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Bet Knesset Feigenson
Rehov Hashoshan 24 Bet Shemesh

 בית שמש,24 רח' השושן

:'שאלות לירמיה פרק ז
 עיין בגישות. השווה את צווי ה' לירמיהו לא להתפלל בעד העם עם צוויו הדומה למשה.1
.כח על פרושים אלו-כז: ולהשפעת ירמיהו ז,המדרש והמפרשים לצווי זה
 ועל, ועל עץ השדה, על האדם ועל הבהמה, למה הקב"ה שופך את חמתו " אל המקום הזה.2
 ונשים המוזכרים בפסוק, בנים," במקום להעניש את החוטאים לבד (האבות,פרי האדמה
 ותכניות, העמלקים שהושמדו על ידי שאול המלך,השווה לנפגעי המבול בימי נח. )יח
.הקב"ה עבור נינווה בימי יונה
 איזה שיר שרים בחתונות שבמקור היה חלק מנבואת חורבן? האם נודע לך פסוק אחר.3
)" ה"נון" ב"אשרי:תרבותי כזה? (רמז/שעבר תהליך פרשני
Questions for Yirmiya Perek 'ז:
1. Compare Hashem’s command to Jeremiah not to pray for the people (7:16) with
a similar statement he made to Moshe. What do the midrash and commentators
have to say in each case? Note the role Jeremiah 7:27-28 plays in resolving this
conundrum.
2. Why does Hashem pour his wrath out upon “this place, upon man, and upon
beast, and upon the trees of the field, and upon the fruit of the land”? Why not
just punish those who apparently sinned (the fathers, the children, and the
women of verse 18)? Compare this case with those destroyed in the Flood in
Noah’s time, the Amalekites destroyed by King Saul, and those who God planned
to destroy in Nineveh in the book of Jonah.
3. What joyous wedding song was first introduced as a prophecy of desolation? Can
you think of another verse appropriated in a similar way? (Hint: the nun in
Ashrei)
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב משולם גוטליב שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Meshulam Gottlieb 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-hechalhashem.htm
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/ahronim/yirmiyahu/prakim/sinay-aramitbanevua.htm
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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://program.ouradio.org/content/files/nach2_1_yeshaya_1.pdf

Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/jeremiah_chapter_7/

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

