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

 בית שמש,24 רח' השושן

:'שאלות לירמיה פרק כ
? מדוע אין לפשחור פחד של הנביא ה.פשחור פוגע בירמיהו וזורק אותו לכלא
 האם יש דרך להבין את הפסוק שבו הוא לא מתלונן.' ירמיהו נראה מתלונן נגד ה:בפסוק ז
?'נגד ה
?למי מדבר ירמיהו, בפסוק י"ג אנו רואים שינוי במצב רוח של ירמיהו
? מהו הכוונה של קללה זו ומה קרה לאיש הזה שקלל,מי ירמיהו מקלל בפסוק טו
?) למי ירמיהו מתכוון17( " "אשר לא מותתני מרחם
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Questions for Yirmiya Perek 'כ:
1. Pashchur hits Yirmyahu and throws him in prison. Why does Pashchur have no
fear of the navi of Hashem.?
2. In Pasuk 7 Yirmiyahu seems to be complaining against Hashem, is there a way to
understand the pasuk where he is not complaining against Hashem?
3. In Pasuk 13 we see a change in Yirmiyahus mood, who is Yirmiyahu talking to?
4. Who is Yirmiyahu cursing in pasuk 15, what is the nature of this curse and what
happened to this man that was cursed?
5. "That he did not put me to death" (17). Who is yirmiyahu referring to?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מיכאל ברמסון שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Michael Bramson for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
. לא מצאתי מאמרים לפרק זה,לדאבוני
I was unfortunately unable to find articles for this Perek.

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
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Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/jeremiah_chapter_20/

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

