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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לירמיה פרק ט"ז
 ובהמשך,"בפסוק ב' ירמיהו מצווה "לא תקח לך אשה ולא יהיו לך בנים ובנות במקום הזה
ב' וכן ביחזקאל:' השווה הושע א.(פס' ד') נאמר לו שבני משפחה ימותו ולא יספדו כהלכה
? מה התפקיד של האשה והילדים בכל המקומות הללו.י"ח-ט"ו:כ"ד
 העם עונה "על מה דבר ה' עלינו את כל הרעה הגדולה, לאחר ששמעו את העונש,'בפס' י
י"ט:' נראה שהעם לא יודע במה חטא! השווה ירמיהו ה."... ומה עוננו ומה חטאתנו,הזאת
' האם יש הבדל בין החטא המוזכר בפס.)י"ב- כיצד ענה להם ירמיהו? (פס' י"א.לתגובה דומה
?י"א לבין זה הנזכר בפס' י"ב
." ועבדתם שם את אלהים אחרים יומם ולילה... "והטלתי אתכם מעל הארץ הזאת:פס' י"ג
. ופירושים שם,ס"ד:האם זוהי נבואה לעתיד? ציווי? עונש? ראה גם דברים כ"ח
ח ישנה נבואה-ה: בירמיהו כ"ג.ט"ז מדובר על גאולה שתשכיח את גאולת מצרים-בפס' י"ד
 או ימות המשיח)? ראה בבא בתרא ע"ה, על איזו תקופה של גאולה מדובר (שיבת ציון.דומה
.ע"ב וקבע אם שתי הנבואות הללו הינן זהות או שונות
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Questions for Yirmiya Perek ט"ז:
1. In Pasuk ' בYirmiya is told not to get married and not to have children. In pasuk 'ד
Yirmiya is told that his relatives will die and will not be eulogized properly.
Compare this to Hoshea 'ב:' אand Yechezkel י"ח-ט"ו:כ"ד. What is the wife’s and
children’s role in these instances?
2. In Pasuk 'י, upon hearing about the punishment, Am Yisrael asks what they did to
deserve this? It would seem that Am Yisrael did know their sin! Compare to
Yirmiya י"ט:'ה. What did Yirmiya answer (pesukim  ?)י"א – י"בIs there a
difference between the sins mentioned in the pesukim?
3. Is pasuk  י"גa future prophecy? A commandment? A punishment? See Devarim
ס"ד: כ"חand the glosses there.
4. Pesukim  י"ד – ט"זspeak of the redemption that will cause us to forget our
exodus from Egypt. Yirmiya 'ח-'ה: כ"גcontains a similar prophecy. Which period
of redemption is referred to, the return to Zion, or the Era of Mashiach? See
Masechet  בבא בתרא ע"ה ע"בand determine if these two prophecies are one and
the same.
הוקרה
.אנו רוצים להודות לנווה ויואל פינקלמן שהכינו את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Nava and Yoel Finkelman for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
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http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/ahronim/yirmiyahu/prakim/aiz-maavonenu.htm
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/ahronim/yirmiyahu/prakim/aizhapachad-mezafon.htm
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/ahronim/yirmiyahu/prakim/4prakim.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

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_16/

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

