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כלוּלוֹת ואמהוּת
בהפטרת פרשת 'במדבר' )הושע ב( אנו מתוודעים לנבואת הושע המתארת לראשונה בספרות הנבואה את
מערכת היחסים שבין ה' לעם ישראל ,כמערכת יחסים שבין גבר ואשה הנשואים זה לזו .מערכת היחסים
נפרשת לפנינו החל מתקופת החיזורים ,דרך הולדת הילדים ,וכלה במשבר המאיים בפירוק הנישואין .הושע
הוא גם הראשון המתאר את הזמן הסמוך ליציאת מצרים כעת כלולות אידיאלית ,בה היה קשר הדוק בין שני
בני הזוג .הדדיות 1היחסים התבטאה בכך שהגבר דאג לנערה חסרת הכל ,נתן לה מזון ,כיסה את מערומיה ועטר
אותה בתכשיטים .הנערה מצידה הלכה אחריו בנפש חפצה על אף שהגבר הוליכה למדבר .פרטים אלה עולים
ונרמזים במקומות שונים בפרק ב ,אך בולטים במיוחד בתיאור תיקון המצב ,שכן אז מחזיר הגבר את האשה
אל התקופה האידיאלית על ידי הולכתה לאותו מקום כדי לחדש את
יה
יה וְ ה ַֹל ְכ ִתּ ָ
אהבתהָ " :ל ֵכן...אָנ ִֹכי ְמ ַפ ֶתּ ָ
ַה ִמּ ְד ָבּר וְ ִד ַבּ ְר ִתּי ַעלִ -ל ָבּהּ .וְ נ ַ
ֲלוֹתהּ
וּכיוֹם ע ָ
ֶיה ְ
ימי נְעוּר ָ
ָת ִתּי ָלהּ ...וְ ֶאתֵ -ע ֶמק ָעכוֹר ְל ֶפ ַתח ִתּ ְקוָה וענתהָ 2שּׁ ָמּה ִכּ ֵ
עוֹלם
ַשׂ ִתּ ְיך ִלי ְל ָ
ֵמ ֶארֶץִ -מ ְצ ָריִם" )ב ,טז-יז( .הנביא גם מציין כי ההתחלה החדשה תהא טובה מקודמתה" :וְ ֵאר ְ
ַשׂ ִתּ ְיך ִלי ְבּ ֶצ ֶדק ְ
וְ ֵאר ְ
ֲמים" )שם ,כא(.
וּב ַרח ִ
וּב ִמ ְשׁ ָפּטְ ...
הנדודים במדבר כתקופת ירח הדבש של הזוג .אין התייחסות
תקופת
את
ומתאר
הושע
בעקבות
הולך
ירמיהו
להטבות חמריות שהביאו לדבקותה של האשה באיש 3,אלא הקשר מתואר כאהבה שאינה תלויה בדבר" :כֹּה
ֲבת ְכּלוּל ָֹתי ְִך ֶל ְכ ֵתּ ְך אַ ֲחרַי ַבּ ִמּ ְד ָבּר ְבּ ֶארֶץ לֹא זְ ָ
אָמר ה' ָז ַכ ְר ִתּי ָל ְך ֶח ֶסד נְ עוּ ַרי ְִך אַה ַ
ַ
רוּעה" )ב ,ב( – תנאי המקום
מתאימים לפריחת אהבה ,על כן לא יפלא שהגבר רואה ביחסה של הנערה אליו  -חסד ,ואין הוא מקבלו
אינם
4
כמובן מאליו.
הושע היה גם הראשון שתלה את ההידרדרות שחלה במערכת היחסים של בני הזוג ,בהתנהגותה הנלוזה של
האשה .דווקא כאשר היא אינה נמצאת במדבר ,רעבה וצמאה ,אלא היא משופעת בכל טוב ,היא נוטשת את בן
ימי
וּמ ַ
אָמרָה ֵא ְל ָכה אַ ֲח ֵרי ְמאַ ֲה ַבי נ ְֹתנֵי ַל ְח ִמי ֵ
ָתם ִכּי ְ
ישׁה הוֹר ָ
זוגה ופונה לגברים אחריםִ " :כּי זָנְ ָתה ִא ָמּם ה ִֹב ָ
ַצ ְמ ִריַ ...שׁ ְמנִ י וְ ִשׁקּוּיָי" )ב ,ז( ,והגרוע מכל  -היא נוטלת את כל מתנותיו ועושה בהם שימוש לרעה ,ובכך
וּמ ַ
חמי ֵ
ֲבי נֹתנֶי ַל ִ
אָמרָה ֵא ְל ָכה אַ ֲחרֵי ְמאַה ַ
מערערת את מוסד הנישואיןִ " :כּי ְ
ָת ִתּי
ימי …וְ ִהיא לֹא י ְָד ָעה ִכּי אָנ ִֹכי נ ַ
ָהב ָעשׂוּ ַל ָבּ ַעל" )ב ,ז-י(.
יתי ָלהּ וְ ז ָ
ָלהּ ַה ָדּגָן וְ ַה ִתּירוֹשׁ וְ ַהיּ ְִצ ָהר וְ ֶכ ֶסף ִה ְר ֵבּ ִ
ִיתי
ֲמ ְד ָבּר ָהי ִ
ירמיה מדגיש את התמיהה :איך יתכן שהעם נוטש את אלוקיו דווקא בארץ הטובה ,ואומר" :ה ִ
ְלי ְִשׂר ֵ
ָמים ֵאין ִמ ְס ָפּר" )ב,
תוּלה ֶע ְדיָהּ...וְ ַע ִמּי ְשׁ ֵכחוּנִ י י ִ
ֲת ְשׁ ַכּח ְבּ ָ
יך .ה ִ
ַדנוּ לוֹא-נָבוֹא עוֹד ֵא ֶל ָ
אָמרוּ ַע ִמּי ר ְ
דּוּע ְ
ָאלַ ...מ ַ
לא-לב( – אם הכלה הייתה נאמנה במדבר ,כיצד שכחה 5את אהובה כאשר הביאה ֶאלֶ -ארֶץ ַה ַכּ ְר ֶ6מל ֶל ֱאכֹל ִפּ ְריָהּ
וְ ָ
טוּבה? גם הוא כהושע מגנה את פעולותיה כזנות ,ולשונו בוטה כלשונו של הושעִ " :כּי ַעלָ -כּל-
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ָהב ָעשׂוּ ַל ָבּ ַעלָ .לכֵן אָשׁוּב ו ְָל ַק ְח ִתּי ְד ָגנִי ְבּ ִעתּוֹ
יתי ָלהּ ְוז ָ
ְה ִתּירוֹשְׁ ...ו ֶכ ֶסף ִה ְר ֵבּ ִ
ָת ִתּי ָלהּ ַה ָדּגָן ו ַ
ראה ב ,י-יא :ו ְִהיא לֹא י ְָד ָעה ִכּי אָנ ִֹכי נ ַ
ָתהּ.
וּפ ְשׁ ִתּי ְל ַכסּוֹת ֶאתֶ -ע ְרו ָ
...ו ְִה ַצּ ְל ִתּי ַצ ְמ ִרי ִ
אין הסכמה בין המפרשים למשמעות הפועל הזה :ראב"ע ורד"ק פירשו :תשיר ,רש"י פירש :תשכון במדבר )מלשון מעון(,
מקינטוש ) (A. A. Macintosh, HOSEA, (I.C.C.),1997פירש בעקבות ר' יונה אבן ג'נאח בספר 'השרשים' על הפסוק
"אענה את השמים וכו' )ב ,כג-כד( :תהיה קשובה ,תשים לבה.
יחזקאל )פרק טז( לעומת זאת ,מדגיש את הטוב שעושה האיש עם הנערה ,את חסדו ,נדיבותו וחמלתו :תינוקת בת יומה,
עירומה וחסרת מגן ,נמצאת משלכת בשדה ,והגבר פורש כנפיו עליה ודואג לכל מחסורה ,החל בכריתת חבל הטבור ,רחיצתה
וסיכתה ,וכלה בקישוטה בעדיים ערב כלולותיה לאחר שגדלה ובגרה .בכך מרחיב יחזקאל כדרכו ,בפרטים מוחשיים בלי
יה
ְשׂ ְמ ִתּ ָ
יה ְכּיוֹם ִהוּ ְָל ָדהּ ו ַ
ֻמּה ו ְִה ַצּ ְג ִתּ ָ
יטנָּה ֲער ָ
אַפ ִשׁ ֶ
להותיר הרבה לדמיון ,את התמונה הברורה למדי שכיוון אליה הושעֶ " :פּןְ -
יה ַבּ ָצּ ָמא" )ב ,ה( .גם ישעיהו מתייחס לנושא ,אך לנבואתו דרוש דיון בנפרד.
ֲמ ִתּ ָ
ַכ ִמּ ְד ָבּר ַ ...וה ִ
חוּרים ...
ֵך ָהאַ ֲחרוֹן ִמןָ -ה ִראשׁוֹן ְל ִב ְל ִתּיֶ -לכֶת אַ ֲחרֵי ַה ַבּ ִ
יט ְב ְתּ ַח ְסדּ ְ
אַתּ ַלה’ ִבּ ִתּי ֵה ַ
רוּכה ְ
ֹאמר ְבּ ָ
דומה לזה יחסו של בעז לרותַ" :ויּ ֶ
ו ְִאם ָע ִשׁיר" )ג ,י(.
הושע גם רומז לצד הגופני הכרוך בזנות" :ותסר זנוניה מפניה ונאפופיה מבין שדיה" )ב ,ד( ,והרמז הזה יצמח וישגשג
בתיאורו הפלסטי של יחזקאל בפרק כג.
אך לא כלשון יחזקאל ,שאינו חוסך באף פרט בכדי לתאר את שפל המדרגה אליו יורדת האשה הסוטה מאחרי בעלה.
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ָכים
וּר ִאי ֵאיפֹה לֹא ֻשׁ ַכּ ְב ְתּ ַעלְ -דּר ִ
אַתּ צ ָֹעה זֹנָה" )ב ,כ(ְ ",שׂ ִאיֵ -עי ַני ְִך ַעלְ -שׁ ָפיִם ְ
ִגּ ְב ָעה...וְ ַת ַחת ָכּלֵ -עץ ַר ֲענָן ְ
יַ
ָע ֵת ְך" )ג ,ב(.
וּבר ָ
נוּתי ְִך ְ
יפי ֶארֶץ ִבּזְ ַ
ַתּחֲנִ ִ
ָבי ַבּ ִמּ ְד ָבּר ,ו ַ
ָשׁ ְב ְתַּ ...כּ ֲער ִ
ירמיה שונה מהושע גם בהכפילו את דמות האשה הבוגדת :הושע הוכיח רק את מלכות ישראל ,היא אפרים,
ֱמן" )יב ,א( ,אבל לאחר
דוֹשׁים ֶנא ָ
יהוּדה עֹד רָד ִעםֵ -אל וְ ִעםְ -ק ִ
ָאל ,וִ ָ
וּב ִמ ְר ָמה ֵבּית י ְִשׂר ֵ
כיְ " :ס ָבבֻנִ י ְב ַכ ַחשׁ ֶא ְפ ַריִם ְ
שמלכות יהודה אינה כה נאמנה ,לכן מתאר ירמיה בפרק ג צמד אחיות מופקרות
יסתבר
גלות עשרת השבטים
)משובה ישראל ובגודה יהודה ,(7שהגרועה שבהן היא הצעירה ,בגודה יהודה ,כי לא למדה לקח מעונשה של
הבכירה.
השינוי הבולט ביותר שחל אצל ירמיה הוא ביחס כלפי הילדים 8.הושע מתאר את הילדים שנולדו לבני הזוג
כגורם המפריע לקשר בין בני הזוג מחד ,וכחוט המקשר ביניהם מאידך .האב אמנם מסתייג מהם כי הם "בני
זנונים" ו"לא עמי" ,והם ממחישים לו את בגידותיה של אשתו ,אך כיון שהם בניה ,והוא עדיין מעוניין בתיקון
מערכת היחסים הלקויה בינו לבינה ,הוא פונה אליהם שיתערבו בסכסוך ויפעילו את השפעתם על אמם ,אולי
הלא רצוי :שילוחה של האשה .על כן הוא מפציר" :ריבו
תטה אזנה לדבריהם מכוח אהבתה להם ,וימנע הצעד
9
באמכם ריבו ,כי היא לא אשתי ואנכי לא אישה" )ב ,ד(.
מי הם הילדים? האם הם הדור הבא שעדין לא חטא ,לעומת האם – הדור הנוכחי )כדעת רש"י וראב"ע(? או
שמא הם אותם יחידים מישראל שעדיין נאמנים לא-ל בניגוד לרוב )כדעת רד"ק(? או שמא הם הנביאים
שצריכים להתרות בעמם )כדעת מלבי"ם(? בין כך ובין כך אנו רואים שבתקופת הושע יש התייחסות לבנים
כאל מי שטובים מאמם ,למרות מקורם הפגום.
בדור חורבן הבית כבר אי אפשר היה לעשות הבחנות כאלה בין האם לבנים ,שכן נשלחו כבר נביאים להוכיחם
במשך כמה דורות ,ולא הצליחו להחזיר את העם בתשובה .על כן מכתים ירמיה את הבנים באותו חטא שחטאו
מוּסר לֹא ָל ָקחוּ" )ב ,כט-ל(,
ֵיכםָ ,
יתי ֶאתְ -בּנ ֶ
ֻלּ ֶכם ְפּ ַשׁ ְע ֶתּם ִבּי נְ ֻאם-ה'ַ .ל ָשּׁוְא ִה ֵכּ ִ
אבותיהםָ " :ל ָמּה ָת ִריבוּ ֵא ָלי כּ ְ
אוֹתם ַויִּנְ אָפוּ
ָאַשׂ ִבּ ַע ָ
ִשּׁ ְבעוּ ְבּלֹא א-להים ו ְ
ובלשון המשל של האם הזונהֵ " :אי ָלזֹאת ֶא ְס ַלחָ -ל ְךָ ,בּ ַני ְִך ֲעזָבוּנִ י ַויּ ָ
גּוֹדדוּ" )ה ,ז( .כלומר ,חטא האם דבק כבר גם בבניה ועל כן אי אפשר לסלוח ,לא לה ולא להם .גם
וּבית זוֹנָה י ְִת ָ
ֵ
בנמשל מדגים ירמיה את ההשחתה המוחלטת על ידי תיאור מתחום המשפחהַ " :ה ָבּנִ ים ְמ ַל ְקּ ִטים ֵע ִצים וְ ָהאָבוֹת
ֲרים ֶאתָ -ה ֵאשׁ וְ ַהנּ ִ
ְמ ַבע ִ
ֲח ִרים ְל ַמ ַען ַה ְכ ִע ֵסנִ י" )ז,
ָשׁים ָלשׁוֹת ָבּ ֵצק ַלעֲשׂוֹת ַכּוָּנִ ים ִל ְמ ֶל ֶכת ַה ָשּׁ ַמיִם וְ ַה ֵסּ ְךֵ ...לאלהים א ֵ
יכם" ,בתקוה
שׁוֹב ִבים ֶא ְר ָפּה ְמשׁוּב ֵֹת ֶ
יח( .כל שנותר לעשות הוא לעורר לתשובה את דור הבנים" :שׁוּבוּ ָבּנִ ים ָ
אַתּה ה' ֱא-ל ֵֹהינוּ" )ג ,כב( .אשר לאשה ,חטאיה כה הרחיקוה מבעלה ,שאפשרות
אָתנוּ ָל ְך ִכּי ָ
שיענוִ " :הנְ נוּ ָ
ְשׁ ַלּח ִאישׁ ֶאתִ -א ְשׁתּוֹ וְ ָה ְל ָכה
הפירוד שרק נרמזה אצל הושע הפכה לעובדה מוגמרת אצל ירמיהֵ " :לאמֹר ֵהן י ַ
ַבּים וְ שׁוֹב ֵא ַלי נְ ֻאם-
ֵעים ר ִ
אַתּ זָנִ ית ר ִ
יה עוֹד ,הֲלוֹא ָחנוֹף ֶתּ ֱחנַף ָהאָרֶץ ַה ִהיא וְ ְ
אַחר ֲהיָשׁוּב ֵא ֶל ָ
ֵמ ִאתּוֹ וְ ָהי ְָתהְ 10ל ִאישֵׁ -
ה ' " ) ג  ,א( ?
דמות האם תעבור שינוי נוסף אצל ירמיה בתיאור הנחמה העתידה .כאשר ישובו הבנים אל אביהם ,לא תקדמם
אמם ,שהרי נשללה אפשרות חזרתה לבית בעלה הראשון ,על כן עולה דמות של אם קדמונית ,וזו מעוררת
רחמים על בניה שרחקו ממנה" :קוֹל ְבּר ָ
ֶיה
ָחם ַעלָ -בּנ ָ
ֶיה ֵמ ֲאנָה ְל ִהנּ ֵ
ָחל ְמ ַב ָכּה ַעלָ -בּנ ָ
רוּרים ר ֵ
ָמה נִ ְשׁ ָמעְ ...בּ ִכי ַת ְמ ִ
ֲשׁ ִעים ִכּיִ -מ ֵדּי ַד ְבּ ִרי בּוֹ ָזכֹר ֶאזְ ְכּרֶנּוּ עוֹד,
ֶלד ַשׁע ֻ
ֲבן י ִַקּיר ִלי ֶא ְפ ַריִם ִאם י ֶ
ִכּי ֵאינֶנּוּ" )לא ,יד( .אחד הבנים הוא "ה ֵ
ֲמנּוּ נְ ֻאם-ה' )לא ,יט( .אפרים זה הוא אותו בן שהושע עוד קיווה שלא ירחק
ַחם ֲא ַרח ֶ
ַעלֵ -כּן ָהמוּ ֵמ ַעי לוֹ ר ֵ
אָמ ְר ִתּי ְללֹאַ -ע ִמּי ַע ִמּי-
ֻח ָמה וְ ַ
מביתו ,כי עדיין לא אפסה תקוה לתיקון הבית והמשפחה" :וְ ִר ַח ְמ ִתּי ֶאת-לֹא ר ָ
ֹאמר א-ל ָֹהי" )ב ,כה(.
אַתּה וְ הוּא י ַ
ָ
יונה בר מעוז
המחלקה לתנ"ך ומפעל ה"כתר"
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ביחזקאל כג הן נקראת 'אהלה' ו'אהליבה'.
אצל יחזקאל זנות האשה היא כה דומיננטית ומעשיה כה מחרידים ,שהיא מאבדת כל רגש אימהי ,ולכן הילדים נופלים קרבן
ַתּ ְז ָבּ ִחים
ָל ְד ְתּ ִלי ו ִ
ֲשׁר י ַ
ַתּ ְק ִחי ֶאתָ -בּ ַני ְִך...א ֶ
למעשיה ,תרתי משמע .לעתים היא פוגעת בהם באופן ישיר למען השג מטרותיה" :ו ִ
ַתּ ְשׁח ִ
ְנוּתי ְִך .ו ִ
ָל ֶהם ֶלאֱכוֹל ַה ְמ ַעט ִמ ַתּז ָ
אוֹתם ָל ֶהם" )טז ,כ-כא( .לעתים הם סובלים מחטאיה כאשר מגיע זמן
ֲביר ָ
ַתּ ְתּנִים ְבּ ַהע ִ
ֲטי ...ו ִ
נוֹתי ְִך י ִָקּחוּ" )כג ,כו( .ואכן העונש שניתן לה ביחזקאל תואם את חומרת מעשיה
וּב ַ
הענישה ,כי אלה שיענישו אותה " ֵה ָמּה ָבּ ַני ְִך ְ
ְת ִתּ ְיך
וּשׁ ַפ ְט ִתּ ְיך ִמ ְשׁ ְפּ ֵטי נֹאֲפוֹת ְושׁ ְֹפכֹת ָדּם וּנ ַ
הן כלפי בעלה והן כלפי ילדיה ,כי אי אפשר להסתפק בשילוחה של האשה ,אלא " ְ
ַדּם ֵח ָמה ְו ִקנְאָה" )טז ,לח( .כרוחב הפירוט של החטאים יהיה רוחב הפירוט לעונשים ,הן בפרק טז והן בפרק כג בו נזכר משפטן
אַפּ ְך וְאָ ְז ַני ְִך י ִָסירוּ" )כג ,כה( .ההסלמה בענישה
של שתי הנשים המופקרות ,עד ירידה לתיאור מדוקדק של פרטים מעין " ֵ
יה ו ְִאישׁ לֹא-י ִַצּי ֶלנָּה ִמיּ ִָדי"
ֲב ָ
ֻתהּ ְל ֵעינֵי ְמאַה ֶ
מתבטאת גם בעובדה שבהושע אלוקים הוא המעניש ישירותְ " :ו ַע ָתּה ֲא ַגלֶּה ֶאת-נ ְַבל ָ
אָה ְב ְתּ
ֲשׁר ַ
ְאת ָכּל-א ֶ
ֵיהם ו ֵ
ֲשׁר ָע ַר ְב ְתּ ֲעל ֶ
ֲבי ְִך א ֶ
)ב ,יב( ,אך ביחזקאל המאהבים עצמם נוקמים בהָ " :לכֵן ִה ְננִי ְמ ַק ֵבּץ ֶאתָ -כּלְ -מאַה ַ
ַעל ָכּל-א ֶ
ָדם" )טז ,לז ואילך; וכן כג ,כב ואילך(.
ָת ִתּי א ָֹת ְך ְבּי ָ
ֲשׁר ָשׂנֵאת … ְונ ַ
המלים "היא לא אשתי ואנכי לא אישה" מציינות את התוצאה ההכרחית של מעשי האשה ,והן מהוות את ההנמקה לריב הבנים
באמם ,כי הרס הנישואין הוא הרס ביתם .קיימת גם אפשרות פרשנית שזו מעין פורמולת גירושין .מידע פרשני נוסף בשאלה
זאת ובשאלות אחרות ימצא המעיין בספרו של מקינטוש )ראה הערה  3לעיל( .פרשנותו למלים 'כי היא לא אשתי ואנכי לא
אישה' אינה נותנת הסבר מספק מדוע יתערבו הילדים בסכסוך שבין ההורים.
ָאל ֶ ...אלָ -ע ַרי ְִך ֵאלֶּהַ .עד-
תוּלת י ְִשׂר ֵ
שׁוּבי ְבּ ַ
כאשר ירמיה מתייחס לדמות נשית שחוזרת בתשובה ,הוא מציגה כבת ולא כאשהִ " :
שּׁוֹב ָבה" )לא ,כ-כא(.
ָמ ַתי ִתּ ְת ַח ָמּ ִקין ַה ַבּת ַה ֵ

