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:שאלות לירמיה פרק י"ב
)למי מתייחס ירמיהו כשהוא אומר " מַ ּדּועַ ֶּּד ֶּרְך ְרשָׁ עִ ים צָׁ לֵחָׁ ה"?(א
? למה זו תשובה. ה עונה לירמיהו בפסוק ד,לפי מצודת דוד
 לאיזה מדרש הפסוק.ּסּוסים" זה מתייחס לתגמול בעתיד לצדיקים
ִ ַ"וְ אֵ יְך ְתתַ חֲ ֶּרה אֶּ ת־ה
)מתייחס (רש"י
 מדוע החיות נאספות לאחר עופות הדורסים? למי הציפורים והחיות.בפסוק ט
?מתייחסים
? על מי זה מדובר, לדברי רד"ק.)"זָׁ ְרעּו ִח ִטים וְ ק ִֹצים ָׁקצָׁ רּו " (פסוק יג
Questions for Yirmiya Perek י"ב:

.1
.2
.3
.4
.5

1. Who is Yirmyahu referring to specifically when he says "why has the way of the
wicked prospered?"
2. According to the Metzudat Dovid, Hashem answers Yirmiyahu. How is this pasuk
(4) a response?
3. "How will you compete with the horses" This is referring to the reward in the
future for the righteous. To what Midrash is the pasuk referring to (Rashi)
4. Pasuk 9. Why do the beasts gather after the birds of prey? Who are the birds and
the beasts?
5. "They sowed wheat, but they reaped thorns" (pasuk 13). According to the Radak,
who is this referring to?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מיכאל ברמסון שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Micahel 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/aiz-zadikata.htm
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/ahronim/yirmiyahu/prakim/aiz-rashavetov.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
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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_12/

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

