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Bet Knesset Feigenson
Rehov Hashoshan 24 Bet Shemesh

 בית שמש,42 רח' השושן

:'שאלות להושע פרק ו
?'רד"ק ומצודת דוד מסבירים את פסוק ב,  איך רש"י.1
? בשם מי מדבר הנביא. בפרק שלנו יש דיאלוג בין הנביא לעם.4
 איזה קרבנות? מה ההבדל ביניהם? מה תפקיד. סוגים של קרבנות4  הושע מדבר על,' פסוק ו.3
הקרבן הראשון? למה הושע מקשר את זה לחסד? מה תפקיד הקרבן השני? למה הושע מקשר
? למה.י"ב יתרו מביא את אותם הקרבנות,את זה לדעת? בשמות י"ח
Questions for Hoshea Perek 'ו:
1. How do Rashi, Radak, and Metzudat David explain pasuk '?ב
2. In our Perek there is a dialog between the nation and the Navi. Who does the
Navi represent?
3. In Pasuk ' וHoshea speaks of two type of korbanot. Which ones? What is the
difference between the two? What is the purpose of the first korban? Why does
Hoshea link that to kindness? What is the purpose of the second korban? What
does Hoshea link it to knowledge ? Why doe sYitro bring the same korbanot
(Shmot י"ב:?)י"ח
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מיכל גלאט שהכינה את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Michal Glatt 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-kichesed.htm

Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/hosea_chapter_6/

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.
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שרה בת ביילה

גרשון בן שרה איטה

רפאל יצחק בן חיה גיטל

דניאל בן איטה

