בית כנסת פייגנסון בנופי אביב (ע"ר)
Bet Knesset Feigenson
רח' השושן  ,24בית שמש

Rehov Hashoshan 24 Bet Shemesh

שאלות להושע פרק י"א:
 .1הנביא הושע מנבא בעיקר לשבטי ישראל (ולא לשבט יהודה) והוא קורא להם בשם "אפרים"
יותר מ 30פעם בספר .בפרקינו מופיע  -לראשונה  -את הפירוש לשם 'אפרים' .הסבר לפי
פרקינו מה המשמעות של השם 'אפרים'
 .2איך 'אפרים' הגיב לשמו? כלומר ,ה' אהב אותו אבל איך בנ"י ,בנעוריו ,הגיב לאהבת ה' אליו?
העזר(י) בפסוק ד'.
 .3המדרש מקשר את היחס המיוחד ל'אפרים' (שבטי ישראל בספר הושע ובמקומות אחרים)
לאפרים בנו של יוסף ובחירתו כבכור בניו של יוסף .עיין בראשית מח:יג-כ ואז עיין(י) והסבר
את המדרש הבא:
בראשית רבה פרשה צז
שכל את ידיו ,ר' יודה ור' נחמיה :ר' יודה אמר נישתכלו ידיו שלאבינו יעקב מליתן בכורה
למנשה ,ר' נחמיה אמר :ניתחכמו ידיו שלאבינו יעקב ליתן בכורה לאפרים ,אמר ר'
שמואל בר נחמן :אמר הקב"ה לרוח הקודש :ברגיל ברגיל ,לכי אמרי ליעקב ליתן בכורה
לאפרים .הדה היא "ואנכי תרגלתי לאפרים "וגו' (הושע יא:ג) ,אימתי ,קחם על זרוע' (שם
שם /הושע י"א )/בשעה שאמר קחם נא אלי ואברכם (בראשית מח:ט)
:י"א Questions for Hoshea Perek
1. Hoshea predominantly prophesied for the Kingdom of Yisrael (not Yehuda) and
refers to them as Ephraim over thirty times. Our Perek contains the first time
?that this reference is explained. What is this explanation
2. How did Ephraim react to his name? It is clear that Hashem loved him, but how
?does he, and Am Yisrael, react to this love
3. The Midrash ties the special relationship with Ephraim, and his being picked as
 and then explain the following Midrash:מח:יג-כ . See Sefer Bereishitבכור the
בראשית רבה פרשה צז
שכל את ידיו ,ר' יודה ור' נחמיה :ר' יודה אמר נישתכלו ידיו שלאבינו יעקב מליתן בכורה
למנשה ,ר' נחמיה אמר :ניתחכמו ידיו שלאבינו יעקב ליתן בכורה לאפרים ,אמר ר'
שמואל בר נחמן :אמר הקב"ה לרוח הקודש :ברגיל ברגיל ,לכי אמרי ליעקב ליתן בכורה
לאפרים .הדה היא "ואנכי תרגלתי לאפרים "וגו' (הושע יא:ג) ,אימתי ,קחם על זרוע' (שם
שם /הושע י"א )/בשעה שאמר קחם נא אלי ואברכם (בראשית מח:ט)
הוקרה
אנו רוצים להודות לרב ימין גולדשמידט שהכין את השאלות לשבוע זו.
Thank You
We would like to thank Rav Yamin Goldsmith for preparing this week’s questions.

קישורים לאתרים Web links -
מאמרים – Articles

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

 בית שמש,24 רח' השושן

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_11/

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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