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:שאלות ליחזקאל פרק ל"ז
.)'"וראיתי והנה עליהם גדים ובשר עלה ויקרם עליהם עור מלמעלה ורוח אין בהם" (פסוק ח
 מה המשמעות לעובדה שבנבואה זאת תחיית המתים מתרחשת,לפי פשוטם של הכתובים
 הכנסת רוח החיים אל תוך, אחרי הפסקה קצרה, ואז,בשני שלבים – קודם חזרת הגוף
?הגופות
?1 האם תקומת מדינת ישראל בימינו שופכת אור חדש על שאלה
 והשנייה על חיבור שני העצים,בפרק ישנן שתי נבואות – האחת על תחיית העצמות היבשות
? או אולי יש קשר ביניהם, האם שתי הנבואות הן נפרדות לגמרי.של יהודה וישראל
?למה נבואת העצמות היבשות היא ההפטרה לשבת חול המועד פסח
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Questions for Yechezkel Perek  ל"ז:
1. “And I looked, and behold, there were sinews on them, and flesh had come upon
them, and skin had covered them. But there was no breath in them” (verse 8).
According to the plain meaning of the verses, what is the significance of the fact
that in this prophecy the resurrection of the dead occurs in two stages – first the
return of the body, and then, after a brief pause, the coming of the spirit of life
into the bodies?
2. Does the establishment of the modern State of Israel shed a new light on
question 1?
3. In this chapter there are two prophecies – one about the resurrection of the dry
bones, and the other about the joining of the two staffs of Yehudah and Yisrael.
Are these two completely separate prophecies, or is there a connection between
them?
4. Why is the prophecy of the dry bones read as the Haftarah for Shabbat Chol
Hamoed Pesach?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מארק סמילוביץ שהכין את השאלות לשבוע זו
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/aiz-azamotyeveshot.htm

Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/daat/dapey/dapim.asp?text1=57
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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_37/

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

