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 בית שמש,42 רח' השושן

:'שאלות להושע פרק ה
 בפרק הזה השם כביכול עומד בהתחרות עם המלכים והכהנים על לבם ונאמנותם של בני.1
 כי הואיל הלך אחרי, רצוץ משפט, "עשוק אפרים, כתוב, בפסוק י"א, לדוגמה.ישראל ויהודה
, העם שומעים אל צו המלכים נגד התורה (ע' אבן עזרא,' במקום לשמוע אל צו ה," כלומר.צו
 מצאו עוד דוגמאות.)" ודעת מקרא; אבל ע' מצודת ציון לפרוש אחר למילת "צו,מלבי"ם
.לביטוי ההתחרות הזאת בפרקנו
 בפרקנו נמצאות כמה סיבות למה זה כל כך קשה לעם ישראל לעשות תשובה ולשמוע לתורה.4
).' התחילו עם פסוק ד:(רמז. תנו לפחות שלוש דוגמאות לסיבות כאלו.בתקופה הזאת
Questions for Hoshea Perek 'ה:
1. In this chapter G-d stands, as it were, in competition with the kings and the
priests over the hearts and loyalty of the children of Israel and Yehuda. For
example, in verse 11, it says, “Ephraim is defrauded, robbed of redress, because
he is determined to follow after the command.” That is to say, instead of
listening to the command of G-d, the people listen to the command of the king,
against the Torah (see Ibn Ezra, Malbim, and Daat Mikra; but see Metzudat Tzion
for a different interpretation of the word “)”צו. Find other examples that express
this competition in our chapter.
2. In this chapter there are a number of reasons provided as to why it is so difficult
for the Israelites to do Teshuva and listen to the Torah during this era. Give at
least three examples of such reasons. (Hint: start with verse 4.)
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מארק סמילוביץ שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Mark Smilowitz for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/treyasar/hoshea/prakim/aiz-remizothistoriot.htm

Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/hosea_chapter_5/

Refuah Shleima – רפואה שלמה
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 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

