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Rehov Hashoshan 24 Bet Shemesh

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות להושע פרק י"ד
 מה,למה קוראים את הפרק שלנו כהפטרה בשבת שובה? הרבה נביאים מדברים על תשובה
?מיוחד בהושע
?איך הפרק שלנו שונה משאר ספר הושע
? מה המשמעות של כל אחד.' ברכות בפסוק ו3 יש
 איך מסתדר.": " כִּ י יְ שָׁ ִּרים ַּד ְרכֵי יְ הֹוָׁ ה וְ צַּ ִּד ִּקים יֵלְ כּו בָׁ ם ּופֹ ְשעִּ ים יִּ כ ְָׁשלּו בָׁ ם:בפסוק י' כתוב
?סוף הפסוק עם שאר הפסוק
Questions for Hoshea Perek י"ד:

.1
.2
.3
.4

1. Why Is this week’s Perek read as the Haftara n Shabbat Shuva? Many Neviim
spoke about Teshuva, what is special in this Perek?
2. In what way is our Perek different than the rest of Hoshea?
3. There are three blessing in Pasuk 'ו. What is the meaning of each one?
4. Pasuk '“ יStraight are the paths of Hashem, the righteous walk in them, but
sinners stumble in them.” How does this past of the pasuk connect to the rest of
the pasuk?
הוקרה
.אנו רוצים להודות 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-chalukatprakim.htm

Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/hosea_chapter_14/

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
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