
 
  

  

  

  

  

  
  כב  -הושע, פרק ב, א  ספר                         

  הפטרת פרשת במדבר

  בפרשת במדבר מובא מנין בני ישראל לשבטיהם, ומפטירים בפרשה זו הפותחת בכך שלעתיד לבא יהיה מנין בני ישראל רב ועצום: 

עוזי זמן חטאו הושע היה מהנביאים שהתנבאו בזמן מלכות  ואמרו חז"ל שבאותו  יואש מלך ישראל.  וירבעם בן  יהודה,  ה מלך 

לה' שיחליף את ישראל באומה אחרת.  ויחזירם בתשובה, אמר הושע  ישראל, וכשרצה ה' לשלוח את הושע שיוכיח את ישראל 

ה' את קשת ישראל בעמק   אמנם ה' לא הסכים לדבריו, ובפרק הקודם מובא שאמר לו ה' לקרוא לבנו בשם 'יזרעאל', כי ישבור 

יזרעאל, ולבתו בשם 'לא רוחמה', כי לא יוסיף ה' לרחם על ישראל, ולבנו הנוסף בשם 'לא עמי', לומר שישראל אינם נחשבים עוד  

פתח הושע ואמר לה',    )(אשאין רצון ה' לגרש את ישראל מעל פניו, ולכן התחיל ללמד זכות על ישראל:  הבין  הושע  אמנם  כעם ה'.  

לא ניתן למודדו מחמת   -  ִיַּמד   לֹא  ֲאֶׁשר  ,ַהָּים  ְּכחֹול  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִמְסַּפר  ְוָהָיהך תרצה לשלח את ישראל מלפניך, והלא לעתיד לבא  אי

לא ניתן לסופרו, מחמת דקותו וריבויו, וכך יהיו ישראל מרובים    -     ִיָּסֵפר  ְולֹאשהוא מפוזר בכל העולם, ונסתר גם בתהומות הים,  

כפי שאמר עתה ה' כשרצה להגלותם וכעס עליהם,    ,ַאֶּתם  ַעִּמי  לֹא  ָלֶהם  ֵיָאֵמר  ֲאֶׁשר  ִּבְמקֹום  ְוָהָיהאד, ומפוזרים בכל הארצות,  מ

לבא    ָלֶהם  ֵיָאֵמר התקיימו    , ָחי  ֵאל  ְּבֵנילעתיד  ידי השגחתו  ועל  בתמידות,  עליהם  ומשגיח  חי  אביהם  כי  הגויים  כל  יכירו  אז  כי 

שגלו בחורבן הראשון על ידי נבוכדנצר מלך בבל, ולא חזרו כולם בזמן בית   ְיהּוָדה  ְּבֵניאז כל ישראל,    ְוִנְקְּבצּו  )(בת.  במשך כל הגלו

והוא משיח    ,ֶאָחד  רֹאׁש  ָלֶהם  ְוָׂשמּו  ,ַיְחָּדועשרת השבטי שגלו על ידי סנחריב מלך אשור, יחזרו כולם    -  ִיְׂשָרֵאל  ּוְבֵניהמקדש השני,  

יעלו מכל המקומות שבכדור הארץ אל ארץ ישראל, ואז יתפרש באופן אחר שם    -  ָהָאֶרץ  ִמן  ְוָעלּושימלוך עליהם בתחילה,  בן יוסף  

יזרעאל,   שנקרא  הושע,  של  הראשון  זריעה,   ,ִיְזְרֶעאל  יֹום  ָגדֹול  ִּכיהבן  כמו  לישראל  הגלות  שתהיה  זריעה,  מלשון  שמו  ויהיה 

אדמה, ולאחר מכן צומחים שיבולים מלאות גרעיני תבואה, כך לאחר הגלות יהיו ישראל  שבתחילה מרקיבים גרעיני התבואה ב

שהוא הבן    ,ַלֲאֵחיֶכם  ִאְמרּוולכן,    ) (גמרובים יותר, ויום זה שיתגלה הדבר לעיני העמים יהיה יום גדול בניסים ונפלאות שיעשה ה'.  

הושע,   של  שקראו  ',ַעִּמי 'השלישי  כפי  עמי'  'לא  לקוראו  בתחילה,  במקום  הושע,    ,ְוַלֲאחֹוֵתיֶכםהו  של  בתו  ובכך   ',ֻרָחָמה'שהיא 

על שם העתיד.   'עמי אתם',  ויאמר להם  עליהם  וירחם  על ישראל,  עתה משיב ה' תשובה    ) (דביקש הושע מה' שיחזור בו מכעסו 

 -  ִריבּו  ְבִאְּמֶכם  ִריבּול,  להושע, אם אכן רצונכם שישארו ישראל העם הנבחר, אם כן מוטל עליכם, הנביאים והצדיקים שבישרא

ועל כן    ,ִאיָׁשּה  לֹא  ְוָאֹנִכי  ִאְׁשִּתי  לֹא  ִהיאלפי הנהגתה עתה    ִּכיהאומה, והחזירו אותם למוטב,    ֵאםהוכיחו את כנסת ישראל, שהיא  

  , ָׁשֶדיהָ   ִמֵּבין  ְוַנֲאפּוֶפיהָ לים,  שזהו עוון עבודה זרה, שמחליפים את עבודת ה' בעבודת אלי  ,ִמָּפֶניהָ   ְזנּוֶניהָ   ְוָתֵסרעליכם להוכיחה,  

חזור למוטב, יחזיר ה' את כנסת ישראל למצב שהיתה בו בטרם לקחם לו ה' לא תואם לא תעשה כן ו  )(השזהו עוון גילוי עריות.  

לידתה,  לאחר  מיד  אמה  ידי  על  שננטשה  ועזובה  קטנה  לילדה  טז]  פרק  יחזקאל  [בנבואת  אז  שנמשלו  במצרים,  כשהיו  לעם, 

שכך כביכול מצאה ה' באותו זמן, וזהו משל על השראת השכינה    ,ִהָּוְלָדּה  ְּכיֹום  ְוִהַּצְגִּתיהָ   ,ֲעֻרָּמה  ַאְפִׁשיֶטָּנה  ֶּפןתבוססה בדמיה,  וה

הללו,  ה'בגדים'  את  ממנה  יטול  ה',  את  עובדת  ישראל  כנסת  אין  ואם  ה',  לה  שנתן  התפארת  בגדי  שהם  הפרטית,  וההשגחה 

וכפי שהיה עתיד לקרות לה מתחילה, אם לא היה ה' נוטל   ,ַּבָּצָמא  ַוֲהִמִּתיהָ   ,ִצָּיה  ְּכֶאֶרץ   ְוַׁשִּתהָ בגלות העמים,    ,ִּמְדָּברכַ   ְוַׂשְמִּתיהָ 

אותה.   ומגדל  שבישראל,    ,ָּבֶניהָ   ְוֶאת  )(ואותה  הצדיקים  רובו,    ,ֵהָּמה  ְזנּוִנים  ְבֵני  ִּכי  ,ֲאַרֵחם  לֹאשהם  אחר  נידון  והעולם  ומאחר 

ולא היו מעשיה בדרך מקרה,   ,הֹוָרָתם  ֹהִביָׁשה  ,ִאָּמם  ָזְנָתה  ִּכי   )(זכנסת ישראל כולו סרה מעם ה', גם הצדיקים ייחשבו בכללם.  ו

הוא שחשבו ישראל והנמשל    ,ְוִׁשּקּוָיי  ַׁשְמִני  ,ּוִפְׁשִּתי   ַצְמִרי  ,ּוֵמיַמי   ַלְחִמי  ֹנְתֵניבחושבה שהם    ,ְמַאֲהַבי  ַאֲחֵרי  ֵאְלָכה  ,ָאְמָרה  ִּכיאלא  

  -   ַּבִּסיִרים  ַּדְרֵּכ�  ֶאת  ָׂש�  ִהְנִני  ָלֵכן  )(חבאותו זמן שהשפע המגיע להם הוא על ידי עבודת הכוכבים והמזלות, ואין תועלת בעבודת ה'.  

ללכת שם,   תוכל  שלא  קוצים,  והרחבה  הראשית  בדרך  ל   ,ְּגֵדָרּה   ֶאת  ְוָגַדְרִּתישם  תוכל  שלא  פרצות,  בו  משם, במקום שיש  צאת 

ו  -  ּוְנִתיבֹוֶתיהָ  יקולקלו,  יוכלו   ִתְמָצא.  לֹאהדרכים הקטנות והצדדיות,  וכך שינה ה' את מערכת הכוכבים והמזלות, באופן שלא 

ישראל להמשיך על עצמם טובה ושפע מהם, וגם הטיל שנאה בין אומות העולם שהיו ישראל סומכים עליהם, באופן שלא יהיה  

כי גם מערכת הטבע תתנגד    ,ִתְמָצא  ְולֹא  ּוִבְקָׁשַתם  ,ֹאָתם  ַתִּׂשיג  ְולֹא  ,ְמַאֲהֶביהָ  ֶאת  ְוִרְּדָפה  )(טגשמית כלל.    לישראל משענת רוחנית או

מהם.  ימנע  אליהם,  לבא  עתיד  הטבעי שהיה  גם השפע  אלא  מיוחד,  לעצמם שפע  להמשיך  יוכלו  רק שלא  ולא  לגמרי,  לישראל 

לא מפני שתכיר בחטאיה ובטעותה, אלא   , ָהִראׁשֹון  ִאיִׁשי  ֶאל  ְוָאׁשּוָבה  ֵאְלָכה  ,ְוָאְמָרה א  אמנם לא הועיל הדבר שיכירו בחטאם, אל

כלומר, לאחר שמערכת הטבע ומערכת המזלות והכוכבים מתנגדים לישראל, יאמרו שטוב להם יותר    ,ֵמָעָּתה  ָאז  ִלי  טֹוב  ִּכירק  

מערכות הטבע והמזלות מטיבים להם, כפי שחשבו שהיה בתחילה, להסתופף בהשגחת ה' ובעבודתו, אך עדיין יחשבו שאם היו  

שגם בתחילה, כשעבדו עבודה זרה והיה להם שפע, לא    ,ָיְדָעה  לֹא  ְוִהיאאך מחשבה זו היא טעות,    )(יהיה הדבר טוב עבורם יותר.  



  
  
  
  
  
 

  

 

כי ישראל אינם   ,ְוַהִּיְצָהר   ְוַהִּתירֹוׁש  ָּדָגןהַ תמיד את    ָלּה  ָנַתִּתיהוא ש  ָאֹנִכי  ִּכיהיה זה מחמת השפעת המזלות והכוכבים כלל, אלא  

והיינו בהיפך ממחשבתם,   ,ַלָּבַעל  ָעׂשּו  ְוָזָהב  ,ָלּה  ִהְרֵּביִתי  ְוֶכֶסף נמצאים כלל תחת השפעת המזלות, אלא כל השפע בא להם מה',  

זרה.   לעבודה  בו  והזהב באו מה', והם השתמשו  לשרש    )(יאאלא הכסף  ה' שהרעה הבאה  וכדי  להם  יוכיח  הזו  מהם את הטעות 

ישוב ה' ויתן את הגשמים בעתם והארץ   -  ְּבמֹוֲעדֹו  ְוִתירֹוִׁשי  ְּבִעּתֹו  ְדָגִני  ְוָלַקְחִּתי  ָאׁשּוב  ָלֵכןאליהם אינה במקרה, אלא בהשגחה, ו

דגן מוכן והתירוש עשוי, ישוב ה'  תתן יבולה, באופן שייראה להם שמצד מערכת הטבע הם מוכנים לקבל את הטובה, וכשיהיה ה

ועל    ,ֶעְרָוָתּה  ֶאת  ְלַכּסֹותשכבר היו מוכנים    ּוִפְׁשִּתי  ַצְמִריאטול מהם] את  - [  ְוִהַּצְלִּתיויטול מהם אותם על ידי השגחה פרטית לרעה,  

באים אליהם בהשגחת  ידי זה יווכחו לראות שלא מערכות הטבע והמזלות הן המריעות ומטיבות להם, אלא גם הטובה וגם הרעה  

שהם מערכת הטבע ומערכת המזלות, שעל אף שמערכות אלו יהיו כביכול לטובתה,    ,ְמַאֲהֶביהָ   ְלֵעיֵני ַנְבֻלָתּה  ֶאת  ֲאַגֶּלה  ְוַעָּתה  )(יבה'.  

בבירור שאין שום כח  ועל ידי זה יתגלה להם    ,ִמָּיִדי  ַיִּציֶלָּנה  לֹא  ְוִאיׁשיעניש אותם ה' בהשגחתו הפרטית וימנע מהם את הטובה,  

וגזירתו.     ָחְדָׁשּה   ,ַחָּגּה  ,ְמׂשֹוָׂשּה  ָּכלאבטל את    -  ְוִהְׁשַּבִּתי  )(יגביד המערכות להיטיב או להרע להם, אלא הכל בא רק בהשגחת ה' 

כה ולהצלחה על ידי שקבעו להם חגים ומועדים מסוימים לשם עבודה זרה, וחשבו שימים אלו מסוגלים לבר  ,מֹוֲעָדּה   ְוֹכל  ,ְוַׁשַּבָּתּה

אמנם, גם   )(ידעבודת אלילים, וה' יהפוך את הימים הללו לימי צרה ואפילה, כדי להוכיח להם שאין שום כח וסגולה בימים אלו.  

אחרי שהתחילו ישראל קצת לשוב בתשובה, בזמן הושע בן אלה מלך ישראל שביטל את השומרים שמנעו מישראל לעלות לרגל,  

  , ּוְתֵאָנָתּה  ַּגְפָנּה  ַוֲהִׁשֹּמִתיה, ועדיין נטה ליבם לעבודה זרה, ולכן הביא עליהם ה' את סנחריב מלך אשור,  לא היתה תשובתם שלימ

 ִלי   ֵהָּמה  ֶאְתָנה  ,ָאְמָרה  ֲאֶׁשרשזו הארץ בעצמה ופירותיה הטובים, כיון שלא הכירו בכך שה' הוא שנתן להם את ארץ ישראל, אלא  

והם העבודות זרות שהיו עובדים, וכיון שכפרו בטובה זו, יטול מהם ה' את הארץ,    ,ְמַאֲהָבי  ִלי  ָנְתנּו  ֲאֶׁשרזהו אתנן שקיבלתי,    -

והיינו שיתן את הארץ ביד סנחריב, שהושיב בה אומות פראיות    ,ַהָּׂשֶדה  ַחַּית  ַוֲאָכָלַתםשהחיות הרעות נמצאות בו,    ְלַיַער  ְוַׂשְמִּתים

להענישם על כך, אך עדיין לא  ,ָלֶהם ַּתְקִטיר ֲאֶׁשר ַהְּבָעִלים ְיֵמי ֶאת ָעֶליהָ  ּוָפַקְדִּתי )(טום בפעם. כחיות השדה, והחריב את ארצם כפע

לקחה את הנזם והתכשיט האחרון שנשארו    -  ְוֶחְלָיָתּה  ִנְזָמּה  ַוַּתַעדשבו ישראל בתשובה, ולא עזבו לגמרי את העבודה זרה, אלא  

כי לא השכילו לחזור אל   ,ה'  ְנֻאם   ָׁשְכָחה  ְוֹאִתיכי הלכו ישראל למצרים לבקש מהם עזרה נגד סנחריב,    ,יהָ ְמַאֲהבֶ   ַאֲחֵרי  ַוֵּתֶל�לה,  

שם   ,ַהִּמְדָּבר  ְוֹהַלְכִּתיהָ   ,ְמַפֶּתיהָ   ָאֹנִכי  ִהֵּנה  ָלֵכן  )(טזה' בכל ליבם, אלא המשיכו לבקש עזר וסיוע מהעמים, וישועה מעבודת אלילים.  

שתיטיב את דרכיה, וכך הוליך ה' את ישראל בגלות, שם יתרחקו מהם כל הגויים,   ִלָּבּה  ַעל  ְוִדַּבְרִּתיעמה,    לא תמצא מי שיחטא

ויסבלו רדיפות וצרות, ולא יוכלו להשען על מערכת הטבע או הכוכבים, כי כולם יתנגדו אליהם באשר הם גולים ממקומם לארץ  

ו להם,  ייטב  ה'  יכירו שרק בהשגחת  ואז  להם,  ה'.  לא  אל  את   -  ִמָּׁשם  ְּכָרֶמיהָ   ֶאת  ָלּה  ְוָנַתִּתי  )(יזישובו  ה'  יתן להם  בגלות,  ושם, 

צרכיהם בהשגחתו הפרטית, ו'כרמים' אלו מרמזים גם על האמונה והתורה, שבהיותם בגלות מסרו ישראל נפשם על קיום התורה  

חרית הימים, קודם הגאולה השלימה יסיר מהם ה' את עול השעבוד אל כי בא ,ִּתְקָוה  ְלֶפַתחיתן להם ה'  ָעכֹור ֵעֶמק ְוֶאתומצוותיה, 

והיינו בזמן    ,ְנעּוֶריהָ   ִּכיֵמיבקול שירה כי יחזרו אליה הניסים    ָּׁשָּמה  ְוָעְנָתההגויים, ויתחילו לקוות אל החירות והגאולה השלימה,  

  ְוָהָיה   )(יחשהם הניסים שנעשו במצרים ובקריעת ים סוף.    ,ָרִיםִמצְ   ֵמֶאֶרץ  ֲעלֹוָתּה   ּוְכיֹוםכיבוש הארץ ובנית בית המקדש הראשון,  

ששם זה מורה על החיבה והאהבה שבין בעל לאשתו, כי אז יוריד ה' שכינתו לשכון בעולם   ,ִאיִׁשי  ִּתְקְרִאי  ,ה'  ְנֻאם  ,ַההּוא   ַבּיֹום

ששם זה מורה על השליטה והאדנות, כפי ששוררת    ,ְעִליּבַ   עֹוד  ִלי  ִתְקְרִאי ְולֹאהזה, ויקבלו את השפע האלוקי בגלוי וללא אמצעים,  

שיש   והמזלות, בחושבם  לעבוד את הכוכבים  יש הטועים  כן  ומחמת  נסתרות,  בדרכים  מגיע  הגאולה, שהשפע  ה' קודם  השגחת 

  עֹוד   ִיָּזְכרּו  ְולֹא ם לקבלת השפע,  כי לא תצטרך עוד לאמצעי  ,ִמִּפיהָ   ַהְּבָעִלים  ְׁשמֹות  ֶאת  ַוֲהִסֹרִתי  )(יטבידם להשפיע עליהם שפע נוסף.  

 ְּבִרית   ָלֶהם  ְוָכַרִּתיובאותו זמן לא יהיה רע בעולם כלל,    )(ככלל, כי אז יהיה העולם כולו תחת השגחת ה' הפרטית והגלויה.    ִּבְׁשָמם

 ְוֶקֶׁשת תם שדרכם להזיק בלא בחירה, לא יזיקו עוד,  באופן שגם או  ,ָהֲאָדָמה   ְוֶרֶמׂש  ַהָּׁשַמִים  עֹוף  ְוִעם  ַהָּׂשֶדה  ַחַּית  ִעם  ַההּוא  ַּבּיֹום

 ) (כאכי לא יחששו עוד משום דבר.    ,ָלֶבַטח  ְוִהְׁשַּכְבִּתים  ,ָהָאֶרץ   ִמן  ֶאְׁשּבֹורהבאים מכח אנשים רשעים בעלי בחירה,    ּוִמְלָחָמה   ְוֶחֶרב

בשונה מהאירושין הראשונים, בזמן יציאת מצרים, שהיו    ,ְלעֹוָלם  ִלי  ְוֵאַרְׂשִּתי�ובאותו זמן יקח אותם ה' מחדש, להיות לו לעם,  

 ְּבֶצֶדק  ִלי  ְוֵאַרְׂשִּתי�זמניים, כיון שהיה ידוע שעתידים ישראל לחטוא, ואילו עתה יהיו אלו אירושים לעולם, כי לא יחטאו עוד.  

לחב  ,ּוְבִמְׁשָּפט אדם  שבין  בדברים  הישרה  הנהגתם  את  לה'  כ'מתנה'  כביכול  ישראל  ובמשפט,  שיתנו  בצדק  שיהיו    ּוְבֶחֶסד ירו, 

ועוד יתנו ישראל   -   ֶּבֱאמּוָנה  ִלי  ְוֵאַרְׂשִּתי�  )(כבכנגד זה יתן להם ה' במתנה את הנהגתו עמהם, שתהיה בחסד וברחמים.    -  ּוְבַרֲחִמים

וכנגד זה יתן להם ה' א ת השראת שכינתו  כביכול את הנהגתם הטובה בדברים שבין אדם למקום, שעיקרם תלוי באמונה בה', 

כי תהיה הידיעה מוחשית וברורה, עד שלא יצטרכו עוד  ,ה' ֶאת ְוָיַדַעְּת ביניהם, והנהגתו עמהם בגלוי באותות ומופתים, ועל ידי זה  

  :לאמונה, שהיא קבלה בדבר שאין ידיעתו ברורה, כי הידיעה הברורה שתהיה להם במציאות ה' תהיה גדולה מן האמונה


