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Hosea Chapter 4  ַע  הֹושֵׁ

ְמעּו ְדַבר  א יב לַ   :ֵאל, ְבנֵי יְִׁשר  ה'-שִׁ ם ,ה'כִׁי רִׁ -עִׁ
ָאֶרץ  ַדַעת-ֶחֶסד וְֵאין-ֱאֶמת וְֵאין-כִׁי ֵאין--יֹוְשֵבי ה 

ָאֶרץֱאֹל ים, ב    .הִׁ

1 Hear the word of the LORD, ye children of 
Israel! for the LORD hath a controversy with the 
inhabitants of the land, because there is no 
truth, nor mercy, nor knowledge of God in the 
land.  

ֹל  ב ים א  מִׁ צּו, וְד  ר  צַֹח וְג נֹב וְנ אֹף; פ  ה וְַכֵחש, וְר 
ים נ ג עּו מִׁ   .ְבד 

2 Swearing and lying, and killing, and stealing, 
and committing adultery! they break all bounds, 
and blood toucheth blood.  

ָאֶרץ, וְֻאְמַלל כ ל-ַעל  ג ְבַחיַת  ,יֹוֵשב ב ּה-ֵכן ֶתֱאַבל ה 
יִׁם; וְַגם מ  ֶדה, ּוְבעֹוף ַהש    .יֵָאֵספּו ,ְדֵגי ַהי ם-ַהש 

3 Therefore doth the land mourn, and every 
one that dwelleth therein doth languish, with 
the beasts of the field, and the fowls of heaven; 
yea, the fishes of the sea also are taken away.  

יש   ד יֵבי -ַאלי ֵרב, וְ -ַאלַאְך אִׁ יש; וְַעְמָך, כְִׁמרִׁ יֹוַכח אִׁ
  .כֵֹהן

4 Yet let no man strive, neither let any man 
reprove; for thy people are as they that strive 
with the priest.  

ַשְלת  ַהיֹום, וְכ ַשל ַגם  ה י, -וְכ  יתִׁ מִׁ ה; וְד  יְל  ְמָך ל  יא עִׁ נ בִׁ
ֶמָך   .אִׁ

5 Therefore shalt thou stumble in the day, and 
the prophet also shall stumble with thee in the 
night; and I will destroy thy mother.  

ַעת:  ו י ַהד  ְבלִׁ י, מִׁ ה ַהַדַעת-כִׁי  נְִׁדמּו ַעמִׁ ,  ַאת  ַאְסת  מ 
ְשַכח תֹוַרת י, וַתִׁ ַכֵהן לִׁ  ואמאסאך )וְֶאְמָאְסָך( מִׁ

נֶיָך ַגםקֱאל   .ָאנִׁי-יָך, ֶאְשַכח ב 

6 My people are destroyed for lack of 
knowledge; because thou hast rejected 
knowledge, I will also reject thee, that thou 
shalt be no priest to Me; seeing thou hast 
forgotten the law of thy God, I also will forget 
thy children.  

ְטאּו  ז ם, ֵכן ח  יר-ְכֻרב  לֹון ָאמִׁ ם, ְבק  י; ְכבֹוד    .לִׁ

7 The more they were increased, the more they 
sinned against Me; I will change their glory into 
shame.  

י, יֹאֵכלּו; וְ   ח   .נ ם, יְִׁשאּו נְַפשֹוֲעו ֹ-ֶאלַחַטאת ַעמִׁ
8 They feed on the sin of My people, and set 
their heart on their iniquity.  

ל    ט י ע  ַקְדתִׁ ם, ַככֵֹהן; ּופ  ע  י ה כ  יו וְה  ל  יו, ּוַמֲעל  כ  יו ְדר 
יב לֹו שִׁ   .א 

9 And it is like people, like priest; and I will 
punish him for his ways, and will recompense 
him his doings.  

ְזנּו וְֹלא יְִׁפרֹצּו:  י עּו, הִׁ  ה'-ֶאת-כִׁי  וְָאְכלּו וְֹלא יְִׁשב 
ְשמֹר ְזבּו, לִׁ   .ע 

10 And they shall eat, and not have enough, 
they shall commit harlotry, and shall not 
increase; because they have left off to take 
heed to the LORD.  

ירֹוש, יִַׁקח  יא ִׁן וְתִׁ   .ֵלב-ְזנּות וְיַי
11 Harlotry, wine, and new wine take away the 
heart.  
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י ְבֵעצֹו יִׁשְ   יב כִׁי רּוַח ְזנּונִׁים   , ּוַמְקלֹו יַגִׁיד לֹו:ָאלַעמִׁ
ַתַחת  ה, וַיְִׁזנּו מִׁ ְתע    .יֶהםקֱאלהִׁ

12 My people ask counsel at their stock, and 
their staff declareth unto them; for the spirit of 
harlotry hath caused them to err, and they have 
gone astray from under their God.  

ים יְַזֵבחּו, וְַעל-ַעל  יג רִׁ אֵשי ֶהה  עֹות-ר  יְַקֵטרּו,  ַהְגב 
ְבנֶה וְ ַאּלַתַחת  ּהֵאל  ֹון וְלִׁ ְזנֶינ ה -ַעל ;ה, כִׁי טֹוב צִּׁל  ֵכן, תִׁ

  .ְבנֹוֵתיֶכם, וְַכּלֹוֵתיֶכם, ְתנ ַאְפנ ה

13 They sacrifice upon the tops of the 
mountains, and offer upon the hills, under oaks 
and poplars and terebinths, because the 
shadow thereof is good; therefore your 
daughters commit harlotry, and your daughters-
in-law commit adultery.  

ְזנֶינ ה-לֶאְפקֹוד עַ -ֹלא  יד -וְַעל ,ְבנֹוֵתיֶכם כִׁי תִׁ
ם-כִׁי--ַכּלֹוֵתיֶכם כִׁי ְתנ ַאְפנ ה ֵרדּו-ֵהם עִׁ  ,ַהזֹנֹות יְפ 

ם ם ֹלא-וְעִׁ ֵבט-ַהְקֵדשֹות יְַזֵבחּו; וְע  ין, יִּׁל    .י בִׁ

14 I will not punish your daughters when they 
commit harlotry, nor your daughters-in-law 
when they commit adultery; for they 
themselves consort with lewd women, and they 
sacrifice with harlots; and the people that is 
without understanding is distraught.  

ם  טו ה יְִׁשר  -אִׁ ה-ַאל, ֵאלזֹנֶה ַאת  -ַאלוְ  ;יְֶאַשם יְהּוד 
בֹאּו ַהגְִׁלג ל, וְ  ְבעּו, ַחי-ַאלוְ  ,ַתֲעלּו ֵבית ָאוֶן-לַאת  ש  -תִׁ

  .ה'

15 Though thou, Israel, play the harlot, yet let 
not Judah become guilty; and come not ye unto 
Gilgal, neither go ye up to Beth-aven, nor 
swear: 'As the LORD liveth.'  

ה  טז ה סֵֹרר  ר  ַרר יְִׁשר  כִׁי ְכפ  ה יְִׁרֵעם ֵאל, ס  , ה'; ַעת 
ב   .ְכֶכֶבש ַבֶמְרח 

16 For Israel is stubborn like a stubborn heifer; 
now shall the LORD feed them as a lamb in a 
large place?  

יִׁם, ַהנַח  יז ים ֶאְפר    .Ephraim is joined to idols; let him alone 17  .לֹו-ֲחבּור ֲעַצבִׁ

גִׁנֶיה    יח לֹון מ  ְזנּו, ָאֲהבּו ֵהבּו ק  ְבָאם; ַהְזנֵה הִׁ ר, ס    .ס 
18 When their carouse is over, they take to 
harlotry; her rulers deeply love dishonour.  

; וְיֵבֹשּו,   יט ְכנ ֶפיה  ּה, בִׁ ַרר רּוַח אֹות  צ 
ם. ְבחֹות  זִׁ   {}פ  מִׁ

19 The wind hath bound her up in her skirts; 
and they shall be ashamed because of their 
sacrifices. {P} 

 

 א פסוק ד פרק הושע עזרא אבן

 :יצאו ומארצו כמו שלו הארץ יושבי והנכון בחר שהשם י"א היא - הארץ יושבי עם, שמעו( א)

   ק"רד

 :הדור לאותו תוכחה לדברי שב עתה -' ה דבר שמעו( א)

 ומשפט צדקה בו שיעשו הארץ את להם נתתי בתנאי כי עמהם לי דין אלישר ארץ יושבי - הארץ יושבי עם

' וגו וכחש האל בהפך עושים שהם וכיון שנה אחרית ועד השנה' מראשי בה עיני שיהיו להם התנתי ובזה

 אין כי בה יושב כל ואמלל הארץ ותאבל מהם פני והסתרתי' שהבטחתי מה בהפך עמהם אעשה אני אף

 עבדיך נבלת את נתנו דוד ואמר לה ואסלח וצדקה משפט עושה יש ואם הנביא ירמיה אמר וכן, אמת

 שהיו הרוב מפני נחבאים והיו מעטים אבל בהם היו וצדיקים, ארץ לחיתו חסידיך בשר השמים לעוף מאכל

 :ירמיהו בספר שפירש כמו רשעים

 :אמת מדבר ואין אמת עושה אין - אמת אין
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 והמשפט האמת עושה שאינו ומי הראוי על יותר הטובה יתרון הוא חסד כי חסד שאין שכן כל - חסד ואין

 :שפירשנו כמו יספר ולא ימד לא וכן חסד יעשה שלא ש"כ

, לו טוב אז וצדקה משפט ועשה ושתה אכל הלא אביך כמו, וצדקה משפט לעשות - בארץ יםקאל דעת ואין

 בידיעת החקירה יםקאל דעת פירוש יהיה או', ה נאם אותי הדעת היא הלא, לו טוב אז ואביון עני דין דן

  ':וגו' בדחלת דמהלכין ולית ת"וי ותוקאל

   דוד מצודת

 מ"ע הארץ להם נתתי הלא יאמר ואלוכ הארץ יושבי אלישר עם יתוכח המקום אשר -' לה ריב כי( א)

 :בארץ לשבת להם מה שומעים ואינם והואיל יאל שישמעו

 :יםקאל את לדעת לב נותן מי ואין חסד ולא אמת לא בארץ אין שהרי - אמת אין כי

   ם"מלבי

 הם העם מאמר מספר, ירב אל איש אך הארץ יושבי עם' לה ריב כי הכתובים שיעור' לה ריב כי( א)

 עם ריב לו יש שהוא' ה ריב הוא הזה הריב הלא, ולהוכיח הריב לכם מה והמוכיחים הנביאים אל אומרים

 על חמתו וישפוך ריבו את בעצמו' ה יריב', ה ריב את לריב לאיש לו ומה, כנגדו שחטאו על הארץ יושבי

 ואין אמת אין כי הארץ יושבי עם' לה ריב הנה אומרים הם, יוכיח לא ואיש בריב יתערב לא איש אך כולם

 וחסד אמת שיעשו ששרשם לחברו אדם שבין במצות נחלקו המצות כי ל"ר, בארץ יםקאל דעת ואין חסד

 :ההפך נמצא רק, בארץ נמצא לא וזה אחיו את איש

 

 ב פסוק ד פרק הושע י"רש

 :בשקר נשבע - וכחש האל( ב)

 :חבריהון מנשי בנן ומולידין י"ת - פרצו

 הרוג דם נגע עד דמים שפיכות והרבו הגדר פרצו משמעו ולפי מוסיפין חובין על חובין - נגעו בדמים ודמים

 :חבירו בדם זה

   עזרא אבן

 :האל' מגזר יתאל ואת שבועה - האל( ב)

 :פריצים מגזרת - פרצו

 :אחר הרוג בדמי נוגעים אחד הרוג דמי - ודמי

   ק"רד

 ותאלב שנכנסו האל סעדיה רב' ופי, וכחש האל זהו לשקר בשמי שישבעו יעשו עוד - וכחש האל( ב)

 אשר לקב מכחשים ועוד וכחש, אותם עושים והם ומסכה פסל יעשה אשר האיש ארור אמרו והוא, הברית

 :יםקאלל עליהם קבלו

 ':וגו מנשי בנין ומולדין ת"וי עבירות לעשות והרבו התורה ומשמרת הגדר פרצו - פרצו

  :מוסיפין חובין על וחובין ת"וי מרובם בזה זה נוגעים הנרצחים דמי - נגעו בדמים ודמים

 ב פסוק ד פרק הושע דוד מצודת

 :בשבועתם ומשקרים נשבעים - וכחש האל( ב)

 :התורה ומשמירת גדר פרצו ל"ר - פרצו

 :זה הרוג בדמי זה הרוג דמי שנגעו עד דם לשפוך הרבו - ודמים

   ם"מלבי 

 ורצוח, יםקאל דעת מן הפך וזה, והשגחתו' ה מציאות ומכחישים לשקר' ה בשם שנשבעים. וכחש האל( ב)

 למקום אדם שבין מצות שרובם הראשונות דברות חמשה ונגד, וחסד אמת של ההפך שזה ונאוף וגנוב

 אמונת ליסד שבאו שבת ומצות לך יהיה ולא אנכי של הפך וכחש תשא לא הפך האל, וכחש האל אמר

 ל"ר פרצו, השניים דברות חמשה הפך הם ונאוף וגנוב ורצוח, הפרטית והשגחתו ואחדותו' ה מציאות

 ובכל, הארץ יושבי עם' לה שיש הריב וזה, הרצח מרוב נגעו בדמים שדמים עד מאד נפרצו האל ועברות

 :רק', ה בשביל ולהוכיח לריב הזה בריב להתערב איש לשום אין זה

 



4 
 

 ג פסוק ד פרק הושע י"רש

 :בה האבל ויגדל תחרב - תאבל( ג)

 (:ח ירמיה) אסיפם אסוף כמו כליון לשון חוביהון קדם מן יזערון - יאספו

   עזרא אבן

 הים דגי וגם והעד יצודו מה ימצאו שלא השמים ובעוף השדה בחית וטעם כפול אומלל ד"למ - כן על( ג)

 :דרש דרך וזה מתו לא הים דגי כי המבול מדור רעים האל כי אמר ויפת ימותו יאספו

   ק"רד

 :אלישר ארץ ותשחית תחריב - הארץ תאבל כן על( ג)

 :בה היושב כל ממנה יכרת - בה יושב כל ואמלל

 אדם ממנה יכרת חרבה הארץ שתהיה אחר כי השמים ועוף השדה חית עם - השמים ובעוף השדה בחית

 כמו חיה נקראת והיא אדם בני עם בישוב הגדלה הבהמה אאל המדבריות ל"ר אינו השדה ובחית, ובהמה

 במקומות המדברית חיה תבא לא כי בכלל המדבריות חיות אף כי יתכן גם, תאכלו אשר החיה זאת שאמר

 כי השמים ובעוף ובאמרו, השדה חית עליך ורבה שאמר כמו ישוב במקצתם יהיה לא אם החרבים הישוב

 עוף נאמר או, האילנות ופרחי ופירות זרע שימצאו הישוב במקומות אם כי במדבר ישכנו לא העופות רוב

 נדדו בהמה ועד השמים מעוף ירמיהו בנבואת נאמר זה וכענין, הדבר להפלגת גוזמא דרך על השמים

 ביהודה איש עבר לא שנה ב"נ אומר יהודה רבי ל"רז ובדברי, הפנים משני אחד על כן גם ויתפרש הלכו

 שבע אומר יוסי רבי, הוו ב"נ' בגימ בהמה, הלכו נדדו בהמה ועד השמים מעוף' וגו ההרים על שנאמר

 :הכריתה תהיה בהם גם כי ל"ר ובעוף בחית ת"ובי, ארצה כל שריפה ומלח גפרית בה נתקיים שנים

 כי ואמר שוכנים בים כי הארץ חורבן בכלל אינם והם הים דגי שאמר ומה, וימותו יכלו - יאספו הים דגי וגם

 אשר בסלעים יעלה לא בים וכן, עשב כל בה יעלה ולא תצמיח ולא תזרע לא שנאמר הקללה היתה בים גם

 יתברך לקה קללת בארץ שהיתה אלישר ארץ בים וזה', הדגי ירעו שמהם וצמח עשב הים בקרקע וגם בים

  ':וגו ימא נוני ואף י"ות ובים ביבשה יושביה בעון

   דוד מצודת

 לא יאבדו הים דגי וגם הכריתה תהיה' וגו בחיות גם בה היושב כל ותכרת הארץ תשחת - תאבל( ג)

 :והפלגה גוזמא ענין והוא בארץ מה תשאר

   ם"מלבי

 ויכרתו תאבל שהארץ עד הארץ את ויחרב ריבו יריב' ה, ירב אל איש אך' וכו. הארץ תאבל כן על( ד - ג)

 שאיש בלבד אך, בריבו' ה יעשה זה כל יאספו הים דגי וגם יכרתו מדברים הבלתי ח"הבע שגם עד יושביו

 שתחרב יותר להם שנוח ל"ר, )הנביאים אל העם דברי ז"כ, העם את איש יוכח אלו', ה ריב את ירב אל

 שאינם לבד לא ל"ר, כהן כמריבי עמך, אלישר בני אל אומר ועמך(, הנביאים תוכחת שישמעו ולא הארץ

 :הכהן אל אומרים הם, דעת המורה הכהן עם מריבה כעושים דומים הם בהפך עוד, תוכחה לשמוע רוצים

 

 ד פסוק ד פרק הושע י"רש

( ז בעמוס) שנאמר כמו אתכם יוכיחו ולא אתכם יריבון שלא אמת בנביאי מתרין אתם - ירב אל איש אך( ד)

 יואש בן ירבעם בימי והוא ישחק בית על תטיף ולא אלישר בית על תנבא לא אל בית כהן אמציה לו שאמר

 :בימיו הושע שנתנבא

 דברים) ליעקב משפטיך יורו שנאמר כמו הוראה בני היו שהכהנים מלפיהון עם נצן - כהן כמריבי ועמך

 (:לג

   עזרא אבן

 הכהן להוכיח הם שבו ועתה אללישר להוכיח היה הכהנים ומשפט יוכיחנו או אחר שיריב איש אין - אך( ד)

 :כהן כמריבי ועמך וזהו יפרש כאשר מעללים רע הוא גם כי

   ק"רד
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 אך אתה ובשרי עצמי אך כמו הדבר לאמת הוא אבל למעט אינו זה אך - איש יוכח אלו ירב אל איש אך( ד)

 גם כי יועילנו לא כי רשעו על חבירו יוכח אלו ירב אל איש אמר, אללישר יםקאל טוב אך, שמרתי לשקר

 :כמוהו רע עושה הוא

 אמר, להם והדומים, גבול כמשיגי, כיום לי השבעה ף"כ כמו הדבר לאמת כמריבי ף"כ - כהן כמריבי ועמך

 הזה ובזמן, הכהן אל ובאת, ליעקב משפטיך יורו שאמר כמו העם ולהוכיח ולהריב להורות לו היה הכהן

 שאומרו דרך על אותו ומוכיחים מריבים הם אאל תוכחתו יקבלו שלא די לא כי הכהן את מריבים העם

 ויש, אותו יוכיחו כן גם הם מוכיחם הוא ואם, כמוהם רע הכהן כי פירוש או, שופטיו ששופט דור/ שאמרו/

 ':וגו דאמרין על ברם ת"וי הכהונה על והריבו שערערו קרח כעדת כהן כמריבי מפרשים

   דוד מצודת

 להוכיח להם ומה הרע עושים כולם כי יוכיחנו ולא חבירו עם יריב אל איש שום באמת -' וגו איש אך( ד)

 :לזולתם

 ואמר הכהן אהרן עם מריבים שהיו קרח כעדת המה עמך בני הנה הנביא אל המקום מאמר - ועמך

 :הרע עשו והמה' וגו תתנשאו ומדוע כמוכיחים

 

 ה פסוק ד פרק הושע י"רש

 ואבייש כנשתכון ואבהית כדבליליא דעמכון שקרא נביאי ויתקלון ביממא ותתקלון -' וגו היום וכשלת( ה)

 :שלכם כניסיא

 :שעמך נביאים - עמך נביאי

 :בפיו מענה ואין ותוהא היושב כאדם עמי נדמו כמו - ודמיתי

  עזרא אבן

 שהוא ביום' והטע היום וכשלת עליו ומתנבא מדבר הנביא זה בימי שהיה הגדול הכהן עם - וכשלת( ה)

 :לילה עמך נביא גם וכשל וזהו אותך המפתה השקר ונביא אתה בלילה היתה כאילו אור

 :והכרתי - ודמיתי

   ק"רד

 :ותפול תכשל מעשיך בעבור אלישר כנגד אמר - היום וכשלת( ה)

 והדומים, ישי שרש ההוא ביום, ההוא ביום בו אפי וחרה וכן, מפלתך תבא בקרוב הזה הזמן ל"ר - היום

 :וזמן עת עניינם, להם

 וכן, בחשיכה בלילה נכשל האדם כמו עמך יכשל אותך המתעה השקר נביא - לילה עמך נביא גם וכשל

 :י"ת

, הנה ואחד הנה אחד בגלות יתפזרו כי כנסה אלבישר תשאר שלא כלומר, כניסתך וכרתי - אמך ודמיתי

 :אם תקרא הכנסה כי פירשנו וכבר

 :להם והדומים אלישר מלך נדמה נדמה, כנען עם כל נדמה כי כמו, כריתה ענין - ודמיתי

   דוד מצודת

 הנכשל כמו עמך הוא גם יכשל טובה לך המיועד השקר נביא וגם היום באור תכשל לכן - היום וכשלת( ה)

 :שלך הכנסיא כל ואכריתה הלילה בחשכת

   ם"מלבי

 נביא גם וכשל, בפרהסיא השמש לעיני ביום מקולקלים בדרכים נכשלת הכהן אתה הלא. היום וכשלת( ה)

 נכשלתם והמוכיחים המורים והנביא הכהן שאתם כיון כ"א, בצנעה לילה עברות לעשות עמך המוכיח

 אנשים כי) שלך אם שאני והכנסיה האומה אני, אמך אני לך דומה אני כ"א אמך דמיתי, רע לעשות

 בדברים) וכתועבותיך, כמעשיך לעשות ממך ולמדתי יךאל נדמיתי( אמם והיא האומה בני הם היחידים

 (:הכהן עם יריבו האלה

 

 ו פסוק ד פרק הושע י"רש

 :התורה את לשמור אבותיהם תחת ערבים' בניה נתנו סיני הר על שעמדו שאותן - בניך אשכח( ו)
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   עזרא אבן

 מי אל כמו נקודות בשלש אל אחריה יהיה דמות מגזרת היתה אם המלה זאת - הדעת מבלי עמי נדמו( ו)

 כהן במקומך שיהיה אחר עוד תלד שלא והטעם אמך ודמיתי כמו כריתה מטעם אל מלת ובאפס דמית

 :עמי נכרתו דעתך בחסרון לכהן אומר נדמו בניך ימותו גם במהרה תכשל ואתה

 כי מאסתה הדעת אתה כי כפול הטעם - יךקאל תורת ותשכח לי מכהן ואמאסך מאסת הדעת אתה כי

 :דעת ישמרו כהן שפתי כי השופטים הם כי ועוד התורה' ניתנ לכהן

 :לאבדון וילכו הכהן בני שיכשלו' הטע רק ישכח שהשם חלילה - בניך אשכח

   ק"רד

 :איטפשו ת"וי, כריתה ענין זה גם - עמי נדמו( ו)

 :הטובה הדרך ויורם שיודיעם מי אין כי - הדעת מבלי

, לעם ולהורותו לעצמך הדעת מאסת אתה ההוא בזמן שהיה הכהן כנגד אמר - מאסת הדעת אתה כי

 תהיה שלא אמאסך התורה להורות שהוא הכהן משפט עושה אתה שאין כיון, לי מכהן אמאסך אני לפיכך

 התורה להם מורים שהיו אמת נביאי זמן כל' לה היו והלא נדמו הדעת מבלי כי אמר ואיך, בביתי כהן

 מדרך תועים היו התורה להורות להם שהיה שהכהנים אחר כי נאמר, רעתם על יום יום אותם ומוכיחים

 הפך להם מורים שהיו השקר נביאי מפני מסופקים היו האמת ובנביאי בהם נתלים היו העם כמו האמת

 :ונשחתו העם נדמו לפיכך האמת

 :שם נכתבה למה ענינה ידענו ולא הנמצא ף"וכ ך"הסמ בין יתירה ף"אלב כתיב - ואמאסך

 ויתנה הזאת התורה את משה ויכתוב שכתוב כמו להורותם נתנה לכהנים כי - יךקאל תורת ותשכח

 :ומלהורותם מללמדה אותה שכחת ואתה ליעקב משפטיך יורו וכתיב, לוי בני לכהנים

 אותם ואמאס אשכח בניך גם לי מכהן מאסתיך כי תמות אתה כי בניך אשכח אני גם - אני גם בניך אשכח

 השוכח כאדם משל דרך על אשכח וענין, יגלו או ימותו או הכהונה כבוד להם יהיה ולא תחתיך יעמדו שלא

 :אבותיך ברית את ישכח ולא אל חנות השכח הזה הדרך ועל, יואל לבו ישים ולא דבר

   דוד מצודת

 :אותי ידעו לא כי על נכרתו עמי הנה - עמי נדמו( ו)

 הואיל אמר ולכן( ב מלאכי) מפיהו יבקשו ותורה דעת ישמרו כהן שפתי כי ש"כמ ללמד הכהן על - אתה כי

 :לי מלכהן אותך אמאס אני גם לכן העם את למדת ולא הדעת את מאסת הכהן ואתה

 :להם אושיע ולא בניך את אני גם אשכח התורה את ששכחת על - ותשכח

   ם"מלבי

 אתה כי כמוך דעת חסרים שהם הדעת מבלי לך ונמשלו נדמו עמי הנה( הכהן אל' ה מאמר. )עמי נדמו( ו)

 שפתי כי, לי מכהן ואמאסך לכן, ממך זאת למדו כי הדעת את כ"ג למאס יךאל נדמו ובזה, מאסת הדעת

 ויותר, הכהונה אל ראוי אינך הדעת שמאסת ואחר הכהן כהונת וזאת מפיהו יבקשו ותורה דעת ישמרו כהן

 לגמרי אותה שכחת כ"ואח אותה ידעת שתחלה התורה את שכחת שגם יךקאל תורת ותשכח כי מזה

, אנכי שכחתיך לא ז"בכ יםקאלה דעת ששכחת הגם התורה את שזכרת בתחילה כי, אני גם בניך אשכח

 בה שמתעסקים שמתוך, שמרו תורתי ואת עזבו אותי והלואי ש"כמ, בתורתי ילכו שבניך תקוה לי היה כי

 תקוה אין כי בניך את אשכח אני גם התורה את גם ששכחת אחר אבל, למוטב מחזירן שבה המאור

 :צדיק צמח מהם שיצמח

 

 ז פסוק ד פרק הושע י"רש

 אותו יענו כאשר מקומות בכמה כן' עברי לשון חטאו כן לחטוא הוסיפו כן וגדלו כשרבו - חטאו כן כרובם( ז)

 הם כן להוכיחן להם קוראין שהנביאים כמה כל( יא הושע) מפניהם הלכו כן להם קראו( א שמות) ירבה כן

 :אמיר בקלון כבודם לפיכך חטאו כן כרובם מפניהם בורחין היו

   עזרא אבן

 :בניך הרביתי אני - כרבם( ז)

 :אחליף אמיר בקלון כבודם כן על רבים חטאים - לי חטאו כן
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   ק"רד

 ושכחו לי חטאו ופרצו בניו שרבו ועתה בפיהו היתה אמת תורת אביהם הכהן אהרן - לי חטאו כן כרבם( ז)

 העם על ראשים שעשיתים, אמיר בקלון כבודם אמר לפיכך, הם הרעו להם שהטיבותי כמו, תורתי

 :ויבזום העם אותם ויקלו בקלון הכבוד להם אמיר תורתי ישמרו לא ואם ומכפרים

 דרך על לי חטאו כן ובנכסים בעושר שהרביתים כמו כרבם לפרש ויש, ימיר המר ואם כמו, אחליף - אמיר

 :י"ת הזה הדרך ועל, ויבעט ישורון וישמן

   דוד מצודת

 בתמורת ל"ר בקלון כבודם אחליף לכן לי לחטוא הם מוסיפים כן לגדלם מוסיף שאני מה כפי - כרובם( ז)

 :קלון להם אתן הכבוד

   ם"מלבי

 כי, אמיר בקלון שכבודם עד, לחטוא יוסיפו כן לי חטאו כן ויעצמו שירבו כפי, ירבו עת בניך כי. כרובם( ז)

 היושבים כשרים', ה משולחן הקרבן אימורי לאכול האשים מתנת' ה להם שנתן מה הוא הכהונה כבוד

 כבודם אבל, מתכפרים ובעלים אוכלים וכהנים אוכלים הם תמיד המלך שולחן על אשר במלכות ראשונה

 :כי לקלון יוחלף זה

 

 ח פסוק ד פרק הושע י"רש

 ראשית( א מיכה) מאחת חוץ דבוקין שכולן לפי פתחין עשר תרי שבספר חטאת כל - עמי חטאת( ח)

 עמך נביא גם וכשל למעלה להם שאמר השקר נביאי אותם יאכלו עמי של' חטאותיה ציון לבת היא חטאת

 :לאכול ראויין כהנים שהיו מה ואוכלין במות כהני להם נעשו

 :לכפרה וקרבנות ממון לו שיביאו מצפה עצמו והנביא נפשו הנביא ישא אלישר של - עוונם אלו

   עזרא אבן

 הוא יואלו כדרך העון לכפר יאל סמוך כאמור עונם על ישאו עמי ונפש הכהן בני - יאכלו עמי חטאת( ח)

 :אלישר על לכהן מעלה תהיה ולא העם ועל הכהן על רע יבא כן על גדול עון וזה נפשו את נושא

   ק"רד

 התורה את להורות לא העם שמביאים ואשם חטאת לאכול אם כי כהנים אינם - יאכלו עמי חטאת( ח)

 :הישרה והדרך

 ואשם חטאת ויביאו יחטאו מתי אומרים נפשו אחד כל הכהנים ישאו העם עון אל - נפשו ישאו עונם אלו

 כענין יאכלו עמי חטאת לפרש ויש', וגו למיכל פסו כהניא ת"וי נפשו את נושא הוא יואלו כענין וזהו ונאכלם

 זה מה הבעלים להם וכשאומרים האימורים והקטרת הדם זריקת קודם החטאת אוכלים הם עלי בני

 :עושים שאתם

 כי טועים והם כפרה כן גם אכילתינו כי נפשינו על עונכם כי תחושו אל להם אומרים - נפשם ישאו עונם אל

 כתורה כשאכילתם זהו מתכפרים והבעלים אוכלים שהכהנים מלמד בהם כופר אשר אותם ואכלו כשאמר

  :אימורים והקטרת דם זריקת אחר

   דוד מצודת

 בשר לאכול בכהונה אוחזים ורק העם את ללמד כהונה בדין אוחזים אינם ל"ר - יאכלו עמי חטאת( ח)

 :עמי חטאת

 :חטאת ויביא יחטא מתי לאמר העם לעון מצפה ל"ר נפשו נושא מהכהנים א"כ - נפשו ישאו עונם אלו

   ם"מלבי

, עמי חטאת אוכלים הם רק חטאת ולהתם פשע לכלא' ה מאשי אוכלים אינם הם. יאכלו עמי חטאת( ח)

 המסיתים בעצמם שהם מצד ואם, לפניו לרצון לא הוא אשר עבודתם י"ע החוטא יתכפר שלא מצד אם וזה

 בשוגג לחטוא העם את שיכשילו לבד ולא, לאכול מה להם ויהיה קרבנות שיביאו כדי החטאת אל העם את

 הכהנים מדרך שילמדו י"ע במזיד עונות לעשות אותם שישיאו, העם של נפשו ישאו עונם אל גם כי

 :ומפרש, רע לעשות המזידים
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 ט פסוק ד פרק הושע י"רש

 העם את אחלל אני אף ולכן להם מכהן' אות שחללו כהני לבזיון העם את אשוה אני - ככהן כעם והיה( ט)

 :י"ת כן ם"בעכו

   עזרא אבן

 :כעמך כעמי וכמוהו כעם והכהן ככהן העם והיה קצרה דרך ן"הכפי דרך כי אמרתי כבר - והיה( ט)

 :מהם אחד כל על - עליו ופקדתי

   ק"רד

 כי מקרא דרך וכן, כעם והכהן ככהן העם ופירוש, הקצרה דרך על הדמיון כפי האל - ככהן כעם והיה( ט)

 :בעונש שוים יהיו כן בעון והכהן העם שוים שהם כמו והענין, להם והדומים כלוה כמלוה, כפרעה כמוך

  ':וגו דאשוי כמו ויהי ת"וי מהם אחד כל על - דרכיו עליו ופקדתי

   דוד מצודת

 :השחיתו הכהנים וגם הואיל בפורענות ישוו שניהם ככהן כעם יהיה לכן - והיה( ט)

 :לו אשיב מעשיו וגמול דרכיו אזכיר אחד כל על - עליו ופקדתי

   ם"מלבי

 ולעשות כמוהו להיות שלומדים ככהן יהיה שהעם י"ע במזיד עונות יעשו שהעם. ככהן כעם והיה( ט)

 :מדה כנגד מדה גמול לו ואשיב הרעים דרכיו על הכהן את אעניש דרכיו עליו ופקדתי ולכן, הרעים כמעשיו

 

 י פסוק ד פרק הושע י"רש

 :בנים יגדלו לא - יפרוצו ולא( י)

   עזרא אבן

 :הפקידה היא זאת - ואכלו( י)

 :האיש ויפרץ כמו ירבו ולא אחרים גם נפשם - הזנו

 :תורתו או דרכו לשמור - עזבו' ה את כי

   ק"רד

 :לברכה אכילתם תהיה לא כדת שלא אוכלים שהם כיון - ואכלו( י)

 בנים מהן להם יהיה לא כי ירבו ולא יפרוצו לא הוא שבזנות כיון הנשים עם שכיבתה וכן - ישבעו ולא ואכלו

 :אפרים הזנית וכן, הזנו הזנה כמו, עומד פעל הזנו, יפרוצו ולא הזנו שאמרנו זהו הבטן מן ימותו יהיו ואם

 עם הדביקו ל"ז סעדיה ורבינו, עזבו דרכיו שמור ובדרכיו בו חפצים אינם כי דרכיו לשמור - עזבו' ה את

  :לשמור' ה את עזבו אחריו הבא הפסוק

   דוד מצודת

 :במעיים המארה תבא כי - ישבעו ולא( י)

 ':ה מצות לקיים לא רעה במחשבה והמה הואיל זנות קורא בעילתם לכל - הזנו

 :ובבנות בבנים יתרבו לא - יפרצו ולא

 :מלשמור - לשמור

   ם"מלבי

 אוכלים שהיו ובמעט במעיהם ברכה בא היה צדיקים הכהנים שהיו שבעת תחת. ישבעו ולא ואכלו( יא - י)

 העם את הזנו אשר יען וגם, ישבעו ולא יאכלו יאכלו עמי שחטאת עתה, ל"חז ש"כמ שבעים היו' ה מאשי

 יקח( אשר) ותירוש ויין תזנו לשמור, עזבו' ה את כי, ובנות בנים ירבו ולא יפרצו לא לכן, הזנות אחר לרדוף

 ש"כמ הזנות מן שיפרוש במה אם יוקאלל קדוש ולהיות' ה משמרת לשמור הכהן שנצטוה שתחת, לב

 אהל אל בבואכם תשת אל ושכר יין ש"כמ והשכר היין מן שיפרוש במה ואם, יקחו לא וחללה זונה אשה

' ה משמרת מלשמור עזבו והם, הוהקדוש התורה מדרך אותו ומטים הלב את יקחו והיין הזנות כי, מועד

 אותם ויוליך לבם יקח הזה שמשמרת הגם', ה משמרת תחת משמרת אצלם שהם ויין זנות לשמור רק

 :שולל
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 יא פסוק ד פרק הושע י"רש

 :מאחרי לבם את לקחו בם עסוקין שהם - ותירוש ויין זנות( יא)

   עזרא אבן

 ולקיחת לב יקח מהם אחד כל היין גם הזנות כי והטעם זבלה עמד ירח שמש כמו ן"ווי בחסרון - זנית( יא)

 :להבין לב בלא נשארו כאילו הלב

   ק"רד

 שאין לבם יקח עושים שהם השתיה והתמדת בו מתעסקים שהם הזנות - לב יקח ותירוש ויין זנות( יא)

 הוא החדש היין הוא התירוש כי יין שאמר אחר תירוש וזכר, בה ילכו הטוב הדרך איזה להבין לב להם

 :מהרה ומשכר הלב לוקח

   דוד מצודת

 ישאר ואלכ שכלו יטריד ל"ר הכהן לב יקח מהם א"כ והחדש הישן היין ושכרות הזנות טרדת - זנות( יא)

 :העם את ולהורות להבין לב בלא

 

 יב פסוק ד פרק הושע י"רש

 :העץ מן שעשה בדמות - אליש בעצו( יב)

 :ם"עכו בשם הבעל נביאי לו שאומרים שומע הוא דבריו אל - לו יגיד

   עזרא אבן

 :הפסל הוא בעצו לשאול עמי ששב לב בלא הם כי והאות - עמי( יב)

 :אותו - התעה זנונים רוח כי

 :עמי הזכיר כאשר יםקאל מתחת כולם - ויזנו

   ק"רד

 נביאי הם ומקלו, בה הולך שהוא הדרך מקלו לו שיורה העור כמו הם - לו יגיד ומקלו אליש בעצו עמי( יב)

 ':וגו שאיל אעיא דבצלם עמי י"ת וכן מעץ שהוא ם"העכו ומקלו עצו מפרשים ויש, ל"אאז פירש כן, השקר

 :בעלה תחת המזנה הזונה כמו יהםקאל מתחת זנונים רוח שהוא השקר נביאי רוח והוא - אותו התעה

   דוד מצודת

 :מעץ העשוי בצלם עתידות אלשו - אליש בעצו( יב)

 :ש"במ הדבר וכפל המקל מן העשוי צלם - ומקלו

 :יהםקאל מתחת זנו ולכן השכל מדרך אותם התעה כוכבים עבודת זנות רצון - זנונים רוח

   ם"מלבי

 אחר עץ רק, אותם עונה אינו והוא, מענה ממנו להשיג עץ של הפסל את אלשו עמי, אליש בעצו עמי( יב)

 זנונים רוח כי לו יגיד הוא, התשובה לו יגיד הוא אותם להכות המוכן המקל שהוא התשובה להם יגיד

 להם יודע בהם המכה המקל י"שע והמליצה, יהםקאל מתחת זנו הזה הרוח י"וע דרך מני אותם התעה

 :דרך מני שתעו

 

 יג פסוק ד פרק הושע י"רש

 :ז"בלע ץ"גלננ שקורין פרי בו שגדל ז"בלע א"קייאני - וןאל( יג)

 :לבנה שקליפתו עץ - לבנה

 :לצל אותו ונוטעין מרובין שענפיו ז"בלע א"אולמ - האל

 ואתם עמכם מתחברים והם' הקדמוני' הגוי כמשפטי ם"לעכו מתחברין שאתם על - בנותיכם תזנינה כן על

 :י"ת כן, ומזנות אמן כמנהג נוהגות' מבנותיה לכם הנולדות' ובנותיכ בם מתחתנים הייתם

   עזרא אבן

' שהולכי ובעבור שיזבחו הבעל לכהני יאמרו יזבחו הגבעות על וככה בגלוי ראשי טעם - ראשי על( יג)

 :תזנינה כן על בבתים והכלות הבנות תשארנה' מהערי חוץ להקטיר' האנשי

   ק"רד
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 החכם שפירש כמו לשלישי יוצא ואינו אזבח להם אמון זבח כמו הדגוש מן - יזבחו ההרים ראשי על( יג)

 בספר שכתבנו כמו הפעולה רוב על ודומיהם האלה במקומות מורה הדגוש אבל עזרא אבן אברהם רבי

 בתורה שכתוב כמו ם"עכו עובדי דרך והגבעות ההרים ראשי על שאמר ומה, ממנו הדקדוק בחלק מכלול

 :שבו הגבוה המקום הוא ההר וראש רענן עץ כל ותחת הגבעות ועל הרמים ההרים על

 מרובים וענפיו ץ"גלנא ז"בלע לו שקורין הפרי שנושא אילן והוא בערבי יקרא וכן, בלוט תרגום - וןאל תחת

 האלו, לבן שגזרתו עץ ולבנה האלו לבנה וכן, צלה טוב כי שאמר כמו תחתיו ם"עכו לעבוד בו בוחרין לפיכך

 :מעפיא בוטמא עבותה האל וכן טולה מעפי ארי צלה טוב כי י"ות ו"אולמ ז"בלע שקורין

 לעבוד רענן עץ כל ותחת הרמים ההרים אל לעיר חוץ יוצאין הבית שאנשי לפי - בנותיכם תזנינה כן על

 ':וגו מזנין כן על ת"וי ולנאף לזנות ולכלות לבנות מקום להם יש לפיכך ם"עכו שם

   דוד מצודת

 :כוכבים עבודת אל - יזבחו( יג)

 :תחתיו לעמוד וטוב בענפים מרובה הוא כי טוב צלה מהם א"כ כי - צלה טוב כי

 כי לזנות מקום והכלות הבנות מצאו לכן כוכבים לעבודת לזבוח ההרים על יוצאים והאנשים הואיל - כן על

 :רואה אין

   ם"מלבי

 עקרית עבודה שהיתה ז"לע שהזבוח ומצייר, יהםקאל מתחת זנו לשם. יזבחו ההרים ראשי על( יג)

 ביחוד עשאו א"וכ עקרית עבודה היתה שלא והקטור, ההרים ראשי על היתה עם ברב בכנופיא ונעשית

 היו והקטור הזבוח שעם וגם, ולבנה וןאל תחת לבדו איש איש ההרים שתחת הגבעות על עושים היו ע"בפ

 וזנות, ההרים על בפרהסיא זנות, זנות מיני שני כ"ג והיו, כנודע ז"ע עם מקושר היה הזנות כי מזנים

, שיפרש כמו זנו שאבותיהם כמו. בנותיכם תזנינה כן על: ז"שאח' בפ שיבואר כמו הגבעות על בצנעה

 והבנות(, ב"י' סי שופטים ש"כמ) בביתם היו והכלות, אנשיהם אל החוצה לשלוח דרכם היו הבנות והנה

 הכלות כי תנאפנה כלותיכם אבל, כזונות נחשבים והיו אישה מתחת ששטה על מורה שהזנות תזנינה הם

 נאוף גם שכולל כנאוף רק כזנות בעיניהם זה נחשב לא בפרהסיא והעריות הזנות התירו והם בביתם שהם

 :הפנויה

 

 יד פסוק ד פרק הושע י"רש

 וכאשר יפרדו זונות עם בעליהם כי למה כשתזנינה המרים במים לבדקן עוד - בנותיכם על אפקוד לא( יד)

 אתם מתחברין כלומר סיעה לשון מסתייען י"ת יפרדו, אשתו את בודקין המים אין מעון מנוקה האיש אין

 :יין חביות שהם פרודות עבשו אצל חברו ומנחם יין לשתות

 הדרך טורח' ל ליבוט פורענות ללקות תתלבטו לפיכך להבין לב נותנין שאינכם אחרי - ילבט יבין לא ועם

 :ז"בלע ר"דילשי משא וליאות

   עזרא אבן

 ושותים אוכלים הם להקטיר ההרים לראשי בעלותם הם כי תזנינה הבנות אם לתמוה אין הטעם - לא( יד)

 שלא כמשתבש אלישמע' בל ילבט ומלת, אחת זונה עם יודעים אנשים יפרדו ומלת, כולם וזונים הזונות עם

 כנגד דבר רק עליהם יפקוד שלא אפקוד לא טעם אין והנה ילבט שפתים ואויל וכמוהו לעשות מה ידע

 :אפקוד לא כן על הן קטנות הבנות אולי כמעשיהם לעשות לזנות אותם מלמדים הם כי' האבו

   ק"רד

 :הבית מבעלי למדום כי לעון הזנות להן לחשוב אין - אפקוד לא( יד)

 לזבוח כשהולכין הקדשות ועם הזונות עם וזונים מנשיהם עצמם יפרידו הם כי - יפרדו הזונות עם הם כי

 :שם עמהן וישכבו לזבוח שם ללכת הקדשות ועם הזונות עם מדברים זבחיהם

 כי ל"ר פרד מענין כתבו ל"ואאז, עמהן לזנות מבעליהן הנשים יפרידו כן גם לפרש ויש הדגוש מן - יפרדו

 מעשה הזונות עם יעשו עוד מפרשים ויש כמוהו בזנות שטוף בבהמות אין כי הפרד כמו בזמה שטופים הם

 מסתעיין זנייתא עם אינון ארי ת"וי ואונן כער יולידו שלא בדרך הנשים עם ישכבו הם כך מוליד שאינו פרד

 :עמהם ולשתות לאכול זבח זובחים כלומר ושתן אכלין יזבחו ותרגם
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 לעשות מה ידע שלא כאדם בדעתו ישתבש מ"וי ילבט שפתים ואויל כמו יכשל - ילבט יבין לא ועם

  :אתרטש הלא באורייתא אסתכל דלא דרא ועם ת"וי ל"אאז' פי וכן ערבי בלשון הוא וכן ומשתבש

   דוד מצודת

 לומדת הן כי' ופי כלותיכם על וכן גמול להן לשלם תזנינה אשר בנותיכם על אזכור לא - אפקוד לא( יד)

 :עמהן להתיחד האנשים מן ויפרדו הזונות עם ילכו הם כי מאביהן

 :עמהן לאכול שמחה זבחי - יזבחו

 :ויכשל ילבט לכן יבין לא אשר עם והם והואיל ל"ר - ילבט יבין לא ועם

   ם"מלבי

 למדו שמהם באבותיהם רק בהבנות תלוי העון אין כי תזנינה כי בנותיכם על אפקוד לא ואני. לא( יד)

 והם לזנות מזומנים שהם הקדשות שעם, יזבחו הקדשות ועם יפרדו הזונות עם הם כי, זאת לעשות

 והיו, יזבחו ההרים ראשי על ש"כמ עם וברוב בפרהסיא היה שהזבוח, יזבחו עמהם בפרהסיא הזונות

 קדוש בעילותיהן שהיה קדשות להם היה ז"שעע כידוע, )ז"לע מזומנות כ"ג שהיו הקדשות עם מזנים

 מן יפרדו בצנעה בעליהן תחת שמזנות איש אשת שהם הזונות ועם(, ילאלה לאוצר היה ואתננן בעיניהם

 רוח כי לו יגיד שמקלו ש"מ מפרש ז"וכ, סתר במקום בגבעות עמהן לזנות, ההרים שבראשי החבורה

 לא עם שלכן סיים ז"וע, המכהו המקל לו יגיד וזה, ז"ע לעבוד' מה תעו הזנות תאות י"שע, התעם זנונים

 :המכות מרוב ויתיגע וילבט המכהו עד לשוב יבין לא והוא חובלים במקל יוכה לכן, ילבט יבין

 

 טו פסוק ד פרק הושע י"רש

 אם יהודה יאשם אל אלישר אתה זונה אם א"ל, דרכם יהודה בני ילמדו לא - אלישר אתה זונה אם( טו)

 :ארחם יהודה בית ואת( א) למעלה שאמור כמו מחייבם ואיני בכך חייבין יהודה בני אין אלישר זונה

 כל' שנא ם"עכו עובדים' השבטי' י ששם הגלגל יהודה בני יבואו שלא ובלבד הגלגל יהודה בני - תבואו אלו

 (:ד עמוס) לפשוע הרבו בגלגל( ט/ הושע/ לקמן) בגלגל רעתם

 ':העגלי את' ירבע שם שהעמיד אל בית הוא - און בית תעלו אלו

 היו בשקר נשבעים כשהיו( ה' ירמי) ישבעו לשקר אכן יאמרו' ה חי אם כי' ה חי עמהם - תשבעו אלו

 :הבעלים בשם נשבעים באמת נשבעין וכשהיו שמים שם מזכירים

   עזרא אבן

 קצות בשני עגלים שני עשה כן על דוד לבית המלוכה שתבוא שפחד ירבעם עם חטאו אלישר - אם( טו)

 והנביא ם"לעכו רחוק למקום וילך בחלקו שהוא המקדש בית שהניח יהודה יאשם למה אלישר ארץ

 ירבעם שם ששם העגל בעבור אל בית הוא און בית תעלו אלו הגלגל תבואו אלו יהודה יאשם אל מוכיחם

 יראת בעבור לא תעשה לא מצות על תעבור שלא תירא יךקאל' ה את והטעם תשבע ובשמו בתורה כתוב

 ובו במעשה ומהם בפה מהם עשה מצות תעבד ואותו השם יראת בעבור רק בגוף נזק או דבה או מלך

 ובשפלים בעליונים ונפלאותיו השם מעשה בלבו שיחשב יכולתו בכל רגע' יעבו שלא הלב במחשבת תדבק

 בשמו ולהשבע דבריו בכל השם להזכיר הוא חייב בשם דבק שיהיה ואחר הנביאים ובאותות ובתחתונים

 בפיו שגור וזכרו שמו ותמיד השם באהבת דבק שהוא הברואים השומעים כל ממנו שיבינו בעבור

 יהואלו כדוד שישבעו הנביאים מנהג וככה והיראה האהבה ממנו וילמדו ישמעו העם וכל אותו ובאהבתו

 טוב יותר און בית באים ואתם השם בני אתם כי תראו למה הטעם והנה תשבע לך לשון כל וכמוהו ישעאלו

 :הפרשה' בתחיל הכתוב וכחש האל כנגד פירושו או וזה זה תעשו שלא הוא

   ק"רד

 בית לו שיש יהודה העגלים אחר זונה אלישר אתה אם - יהודה יאשם אל אלישר אתה זונה אם( טו)

 :ם"עכו אחר ללכת לו מה יאשם אל המקדש

 בנו ם"עכו לעבוד כשהלכו לפיכך לארץ בהכנסתם בתחלה המשכן היה שבגלגל לפי - הגלגל תבאו אלו

 :שבעירם המקדש בית ולהניח הגלגל לבא לו מה יהודה ושבט ם"לעכו במות שם

 און בית אותו קורא לגנאי שמו לכנות ולגרעון העגלים מן אחד שם שהיה אל בית הוא - און בית תעלו אלו

 העגל ירבעם שם שנתן ואחר אלה שם ונגלה בו שראה המראה מפני אל בית למקום קרא אבינו יעקב כי
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 במקום היה אל שבית לפי תעלו שאמר ומה היה ואון שוא העגל כי און בית אותו וקראו שמו הנביאים כינו

 שלא אאל ולעי אל לבית סמוך מקום היה און בית וגם אל בית היםאלה הר אל עולים אומר הוא וכן גבוה

 :אל לבית תסקון ולא י"ת וכן העגל שם שהיה אל בית על אאל זה אומר

 אלו מפרשים ויש ובזיון הכעסה דרך זהו השם בשם ונשבעים ם"עכו עובדי אתם כי -' ה חי תשבעו אלו

 לשקרא בשמי תשתבעון ולא י"ת וכן לשקר בשמי תשבעו ולא בתורה שאמר כמו לשקר בשמי תשבעו

 :ישבעו לשקר לכן יאמרו השם חי ואם אמר וכן השם הוא קיים

   דוד מצודת

 שנלחמו ידי שעל עם יהודה על אשמה בזה אין כוכבים עבודת אחרי זנו אלישר אם -' וגו זונה אם( טו)

 :כוכבים העבודת אחר הדיחם לא מ"מ יהודה במלכות שהוא המקדש לבית לבא נמנעו עמהם

 לקמן) בגלגל רעתם וכל ש"כמ כוכבים העבודת מקום הגלגל אל לבא לך היה לא ל"ר - הגלגל תבואו אלו

 :בית לשבת לך היה הגלגל באת יהודה ידי על וכי וכאומר( ט/ הושע/

 :לגנאי כנהו ולכן העגל את ירבעם העמיד ושם אל בית הוא - און בית

 ש"כמ בשמו לשבע ראוי' ה את העובד לבד כי בשמו לשבוע לכם מה' לה עובדים שאינן אחר - תשבעו אלו

 :לבזיון תחשב בו ונשבע עובדו שאינו מי אבל( ו דברים) תשבע ובשמו תעבוד ואותו

   ם"מלבי

 היה יואש בן ירבעם בימי לנבאות הושע שהתחיל שבעת( א"פ' א' סי) למעלה התבאר כבר. זונה אם( טו)

 מלכות יד תחת נכנע יהודה והיה(, ע"בפ שמלך לעוזיה ד"כ עד) אלישר מלכות יד תחת יהודה מלכות אז

 שלא יהודה את מזהיר הנביא כ"ע, ההם בימים' ה את עובדים עדיין היו והם, אלישר ערי אל ובאים אפרים

 אחר ל"ר, אלישר אתה זונה אם ש"וז, ממעשיהם ילמדו בל נכר ועבודת העגלים ששם אלישר בערי יבואו

 שילמד י"ע יהודה יאשם לבל להשגיח צריך הלא, היךאל מעל זונה אפרים מלכות שהוא אלישר שאתה

 מקומות שבשני, אל בית שהוא און בית תעלו אלו הגלגל תבואו אל, יהודה שבט אל מצוה לכך, ממעשיך

 בגלגל'( ד' ד עמוס) לפשוע הרבו הגלגל ופשעו אל בית בואו ש"כמ, העגלים בעבודת עוסקים היו האל

 מצוה, לשם באים יהודה בני והיו יהודה לנחלת מצרנים היו האל מקומות ושני( ב"י ב"י לקמן) זבחו שורים

 שומרון באשמת נשבעים אל ובית בגלגל כי' ה חי תשבעו אל אז כי, האל למקומות מלבא שישמרו אותם

 :שמה תבואו אל לכן' ה חי נשבעים יהודה ואתם' ה בשם להזכיר לא כי והס

 

 טז פסוק ד פרק הושע י"רש

 :ושתייה אכילה מרוב אלישר סרר כן ובעיט דאתפטים כתורא - סוררה כפרה כי( טז)

 :וכרשינין בשעורין אותו שאובסין פטם כשור ולא במרחב הרועה ככבש מצומצמת מרעית - ירעם עתה

   עזרא אבן

 אדם יוכל שלא סוררה כפרה אלישר דמה והנה בה ילך שלא שצוה הדרך מן שיסור הוא סורר - כי( טז)

 ירעם עתה הטעם או סוררים הייתם אילולי במרחב ככבש' אות רועה היה השם עתה וטעם, בה לחרוש

 :טועה והוא מרחב במקום לבדו ככבש השם

   ק"רד

 בה לחרוש אדם יוכל ולא העול תחת עצמה ומעוותת שמעקלת הרעה הפרה כמו - סוררה כפרה כי( טז)

 העול מתחת עצמם ועוותו צום אשר והמצוה התורה עול עליהם שקבלו יהםקאל מתחת אלישר סרר כן

 :המצות עול מעליהם ופרקו

 נרחב ככר ל"ר במרחב הכבשים כמו בשפע' ה אותם רועה היה שסרר לולי - במרחב ככבש' ה ירעם עתה

 :נרחב כר ההוא ביום מקנך ירעה אמר וכן כרצונם שרועים

 ככבש בארצם ירעם עתה מ"וי, ל"אאז פירש וכן וחמור שור לי ויהי כמו רבים כבשים על כלל שם - וכבש

 וסרר סוררה וענין' וגו כתורא ארי ת"וי רועה ואינו שוקט ואינו ואילך אילך והולך צועק שהוא במרחב יחידי

 :לו והדומים ומורה סורר בן וכן מהמנהג והשתנות העוות ענין

   דוד מצודת
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 למשוך רוצת ואינה ומורדת סוררת היא כל מרוב הנה האבוס על האוכלת הפרה כמו - סוררה כפרה( טז)

 :מרובה ומהשפעה כל מרוב' בה אלישר מרד כן בעול

 מעתה ל"ר למאכלה עשב לבקש ואנה אנה ומשוקטת מרחב במקום הרועה ככבש עתה ארעם לכן - עתה

 :השפעתה אצמצם

   ם"מלבי

 ירבעם בימי כי, סוררה כפרה אלישר סרר במרחב ככבש' ה ירעם( אשר) עתה כי הכתוב שיעור. כי( טז)

 הוא יואש בן ירבעם ביד ויושיעם לדוש כעפר וישימם ארם מלך אבדם אשר אלישר על' ה רחם יואש בן

 שהרחיב ל"ר, נרחב כר על אותם' ה רעה ואז( ד"י ב"מ) הערבה ים עד חמת מלבא אלישר גבול את השיב

 חשב כן, שובבים הרים על ללכת העדר מן נפרד ואינו הרועה אחר הנמשך ככבש שיהיו וחשב, ארצם גבול

 היא נרחב כר על אותה מוליכים שאם סוררה כפרה אז סררו והם, בו ימרדו ולא אחריו ימשכו כ"שעי

, גבולם את והרחיב אותם הרועה' ה מעם אז התרחקו כן ממנו ומתרחקת וסוררת הרועה את עוזבת

 :כי, ממנו התרחקו במה ומפרש

 

 יז פסוק ד פרק הושע י"רש

 תנבא ולא הנביא אתה לו הנח לפיכך לפרוש לו אפשר ואי ם"לעכו נצמד - אפרים עצבים חבור( יז)

 :יועיל לא כי להוכיחו

   עזרא אבן

 אין כי עצבון מגזרת והכל כנען לעצבי נבזה העצב כמו והנכון עצביכם וכל כמו עצבים כי א"י - חבור( יז)

 :חברתם הם לפסילים הם מחוברים והטעם עצבים רק בפסיליהם תועלת

 ':עיניה יפקחו אולי אותו שיסור עד - לו הנח

   ק"רד

 עד בהם נתחבר כך כל והאשרה והבעל העגלים, עצבים, עצבים עם הוא דבוק חבור - עצבים חבור( יז)

 :תוכחה לדברי ישמע ולא תקנה לו שאין

 שלא חבירו על שקוצף כאדם העברה דרך על וזהו יועיל לא כי מלהוכיח הנח הנביא כנגד אמר - לו הנח

 חוזר כן פי על אף לעולם מלהוכיחך אותך אניח לי שומע אתה שאין כיון לו אומר אותו בהוכיח לו ישמע

  :שעה אחר ומוכיח

   דוד מצודת

 :מהם להפרישו א"א כי תוכיחו אלו לו הנח לכן העצבים אל הרבה נתחבר אפרים הנה - חבור( יז)

   ם"מלבי

 ואינו העצבים אל מחובר הוא( אפרים ש"ע נקרא שהמלכות) שלהם שהמלך. אפרים עצבים חבור( יז)

 לכן( שם ב"מ) ירבעם מחטאת סר לא' ה בעיני הרע ויעש יואש בן בירבעם ש"כמ, מחברתם להפרד רוצה

 :עמו תתערב אלו הגלגל תבואו אלו ממנו הפרד, לו הנח, יהודה אתה אותך מצוה אני

 

 יח פסוק ד פרק הושע י"רש

 ממקומו סר' כלו נכריה הגפן סורי'( ב ירמיה) כמו זר' ל סר מעלי זר משתיהם נעשה - סבאם סר( יח)

 :לאחר ונהפך

 :הזונות עם שהיה יינם משתה - סבאם

 שם) נבנה הבה( יא בראשית) נרדה הבה כמו הזמנה לשון הבו קלון להם הזמינו - קלון הבו אהבו

 (:א שמות) נתחכמה הבה/( יא בראשית/

 :ומלכיה' שרי - מגניה

   עזרא אבן

 אחרים הזנו מלכיה רק הרעה מדרכם שבו ולא התירוש מחסרון סבאם שסר רעה' עליה באה - דר( יח)

 הבו גם הבו אהבו גם אפו ועיקר אפו תאפו אשר את כמו הבו מלת ובאה הבו אומרים שהם מתנות בעבור

 :הגרון אות בעבור בו היה והשנוי צאו רדו כמו הכל לכם
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 :און בית אל שב ומגניה כפול הטעם כי מוכיח הפסוק וסוף ארץ מגיני' לה כי כמו המלכים הם - מגניה

   ק"רד

 יין והוא בפיהם סובאם שבאש עד ומשתכרים שותים הם כך כל וסרי ויבאש תרגום - סבאם סר( יח)

 :במים מהול סבאך כמו והשכר

 כמו היין שתות ברוב אפרים הוכיחו ישעיה וכן זנות לידי אותם מביא ושכר היין שתיית ורוב - הזנו הזנה

 אסגיאי שלטניהון ן"בשי שר כמו סר ת"וי, שם שכתוב כמו הענין וכל אפרים שכורי גאות עטרת הוי שאמר

 :אונס מן שירון

 הבו לאמר אוהבים שהשרים אמר מגינים כמו לעם השרים כי שריה הם מגיניה - מגיניה קלון הבו אהבו

 רחימו ת"וי אפרים לעדת מגיניה א"ה וכנוי להם קלון וזה המשפט מעליכם ונעביר שוחד לנו תנו אומרים

 :רברבניהון קלנא להון דתיתי

   דוד מצודת

 או שכורים הם או היום וכל ם"עכו בזנות עסקו אז היין שכרות מעליהם כשסר מיד - סבאם סר( יח)

 :ם"עכו עובדים

( פט תהלים) מגננו' לה כי וכן העם אל ומחסה למגן הם כי מגנים יקראו המלכים - מגניה קלון הבו אהבו

 אל אותו יתנו והם הזה הקלון אהבו אלישר מלכי ל"ור הבו קלון אהבו מגניה והראוי מסורס מקרא והוא

 :ובזיון קלון דברו והמה כוכבים העבודת אלו היין אל הסיתום הם ל"ר העם

   ם"מלבי

 שהם, מגניה על תבטח אלו, לו הנח ליהודה אומר, הזנו הזנה סבאם סר! מגניה, הכתוב שיעור. סר( יח)

 מלכות של המגנים כי, וחלשים נכנעים שהיו ההיא בעת יהודה על מגינים שהיו וגבוריהם אפרים שרי

 ז"והע הזנות חסרון( ב, הרגיל מדרך ויוצא סר שסבאם, השכרות חסרון( א, חסרונות שלשה ל"י אפרים

 והבו( קלון) אהבו שהם( ג, ז"ולע לזנות אחרים שמסיתים הזנו הזנה גם כי, בעצמם שזונים לבד שלא

 :בם להדבק קלון ונותנים ומבוזים נקלים דברים קלון אוהבים עצמם הם, קלון

 

 יט פסוק ד פרק הושע י"רש

 שמוליכו עד לשכון מניחתו הרוח שאין הזה כעוף בכנפיה הרוח נדבק - בכנפיה אותה רוח צרר( יט)

 יהםאל פונים שאין' תועבות מזבחי מזבחותם יבשו ואז בגולה ויגלום עליהם האויבים יבואו כן למרחוק

 תועבתהון מאיגורי י"ת וכן שם זובחים שהיו המקומות מן זבחה זבח יאמר כן חטאה חטא יאמר כאשר

 המקרא כך בכנפיך לך צורר שאני חייך המקניטו איש על המאיים' כאד אגדות לשון מצאתי תנחומא מדרש

 :ממעשיהם ויבושו באחרית להנקם וחמתי קשורה קנאתי אלישר על מאיים הזה

   עזרא אבן

 :און בית בכנפי בכנפיה או מאומה ימצא שלא בכנפיו הרוח שיצרור כאדם - צרר( יט)

 :המגנים - ויבשו

 :און בבית -' מזבחות

   ק"רד

 אפרים כן כלום ימצא לא כנפיו וכשיתיר בכנפיו הרוח שיצרור האדם כמו - בכנפיה אותה רוח צרר( יט)

 להם יהיה לפיכך, וחסרון נזק אאל מאומה מצא ולא תועלת ממנה לו שיבא וקוה העגלים בעבודת החזיק

 והנה, רע אם כי טוב מהם להם בא לא כי הזבחים אותם עשו לחנם כי לעגלים שזבחו מזבחותם בושת

 ויבשו רבים לשון ואמר נקבה לשון בכנפיה ואמר זכר לשון צרר ואמר בכנפיה הצרור הרוח כמו הוא

 נקבה ובלשון עם זכר בלשון נקרא העם כי נקבה ולשון זכר לשון עם על לדבר הכתוב דרך כן מזבחותם

 :פרט דרך רבים ולשון כלל דרך יחיד לשון רבים ובלשון יחיד בלשון וכן קהלה או עדה

 אותה צרר הרוח רוח צרר' פי ל"ואאז שמלותם בשקל זבחותם שמלה בשקל זבחה היחידה - זבחותם

 :ונקבה זכר רוח ויהיה מזבחותם יבושו ואז בגולה להוליכה בכנפיה אותה צרר אפרים עדת לומר רוצה

   דוד מצודת
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 הזבחים מן יבושו ואז בגולה מהר להוליכם בכנפיה העדה אל עצמו את קשר הרוח ל"ר - רוח צרר( יט)

 :ולכלימה לבושת המה ורק עזר בהם ימצא לא כי כוכבים העבודת אל שעשו

   ם"מלבי

 בכנפיו הזה העוף את צרר, ובוז רעה ורוח זנונים ורוח שכרות רוח שהוא הזה והרוח. רוח צרר( יט)

 יבושו כ"ועי, אורידם השמים כעוף( ב"י' ז) לקמן ש"כמ, ומצרים אשור אל מארצו לעוף למעלה ונושאהו

 :העגלים אל שזבחו מזבחותם

 

  

 


