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:שאלות לירמיה פרק כ"ט
 איך בני ישראל אמורים לדעת מי מבין, אחת מהשאלות המרכזיות בספר ירמיהו היא.1
נביאיהם הם נביאי אמת ומי הם נביאי שקר? הרמב"ם במורה נבוכים חלק א' פרק מ' אומר
:שאחד מהדרכים לדעת אם הנביא הוא אמת או שקר היא לבחון את מידותיו ומעשיו
 הסימן המובהק. להסתכל בדרך חייו,"להתבונן בשלמותו של האיש ההוא ולעקוב אחר מעשיו
" איפה בפרקנו יש ראיה.ביותר הוא שהוא מרחיק מעצמו את ההנאות הגופניות ובז להן
?לדברי הרמב"ם האלו
? איפה בפרקנו יש מקור לומר תפילה לשלום המלכות בבתי כנסת בחו"ל.2
) מן1 :" בדעת מקרא יש לפחות שני פרושים למילה "סרה.) "כי סרה דבר על ה'" (פסוק לב.3
 כמו בפסוק "ואיך נהפכת לי סורי הגפן,) להסריח2 , לסור מן האמת,השורש "סר" כלומר
? איזה פרוש נראה יותר נכון בהקשר של פרקנו.)כא:נכריה" (ב
Questions for Yirmiya Perek כ"ט:
1. One of the central questions in the book of Yirmiyahu is, how are the Children of
Israel supposed to know which of the prophets among them are genuine and
which are phonies? The Rambam in Guide to the Perplexed section 1, chapter 40,
says that one of the ways to know if a prophet is genuine or phony is to scrutinize
his character and actions. “We must examine the merits of the person, obtain an
accurate account of his actions, and consider his character. The best test is the
rejection, abstention, and contempt of bodily pleasures.” Where in our chapter is
there support for these words of the Rambam?
2. Where in our chapter is there a source for the custom to say a prayer for the
government in synagogues in the diaspora?
3. “Because he has preached sarah against me” (verse 32). Daat Mikra has at least
two interpretations of the word sarah. 1. From the root סר, which means to
stray, as in, to stray from the truth. 2. Rotten, from the Hebrew word להסריח, as
in the verse, “How then did you turn against me into a rotten plant of a strange
vine” (2:21)? Which interpretation seems more correct in the context of this
chapter?
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
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/ahronim/yirmiyahu/prakim/aiz-maavaknevim.htm
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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://media.ou.org/content/files/nach2_2_yirmiyahu.pdf

Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/jeremiah_chapter_29/

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

