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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לירמיה פרק י"ט
. סכם את המשל בקיצור ובמילים פשוטות.רוב פרקינו משל היא מה' לירמיהו
? איפה זה." " ויצאת אל גיא בן הנום:בפסוק ב' ירמיהו מצווה
" ביטוי זה מופיע. " הנני מביא רעה על המקום הזה אשר כל שומעה תצלנה אזניו:'בפסוק ג
 מה משמעות ביטוי.יב:יא ובספר מלכים ב' כא: בספר שמואל א' ג, אצלינו: פעמים3 בתנ"ך
?זה
סכם את הנמשל בקיצור ובמילים פשוטות
? איך הפסוקים דומים זה לזה ואיך הם שונים.נג:עיין פסוק ט ועיין ספר דברים כח
 משמע מהפסוק שבלית ברירה יאלצו."  ובתופת יקברו מאין מקום לקבור...." .עיין פסוק יא
 למה לא ירצו לקבור שם? העזר.לקבור אץ המתים ב'תופת' למרות שהם לא ירצו לעשות זאת
.ברד"ק

.1
.2
.3

.4
.5
.6

Questions for Yirmiya Perek י"ט:
1. Much of our Perek is a parable told to Yirmiya by G-d. Summarize the parable.
2. In pasuk ' בYirmiya is commanded “And you should go out to Gei Ben Hinom.”
Where is that?
3. In Pasuk '“ גI will bring an evil to this place that whoever hears it ""תצלנה אזניו.
This appears two other times in Tanach Shmuel I 3:11, and Melachim II 21:12.
What is the meeting of this?
4. Summarize the moral of the parable
5. See pasuk ' טand see Devarim 28:53. Compare and contrast the pesukim.
6. See pasuk “ י"אThey will bury the dead in ‘Topheth’ until there is no more room.”
The pasuk implies that they will bury their dead in ‘Topheth’ against their will.
Why would they not want to bury there? See the Radak.
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב ימין גולדשמידט שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Yamin Goldsmith 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-avodathamolech.htm
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/ahronim/yirmiyahu/prakim/aiz-avodatkorbanot.htm

Questions – שאלות לעיון
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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_19/

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

