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Close reading: Text IntertextualityContextuality

(פסיקתא דרב כהנא)יט, ם הלכות תפילה ונשיאת כפים יג"רמב

נהגו העם להיות מפטירין קודם תשעה באב בשלש שבתות  
שנייה  , שבת ראשונה מפטירין פ בדברי ירמיהו, בדברי תוכחות

וכן שבת שאחר תשעה  , שלישית איכה היתה לזונה, חזון ישעיהו
ומנהג פשוט בעירנו להיות  , באב מפטירין נחמו נחמו עמי

,  ישעיהו מאחר תשעה באב עד ראש השנהבנחמותמפטירין 
שובה ישראלושבת שבין ראש השנה ויום הכפורים מפטירין 

Rambam Hilchot Tfila 13, 19
It is customary on the three Sabbaths before Tisha B'Av to read 
haftarot of rebuke. On the first Sabbath, we read [the passage,] 
Divrei Yirmiyahu (Jeremiah 1:1-2:3) as the haftarah. On the second 
[Sabbath], we read [the passage,] Chazon Yishayahu (Isaiah 1:1-27). On 
the third [Sabbath], we read [the passage,] Eichah hay'ta l'zonah
(Isaiah 1:21). Similarly, on the Sabbath after Tisha B'Av we read [the 
passage Nachamu, nachamu, ami (Isaiah 40:1-26) as the haftarah. It is 
the common custom in our cities to read the comforting prophecies
of Isaiah as the haftarot from Tisha B'Av until Rosh HaShanah. On 
the Sabbath between Rosh HaShanah and Yom Kippur, we read [the 
passage,] Shuva Yisrael (Hosea 14:2) as the haftarah.
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אשור

מצרים

מלכות
ישראל

גלות 
(722 BCE)

אשר היה אל הושע בן בארי  ' דבר ההושע בן בארי  

:בימי עזיה יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה    ובימי ירבעם בן יואש מלך ישראל

יֵענוּׁ  (ד) וּׁר לֹא יֹוש ִׁ ַאש ּׁ
ב  ְרכָּּׁ ַעל סוּׁס לֹא נִׁ

ה  ְולֹא ֹנאַמר עֹוד ֱאלֵֹהינוּׁ ְלַמע   ֵ ש 
ךָּ ְיֻרַחם יָּ  ר בְּׁ ֶׁ ש  :  ותֹוםיֵָּדינוּׁ א 

Assyria will not save us; we will 
not ride on a horse, and we will we 
no longer say [to the idols], our 
handiwork, our gods, for it is in 
You, that an orphan finds mercy.

מלכות
יהודה
גלות 

586) BCE)

בבל



ָרֵאלׁשּוָבה(ב) תָ ִכיֹלֶהיָך-א  'הַעדִישְׂ חּו(ג):ַבֲעֹוֶנָךָכַׁשלְׂ ָבִריםִעָמֶכםקְׂ ׁשּובּודְׂ רּו'הֶאלוְׂ ָכלֵאָליוִאמְׂ
ַקחָעֹוןִתָשא ָמהטֹובוְׂ ַׁשלְׂ ָפֵתינּוָפִריםּונְׂ ָכבלֹאסּוסַעליֹוִׁשיֵענּולֹאַאּׁשּור(ד):שְׂ לֹאִנרְׂ עֹודנֹאַמרוְׂ

ֹלֵהינּו ַמֲעֵשהא  ָךֲאֶׁשרָיֵדינּולְׂ ֻרַחםבְׂ ָפא(ה):ָיתֹוםיְׂ ׁשּוָבָתםֶארְׂ ָדָבהֹאֲהֵבםמְׂ (ו):ִמֶמּנּוַאִפיָׁשבִכינְׂ
ֶיה ָרֵאלַכַטלֶאהְׂ ִישְׂ ַרחלְׂ ַיְךַכּׁשֹוַׁשָּנהִיפְׂ ָבנֹוןָׁשָרָׁשיווְׂ כּו(ז):ַכלְׂ קֹוָתיוֵילְׂ ֵריחַ הֹודֹוַכַזִיתִויִהייֹונְׂ לֹווְׂ
ָבנֹון ֵביָיֻׁשבּו(ח):ַכלְׂ ִצלֹוֹיׁשְׂ ַחּיּובְׂ חּוָדָגןיְׂ רְׂ ִיפְׂ רֹוַכָגֶפןוְׂ ֵייןִזכְׂ ָבנֹוןכְׂ ַרִים(ט):לְׂ ָלֲעַצִביםעֹודִליַמהֶאפְׂ

רֹוׁשֲאִניַוֲאׁשּוֶרּנּוָעִניִתיֲאִני ָךִמֶמִּניַרֲעָנןִכבְׂ יְׂ ָצאֶפרְׂ ָיֵבןָחָכםִמי(י):ִנמְׂ ֵיָדֵעםָנבֹוןֵאֶלהוְׂ ָׁשִריםִכיוְׂ יְׂ
ֵכי ַצִדִקים'הַדרְׂ כּווְׂ ִעיםָבםֵילְׂ לּוּופׁשְׂ :ָבםִיָכׁשְׂ

Hoshea 14, 2-10ד"הושע י

(2) Return, Israel, to the Lord your God, for you have stumbled in your iniquity. (3) Take 

words with yourselves and return to the Lord. Say to Him: Forgive all iniquity and accept 

good [about us], and we will substitute our lips for bulls. (4) Assyria will not save us; we 

will not ride on a horse, and we will we no longer say [to the idols], our handiwork, our 

gods, for it is in You, that an orphan finds mercy. (5) [God’s response to the people’s 

repentance]: I will heal their mischief; I will love them gratuitously, for My wrath has 

turned from them. (6) I will be like dew to Israel, it will blossom like the lily, and it will 

strike its roots like the [trees of] Lebanon. (7) Its branches will spread, and its beauty will 

be like the olive tree, and its fragrance like the Lebanon. (8) Those who dwelt in its shade 

shall return; will return; they will give life to grain and they will blossom like the vine. Its 

repute will be like the wine of Lebanon. (9) Ephraim [will either say or be told to say]: 

What have I to do with idols anymore? [God answers] I have responded and I will gaze 

upon him: I am like a lush juniper tree; from Me, your fruit is found. 10) Who is wise and 

will understand these [matters], understanding and will know them? For the ways of the 

Lord are straight, the righteous will walk in them, and transgressors will stumble on 

them.
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ָרֵאלׁשּוָבה(ב) ָת ִכיֹלֶהיָך-א  'הַעדִישְׂ :ַבֲעֹוֶנָךָכַׁשלְׂ
חּו(ג) ָבִריםִעָמֶכםקְׂ ׁשּובּודְׂ רּו'הֶאלוְׂ ֵאָליוִאמְׂ

ַקחָעֹוןִתָשאָכל ָמהטֹובוְׂ ַׁשלְׂ ָפֵתינּוָפִריםּונְׂ :שְׂ
ָכבלֹאסּוסַעליֹוִׁשיֵענּולֹאַאּׁשּור(ד) לֹאִנרְׂ ֹלֵהינּועֹודנֹאַמרוְׂ ַמֲעֵשהא  ָיֵדינּולְׂ

ָךֲאֶׁשר ֻרַחםבְׂ :ָיתֹוםיְׂ
ָפא(ה) ׁשּוָבָתםֶארְׂ ָדָבהֹאֲהֵבםמְׂ :ִמֶמּנּוַאִפיָׁשבִכינְׂ

ָרֵאל  (ו) ִישְׂ ֶיה ַכַטל לְׂ ֶאהְׂ
ַרח ַכּׁשֹוַׁשָּנה  ַיְךִיפְׂ ָבנֹוןָׁשָרָׁשיווְׂ :  ַכלְׂ

ָבנֹון(ז) ֵריַח לֹו ַכלְׂ קֹוָתיו ִויִהי ַכַזִית הֹודֹו וְׂ כּו יֹונְׂ :  ֵילְׂ
ֵבי (ח) ִצלֹוָיֻׁשבּו ֹיׁשְׂ ָבנֹוןבְׂ ֵיין לְׂ רֹו כְׂ חּו  ַכָגֶפן ִזכְׂ רְׂ ִיפְׂ ַחּיּו  ָדָגן  וְׂ :   יְׂ

ַרִים(ט) רֹוׁשֲאִניַוֲאׁשּוֶרּנּוָעִניִתיֲאִניָלֲעַצִביםעֹודִליַמהֶאפְׂ ָךִמֶמִּניַרֲעָנןִכבְׂ יְׂ ָצאֶפרְׂ :ִנמְׂ

ָיֵבןָחָכםִמי(י) ֵיָדֵעםָנבֹוןֵאֶלהוְׂ ָׁשִריםִכיוְׂ ֵכייְׂ ַצִדִקים'הַדרְׂ כּווְׂ ִעיםָבםֵילְׂ לּוּופׁשְׂ :ָבםִיָכׁשְׂ
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ָרֵאלׁשּוָבה(ב) ָת ִכיֹלֶהיָך-א  'הַעדִישְׂ :ַבֲעֹוֶנָךָכַׁשלְׂ
חּו(ג) ָבִריםִעָמֶכםקְׂ ׁשּובּודְׂ רּו'הֶאלוְׂ ֵאָליוִאמְׂ

ַקחָעֹוןִתָשאָכל ָמהטֹובוְׂ ַׁשלְׂ ָפֵתינּוָפִריםּונְׂ :שְׂ
ָכבלֹאסּוסַעליֹוִׁשיֵענּולֹאַאּׁשּור(ד) לֹאִנרְׂ ֹלֵהינּועֹודנֹאַמרוְׂ ַמֲעֵשהא  ָיֵדינּולְׂ

ָךֲאֶׁשר ֻרַחםבְׂ :ָיתֹוםיְׂ
ָפא(ה) ׁשּוָבָתםֶארְׂ ָדָבהֹאֲהֵבםמְׂ :ִמֶמּנּוַאִפיָׁשבִכינְׂ

ָרֵאל  (ו) ִישְׂ ֶיה ַכַטל לְׂ ֶאהְׂ
ַרח ַכּׁשֹוַׁשָּנה  ַיְךִיפְׂ ָבנֹוןָׁשָרָׁשיווְׂ :  ַכלְׂ

ָבנֹון(ז) ֵריַח לֹו ַכלְׂ קֹוָתיו ִויִהי ַכַזִית הֹודֹו וְׂ כּו יֹונְׂ :  ֵילְׂ
ֵבי(ח) ִצלֹוָיֻׁשבּו ֹיׁשְׂ ָבנֹוןבְׂ ֵיין לְׂ רֹו כְׂ חּו  ַכָגֶפן ִזכְׂ רְׂ ִיפְׂ ַחּיּו  ָדָגן  וְׂ :   יְׂ

ַרִים(ט) רֹוׁשֲאִניַוֲאׁשּוֶרּנּוָעִניִתיֲאִניָלֲעַצִביםעֹודִליַמהֶאפְׂ ָךִמֶמִּניַרֲעָנןִכבְׂ יְׂ ָצאֶפרְׂ :ִנמְׂ

ָיֵבןָחָכםִמי(י) ֵיָדֵעםָנבֹוןֵאֶלהוְׂ ָׁשִריםִכיוְׂ ֵכייְׂ ַצִדִקים'הַדרְׂ כּווְׂ ִעיםָבםֵילְׂ לּוּופׁשְׂ :ָבםִיָכׁשְׂ

2 תשובה

לשון יחיד
לשון רבים

6xב"שו

Text



ָרֵאל ׁשּוָבה ׁשּובּוֹלֶהיָך-א  ' הַעדִישְׂ ...' הֶאלוְׂ

ָרֵאלׁשּוָבה(ב) ָת ִכיֹלֶהיָך-א  'הַעדִישְׂ :ַבֲעֹוֶנָךָכַׁשלְׂ
חּו(ג) ָבִריםִעָמֶכםקְׂ ׁשּובּודְׂ רּו'הֶאלוְׂ ֵאָליוִאמְׂ

ַקחָעֹוןִתָשאָכל ָמהטֹובוְׂ ַׁשלְׂ ָפֵתינּוָפִריםּונְׂ :שְׂ
ָכבלֹאסּוסַעליֹוִׁשיֵענּולֹאַאּׁשּור(ד) לֹאִנרְׂ ֹלֵהינּועֹודנֹאַמרוְׂ ַמֲעֵשהא  ָיֵדינּולְׂ

ָךֲאֶׁשר ֻרַחםבְׂ :ָיתֹוםיְׂ
ָפא(ה) ׁשּוָבָתםֶארְׂ ָדָבהֹאֲהֵבםמְׂ :ִמֶמּנּוַאִפיָׁשבִכינְׂ

ָרֵאל  (ו) ִישְׂ ֶיה ַכַטל לְׂ ֶאהְׂ
ַרח ַכּׁשֹוַׁשָּנה  ַיְךִיפְׂ ָבנֹוןָׁשָרָׁשיווְׂ :  ַכלְׂ

ָבנֹון(ז) ֵריַח לֹו ַכלְׂ קֹוָתיו ִויִהי ַכַזִית הֹודֹו וְׂ כּו יֹונְׂ :  ֵילְׂ
ֵבי(ח) ִצלֹוָיֻׁשבּו ֹיׁשְׂ ָבנֹוןבְׂ ֵיין לְׂ רֹו כְׂ חּו  ַכָגֶפן ִזכְׂ רְׂ ִיפְׂ ַחּיּו  ָדָגן  וְׂ :   יְׂ

ַרִים(ט) רֹוׁשֲאִניַוֲאׁשּוֶרּנּוָעִניִתיֲאִניָלֲעַצִביםעֹודִליַמהֶאפְׂ ָךִמֶמִּניַרֲעָנןִכבְׂ יְׂ ָצאֶפרְׂ :ִנמְׂ

ָיֵבןָחָכםִמי(י) ֵיָדֵעםָנבֹוןֵאֶלהוְׂ ָׁשִריםִכיוְׂ ֵכייְׂ ַצִדִקים'הַדרְׂ כּווְׂ ִעיםָבםֵילְׂ לּוּופׁשְׂ :ָבםִיָכׁשְׂ

6xב"שו

2 תשובה

לשון יחיד
לשון רבים

חּו  ַקח טֹוב... קְׂ וְׂ

'ה

\ישראל

Text



:פסוק ו

ֶיה ָרֵאלַכַטלֶאהְׂ ִישְׂ לְׂ

ַרח ַכּׁשֹוַׁשָּנה ִיפְׂ
ַיְך ָׁשָרָׁשיו כַ  ָבנֹוןוְׂ :לְׂ

קֹוָתיו   כּו ֹינְׂ ֵילְׂ
:פסוק ז

ִויִהי ַכַזִית הֹודֹו ִויִהי ַכַזִית הֹודֹו 

ֵריַח לֹו כַ  ָבנֹוןוְׂ :לְׂ

:פסוק ח

ִצלֹו   ֵבי בְׂ ָיֻׁשבּו ֹיׁשְׂ
חּו ַכָגֶפן רְׂ ִיפְׂ ַחּיּו ָדָגן  וְׂ יְׂ

ֵיין  רֹו כְׂ ָבנֹוןִזכְׂ :לְׂ

(6) 

I will be like dew to Israel, 

it will blossom like the lily, and 

it will strike its roots 

like the [trees of] Lebanon. 

(7) 

Its branches will spread, 

and its beauty will be like the olive tree, 

and its fragrance like the Lebanon. 

(8) 

Those who dwelt in its shade shall return; 

they will give life to grain, 

and they will blossom like the vine. 

Its repute will be like the wine of Lebanon. 



:פסוק ו

ֶיה ָרֵאל  ַכַטלֶאהְׂ ִישְׂ לְׂ



:פסוק ו

ֶיה ָרֵאלַכַטלֶאהְׂ ִישְׂ לְׂ

ַרח ַכּׁשֹוַׁשָּנה ִיפְׂ



:פסוק ו

ֶיה ָרֵאלַכַטלֶאהְׂ ִישְׂ לְׂ

ַרח ַכּׁשֹוַׁשָּנה ִיפְׂ
ַיְך ָׁשָרָׁשיו כַ  ָבנֹוןוְׂ :לְׂ



:פסוק ו

ֶיה ָרֵאלַכַטלֶאהְׂ ִישְׂ לְׂ

ַרח ַכּׁשֹוַׁשָּנה ִיפְׂ

ַיְך ָׁשָרָׁשיו כַ  ָבנֹוןוְׂ :לְׂ

קֹוָתיו   כּו ֹינְׂ ֵילְׂ
:פסוק ז



:פסוק ו

ֶיה ָרֵאלַכַטלֶאהְׂ ִישְׂ לְׂ

ַרח ַכּׁשֹוַׁשָּנה ִיפְׂ

ַיְך ָׁשָרָׁשיו כַ  ָבנֹוןוְׂ :לְׂ

קֹוָתיו   כּו ֹינְׂ ֵילְׂ
:פסוק ז

ִויִהי ַכַזִית הֹודֹו 



:פסוק ו

ֶיה ָרֵאלַכַטלֶאהְׂ ִישְׂ לְׂ

ַרח ַכּׁשֹוַׁשָּנה ִיפְׂ

ַיְך ָׁשָרָׁשיו כַ  ָבנֹוןוְׂ :לְׂ

קֹוָתיו   כּו ֹינְׂ ֵילְׂ
:פסוק ז

ִויִהי ַכַזִית הֹודֹו ִויִהי ַכַזִית הֹודֹו 

ֵריַח לֹו כַ  ָבנֹוןוְׂ :לְׂ



:פסוק ו

ֶיה ָרֵאלַכַטלֶאהְׂ ִישְׂ לְׂ

ַרח ַכּׁשֹוַׁשָּנה ִיפְׂ

ַיְך ָׁשָרָׁשיו כַ  ָבנֹוןוְׂ :לְׂ

קֹוָתיו   כּו ֹינְׂ ֵילְׂ
:פסוק ז

ִויִהי ַכַזִית הֹודֹו ִויִהי ַכַזִית הֹודֹו 

ֵריַח לֹו כַ  ָבנֹוןוְׂ :לְׂ

:פסוק ח

ִצלֹו   ֵבי בְׂ ָיֻׁשבּו ֹיׁשְׂ



:פסוק ו

ֶיה ָרֵאלַכַטלֶאהְׂ ִישְׂ לְׂ

ַרח ַכּׁשֹוַׁשָּנה ִיפְׂ

ַיְך ָׁשָרָׁשיו כַ  ָבנֹוןוְׂ :לְׂ

קֹוָתיו   כּו ֹינְׂ ֵילְׂ
:פסוק ז

ִויִהי ַכַזִית הֹודֹו ִויִהי ַכַזִית הֹודֹו 

ֵריַח לֹו כַ  ָבנֹוןוְׂ :לְׂ

:פסוק ח

ִצלֹו   ֵבי בְׂ ָיֻׁשבּו ֹיׁשְׂ
חּו ַכָגֶפן רְׂ ִיפְׂ ַחּיּו ָדָגן  וְׂ יְׂ



:פסוק ו

ֶיה ָרֵאלַכַטלֶאהְׂ ִישְׂ לְׂ

ַרח ַכּׁשֹוַׁשָּנה ִיפְׂ

ַיְך ָׁשָרָׁשיו  :ָבנֹוןַכלְׂ וְׂ

קֹוָתיו   כּו ֹינְׂ ֵילְׂ
:פסוק ז

ִויִהי ַכַזִית הֹודֹו ִויִהי ַכַזִית הֹודֹו 

ֵריַח לֹו  בָ וְׂ :נֹוןַכלְׂ

:פסוק ח

ִצלֹו   ֵבי בְׂ ָיֻׁשבּו ֹיׁשְׂ

חּו ַכָגֶפן רְׂ ִיפְׂ ַחּיּו ָדָגן  וְׂ יְׂ

רֹו  ָבנֹוןִזכְׂ ֵיין לְׂ :כְׂ



א

ַיְך ָׁשָרָׁשיו  ַרח ַכּׁשֹוַׁשָּנה    וְׂ ָבנֹוןִיפְׂ :ַכלְׂ

ֵריַח לֹו  קֹוָתיו     ִויִהי ַכַזִית הֹודֹו     וְׂ כּו ֹינְׂ ָבנֹוןֵילְׂ :ַכלְׂ

ֵיין  רֹו כְׂ חּו ַכָגֶפן        ִזכְׂ רְׂ ִיפְׂ ַחּיּו ָדָגן        וְׂ ִצלֹו     יְׂ ֵבי בְׂ ָבנֹוןָיֻׁשבּו ֹיׁשְׂ :  לְׂ

:פסוק ז

:פסוק ו

:פסוק ח

ישראל

' ה

ַרח   ִיפְׂ
ַכּׁשֹוַׁשָּנה

ֶיה ַכַטלֶאהְׂ
ָרֵאל  ִישְׂ לְׂ

ִויִהי ַכַזִית  
הֹודֹו  

ַיְך ָׁשָרָׁשיו   וְׂ
ָבנֹוןכַ  :לְׂ

ַחּיּו ָדָגן   יְׂ
חּו ַכָגֶפן רְׂ ִיפְׂ וְׂ

כּו   ֵילְׂ
קֹוָתיו   ֹינְׂ

ֵריַח לֹו   וְׂ
ָבנֹוןכַ  :לְׂ

ֵבי  ָיֻׁשבּו ֹיׁשְׂ
ִצלֹו   בְׂ

ֵיין   רֹו כְׂ ִזכְׂ
ָבנֹון : לְׂ

:פסוק ח:פסוק ז:פסוק ו

ֶיה ַכַטל  ָרֵאלֶאהְׂ ִישְׂ לְׂ



Intertextualityשיר השירים= תשובה 

ָרא  : ח-ו, ד"הושע י ל ְלִיש ְ ַ ל ִיְפַרח  ֶאְהֶיה ַכט 
ל ְ  ַ יו כ  ָרש ָ ה ְוַיְך ש ָ נ ָ ַ ֹוש  ש   :  ָבנֹוןכ ַ

יחַ י ְלכו  יֹוְנקֹוָתיו ִויִהי ַכז ִַית הֹודֹו  ָבנֹוןלֹו ְור  ל ְ ַ :  כ 
ֹו  י ְבִצל  ב  בו  יֹש ְ ֻׁ ֶפןוְ ְיַחי ו   ָדָגן  ָיש  ִיְפְרחו   ַכג ָ
י ין ְלָבנֹון :ִזְכרֹו כ ְ

נ ַת ֱאגֹוז  : יג', ז; יא', שיר השירים ו ֶאל ג ִ
חַ  י ַהנ ָ ִאב   י ִלְראֹות ב ְ ֲהָפְרָחה ל ִלְראֹות ָיַרְדת ִ

ֶפן נ צו  ַהג ֶ ִֹניםה  כ ִ : ... ָהִרמ  ָרִמים  ַנש ְ יָמה ַלכ ְ
ֶפןִנְרֶאה ִאם  ְרָחה ַהג ֶ ָ ַ פ  ת  ִ נ צו   ח פ  ָמַדר ה  ַהס ְ

ַֹדי ָלךְ  ן ֶאת ד  ם ֶאת   ֹוִנים ש ָ :ָהִרמ 

פְ : יא', שיר השירים ד ְֹפָנה ש ִ ט  תֹוַתִיְך  ֹנֶפת ת ִ
ַחת ְלש   ַ ַבש  ְוָחָלב ת  ה ד ְ ָ ל  ַ ְלֹמַת כ  יַח ש ַ ְך ְור  ִיְך  ֹונ 

יַח ְלָבנֹון ר  :כ ְ

י הַ : ג', שיר השירים ב ֲעצ  ו ַח ב ַ ַתפ  ן  כ ְ י ַַער כ  
ִנים  ין ַהב ָ ֹוִדי ב   וֹ ד  ִצל  ְד ב ְ ַ י ִחמ  ית ִ ְבת ִ ִפְריֹו  ו  ְוָיש ַ

י :ָמתֹוק ְלִחכ ִ



ָרֵאל ׁשּוָבה ׁשּובּוֹלֶהיָך-א  ' הַעדִישְׂ ...' הֶאלוְׂ

ָרֵאלׁשּוָבה(ב) ָת ִכיֹלֶהיָך-א  'הַעדִישְׂ :ַבֲעֹוֶנָךָכַׁשלְׂ
חּו(ג) ָבִריםִעָמֶכםקְׂ ׁשּובּודְׂ רּו'הֶאלוְׂ ֵאָליוִאמְׂ

ַקחָעֹוןִתָשאָכל ָמהטֹובוְׂ ַׁשלְׂ ָפֵתינּוָפִריםּונְׂ :שְׂ
ָכבלֹאסּוסַעליֹוִׁשיֵענּולֹאַאּׁשּור(ד) לֹאִנרְׂ ֹלֵהינּועֹודנֹאַמרוְׂ ַמֲעֵשהא  ָיֵדינּולְׂ

ָךֲאֶׁשר ֻרַחםבְׂ :ָיתֹוםיְׂ
ָפא(ה) ׁשּוָבָתםֶארְׂ ָדָבהֹאֲהֵבםמְׂ :ִמֶמּנּוַאִפיָׁשבִכינְׂ

ָרֵאל  (ו) ִישְׂ ֶיה ַכַטל לְׂ ֶאהְׂ
ַרח ַכּׁשֹוַׁשָּנה  ַיְךִיפְׂ ָבנֹוןָׁשָרָׁשיווְׂ :  ַכלְׂ

ָבנֹון(ז) ֵריַח לֹו ַכלְׂ קֹוָתיו ִויִהי ַכַזִית הֹודֹו וְׂ כּו יֹונְׂ :  ֵילְׂ
ֵבי(ח) ִצלֹוָיֻׁשבּו ֹיׁשְׂ ָבנֹוןבְׂ ֵיין לְׂ רֹו כְׂ חּו  ַכָגֶפן ִזכְׂ רְׂ ִיפְׂ ַחּיּו  ָדָגן  וְׂ :   יְׂ

ַרִים(ט) רֹוׁשֲאִניַוֲאׁשּוֶרּנּוָעִניִתיֲאִניָלֲעַצִביםעֹודִליַמהֶאפְׂ ָךִמֶמִּניַרֲעָנןִכבְׂ יְׂ ָצאֶפרְׂ :ִנמְׂ

ָיֵבןָחָכםִמי(י) ֵיָדֵעםָנבֹוןֵאֶלהוְׂ ָׁשִריםִכיוְׂ ֵכייְׂ ַצִדִקים'הַדרְׂ כּווְׂ ִעיםָבםֵילְׂ לּוּופׁשְׂ :ָבםִיָכׁשְׂ

6xב"שו

2 תשובה

לשון יחיד
לשון רבים

חּו  ַקח טֹוב... קְׂ וְׂ

'ה

\ישראל



ַרִים(ט) ָלֲעַצִביםעֹודִליַמהֶאפְׂ

ַרִים(ט) רֹוׁשֲאִניַוֲאׁשּוֶרּנּוָעִניִתיֲאִניָלֲעַצִביםעֹודִליַמהֶאפְׂ ָךִמֶמִּניַרֲעָנןִכבְׂ יְׂ ָצאֶפרְׂ :ִנמְׂ

ַוֲאׁשּוֶרּנּוָעִניִתיֲאִני

רֹוׁשֲאִני ָךִמֶמִּניַרֲעָנןִכבְׂ יְׂ ָצאֶפרְׂ :ִנמְׂ



אשור
מצרים

סיכום

ָרֵאלׁשּוָבה(ב) ָת ִכיֹלֶהיָך-א  'הַעדִישְׂ :ַבֲעֹוֶנָךָכַׁשלְׂ
חּו(ג) ָבִריםִעָמֶכםקְׂ ׁשּובּודְׂ רּו'הֶאלוְׂ ֵאָליוִאמְׂ

ַקחָעֹוןִתָשאָכל ָמהטֹובוְׂ ַׁשלְׂ ָפֵתינּוָפִריםּונְׂ :שְׂ
ָכבלֹאסּוסַעליֹוִׁשיֵענּולֹאַאּׁשּור(ד) לֹאִנרְׂ ֹלֵהינּועֹודנֹאַמרוְׂ ַמֲעֵשהא  ָיֵדינּולְׂ

ָךֲאֶׁשר ֻרַחםבְׂ :ָיתֹוםיְׂ
ָפא(ה) ׁשּוָבָתםֶארְׂ ָדָבהֹאֲהֵבםמְׂ :ִמֶמּנּוַאִפיָׁשבִכינְׂ

ָרֵאל  (ו) ִישְׂ ֶיה ַכַטל לְׂ ֶאהְׂ
ָבנֹון ַיְך ָׁשָרָׁשיו ַכלְׂ ַרח ַכּׁשֹוַׁשָּנה וְׂ :  ִיפְׂ

ָבנֹון(ז) ֵריַח לֹו ַכלְׂ קֹוָתיו ִויִהי ַכַזִית הֹודֹו וְׂ כּו יֹונְׂ :  ֵילְׂ
ָבנֹון(ח) ֵיין לְׂ רֹו כְׂ חּו  ַכָגֶפן ִזכְׂ רְׂ ִיפְׂ ַחּיּו  ָדָגן  וְׂ ִצלֹו יְׂ ֵבי בְׂ :  ָיֻׁשבּו ֹיׁשְׂ

ַרִים(ט) רֹוׁשֲאִניַוֲאׁשּוֶרּנּוָעִניִתיֲאִניָלֲעַצִביםעֹודִליַמהֶאפְׂ ָךִמֶמִּניַרֲעָנןִכבְׂ יְׂ ָצאֶפרְׂ :ִנמְׂ
ָיֵבןָחָכםִמי(י) ֵיָדֵעםָנבֹוןֵאֶלהוְׂ ָׁשִריםִכיוְׂ ֵכייְׂ ַצִדִקים'הַדרְׂ כּווְׂ ִעיםָבםֵילְׂ לּוּופׁשְׂ :ָבםִיָכׁשְׂ

6xב"שו

ׁשּובּוַעד...ׁשּוָבה  ' הֶאלוְׂ

לשון יחיד
לשון רבים חּו  ַקח טֹוב... קְׂ וְׂ

'ה

ישראל

Text



ותָּ : ט.ו.ה, ד"הושע י וּׁבָּ א ְמש  ָּ ְרפּׁ ם  אֶׁ
ֵבם י מִׁ ֹאה  ִׁ ב ַאפּׁ ָּ י ש  ה כִּׁׁ בָּ וּׁ ְנדָּ נּׁ ֶׁ ְהיֶׁה  : מּׁ אֶׁ

ש ּׁ  ְפַרח כַּׁ ֵאל יִׁ רָּ ש ְ ל ְליִׁ ַ ה ַכטּׁ נָּּׁ ַ ְוַיךְ ֹוש 
יו ָּ ש  רָּ ָּ נֹוןש  בָּ לְּׁ ְפַריִׁ ... כַּׁ י עֹוד  םאֶׁ ַמה לִּׁׁ

ים ַצבִּׁׁ ע  וּׁ לָּ ש  י ַוא  יותִׁ נִׁ י עָּ נִׁ בְ א  י כִּׁׁ נִׁ וּׁ א  נּׁ רֹוש   רֶׁ
י  נִּׁׁ ֶׁ מּׁ ן מִׁ נָּ ְרְיךָּ ַרע  ֶׁ ְמצָּ פּׁ :אנִׁ

Contextuality

Hosea 14, 5,6, 9: I will heal their mischief; I will 

love them gratuitously, for My wrath has 

turned from them. I will be like dew to Israel, 

it will blossom like the lily, and it will strike its 

roots like the [trees of] Lebanon. Ephraim: 

What have I to do with idols anymore? I have 

responded and I will gaze upon him: I am like a 

lush juniper tree; from Me, your fruit is found.

םלֹא אֹוֵסף :טז-טו', הושע ט ותָּ בָּ ל  ַאה  כָּּׁ
ים ם סְֹררִׁ ֵריהֶׁ ָּ ה: ש  םֻהכָּּׁ ְפַריִׁ ָּ אֶׁ םש  רִׁ יֵָּבש  ְרש ָּ ְ יפּׁ

י ֵיֵלדוּׁן ְוֵהמַ  ם כִּׁׁ וּׁן גַּׁ ש  י  בלי ַבל ַיע  ַמדֵּׁ י ַמח  ותִּׁׁ
ם ְטנָּ :בִׁ

בוּׁר : יז', הושע ד יםח  ַצבִּׁׁ םע  יִׁ ְפרָּ ח לוֹ הַ אֶׁ : נַּׁ
(ב, ג"י; ד', הושע ח)

Hosea 9, 15-16: I will not love them any longer, all 
their princes are wayward. Ephraim was struck; their 
root is withered, they will bear no fruit. Even if they 
give birth, I will kill the delights of their womb.
Hosea 4, 17: Ephraim is strongly attached to idols, 
leave him.
Hosea 8, 4: they made their silver and gold into idols
for themselves
Hosea 13, 2: and they have made for themselves…idols
according to their form



יהָּ : א, ד"יהושע  אלֹהֶׁ ֵ ה בּׁ ְרותָּ י מָּ ְֹמרֹון כִּׁׁ ם ש  ַ ְאש  ֶׁ בותּׁ רֶׁ חֶׁ ֹלוּׁ בַּׁ פּׁ םיִׁ עוּׁ עְֹלֵליהֶׁ יו ְיֻבקָּּׁ יֹּׁוותָּ רִׁ וּׁ ְוהָּ ש  ָּ :ְיֻרטּׁ

Hosea 14, 1: Samaria will be guilty, as it defied its God, they will fall by the sword, their infants will 
be dismembered and their pregnant women will be split open

Intertextuality

י ֵאות א  :יב', מלכים ב ח י יַָּדְעותִּׁׁ ר כִּׁׁ ה ַויֹּׁאמֶׁ י ֹבכֶׁ דֹנִׁ וַּׁע א  ֵאל ַמדּׁ זָּ ר ח  ֵאל  ַויֹּׁאמֶׁ רָּ ש ְ ְבֵני יִׁ ה לִׁ ֶׁ ש  ע  ַ ר ותּׁ ֶׁ ש 
ם  ֵאש  וַּׁבֻחֵריהֶׁ ח בָּּׁ לַּׁ ַ ש  ם ותְּׁ ְבְצֵריהֶׁ ה מִׁ עָּ ברָּ רֶׁ חֶׁ רֹג בַּׁ ה  ַ עַ ְועְֹלֵליהֶׁ ותּׁ ַבקֵּׁ ם ותְּׁ רוֵֹתיהֶׁ ש  ְוהָּ ֵ ַרטּׁ :ם ותְּׁ

II Kings 8, 12: Hazael said: Why is my lord weeping? He [Elisha] answered: because I know the 
harm that you will do to the children of Israel: You will set their strongholds on fire, you will kill 
their young men by the sword, you will dismember their infants and you will split open their 
pregnant women.



י:י,ד"יהושע םמִׁ כָּ הְויֵָּבןחָּ ֶׁ בֹוןֵאלּׁ ֵעםנָּ יְוֵידָּ יםכִּׁׁ רִׁ ָּ ְרֵכיְיש  ים'הדַּׁ קִׁ םֵיְלכוּׁ ְוַצדִּׁׁ יםבָּ עִׁ לוּׁ וּׁפש ְ ש ְ כָּּׁ םיִׁ :בָּ

Psalms 107, 43: He who is wise will heed these matters and ponder the 
kindness of the Lord.

ם: מג, ז"ותהלים ק כָּ י חָּ ר מִׁ מָּ ש ְ הְויִׁ ֶׁ ֹוְננוּׁ ֵאלּׁ וְתבּׁ : 'ַחְסֵדי הְויִׁ

Hosea 14, 10: Who is wise and will understand these [matters]; 
understanding and will know them? For the ways of the Lord are straight, the 
righteous will walk in them, and transgressors will stumble on them.



י:י,ד"יהושע םמִׁ כָּ הְויֵָּבןחָּ ֶׁ בֹוןֵאלּׁ ֵעםנָּ יְוֵידָּ יםכִּׁׁ רִׁ ָּ ְרֵכיְיש  קִׁ 'הדַּׁ םֵיְלכוּׁ יםְוַצדִּׁׁ יםבָּ עִׁ לוּׁ וּׁפש ְ ש ְ כָּּׁ םיִׁ :בָּ

ם: מג, ז"ותהלים ק כָּ י חָּ רמִׁ מָּ ש ְ ֹוְננוּׁ ְויִׁ וְתבּׁ ה ְויִׁ ֶׁ :  'ַחְסֵדי הֵאלּׁ

Intertextuality

\
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ות   ם אֶׁ ֵ ְויָּש 
יְנֵוה מָּ נִׁ ש ְ ה לִׁ מָּ
יָּּׁה  ְד צִׁ מִּׁׁ ַ רכּׁ בָּּׁ

א  ָּ ינְ ַמש ּׁ ֵוהנִׁ
זֹון   ר ח  ֵספֶׁ
לְ  אֶׁ יַנחוּׁם הָּ קֹש ִׁ

ל קוּׁם ֵלְך אֶׁ 
יְנֵוה עִׁ נִׁ יר  הָּ

ה דֹולָּ ַהגְּׁ

ם ה: יד-יב', יואל ב ה ְנאֻׁ ָ בו   ' ְוַגם ַעת  ֻׁ ש 
ָכל ְלַבְבֶכם ו ְבצֹום ו   ִבְבִכי  ָעַדי ב ְ

ד יֶכם  ְוִקְרעו  ְלַבְבכֶ : ו ְבִמְספ   ְגד  ם ְוַאל ב ִ
ו בו  ֶאל ה י ' ְוש  יֶכם כ ִ ו ן ְוַרחו ם  חַ ֱאלֹה  נ 

ִים ְוַרב ֶחֶסדהו א  ַ ְוִנָחם ַעל ֶאֶרְך ַאפ 
ו ב: ָהָרָעה ַע ָיש  ִאיר  ְוִנחָ ִמי יֹוד  ם ְוִהש ְ

ָרָכה ִמְנָחה ָוֶנסֶ  יֶכם' ְך ַלהַאֲחָריו ב ְ :ֱאלֹה 

ה  : ט-ח', יונה ג ים ָהָאָדם ְוַהב ְ ק ִ ו  ש ַ ס  ַ ָמה ְוִיְקְראו  ֶאל  ְוִיְתכ 
ֹו ָהָר ֱאלִֹהים ְרכ  בו  ִאיש  ִמד ַ ֻׁ ָחְזָקה ְוָיש  ר ב ְ ֶ ָעה ו ִמן ֶהָחָמס ֲאש 
יֶהם ַכפ   ו ב: ב ְ ַע ָיש  ֹו ְולֹא  וְ ָהֱאלִֹהיםְוִנַחם ִמי יֹוד  ֲחרֹון ַאפ  ב מ  ש ָ
ד :  ֹנאב 
ל ֶאל ה: ב', יונה ד ל   ַ ְתפ  ה ה' ַוי ִ לֹוא ֶזה ְדָבִרי ַעד הֲ ' ַוי ֹאַמר ָאנ ָ

י  ְמת ִ ן ִקד ַ י ָיַדְעת ִ ִלְברֹחַ ֱהיֹוִתי ַעל ַאְדָמִתי ַעל כ   ה כ ִ יש ָ ְרש ִ ַ י  ת 
ל  ה א  ָ י ַאת  ו ן ְוַרחו םכ ִ ִים וְ ַחנ  ַ :  ַרב ֶחֶסד ְוִנָחם ַעל ָהָרָעהֶאֶרְך ַאפ 
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ְך לְ : ד', יואל ג ֶמש  י ָהפ  ֶ ְך ְוַהי ָר  ַהש   ֶ ַח  חֹש 
ֹוא יֹום הְלָדם  דֹול וְ ' ִלְפנ י ב  ֹוָראַהג ָ :ַהנ 

לִ :  כד-כג', מלאכי ג ת א  ַח ָלֶכם א  ֹל  ִביא  ִהנ  ה ָאֹנִכי ש  י ָה ַהנ ָ
ֹוא יֹום ה ֹוָרא' ִלְפנ י ב  דֹול ְוַהנ  ב אָ : ַהג ָ יב ל  ש ִ ִנים  ְוה  בֹות ַעל ב ָ

יִתי ֶאת ן ָאבֹוא ְוִהכ   ֶ ִנים ַעל ֲאבֹוָתם פ  ב ב ָ ֶרםְול  :  ָהָאֶרץ ח 

Malachi 3, 23-24: Behold, I am sending Elijah the 
prophet to you before the coming of the great and 
terrible day of the Lord. He will return the heart of the 
fathers to the children and the heart of the children to 
their fathers, lest I come and smite the land with utter 
destruction.

Joel 3, 4: The sun will be 
transformed into darkness, and 
the [color of the] moon into blood, 
before the coming of the great 
and terrible day of the Lord. 

כספר וכסיפורתרי עשר

The Day of the Lord ( 'יום ה ) as a Leitmotiv of the 12 Prophets (10/12). 

= Punishment= Reconciliation of the Generations
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ו ָבה: ג-ב, ד"הושע י ל ש  ָרא  ' הַעדִיש ְ
ֲעֹוֶנךָ  ָ ב ַ ְלת  י ָכש ַ ֶכם  : ֱאלֶֹהיָך כ ִ ָ ְקחו  ִעמ 

ָבִרים  ו בו  ֶאל הד ְ ָ א  ִאְמרו  'ְוש  ש   ל ת ִ א ָליו כ ָ
ָמה ָפִרים ש ְ  ל ְ ינו  ָעֹון ְוַקח טֹוב ו ְנש ַ :ָפת 

יֶכם  ְוִקְרעו  ְלַבְבֶכם ְוַאל ב ִ : יג', יואל ב ְגד 
ו בו  ֶאל ה ו  ' ְוש  י ַחנ  יֶכם כ ִ ן ְוַרחו ם הו א ֱאלֹה 

ִים ְוַרב ֶחֶסד ְוִנָחם ַ :  ַעל ָהָרָעהֶאֶרְך ַאפ 

!(:  פעמים5)יא –ו ', עמוס ד
ם ה ם ָעַדי ְנאֻׁ ֶ ְבת  : 'ְולֹא ש ַ

כספר וכסיפורתרי עשר

יֶכם  ְוִקְרעו  ְלַבְבֶכם ְוַאל ב ִ : יג', יואל ב ְגד 
ו בו  ֶאל ה יֶכם 'ְוש  ו  ֱאלֹה  י ַחנ  ן ְוַרחו ם הו א כ ִ

ִים ְוַרב ֶחֶסד ְוִנָחם ַ :  ַעל ָהָרָעהֶאֶרְך ַאפ 

!(:  פעמים5)יא –ו ', עמוס ד
םְולֹא  ֶ ְבת  ם הש ַ : 'ָעַדי ְנאֻׁ

ָ : ג', זכריה א ֶהםְוָאַמְרת  ֹה ָאַמר ֲאל  כ 
ַליְצָבאֹות ' ה ו בו  א  ם הש  ְצָבאֹות  ' ְנאֻׁ

יֶכם  ו ב ֲאל  :ָבאֹותצְ ' ָאַמר הְוָאש 

י :ז', מלאכי ג יֶכםְלִמימ  ם סַ ֲאֹבת  ֶ ְרת 
ם  ֶ ַמְרת  י ְולֹא ש ְ ק ַ חֻׁ ַלי  ש  מ  ו בו  א 

ו ָבה יֶכם ָאַמר הְוָאש  ָבאֹות  צְ ' ֲאל 
ו ב ה ָנש  ֶ מ  ם ב ַ ֶ :  ַוֲאַמְרת 



Summary

Teaching 

Tanach
Jewish Prayer

!

!

Close reading: Text IntertextualityContextuality

• Teshuvah in an end-stage situation
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• Religious & personal Growth 

• Comfort level & Wellbeing (שיר השירים)

• Choice & Responsibility for the Future 
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Universal Teshuva, 

mercy for all creatures

Mizvah of Teshuva

= Future for Israel

Prophecy of 

consolation

Rebuke & Responsibility

religious & political Teshuvah

Feedback

SWOT


