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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לירמיה פרק כ"ד
.למה דווקא תאנים? וכיצד הפירוש לכך משתלב לאורך המשל? ראה מלבי"ם
 מדוע הגולים לבבל נמשלו לתאנים, והישיבה בארץ ישראל כזכות,אם הגלות נתפסת כעונש
?טובות ואילו הנשארים ביהודה נמשלו לתאנים רעות
 השוה לירמיהו.)ִׁיתים וְ ֹלא אֶ הֱ רֹס ּונְטַ עְ ִׁתים וְ ֹלא אֶ תוֹש" (פס' ו
ִׁ ָארץ הַ זֹאת ּובְ נ
ֶ ָה-"וַ הֲ ִׁשב ִֹׁתים עַ ל
? על איזו תקופה בהיסטוריה מדובר בכל נבואה. ופרק מד פסוק ד, פרק מב פסוק י, א פסוק י
 בפסוק זה מהו פירוש.)לִׁ בָ ם" (פסוק ז- בְ כָ ל,יָשֻׁ בּו אֵ לַי-כִׁ י..." :שאלת בונוס לשבת תשובה
?המילה "כי"? אם ישובו אלי? כאשר ישובו אלי? כיון שישובו אלי

.1
.2
.3
.4

Questions for Yirmiya Perek כ"ד:
1. Why figs? And how does this explanation follow through the rest of themashal?
See Malbim.
2. If exile is considered a punishment, and living in Israel a privilege, why are the
exiled peoples compared to good figs while those who stayed back in Judea
compared to bad figs?
3. See verse 6, and compare to Yirmiyahu 1:10, 42:10, and 44:4. Which period of
history is being described in each prophecy?
4. Bonus question for Shabbat Shuva: "...לִׁ בָ ם- בְ כָל,יָשֻׁ בּו אֵ לַי-( "כִׁ יverse 7). What is the
meaning of the  כיin this part of the verse? If? When? Because?
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
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/ahronim/yirmiyahu/prakim/aiz-dimuyhateenim.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
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http://program.ouradio.org/content/files/nach2_1_yeshaya_1.pdf

Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/jeremiah_chapter_24/

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

