
  
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
    
    

  

  

   

ההפטרה ובו נבואת הושע על חידוש הקשר שבין העם לאלוקיו.    'הושע פרק בספר  הפטרת הפרשה ב
-מתקשרת לפרשה בשני עניינים: מניין ישראל, בו מתחילה ההפטרה, וחידוש הקשר שבין ישראל ל

  ה', בו מסתיימת ההפטרה. 
"כי זנתה אמם הבישה הורתם, כי אמרה אלכה אחרי   הנבואה בהפטרה מתחילה בתיאור בגידה:

מאהבי נתני לחמי ומימי צמרי ופשתי שמני ושיקויי... והיא לא ידעה כי אנכי נתתי לה הדגן והתירוש  
האמא, במשל הנבואי, היא כנסת ישראל שבוגדת באל  והיצהר וכסף הרביתי לה וזהב עשו לבעל".  

  מאת ה' הוא.   –ל מה שיש לה והולכת אחרי עבודה זרה וגויים על אף שכ
הנחמה: "והיה ביום ההוא נאם ה' תקראי אישי ולא תקראי חידוש הקשר,    –בסוף ההפטרה כאמור  

  מעניינים:  ,הבדלי הניסוח, בין "בעלי" לבין "אישי"לי עוד בעלי". 
שעבודת ה'    , כוונת הנביא היאאישי, לשון אישות וחיבת נעורים. בעלי, לשון אדנות ומורא. כלומר

  תהפוך מעבודה מיראה לעבודה מאהבה. 
 –  אבל יש במילים אלו גם עניין נוסף שמצוין בפסוק העוקב: "והסירותי את שמות הבעלים מפיה"

שהבעל שבפסוק הקודם לא דיבר רק על לשון אדנות ובעלות אלא גם על עבודה זרה וכך רמז נוסף  
  סיר שם הבעלים מפיה. גם מפרש הרד"ק: לא תקראי לי עוד בעלי, כדי לה

שמטרתה   טכנית  מעבודה  ה',  בעבודת  גישה  שינוי  גם  היא  הכוונה  אולי  הנ"ל,  הפירושים  שני  עם 
              קבלת הגמול מהאל (או: הפיכת האל לבעל) לעבודה מאהבה.

  שבת שלום!                                                                                                                                                        
  
  
  

  

  לוח שיעורים לשבועות: 

  אביבה קיסר    22:30-23:00
   (שיעור לנשים) מגילת רות

  הרב אלחנן שבח   23:00-23:50
  קשיי למידה במקורות היהדות 

  הרב בצלאל קיסר    00:00-00:50
  מנהיגותו של דוד

  הרב דוד רבהן  
 (אנגלית) הלכות קריאת שמע

ובנות משפחתה מזמינות את בנות  |    ערב הפרשת חלה מיטל לוונשטיין 
המשפחה דוד ראובן    לכבוד יום השנה לפטירת אב  הקהילה להפרשת חלה

ביום חמישי,  הערב יתקיים    בן חיים רוזנטל ז"ל, בהנחיית הדסה בן טולילה.
בבית הכנסת הקהילתי, רחוב שתילי זיתים    20:30, בשעה  20/5/21ט' סיוון  

פרטים    קילו קמח ושמן.  2(צמוד לבי"ס ולגני הממ"ד). יש להביא: קערה,  
  כולן מוזמנות! והרשמה בקבוצת הווצאפ. 

  הודעות
הבאים    ברוכים 

רוזמרין,   למשפחות 
   ליוש ופדוביץ!

  

 

טוב  בראון    מזל  למשפחת 
  להולדת הבת! 

 

  הרב דוד רבהן    01:00-01:50
  (אנגלית) הלכות קריאת שמע

  חיים לוינשטיין    02:00-02:50
  יום ירושלים 

  הרב דניאל טוויטס   03:00-03:50
  מנהג והלכה 

 לימוד עצמי   04:00-04:45


