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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לירמיה פרק כ"ו
)מהי הרעה אשר ה׳ "חושב לעשות״?(פסוק ג׳ מהר״י קרא
 מה קרה למשכן בשילה?(פסוק ו׳ רד״ק& מצודת.ה׳ מבטיח שבית המקדש יהיה כמו שילה
.)דוד
)איזה כהנים ולויים רצו להמית את ירמיהו?( פסוק ז׳ מצודת דוד
.בפס׳ י״ג ירמיהו קורא לעם ישראל לעשות מצווה הקשורה לימים הנוראים במיוחד ולכל יום
?מהי המצוה לפי מצודת ציון? מהו פירוש המילה ״היטיבו״
הנבואה בפסוק י״ח נמצאת בספר מיכה פרק ג פסוק יב עיינו במצודת דוד בפרקנו ובמצודות
.ציון במיכה לפירוש המילה ״עיים״
)מי הציל את ירמיהו מידי העם?(פסוק כ״ד מצודת דוד
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Questions for Yirmiya Perek כ"ו:
1. What is the evil that Hashem “thinks to do?”
2. Hashem promises that the Beit HaMikdash will be like Shilo. What happened to
Shilo?
3. Which Cohanim and Leviim wanted to kill Yirmiya?
4. In  פסוק י"גYirmira calls to the people to perform a Mitzva connected to the
Yamim Noraim, but alos to every day. What is the Mitzva according to the מצודת
 ?ציוןWhat is the meaning of the word “?”היטיבו
5. The prophecy in  פסוק י"חappears in Sefer Micha י"ב:'ג. See the  מצודת דודin our
Perek and  מצודות ציוןin Micha to explain the word “”עיים.
6. Who saved Yirmiya from the people?
הוקרה
.אנו רוצים להודות למינדי מרכוס שהכינה את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Mindy Marcus 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/gyotainirmiau-lifney.htm
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/ahronim/yirmiyahu/prakim/aiz-naviemet.htm

Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/daat/dapey/dapim.asp?text1=62
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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_26/

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

