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:שאלות להושע פרק י"ג
 מבט. מבט אחד הוא צד השקר וההבל שבה. עבודה זרה היא בעייתית מלפחות משני מבטים.1
 עי' פסוקים: איזו מבט מודגש בפרקנו? (רמז.'שני הוא מצד הבגידה בה' וחוסר הנאמנות לה
 על, מבט אל ההפטרות: נתיבי נבואה, וליתר הרחבה עי' ספרו של הרב משה ליכנטשטיין.'ו-'ד
).הפטרת פרשת ויצא
 "וישמן, איפה הוא רומז לפסוק. הושע בפרקנו רומז לפסוקים מפרשת האזינו בספר דברים.2
" (דברים. בניו מומם. "שחת לו? לא,טו)? איפה הוא רומז לפסוק:ישורון ויבעט" (דברים לב
? למה הוא רוצה להזכיר פרשת האזינו בפרק זה,ה)? לדעתך:לב
 שני חצאי הפסוק,) לפי יהודה קיל (בדעת מקרא.) "מיד שאול אפדם ממות אגאלם" (פסוק י"ד.3
 "מיד שאול אפדם? ממות אגאלם?" מה הסיבה לפרש את: ונקראים ככה,הזה הם שאלות
?הפסוק ככה
Questions for Hoshea Perek י"ג:
1. Idolatry is problematic from two perspectives. One perspective is the falsehood
and foolishness in it. A second perspective is that it entails a rebellion against
God and a lack of loyalty to Him. Which perspective is emphasized in this
chapter? (Hint: See verses 4-6. For further elaboration, see R. Moshe
Lichtenstein’s book, Netivei Nevuah: Mabat El HaHaftarot, on the Haftarah for
parashat Vayetze.)
2. Hoshea in our chapter hints to verses from parashat Haazina in the book of
Devarim. Where does he hint to the verse, “So Jeshurun grew fat and kicked”
(Devarim 32:15)? Where does he hint to the verse, “Is corruption His? No; His
children’s is the blemish.” (Devarim 32:5)? Why do you think he wants to remind
us of Haazinu in this chapter?
3. “From Sheol itself I will save them, Redeem them from very death” (verse 14).
According to Yehuda Kil (in Daat Mikra), the two halves of this verse are
questions, and are read like this: “From Sheol shall I save them? Shall I redeem
them from death?” What is the reason to interpret the verse in this way?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מארק סמילוביץ שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi 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-zovcheyadam.htm

Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/hosea_chapter_13/
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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.
דניאל בן איטה

רפאל יצחק בן חיה גיטל

גרשון בן שרה איטה

שרה בת ביילה

