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:'שאלות לירמיה פרק ה
 איפה בפרק ה' בירמיהו.בנבואתו ירמיהו מגייס סגנון ותכון מן התוכחה שבספר דברים
?ישנן מקבילות לפסוקים הבאים מספר דברים
 (מט) "ישא ה' עליך גוי מרחוק מקצה הארץ כאשר ידאה הנשר גוי אשר- דברים פרק כ"ח
 (נא) ואכל פרי. (נ) גוי עז פנים אשר לא ישא פנים לזקן ונער לא יחן,לא תשמע לשנו
".'בהמתך ופרי אדמתך וכו
 על מה עשה ה' ככה לארץ הזאת? מה חרי האף: (כג) "ואמרו כל הגוים- דברים פרק כ"ט
".' על אשר עזבו את ברית ה' אלקי אבותם וכו:הגדול הזה? (כד) ואמרו
 ירמיהו משתמש בסגנון ותוכן של דברים בנבואתו? האם יש מסר מסויים, לדעתך,למה
?שהוא רוצה לשדר על ידי פנייתו לאותם פסוקים
,) הכהנים (פסוק ל"א,)'ירמיהו מאשים את המנהיגים של העם – הגדולים (פסוק ה
, אם כך פני הדברים.והנביאים שנבאו בשקר (פסוק ל"א) – על עזיבתם את ה' ואת תורתו
 מאחר שהם רק, יכלו לטעון שחטאותם אינם אשמתם, אנשים פשוטים,הלא עם הארץ
עושים מה שמנהיגי הדת שלהם לימדו אותם? למה בכל זאת גם עם ועדה נתפסים
). ובעוד פסוקים בפרק, עי' היטב בספו ל"א:כרשעים על ידי ירמיהו? (רמז
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Questions for Yirmiya Perek 'ה:
1. In his prophecies, Yirmiyahu borrows style and content from the passages of
rebuke in the book of Devarim. Where in chapter 5 of Yirmiyahu are there
parallels to the following verses from Devarim?
2. Devarim chapter 28 – (49) “God will bring a nation against you from far away,
from the ends of the earth, like an eagle swooping down, a nation whose
language you will not understand, (50) a fierce-looking nation without respect for
the old or pity for the young. (51) They will devour the young of your livestock
and the crops of your land etc.”
3. Devarim chapter 29 – (24) “All the nations will ask: ‘Why has the Lord done this
to this land? Why this fierce, burning anger?’ (25) And the answer will be: ‘It is
because this people abandoned the covenant of the Lord, the God of their
ancestors etc.’”
4. Why, in your opinion, does Yirmiyahu use the style and content of Devarim in his
prophecies? Is there a particular message he wishes to convey by turning to
those verses?
5. Yirmiyahu blames the leaders of the people – the “gedolim” (verse 5), the priests
(verse 31), and the false prophets (verse 31) – for abandoning God and His Torah.
If that is the case, then aren’t the regular people able to make the claim that
their sins are not their fault, since they are only doing what their religious leaders
taught them? Why then are the regular people nonetheless held accountable as
wicked by Yirymiyahu? (Hint: See verse 31, and other verses in the chapter.)
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מארק סמילוביץ שהכין את השאלות לשבוע זו
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Thank You
We would like to thank Rabbi Mark Smilowitzfor 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-kiumhaolam.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_5/

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

