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Hosea Chapter 7  ַע  הֹושֵׁ

ָרֵאל, וְּנִגְָּלה ֲעו ֹ  א יִשְּ ִאי לְּ יִ  וְָּרעתֹ  כְָּרפְּ רי פְּ  ן אפ
רתֹ ן ֹמְּ ט גְּדּוד --ש ר; וְּגינָב יָבתֹא, ָפשי ִכי ָפֲעלּו, ָשקפ
חּוץ   .בי

1 when I would heal Israel, then is the iniquity 
of Ephraim uncovered, and the wickedness of 
Samaria, for they commit falsehood; and the 
thief entereth in, and the troop of robbers 
maketh a raid without.  

ל  ב ָבָב , ָכל-ּובי רּו, ִללְּ ֹאמְּ ִתי; -י ָרָעָ  , ָזָכרְּ
לְּ  עי ָבבּו  מי ָתה סְּ   .ֵליהפ , נפגפד ָפניי ָהיּועי

2 And let them not say to their heart--I 
remember all their wickedness; now their own 
doings have beset them about, they are before 
My face.  

חּו  ג מְּ ָרָעָ  , יְּשי ֲחֵשיהפ , ָשִרי -בְּ כי ְך; ּובְּ לפ   .מפ
3 They make the king glad with their 
wickedness, and the princes with their lies.  

נֲָאִפי   ד ה; --כָֻּל , מְּ ֹפפ ֵֹעָרה ֵמא נּור, ב כְּמתֹ  י
ד בתֹ  ֵמִעיר, ִמלּוש ָבֵצק עי ָצ תֹ-יִשְּ מְּ   .חֻּ

4 They are all adulterers, as an oven heated by 
the baker, who ceaseth to stir from the 
kneading of the dough until it be leavened.  

ְך יָדתֹ,   ה ֱחלּו ָשִרי  ֲחמי  ִמיָי ִן; ָמשי ֵכנּו, הפ לְּ יתֹ  מי
ִצי -אפ    .ֹלצְּ

5 On the day of our king the princes make him 
sick with the heat of wine, he stretcheth out his 
hand with scorners.  

ָב :-ִכי  ו נּור ִלָב , בְָּארְּ בּו כיתי יְָּלה, -ָכל  ֵקרְּ לי הי
ֵֹפהפ  ָהָבה--יֵָש ן א ֵֹער כְֵּאש לפ ר, הּוא ב ֹקפ   .ב

6 For they have made ready their heart like an 
oven, while they lie in wait; their baker sleepeth 
all the night, in the morning it burneth as a 
flaming fire.  

נּור, וְָּאכְּלּו אפ   ז מּו כיתי ֵטיהפ ; ָכל-כָֻּל  יֵחי ֹפְּ -ש
ֵכיהפ  נָָפלּו, ֵאי ן לְּ ֵֹרא ָבהפ  ֵאָלי-מי   .ק

7 They are all hot as an oven, and devour their 
judges; all their kings are fallen, there is none 
among them that calleth unto Me.  

יִ  ָהיָה   ח רי פְּ בתָֹלל; אפ ִמי  הּוא יִ ְּ יִ , ָבעי רי פְּ אפ
ִלי ֲהפּוָכה ָגה, בְּ   .עֻּ

8 Ephraim, he mixeth himself with the peoples; 
Ephraim is become a cake not turned.  

ֹחתֹ, וְּהּוא ֹלא יָָדע; גי   ט ֵשיָבה -ָאכְּלּו ָזִרי  כ
ָקה בתֹ, וְּהּוא ֹלא יָָדע   .ָזרְּ

9 Strangers have devoured his strength, and he 
knoweth it not; yea, gray hairs are here and 
there upon him, and he knoweth it not.  

ָפנָיו; וְֹּלא-וְָּענָה גְּאתֹ ן  י ָרֵאל, בְּ ל-יִשְּ ה' -ָשבּו אפ
ָכל הּו בְּ שֻּ ֹא -ֱאֹלקיהפ , וְֹּלא ִבקְּ   .ז

10 And the pride of Israel testifieth to his face; 
but they have not returned unto the LORD their 
God, nor sought Him, for all this.  

יִ    יא רי יִ , כְּיתֹנָה פתָֹ ה ֵאי ן ֵלב; ִמצְּ רי פְּ וייְִּהי אפ
ּׁשּור ָהָלכּו   .ָקָראּו, אי

11 And Ephraim is become like a silly dove, 
without understanding; they call unto Egypt, 
they go to Assyria.  

ִתי  יב רתֹש ֲעֵליהפ  ִרשְּ פְּ ר יֵֵלכּו, אפ כְּעתֹף --כיֲאשפ
ֲעָדָ  . ע לי יִ , אתִֹריֵד ; ַאיְִּסיֵר , כְֵּשמי ָּׁשמי   {}ס  הי

12 Even as they go, I will spread My net upon 
them; I will bring them down as the fowls of the 
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heaven; I will chastise them, as their 
congregation hath been made to hear. {S}  

ֹד ָלהפ  ִכי-יאתֹי ָלהפ  כִ   יג נִי, ש דּו ִממפ עּו -נָדְּ ָפשְּ
ֵד  פְּ ִֹכי אפ י כְָּזִבי --ִבי; וְָּאנ רּו ָעלי   .וְֵּהָמה, ִדבְּ

13 Woe unto them! for they have strayed from 
Me; Destruction unto them! for they have 
transgressed against Me; Shall I then redeem 
them, seeing they have spoken lies against Me?  

ל-וְֹּלא  יד ִלָב , ִכי יְּיִֵלילּו עי י בְּ -ָזֲעקּו ֵאלי
ל כְּבתָֹ  ; עי גתָֹררּו, יָסּורּו ִבי-ִמשְּ   .ָדָג ן וְִּ ירתֹש יִ ְּ

14 And they have not cried unto Me with their 
heart, though they wail upon their beds; they 
assemble themselves for corn and wine, they 
rebel against Me.  

בּו  טו ּׁשְּ י, יְּחי ָֹ  ; וְֵּאלי ִתי זְּרתֹע ִתי, ִחזיקְּ רְּ -ויֲאנִי יִסי
  .ָרע

15 Though I have trained and strengthened 
their arms, yet do they devise evil against Me.  

ִמיָהיָשּובּו ֹלא ָעל, ָהיּו   טז שפ  רְּ לּו --כְּקפ יִפְּ
ץ  רפ אפ ָג , בְּ עְּ שתֹנָ ; זתֹ לי ב ָשֵריהפ , ִמזיעי  לְּ רפ חפ בי

ָריִ    .ִמצְּ

16 They return, but not upwards; they are 
become like a deceitful bow; their princes shall 
fall by the sword for the rage of their tongue; 
this shall be their derision in the land of Egypt.  

 

 א פסוק ז פרק הושע י"רש

 מה  וגנבי  שקר  מיד פעלו כי לפני נגלו עוונו   ולרפאו  להושיע  חפץ כשאני - לישראל כרפאי( א)

 :הבריו  א  ללסט  בלסטיו  גדודיה ' פושטי ואף חביריה  ממו ן וגונבי  באי   מיד

   עזרא אב ן

 שלא בלב ' רשעי לפני עמד לרפא  ארצה כאשר אמר וירפאנו טרף הוא כי שאמרו בעבור - כרפאי( א)

 :הערי  מ ן חוץ גדודי  פושטי  וביו  יגנבו בלילה שקר פעלו כי ע ה עד עזבוהו

   ק"רד

  :כ רגומו פירושו, בחוץ גדוד פשט יבא וגנב - לישראל כרפאי( א)

   דוד מצוד 

 אשר שומרו ן ורעו  אפרי  עו ן נגלה אז צר   מחלי ישראל א  לרפאו  בלבי עלה כאשר - כרפאי( א)

 :עליה  ומקטרג העו ן בא מיד ל"ר שקר פעלו

 כי וא  ממי יפחוד ולא כל לעי ן בחוץ אנשי  גדוד בגדי ויפשוט יבוא לבו מזדו ן מה  אחד גנב - יבוא וגנב

 :בפרסו  יעשה לבסוף בס ר מעשהו לעשו  גנב היה ב חילה

    "מלבי

 זה לעומ , שבו   א  בשובי קציר החסד יעשה שליהודה שאמר למעלה נמשך. לישראל כרפאי( א)

 שבו   ג  ולהשיב ישראל א  לרפאו  שארצה בע  כי, קציר חסד יעשה לא לה  לישראל כ ן לא כי אומר

' ה כשהטיב כי, ובפרהסיא בגלוי להעוה י חילו מכוסה עונ  היה ש חלה  ח , אפרי  עו ן ונגלה אז

 ה חילו הערבה נחל עד חמ  מלבא וגבולה ישראל שבו  א  השיב שאז יואש ב ן ירבע  בימי לישראל

 שעשו הרע שומרו ן ורעו , למקו  אד  בי ן האמונה בדברי שהעוו מה הוא אפרי  ועו ן, בפרהסיא לחטוא

 ונגלה ונגד, ז"ע ולעשו ' ה באמונ  לשקר שקר פעלו כי אפרי  עו ן ונגלה נגד ומפרש, לחברו אד  בי ן

 באי ן בס ר לגנוב כגנב בא וג , אחד גנב בא ש חלה מה, בחוץ גדוד פשט יבא וגנב, אומר שומרו ן רעו 

 בחוץ שפשט רק בצנעה כגנב באו ולא, גדוד יפשטו רק אחד גנב יבא לא, גדוד פשט ע ה, רואה

 :השמש לעיני בפרהסיה

 

 ב פסוק ז פרק הושע י"רש
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 :לפני לזכרו ן כ ובה רע   שכל לב  אל נו ני ן אינ ן - ללבב  יאמרו ובל( ב)

   עזרא אב ן

 :פני נגד וה  או   סובבי  מעלליה  כי ידעו ולא רוא  איננו כי חושבי  וה  - ובל( ב)

   ק"רד

 :זכר י רע   כל כי בלבב  חושבי  אינ  - ללבב  יאמרו ובל( ב)

 ממני נעלמו ולא פני כנגד שהיו הרעי  מעשיה  או   יסבו ע ה - היו פני נגד מעלליה  סבבו  ע ה

 :בראש  גמול  המשיב הוא ואני הכל ידע י כי יכירו העונש ובקבל 

   דוד מצוד 

 מקיפי  הרעי  מעשיה  ע ה הנה' רע  כל זוכר שאני בלבב  חושבי  אינ  - ללבב  יאמרו ובל( ב)

 :או   אני ורואה פני נגד והמה מסביב או  

    "מלבי

 ומעניש רע   א  זוכר שאני בלבב  חושבי  היו לה  רע שהיה בע  כי ל"ר. ללבב  יאמרו ובל( ב)

 עוד ללבב  יאמרו לא גבול  א  והרחב י או   לרפא שרצי י בע  אבל, כ"כ רע   נגלה לא ולכ ן או  

 לי למה יאמר אול , בפרהסיה עונו  יעשו ולכ ן אעניש  ולא רע   ששכח י וחושבי , זכר י רע   שכל

 אשר ע ה שעושי  הרעי  מעלליה  או   יסבבו הלא, מעלליה  סבבו  ע ה הלא, הקוד  רע   לזכור

 :ראשוני  עונו  לזכור כלל צ"וא, בהוה פני נגד עומדי  שה , היו פני נגד

 

 ג פסוק ז פרק הושע י"רש

 :עושי  שה  ברעה חפץ מלכ  - מלך ישמחו( ג)

   עזרא אב ן

 :שימליכוהו' ושרי - מלך ישמחו' ברע ( ג)

   ק"רד

 :שמחוהו העגלי  בדבר ירבע  ע  כשנסמכו - מלך ישמחו ברע  ( ג)

 עצה באו ה ירבע  ע  הנסכמי  השרי  כ ן ג  שמחו ישראל יךקאל אלה ואמרו' בה שכחשו - ובכחשיה 

 ובכחשיה , עמה  ידו ג  כי ובחמס בעושק שעושי  ברעה מלכ  משמחי  ויו  יו  בכל פירושו או

  :ידיה  א  סומכי  ה  ג  כי השרי  משמחי  בעמי ו איש ומשקרי  שמכחשי 

   דוד מצוד 

 :בזה וחפץ לפניו הדבר כשר כי ישראל מלך א  משמחי  הרעה א  שעושי  במה - ברע  ( ג)

 :השרי  א  משמחי  השקרי  במעשה - ובכחשיה 

    "מלבי

 יספר ו חלה, מארצ  או   שהגלה אשור מלך י"ע מפל   אופ ן לספר הנביא י חיל מע ה. ברע  ( ג)

 ש חלה, או   והרגו במלכיה  שמרדו י"ע היה לזה הראשונה שהסבה, זא  כל הסבה אשר הסבה

 וימלוך וימי הו גדי ב ן מנח  עלה ועליו, ע  קבל ויכהו ירבע  ב ן זכריה א  והרג יבש ב ן שלו  ה קשר

 בידו הממלכה להחזיק כסף ככר אלף לו נ  ן ומנח  הארץ על אשור מלך פול שבא הסבה היה וזה,  ח יו

  גל  עלה ועליו,  ח יו וימלוך וימי הו מנח  ב ן פקחיה על רמליהו ב ן פקח ה קשר כ"ואח( ו"ט ב"מ)

 פקח א  אלה ב ן הושע הכה כ"ואח( ז"ט ש ' כנז) אחז י"ע היה, ונפ לי זבולו ן ויגלה אשור מלך פלאסר

 שלח כי קשר בהושע אשור מלך וימצא עבד לו הושע ויהי אשור מלך שלמנאסר עליו ועלה,  ח יו וימלוך

 ישראל א  ויגל שומרו ן על וצר כלא בבי  ויאסרהו אשור מלך ויעצרהו מצרי  מלך סוא אל מלאכי 

 מלשינו  בסב  היה בהושע קשר אשור מלך שמצא מה ג  כי הספר מדברי וי באר(, ז"י' סי ש ) אשורה

 למרוד חושב מאשר אשור מלך אז ן גלו וה  להשחי ו מזימו  עליו וחשבו בהושע שמרדו, ישראל מבני

 יאמר, הבאור אל נבוא ז"ועפ, הספר סוף עד מכא ן נבואו יו דברי החוזה הטיף האלה הדברי  ועל, בו

 שרי  ולב ברע   מלך לב לשמח מש דלי , מלך ישמחו וברע  , למלכ  נאמני  עדיי ן שהיו בע 

 :ההיא בע , המרד קוד  היה וזה, בכחשיה 

 ד פסוק ז פרק הושע י"רש
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 :בקרב  בוער יצר  כ ן הנח ו  מיד שהוסקה - מאופה בוערה( ד)

 שהיה הרע יצר  ישבו  משמעו ולפי המקרא לשו ן בו ליישב יכול ואיני ש ירג  מה  "י - מעיר ישבו 

 :מעיר 

 יכול שהוא הבוקר עד ויש ן שוב  הוא או ה יעשה כיצד הרעה א  בלבו משחשב - חומצ ו עד בצק מלוש

 הוי( ב במיכה) אומר הוא וכ ן לאפו  יכול שהוא שהחמיצה עד בצק מלוש שוב  שהאופה כמו לעשו ה

 :יעשוה הבקר באור משכבו   על רע ופועלי או ן חושבי

   עזרא אב ן

 וזה נפשנו על עבר נחלה, לילה כמו מלעיל בוערה מל  כ ן על זכר לשו ן ו נור עמה  מלכ  ג  - כל ( ד)

 צריך כי מעיר אופה ישבו  עד חומצ ו עד בצק מלוש בוערה אופה  נור כמו טעמו וככה הפוך הפסוק

 :הרבה ולהסיקו להבעירו

   ק"רד

, האש לחמימו  הניאוף חמימו  והמשיל אליה  נשמעי  הע  וג  השרי  ע  המלך - מנאפי  כל ( ד)

 ה נור חמימו  ורוב הפ  בו לאפו  והסיקו בערו שהאופה ל"ר מאופה, הבוער ה נור כמו ה  כי ואמר

 עד בצק מלוש הוא ההוא והזמ ן לחמ  בו האופו  הנשי  מהעיר האופה שישבו  הזמ ן הוא והסיקו

 הבצק שיחמץ עד או  ן מהעיר וישבו  ללוש הנשי  מצוה הוא להסיקו ב נור העצי  כשמשי  כי חמצ ו

 ה  כי ואמר ה נור היסק שיעור וזהו לאפו  בצק ן ע  שיבואו או  ן יעורר ואז בלבו משער שהוא כמו

 :היסקו בע  ה נור כמו בניאוף בוערי 

 :זכר לשו ן  נור כי נוספ  א"והה  ן"בעי הטרחא מלעיל - בוערה

 לא ישבו  א  או  ן המעיר היצר מעיר ישבי ' פי ל"ואאז', וגו מחמדי ן כולהו ן  "וי מהעיר כמו - מעיר

 :חמצ ו עד בצק מלוש אלא ארוך זמ ן ישבו 

 :טמאה בשקל ש  או עליך לחמלה בפלס מקור - חמצ ו

   דוד מצוד 

 :האופה מהיסק הבוער  נור כמו בה  בוער הזנו  חמו  -  נור כמו( ד)

 אינו ל"ר, לאפו ו ראוי שיהא שי חמץ עד הבצק מליש  ישבו  לזנו  או   המעיר היצר - מעיר ישבו 

 לשו ן אמר ה נור אל שהמשילו ולפי יו ר ולא לעשו  בידו ספק שיהיה עד א"כ שחשב מע  הזנו  מ ן בטל

 :יו ר ולא העיסה שי חמץ עד א  כי האפיה מ ן בטל ה נור שאי ן ב נור הנופל

    "מלבי

 אש כלהב  הזנו  יצר במליצ ו מדמה, מאופה בוערה  נור כמו בניאוף כול  עסקו. מנאפי  כול ( ד)

 ה נור א  המסיק והאופה, המשגל אל ה שוקה אש יבעיר כ ן כי, ומחממו ומסיקו ה נור א  המבעיר

 א  יניח בל משנ ו או ו שמעיר אחד איש לו יש י נמנ  וא , האש א  ש  ומבעיר הלילה כל יושב

 לאפו  ראוי שיהיה העסה ש  חמץ עד וממ י ן חדש בצק שילוש בע  רק ליש ן יוכל ולא, להצטנ ן ה נור

 רגע יניחנו לא המ אוה שהכח והיינו, יעירנו ולא משנ ו או ו המעיר ישבו  חומצ ו עד בצק מלוש שאז

 בע  עושי  ז"כ, כח  או ו  חליף עד שנאף מע  קטנה שעה רק ישבו  ולא פע  בכל  או ו א  ויעורר

 :אבל, והשרי  המלך ע  שלו  לה  שיש

 

 ה פסוק ז פרק הושע י"רש

 :מלכיה  א  ממליכי ן שהיה ביו  - מלכנו יו ( ה)

 :חולי  שרינו נעשו - שרי  החלו

 :לוצצי  א  לה חבר והכשרי ' הטובי מ ן ידו מושך והמלך ב  הבוער היי ן מחו  - מיי ן חמ 

   עזרא אב ן

 המלה וזא  הלוצצי  ע  ידו ימשך אז ביי ן ישכירוהו מלכינו יו  היו  או ו שיקרא מלכ  שימליכו - יו ( ה)

 ליץ ששרשו לץ מגזר   ן"העי עלומי שה  מהפעלי  הי ה מלוצצי  הי ה ואילו לצץ שהוא הכפל מפועלי

 הוא ומלכינו הראו כמו מחלי החלו ומל  שרשי  שני  ומ ופפו   ופפו  כ ן על ד"הלמ מכפולי הוא כ"ע

 ':הפועלי ה  והשרי  הפעול
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, החלה שהוא הנוסף מהבני ן הלב א  מחלה פועל  לב מחלה וכמוהו השכרו  מ ן המלך א  - שרי  החלו

 דל ך וסגור דל  כמו ככה ונסמך החמ  מ ן כמו ופירושו יי ן מלא בחמ   "בי בחסרו ן מיי ן חמ  וטע 

 :הזה כטע  שהוא שכר ואף חמ ך מספח והעד בעדך

   ק"רד

 עמו השרי  עסק היה מה אמר מלכנו יו  היו  או ו קוראי  שהיו מלך ממליכי  שהיו יו  - מלכנו יו ( ה)

 עסק  היה מה אלא חורי ן ב ן מלך חק שהוא כמו משפט ולהעמיד האויבי  ונצוח גבורה בעני ן לדבר לא

 בא וזה יי ן מלא בנאדו בא זה שהיה מיי ן חמ  זהו היי ן ש ו  מרוב המלך שהחלו עד וש ייה באכילה

 וכ ב, עמה  ומ לוצץ לוצצי  א  ידו משך הש יה רוב ע  והוא או ו שמחלי ן עד המלך ומשקי ן בנאדו

 :לוצצי  קרא  כ"ואח שישכרו קוד  שרי  קרא  ב חלה ל"אאז

  :קלל נחש  כעי ן ונוצצי  בשקל  ואר ולוצצי  אחד משקל שהוא אלא מי  החמ  א  ו מלא מ ן - חמ 

   דוד מצוד 

 בעבור חולי  השרי  נעשו אז המלכ ו יו  או הלידה כיו  ישראל מלך שמח  ביו  ל"ר - מלכנו יו ( ה)

 :השכרו  מרבוי חולי  ונעשו לש יה למלאו   הרבו כי מהיי ן נאדו 

 :הלוצצי  ע  לה חבר המדינה מ קו ן ידו משך א"כ - ידו משך

    "מלבי

 עסקו לא המרד יו  שלפני בלילה אז, להרגו שרצו המרד יו  המלך מפל  יו  כשהגיע. מלכנו יו ( ה)

 ע  הלילה כל יי ן ש ו ובה ועד , לב  מזימו  יקיימו איך לה יעץ הקושרי  ה אספו אז כי, בניאוף

 א  ולשמור הקשר מ ן ולהזהר לעמוד המלך שרי יכלו לא כ"ועי, היי ן י"ע חולי  נעשו שהשרי  עד השרי 

 היי ן אשר, היי ן של חמו  י"ע ל"ר מיי ן חמ  י"ע חולי  או   שעשו שרי  החלו שאז ש"וז, המלך ראש

 :מחנו יו כל ע  הלוצצי  בי ן וימשוך היי ן של ידו גבר שאז, לוצצי  א  ידו משך

 

 ו פסוק ז פרק הושע י"רש

 ומסיקי ן שמכיני  זה כ נור שלה  אורב במעשה לב  א  והזמינו הכינו -' בארב לב  כ נור קרבו כי( ו)

 :לאפו  או ו

 איך הרעה גמר א  וחשבו לב  שהכינו לאחר ה נור א  המסיק שלה  נח ו  - אופיה  יש ן הלילה כל

 :יעשוה

 :רע   א  שגמרו עד כאש בוערי  ולבוקר ישני  הבוקר עד כלומר - אופיה  יש ן

   עזרא אב ן

 בלילה יש ן אופה כל רק כ נור קרוב לב  והנה הלילה כל שיחשבו רעו  מחשבו  על בארב  מל  - כי( ו)

 :הלילה כל חושב רק יש ן לב  אי ן ואלה ה נור יבעיר בבוקר רק

   ק"רד

 הרע למעשה או ו קרבו' כלו בארב  או ו קרבו כ נור בוער שהוא לב  - בארב  לב  כ נור קרבו כי( ו)

 ולגזול לשלול הרוצה כי בארב  וזהו המחשבה אחר הרע שיעשו רעו  מחשבו  לחשוב לבב  שמו כלומר

 :במארב והמחשבה ממנו ישמרו שלא כדי  חלה אורב

 שהאופה וכמו המשל דרך על האופה הוא בו הפועל והכח המחשבה כלי הוא הלב - אופיה  יש ן הלילה כל

 והנה ההיסק מעשה  כלי  שהוא הפ  א  בו ואופה העצי  שבערו ימצא ובבקר בלילה ה נור א  מסיק

 כח שהוא המשל בעני ן האופה כ ן הבקר עד מעשה לו שאי ן ב נור העצי  שנ  ן אחר בלילה יש ן האופה

 יש ן או ו קורא והחושב הבקר עד מעשה לידי' המחשב  צא שלא ונח שוכב' כלו בלילה יש ן הוא המחשבה

 :הגוף יגיע ' במחשב שאי ן לפי

 על רע' לעשו' החושבי אמר וכ ן בלילה שחשבו הרע לעשו  בבקר' להוטי שה ' כלו - בוער הוא בקר

 :יד  לאל יש כי יעשוה הבקר לאור' משכבו 

 

   דוד מצוד 

 :להסקה ה נור מכי ן שהאופה כמו זה על זה לארוב לב  והכינו הקריבו אשר - קרבו כי( ו)
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 האש כדרך ב נור שלהב  מבעיר הוא הבוקר יאיר וכאשר הלילה כל הוא יש ן האופה - אופיה  יש ן

 :עושהו מיד' לעשו ידו לאל' כשיהי מיד אבל ונח שב  הוא לעשו  בידו סיפק שאי ן בעוד ל"ר להב המעלה

    "מלבי

 זה לב  א  קרבו, אש מלהבו  לה חמ  המוכ ן כ נור הדומה לב  א  קרבו בלילה בו כי. קרבו כי( ו)

 אופ ן ובאיזה, המלך א  להרוג ארב  בע  לזה זה סודו יה  ומסרו לבו מצפוני גלה א"שכ ל"ר, לזה

 והעריו  ה אוה יצר שהוא האופה א  הזא  בלילה העירו לא, אופיה  יש ן הלילה כל ולכ ן, יהרגוהו

 כאש בוער הוא בקר אבל, והרצח המרד בעניני רק בניאוף עסקו שלא הזא  בלילה ולנוח ליש ן והניחוהו

 העשוי באש הובער ולא, וקרב  לב  שהוא ה נור הובער המלך א  והרגו המרד שנגמר בבקר, להבה

 אליו הקרב כל א  ולאכול לכלו  דרכו שהלהב להבה באש הובער רק, לח  בו לאפו  ה נור להסיק

 הכעסני רוח של המ עורר כח רק המ אוה יצר של היה לא אז שהובער המ עורר שכח היינו, מרחוק

 :אז כי, ולהשמיד ולאבד להרוג ורצח וחמה בקנאה

 

 ז פסוק ז פרק הושע י"רש

 מלכיה  כל לה  על ה ומה ביד  מוחי  שהיו לפי שלה  סנהדרי ן א  הרגו - שופטיה  א  ואכלו( ז)

 חמ  שרי  החלו ירבע  א  שהמליכו ביו  דרשו  "עכו במסכ  ובירושלמי אלי בה  קורא שאי ן לפי נפלו

 עמא וכל הוא רמשא ע י הש א לו ן אמר  "עכו ל ן עבד קו  ליה אמרי ן לגביה א ו ן שמפורש כמו מיי ן

 וא ו אזלו' בצפר ואי ו איזלו ן בכ   חזרו ומחר א   שכורי  עכשיו שמא הוא שכרו  ע  כלומר ש יי ן

 הדא לו ן קטלינ ן אנ ן ליה אמרו ן דילכו ן סנהדרי ן מ ן דחיל אנא לו ן אמר' וגו כ נור קרבו כי היא הדא בצפרא

 :שופטיה  א  ואכלו היא

 מכל חביב דור איזה לו אמרי ן ואינו ן ליצני ן  רי ן גבוי מו יב הוה כשר נש בר חמי הוה כד -' וגו ידו משך

 לא חביבי ן דהוו אגב לו ן אמר והוא  "עכו עבדי ן ולא לו אמרי ן ואינו ן המדבר דור לו ן אמר והוא הדורו 

 :כ ן לעשו  רוצה שהמלך דו  כ ן למעבד בעי דמלכא חש לו אמרי ן ואינו ן אי ענשו ן

   עזרא אב ן

 :כ וב כ ן על מלכיה  על קושרי  ג  שופטיה  אפילו אלה א  אלה אוכלי  הטע  - כול ( ז)

   ק"רד

 כי והעני ן אוכל  האש כי' שופטיה א  ואכלו שאמר לעני ן וכפלו המשל הוא מבואר - כ נור יחמו כל ( ז)

 לעשו  יוכלו לא המרעי  מרוב כי בעיר משפט יעשו שלא' שופטיה א  ומכלי ' אוכלי' הרעי' במעשיה ה 

 עצמ  מסלקי ן שאי ן לפי עליה  והעונש  קפה שיד  שרואי  כיו ן יוכיחו  ולא הרשעי  יחניפו וג  משפט 

 לא י ו  ישעיה בנבוא  אמר וכ ן ביד  יכול  שאי ן מי ומניחי  ביד  שיכול  מי שופטי  אלא משפט מכל

 ':אליה יבא לא אלמנה וריב ישפוטו

 ביד נפלו ג   ח יו מולך המלך הורג' שהי זה כי זה ביד זה נופלי  ישראל מלכי שהיו - נפלו' מלכיה כל

 מלכנו ביד כח אי ן הרי בלב  לחשוב לה  שהיה אלי בה  קורא אי ן כ"ואעפ האומו  מלכי' אויביה

 ביד נופלי  עצמ  שרואי ן פי על אף במלכי  בה  מ"וי יושיענו הוא כי' ה אל נשובה מצרינו להושיענו

 מחייבי ן שקריהו ן ובליש ן שופטיה  א  ואכלו יונ  ן ו רג , מחטאו וישוב אלי שיקרא מה ' א אי ן  "העכו

  :דייניהו ן י 

   דוד מצוד 

 ':בוער כ נור לעבירה מחממ  היצר - כ נור יחמו( ז)

 לשוב אלי שיקרא מי בה  אי ן ז"ועכ' מלכיה כל נפלו ולכ ן ביד  שמיחו על הסנהדרי ן א  הרגו - ואכלו

 :מדרכו

    "מלבי

 מ ן נ חממו עצמ  וה  ה נור היו עצמ  ה  כי ה נור א  להסיק האופה בא לא אז. כ נור יחמו כול ( ז)

, נפלו מלכיה  כל זה ובאופ ן, שופטיה  א  ואכלו, אוכלה אש כלהב שהיה המרד להב  שהיא הלהבה

 מנח  ב ן ופקחיה יבש ב ן ושלו , ירבע  ב ן זכריה נהרג שכ ן, ומרד קשר י"ע מלכיה  כל א  הרגו שכ ן
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 לה  היה וזה, ואבדונ  גלו   סב  היה וזה, ל"כנ המרד י"ע צר ביד שבי הושע הלך וכ ן, רמליה ב ן ופקח

 :אלילי  עובדי רשעי  היו ומלכיה  שה  אלי קורא בה  שאי ן מפני

 

 ח פסוק ז פרק הושע י"רש

 :האומו  בי ן בגולה יבולבל - י בולל( ח)

 :הגחלי  על שאופי ן חררה עוגה אי אכל  אי הפכ  דלא דעד כחררה יונ  ן  ירג  - הפוכה בלי עוגה

   עזרא אב ן

 וזהו זה מפני לזה האומו  מ ן עזר מבקשי  שה  והטע  מעורב בלול כמו - י בולל הוא, אפרי ( ח)

 אז הפוכה בלי עוגה וטע , הקוראי  ה  ומצרי  בלול כמו בעמי  י בולל כ ן על הלכו אשור קראו מצרי 

 :לעוגה העצה דמה ל נור ולב  יצר  דמה כי ובעבור עצ   על והטע  הפוכה כשאינה נשרפ   הי

   ק"רד

 הוא כלומר וערבוב בלבול עני ן הארץ כל שפ ' ה בלל ש  כי כמו - י בולל הוא בעמי  אפרי ( ח)

 :כמעשיה  ועשו בה  ה ערבו וה  מה  הבדיל ' י  לקשה  "בעכו מעורבב

 נאפה ואינה מ ח  נשרפ  היא או ה הופכי  אי ן א  הגחלי  על הנאפה העוגה כמו - הפוכה בלי עוגה

 היה כ ן אופניה על שיושיבוה עד לעני ן מעני ן או ה הופכי ן כשאי ן נכונה שאיננה העצה היא כ ן מלמעלה

 דלא דעד לחררה דמ ן  "וי, בטוב בחר ולא הבחי ן ולא אחרי  ואלהי  העגלי  לעבוד בעצ ו אפרי 

 :א אכל  א הפכ 

   דוד מצוד 

 :מעשיה  ולמד הבבליי  בי ן ה ערב הוא - י בולל הוא( ח)

 נשרפ  היא שאז עבר אל מעבר או ה מהפכי  כשאינ  הגחלי  על הנאפ  כחררה - הפוכה בלי עוגה

 :והיושר השווי צד על להיו  במעשיו מ בונ ן אינו הוא כ ן מקצ ה אפויה ואינה מקצ ה

    "מלבי

 קרא מנח  כי, בעמי  וי ערב י בולל הוא שאפרי  נס בב ז"עי מלכיה  א  שהרג י"וע. אפרי ( ח)

 רב ואגב, ריבו לריב אשור מלך בא מנח  ב ן פקחיה על פקח וכשקשר, המלוכה ד"ע לו לעזור אשור למלך

 וזא ', ג פסוק ל"כנ הושע על בא פקח א  הושע כשהרג כ"ואח, נפ לי ארץ א  והגלה יהודה מלך ריב

 במשל ע ה עד שדבר מפני, הפוכה בלי עוגה היה אפרי  כ"ועי, מלכיה  הריג  י"ע בעצמ  לה  גרמו

 ג"ע הנאפי  כעוגה דומה היה רק, עבר   באש המחומ  ב נור נאפו לא זה שבכל במליצ ו יאמר ה נור

 שבצד חסרונו  ש י לה יש נ הפכה לא וא , צד מכל ש אפה כדי פעמי  כמה ש  הפך שצריך, גחלי 

, לאכילה ראויה ואינה עדיי ן נאפה לא העליו ן ובצד, העוגה א  הגחלי  ישרפו הגחלי  אל הסמוך ה ח ו ן

 :ז"שאח הפסוק יבואר והנמשל

 

 ט פסוק ז פרק הושע י"רש

 השאיר לא כי( יג ב מלכי ' )שנא יהואחז בימי אר  מלכי שאכלוהו לבו אל ש  לא - ידע לא והוא( ט)

 :אביו( א"ס מרע ) מדע  בנו ירבע  חזר לא כ"ואעפ לדוש כעפר וישימ  וגומר ליהואחז

 :מס כלי ן לא ואינו ן מט ינו ן חלישו א אף יונ  ן  רגו  - זרקה שיבה ג 

   עזרא אב ן

 שיבה ג  וטע , המלכי  על כ וב כאשר ולמצרי  לאשור נו ני  שהיו השחד על הטע  - אכלו( ט)

 :הונ  ואבד כח  שנחלש

 :האד  מ ולד   בא שהשיבה שיבה בו זרקה ה ולדה - בו זרקה

   ק"רד

 :מלכי  בספר שכ וב כמו - כחו זרי  אכלו( ט)

 :מרשעו שב ולא זה כל לו בא בעונו כי ידע לא - ידע לא והוא



8 
 

 הארץ כל בדרך והולך כחו אפס כי יראה כי הזקנה בימי הרעה מדרך ישוב האד  כי - בו זרקה שיבה ג 

 ב ן והושע פקח בימי באחרונה ג  ואמר, הזקנה לימי רב זמ ן לה  הצרה האריכו  ודמה מו ו טר  וישוב

 :הרעה מדרכ  שבו לא כ"אעפ שיבה בו שזרקה כאד  ימיה  בסוף שהיו אלה

 אף  "וי ה ולדה בו זרקה' פי עזרא ב ן אברה  רבי והחכ , בו נזרקה אמר כאלו עומד פעל - בו זרקה

  ':וגו חלישו א

   דוד מצוד 

 :מזה ידע לא כאלו לב על משי  ואינו מארצו לקחו הבבליי  - זרי  אכלו( ט)

 :לב על משי  ואינו שיבה כאיש האויב מול כח  שו  בו נזרקה - בו זרקה שיבה ג 

    "מלבי

 שבא בדמיו ן שזה הגחלי  מ ן ה ח ו ן בצד  אכל הפוכה בלי שהעוגה כמו הנמשל א  מבאר. אכלו( ט)

 ולקח כח  א  אכל אשור שמלך, ידע לא והוא כחו זרי  אכלו כ ן, העוגה כח ואוכל האש כח שהוא זר כח

 זרקה שיבה ג  כ ן, ורכה רפויה עסה והיא מלמעלה נאפי  לא הזא  שהעוגה וכמו, או   והגלה ממונ 

 נעשו כ ן, האברי  וחלש המזג רפה, עצמו יו ודש ן חייו כח שרפה שיבה כאיש שנדמו, ידע לא והוא בו

 :כח  ש כזק ן גבור   ונש ה בעצמ  חלשי 

 

 י פסוק ז פרק הושע י"רש

 כמו עבר' ל אלא ע יד' ל זה וענה ואי ן עוני' ל חז ן ואינו ן דישראל יקרא וימאך - בפניו ישראל גאו ן וענה( י)

 לשו ן זה ואף( לז' בראשי) פסי  כ ונ  לו ועשה וכמו זה אל זה שקרא שמע י( ו' ישעי) זה אל זה וקרא

 ':ה אל שבו לא זא  ובכל ונשפלו נמעטו כבר עבר

   עזרא אב ן

 :פירש יו - וענה( י)

 :שיעזרו  לגוי  עוד י נו מה לה  שאי ן כעניי  -' ה אל שבו ולא

   ק"רד

 :למעלה פירשנוהו - וענה( י)

   דוד מצוד 

 :יכנע - וענה( י)

 ':ה אל שבו לא ז"ועכ גאונו והכנע  השפל  ראה בעיניו ל"ר - בפניו ישראל גאו ן

 :מוסר לקחו לא ועדיי ן בקשוהו לא עליה  הבאה הזא  הפורעניו  כל ע  - זא  בכל

    "מלבי

 א  לבקש ילכו ובבקר  בצאנ  אז בפניו ישראל גאו ן יענה אשר שבע '( ה' ה) למעלה ש"מ נגד. וענה( י)

', ה אל שבו ולא' ה אל נכנעו לא זה בכל, בפניו ישראל גאו ן שענה הג  ע ה אומר, ב שובה וישובו' ה

 :העמי  מ ן עזר בקשו רק וב פלה בקרבנו ' ה א  לבקש זא  בכל בקשוהו לא וג  ב שובה לשוב

 

 יא פסוק ז פרק הושע י"רש

 :לה  רע ומה לה  טוב מה להבחי ן - לב אי ן( יא)

 :לעזרה קוראי  ה  מעול  לה  שהרעו לאו   - קראו מצרי 

 :לה  שיעזור הלכו אשור מלך אל - הלכו אשור

   עזרא אב ן

 ילכו כאשר ידעו לא וה  עזרה לבקש ואשור מצרי  אל' הולכי שהיו דע ו וחוסר בקלו ו - אפרי  ויהי( יא)

 שהזכיר ובעבור לה  ולא עליה  אמר כ ן על לברוח יוכלו לא כי א פש  והנה עליה  רש י אפרוש אני כי

 :אוריד  השמי  כעוף אמר כיונה

   ק"רד

 הגרגירי  ללקט כש בא להבי ן לב לה שאי ן לפ יו ה ברש  הנלכד  ליונה המשילו - אפרי  ויהי( יא)

 ש  ילכו לרע   כי ממצרי  או מאשור עזר ושואלי  הולכי  כשהיו אפרי  כ ן ללכדה ש  פרושה רש 
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 י ברך לקה ברש  יפלו בה  להעזר וכשיחשבו הכל בידו אשר י ברך לקמה ולא  "מהעכו עזר בבקש 

 לה שאי ן לפי יונה אלא העופו  לשאר הדי ן והוא היונה וזכר רש י עליה  אפרש ילכו כאשר שאמר וזהו

 ליונה דמ ן ישראל בי  והוו  רג  ויונ  ן, שימצאנה הרע על  רגיש ולא ב מימו  הולכ  כאלו היא מרה

 המבכה לאשה שאומר הערבי ללשו ן ודמהו, פניה וגורד  מבכה שריח א הערוך בעל' ופי' וגו שריח א

  :שרחה פניה ומשרט 

   דוד מצוד 

 הזרעי  מ ן לאכול הרש  אל לרד   מהר כי לב בלא היא כאלו בקלו  הנפ ה כיונה - פו ה כיונה( יא)

 בצלו לחסו  לאשור והלכו לעזר   לבוא למצרי  קראו כי אפרי  הוא כ ן  לכד ש  כי מבחנ  ואינה שבה

 :לרע   שהוא יבינו ולא

    "מלבי

 שהיו אחר, הלכו אשור קראו מצרי  כי, ושכל לב בלא הכל לעשו . לב אי ן פו ה כיונה אפרי  ויהי( יא)

 קשר אשור מלך שמצא גלו   סב  היה שזה, לעזרה מצרי  לקרוא לה  היה לא אשור מלכו   ח 

 ישראל א  ויגל שומרו ן על ויצר כלא בבי  ויעצרהו ולכ ן, מצרי  מלך סוא אל מלאכי  שלח אשר בהושע

 ב"מ ש"ממ משמע שכ ן, לאשור הושע הלך, למצרי  שקרא שאחר אחרו  סכלו  עוד בזה והיה, אשורה

 שלש עליה ויצר שומרו ן ויעל הארץ בכל אשור מלך ויעל כלא בבי  ויאסרהו אשור מלך ויעצרהו'( ד ז"י)

 ואז לשומרו ן לשוב נ נו ולא או ו עצר וש , ונכנע כעבד אשור מלך לקרא  הלך שהושע שמשמע, שני 

' ג שומרו ן על לצור הוצרך שהלא לאסרו יכול היה לא בשומרו ן נשאר הושע היה א  כי, הארץ על עלה

 לאשור ללכ  לו היה לא מצרימה וישלח בו מרד כי בנפשו שידע אחר מאד גדולה סכלו  וזו, שני 

 :ש"וז, בידו ולהמסר

 

 יב פסוק ז פרק הושע י"רש

 ומורידי ן ממנו למעלה עולי ן והנץ שהנשר השמי  כעוף רש י עליה  אפרוש למצרי  - ילכו כאשר( יב)

 :נבוכדנצר ידי על במצרי  אוריד  כ ן לארץ או ו

 ה  שע ידי ן הנביא ירמיה ביד לעד   משמיע אני אשר ככל יסורי  עליה  אביא - לעד   כשמע איסיר 

 שו  א  לה  ואמר' וגו רע וא  טוב א  וגומר יךקאל' ה לנו ויגד( מב ירמיה' )וגו בעדנו נא ה פלל לו לומר

 :העני ן וכל א כ   שיג ש  ממנה יראי ' א  אשר החרב והי ה מצרי  לשוב נפשיכ   שימו

( כו' ויקר כמו ייסורי ן' ל פ ר דונש אבל( ל' ירמי) אנ ק ומוסרו יך קשר' ל' פי ומנח  ייסורי ן לשו ן איסיר 

 כעוף א"ל -( ד משלי) נגדך יישירו ועפעפיך ביישירו נוסף כאשר באיסיר  השני ד"היו ונוסף א כ  ליסר

 :הרש  מורידי ן ברש  שה  ולאחר כלונסו  על ה לויה ברש  הנלכד השמי 

   עזרא אב ן

 ולא נגדך יישירו ועפעפיך כמו ו"בוי ד"היו החליפו ולא הנוסף מהבני ן הוא רק איסר  כמו - איסיר ( יב)

 איסר אני והטע  ייסר הע יד או יסר ששרשה בנינה על המלה והעמידו אוריד  אושיב  כמו אוסיר  אמר

 :בארצ  היושבי  לעד   כשמועה יהיו אז למצרי  ההולכי  אלה

   ק"רד

 :הרש  ב וך - אוריד  השמי  כעוף, כאשר( יב)

 והאלו  ה וכחו  דברי במדבר לעד   שהשמע י כמו העמי  במוסר אכניס  - לעד   כשמע איסיר 

 :ה ורה דברי אל ישמעו לא א  ב ורה הכ ובו 

   דוד מצוד 

 :עזרה לבקש ולאשור למצרי  - ילכו כאשר( יב)

 :למכשול לה   היה ההיא ההליכה ל"ר מהלכ  בדרך בה ויפלו -' וגו אפרוש

 לעוף המשיל  ולכ ן הרש  ע  לארץ ולרד  לנפול ממעל ה לויה ברש  הנלכד העוף דרך -' וגו כעוף

 :לארץ עמה ויפלו ברש  ילכדו כי לארץ אוריד  ואמר

 :ב ורה הכ ובה האלו  דברי במדבר לעד   שהשמע י כפי או   אייסר - איסיר 
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    "מלבי

 בזה, אוריד  השמי  כעוף רש י עליה  אפרוש ז"שעי' מה היה זה לאשור שהלך במה. ילכו כאשר( יב)

 אל יורד והעוף רש  עליו שפורש רק, שמי  מגבהי הציד יד או ו ש שיג א"שא השמי  כעוף נדמה

 פו ה כיונה ונפ ה, בצורה עיר בשומרו ן אשור מלך יד או ו ש שיג אפשר היה לא כ ן, ש  ונצוד הרש 

 היה וזה, כלא בבי  ונאסר ברש  נלכד וש  אשור מלך אל ללכ  היינו הרש  אל ממקומו לרד 

 אז וג  ל"ר אפד  ואנכי לעד   איסיר  כשמע הכ ובי  שיעור איסיר : שולל או ו שהוליך' ה בהשגח 

, מוסר ישמעו שא , חשב י אני ל"ר, כשמע ש"וז, ול וכח י למוסרי שומעי  היו א   קנה עדיי ן לה  היה

, ממני נדדו כי בעבור לה  שאוי שיראו לה  שאומר והיינו, מוסר דברי בזה לה  אומר לעד   איסיר  אז

 מה לב שישי ו ז"עי אלי וישובו הזה המוסר א  שישמעו כשמע, אפד  ואנכי ובזה, במוסרי איסר  כ ן

 מוסר לשמוע בזה נ יסרו לא ה  כזבי  עלי דברו והמה אבל, אשור מלך מיד אפד  ז"עי, גור  החטא

 :והעונש ההשגחה א  להכחיש כזבי ' ה על דברו רק', מה שנדדו י"ע לה  באה שהרעה לב על שמו ולא

 

 יג פסוק ז פרק הושע י"רש

 שקר ירמיה אל אמרו כזבי  עלי דברו וה  בה ה  אשר מרעה לפדו   חפץ היי י אני - אפד  ואנכי( יג)

 :מצרי   בואו אל לאמר' ה שלחך לא( מג/ ירמיה/ ש ) מדבר א ה

   עזרא אב ן

 :עליה  יבא שוד בורחי  שהיו בעבור נדדו טע  - אוי( יג)

 :לה  להרע לבי כל כי אומרי  היו וה  לפדו   ומחשב י בלבי - ואנכי

   ק"רד

 :בי ומרד פשע וזהו העגלי  לעבוד מקדשי בי  מעבוד  - ממני נדדו כי לה  אוי( יג)

 שאמרו ישראל בני ויחפאו שאמר כמו כזבי  עלי דברו ה  אבל מצרו   לפדו   בלבי היה - אפד  ואנכי

 והיה מה  פני והס ר י עליה  השגח י לא לפיכך רע א  טוב יעשו א  במעשיה  ומשגיח יודע שאינו

  :לאכול

   דוד מצוד 

 :ממני ללכ  נדדו - ממני נדדו( יג)

 :אשור והוא עליה  יבוא השודד - לה  שוד

 שנאמר כמו בהשגח י כחשו כי כזבי  עלי דברו המה אבל מצר   לפדו   היה בלבי - אפד  ואנכי

 (:יז ב מלכי ' )וכו ישראל בני ויחפאו

   

 יד פסוק ז פרק הושע י"רש

 :י"  כך יללה לה   בא כ ן על כי - משכבו   על יילילו כי( יד)

 :בי וימרדו יסורו לפיכך דג ן של מגורו  מגורו  לה  יש - י גוררו

   עזרא אב ן

 אלי יזעקו לא עליה  הבאה הרעה על לה  אוי ואמרו משכבו   על הלילו אפד  כאשר הטע  - ולא( יד)

 נהרסו כמו ולש ו  לאכול ביו  שי חברו י גוררו ו ירוש דג ן על וטע , הרופא אל החולה יזעק כאשר

 :ממגורו 

 :כזבי  לדבר מורדי  וביו  אלי יזעקו לא בלילה והנה בי סרה ידברו - בי יסורו

   ק"רד

 :רע   ולא טוב   לא יודע ואיני צעק   שומע שאיני שחושבי  מחשב   לפי - בלב  אלי זעקו ולא( יד)

 הרע עניינ  על ויבכו יילילו מהרע לה  שיבא במה חושבי  וה  מט   על כשה  - משכבו   על יילילו כי

 :בי פשעו כי הרע לה  בא מא י כי חשבו ולא

 פי על ואף בעיר אשר מהרעב עליו כל  יאספו למכור  ירוש או דג ן בעיר כשיבא - י גוררו ו ירוש דג ן על

 :בי יסורו כ ן

 :עזי  עלי יגורו יגור גור ה ן כמו וחבור אסיפה עני ן - י גוררו
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 בסגי  ירוש דג ן על  רג  ויונ  ן וסרר סור שרשי  שני בעני ן וה  ומורה סורר סרה דבר כי מ ן - יסורו

 ':וגו עיבורא

   דוד מצוד 

 בלב  אלי זועקי  אינ  אז צרו   על ומ רעמי  בוכי  משכבו   על מייללי  ה  כאשר - יילילו כי( יד)

 :בהשגחה מכחשי  כי

 כי בי וממרי  סרי  והמה ש  לגור אחרו  בארצו  לשוטט הולכי  וה ירוש הדג ן חסרו ן בעבור - דג ן על

 :זא  כל פעל' ה ולא הוא מקרה יאמרו

    "מלבי

 זועקי  אינ  אבל, מיללי  רק ה  הצרו  מרוב משכבו   על יילילו כי בע  ג . בלב  אלי זעקו ולא( יד)

 ה  י גוררו ו ירוש דג ן על, ולחוץ השפה מ ן רק, בלב  אינו אליו יזעקו א  וג , לפניו לה פלל' ה אל

 הבל י ומורה סורר כב ן בי יסוררו ל"ר בי יסורו וה , ו ירוש דג ן להשיג כדי למקו  ממקו  מ גוררי 

 :וסובא זולל והוא אביו בקול שומע

 

 טו פסוק ז פרק הושע י"רש

 וי חזקו או   מייסרי  שה  במה אליה  לשמוע נביאי ידי על בירא י - זרועו   חזק י יסר י ואני( טו)

 :זרועו  

   עזרא אב ן

 :לאפרי   רגל י ואני כדרך זרועו   לחזק רק לרע   לא יסר י  אני הטע  - יסר י ואני( טו)

   ק"רד

 ואלי זרועו   וחזק י שיסר י הוא אני אויביה  כנגד חזקי  והיו הטוב לה  כשהיה - יסר י ואני( טו)

 :הרע או הטוב לה  הוא מקרה רק מא י אינו כי אמרו כי רע יחשבו

 ':וגו מיי י אנא די וכמא  "וי הדבר חזוק הוא והקשר קשירה עני ן, ערוד מוסרו , מלכי  מוסר כמו - יסר י

   דוד מצוד 

 ובי ן באה ממנו לא לומר רע עלי חשבו המה הנה היטב לחזק  זרועו   קשר י וכאשר - יסר י ואני( טו)

 :למקרה חושבי  הטובה ובי ן הרעה

    "מלבי

 זרועו   חזק י בזה כי שחשב י הכוונה על היה הלז ומורה סורר הב ן א  שיסר י מה. יסר י ואני( טו)

, רע יחשבו אלי ה  אבל, אפד  ואנכי לעד   איסיר  ש"כמ, יד  א  ואחזק ב שובה ישובו כ"שעי

 :לטוב   הוא שכוונ י יחשבו ולא הרעו  פועל שאני שחושבי 

 

 טז פסוק ז פרק הושע י"רש

 הוק  הגבר נא ( כג ב שמואל) כמו בקמץ על נקוד לכך לה  להועיל ולא למצרי  שבו - על לא ישובו( טז)

 :שלאחריו ל יבה דבוק ואינו עילוי לשו ן שהוא על

 :לדרו  יורה הוא לצפו ן חץ בו לירו  כשרוצה - רמיה כקש  היו

 ':למצרי ששבו החיילי  וכל( מג ירמיה) קרח ב ן יוחנ ן - שריה  בחרב יפלו

 :לירמיה שהשיבו קשה לשו ן - לשונ  מזע 

 לא לכ  כ וב והלא פורעניו  עלינו להביא כדי אצלנו' שב  למה מצרי  בארץ לה  ילעיגו אשר - לעג  זו

 (:יד שמו ) עוד לראו    וסיפו

   עזרא אב ן

 רמיה כקש  היו טע  וזה שריה  על להלשי ן רק צורך על לא מצרי  אל ישובו הטע  - על לא ישובו( טז)

 :לשונ  מזע  והעד

 :הלשו ן אנשי סימ ן  "המ כי בעיני הקרוב - לעג  זו

   ק"רד
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 הצרה לה  כש בא ופירושו, עליו ן כמו  אר הוא לפיכך, על הוק  כמו, קמוץ הוא - על לא ישובו( טז)

 :הכל על עליו ן שאני אלי לא  "העכו אל לזעוק ישובו

 לעבר שיורה הקש  דורך שירמה המרמה הקש  כלומר, מרמה עני ן והוא ש  או  אר - רמי  כקש  היו

 שהוא לפי הרמיה העושה הוא שהדורך י"ואעפ, בקש  המרמה ו ולה אחר לעבר כרגע ידו ויהפוך אחד

 לדרך שבי  היו וברגע טובה לדרך שבי  היו פעמי  ישראל כך, אחר יד על שהוא י"ואעפ המעשה בעל

 כ ן כי, הרעה לדרך שבי  יד  שעל במשל הדורך ה ' השק ונביאי, משל דרך על הקש  ה  והנה, רעה

 וכמעט, י קהאל הוא' ה י קהאל הוא' ה הע  כל אמרו האמ י המבח ן שעשה אחר אליהו בדבר ראינו

 :והעגלי  הבעלי  לעבוד שבו

 האויב עליה  כשיבא לה  ואומרי  רעה בדרך או   שמוליכי  שריה  - לשונ  מזע  שריה  בחרב יפלו

 :לה  יבא ומה האלה בדברי  לקה שזועמי  לשונ  זע  וזהו, עזר מה  ונבקש למצרי  נלך

 עזר לבקש באי  כשה  ומ לוצצי  שלועגי  מצרי  בארץ לה  היא לעג ההליכה וזו, בדרך - בחרב יפלו

 הרעו  חיו  אוכלי  היו מה ', וגו מה  וליש לביא', וגו נגב בהמו  משא ישעיה בנבוא  אמר וכ ן, מה 

 :האויב בחרב נופלי  היו ומה 

  :זא  כמו והוא, אלמד  זו ועד י וכ ן  "בחול - זו

   דוד מצוד 

 שלא רמיה איש כקש  והיו המקרה כנגד א"כ י ברך העליו ן כנגד לא עצמ  משימי  - על לא ישובו( טז)

 יהפכו פ או  כי בהשגחה הדברי   ולי  אינ  ה  כ ן בהיפך א"כ ב חלה שנפנה המקו  אל החץ יורה

 :במקרה הכל ו ולי  בה ומכחישי  ממנה עצמ 

 :האויב בחרב שריה  יפלו לכ ן - יפלו

 :משגיח' ה אי ן לומר יכחשו כי' לה לזע  שה  דברי  בלשונ  שמדברי  מה בעבור ל"ר - לשונ  מזע 

 כחשו כי האמ י  האמונה על לעגו כאלו אז ג  כי מצרי  בארץ היו   בעוד אחזו הזא  במדה - לעג  זו

 :בהשגחה

    "מלבי

 אבל( אוריד  השמי  כעוף רש י עליה  אפרש למעלה הנזכר) הרש  מ ן ישובו ה . על לא ישובו( טז)

 ברחו שכ ן, אחר רש  אל זו מרש  ילך רק למעלה לעוף, על ישוב לא הרש  מ ן שישוב אחר הזה העוף

 היו שריה  שיעורו, לשונ  מזע  שריה  בחרב יפלו רמיה כקש  היו, אשור רש  אל מצרי  מרש 

 מנחה וששלח בו שמרד אלה ב ן הושע א  והלשינו אשור מלך אל שהלכו השרי  על ל"ור, רמיה כקש 

 ובזה, והרג  שומרו ן על כ"אח צר אשור ומלך הושע על קש   חץ לירו  בזה וחשבו, מצרי  מלך סוא אל

 שריה  ל"ור, לב  אל לשונ  חצי חזרו וכ ן, המורה לב אל החץ חוזר חץ בו שמורה שמי רמיה כקש  נדמו

 נדמו כ"וא, אשור מלך י"ע בחרב יפלו עצמ  ה  מלכ  על שאמרו ר"בלה לשונ  מזע  חצי  ירו אשר

 :רמיה כקש  שהיו עליה  לעגו שש , במצרי  בלעג עליה  לעגו כ ן מצרי  בארץ לעג  זו, רמיה כקש 

 

 

 


