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:שאלות לירמיה פרק כ"א
- בעיקר לפרקים ל"ז,י') שייך כרונולוגי לסוף הספר-' חלק הראשון של הפרק הזה (פסוקים א.1
 האם יש סיבה טובה למה הספר הכניס. שהם פרקי היחס בין המלך צדקיהו לבין ירמיהו,ל"ח
?את הפרק הזה פה
 שם. בפרק ל"ח יש סיפור די דומה לסיפור הזה של דרישת ירמיהו על ידי המלך צדקיהו.2
," אז "והעיר הזאת לא תשרף באש,' אם צדקיהו תשמע אל ה:ירמיהו עונה לו שיש לו בחירה
, אז "ונתנה העיר הזאת ביד הכשדים ושרפוה באש" (פרק ל"ח,'אבל אם הוא לא תשמע לה
 אין שום בחירה שתציל את ירושלים מלהישרף, לעומת זאת, בפרק שלנו.)י"ח-פסוקים י"ז
? איך יש לתרץ את הסתירה הזאת.)'י-' פסוקים ח,באש (פרק כ"א
 "מי יחת עלינו ומי יבוא במעונותנו" (פסוק, איזו אמונה של אנשי ירושלים משתקפת באמרם.3
). השאלה היא לכאורה רטורית:י"ז)? (רמז
Questions for Yirmiya Perek כ"א:
1. The first section of this chapter (verses 1-10) belongs chronologically to the end
of the book, especially chapters 37-38, the chapters about the relationship
between King Tzidkiyahu and Yirmiyahu. Is there a good reason why the book
puts this chapter here?
2. In chapter 38 there is a similar story about King Tzidkiyahu seeking the help of
Yirmiyahu’s prophetic ability. There, Yirmiyahu answers that the king has a
choice: if he listens to Hashem, then “this city will not be burned by fire”, but if
he doesn’t listen to Hashem, then “this city will be delivered into the hands of
the Kasdim and they will burn it with fire” (chapter 38, verses 17-18). In our
chapter, however, there is no choice that will save Jerusalem from being burned
with fire (chapter 21, verses 8-10). How can this contradiction be resolved?
3. What belief of the people of Jerusalem is reflected by their words, “Who will
frighten us, and who will enter our palaces” (verse 17)? (hint: The question is
apparently rhetorical.)
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מארק סמילוביץ שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Mark Smilowitz 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
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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_21/

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

