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 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לירמיה פרק מ"ה
 למה זה חשוב שספר.)' "ונתתי לך את נפשך לשלל על כל המקמות אשר תלך שם" (פסוק ה.1
ירמיהו יכלול סיפור קטן על ישועה של בן אדם אחד כמו ברוך בן נריה בתוך נבואות
 ובעיקר, עיי' פרקים ל"ח ול"ט:הפורענות?האם יש עוד סיפור כזה בספר ירמיהו? (רמז
).יח-טו:לט
 או שהוא: ומהן ה"גדולות" שהיא ביקש? ישנן דעות שונות, מה היתה תלונתו של ברוך בן נריה.2
 או שהוא ביקש להיות נביא, או שהוא ביקש למנוע את החורבן,ביקש משכורת יותר גבוהה
? ולמה, איזו דעה מתקבלת עליך יותר.כמו ירמיהו
 לפי חז"ל (מצוטט ברש"י) הסיבה למה הקב"ה מנע מברוך להיות נביא אינה סיבה אישית.3
" מובן דבריהם למה אין "כרם." "אם אין כרם אין סייג ואם אין צאן אין רועה:אלא ציבורית
 אבל למה אין צאן? מה קרה למעמדם של עם ישראל כעם.– הרי בית המקדש עוד מעט ייחרב
?בגלות
Questions for Yirmiya Perek מ"ד:
1. “But wherever you go I will let you escape with your life” (pasuk 5). Why is it
important that the book of Yirmiyahu include a small story of the salvation of one
person such as Baruch Ben Neiriya within all the prophecies of doom? Is there
another such story in the book of Yirmiyahu? (Hint: See chapters 48-49,
especially 49:15-18).
2. What was Baruch Ben Neiriaya’s complaint, and what were the “great things”
that he sought? There are different opinions: Perhaps he sought a higher salary,
or he sought to prevent the destruction of the Temple, or he sought to become a
prophet like Yirmiyahu. Which opinion do you find most acceptable, and why?
3. According to the Sages (cited by Rashi), the reason God prevented Baruch from
becoming a prophet was not personal but communal: “ If there is no vineyard,
there is no need for a fence; if there is no flock, there is no need for a shepherd.”
It’s understood that there is no “vineyard”, for the Temple is about to be
destroyed, but why is there no flock? What happens to the status of the Jewish
people as a nation when they are in exile?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מארק סמילוביץ שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Mark Smilowitz 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/aizirmiau-ubaruch.htm

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

 בית שמש,24 רח' השושן

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
http://media.ou.org/content/files/nach2_2_yirmiyahu.pdf

Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/jeremiah_chapter_45/

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

