)בית כנסת פייגנסון בנופי אביב (ע"ר
Bet Knesset Feigenson
Rehov Hashoshan 24 Bet Shemesh

 בית שמש,42 רח' השושן

שאלות ליחזקאל פרק ל"ב
, אולם.טז) מתארים קינה שהנביא נושא על מצרים-חלקו הראשון של הפרק (פסוקים א
 או על חורבן, האם הקינה היא על חורבן שהיה.הנביא מתאר את חורבן מצרים בלשון עתיד
?שעתיד להיות
? או בלשון לעג,"האם הקינה היא "אמיתית
 באילו עמים מדובר? האם.לב) שוב מתאר חורבן עמים-חלקו השני של הפרק (פסוקים יז
 או מה שיקרה בעתיד? האם הנביא מביע צער? לעג? או רק,מדובר על מה שקרה בעבר
?עובדות
?מהי מטרת חלקו השני של הפרק
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Questions for Yechezkel Perek  ל"ב:
1. The first part of the perek (psukim 1-16) describe a kinna, in which the navi
laments the fall of the Egyptian empire. However, the descriptions are all in
future tense. Does this kinna describe events that had already happened, or that
will happen in the future?
2. Is the navi truly lamenting the loss, or is the kinna sarcastic?
3. The second part of the perek (psukim 17-32) also describes the destruction of
nations. Which nations are mentioned? Is this a description of what happened in
the past, or a prophesy of the future? Is the navi expressing sorrow? Is he
mocking them? Or is he just presenting the facts?
4. What is the purpose of the second part of the perek?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לנווה ויואל פינקלמן שהכינו את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Nava and Yoel Finkelman 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/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
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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_32/

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

