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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לירמיה פרק ל"ב
 מי היה אמור לשמוע, אם כן.)ג-המלך צדקיהו כלא את ירמיהו בגלל נבואותיו (פסוקים א
?וללמוד מהנבואה שירמיהו קיבל בהמשך הפרק
 מהי מטרת.כה ירמיהו שואל מדוע ה' ציווה עליו לקנות את שדהו של חנמאל-בפסוקים כד
?כג) שקדמה לשאלה זו-הסקירה ההיסטורית הארוכה (פסוקים טז
ירּה
ָ הַ ּיוֹּם אֲ ֶׁשר בָ נּו אוֹּתָ ּה וְ עַ ד הַ ּיוֹּם הַ זֶׁ ה ַלהֲ ִּס-חֲ מָ ִּתי הָ יְ תָ ה לִּ י הָ עִּ יר הַ זֹּאת לְ ִּמן-אַ פִּ י וְ עַ ל-"כִּ י עַ ל
 מדוע בסוף הפרק,' אם "העיר הזאת" אף פעם לא הייתה טובה בעיני ה.)מֵ עַ ל פָ ָני" (פס' לא
?"מד) ה' מבטיח להחזיר אותם "אל העיר הזאת-(פסוקים לו
הּודה אֲ שֶׁ ר עָ שּו לְ הַ כְ עִּ סֵ ִּני הֵ מָ ה מַ לְ ֵכיהֶׁ ם ָש ֵריהֶׁ ם כֹּהֲ נֵיהֶׁ ם
ָ ְיִּ ְש ָראֵ ל ּובְ נֵי י- ָרעַ ת בְ נֵי-"עַ ל ָכל
 האם הכוונה שכל המלכים והשרים והכנהים הכעיסו את ה'? ומה עם.)" (פס' לב...ּונְבִּ יאֵ יהֶׁ ם
?הנביאים

.1
.2
.3

.4

Questions for Yirmiya Perek ל"ב:
1. King Zedekiah imprisoned Yirmiyahu because of his prophecies (1-3). If so, who
was the intended audience of the prophecy given in the rest of the perek?.
2. In psukim 24-25 Yirmihahu asks  'הwhy he should buy Hanamel's field. What is
the point of the long historical prologue (16-23)?
3. Pasuk 31: If  'הwas always angered by "this city", why is He promising to restore it
at the end of the perek (36-44)?
4. Pasuk 32: "Because of all the evil of the children of Israel and of the children of
Judah, which they have done to provoke Me, they, their kings, their princes, their
priests, and their prophets, and the men of Judah, and the inhabitants of
Jerusalem". Does this mean that all of the kings and princes and priests had
angered  ?'הAnd what about the prophets?
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-mechirachanamel.htm

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

Worksheets – דפי עבודה
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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_32/

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

