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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לירמיה פרק מ"ב
מה אנשי יוחנן מקבלים על עצמם כשהם אומרים "אם טוב אם רע"?(מלבי"ם פס' ו')(מצודת
)דוד
מהי ההבטחה שה' מבטיח לאנשי יוחנן אם יישארו בארץ ומה ה' מבטיח שלא יוסיף לעשות
)"בעתיד? ( מלבים פס' י"ב ומ"ד פס' י'"כי ניחמתי
)למה ירמיהו מדבר אתם כאילו הם כבר החליטו לרדת למצרים? (פס' כ' וכ"א רד"ק
)מה המילה " העידותי " מוסיפה? (מצודת ציון פס' י"ט
)למה ירמיהו חוזר על העונש בפס' כ"ב?(מצודת דוד
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Questions for Yirmiya Perek מ"ב:
1. What did Yochanan’s people accept upon themselves when they said “for good
or for bad?” (Malbim and Metzudat David pasuk ')ו
2. What did G-d promise Yochanan’s people if they stay in Israel, and what does G-d
promise to stop? (Malbim pasuk  י"בMetzudat David pasuk ')י
3. Why does Yirmiya speak to them as if they already decided to leave to Egypt?
(Radak pesukim כ"א-')כ
4. What does the word “ ”העידותיadd? (Metzudat Zion pasuk )י"ט
5. Why does Yirmiya repeat the punishment in pasuk ( ?כ"בMetzudat David)
הוקרה
.אנו רוצים להודות למינדי מרכוס שהכינה את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Mindy Marcus 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-vayeimikez.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
http://media.ou.org/content/files/nach2_2_yirmiyahu.pdf
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Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/jeremiah_chapter_42/

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

