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שאלות ליחזקאל פרק כ"ט
:)' הנה שני פירושים שונים לביטוי "יען היותם משענת קנה לבית ישראל" (פסוק ו.1
 רש"י אומר שמצרים הציעו עזרה לישראל במלחמותיהם נגד סנחריב
. ובסוף סילקו את עזרתם, כאילו הם חבריהם,ונבוכדנאצר
 דעת מקרא טוען שלא סילוק העזרה אלא עצם הצעת העזרה של מצריים היא
 מפני שהעידוד שהציעו לישראל למרוד נגד בבל עיכב את ישראל,בעייתית
.' נגד תוכניתו ומטרתו של ה,מלהיכנע ולעשות תשובה
?איזו דעה נראית לכם יותר סבירה בהקשר הפרק
 כשאומרים "לי היאור ואני,) התנשאות והתרברבות1 : מצרים נענשים בגלל שני חטאים.4
: האם יש קשר בין שני החטאים? (רמז.) היותם משענת קנה לישראל4 ;)'עשיתיני" (פסוק ג
)?1 האם זה תלוי בשני הפרושים של הביטוי משענת קנה שבשאלה
 הפסוקים האלו הם מבין.)י"ד-ושבתי את שבות מצרים" (פסוקים י"ג... "מקץ ארבעים שנה.3
 עוד דוגמה לכך נמצאת.הפסוקים שעוסקים בגאולת עמים שונים בלשון דומה לגאולת ישראל
". "ביום ההוא יהיה ישראל שלישיה למצרים ולאשור ברכה בקרב הארץ,)כד:בישעיהו (יט
?איך פסוקים כאלו משתלבים ברעיון שעם ישראל הוא עם הנבחר
Questions for Yechezkel Perek  כ"ט:
1. Here are two interpretations of the phrase, “Because you were a staff of reed to
the House of Israel” (pasuk 6):
 Rashi says that Egypt offered help to Israel in their wars agains Sancheriv
and Nevuchadnezar, as if they were her friend, and then in the end
removed their assistance.
 Daat Mikra argues that it was not the removal of their help but the very
offering of help by Egypt that was problematic, because the
encouragement that they gave Israel to rebel against Bavel stopped Israel
from surrendering and doing teshuva, against God’s plan.
Which opinion seems most reasonable within the context of the chapter?
2. Egypt is punished for two sins: 1) Arrogance and boasting, in their saying, “My
Nile is my own; I made it for myself” (pasuk 3); 2) Acting as a “staff of reed” for
Israel (pasuk 6). Is there a connection between these two sins? (Hint: Does this
question depend on the two interpretations of the phrase “staff of reed” in
question 1?)
3. “After forty years…I shall restore the fortunes of the Egyptians” (pesukim 13-14).
These verses are among the verses that deal with the redemption of other
nations in similar language to the redemption of Israel. Another example is found
in Yishayahu (19:24), “In that day, Israel shall be a third partner with Egypt and
Assyria as a blessing on Earth.” How do these verses fit with the idea that Israel is
the chosen nation?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מארק סמילוביץ שהכין את השאלות לשבוע זו
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Thank You
We would like to thank Rabbi Mark Smilowitz for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/ahronim/yehezkel/prakim/aizmizraim-shfela.htm
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/ahronim/yehezkel/prakim/aizprida-mmizraim.htm
Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/daat/dapey/dapim.asp?text1=57

Worksheets – דפי עבודה
http://www.daat.ac.il/daat/dapey/dapim.asp?text1=57

Summaries – סיכומים
https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0006_0_06197.html

Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/ezekiel_chapter_29/

Refuah Shleima – רפואה שלמה
 שלחו, אם ברצונכם להוסיף שם לרשימה של אותו שבוע.מדי שבוע נפרסם כאן שמות של חולים
. עד יום שלישיYehoshua.Blank@gmail.com מייל ל
This section will contain names of חולים. Please send an email no later than Tuesday
to Yehoshua.Blank@gmail.com, to add a name to that week’s shiur.
דניאל בן איטה

רפאל יצחק בן חיה גיטל

גרשון בן שרה איטה

שרה בת ביילה

