)בית כנסת פייגנסון בנופי אביב (ע"ר
Bet Knesset Feigenson
Rehov Hashoshan 24 Bet Shemesh
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:שאלות ליחזקאל פרק מ"ו
)מיהוא הנשיא? הכהן גדול או מלך המשיח? (ע' רש"י ורד"ק ונמק
)מתי נקראת פרק זה כהפטרה? מדוע? (לפי הפשט ולפי הבנה יותר עמוקה
 סוגי הקורבנות,השווה את תיאור בית שלישי בפרקינו לבתי המקדש הקודמים? (לדוגמא
)ותדירות ביקור העם
? מתןך עשרת הדברות כמה עבירות הוא עלול לעבור,במידה שהנשיא גונב את נחלת העם
) ספור אחאב וכרם נבות:(רמז

.1
.4
.3
.2

Questions for Yechezkel Perek  מ"ו:
1. Who is the nasi in these verses, the High Priest or the Messiah? (Compare Rashi
and Radak’s interpretations and provide support for your answer.)
2. When do we read part of this chapter as a Haftorah? Why, according to a simple
reading of the text and according to a deeper one?
3. How is the Third Temple different than the first two? (for instance, what types of
sacrifices are offered and how often will the people come)
4. If and when the nasi confiscates land from his subjects, which of the Ten
Commandments is he violating? (Hint: Ahab’s expropriation of Navot’s vineyard
results in four transgressions!)
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב משולם גוטליב שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Meshulam Gottileb for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
.לדאבוני לא מצאתי מאמרים לפרק זה
Unfortunately I did not 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
https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0006_0_06197.html
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Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/ezekiel_chapter_46/

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

