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

 בית שמש,42 רח' השושן

:שאלות ליחזקאל פרק מ"ג
 למה."...ֹלקי יִ ְּש ָראֵ ל בָ א
ֵ ֱ כְּ בוֹד א..." ,אחרי שראה יחזקאל את מבנה המקדש השלם והמוכן
)הוא התכוון כשהוא הסביר בפסוק ג' את מה שהוא ראה? (העזר במצודות דוד
 מה העם צריכים לעשות ובמה.אחרי הסיור יחזקאל שומע את הגדרת המשימה של המקדש
?הם יזכו אם הם יצייתו לאותם הגדרות
 מה. השווה לפרק פרק יא, לגבי שער המזרח.)"בפרקינו מופיע שוב שער המזרח ("שער הקדים
?קורה שם ומה קורה כאן? מה הקשר
תשווה בין חנוכת חנוכת המזבח בפרקינו לבין חנוכת המשכן בספר ויקרא פרק ט

.1
.4
.3
.2

Questions for Yechezkel Perek  מ"ג:
1. After Yechezkel saw the built Beit Hamikdash he exclaimed “…the honor of the Gd of Israel is coming.…” What is he referring to? (See Metzudat David Perek ')ג
2. After his “tour”, Yechezkel is told of the Beit Hamikdash’s role. What is the nation
supposed to do, and what will they gain if they do?
3. In our Perek the Western gate is once again mentioned. Compare this to Perek
י"א. What happens, there compared to what happens her and what is the
connection?
4. Compare the inauguration of the  מזבחin our Perek to that of the one in Vayikra
Perek 'ט.
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב ימין גולדשמידט שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Yamin Goldsmith for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
. לא מצאתי מאמרים לפרק זו,לדאבוני
Unfortunately I was unable to find any articles for this week’s Perek.

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
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https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0006_0_06197.html

Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/ezekiel_chapter_43/

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

