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

 בית שמש,24 רח' השושן

:'שאלות לירמיה פרק י
'ה ורד"ק פס' ב' וג-מהן הסיבות לא ללכת בדרך הגויים וחוקות העמים? פס' א
איך מסיקים את המסקנה שאין מלכות כמלכות ה'? רד"ק פס' ז
'מה היסוד לכוחו האמיתי של ה' ? רש"י פס' י' ושורה אחרונה בפירושו הרד"ק לפס' י
(מה התוכן של הפסוק בארמית? (רש"י פס' י"א
(מה הם הכוחות הבלעדיים של ה' ית' המתוארים בפס' י"ב וי"ג? (מצודת דוד
מהן? רד"ק פס' ט"ז- סיבות לבחור בה' ולא בפסלים2 הנביא מינה
?מה היה החטא של בנ"י המוזכר בפס' כ"ג לפי מ"ד
ק פס' כ"ה,איזו הצלה מבקש ירמיהו מה' ובאיזו זכות של עמ"י? רד
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Questions for Yirmiya Perek 'י:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Why should we not abide by gentile laws and in their mannerisms?
How do we come to the conclusion that there is no kingdom like Hashem’s?
What is the basis of G-d’s true power?
What is the content of the pasuk in Aramaic?
Which of Hashem’s powers are described in pesukim  י"בand ?י"ג
According to Navi there are two reasons to choose Hashem of idols. What are
they?
7. According to the  מצודת דודwhich sin is mentioned in pasuk ?כ"ג
8. Yirmiya requests from Hashem to save the Jews based on a specific merit. What
is the merit and how should we be saved?
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-otothashmaim.htm
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/ahronim/yirmiyahu/prakim/aiz-nivaruharoim.htm

Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/daat/dapey/dapim.asp?text1=62
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Worksheets – דפי עבודה
http://www.amalnet.k12.il/sites/tanah/sargel_right.asp?url=yermiyahu2.htm

Summaries – סיכומים
http://program.ouradio.org/content/files/nach2_1_yeshaya_1.pdf

Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/jeremiah_chapter_10/

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.
רפאל יצחק בן חיה גיטל

גרשון בן שרה איטה

יצחק אייזיק בן איתקע

