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  ד'התשע חשון                                          ד "בס

  
  ל"השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז

               חטא חוסר הנאמנות 
   )משה ליכטנשטייןהרב על פי שיעור של (ויצא פרשת ל

  
  :ז"פסחים פגמרא . 1

וגדול , הושע ישעיה עמוס ומיכה נתנבאו בפרק אחד
  לן הושעשבכו

  :ח"ד י"פפ, ב"ב י"פפראשית רבה ב. 2
וכמו שהיה ראובן בכור , הושע היה משבט ראובן

שנאמר תחלת , לשבטים כן היה הושע בכור לנביאים
ה לראובן אתה פתחת "ל הקב"א. 'בהושע וגו' דבר ה

חייך שבן בנך פותח ) במכירת יוסף(בתשובה תחילה 
  "'לכו ונשובה אל ה"שנאמר , בתשובה

  : )ד י" י–ב יג "הושע י (טרת ויצאהפ. 3
 ַוִּיְבַרח ַיֲעקֹב ְׂשֵדה ֲאָרם ַוַּיֲעבֹד ִיְׂשָרֵאל ְּבִאָּׁשה ּוְבִאָּׁשה יג

ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים ּוְבָנִביא - ֶאת' ה ּוְבָנִביא ֶהֱעָלה יד.  ָׁשָמר

  ִהְכִעיס ֶאְפַרִים ַּתְמרּוִרים ְוָדָמיו ָעָליו ִיּטֹוׁשטו  .ִנְׁשָמר

א ְּכַדֵּבר ֶאְפַרִים ְרֵתת ָנָׂשא הּוא  .ְוֶחְרָּפתֹו ָיִׁשיב לֹו ֲאדָֹניו

ב ְוַעָּתה יֹוִספּו ַלֲחטֹא ַוַּיֲעׂשּו   .ְּבִיְׂשָרֵאל ַוֶּיְאַׁשם ַּבַּבַעל ַוָּימֹת
ָלֶהם ַמֵּסָכה ִמַּכְסָּפם ִּכְתבּוָנם ֲעַצִּבים ַמֲעֵׂשה ָחָרִׁשים ֻּכּלֹה 

ג ָלֵכן ִיְהיּו   .ם זְֹבֵחי ָאָדם ֲעָגִלים ִיָּׁשקּוןָלֶהם ֵהם אְֹמִרי
ּבֶֹקר ְוַכַּטל ַמְׁשִּכים הֵֹלְך ְּכמֹץ ְיסֵֹער ִמּגֶֹרן ּוְכָעָׁשן -ַּכֲעַנן

ֶיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֵואלִֹהים ק ֱאלֹ'הד ְוָאנִֹכי .  ֵמֲאֻרָּבה

ַדְעִּתיָך ַּבִּמְדָּבר ה ֲאִני יְ .  זּוָלִתי לֹא ֵתָדע ּומֹוִׁשיַע ַאִין ִּבְלִּתי

-ו ְּכַמְרִעיָתם ַוִּיְׂשָּבעּו ָׂשְבעּו ַוָּיָרם ִלָּבם ַעל  .ְּבֶאֶרץ ַּתְלֻאבֹות

.  ֶּדֶרְך ָאׁשּור-ָׁשַחל ְּכָנֵמר ַעל-ז ָוֱאִהי ָלֶהם ְּכמֹו.  ֵּכן ְׁשֵכחּוִני
 ח ֶאְפְּגֵׁשם ְּכדֹב ַׁשּכּול ְוֶאְקַרע ְסגֹור ִלָּבם ְואְֹכֵלם ָׁשם

ִבי - ט ִׁשֶחְתָך ִיְׂשָרֵאל ִּכי.  ְּכָלִביא ַחַּית ַהָּׂשֶדה ְּתַבְּקֵעם

ָעֶריָך ְוׁשְֹפֶטיָך -י ֱאִהי ַמְלְּכָך ֵאפֹוא ְויֹוִׁשיֲעָך ְּבָכל.  ְבֶעְזֶרךָ 

ְלָך ֶמֶלְך ְּבַאִּפי - יא ֶאֶּתן.  ִּלי ֶמֶלְך ְוָׂשִרים-ֲאֶׁשר ָאַמְרָּת ְּתָנה
  .ְוֶאַּקח ְּבֶעְבָרִתי

יג ֶחְבֵלי יֹוֵלָדה ָיבֹאּו   .ֹן ֶאְפָרִים ְצפּוָנה ַחָּטאתֹו יב ָצרּור ֲעו

יד   .ַיֲעמֹד ְּבִמְׁשַּבר ָּבִנים-ֵעת לֹא-ֵבן לֹא ָחָכם ִּכי-לֹו הּוא
ִמַּיד ְׁשאֹול ֶאְפֵּדם ִמָּמֶות ֶאְגָאֵלם ֱאִהי ְדָבֶריָך ָמֶות ֱאִהי 

טו ִּכי הּוא ֵּבין ַאִחים   .יָקָטְבָך ְׁשאֹול נַֹחם ִיָּסֵתר ֵמֵעינָ 

 ִמִּמְדָּבר עֶֹלה ְוֵיבֹוׁש ְמקֹורֹו 'הַיְפִריא ָיבֹוא ָקִדים רּוַח 

  .ְּכִלי ֶחְמָּדה- ְוֶיֱחַרב ַמְעָינֹו הּוא ִיְׁשֶסה אֹוַצר ָּכל
יָה ַּבֶחֶרב ִיּפֹלּו עְֹלֵליֶהם ֶק  ֶּתְאַׁשם ׁשְֹמרֹון ִּכי ָמְרָתה ֵּבאלֹא

   .ִרּיֹוָתיו ְיֻבָּקעּוְיֻרָּטׁשּו ְוהָ 

 ְקחּו ג  .ֶֹנךָ   ִּכי ָכַׁשְלָּת ַּבֲעו יךָ קֶ  ֱאלֹ'ה ׁשּוָבה ִיְׂשָרֵאל ַעד ב

ֹן  ִּתָּׂשא ָעו- ִאְמרּו ֵאָליו ָּכל'ה-ִעָּמֶכם ְּדָבִרים ְוׁשּובּו ֶאל

 ַאּׁשּור לֹא יֹוִׁשיֵענּו ד  .טֹוב ּוְנַׁשְּלָמה ָפִרים ְׂשָפֵתינּו-ְוַקח
נֹאַמר עֹוד ֱאלֵֹהינּו ְלַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו -  לֹא ִנְרָּכב ְולֹאסּוס- ַעל

   ֶאְרָּפא ְמׁשּוָבָתם אֲֹהֵבם ְנָדָבהה  .ְּבָך ְיֻרַחם ָיתֹום-ֲאֶׁשר

 ֶאְהֶיה ַכַּטל ְלִיְׂשָרֵאל ִיְפַרח ַּכּׁשֹוַׁשָּנה ו  .ִּכי ָׁשב ַאִּפי ִמֶּמּנּו

ּו יְֹנקֹוָתיו ִויִהי ַכַּזִית הֹודֹו ְוֵריַח  ֵיְלכז  .ְוַיְך ָׁשָרָׁשיו ַּכְּלָבנֹון

 ָיֻׁשבּו יְֹׁשֵבי ְבִצּלֹו ְיַחּיּו ָדָגן ְוִיְפְרחּו ַכָּגֶפן ִזְכרֹו ח  .לֹו ַּכְּלָבנֹון

ִּלי עֹוד ָלֲעַצִּבים ֲאִני ָעִניִתי - ֶאְפַרִים ַמהט  .ְּכֵיין ְלָבנֹון

 ִמי ָחָכם י  .י ֶּפְרְיָך ִנְמָצאַוֲאׁשּוֶרּנּו ֲאִני ִּכְברֹוׁש ַרֲעָנן ִמֶּמּנִ 
 ְוַצִּדִקים ֵיְלכּו 'הְיָׁשִרים ַּדְרֵכי - ִּכי ְוָיֵבן ֵאֶּלה ָנבֹון ְוֵיָדֵעם

   .ָבם ּופְֹׁשִעים ִיָּכְׁשלּו ָבם
   :'שמר'ו' עבד'פעלים ה. 4
א ע ב ד ך  שבע שנים ברחל בתך " )יח, ט"כבראשית (

  "הקטנה
  ". צאנך א ש מ ר אשובה ארעה" )לא', לבראשית (

  :טז', בבראשית . 5
  ".וינחנו בגן עדן לעבדה ולשמרה"
  : יא, ז"לבראשית . 6
  "ואביו שמר את הדבר"
  י "פירש רש. 7
  ". היה ממתין ומצפה מתי יבוא"
   :כ, ט"כבראשית . 8
  "  ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אתה"
  :ב-ב א"הושע י. 9
ויהודה , ישראלובמרמה בית , סבבוני בכחש אפרים"

אפרים רועה רוח , ועם קדושים נאמן, עוד רד עם אל
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וברית עם אשור , כזב ושוד ירבה, ורודף קדים כל היום
  ".ושמן למצרים יובל, יכרתו

  :ז"ט' הושע ב. 10
ודברתי על , לכן הנה אנכי מפתיה והולכתיה המדבר"

וכיום עלתה מארץ , וענתה שמה כימי נעוריה... לבה
  ".מצרים

  : ב"תענית ו ע. 11
הני ענני דצפרא לית בהו : אמר רב יהודה בר יצחק"

מה אעשה לך אפרים מה ) 'הושע ו(דכתיב , מששא
  "...אעשה לך יהודה וחסדכם כענן בקר

  :ו"ב ט"דברים ל. 12
ה -וישמן ישרון ויבעט שמנת עבית כשית ויטש אלו"

  "עשהו וינבל צור ישעתו
  :א"ב ע"ברכות ל. 13

כך אמר משה לפני : רי דבי רבי ינאיאמ? מאי ודי זהב
רבונו של עולם בשביל כסף וזהב : "הקדוש ברוך הוא

הוא גרם שעשו , שהשפעת להם לישראל עד שאמרו די
אין ארי נוהם מתוך : אמרי דבי רבי ינאי". את העגל

אמר רבי . אלא מתוך קופה של בשר, קופה של תבן
משל לאדם שהיתה לו פרה כחושה ובעלת : אושעיא

אמר לה מי , האכילה כרשינין והיתה מבעטת בו, בריםא
! אלא כרשינין שהאכלתיך? גרם ליך שתהא מבעטת בי

משל לאדם אחד : אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן
ותלה לו , שהיה לו בן הרחיצו וסכו והאכילו והשקהו

מה יעשה , כיס על צוארו והושיבו על פתח של זונות
רב אחא בריה דרב הונא אמר ? אותו הבן שלא יחטא

מלי כריסיה זני "היינו דאמרי אינשי : אמר רב ששת
כמרעיתם וישבעו שבעו ) "ג"הושע י(שנאמר " בישי

דברים (רב נחמן אמר מהכא ". וירם לבם על כן שכחוני
ורבנן אמרי מהכא ". 'ורם לבבך ושכחת את ה) "'ח
ואי בעית אימא " ואכל ושבע ודשן ופנה) "א"דברים ל(

אמר רבי " וישמן ישרון ויבעט) "ב"דברים ל(מהכא 
מנין שחזר הקדוש : שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן

וכסף ) 'הושע ב(שנאמר ? ברוך הוא והודה לו למשה
  ".הרביתי להם וזהב עשו לבעל

  :ז' הושע ב. 14
כי זנתה אמם הבישה הורתם כי אמרה אלכה אחרי "

  "קויימאהבי נתני לחמי ומימי צמרי ופשתי שמני וש
  :ב"מ- ח"א ל"בראשית ל. 15
 ֶזה ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָאנִֹכי ִעָּמְך ְרֵחֶליָך ְוִעֶּזיָך לֹא ִׁשֵּכלּו לח

ֵהֵבאִתי ֵאֶליָך - ְטֵרָפה לֹאלט  .ְוֵאיֵלי צֹאְנָך לֹא ָאָכְלִּתי

 מ  .ָאנִֹכי ֲאַחֶּטָּנה ִמָּיִדי ְּתַבְקֶׁשָּנה ְּגֻנְבִתי יֹום ּוְגֻנְבִתי ָלְיָלה

  .ִייִתי ַבּיֹום ֲאָכַלִני חֶֹרב ְוֶקַרח ַּבָּלְיָלה ַוִּתַּדד ְׁשָנִתי ֵמֵעיָניהָ 
ֶעְׂשֵרה -ִּלי ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְּבֵביֶתָך ֲעַבְדִּתיָך ַאְרַּבע- ֶזהמא

-ָׁשָנה ִּבְׁשֵּתי ְבנֶֹתיָך ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ְּבצֹאֶנָך ַוַּתֲחֵלף ֶאת

י ָאִבי ֱאלֵֹהי ֵק  לּוֵלי ֱאלֹמב  .ַמְׂשֻּכְרִּתי ֲעֶׂשֶרת מִֹנים

-ַאְבָרָהם ּוַפַחד ִיְצָחק ָהָיה ִלי ִּכי ַעָּתה ֵריָקם ִׁשַּלְחָּתִני ֶאת
  ים ַוּיֹוַכח ָאֶמׁשִק ְיִגיַע ַּכַּפי ָרָאה ֱאלֹ-ָעְנִיי ְוֶאת

  : יא-ח' הושע ב. 16
, וגדרתי את גדרה, לכן הנני שך את דרכך בסירים"

 את מאהביה ולא תשיג ורדפה. ונתיבותיה לא תמצא
ואמרה אלכה ואשובה אל , ובקשתם ולא תמצא, אותם

והיא לא ידעה כי . כי טוב לי אז מעתה, אישי הראשון
, אנכי נתתי לה הדגן והתירוש והיצהר וכסף הרביתי לה

לכן אשוב ולקחתי דגני בעתו ותירושי . וזהב עשו לבעל
  "והצלתי צמרי ופשתי לכסות את ערותה, במועדו

  :כב- טז' הושע ב. 17
לכן הנה אנכי מפתיה והולכתיה המדבר ודברתי על "

וענתה שמה כימי נעוריה וכיום עלותה מארץ ... לבה
  .מצרים

תקראי אישי ולא תקראי לי ' והיה ביום ההוא נאם ה
ולא יזכרו , והסרתי את שמות הבעלים מפיה. עוד בעלי

וכרתי להם ברית ביום ההוא עם חית השדה . עוד בשמם
וקשת וחרב ומלחמה , ם עוף השמים ורמש האדמהוע

וארשתיך לי לעולם . אשבור מן הארץ והשכבתים לבטח
וארשתיך . וארשתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים

  ".'לי באמונה וידעת את ד
  :י-ג ז"הושע י. 18

אפגשם כדב . כנמר על דרך אשור, ואהי להם כמו שחל"
ביא חית השדה כל, ואוכלם שם, שכול ואקרע סגור לבם

אפוא , אהי מלכך. כי בי בעזרך, שחתך ישראל. תבקעם
תנה לי מלך , ושופטיך אשר אמרת, ויושיעך בכל עריך

  ".ואקח בעברתי, אתן לך מלך באפי. ושרים


