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Bet Knesset Feigenson
Rehov Hashoshan 24 Bet Shemesh

 בית שמש,24 רח' השושן

:'שאלות לירמיה פרק ד
" איך זה קשור.הנושא של פסוק ג' הינו תשובה "נירו לכם ניר ואל תזרעו אל קוצים
?לתשובה
מה מתכוון הנביא כשהוא אומר, עורלה היא בדרך כלל העורלה שהוסרה במהלך ברית
)'להסיר את העורלה מהלב שלך? (פסוק ד
?"על זאת חגרו שקים" (פסוק ח') למה הזאת מתייחס
?באיזה נושא מוזכרים דן והר אפרים בפסוק ט"ו
? הגבעות ולא אנשים מתייחסים למי,כ"ה ההרים-על פי המדרש לפסוקים כ"ד
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Questions for Yirmiya Perek 'ד:
1. The theme of pasuk 3 is teshuva "Plow for yourself a furrow and do not sow
upon thorns". How is this connected to teshuva
2. Orla is generally the foreskin that is removed during a Brit. What is the Navi
referring to when he says remove the Orla from your heart? (pasuk 4)
3. "Because of this"(pasuk 8).What is "This" referring to?
4. Dan and Har Ephraim are mentioned in Pasuk 15. What are they referring to?
5. (Pesukim 24&25) According to the Midrash the mountains, hills and no people
are referring to whom?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מיכאל ברמסון שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Michael Bramson 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-nevieysheker.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
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http://program.ouradio.org/content/files/nach2_1_yeshaya_1.pdf

Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/jeremiah_chapter_4/

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

