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אנו מתוודעים לנבואת הושע המתארת לראשונה בספרות הנבואה את ) הושע ב(' במדבר'בהפטרת פרשת 
מערכת היחסים .  כמערכת יחסים שבין גבר ואשה הנשואים זה לזו,לעם ישראל' מערכת היחסים שבין ה

הושע . הנישואין ים בפירוקוכלה במשבר המאי, דרך הולדת הילדים, נפרשת לפנינו החל מתקופת החיזורים
בה היה קשר הדוק בין שני , הוא גם הראשון המתאר את הזמן הסמוך ליציאת מצרים כעת כלולות אידיאלית

כיסה את מערומיה ועטר , נתן לה מזון, הדדיות היחסים התבטאה בכך שהגבר דאג לנערה חסרת הכל. בני הזוג
פרטים אלה עולים . חפצה על אף שהגבר הוליכה למדבר הנערה מצידה הלכה אחריו בנפש 1.אותה בתכשיטים

שכן אז מחזיר הגבר את האשה , אך בולטים במיוחד בתיאור תיקון המצב, ונרמזים במקומות שונים בפרק ב
ָאנִֹכי ְמַפֶּתיָה ְוהַֹלְכִּתיָה ...ָלֵכן: "אל התקופה האידיאלית על ידי הולכתה לאותו מקום כדי לחדש את אהבתה

 ָּׁשָּמה ִּכיֵמי ְנעּוֶריָה ּוְכיֹום ֲעלֹוָתּה 2ֵעֶמק ָעכֹור ְלֶפַתח ִּתְקָוה וענתה-ְוֶאת... ְוָנַתִּתי ָלּה. ִלָּבּה-ר ְוִדַּבְרִּתי ַעלַהִּמְדָּב
ְוֵאַרְׂשִּתיְך ִלי ְלעֹוָלם : "הנביא גם מציין כי ההתחלה החדשה תהא טובה מקודמתה). יז-טז, ב" (ִמְצָרִים-ֵמֶאֶרץ
 ).כא, שם" ( ּוְבַרֲחִמים...ִּתיְך ִלי ְּבֶצֶדק ּוְבִמְׁשָּפטְוֵאַרְׂש

אין התייחסות . ירמיהו הולך בעקבות הושע ומתאר את תקופת הנדודים במדבר כתקופת ירח הדבש של הזוג
ּכֹה : " אלא הקשר מתואר כאהבה שאינה תלויה בדבר3,להטבות חמריות שהביאו לדבקותה של האשה באיש

 תנאי המקום –) ב, ב" (ִּתי ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך ַאֲהַבת ְּכלּולָֹתִיְך ֶלְכֵּתְך ַאֲחַרי ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ לֹא ְזרּוָעהַכְרָז' ָאַמר ה
 מקבלו ן הואואי, חסד -על כן לא יפלא שהגבר רואה ביחסה של הנערה אליו , אינם מתאימים לפריחת אהבה

 4.כמובן מאליו
 בהתנהגותה הנלוזה של , את ההידרדרות שחלה במערכת היחסים של בני הזוגהושע היה גם הראשון שתלה

היא נוטשת את בן , אלא היא משופעת בכל טוב, רעבה וצמאה, א אינה נמצאת במדברידווקא כאשר ה. האשה
ַבי נְֹתֵני ַלְחִמי ּוֵמיַמי ִּכי ָזְנָתה ִאָּמם הִֹביָׁשה הֹוָרָתם ִּכי ָאְמָרה ֵאְלָכה ַאֲחֵרי ְמַאֲה: "זוגה ופונה לגברים אחרים

ובכך ,  היא נוטלת את כל מתנותיו ועושה בהם שימוש לרעה-והגרוע מכל , )ז, ב" (ַׁשְמִני ְוִׁשּקּוָיי...ַצְמִרי
ָנַתִּתי ְוִהיא לֹא ָיְדָעה ִּכי ָאנִֹכי …ּוֵמיַמי נֹתֶני ַלחִמי ִּכי ָאְמָרה ֵאְלָכה ַאֲחֵרי ְמַאֲהַבי : "מערערת את מוסד הנישואין

 ). י-ז, ב" (ָלּה ַהָּדָגן ְוַהִּתירֹוׁש ְוַהִּיְצָהר ְוֶכֶסף ִהְרֵּביִתי ָלּה ְוָזָהב ָעׂשּו ַלָּבַעל
ֲהִמְדָּבר ָהִייִתי : "ואומר, קיו דווקא בארץ הטובהואיך יתכן שהעם נוטש את אל: ירמיה מדגיש את התמיהה

, ב" (ְוַעִּמי ְׁשֵכחּוִני ָיִמים ֵאין ִמְסָּפר...ֲהִתְׁשַּכח ְּבתּוָלה ֶעְדָיּה. ָנבֹוא עֹוד ֵאֶליָך-לֹואַמּדּוַע ָאְמרּו ַעִּמי ַרְדנּו ...ְלִיְׂשָרֵאל
ֶאֶרץ ַהַּכְרֶמל ֶלֱאכֹל ִּפְרָיּה -כיצד שכחה את אהובה כאשר הביאה ֶאל,  אם הכלה הייתה נאמנה במדבר–) לב-לא

-ָּכל-ִּכי ַעל "6: בוטה כלשונו של הושענושול ו5,גנה את פעולותיה כזנותמגם הוא כהושע ? ְוטּוָבה

                                                           
ָלֵכן ָאׁשּוב ְוָלַקְחִּתי ְדָגִני ְּבִעּתֹו . ְוֶכֶסף ִהְרֵּביִתי ָלּה ְוָזָהב ָעׂשּו ַלָּבַעל...ְוִהיא לֹא ָיְדָעה ִּכי ָאנִֹכי ָנַתִּתי ָלּה ַהָּדָגן ְוַהִּתירֹוׁש: יא-י, ראה ב   1

 . ֶעְרָוָתּה-ְוִהַּצְלִּתי ַצְמִרי ּוִפְׁשִּתי ְלַכּסֹות ֶאת...
2

, )מלשון מעון(תשכון במדבר : י פירש"רש, תשיר: ק פירשו"ע ורד"ראב:  אין הסכמה בין המפרשים למשמעות הפועל הזה 
על הפסוק ' השרשים'נאח בספר 'יונה אבן ג' פירש בעקבות ר) A. A. Macintosh, HOSEA, (I.C.C.),1997(מקינטוש 

 . לבהתשים, תהיה קשובה): כד-כג, ב(' אענה את השמים וכו"
3

, בת יומה תינוקת: נדיבותו וחמלתו, את חסדו,  את הטוב שעושה האיש עם הנערה מדגיש,לעומת זאת) פרק טז (חזקאלי  
רחיצתה , החל בכריתת חבל הטבור, והגבר פורש כנפיו עליה ודואג לכל מחסורה, נמצאת משלכת בשדה, עירומה וחסרת מגן

בפרטים מוחשיים בלי , בכך מרחיב יחזקאל כדרכו. ה לאחר שגדלה ובגרהוכלה בקישוטה בעדיים ערב כלולותי, וסיכתה
ַאְפִׁשיֶטָּנה ֲעֻרָּמה ְוִהַּצְגִּתיָה ְּכיֹום ִהָּוְלָדּה ְוַׂשְמִּתיָה -ֶּפן: "שכיוון אליה הושעהברורה למדי את התמונה , להותיר הרבה לדמיון

 .אך לנבואתו דרוש דיון בנפרד, עיהו מתייחס לנושא גם יש).ה, ב" ( ַוֲהִמִּתיָה ַּבָּצָמא...ַכִּמְדָּבר 
4

 ...ֶלֶכת ַאֲחֵרי ַהַּבחּוִרים -ָהִראׁשֹון ְלִבְלִּתי-ִּבִּתי ֵהיַטְבְּת ַחְסֵּדְך ָהַאֲחרֹון ִמן’ ַוּיֹאֶמר ְּברּוָכה ַאְּת ַלה: "דומה לזה יחסו של בעז לרות  
 ).י, ג" (ְוִאם ָעִׁשיר

  5
והרמז הזה יצמח וישגשג    , )ד, ב" (ותסר זנוניה מפניה ונאפופיה מבין שדיה: "י הכרוך בזנותז לצד הגופנרומהושע גם   

 .בתיאורו הפלסטי של יחזקאל בפרק כג
6
 .שאינו חוסך באף פרט בכדי לתאר את שפל המדרגה אליו יורדת האשה הסוטה מאחרי בעלה, אך לא כלשון יחזקאל   



 2

ְּדָרִכים -ְׁשָפִים ּוְרִאי ֵאיפֹה לֹא ֻׁשַּכְבְּת ַעל-ֵעיַנִיְך ַעל-ְׂשִאי",)כ, ב" (ֵעץ ַרֲעָנן ַאְּת צָֹעה זָֹנה-ְוַתַחת ָּכל...ִּגְבָעה
 ). ב, ג" ( ּוְבָרָעֵתְךַוַּתֲחִניִפי ֶאֶרץ ִּבְזנּוַתִיְך, ַּכֲעָרִבי ַּבִּמְדָּבר...ָיַׁשְבְּת

, היא אפרים, הושע הוכיח רק את מלכות ישראל: ירמיה שונה מהושע גם בהכפילו את דמות האשה הבוגדת
אבל לאחר , )א, יב" (ְקדֹוִׁשים ֶנֱאָמן-ֵאל ְוִעם- ִויהּוָדה עֹד ָרד ִעם,ְסָבֻבִני ְבַכַחׁש ֶאְפַרִים ּוְבִמְרָמה ֵּבית ִיְׂשָרֵאל: "כי

לכן מתאר ירמיה בפרק ג צמד אחיות מופקרות , רת השבטים יסתבר שמלכות יהודה אינה כה נאמנהגלות עש
כי לא למדה לקח מעונשה של , בגודה יהודה, שהגרועה שבהן היא הצעירה, )7משובה ישראל ובגודה יהודה(

 .הבכירה
דים שנולדו לבני הזוג  הושע מתאר את היל8.השינוי הבולט ביותר שחל אצל ירמיה הוא ביחס כלפי הילדים

בני "האב אמנם מסתייג מהם כי הם . וכחוט המקשר ביניהם מאידך, כגורם המפריע לקשר בין בני הזוג מחד
והוא עדיין מעוניין בתיקון , אך כיון שהם בניה, והם ממחישים לו את בגידותיה של אשתו, "לא עמי"ו" זנונים

אולי , יהם שיתערבו בסכסוך ויפעילו את השפעתם על אמםהוא פונה אל, מערכת היחסים הלקויה בינו לבינה
ריבו : "על כן הוא מפציר. שילוחה של האשה: וימנע הצעד הלא רצוי, תטה אזנה לדבריהם מכוח אהבתה להם

 9).ד, ב" (כי היא לא אשתי ואנכי לא אישה, באמכם ריבו
או ? )ע"י וראב"כדעת רש(נוכחי  הדור ה–לעומת האם , האם הם הדור הבא שעדין לא חטא? מי הם הילדים

או שמא הם הנביאים ? )ק"כדעת רד(ל בניגוד לרוב -שמא הם אותם יחידים מישראל שעדיין נאמנים לא
בין כך ובין כך אנו רואים שבתקופת הושע יש התייחסות לבנים ? )ם"כדעת מלבי(שצריכים להתרות בעמם 

 . למרות מקורם הפגום,טובים מאמםאל מי שכ
שכן נשלחו כבר נביאים להוכיחם , ן הבית כבר אי אפשר היה לעשות הבחנות כאלה בין האם לבניםבדור חורב

על כן מכתים ירמיה את הבנים באותו חטא שחטאו . ולא הצליחו להחזיר את העם בתשובה, במשך כמה דורות
, )ל-כט, ב" (מּוָסר לֹא ָלָקחּו, ְּבֵניֶכם- ִהֵּכיִתי ֶאתַלָּׁשְוא. 'ה-ָלָּמה ָתִריבּו ֵאָלי ֻּכְּלֶכם ְּפַׁשְעֶּתם ִּבי ְנֻאם: "אבותיהם

להים ָוַאְׂשִּבַע אֹוָתם ַוִּיְנָאפּו -ָּבַנִיְך ֲעָזבּוִני ַוִּיָּׁשְבעּו ְּבלֹא א, ָלְך-ֵאי ָלזֹאת ֶאְסַלח: "ובלשון המשל של האם הזונה
גם . לא לה ולא להם, בניה ועל כן אי אפשר לסלוחחטא האם דבק כבר גם ב, כלומר). ז, ה" (ּוֵבית זֹוָנה ִיְתּגֹוָדדּו

ַהָּבִנים ְמַלְּקִטים ֵעִצים ְוָהָאבֹות : "בנמשל מדגים ירמיה את ההשחתה המוחלטת על ידי תיאור מתחום המשפחה
, ז" (אלהים ֲאֵחִרים ְלַמַען ַהְכִעֵסִניֵל...ָהֵאׁש ְוַהָּנִׁשים ָלׁשֹות ָּבֵצק ַלֲעׂשֹות ַּכָּוִנים ִלְמֶלֶכת ַהָּׁשַמִים ְוַהֵּסְך-ְמַבֲעִרים ֶאת

בתקוה , "ׁשּובּו ָּבִנים ׁשֹוָבִבים ֶאְרָּפה ְמׁשּובֵֹתיֶכם: "כל שנותר לעשות הוא לעורר לתשובה את דור הבנים). יח
ות שאפשר, חטאיה כה הרחיקוה מבעלה, אשר לאשה). כב, ג" (לֵֹהינּו-ֱא' ִהְננּו ָאָתנּו ָלְך ִּכי ַאָּתה ה: "שיענו

ִאְׁשּתֹו ְוָהְלָכה -ֵלאמֹר ֵהן ְיַׁשַּלח ִאיׁש ֶאת: "הפירוד שרק נרמזה אצל הושע הפכה לעובדה מוגמרת אצל ירמיה
- ֲהלֹוא ָחנֹוף ֶּתֱחַנף ָהָאֶרץ ַהִהיא ְוַאְּת ָזִנית ֵרִעים ַרִּבים ְוׁשֹוב ֵאַלי ְנֻאם,ַאֵחר ֲהָיׁשּוב ֵאֶליָה עֹוד-ֵמִאּתֹו ְוָהְיָתה ְלִאיׁש

 10?)א, ג" ('ה
לא תקדמם , כאשר ישובו הבנים אל אביהם. דמות האם תעבור שינוי נוסף אצל ירמיה בתיאור הנחמה העתידה

וזו מעוררת , על כן עולה דמות של אם קדמונית, שהרי נשללה אפשרות חזרתה לבית בעלה הראשון, אמם
ָּבֶניָה -ָּבֶניָה ֵמֲאָנה ְלִהָּנֵחם ַעל-ְמרּוִרים ָרֵחל ְמַבָּכה ַעלְּבִכי ַת...קֹול ְּבָרָמה ִנְׁשָמע: "רחמים על בניה שרחקו ממנה

 ,ִמֵּדי ַדְּבִרי ּבֹו ָזכֹר ֶאְזְּכֶרּנּו עֹוד-ֲהֵבן ַיִּקיר ִלי ֶאְפַרִים ִאם ֶיֶלד ַׁשֲעֻׁשִעים ִּכי"אחד הבנים הוא ). יד, לא" (ִּכי ֵאיֶנּנּו
אפרים זה הוא אותו בן שהושע עוד קיווה שלא ירחק ). יט, לא(' ה- ְנֻאםֵּכן ָהמּו ֵמַעי לֹו ַרֵחם ֲאַרֲחֶמּנּו-ַעל

-ַעִּמי ַעִּמי-לֹא ֻרָחָמה ְוָאַמְרִּתי ְללֹא-ְוִרַחְמִּתי ֶאת: "כי עדיין לא אפסה תקוה לתיקון הבית והמשפחה, מביתו
 ).  כה, ב" (לָֹהי-ַאָּתה ְוהּוא יֹאַמר א
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 .'אהליבה'ו' אהלה'    ביחזקאל כג הן נקראת 
ולכן הילדים נופלים קרבן , שהיא מאבדת כל רגש אימהי,   אצל יחזקאל זנות האשה היא כה דומיננטית ומעשיה כה מחרידים 8

ֲאֶׁשר ָיַלְדְּת ִלי ַוִּתְזָּבִחים ...ָּבַנִיְך-ַוִּתְקִחי ֶאת: "לעתים היא פוגעת בהם באופן ישיר למען השג מטרותיה. תרתי משמע, למעשיה
לעתים הם סובלים מחטאיה כאשר מגיע זמן ). כא-כ, טז" (ַוִּתְּתִנים ְּבַהֲעִביר אֹוָתם ָלֶהם...ַוִּתְׁשֲחִטי .  ֶלֱאכֹול ַהְמַעט ִמַּתְזנּוָתִיְךָלֶהם

 חומרת מעשיה ואכן העונש שניתן לה ביחזקאל תואם את). כו, כג" (ֵהָּמה ָּבַנִיְך ּוְבנֹוַתִיְך ִיָּקחּו"כי אלה שיענישו אותה , הענישה
ּוְׁשַפְטִּתיְך ִמְׁשְּפֵטי נֲֹאפֹות ְוׁשְֹפכֹת ָּדם ּוְנַתִּתיְך "אלא , כי אי אפשר להסתפק בשילוחה של האשה, הן כלפי בעלה והן כלפי ילדיה

זכר משפטן הן בפרק טז והן בפרק כג בו נ, כרוחב הפירוט של החטאים יהיה רוחב הפירוט לעונשים). לח, טז" (ַּדם ֵחָמה ְוִקְנָאה
ההסלמה בענישה ). כה, כג" (ַאֵּפְך ְוָאְזַנִיְך ָיִסירּו"עד ירידה לתיאור מדוקדק של פרטים מעין , של שתי הנשים המופקרות

" ִמָּיִדיַיִּציֶלָּנה -ַנְבֻלָתּה ְלֵעיֵני ְמַאֲהֶביָה ְוִאיׁש לֹא-ְוַעָּתה ֲאַגֶּלה ֶאת: "קים הוא המעניש ישירותומתבטאת גם בעובדה שבהושע אל
ֲאֶׁשר ָאַהְבְּת -ְמַאֲהַבִיְך ֲאֶׁשר ָעַרְבְּת ֲעֵליֶהם ְוֵאת ָּכל-ָּכל-ָלֵכן ִהְנִני ְמַקֵּבץ ֶאת: "אך ביחזקאל המאהבים עצמם נוקמים בה, )יב, ב(

 ). כב ואילך, וכן כג; לז ואילך, טז" ( ְוָנַתִּתי אָֹתְך ְּבָיָדם…ֲאֶׁשר ָׂשֵנאת -ַעל ָּכל
והן מהוות את ההנמקה לריב הבנים , מציינות את התוצאה ההכרחית של מעשי האשה" יא לא אשתי ואנכי לא אישהה"   המלים  9

מידע פרשני נוסף בשאלה . קיימת גם אפשרות פרשנית שזו מעין פורמולת גירושין. כי הרס הנישואין הוא הרס ביתם, באמם
כי היא לא אשתי ואנכי לא 'פרשנותו למלים ).  לעיל3הערה ראה (זאת ובשאלות אחרות ימצא המעיין בספרו של מקינטוש 

 .אינה נותנת הסבר מספק מדוע יתערבו הילדים בסכסוך שבין ההורים' אישה
10
-ַעד. ָעַרִיְך ֵאֶּלה- ֶאל...ׁשּוִבי ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל : "הוא מציגה כבת ולא כאשה, כאשר ירמיה מתייחס לדמות נשית שחוזרת בתשובה  

 ).כא-כ, לא" (ְתַחָּמִקין ַהַּבת ַהּׁשֹוֵבָבהָמַתי ִּת


