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:שאלות לירמיה פרק י"ג
ז ירמיהו אומר שהוא נצטוה לחפור ולקחת את האזור שהטמין אחרי ימים- בפסוקים ו.1
ט ה' אומר ה' ש"ככה אשחית- בפסוקים ח. וכשהוא לקח אותו ראה שהוא נשחת,רבים
 האם חורבן ירושלים היה תהליך ארוך של השחתה,” השאלה היא.'את גאון יהודה וכו
למשך ימים רבים כמו זו של האזור? למה בחר ה' להשחית את האזור דרך שחיקה אחרי
? לשרוף אותו במעשה זריז אחד, לדוגמה, במקום,ימים רבים
," לפי ההקשר. לימודי הרע, "היהפוך כושי עורו ונמר חברברותיו? גם אתם תוכלו להטיב.2
? אבל מה קרה לעקרון התשובה."גם אתם תוכלו להטיב" כוונו שאתם לא תוכלו להטיב
 האם בני ישראל היו יכולים למנוע את חורבן, שאלה שעולה הרבה בספר ירמיהו היא.3
 או האם כבר היה מאוחר מדי? הבא ראיות לכאן ולכאן,הבית וירושלים על ידי התשובה
.מהפרק הזה
Questions for Yirmiya Perek י"ג:
1. In verses 6-7 Yirmihayu says that he was commanded to dig up and take the loin
cloth that he had buried after many days, and when he takes it he sees that it
had been destroyed. In verses 8-9 Hashem says that “such will I destroy the glory
of Judah.” The question is, was the destruction of Jerusalem a long process of
erosion over many days, like that of the loin cloth? Why did Hashem decide to
destroy the cloth through erosion over time, instead of, say, burning it in one
quick action?
2. “Can an Ethiopian change his skin or a leopard its spots? Neither can you do good
who are accustomed to doing evil.” So what happened to the principle of
repentance?
3. A question that arises a lot in the book of Yirmiyahu is, were the Children of
Israel capable of preventing the destruction of the Temple and Jerusalem
through repentance, or was it already too late? Bring support to both sides from
this chapter.
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מארק סמילוביץ שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav 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/aizmashmaut-maasim.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_13/

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

