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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לירמיה פרק ט"ו
,מוכר לנו נביאים שעקב הפורענות שמוזמנת לעם מתפללים בעד העם (כגון משה בשמות כב
 משה אף מתפלל כשהקב"ה מורה לו "אל תתפלל בעד העם הזה"! מה.) ז,ושמואל בשמואל א
?שונה כאן
כב? האם מוכר לך עוד נביא שמתפלל (נגד עם-טו: טו,יב-יא:מי מקיים דו שיח בפסוקים טו
 במקום להתפלל עבור העם? איך הקב"ה מגיב, או חלק ממנו) עקב רדיפתו על ידי העם,ישראל
?לבקשת וביקורת ירמיהו
? מה משמעות ההקבלה הזאת.נקוב בשני דמויות המדומים לנחושת בפרקנו
? האם מוכר לך דמות רבני מהדור הקודם שניתן במידה מה לתארו ככה.יח-ע' בפסוקים טז
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Questions for Yirmiya Perek ט"ו:
1. The prophet who prays to God on the people’s behalf, to fend off impending
doom, is familiar to us all (for instance, Moshe in Shemot 22, Shmuel in 1 Samuel
7). Moshe even prayed to God after He explicitly told him not too! Why is this
case different?
2. Name the two individuals engaged in conversation in 15:11-12, 15:15-21. Can
you think of another prophet who spoke against the people, instead of for them,
because they were persecuting him? How does God respond to such a request
and to Jeremiah’s implicit criticism of Him?
3. Which two figures are compared to copper in chapter fifteen. What can we learn
from this parallelism?
4. Read verses 15:16-18. Do they remind you of any twentieth century rabbinic
figure?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרה משולם גוטליב שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Meshulam 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-mihe.htm

Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/daat/dapey/dapim.asp?text1=62

Worksheets – דפי עבודה
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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_15/

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

