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

 בית שמש,24 רח' השושן

:'שאלות לירמיה פרק ג
: המלבי"ם) שמחלקים את פרקינו לכמה נבואות שונות, יש מפרשים (לדוגמא.1
 פסוקים יב – יג
 פסוקים יד – יח
 כ-  פסוקים יט
 פרק ד פסוק ב-  פסוקים כא
.תן כותרת לכל נבואה
 ה' מצווה את ירמיהו ללכת אל עשרת השבטים שנמצאו בגלות, החל מפסוק יב' בפרקנו.2
) למה ה' מצווה לו להתחיל בצפון? היעזר(י.בארץ צפון ולקרוא להם לחזור בתשובה
.בפסוקים מוקדמים יותר
.יט גבי קינת דוד על שאול: עיין שמואל ב' א." ארץ ישראל מכונה "נחלת צבי, בפסוק יט.3
?"מה משמעות הביטוי "הצבי ישראל" וגם "נחלת צבי
Questions for Yirmiya Perek 'ג:
1. There are Mifarshim (e.g. Malbim) who split our Perek into a number of
prophecies:
 Pesukim י"ב – י"ג
 Pesukim י"ד – י"ח
 Pesukim 'י"ט – כ
 Pesukim 'ב:'כ"א – ד
Give a caption for each prophecy
2. Hashem commands Yirmiyahu to go to the Ten tribes that were found in the exile
in the North and to ask them to repent. Why does Hashem tell him to start in the
North?
3. Eretz Yisrael is referred to as the “Land of the gazelle.” See Shmuel II י"ט:' אthe
lament of David for SHaul. What is the meaning of “the Israel gazelle” and the
“Land of the gazelle.”
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב ימין גולדשמידט שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Yamin Goldsmith 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/zpormaarechet-metaforot.htm
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http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/ahronim/yirmiyahu/prakim/elizurpolmus-haaron.htm

Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/achronim/yishaya1-4.htm

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_3/

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.
רפאל יצחק בן חיה גיטל

גרשון בן שרה איטה

יצחק אייזיק בן איתקע

