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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לירמיה פרק ל"ט
 באיזה,ו: באיזה יום ובאיזה חודש נבקע חומת ירושלים? לפי המשנה בתענית ד,לפי הפסוק
?יום וחודש נבקע החומה? איך פותר הגמרא את הסתירה
 והוצל על ידי נכרים? השווה את, שאין בו מים,מי עוד נשלח על ידי "אחיו" לתוך בור ריק
? איך אחד מלמד ואף מעבה את השני.התאור המקראי והמדרשי בשני מקרים אלו
 מה: רמז.השווה והסבר את התגובות של ירמיהו לחורבן ירושלים בפרק שלנו ובמגילת איכה
?המטרות השונות של פרק זה ופרק א' במגילת איכה
 מה שונה ומה.תאר מספר המקרים המרובה של שכר ועונש אלוקי במידה כנגד מידה בפרקינו
?דומה ביניהם

.1
.2
.3
.4

Questions for Yirmiya Perek ל"ט:
1. According to the Bible, on what day were the city walls breached? According to
the Mishnah in Ta’anit 4:6, when were the walls breached? How does the
Gemara resolve the conflict?
2. What other biblical character was thrown into an empty pit by “his brothers” and
was extricated by non-Jews? Compare the biblical and midrashic depictions of
these two cases. How does one case shed light on the other?
3. Compare and explain Yirmiyahu’s reaction to the destruction of Jerusalem in our
chapter and in Eikhah. Hint: What are the differing goals of this chapter and
Eikhah 1?
4. Describe the many cases of Divine recompense measure-for-measure in this
chapter. How are they similar, and how do they differ?
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
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/ahronim/yirmiyahu/prakim/aiz-evedmelech-kushi.htm

Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/daat/dapey/dapim.asp?text1=62

Worksheets – דפי עבודה
http://www.amalnet.k12.il/sites/tanah/sargel_right.asp?url=yermiyahu2.htm
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Summaries – סיכומים
http://media.ou.org/content/files/nach2_2_yirmiyahu.pdf

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

