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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לירמיה פרק מ"ג
..... חזור על הפרק הקודם ו.פרקינו תגובת העם לירמיהו מהפרק הקודם
?' מה אמר ירמיהו לעם בפרק מב
? איך העם הגיבו
.....ז-ה:יט וגם מג:קרא מב
?ז-ה:יט לבין מעשיו בפרק מג: מהי הסתירה בין דברי ירמיהו בפרק מב
) איך נוכל לפתור את הסתירה? (בסס דבריך על הכתוב
)ד-מדוע לדעת העם ירמיהו אומר להם להישאר בישראל? (עיין גם במלבי"ם פס' ג
?" מה על ירמיהו לעשות עם האבנים האלו ומדוע.... " ַקח בְּ י ְָּדָך אֲ בָ נִ ים גְּ דֹלוֹת:עיין פסוק ט
?איזה מסר אמור להימסר איתם
האם יהיה קשה לנבוכדנאצר לכבוש את מצרים? הוכח מהפסוק
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Questions for Yirmiya Perek מ"ג:
1. Our Perek is the nation’s answer to Yirmiya from the previous Perek. Review the
previous Perek
 What did Yirmiya say to the nation in Perek ?מג
 How did the nation react?
2. See יט: מבand ז-ה:מג
 What is the contradiction between what Yirmiya said in יט: מבto his
actions recorded in ז-ה:?מג
 How can this contradiction be resolved?
3. Why does the nation think that Yirmiya wants them to stay in Israel (see Malbim
pesukim ד-)ג
4. See pasuk 'ט: “take large stones….” What was Yirmiya supposed to do with the
rocks, and why? What was the message that was to be conveyed?
5. Will it be difficult for Nevuchadnetzar to capture Egypt? Prove it from the
pesukim.
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב ימין גולדשמדט שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Yamin Goldsmith for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
. לא מצאתי מאמרים לפרק זו,לדאבוני
Unfortunately, I was unable to find articles for this Perek.
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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_43/

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

