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 ז - הושע פרק ב פסוקים ד 

ז ומדרשיהם, הן  - שה זו בשנה האחרת, דלגנו על פסוקים ד, בפרפרק ב  הושע  –הפטרת השבוע  בדברינו    מים ראשונים: 

בשל קוצר הדף והן אולי בשל קוצר רוח ועבודה קשה לשמוע תוכחות קשות אלה והרצון להישאר בנימה חיובית )פחות  

ז בפרק - או יותר, מה שקצת קשה אצל הושע(. הבטחנו להביא בהזדמנות קרובה, בדף מיוחד, את הדרשות על פסוקים ד

הבטחות צריך לקיים. בכך סיימנו אך לא השלמנו את דרשת הפטרת השבת שיש לדון ולדרוש בה עוד הרבה. והקוראים  ב ו

 .ולהוסיף ולדרוש כהנה וכהנה שהרי המדרש הוא מים שאין להם סוף  מוזמנים לעיין בשני הדפים כאחד

  ַאְפִשיֶטָנה   ֶפן  :ָשֶדיהָ   ִמֵבין  ְוַנֲאפּוֶפיהָ   ִמָפֶניה  ְזנּוֶניהָ   ְוָתֵסר  ה ִאישָ   לֹא  ְוָאֹנִכי   ִאְשִתי   לֹא  ִהיא   ִכי   ִריבּו  ְבִאְמֶכם  ִריבּו
  ְבֵני   ִכי  ֲאַרֵחם  לֹא  ָבֶניהָ   ְוֶאת  :ַבָצָמא  ַוֲהִמִתיהָ   ִצָיה  ְכֶאֶרץ  ְוַשִתהָ   ַכִמְדָבר  ְוַשְמִתיהָ   ִהָּוְלָדה   ְכיֹום  ְוִהַצְגִתיהָ   ֲעֻרָמה

  ַשְמִני   ּוִפְשִתי   ַצְמִרי  ּוֵמיַמי ַלְחִמי  ֹנְתֵני  ְמַאֲהַבי  ַאֲחֵרי   ֵאְלָכה  ָאְמָרה   ִכי   הֹוָרָתם  ֹהִביָשה ִאָמם   ָזְנָתה   ִכי   :ֵהָמה  ְזנּוִנים
 1ז(.- )הושע פרק ב, פסוקים ד  :ְוִשּקּוָיי

 2אעשה לזקן הזה מה – א עמוד פז דף פסחים מסכת

  לה יתח :  יוחנן רבי  אמר !  נביאים   כמה   הושע  עד   ממשה והלא?  להיתח   דבר   שעבהו  וכי  - "  בהושע '  ה  דבר   לתיתח"

  3. ומיכה,  עמוס,  ישעיה,  הושע: הן  ואלו, הפרק  באותו שנתנבאו נביאים  לארבעה

  ל ג  ל  ג  ,  ויעקב  יצחק   אברהם  בני,  הם  חנוניך  בני,  הם  בניך:  לומר  לו  והיה.  חטאו  בניך:  להושע  ה" הקב  לו   אמר

  באומה   העבירם   -  הוא   שלך   העולם  כל,  עולם  של  בונו יר:  לפניו  אמר   אלא ,  כך  אמר  שלא  דיו   לא  4. עליהן  רחמיך

  אומר  כך ואחר, זנונים בנים לך והוליד זונה  אשה וקח  לך: לו אומר? זה לזקן  אעשה מה: ה"הקב  אמר 5.אחרת

 
ספר הקשה בפרק א ואולי בעצם שייכים אליו  פסוקי נחמה אשר נותנים מענה של תקווה לפתיחת הפותח בשלושה  פרק ב בהושע   1

אהיה  "עניינית. פרק א מסתיים במילים הקשות: "כי אתם לא עמי ואני לא אהיה לכם" )השווה עם לשון הגאולה של משה:    מבחינה
ר  ָהָיהו  "בא פרק ב ופותח בפסוקים הנפלאים:    ואז  ("אשר אהיה פַּ ֵני  ִמס  ָרֵאל  ב  חֹול  ִיש  ָים  כ  ר  הַּ ד  ֹלא  ֲאשֶׁ ֹלא  ִימַּ ָהָיה  ִיָסֵפר  ו  קֹום  ו    ִבמ 

ראֲ  ם  ֵיָאֵמר  שֶׁ ִמי  ֹלא  ָלהֶׁ ם  עַּ תֶׁ ם  ֵיָאֵמר  אַּ ֵני  ָלהֶׁ צּו  :ָחי  ֵאל  ב  ב  ִנק  ֵני  ו  הּוָדה  ב  ֵני  י  ָרֵאל  ּוב  ָדו  ִיש  ָשמּו  יַּח  ם  ו  ָחד  ֹראש  ָלהֶׁ עָ   אֶׁ ץ  ִמן  לּוו    ִכי   ָהָארֶׁ
אל יֹום ָגדֹול עֶׁ ר  רּו  : ִיז  ִמי  ֵחיכֶׁםאֲ לַּ  ִאמ  ם עַּ ֲאחֹוֵתיכֶׁ לַּ ז של  -פסוקים דפרק א. אך כעת באים  סיום כאילו עונה לחת פרק ב פתי". ֻרָחָמה ו 

 הפעם.  שווהופכים חזרה את הגלגל. ועליהם, עם כל הקושי, נבקש לדר ,פרק ב, שהם אולי מהקשים שבכל ספרי הנביאים 
ל בית אביה או  הדנה באישה שרוצה להימנות על קרבן הפסח ש ,מסכתשל המיני הקשר לגמרא בפסחים היא המשנה בראש פרק ש 2

 רגל  הלכה.  בעלה  משל  תאכל  -   אביה  עליה  ושחט  בעלה  עליה  שחט,  בעלה  בבית  שהיא  בזמן  האשהשל בית בעלה )בית חמיה(: "
  רה אגב דיון זה את ". והגמרא שם מזכירוצה שהיא במקום  תאכל  - בעלה עליה  ושחט האבי עליה  שחט, אביה  בבית לעשות  ראשון

  הושע פרק ב   –הפטרת השבוע  דברינו  שוב    ראו".  בעלי  עוד  לי  תקראי  ולא  אישי  תקראי '  ה  נאם  אההו  ביום   והיההפסוק בהושע: "
 זכר פסוק מהושע, הרי לנו סיבה טובה לגלוש למדרשים על הושע.  ו ן זה בהרחבה. וכדרכה של הגמרא, כיוון שהשם הסברנו עניי

של   ם להושע, זו תחילת נבואתו. אבל חז"ל למדו מכאן על זמנוכפשוטו: "תחילת דבר ה' בהושע", היינו, אלה דברי ה' הראשוני  3
המשך הגמרא בפסחים שם: "אמר ר' יוחנן: "אוי לה לרבנות  ראו  , שחי בכל תקופת המלכים האלה וקדם לכל שאר הנביאים.הושע

פת כל ארבעה מלכים  שמקברת את בעליה, שאין לך כל נביא ונביא שלא קיפח ארבעה מלכים בימיו", היינו, שהושע ניבא בתקו
ושע לתוך תרי עשר, כפי  י לכך אף קדם לישעיהו. אמנם, בסדר ספרי הנביאים, נמשך האלה וליווה את כל אחד מהם לבית עולמו וא

,  ויחזקאל  ירמיה, ומלכים   שמואל,  ושופטים  יהושע:  נביאים  של  סדרן תנו רבנן:  "שהגמרא במסכת בבא בתרא יד ע"ב מסדרת ודנה:  
  חגי   גבי  נבואתיה  דכתיב  כיון!  ברישא  להושע  יהוליקדמ  ...  בהושע'  ה  דברתחילת  :  דכתיב,  קדים  הושע  מכדי.  רשע  ושנים  ישעיה
הקדמה בפירוש    ראו  ,ספר הושעלעניין מקומו וזמנו של  ". ובהדייהו  ליה  חשיב,  הוו  נביאים  סוף  ומלאכי  זכריה  וחגי,  כיומלא  זכריה

    דעת מקרא ואכמ"ל.
ליהו זוטא פרשה ח וילקוט שמעוני  "ק כאן, אפירוש רד  ראובחוני" בהמשך הגמרא להלן.  י בחוניך" כמו "בני  בנוסחאות אחרות: "בנ  4

בלשון "בני בחוניך" במקום "בני חנוניך". הביטוי "בני  ונוקטים    מצטטים גמרא זועל הפסוק, ש ישעיהו והושע  וב  תורה רמז תרסה
  ר: ואמ  לשמים  פניו  אתנחומ'  ר  הגביה  שעה  באותה" ...  ושתו של ר' יוסי הגלילי:  בחוניך" מופיע גם בויקרא רבה לד יד בסיפור על גר

  בני   בניך  שאנו  אנו,  לה  ונתן  רחמים  עליה  נתמלא  גדולה  ובצרה  ערומה  אותה  שראה  ןכיו  ,מזונות עליו ואין  אכזרי  ודם  בשר  אם  ומה
סיפור זה    ראו .  "העולם  ונתרווח  גשמים   ירדו   שעה  תהבאו.  הוכמ   כמה  אחת  על ,  עליך   ומזונותינו,  ויעקב   יצחק  אברהם  בני,  בחוניך

ל האבות  הם שבני  –בפרשת בהר. נראה ש"בחוניך" ו"חנוניך" היא לשון דומה אבל גם שונה: "בני חנוניך"    מצוות צדקהל  בדברינו ע
 לבבם נאמן ושלם אליך.  את ומצאת  אותם בניהם של האבות שבחנת  –שחננת אותם ושמצאו חן בעיניך. "בני בחוניך" 

ההשוואה עם משה בחטא העגל היא ברורה. שם הקב"ה מציע: "הרף ממני ואשמידם ואעשה אותך לגוי גדול" ומשה עומד בפרץ    5
ומזכיר את   ישראל  פיוסים על עם  "הרף ממני   ראוהאבות.  ומבקש  לי",  הניחה  "ועתה  כל המדרשים על הפסוקים בחטא העגל 

יֹ "כג:    קו  תהליםואשמידם" ועוד. וכן הפסוק ב רוַּ ִמיָדם  אמֶׁ ש  הַּ ה  לּוֵלי  ל  ִחירוֹ   ֹמשֶׁ ד  ב  ץ  ָעמַּ רֶׁ פֶׁ ָפָניו  בַּ ָהִשיב  ל  ִחית  ֲחָמתוֹ   ל  ש  " וכל  ֵמהַּ
:  ה"הקב  לו  אמר י: "  ב  רבה  דברים  ראוחליף את עם ישראל באומה אחרת.  ע לקב"ה שיואילו כאן, הושע מציהמדרשים על פסוק זה.  

בשיר השירים רבה א על  אך שונה  בדומה  באופן  ". ו אתם  אלא  אחרת  אומה  לי  שאין  ...  אתכם  אענה  אני  תקראני  שלא  עד  ,חייך...  
. אבל להושע אין בעיות להחליף לחר בישראב אך, "שאם בקש לו לעשות אומה אחרת שהוא יכול -אף נעים  דודיהפסוק "הנך יפה 

את כל  לנצר  הסיפור ההיסטורי על הרצל שאחת מהצעותיו לפתירת "הבעיה היהודית" הייתה    ראו   את עם ישראל באומה אחרת!
,  135ספרו של עמוס אילון הרצל עמ'   ראויתנצר ויישאר היהודי האחרון. אבל הוא אישית לא , אותם לאפיפיור  "ולמסור" היהודים
   . בויקיפדיה ערך הרצלה וכן  2010עם עובד  

http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%94%d7%a4%d7%98%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%91%d7%aa-%d7%94%d7%95%d7%a9%d7%a2-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-%d7%91
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%A2-%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%91
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%A6%D7%93%D7%A7%D7%94-2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%96%D7%90%D7%91_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%96%D7%90%D7%91_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%96%D7%90%D7%91_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%96%D7%90%D7%91_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%96%D7%90%D7%91_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%96%D7%90%D7%91_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%96%D7%90%D7%91_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C
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  לך   קח  לך  הושע  אל'  ה  ויאמר: " שנאמר.  ישראל  את  אשלח   אני  אף  -  לשלוח  יכול  הוא   אם.  פניך  מעל  שלחה  לו

 6  ... דבלים  בת גמר את ויקח וילך וכתיב, "זנונים וילדי זנונים אשת

  שדברתי   שכיון,  רבך  ממשה  ללמוד  לך  היה  לא:  להושע  ה"הקב  לו  אמר  7,אחת  ובת  בנים  שני  לו  שנולדו  לאחר

  יכול   יאנ   ואין  ממנה  בנים  לי  יש,  עולם  של  בונו יר:  לו  אמר.  ממנה  עצמך  בדול   אתה  אף ,  האשה  מן  פירש   -   עמו

  הן   שלך  אם  יודע  אתה  ואין,  זנונים[  בני]  ובניך  זונה  שאשתך,  אתה  ומה:  ה"הקב   ליה  אמר!  גרשה ל  ולא  להוציאה

  שקניתי   קנינין  מארבעה  אחד ,  ויעקב  יצחק  אברהם  בני,  בחוני  בני,  בני  שהן,  ישראל.  כך  -  הן  אחרים  של  אם

  8! אחרת באומה העבירם אמרת ואתה  ... בעולמי

  בקש  -  עצמך   על  רחמים  מבקש   שאתה  עד:  ה"הקב  לו   אמר.  עצמו  על   רחמים   לבקש  עמד  , שחטא  שידע   כיון 

,  לברכן  והתחיל ,  גזירה  טליוב   רחמים  קש יוב  עמד.  בעבורך  גזירות  ש ושל  עליהם   שגזרתי ,  ישראל  על  רחמים

  ם את  עמי  לא   להם  יאמר  אשר   במקום  והיהאשר לא ימד ולא יספר.    הים  כחול  ישראל  בני   מספר   והיה : "שנאמר

  לי   וזרעתיהב(, "-... כי גדול יום יזרעאל" )הושע ב א  ו י יחד  ישראל  ובני  יהודה  בני  ונקבצו   חי  אל  בני  להם  יאמר

 9. ב כה()הושע  "אתה  עמי עמי  ללא  ואמרתי חמהו ר לא  את ורחמתי בארץ

 עם גרות ועם מצרים קשר ה – פסוק כ כב פרק יוחאי בר שמעון דרבי מכילתא

  , בדבר  לחיצות  שתי  ",תלחצנו  ולא" .  דברים  אונאת   ואחת  ממון  אונאת  אחת  ,בדבר  ת ואונא  שתי.  "תונה  לא   וגר"

  אותו   אתם   תופסין  אם  :להן   ראמ  -רים"  מצ  בארץ  הייתם  גרים  כי ".  דברים  לחיצת  ואחת   ממון  לחיצת   אחת

ה  יהצגת ו  ערומה  אפשיטנה  פןר: "אומ  הוא  וכן  רים.מצ  בארץ  הייתם  גרים  כי  שום  על  אתכם  אני  תופס  ,גר  לשום

 10(. ה ב  הושע)ם היוולדה" כיו

  דסימן  מו פרשה רבה שמות

כיון שהם נכנסים לצרה,    –"ועתה ה' אבינו אתה" )ישעיהו סד ז(. זהו שכתוב: "ה' בצר פקדנוך" )ישעיהו כו טז( 

  הפשיטן   .רעה  לתרבות  ויצאו  רעים  אדם  לבני  נדבקו  .בנים  לו  שהיו  12ס יטֹול  ק  נ  לס    משל  11הם מבקשים אותך.

  מה   על  :אביהם  להם  אמר  .רחמים  עליהם  שיבקשו  גדולים  אדם   מבני  בקשו  ,בצרה  עצמם  שראו  כיון   .כןיוהשל

 
ארבעה דברים גזר  דרך "י,  לוהם לא יאמינו  :  שאמר  קורות רבות יש לנו על נביאי ישראל המחמירים עם עם ישראל. החל ממשהיב  6

קנאות פנחס  . המשך בבפרשת שמיני(  כשמשה כועס דברינו    ראו)חטא מי מריבה ועוד.  ,  )תענית כד ע"א(  "או נביאים ובטלוםמשה וב
העונש שנכווה על שאמר: "בתוך  ובפרשת פנחס, ועל אליהו גם להלן(, הביקורת על ישעיהו    בנושא זהדברינו    ראווקנאות אליהו )

ֻשָעִליםד: "  יג  יחזקאלבואולי יותר מכולן, הדרשות על הפסוק    טמא שפתיים אני יושב"עם   ִביאֶׁ   ֹותָבֳחָרב  כ  ָרֵאל  יָךנ  " )רות רבה  ָהיּו  ִיש 
אך נראה שהביקורת על הושע במדרש: "מה אעשה לזקן זה"? ובמקרא עצמו בעצם הציווי שיישא אשת זנונים, היא    ורבים אחרים(.
לרבנות  לעיל על הושע שקיפח ארבעה מלכים בימי חייו: "אוי לה    3שוב דברי הגמרא בפסחים שהבאנו בהערה    ראוהקשה מכולן.  

  את  ושנא: "כב  פרק  ב   נוסח  נתן  דרבי  אבות  ראוברת את בעליה, שאין לך כל נביא ונביא שלא קיפח ארבעה מלכים בימיו".  שמק
מלכים ושליטים, כגון: יהושע, שלמה, יוסף ואילו כאן הנבואה היא  ". המשנה שם מונה  לבעליה  קוברת  שהרבנות  אלא   הרבנות
 ושע זעף, כועס ועייף ממשא הנבואה?יה הקן זה"?( הבזקנותו )"מה אעשה לזהאם  ! רבנות

ט  עֹוד  ִכי  -יזרעאל  ואלה שמותם:   7 עַּ ִתי  מ  ד  ת  ּוָפקַּ ֵמי  אֶׁ אל  ד  עֶׁ ר  ִתי...   ִיז  בַּ ִהש  מ    ו  כּותמַּ ָרֵאל   ֵבית ל  ֵחם   עֹוד  אֹוִסיף  ֹלא  ִכי  -, לא רוחמה  ִיש    ֲארַּ
ת ָרֵאל  ֵבית  אֶׁ ם   ִכי  -, לא עמי  ִיש  תֶׁ ִמי  ֹלא  אַּ יֶׁה  ֹלא  ָאֹנִכיו    עַּ ה  ם  אֶׁ יהיו עוד שמות  הילדים או בבית הספר  אין חשש שבגן  נראה ש".  ָלכֶׁ

 כאלה. 
רק לענין הפרישה מהאישה ולא לעמידה בפרץ ולעצם    -"  רבך  ממשה  דללמו  לך  היה"  -משום מה מסתפק המדרש בהשוואה עם משה    8

לעיל. ומה יהיה, כאמור, עם הושע עצמו, לאחר    5ו בהערה  בנו והשלמנהרעיון להחליף את עם ישראל באומה אחרת. ואנחנו הרח
האפשרות של החלפת עם ישראל באומה אחרת וניתוק    . עוד בנושא)כהרצל?(  שהקב"ה יבחר בעם אחר? יישאר היהודי האחרון?

 בתשעה באב.  עבד שמכרו רבודברינו   ראו, הברית
מעיון מדוקדק של הפסוקים החותמים את המדרש, בהם הושע מתחרט על דבריו הקשים נגד עם ישראל, והוא עומד ומבקש עליהם    9

מבטל   נרחמים,  מברכם,  ואף  אחרת"?(  באומה  "החליפם  של  )איזו?  הרעה  הגזירה  כ את  סיפור  ראה שאכן  לאחר  ב,  מפרק  ולם 
ז הקשים של  -בסדר. אבל יש כאן התעלמות מוחלטת מפסוקים דכעת  הנישואים לגומר בת דבלתיים הזונה בפרק א. לכאורה הכל  

ם  ִריבּוטול גזירה יש בדברים קשים כמו: "באמצע הברכה. איזו מן ברכה, רחמים וביעומדים  פרק ב שכאילו   כֶׁ ִאמ   ֹלא  ִהיא  יכִ   ִריבּו  ב 
ִתי ָאֹנִכי  ִאש  ָתֵסר  ִאיָשּה  ֹלא  ו  נּונֶׁיהָ   ו  יהָ   ִמָפנֶׁיה  ז  ֲאפּופֶׁ נַּ יהָ   ִמֵבין  ו  ת...    ָשדֶׁ אֶׁ ֵחם  ֹלא  ָבנֶׁיהָ   ו  ֵני  ִכי  ֲארַּ נּוִנים  ב  ָתה  ִכי  :ֵהָמה  ז    ֹהִביָשה  ִאָמם  ָזנ 

הטונים החדים של הושע, ברכה, קללה, ברכה,  והקשים  ים  ח לו, מחילופי הדברותעלם מחלק שלא נפשוט מ"? האם המדרש  ָרָתםהוֹ 
יתכן  תריקון כל הכעס של הושע שבלעדיו לא , כגון שהיו אלה  קללה וכו', או שמא המדרש מציע לנו קריאה שונה של פסוקים אלה

 פתיחת דף חדש? 
מהקטע    חַּ כאן הוא הפסוק המסיים הלקּולנו  חשוב  . מה שבפרשת משפטים  הוגר לא תונבדברינו  כבר הארכנו לדון במדרש זה    10

ו למצב של טרם יציאת מצרים, למצב של  אות   ץ את הגר ויחזירה או ילחנֶׁ בהושע לו אנו נדרשים. הקב"ה הוא שיתפוס את מי שיוֹ 
את עם ישראל    רוצה הושע להחזירלשם  האם    , עבדים ללא כסות ומגן,וולדה". במצרים היינו "לא עמי"ים היה ושל "יו ערום וער

... ואת  ז שאנחנו אומרים בהגדה: "ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמיך -גם הפסוק ביחזקאל טז ו ראו ?ולהחליפנו באומה אחרת
 ערום ועריה". 

 כאשר צר להם. רק ראל לקב"ה ומבקרת את פניית בני יש הלוחות השנייםתרצות של בה  תפרשה מו בשמות רבה עוסק 11
 א. א. הלוי. ש פירועפ"י   חבר הסנאט, יועץ המלך. 12
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 תשס"ט במדבר פרשת 

 5מתוך    3עמ'  

 

  אמר  .אותם וילדה  אמם זנתה  ,מכירם ואיני בני  אינם  :אמר . להם שתתרצה  בניך  על  :לו אמרו  ? מבקשים אתם

  .ה"הקב   זה  -  וסליט קסנ,  כך  13. לך  דומים  שהם  ,בניך  שהם   יודעים  שהכל  ?למה  בהם.  לכחש  יכול  אתה  אין  :לו

  לתרבות   ויצאו  כוכבים   בעובדי  נתערבו   .(א  יד  דברים) "  אלהיכם '  לה  אתם  ניםב: "שנאמר  , ישראל  אלו  -  בניו

: שנאמר  והשליכן   הפשיטן   ?להם  עשה  מה  .(לה  קו  תהלים)"  מעשיהם  וילמדו  בגוים  ויתערבומר: " שנא   ,רעה

  , בצרה  עצמן  שראו  כיון  . (א  טו  ירמיה)"  ויצאו  פני  מעל  שלח: "וכתיב,  (כו  כג  יחזקאל) "  בגדיך  את  והפשיטוך"

:  שנאמר  ,רחמים  עליהם  מבקשים  התחילו  .ה"הקב  מן  רחמים  עליהם  שיבקשו  מהנביאים   מבקשים  התחילו

 : להם  אמר  . בניך  על   :לו אמרו   ?מבקשים  אתם  מי   על  )לנביאים(:  ה" הקב  אמר  14.(יז  ב  יואל ) "  עמך על' ה  חוסה "

  אמרה   כי"  ?למה  ".הורתם  ובישהה  אמם  זנתה: "שנאמר  ,בני  אינן  -  לאו  ואם  ,בני  םה   -  רצוני  עושין  אם  !בני  אינן

ו  לפיכך  .כוכבים  עבודת  זו  -"  מאהבי  אחרי  אלכה   לעיני   נבלותה  את  אגלה  ועתה : "אמרכעס עליהם הקב"ה 

" עליה  אומרת  שהיא  כוכבים  עבודת   זו   -"  מאהביה  ...  ומימי  לחמי  נותני:  " שנאמר  ,ה" הקב  והפשיטה"    ן פ : 

  15". ערומה אפשיטנה

  כי   יכירום  רואיהם  כל: "שנאמר   ,ניכרים  הם  ובפניהם  ,בניך  םשאינ  אומר  אתה  הרי  :ה"להקב  הנביאים  אמרו

  עליהם   לרחם  צריך  אתה  כך,  שסרחו  פ" אע  בניו   על  שמרחם  אב   של  דרכו   מה  -(  ט  סא   ישעיה )  "  'ה  ברך   זרע  הם

, שנאמר: "ויתנצלו בני ישראל את  והפשיטם הקב"ה..  .  ... וכן אתה מוצא כשעשו את העגל, כעס עליהם הקב"ה

  התרצה להם שהם בניך!   ... אמר לו משה: עמך הם ואי אתה יכול לכפור בהם ...  ם מהר חורב )שמות לג ו( י  ד  ע  
16 

  האליטותאשמת  – סימן יט ב פרשה רבה דברים

ם: "הכתוב  שאמר   וזה ֻרב  ן  כ  או   כ  ט  י   ח  ם   ל  בֹוד  לֹון   כ  ק  מ    ב    בר   שמואל '  ר  אמר   "?םב  רו כ  "  מהו     .(ז  ד   הושע ) "  ירא 

בית הדין    ואב  מתיר  הנשיא  ?כיצד  17. עושה  הדור ם,  עושי  שהגדולים  מה  שכלם" כתוב, חסר וא"ו,  ב  רֻ : "כ  נחמני

  : אומרים  הדור   ושאר  ?אוסרים  ואנו  מתירית הדין  ב  אב   :אומרים  והדיינים   18?אוסר  ואני   מתיר   הנשיא אומר:  

  זנתה  כי: "כתיב  :מלאיש  ר"א   .להיתח   שחטא  הנשיא  ?לחטוא  הדור  לכל  גרם  מי  ?אוסרים   ואנו  יןיר מת  הדיינין 

  בצבור   ודורש  יושב  החכם  ?כיצד  .הארץ  עמי  בפני  דבריהם  םמביישי  שהן  -" )הושע ב ז(  הורתם  הובישה  אמם

  ר " א  . גונב והוא  - "  נובגת לא: " אומר  .גוזל  והוא  -" תגזול  לא "  :אומר  .בריבית  מלוה   והוא -"  בריבית  תלוה   לא"

 
ושע  . אך ה)הדרשן לועג כאן לתופעות מוכרות בתקופתו וסביבתו?(  במשל, הסנקליטוס טוען שאשתו זנתה ולכן ילדיה אינם ילדיו  13

.  ואין המשל דומה לנמשל  ות לא על הבנים ולא על אמםצטווה מראש לשאת אשה זונה ולהוליד ממנה ילדים ואי לכך אין לו טענמ
יטוס לטעון טענת זנות. כל עוד שהיו בסדר, הוא לא התכחש  זכר הסנקלנרק משיצאו הבנים לתרבות רעה,  במשל  גם לב ש  יש לשים

לנמשל ואין לדקדק כל כך. מה שניתן לשאול ולדקדק, הן על המדרשים והן על הפסוקים  אין המשל דומה באופן מלא  שהם ילדיו.  
ם? בנמשל שנראה מיד,  וון הושע כשהוא אומר: כי זנתה אמם, הובישה הורת? למי מתכוההורה  זה: מי כאן האםהוא  בהושע,  

עבודה זרה של אבות אבותינו:  הסנקליטוס הוא הקב"ה והבנים הם עם ישראל, אז מי היא האמא שזנתה? מי הוא ההורה שהוביש?  
י  שואבה שסרתה מעלי". האם למי מפירוש מצודות שאומר שזו: "כללות האומ  ראושהסכינו אליה?  דות  עבהתרבות  תרח, לבן וכו'?  

 ב יותר? בר טוהמים יש הס
ֹכֲהִנים  ":  , ככתובמכת הארבה הקשה שפקדה את הארץבעקבות  הכהנים    תפילתשהיא דווקא  ם  ראו ש  14 כּו הַּ ֵבחַּ ִיב  ִמז  לַּ ֵבין ָהאּוָלם ו 

ָך ל   ֲחָלת  ַאל ִתֵתן נַּ ָך ו  מֶׁ ל עַּ רּו חּוָסה ה' עַּ ֹיאמ  ֵתי ה' ו  ָשר  םמ  ֵיה ֱאֹלֵהיהֶׁ ִמים אַּ רּו ָבעַּ ָשל ָבם ּגֹוִים ָלָמה ֹיאמ  ָפה ִלמ  ר  והטענה שם היא    "חֶׁ
מוֹ : "שם  הסליחה  פסוקמגם  כפי שעולה    חילול השם ל עַּ ֹמל עַּ יַּח  צֹו וַּ ַאר  ֵנא ה' ל  קַּ י  ". נראית לנו יותר תפילתו של ירמיהו בפרשת  וַּ

ָך ֲאָהּה ֲאֹדנָ : "ירמיהו פרק לבשדה ענתות,  טּוָיה ֹלא ִיָפֵלא ִממ  נ  ֹרֲעָך הַּ ָּגדֹול ּוִבז  ֹכֲחָך הַּ ץ ב  ת ָהָארֶׁ אֶׁ ִים ו  ָשמַּ ת הַּ ָתה ָעִשיָת אֶׁ ָכל  י ה' ִהֵנה אַּ
ם    ָדָבר: ֵניהֶׁ ל ֵחיק ב  ֵלם ֲעֹון ָאבֹות אֶׁ שַּ ֲאָלִפים ּומ  ד לַּ סֶׁ ה חֶׁ ָבאֹות  ֹעשֶׁ ִּגבֹור ה' צ  ָּגדֹול הַּ ם ָהֵאל הַּ מוֹ ַאֲחֵריהֶׁ דה  שגאולת הוכו'. ראו דברינו    ש 

 אה שיש לחפש עוד תפילות של נביאים המבקשות בעד עם ישראל. ונרבפרשת בהר.  בענתות
)וכעת זה לא רק הושע(. על    לעיל. "על מי אתם מבקשים?" קובל הקב"ה לפני הנביאים   10ו    8בהערות  חזרנו לשבר הגדול שכבר    15

ור יציאת  בני דסילים וניתץ פופנה אל עבודת כוכבים? בני אברהם שברית וזנה אחרי מאהבים מאומות העולם    עם ישראל שהפר
להיות  ולמרות כל האזהרות שמצרים שנגאלו ממ"ט שערי טומאה   זרה  נה בין החוחים שו שישכילו  יענו  פנו שוב לעבודה  ? מה 

 סניגוריה על עם ישראל?הנביאים ובראשם הושע? האם ימצאו לימוד זכות ו
כעסו של הקב"ה על עם ישראל. הנביאים המסנגרים  מהושע הם בצד החובה, בחלק המתאר את    כל הפסוקים המובאים במדרש זה  16

ותובעים מהקב"ה שיסלח להם, הם: יואל, ישעיהו, ירמיהו וכמובן משה! הושע וכן יחזקאל שם, הם בצד  במדרש שם  על עם ישראל  
פקד מקומו  האם יי   –(  בא  ישמעאל  דרבי   מכילתא)  "ישראל  על  נפשם   נתנו   והנביאים   האבות  מוצא   אתה  מקום   בכל"הקטרוג והחובה.  

דברינו בפרשת כי תשא  עוד    ראו האם אין הושע בכללם?    –  של הושע? "כל הנביאים היו במדת הרחמים על ישראל" )תנחומא בלק(
. או הקב"ה כועס והנביא מפייס, או הנביא כועס והקב"ה מפייס. מישהו צריך לעמוד לימינו של עם  לא יהיו שתי הפנים בכעס

האם    וא בעל המדרש והאגדה שטווה מדרשים מופלאים ומורכבים כאלה.ראל הראשון לעמוד לימין ישהישראל. בשני המקרים,  
 שקבע את הלשון הקשה "מה אעשה לזקן הזה", גם נקודות זכות להושע?  ימצא בעל המדרש 

 ם, היינו כגדולי הדור שהם תחילה וראש לכל עבירה והשחתה. בָ רַּ אלא כ   םבָ רֻ כ  אל תקרי  17
 ראש. מושחת, מתיר את הערווה או איסורים אחרים ובעקבותיו כל הדור נפרץ. הדג מסריח מהנשיא  מדובר בהיתר למעשה עבירה. ה  18

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%94%d7%a4%d7%98%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%91%d7%aa-%d7%92%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%93%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%aa
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%94%d7%a4%d7%98%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%91%d7%aa-%d7%92%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%93%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%aa
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%94%D7%99%D7%95-%D7%A9%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9B%D7%A2%D7%A1
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  מעשה   ברכיה  ר"וא  .טתוי מ  על  פרושה  ומצאה  עליה  לדיין  בוללק  והלך  טליתו  שנגנבה  אחד  באדם  מעשה  :ברכיה

   20".לי   חטאו   כן  כרובם"  :הוי  19. שלו  הכירה   על  ומצאו   לדיין  עליו  לקבול  ועלה  שלו  קומקמוס  שנגנבהחד  א  באדם

   להושעהו אליבין  – ישראל שובה מד  פיסקא רבתי פסיקתא

  היה   האכזרי, אכזריים היו   לא  ! ושלום חס  . היו  אכזריים אליהו ועל הושע  על אומרים . ישראל שובה : אחר דבר

  שבקו  :למלך  אמר  ?סנקתדרון  עשה  מה  .שריפה  ונתחייב  המלך  שדנו  מלכים  לבן,  דומה   הדבר  למה  אלא  ?מציל

  טועים   ישראל  את  אליהו  כשראה  ,כך  .חמתו  שתשוב  עד  לומר  חשב  והוא  .שורפו  ואתה   וירעב  האסורים  בבית

 21. כך אליהו להם  עשה באהבה :הוי, שחת לבאר פלו י  ולא  ברעב שנים  שלש  יהיו מוטב אליהו אמר, אחאב אחר

ן: "אמר  הושע  וכן ם  ת  ה  ה  ה'   ל  ן  מ  ת  ן  , ת  ם  ת  ה  ם  ל  ח  יל  ר  כ  ש  ם  מ  י  ד  ש  ים  ו  ק    . כך  אמר   ברחמים  -(  יד  ט  הושע )"  ֹצמ 

  יכנסו   ובשבילך   :המלך  אמר,  ופייסו  עליו  וביקש  אוהבו   דעמ.  לטמיון  שלו   ונכסים  שנדון  לאדם  ?מהוד  הדבר   למה

  בניהם   את  יגדלו  אם  כי"   :ואמר  ישראל  את  דן  הקב"ה  כך  22. במקומם  הקרקעות  יהיו  ,לטימיון  בלבד  השדות

  לו   אין  קמה  יקצורו  וסופתה   יזרעו  רוח : "אלא  , כי  לא  ,ממך   בבקשה   :הושע  אמר  .(יב  ט  הושע)  "מאדם  ושכלתים

  אישך   ואל"  בתורה  הכתבתי  :לו  אמר.  ול  אין  קמה  -  מאבדם  אתה  בניהן  את  מגדלין  משהן  ךיא   ,(ז  ח  שם)  "  'וגו

ֹ ו    ;משכיל  רחם  להם   תן   ממך  בבקשה   , כן  אם  :הושע  לו  אמר   .לו  אין   קמה   וכאן(  ז"ט '  ג  בראשית)  "תשוקתך ,  אל

  . "מאדם  ושכלתים "   גזרתי  וכן  הקב"ה:  לו   אמר   .גדול  של  לצערו  קטן  של  צערו  דומה   שלא  ,צומקים  שדיים

  בקשו   אתם  לכן  ,לי  נשמע  ולא  בקשתי  הרבה  :להם  ואמר  ישראל  אצל  בא,  לו  שומע  הקב"ה  שאין  הושע  כשראה

 23. ישראל שובה -)ריקם(  אתכם מחזיר שאינו ,עצמיכם על

   א סימן דברים פרשת( בובר) תנחומא מדרש 

  במדבר   .בציון  לעשות   עתיד  כך ,  במדבר לישראל  שעשה הנסים   שכל ,  זכרו  ויתעלה  שמו  יתברך   - "  הדברים   אלה "

: כתיב  במדבר  .(טז  מב  ישעיה )   "עזבתים  ולא  עשיתים  הדברים  אלה: "...  כתיב  בציוןו,  "הדברים  אלה: "כתיב

  ירמיה)וקול כלה"    חתן  קול  שמחה  וקול  ששון  קול: "כתיב  ובציון(,  יד  כ  שמות)  "הקולות  את  רואים  העם  וכל"

  נב   ישעיה)  "  'ה  הםלפני   הולך  כי"  :כתיב  ובציון(,  כא  יג  שמות)  "מםוי   לפניהם  הולך'  וה: "כתיב  במדבר  ...  (לד  ז

  "בעמי   וששתי  בירושלים  וגלתי: "כתיב  ובציון(,  ט  ל  דברים )  "לטוב  עליך  לשוש'  ה  ישוב  כי: "כתיב  במדבר  .(יב

  התורה   את  ישראל  כשעברו  אלא  ? כך  לומר  יהישע   ראה  מה(.  א  לה   שם)  "וציה   מדבר  יששום" (,  יט  סה  ישעיה )

 
א"ר יוחנן, מאי דכתיב: ויהי בימי שפוט השופטים? דור ששופט את שופטיו, אומר לו: טול קיסם מבין  "ב: "טו עבבא בתרא  ובגמרא    19

אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה, אם אמר    תמהא"ר טרפון:  "ב: "טז עערכין  ובגמרא    ".טול קורה מבין עיניך, אומר לו:  שיניך
שפירושו שהשליט המחוקק   פרא בסיליוס נומוס אגרפוסהביטוי  ראה גם  ".  יך, אמר לו טול קורה מבין עיניךלו טול קיסם מבין עינ

 בפרשת וירא. מעמיד עצמו מעל לחוק ואינו מציית לו, בדברינו 
  מנו א  ששרה אפשר, אמם  זנתה כי '( ב הושע ) דכתיב  מהו :בצלאל' לר שאל רביסימן ב: " א פרשהרות רבה   ראוכן חטאו לי.  ם בָ רַּ כ   20

  דברי   אימתי ...    אותם   מבזין  שבעליהן   בשעה  ?הארץ  עמי   בפני  בזיןמת  תורה  דברי   אימתי  אלא,  : חס וחלילהלו  אמר  ? היתה  זונה
  וכי '(,  ט  קהלת )  בזויה  המסכן  וחכמת  : מהכא  לה  מייתי  יוחנן '  ר   . אותם  מבזין  שבעליהן  בשעה   ?הארץ  עמי  בפני   כזונות   נעשין  תורה

  משפט   תטה  לא :  ודורש  שביו   קןז  כגון,  בדבריו   בזוי  שהוא  מי  ?מסכן  מהו  אלא  ?היתה  בזויה  כןמס  שהיה  עקיבא  רבי  של  חכמתו
  לדור   אוי ...    זו  במדה  שמקולקל  לדור  אוי...    חדוש   לוקח  והוא  שחד  תקח  לא,  פנים   מכיר   והוא  פנים  תכיר  לא,  משפט   מטה  והוא

כראשי העם. המנהיגים,    –"  םבָ רַּ כ  עצמו מפרק ד, היא "". התשובה לאמא שזנתה ולהורה שהוביש, על פי הושע  שקר  של  שמדותיו
הם שגרמו לכעסו הגדול של הושע עד שלא ראה כל תקווה לעם שראשיו נגועים,    האמא.  –  ראשי הקהל, הם שזנו והובישונים,  הדיי

וכבר הרחבנו במוטיב  ברות רבה: "אוי לדור ששופט את שופטיו ואוי לדור ששופטיו צריכים להישפט".    ראומושחתים ומשחיתים. 
בירושלמי סנהדרין    במגילת רות, וכמו כן הבאנו כבר מספר פעמים את דרשתו של יוסי המעוני  בימי שפוט השופטיםזה הן בדברינו  

 דרשה שהכעיסה מאד את בית הנשיאות.  –ן בתה, כדור כן הנשיא" אמה כפרק ב ובבראשית רבה פרשה פח על בית הנשיאות: "כ
זה המוטיב הידוע של פגיעה ברכוש במקום בנפש. "אין בעל הרחמים נוגע בנפשות תחילה" )ויקרא רבה יז ד, רות רבה ב י, פסיקתא    21

שהקב"ה מלקה תחילה את דיני הצרעת  בועל איוב(. וכן: "שפך הקב"ה חמתו על העצים והאבנים" )איכה רבה ד(    רבתי יז, בדיון
 (.צרעת הבית , בדברינו יד תזריע ( בובר)  תנחומא  מדרשהבית, אח"כ את הבגד ורק בסוף את האדם בגופו )

שבסוף המלך ויתר לא רק על הוצאת האיש להורג, אלא גם השאיר לו חלק מהקרקעות ולא כולם ירדו לטימיון )נלקחו לאוצר    22
 המלך(. אבל בנמשל להושע נראה שהדברים מסובכים יותר, אין זה המקרה של אליהו, והדרשן ייאלץ לעשות הרבה כרכורים בעניין. 

לא ברור ונראה שנפלו שיבושים במדרש זה והפרשנים, בראשם מאיר איש שלום המהדיר  קב"ה  כל הדין ודברים שבין הושע ל  23
הראשי של פסיקתא רבתי, התקשו וניסו לבאר קטע זה עפ"י נוסחים שונים של כתבי היד ומובאות מהפרשנים. מה שברור הוא  

  אין   קמה  יקצורו  וסופתה  יזרעו  רוח"פסוק  פש ולא רק ברכוש )למרות שאת ה שני דברים: האחד, שאצל הושע מדובר בפגיעה בנ
", ניתן היה לפרשו רק על רכוש ולא על נפשות( והוויכוח הוא רק מתי וכמה, האם רק על הקטנים או גם על הגדולים וכו'. והשני,  לו

נבואה ונך,  שראל עד ה' אלהיך כי כשלת בעושבסופו של דבר הושע לא מצליח לעמוד בפרץ וגם נבואתו החותמת את הספר: שובה י
, גם נבואה זו שלכאורה מסיימת באקורד טוב את נבואותיו הקשות של הושע,  בפרשת שובהשאנו קוראים בחגיגיות והתרגשות  

ד בפרץ. בכך יש הבדל בין אליהו הקנאי והושע, שאותם כרך הדרשן בתחילת  לעמו  הרמת ידיים של הושע שלא הצליחגם היא בעצם  
. שלא לדבר על השוואת הושע עם שאר הנביאים. אולי הושע איננו אכזרי, אבל במבחן סגנון  )אליהו מציל לפחות לרגע(  נבואתו

 ילת המדרש(. שוב תח ראודבריו והשורה התחתונה, גם אינו מציל )

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a4%d6%bc%d6%b8%d7%a8%d6%b8%d7%90-%d7%91%d6%bc%d6%b8%d7%a1%d6%b4%d7%99%d7%9c%d6%b6%d7%99%d7%95%d6%b9%d7%a1-%d7%a0%d7%95%d6%b9%d7%9e%d7%95%d6%b9%d7%a1-%d7%90%d6%b7%d7%92%d6%b0%d7%a8%d6%b8%d7%a4
http://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%91%D7%99%D7%9E%D7%99-%D7%A9%D7%A4%D7%95%D7%98-%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a6%d7%a8%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%aa
https://www.mayim.org.il/?holy-event=%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%94
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וציה"    מדבר   םושויש "  :ישעיה  אמר   לפיכך (,  ה  ב   הושע)   "ציה  כארץ  ושתיה  כמדבר  ושמתיה: " ואמר  שעהו  עמד

 ...24 

 מרפאהושע גם  – ישראל  שובה מד פיסקא( שלום   איש )  רבתי פסיקתא

  חוזר   שהיתה  ומכה  מכה  כל  26. אותם  א וריפ  25איספלניס   להם   ונתן   חזר  שלא  ישראל  שהכה  נביא  כל   לך  אין

  לא   את   וריחמתי: "ואמר  ר וחז  ,(ו  א  הושע )   "ישראל   בית  את  ארחם   עוד   אוסיף  לא  כי: "אומר  הושע   .ומרפא

  ,עמי  ללא   ואמרתי: "ואמר  וריפא  חזר  ,(ט  א   הושע)  "עמי   לא  אתם  כי : "שאמר  הפה  הוא   . (כה  ב   שם)  "רוחמה 

  " אישי   לי  תקראי: "ואמר  וריפא  חזר  ,(ד  ב  הושע)  "אשתי  לא  היא  כי: "שאמר  הפה  הוא  27. (כה  ב  שם)  "אתם  עמי

  הוא   . (טז  ב  שם )  "המדבר  והולכתיה: "וריפא  חזר   ,(ה  ב   עהוש )  " כמדבר  ושמתיה : "שאמר  הפה   הוא  .(יח  ב  שם)

  : וריפא  חזר  ,(ד  י  הושע)  " שדי   תלמי  על  משפט  כראש  ופרח  ברית  כרות  שוא  אלות  דברים  דברו"  :שאמר  הפה

  :ואמר  וריפא  חזר  ,(יד  ד  שעהו)  "ישראל  סרר  סוררה  כפרה"  :שאמר  הפה  הוא  .(ב  יד   שם)  "םרידב  עמכם  קחו"

: ואמר  וריפא  חזר  , (י  ז  הושע)  " אלהיהם'  ה  אל  שבו  ולא: "שאמר  הפה  הוא   . (ג  יד  שם )  "שפתינו  פרים  ונשלמה"

  28." אלהיך' ה  עד ישראל  שובה"
 

 29ומברכים סיון   שבת שלום 

 מחלקי המים 

 
א סיבה נוספת לקביעת  אפשר שהו,  פרק ב בהושע  –הפטרת השבוע  בדברינו  ,  מקבילשכפי שציינו בדף ה  מדבר, חזרנו למוטיב ה  24

את הפסוק היחידי  ( הוא המנחם הגדול וירמיהוגם  פעם אחת  )מה קבלנו כאן? ישעיהו  ק ב. אך  שע פרבהות פרשת במדבר  פטרה
 , צריך ישעיהו לבוא ולתקן. כאן שהוא לרעה המובא מהושע

 תחבושת, רטייה.  25
נביא שהכה את ישראל וכו' ", אך בהמשך, הוא מפרט רק לגבי  פתח הדרשן )ר' תנחומא כך נראה שם( בקביעה הכללית: "אין לך כל   26

פסיקתא  ראו    אים את האיספלניס, הרפואה והנחמה למכותיהם.הנבי  הושע )דרשת שבת שובה(. והוא משאיר לנו למצוא בכל שאר
 שישעיהו הוא המרפא הגדול! בכה תבכה בלילה; איכה ישבה בדד; נחמו - ט רבתי )איש שלום( פיסקא כ

שנקבעו לדורות בהנחת תפילין יום    כב-כא  יםעד הסוף ומסיימים את קריאת ההפטרה בפסוקב  מה איננו קוראים את פרק    משום   27
ֲחִמים:"יום:   רַּ ד ּוב  סֶׁ חֶׁ ָפט ּוב  ִמש  ק ּוב  דֶׁ צֶׁ ִתיְך ִלי ב  ש  ֵארַּ עֹוָלם ו  ִתיְך ִלי ל  ש  ֵארַּ ֱאמ   ו  ִתיְך ִלי בֶׁ ש  ֵארַּ ת ה'ו  ת  אֶׁ עַּ ָידַּ שלושת הפסוקים  ".    ּוָנה ו 

הנותרים בפרק משלימים יפה את הפרק כולו, בפרט את הפסוקים המנחמים הנותנים אור ותקווה ונותנים נחמה פורתא לדבריו  
ָהָיה: "במלואו  צע הפרק. וכך מסתיים הפרק שמשום מה לא זכה להיכלל בהפטרהע באמהקשים של הוש יֹום  ו  הּוא  בַּ ֱענֶׁה  הַּ ֻאם  אֶׁ '  ה  נ 

ֱענֶׁה ת  אֶׁ ָשָמִים  אֶׁ ֵהם  הַּ ֲענּו  ו  ת  יַּ ץ  אֶׁ ץ  :ָהָארֶׁ ָהָארֶׁ ֲענֶׁה  ו  ת  תַּ ָדָגן  אֶׁ ת  הַּ אֶׁ ִתירֹוש  ו  ת  הַּ אֶׁ ָהר  ו  ִיצ  ֵהם  הַּ ֲענּו  ו  ת   יַּ אל  אֶׁ עֶׁ ר  ִתיהָ ּוז    :ִיז  ע  ץ   ִלי  רַּ   ָבָארֶׁ
ִתי מ  ִרחַּ ת  ו  ִתי ֻרָחָמה ֹלא אֶׁ ר  ָאמַּ ֹלא ו  ִמי ל  ִמי  עַּ ָתה עַּ הּוא אַּ ר  ו   אז הנה השלמנו.  ".ָהיֱאֹל ֹיאמַּ

  ברכות " )ותנחומים  שבח  בדברי  דבריהם   שסיימו  הראשונים   בנביאים  מצינו  שכןבחרנו לסיים בדבר טוב כמסורת חז"ל ונביאים: "  28
 שע מתקן את עצמו ואינו זקוק לעזרתם של נביאים אחרים. אבל עזרתו של הדרשן תמיד רצויה ...  את הואולי בכל ז "א(.ע לא

ובשנים רבות היא גם שבת מברכים של חודש    בסמוך לחג השבועות הוא עצרת בלשון המקראחלה  שת במדבר  פרש  מכללי הלוח  29
" )חידה  מנו ועצרו, צומו וצלו, קומו ותקעו...    פקדו ופסחו: "שולחן ערוך אורח חיים הלכות ראש חודש סימן תכח סעיף דו  . רא סיון

  תאומים   סיון  שמזל  מפני  בסיון  התורה  ה"הקב  נתן  לכךהשבועות מתן תורה: "  מקדמה על חשבון חג.  הסביר באופן מלא(לילדים ל
  שיריםה(. ובשיר  תורה  תןמ  רשתפ  -  כ  אפיסק  רבתי  פסיקתא" )לרקוד  ורגלים  לספוק  וידים  לדבר  פה   לו  יש  ואדם  הוא  אדם  ותאומים

  תנה ינ  התורה  כך,  סיון   בחדש  פירות  שהעו  זה  תפוח  מה  אלא  ? בתפוח  נמשל  ולמה   .סיני   זה,  עוררתיך  התפוח  תחת: "ח  פרשה  רבה
   ".בסיון
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