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 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לירמיה פרק מ"ד
) 1 ( איזו אנשים גרים במצרים
? ) על מי מדבר הפסוק הזה12 ( " "אשר שמו פניהם לבוא לארץ מצרים
 אבל בסוף הפסוק כתוב רק נמלטים, בתחילת הפסוק יד זה אומר שאף נמלטים לא יחזרו
? איך אפשר לענות את הסתירה הזאת. יחזרו
? איך העם ענן בחזרה לטענה הזאת. ירמיה מאשים נפילתו של ישראל על עבודת אלילים
?"ומבקש נפשו" (ל ) מי ביקש נפשו ממי

.1
.2
.3
.4
.5

Questions for Yirmiya Perek מ"ד:
1. What group of people are living in Egypt (1)
2. “That directed their faces to come to the land of Egypt” (12) Who is being
referred to in this pasuk?
3. At the beginning of pasuk 14 it says that no fugitives will return, then at the end
of the pasuk it says only fugitives will return. How do we answer this
contradiction?
4. Yirmiyah blames Israel’s downfall on idol worship. How do the people refute this
accusation?
5. “The one who sought his life” (30) Who sought whom’s life?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרבי מיכאל ברמסון שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Michael Bramson 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/aizvikuach-tiologi.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

Summaries – סיכומים
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http://media.ou.org/content/files/nach2_2_yirmiyahu.pdf

Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/jeremiah_chapter_44/

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

