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:שאלות ליחזקאל פרק ל"ט
?איך מעיז הקב"ה להעניש את גוג לאחר שהוא הביא אותו לתקוף את ישראל
איך מודיע הקב"ה לאומות העולם שישראל עמו? השווה בין הדרך שנוקט בו הקב"ה בפרקינו
? איזה גישה ייסומי בימינו.ח-ו:והדרך הננקט בספר דברים ד
 כז) איזה, כה,כג- כב, ז: (ע' לט.תן חמישה סיבות להחלטת הקב"ה לנקום את עמו ולגאלו
כז איננה מוזכרת בתפילת יום הכיפורים (ע' בחיבור קצר-סיבה שמובא בפסוקים כה ו
?)שפרסמתי בבלוג שלי המוזכר בתרגום לאנגלית לעיל
? בפרקינו7 באיזה פסוקים ולמה מוזכר המספר
:3 תשובה למספר
) כז, כה:"קנאתי" (לט
)כה:"רחמתי" (לט
) כב:להוכיח לישראל שהיא עמו (לט
) כח, ז:להוכיח לאומות העולם שישראל עמו (לט
)כג:להבהיר שהקב"ה גלה את ישראל בגלל עוונותיה (לט
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Questions for Yechezkel Perek  ל"ט:
1. How can HKBH punish Gog for attacking Israel when he sent them to do so? (39:
2, 21)
2. How does God make it clear to the nations that Israel is His nation? Compare the
method given in our chapter to that appearing in Devarim 4:6-8. Which approach
is applicable in our day?
3. List five reasons why God avenges and redeems Israel. (Hint: 39:7; 22-23; 25, 27)
Why does the reason mentioned in verses 25 and 27 not appear in the Yom
Kippur Liturgy (see my blogpost at pensivewritingsblog.wordpress.com entitled
The Missing Argument from the Yom Kippur Liturgy)?
4. Where and why does the number seven appear in our chapter?
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Answer to Number 3:
God is jealous for his own reputation (39:25, 27)
God has mercy on Israel (39: 25)
God wants to teach Israel that He is their God )39:22(
God wants to teach the nations that Israel is His people (39: 7, 28)
To clarify to the nations that God exiled Israel for its sins (39:23(
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב משולם גוטליב שהכין את השאלות לשבוע זו

Thank You
We would like to thank Rav Meshulam Gottlieb for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
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Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/ahronim/yehezkel/prakim/aiz-chilulhashem.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_39/

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

