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:שאלות לירמיה פרק ל"ז
 והמלך יהויקים רצה להשתיק ואפילו להרוג את, אם המלך יאשיהו כיבד את ירמיהו כנביא.1
 לפי מה שמתרחש בפרק, איך נתאר את יחסו של המלך צדקיהו לירמיהו ונבואותיו,ירמיהו
?ל"ז
ט"ו) ובין התנהגות- השוו בין התנהגות השרים כלפי ירמיהו בפרק ל"ז (עיי' בפסוקים י"ב.2
 האם הם אותם שרים (שימו לב שהמלך.)כ"ו-'השרים כלפי ירמיהו בפרק ל"ו (עיי' בפסוקים י
בפרק ל"ו הוא יהויקים ולא צדקיהו)? האם ייתכן שהשרים מושפעים על ידי המלך שעבר ולא
?על ידי המלך הנוכחי? למה
". "צדקיה היה צדיק ודורו רשעים ויהויקי' היה רשע ודורו צדיקים: רש"י על פסוק ד' אומר.3
? איך היא מסתדרת עם מה שנאמר2 ו1 איך מסתדרת דעה זאת אם תשובותיך לשאלות
?'בפסוק ב
Questions for Yirmiya Perek ל"ז:
1. If King Yoshiyahu honored Yirmiyahu as a prophet, and King Yehoyakim sought to
silence and even execute Yirmiyahu, how should we describe King Tzidkiyahu’s
attitude towards Yirmiyahu and his prophecies, according to the events of
chapter 37?
2. Compare the behavior of the ministers (sarim) towards Yirmiyahu in chapter 37
(see verses 12-15) to the behavior of the ministers towards Yirmiyahu in chapter
36 (see verses 10-26). Are these the same ministers (note that the king in chapter
36 is Yehoyakim and not Tzidkiyahu)? Is it possible that the ministers are
influenced by the previous king and not the present one? Why would that be?
3. Rashi says on verse 4, “Tzidkiyahu was righteous but his generation was wicked;
Yehoyakim was wicked but his generation was righteous.” How does this view
comport with your answers to questions 1 and 2? How does it comport with
verse 2?
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/aizzidkiau.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://media.ou.org/content/files/nach2_2_yirmiyahu.pdf

Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/jeremiah_chapter_37/

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

