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 ד'שעת אייר                                 בס"ד 

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

                       המדבר כמקור התשובה
    כטנשטיין(י)על פי שיעור של הרב משה ל מדברבפרשת ל

 
 :כב-א 'הושע ב -במדבר הפטרת .1
ר ְבֵני א ר לֹאיִ -ְוָהָיה ִמְספַּ ָים ֲאשֶׁ ד ְולֹא -ְשָרֵאל ְכחֹול הַּ ִימַּ

ר ם לֹא-ִיָסֵפר ְוָהָיה ִבְמקֹום ֲאשֶׁ ם ֵיָאֵמר -ֵיָאֵמר ָלהֶׁ תֶׁ ִמי אַּ עַּ

ם ְבֵני ֵאל ְחָדו -ְיהּוָדה ּוְבֵני-ְוִנְקְבצּו ְבֵני ב  .ָחי-ָלהֶׁ ִיְשָרֵאל יַּ

ָחד ְוָעלּו ִמן ם רֹאש אֶׁ ץ-ְוָשמּו ָלהֶׁ אלכִ   ָהָארֶׁ   .י ָגדֹול יֹום ִיְזְרעֶׁ

ם ֻרָחָמה ג ֲאחֹוֵתיכֶׁ ִמי ְולַּ ם עַּ ֲאֵחיכֶׁ ם  ד  .ִאְמרּו לַּ ִריבּו ְבִאְמכֶׁ
יָה -ִריבּו ִכי ִהיא לֹא ִאְשִתי ְוָאֹנִכי לֹא ִאיָשּה ְוָתֵסר ְזנּונֶׁ

יהָ  יָה ִמֵבין ָשדֶׁ ֲאפּופֶׁ יָה ְונַּ ן ה  .ִמָפנֶׁ ָנה ֲעֻרָמה -פֶׁ ְפִשיטֶׁ אַּ
ץ ִצָיה ְוִהצַּ  רֶׁ ִתָה ְכאֶׁ ִמְדָבר ְושַּ ְמִתיָה כַּ ְגִתיָה ְכיֹום ִהָּוְלָדּה ְושַּ

ָצָמא ֲהִמִתיָה בַּ ת ו  .וַּ ֵחם-ְואֶׁ יָה לֹא ֲארַּ ְבֵני ְזנּוִנים -ִכי  ָבנֶׁ

ִכי ָאְמָרה ֵאְלָכה   ִכי ָזְנָתה ִאָמם ֹהִביָשה הֹוָרָתם ז  .ֵהָמה
י ֹנְתֵני ֲהבַּ ֲחֵרי ְמאַּ ְמִני  אַּ ְמִרי ּוִפְשִתי שַּ י צַּ ְחִמי ּוֵמימַּ לַּ

ת-ָלֵכן ִהְנִני ח  .ְוִשּקּוָיי ת-ָשְך אֶׁ ְרִתי אֶׁ ִסיִרים ְוָגדַּ ְרֵכְך בַּ -דַּ

יָה לֹא ִתְמָצא ת ט  .ְגֵדָרּה ּוְנִתיבֹותֶׁ יָה ְולֹא-ְוִרְדָפה אֶׁ ֲהבֶׁ -ְמאַּ
ם ְולֹא ִתְמָצא ְוָאְמָרה ֵא  ִשיג ֹאָתם ּוִבְקָשתַּ ְלָכה ְוָאשּוָבה תַּ

ל ְוִהיא לֹא ָיְדָעה  י  .ִאיִשי ָהִראשֹון ִכי טֹוב ִלי ָאז ֵמָעָתה-אֶׁ
ף ִהְרֵביִתי  סֶׁ ִיְצָהר ְוכֶׁ ִתירֹוש ְוהַּ ָדָגן ְוהַּ ִתי ָלּה הַּ ִכי ָאֹנִכי ָנתַּ

ל ָבעַּ ְחִתי ְדָגִני ְבִעתֹו  יא  .ָלּה ְוָזָהב ָעשּו לַּ ָלֵכן ָאשּוב ְוָלקַּ
תוְ  סֹות אֶׁ ְמִרי ּוִפְשִתי ְלכַּ ְלִתי צַּ -ִתירֹוִשי ְבמֹוֲעדֹו ְוִהצַּ

ְרָוָתּה ת יב  .עֶׁ ה אֶׁ לֶׁ ָתה ֲאגַּ יָה ְוִאיש -ְועַּ ֲהבֶׁ ְבֻלָתּה ְלֵעיֵני ְמאַּ נַּ

ָנה ִמָיִדי-לֹא ִצילֶׁ ִתי ָכל יג  .יַּ ָגּה ָחְדָשּה -ְוִהְשבַּ ְמשֹוָשּה חַּ

ָתּה ְוֹכל מֹוֲעדָ  בַּ ר  יד  .ּהְושַּ ְפָנּה ּוְתֵאָנָתּה ֲאשֶׁ ֲהִשֹמִתי גַּ וַּ
ר ָנְתנּו ְתָנה ֵהָמה ִלי ֲאשֶׁ ר -ָאְמָרה אֶׁ עַּ ְמִתים ְליַּ ֲהָבי ְושַּ ִלי ְמאַּ

ה ָשדֶׁ יַּת הַּ ם חַּ ֲאָכָלתַּ ת טו  .וַּ יָה אֶׁ ְדִתי ָעלֶׁ ְבָעִלים -ּוָפקַּ ְיֵמי הַּ
ֲחֵרי  ְך אַּ ֵתלֶׁ ְלָיָתּה וַּ ד ִנְזָמּה ְוחֶׁ עַּ תַּ ם וַּ ְקִטיר ָלהֶׁ ר תַּ ֲאשֶׁ

יָה ְוֹאִתי ָשְכָחה ְנֻאם ֲהבֶׁ יָה  טז  ה'-ְמאַּ תֶׁ ָלֵכן ִהֵנה ָאֹנִכי ְמפַּ

ל ְרִתי עַּ ִמְדָבר ְוִדבַּ ְכִתיָה הַּ ִת  יז  .ִלָבּה-ְוֹהלַּ תְוָנתַּ -י ָלּה אֶׁ
ת יָה ִמָשם ְואֶׁ ח ִתְקָוה ְוָעְנָתה ָשָמה -ְכָרמֶׁ תַּ ק ָעכֹור ְלפֶׁ ֵעמֶׁ

ץ רֶׁ יָה ּוְכיֹום ֲעלֹוָתּה ֵמאֶׁ יֹום יח  .ִמְצָרִים-ִכיֵמי ְנעּורֶׁ -ְוָהָיה בַּ

הּוא ְנֻאם ְעִלי-ִתְקְרִאי-ִתְקְרִאי ִאיִשי ְולֹא ה'-הַּ   .ִלי עֹוד בַּ

ת יט ֲהִסֹרִתי אֶׁ ְבָעִלים ִמִפיָה ְולֹאְש -וַּ ִיָזְכרּו עֹוד -מֹות הַּ

הּוא ִעם כ  .ִבְשָמם יֹום הַּ ם ְבִרית בַּ ִתי ָלהֶׁ ה -ְוָכרַּ ָשדֶׁ יַּת הַּ חַּ
ב ּוִמְלָחָמה -ְוִעם רֶׁ ת ְוחֶׁ שֶׁ ש ָהֲאָדָמה ְוקֶׁ מֶׁ ִים ְורֶׁ ָשמַּ עֹוף הַּ

ְשבֹור ִמן ח-אֶׁ טַּ ְבִתים ָלבֶׁ ץ ְוִהְשכַּ ְש  כא  .ָהָארֶׁ ִתיְך ִלי ְוֵארַּ

ֲחִמים ד ּוְברַּ סֶׁ ק ּוְבִמְשָפט ּוְבחֶׁ דֶׁ ְשִתיְך ִלי ְבצֶׁ  כב  .ְלעֹוָלם ְוֵארַּ

ת ְת אֶׁ עַּ ֱאמּוָנה ְוָידַּ ְשִתיְך ִלי בֶׁ  .ה'-ְוֵארַּ
 מסכת בבא בתרא יד ע"ב:.2

"מכדי הושע קדים דכתיב תחלת דבר ה' בהושע, וכי עם 
אים הושע דבר תחלה? והלא ממשה ועד הושע כמה נבי

היו? וא"ר יוחנן שהיה תחלה לארבעה נביאים שנתנבאו 
 באותו הפרק, ואלו הן הושע וישעיה עמוס ומיכה".

 :במדבר ט"ו א' י"ח.3
ץ  רֶׁ ל אֶׁ ם ִכי ָתֹבאּו אֶׁ ְרָת ֲאֵלהֶׁ ל ְבֵני ִיְשָרֵאל ְוָאמַּ ֵבר אֶׁ "דַּ

ם... ר ֲאִני ֹנֵתן ָלכֶׁ ם ֲאשֶׁ  מֹוְשֹבֵתיכֶׁ
ל ְבֵני ִיְש  ֵבר אֶׁ ר דַּ ץ ֲאשֶׁ ל ָהָארֶׁ ם אֶׁ ם ְבֹבֲאכֶׁ ְרָת ֲאֵלהֶׁ ָרֵאל ְוָאמַּ

ם ָשָמה". ְתכֶׁ  ֲאִני ֵמִביא אֶׁ

 הרמב"ן שם:.4
"אחר שהבטיח את הבנים שיבואו אל הארץ, השלים 
להם תורת הקרבנות שיקריבו נסכים בבואם לארץ. ואולי 
היה זה עתה, לנחמם ולהבטיחם, כי היו נואשים לאמר, 

ורך ימים לסוף ארבעים שנה, ואם מי יודע מה יהיה לא
יחטאו גם הבנים, ולכן ראה הקב"ה לנחמם, כי בצוותו 
אותם במצות הארץ הבטיחם שגלוי לפניו שיבאו ויירשו 

 אותה".
  :ליכטנשטייןמשה הרב .5

המשמעות הרוחנית של המדבר היא יצירת התחלה 
חדשה והתנערות מן העבר הבלתי ניתן לתיקון, מחד, 

ובעת מסר שהתחלה זו תתמקד ומאידך היא גם ק
בדברים הראויים לקיום האדם ולא ברדיפה אחר דברים 
המסיטים אותו מחיים ראויים. הבעיות הללו הטרידו את 
דורו של הושע ואת דור המדבר, ומן הראוי שאף אנו ניקח 

 אותם בחשבון.
 


