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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לירמיה פרק ל"ד
?מהי הברכה המועטת שתהיה במיתת צדקיהו? מי לא ימית אותו? מתי ואיך תהיה מיתתו
)'רש"י פס' ה-'(מ"ד פס' ד' ה
(מ"ד וגם לפי פס' ט"ז-מה החטא של העם? (פס' י"א
?איך המלבי"ם מסביר את הרקע וחומרת החטא בפירושו לפס' י"א
) מהו שורש המצווה של שחרור עבדים? (לפי מלבי"ם פס' י"ג ועיון בפסוק
)מה הכוונה של "שחרור "ה' אותנו לחרב? מה המידה נגד מידה בעונש?(רש"י פס' י"ז
אם הוא לא השתתף- )למה צדקיהו נענש יחד עם אלו שעשו ברית למרוד בה' (רש"י פס' י"ח
)בברית זו? (רש"י פס' כ"א
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במהרה-שנזכה להחזרת השכינה לציון על ידי קיום ברית הצדקה והמשפט וכל מה שכלול בתורה
!בימינו אמן
Questions for Yirmiya Perek ל"ד:
1. What is the small blessing with Tzidkiyahu’s death, who won’t kill him and how
will he die (?)מצודת דוד
2. What is the Nation’s punishment (?)מצודת דוד
3. How does the Malbim explain the background and severity of the sin (pasuk
?)י"א
4. What is the basis of the Mitzvah to free slaves (Malbim)?
5. What does “G-d freed us to the sword” mean? How is this punishment מידה כנגד
?מידה
6. Why was Tzidkiyah punished alongside those that got together to rebel against
G-d when he never joined them (?)רש"י
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/elizurhirhurim.htm
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/ahronim/yirmiyahu/prakim/elizurmivhan.htm

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

 בית שמש,24 רח' השושן

http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/ahronim/yirmiyahu/prakim/elitsurtfisat.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
http://media.ou.org/content/files/nach2_2_yirmiyahu.pdf

Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/jeremiah_chapter_34/

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

