)בית כנסת פייגנסון בנופי אביב (ע"ר
Bet Knesset Feigenson
Rehov Hashoshan 24 Bet Shemesh

 בית שמש,42 רח' השושן

:'שאלות להושע פרק י
) דעות ברש"י4באיזה מובן ישראל נמשלו לגפן בפסוק א? (מ"ד ו
לפי המדרש שמביא רש"י בפירושו לפסוק ג' מה הסיבה המכריעה לאשם של בנ"י? (לקח גם
)לדור שלנו
לפי רד"ק בפסוק ד' מי היו האנשים שדיברו דברים רעים ונשבעו לשוא? מה הם העגלות של
)בית און? (רד"ק פס' ה
?כיצד רש"י מסביר את האירוע המתואר בפסוק ו? ממה אפרים וישראל צריכים להתבייש
)על איזה חטא מדובר בפסוק ט'? מתי הוא קרה ובזמן איזה שופט? (רש"י
מהי העצה הניתנת לבני ישראל בפסוק י"ב לפי רש"י? ("נירו לכם ניר" וגם "עד יבוא ויורה
)"צדק לכם
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Questions for Hoshea Perek 'י:
1. In what sense are Israel compares to a vine? (Metzudat David and Rashi)
2. Rashi explains Pasuk ' גaccording to the Midrash. What is the deciding factor of
Israel’s guilt?
3. Who are the people that spoke evilly and swore falsely according (Radak Pasuk
' ?)דWhat are the “calves of Beit Aven?”
4. How does Rashi explain the incident in Pasuk ' ?וWhat should Israel and Ephraim
be ashamed of?
5. What sin is discussed in Pasuk ' ?טWhen did it occur and during the tenure of
which Shofet? (Rashi)
6. What is the advice given in Pasuk ( ?י"בRashi)
הוקרה
.אנו רוצים להודות למינדי מרכוס שהכינה את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Mindy Marcus 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-mimeyhagiva.htm

Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/hosea_chapter_10/

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

