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Hosea Chapter 8  ַע  הֹושֵׁ

ל-ֶאל  א ֶנֶשר עַּ ָפר, כַּ ָך שֹׁ ית ה'-ִחכְּ רּו --בֵּ ן ָעבְּ יַּעַּ
ל עַּ ִריִתי, וְּ   .ּתֹוָרִתי ָפָשעּו-בְּ

1 Set the horn to thy mouth. As a vulture he 
cometh against the house of the LORD; 
because they have transgressed My covenant, 
and trespassed against My law.  

ל  ב ָראֵּ ֲענּוָך, ִישְּ דַּ ָעקּו; ֱאֹלקי יְּ   .ִלי, ִיזְּ
2 Will they cry unto Me: 'My God, we Israel 
know Thee'?  

פֹו  ג דְּ ל, טֹוב; אֹויֵּב, ִירְּ ָראֵּ   .ָזנַּח ִישְּ
3 Israel hath cast off that which is good; the 
enemy shall pursue him.  

ִּתי;   ד ֹׁא ָיָדעְּ ל ִשירּו וְּ ֹׁא ִמֶמִני, הֵּ ל ִליכּו וְּ ם ִהמְּ הֵּ
ן,  עַּ מַּ ִבים, לְּ ָהָבם, ָעשּו ָלֶהם ֲעצַּ ָפם ּוזְּ סְּ תכַּ   .ִיָכרֵּ

4 They have set up kings, but not from Me, 
they have made princes, and I knew it not; of 
their silver and their gold have they made 
them idols, that they may be cut off.  

ד  ה ִפי ָבם; עַּ רֹון, ָחָרה אַּ מְּ ְך שֹׁ לֵּ ֹׁא -ָזנַּח ֶעגְּ י, ל ָמתַּ
לּו  ןיּוכְּ   .ִנָקיֹׁ

5 Thy calf, O Samaria, is cast off; Mine anger is 
kindled against them; how long will it be ere 
they attain to innocency?  

הּוא  ו ל, וְּ ָראֵּ ֹׁא ֱאֹלִהים --ִכי ִמִישְּ ל ָחָרש ָעָשהּו, וְּ
רֹון-ִכי  הּוא: מְּ ֶגל שֹׁ ֶיה, עֵּ ָבִבים ִיהְּ   .שְּ

6 For from Israel is even this: the craftsman 
made it, and it is no God; yea, the calf of 
Samaria shall be broken in shivers.  

ין  ז צֹׁרּו; ָקָמה אֵּ סּוָפָתה ִיקְּ ָרעּו, וְּ לֹו, -ִכי רּוחַּ ִיזְּ
ִלי יֲַּעֶשה ח בְּ ח-ֶצמַּ ָלֻעהּו--ֶקמַּ י יֲַּעֶשה, ָזִרים ִיבְּ   .אּולַּ

7 For they sow the wind, and they shall reap 
the whirlwind; it hath no stalk, the bud that 
shall yield no meal; if so be it yield, strangers 
shall swallow it up.  

ין  ח ִלי אֵּ ּגֹוִים, ִככְּ ָּתה ָהיּו בַּ ל; עַּ ָראֵּ ע, ִישְּ לַּ ֶפץ -ִנבְּ חֵּ
  .בֹו

8 Israel is swallowed up; now are they become 
among the nations as a vessel wherein is no 
value.  

ִים, -ִכי  ט רַּ ד לֹו; ֶאפְּ ּׁשּור, ֶפֶרא בֹודֵּ ָמה ָעלּו אַּ הֵּ
נּו ֲאָהִבים   .ִהתְּ

9 For they are gone up to Assyria, like a wild 
ass alone by himself; Ephraim hath hired 
lovers.  

ָעט, -ּגַּם ִכי  י ּלּו מְּ ם; וַָּיחֵּ צֵּ בְּ ָּתה ֲאקַּ ּגֹוִים, עַּ נּו בַּ ִיתְּ
ָשא ֶמֶלְך ָשִרים   .ִממַּ

10 Yea, though they hire among the nations, 
now will I gather them up; and they begin to 
be minished by reason of the burden of king 
and princes.  

ֲחטֹׁא:הִ -ִכי  יא חֹות, לַּ בְּ ִים ִמזְּ רַּ ָבה ֶאפְּ לֹו -ָהיּו  רְּ
ֲחטֹׁא חֹות, לַּ בְּ   .ִמזְּ

11 For Ephraim hath multiplied altars to sin, 
yea, altars have been unto him to sin.  

ָּתב -אכתוב  יב י(, ּתֹוָרִתי:--( לֹו-)ֶאכְּ מֹו  רבו )ֻרבֵּ -כְּ
ָשבּו   .ָזר, ֶנחְּ

12 Though I write for him never so many 
things of My Law, they are accounted as a 
stranger's.  
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לּו  יג ֹׁאכֵּ חּו ָבָשר וַּי בְּ י, ִיזְּ ָהבַּ בְּ י הַּ חֵּ ֹׁא —ִזבְּ ה', ל
ר ֲעֹו כֹׁ ָּתה ִיזְּ טֹׁאוָתםָרָצם; עַּ ד חַּ קֹׁ ִיפְּ ָמה--ָנם, וְּ  ,הֵּ

ִים ָישּובּו רַּ   .ִמצְּ

13 As for the sacrifices that are made by fire 
unto Me, let them sacrifice flesh and eat it, for 
the LORD accepteth them not. Now will He 
remember their iniquity, and punish their sins; 
they shall return to Egypt.  

ל ֶאת  יד ָראֵּ כַּח ִישְּ יכָ -וִַּישְּ הּו, וִַּיֶבן הֵּ שֵּ  ,לֹותעֹׁ
ִּתי חְּ ִשּלַּ ֻצרֹות; וְּ ָבה ָעִרים בְּ ָעָריו-ִויהּוָדה, ִהרְּ ש בְּ  ,אֵּ

ֶתיָה. נֹׁ מְּ רְּ ָלה אַּ ָאכְּ   {}פ  וְּ

14 For Israel hath forgotten his Maker, and 
builded palaces, and Judah hath multiplied 
fortified cities; but I will send a fire upon his 
cities, and it shall devour the castles thereof. 
{P} 

 

 א פסוק ח פרק הושע י"רש

 כאשר האויבים ומהרו עופו ואומר כשופר וקרא חכך קול השמע לנביא אומרת שכינה - שופר חכך אל( א)

 :חכך אל נתון השופר כאילו שופר חכך אל' ה בית אל ובא הנשר ידאה

   עזרא אבן

 כי שופר חכך שים אמר ויפת' ה בית אל כנשר ודאה שופר חכך אל שים הנביא אל השם דברי - אל( א)

 :יען מלת בעבור פירש ויפה' ה בית על כנשר ידאה אויב

   ק"רד

 יחיד בלשון פעם ידבר העם אל וכשמדבר, בגבעה שופר תקעו למעלה שאמר כמו - שופר חכך אל( א)

 כל על יבא כלומר', ה בית על כנשר שידאה האויב הנה כי שופר חכך אל שים אמר, רבים בלשון פעם

 וסמך, זרים ביד ואניחנו אטשנו אני גם תחלה נטשוהו והם בריתי עברו יען להחריבו' ה בית על וגם הארץ

 בחיכך נביא ת"וי מהגרון שיצא אחר החך דרך עובר שהקול לפי הפה אל יניחנו והשופר החך אל שופר

 ':וגו אכלי

   ם"מלבי

 ושם' ה בית על ולעמוד כנשר לפרוח וימהר חכו אל שופר שיתן הנביא אל אומר' ה. שופר חכך אל( א)

 בגובה הבית על שיעמוד וצוהו' ה בבית בשופר תוקעים היו רבה והודעה גדול דבר על כי, בשופר יתקע

 ועל בריתי שעברו יען להם באה הרעה שכל ויודיע בשופר יתקע, השופר קול את ארץ קצוי בכל שישמעו

 מלך שבא, חזקיהו בימי' ה אל וישובו כ"ג יהודה שישמעו כדי' ה בבית לתקוע צוה וגם, בתורתי שפשעו

 (:א"ל ישעיה) ירושלים על' ה יגן כן עפות כצפרים ש"כמ, קינו להציל כנשר מהר' וה עליהם גם אשור

 

 ב פסוק ח פרק הושע י"רש

 :הרעה עליהם כשתבוא - יזעקו לי( ב)

 זנח כי להם אשמע לא ואני ידענוך יקאל' ישר יזעקו לי ודרשוהו וסרסוהו אנחנו עמך הלא - ידענוך יקאל

 :ירדפו אויב לפיכך טוב ישראל

   עזרא אבן

 :ישראל בית יחסר או ישראל בני יזעקו לי הוא ככה - לי( ב)

   ק"רד

 :לאמר צרתם בעת אלי לצעוק לישראל להם היה - יזעקו לי( ב)

 וכמוהו יזעקו לי אחר מוקדם להיות דינו המאוחר וישראל בלתך מושיע שאין ידענו כלומר - ידענוך יקאל

 בספר שכתבנו כמו להם והדומים אעבור עד אנכי יחד קבר שם מקום כמו מוקדם המאוחר במקרא רבים

  :ממנו הדקדוק בחלק מכלול

   ם"מלבי
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 אנחנו, ידענוך יקאל ויאמרו, ישראל אלי שיזעקו להם אמור, בלבם אלי זעקו ולא ש"מ נגד. יזעקו לי( ב)

 :בך שפשענו על לעונש בהשגחה מאתך באה שהרעה אותך יודעים

 

 ג פסוק ח פרק הושע עזרא אבן

 :לו טוב שהיה הנכבד השם הוא - טוב, זנח( ג)

 :צדקנו' ה יקראו אשר כמו - ירדפו

   ק"רד

 ו"הוי עם הכנוי ובא ירדפו אויב לפיכך מגרעת בלי זולתו טוב שאין יתברך לקה והוא - טוב ישראל זנח( ג)

  :יקראו אשר שמו וזה כמו לבדה

   ם"מלבי

 עונש רק מקרה זה ואין אותו האויב ירדוף לכן טוב ישראל שזנח י"שע ידענו, בזעקתם יאמרו ז"כ. זנח( ג)

 ':מה

 

 ד פסוק ח פרק הושע י"רש

 שחברו כן מוכיח' המסור ובספר זה את והמליכו' ממלוכ זה את הסירו א"ד שרים עשו - השירו( ד)

 :ך"סמ ופתרונו ך"סמ וקריין ן"שי כתבין במסורה

 :מהם העושר שיכרת להם וגרמו לרוב זהב להם היה כי למען - יכרת למען

   עזרא אבן

 :ישראל מלך כן גם בו יךקאל' ה יבחר אשר וכתוב ירבעם להמליך להשם שאלו לא כי - הם( ד)

 אם הפוך והטעם מהם בשורי כמו ך"סמ כמו אמר ויפת כפול והטעם שר שב קם ן"העי מעלומי - השירו

 :והזהב הכסף מהם יכרת בעבור יכרת למען וטעם, השירו אם או המליכו

   ק"רד

 כמו היתה' ית לקמה ירבעם שמלכות פי על ואף' ה פי את שאלו ולא ירבעם המליכו - המליכו הם( ד)

 להמליכו להם אמר לא הנביא ואחיה' ה פי את שאלו לא שהמליכוהו בעת הם השילוני אחיה לו שאמר

 העגלים להם ועשה' ה לפני לירושלים מלעלות שמנעם שראו כיון ועוד, לו שיהיה מה לירבעם אמר אלא

 וכן השם בעיני הישר תעשה אם המלוכה דבר לו אמר בתנאי הנביא אחיה כי מהמלוכה להסירו להם היה

 :נמשי בן יהוא זולתי' ה פי על אותם ממליכים היו לא האחרים ישראל מלכי

 :מרעים ידי וסומכים אותם מכשילים היו הם כי מדעתי ולא עליהם ומנהיגים שרים שמו - ידעתי ולא השירו

 :לבעל עשו וזהב לה הרבתי וכסף הספר בראש שאמר כמו - וזהבם כספם

 שמוהו הם מדה כנגד מדה מהם והזהב הכסף יכרת או מארצם ויגלו שמם יכרת למען - יכרת למען

 :מהם יכרת ם"לעכו

   ם"מלבי

 השירו כ"ואח', ה פ"ע נביא י"ע ולא מעצמם אותם המליכו הם שבחרו המלכים. ממני ולא המליכו הם( ד)

 מן הוסרו מלכים שני הנראה וכפי', ה רצון נגד היה זה גם כי, ידעתי ולא, המלכות מן אותם שהסירו

 כמו' ה בעיני הרע ויעש בו כתב שלא, יבש בן שלום והוא, העגלים בעבודת החזיקו שלא י"ע המלוכה

 ללכת חטא אשר חטאתו על וימת כתיב ימים שבעה רק מלך שלא בזמרי שגם, ישראל מלכי בכל שכתוב

, ירבעם בדרך הלך לא שהוא ומבואר, ימים ירח שמלך בשלום זאת לכתוב לו שהיה ש"וכ, ירבעם בדרך

 ידי תמכו אשר והם העגלים עבודת לחזק שרצו מתנגדת וכת בזה בידו שהחזיקו בישראל כת נמצא והיה

 להחזיק אשור מלך לפול כסף ככר אלף לתת מנחם הוצרך ולכן, וימיתהו עליו שעלה, גדי בן מנחם

 ויעש בו כתוב אלה בן הושע וכן, לו מתנגדים היו העגלים את לבטל שלום עם שהיו הכת כי, בידו הממלכה

 שבטל ל"חז אמרו וכן, העגלים את עבד שלא מבואר, לפניו היו אשר ישראל כמלכי לא רק' ה בעיני הרע

 חלקו ירבעם חטאת אחרי שנטו והכת, לרגל ישראל יעלו שלא הדרך על ירבעם שהושיב השומרים את

 בידיעת שלא היה האלה מלכים שני הסרת נמצא, כלא בבית ויעצרהו אשור למלך והלשינוהו זה מפני עליו

 המלכים היו העגלים בעבודת המלכים שהחזיקו שבעוד עצבים להם עשו וזהבם כספם. רצונו נגד ל"ר' ה
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 העגלים בעבודת תמכו שלא אלה בן והושע יבש בן שלום שמלך ובעת, המלכות מאוצר העצבים עושים

 עצבים שעשו, תחלה שהמליכו המלך יכרת למען, ומזהבם מכספם עצבים להם עשו העם אז, והעצבים

 :המלך את להכרית התקשרו אשר העגלים עבודת ביד מחזיקי של הקשר לחזק

 

 ה פסוק ח פרק הושע י"רש

 :שם עובדים שומרון שמלכי אל שבבית עגלים בעון שומרון בני אתכם הוא ברוך הקדוש - זנח( ה)

 :טינוף מאותו להנקות לבם להפנות - יוכלו לא מתי עד

   עזרא אבן

' ואנשי תחרב העיר כי בך מאס כאילו שומרון אותך עגלך זנח אותך כתוב כאלו כפול - שומרון, זנח( ה)

 :בשבי ילכו

 :ובשומרון בעגל - בם אפי חרה

 :ממנו להם שיהיה נקיון יוכלו ולא נקיים שיהיו עד בם אפי חרון יהיה - מתי עד

   ק"רד

 למלכי הממלכה שראש לפי אל בבית אם כי בשמרון היה לא שהעגל פי על אף - שמרון עגלך זנח( ה)

 מהם אחד בכל שאמר כמו' העגלי בעבודת המחזיקים היו הם והמלכים ואילך מאחאב שמרון היה ישראל

 שמרון עגל יהיה שובבים אמר וכן שמרון אל העגל סמך לפיכך ירבעם מחטאת סר לא ירבעם בחטאת וילך

 ל"ור מארצך רחקת שבעבורו' כלו עגלך אותך הרחיק שמרון את אמר מזבחו' ה זנח כמו הרחיק זנח' ופי

 עגלך רחק שמרון את אמר נפשי משלום ותזנח כמו רחק' ופי עומד פעל זנח יהיה או שמרון אנשי שמרון

 :הזהב ולקח העגלים את שבר ישראל וערי שמרון כשלכד אשור מלך כי גלה כי ממך

 :אותם העובדים בישראל בם' פי או העגלים בשני - בם אפי חרה

 להיות יוכלו שלא הזמן יאריך מתי עד' כלו העון מזה נקיים להיות יוכלו לא מתי עד - נקיון יוכלו לא מתי עד

  :נקיים

   ם"מלבי

 רצה ולא שומרון של העגל את עזב אשר, עגלך את זנח אשר המלך יכרת למען ל"ר. שמרון עגלך זנח( ה)

 על החרון עקר היה המלכים בפקודת העגלים שנעשו עתה עד הנה ל"ר, בם אפי חרה, אותו לעבוד

 כי, בהעם בם יהיה אף החרון מעתה, מכספם אותו עשו והעם העגל את זנח שהמלך עתה אבל, המלכים

 עתה הלא, זה מחטא להנקות יוכלו ולא אצלם העגלים של זה חטא יהיה מתי עד, נקיון יוכלו לא מתי עד

 ':ה את לעבוד חפשיות להם ויש העגלים את לעבוד מוכרחים אינם

 

 ו פסוק ח פרק הושע י"רש

 ויש נופל והוא של ו"והוי עשהו והחרש גבוי הוא ואחד אחד כל של וזהבם מכספם - והוא מישראל כי( ו)

 נעשה והוא והכנתו הזמנתו מישראל כי כאן אף ירפאו ולא וגבאיו בצאתו( מו יחזקאל) לו דומין ו"וי הרבה

 :הראשון העגל כמות בא מאתם הזה העגל אף והוא מישראל כי כן הזאת ו"הוי לישב ויש

 (:ז סנהדרין) מכשורא שיבא הוא ארמית ולשון לווחין לנסרי - שבבים

   עזרא אבן

 :שומרון עגל נעשה שהמליכוהו המלך ומעצת הוא ישראל מעצת - כי( ו)

 :נכון איננו וזה שובב להיות ישראל יעשה שומרון עגל כי אמר ויפת שביבים כמו - שבבים כי

   ק"רד

 מהם שלמדו ם"עכו שאר כמו ם"מהעכו זו עבודה למדו לא' כלו היה מישראל העגל זה - מישראל כי( ו)

 :מלכים בספר שפירשנו כמו במדבר שעשו העגל מן יצא עצמם מישראל אלא

 למעשה יהיה ואיך עשהו חרש כי כח בו ויש הוא יםקאל כי תחשבו אל אמר העגל והוא - עשהו חרש והוא

 :אותו העושה על יכולת

 :להציל יוכל לא ע"א' אפי כי אותו העובדים להציל יכולת בו יש אם תראו עתה - שמרון עגל יהיה שבבים כי

 :עגל בצורת בעודו בו שיש' לתועל לא הזהב' לפועל אותו וישאו אותו שישברו' כלו' שברי כמו - שבבים כי
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' ה אל העם דברי את משה וישב אמרו וכן ל"רז בדברי מכשורא שיבא כמו וחתיכות שברים כמו - שבבים

  :לוחין לנסרי ארי ת"וי שמשברין כלומר אדם של לבו שמשבבין דברים

   ם"מלבי

 רק אותו עשו הם ולא, המלך בכסף רק העם מכסף נעשה העגל היה לא עתה עד הנה ל"ר. מישראל כי( ו)

 והוא, עצבים להם עשו וזהבם כספם ש"כמ לזה הכסף נתנו שהם מישראל הוא הלא עתה אבל, המלך

 מישראל שומרון עגל כי הכתוב ושיעור המלך לא, העגל את שעשה האומן כ"ג הוא וישראל עשהו חרש

 מצד רק יםקאל שהוא מצד אותו עובדים ואינם ל"ר, יהיה שבבים כי הוא יםקאל ולא עשהו חרש והוא

 היה שזה העגלים את עושים שלכן להו ניחא ובהפקירא שובבים להיות רוצים שישראל, יהיה ששבבים

 את עשו לכן, לבם חפץ ככל לעשות שובבים ולהיות ומצות תורה עול ופריקת ההפקרות אות אצלם

 :המה יםקאל שלא בעצמם יודעים אשר העגלים

 

 ז פסוק ח פרק הושע י"רש

 :במעשיהם יצליחו לא' כלו שלהם לזרע - לו אין קמה( ז)

 :קמח יעשה אם אף - יעשה אולי

 :זרים ביד ליפול סופו בנכסיהם יצליחו אם אף - יבלעוהו זרים

   עזרא אבן

 :אימתה כמו נוסף סופתה ו"תי - כי( ז)

 :יבלעוהו זרים כי דעו יעשה אולי תאמרו ואם - אולי

   ק"רד

 רוח אלא יקצור שלא ממש בו שאין רוח זורע אדם כאלו זו בעבודה טרחו לשוא כלומר - יזרעו רוח כי( ז)

 כמו הסופה כי בסתם מהרוח קשה והסופה נזק אלא כלום של הנאה תשיגנו לא כלומר ממנו פחות או

 :הענין לחזק והכפל ישועתה ו"כתי וסופתה ו"ותי דרכו ובסערה בסופה שאמר כמו הסערה

 יבא לא אמר לו אין קמה ואמר הענין על עוד הוסיף רוח לזורע מעשיהם את שהמשיל לפי - לו אין קמה

 הקצירה אחר בקרוב ממנה הנאה הזורעים שיקוו לקצר כשעומדת התבואה תקרא וקמה קמה שיהיה לעת

 כלומר קמח יעשה בלי צמח עוד ואמר ממעשיהם תועלת שיקוו זמן יהיה לא הם וגם קמח אותה שיעשו

 הטוב אותו יעמוד ולא הרע שהחלו אחר במעשיהם מעט שיצליחו והמשל' הזריע אחר הזרע יצמח' אפי

 :וטחינה קצירה לידי שיבא הצמח כמו שלמה הנאה לידי יבא ולא

 להם שיגיע עד בנכסיהם שיצליחו' כלו קמח לידי שיבא' א פעם יעשה שמא - יבלעוהו זרים יעשה אולי

 :ההנאה להם תשלם ולא ויבלעוהו זרים יבאו בתחילה הנאה מעט

   ם"מלבי

 קמה, מרוח גדול שהוא סופה יקצרו כן רוח שזרעו כמו, ידיהם כמעשה גמול קבלו ולכן. יזרעו רוח כי( ז)

 זרים קמח יעשה בלי צמח ז"ובכ, עמלם פרי ישאו שלא היינו, קמה לו יהיה לא שזרעו הזרע מן לו אין

 הוא כי לעולם קמח לעשות עתיד שאינו הגם מעמלם לצמוח שמתחיל דבר גם ל"ר, יעשה אולי יבלעוהו

 אחר קמח יעשה אולי שיסתפקו הספק מפני תיכף וישחיתוהו יבלעוהו זרים זה בכל, קדים שדוף דק צמח

 :הנמשל ומפרש, באבו עודנו תיכף ויבלעוהו כלל שיגדל יניחוהו לא לכן, שיגדל

 

 ח פסוק ח פרק הושע עזרא אבן

 :הזורעים יבלעו גם קצירכם יבלעו הטעם - נבלע( ח)

 :מביתו ישליכנו שאדם - בו חפץ אין ככלי

   ק"רד

 :טובו כל ואכלו ם"העכו שיבלעוהו - נבלע( ח)

 בו חפץ אין ככלי הגוים וחשבום בעיניהם נבזים והם מהם עזר לבקש שילכו הגוים בעיני - בגוים היו עתה

 :בגלות שהלכו בגוים היו פירוש או מצרים בארץ לעגם זו למעלה שאמר כמו אותו שמשליכין

   ם"מלבי
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 יעשה בלי צמח והוא בו חפץ אין ככלי בגוים היו שעתה הגם, בלעוהו שזרים ישראל נבלע כן כי. נבלע( ח)

 :לעתיד קמח יעשה שאולי מצד בלעוהו ז"בכ, קמח

 

 ט פסוק ח פרק הושע י"רש

 :לנוד למקום ממקום רוח שואף לעצמו בודד שהולך כפרא נעשו - לו בודד פרא( ט)

' נואפי אוהבים להם לקנות כתנים רוח שאפו במדברות שהולך זה ערוד כמו תנים לשון ת"י - אהבים התנו

 :אתנן לשון לפרש ויש ז"בלע ט"אידגרוניו התנו זרים

   עזרא אבן

 אחד כל שהיה אתנן מגזרת התנו ומלת אחת עצתם היתה לא כי בודד וטעם אדם פרא כמו - פרא, כי( ט)

 :האומות לשרי אהבים של מנחות נותן

   ק"רד

 לאשור והלכו מארצם נסתלקו עלו' פי כי לאשור י"מא ירידה היא ואם עלו אמר - אשור עלו המה כי( ט)

 והיא משם באו אשר לארץ כלומר ממש עליה בו רוצה הארץ מן עלה כי תאמר אם או הארץ מן ועלה כמו

 רב והגאון, תעלני אל ימי בחצי בעתו גדיש כעלות עלה יצועי כמו והפסק סלוק לשון כמוהו הנה כנען ארץ

 אשור מלך פול כשבא והוא ממש עליה אשור עלו לפרש ואפשר עלו באו שתרגם באו כמו עלו' פי סעדיה

 כי פול בו שהיה למקום אליו מנחם ועלה כסף ככר אלף מנחם לו ויתן גדי בן מנחם בימי ישראל לארץ

 :ישראל ארץ מכל גבוה שהיא ירושלים כמו מחבירו גבוה מקום יש עצמה ישראל בארץ

 לבקש נפשו בעצת הולך הוא כן במדבר רוח שואף יחידי שהולך הפרא כמו הוא הנה אמר - לו בודד פרא

 :מרוד כערוד נפשיהון ברעות דהליכו על לאתור גלו י"ת וכן ומאשור ממצרים והנה הנה עזר

 מצרים עם אהבים התנו אפרים כי אמר זונה אתנן לי המה אתנה כמו תנאי לשון - אהבים התנו אפרים

  ':וגו ביד אתמסירו ת"וי ובאהבתם בבריתם להיות שוחד להם נותנים היו ואשור

   ם"מלבי

 ושלחו בברית בגדו ז"ואח אשור למלכי השתעבדו שהם מפני היה שזה, לזה הסבה היה מה מבאר. כי( ט)

(, א"י' ז ל"כנ) אשור מלך חמת עליהם העלה וזה אשור נגד עמהם להתקשר מצרים מלך סוא אל מלאכים

 למלך אתנן נתן ז"אח, אהבים התנו אפרים ז"ואח, מלכותו את עליהם וקבלו, לאשור עלו המה כי ש"וז

 ולמרוד אישה את לעזוב אהבה מהם לבקש אחרים לזונים אתנן נותנת והיא בעל לה שיש כזונה, מצרים

 למוד פרא'( ב ירמיה) ש"כמ, ממקומו ומתרחק שיוצא מדבר למוד פרא גם ל"ר לו בודד פרא ואמר. בו

 והחברה האהבה שונא והוא בודד ללכת דרכו ממקומו שינוע הגם ז"בכ, רוח שאפה נפשה באות מדבר

 רעים בקשו הם, ממקומו לנוע אהב וכמוהו במעשיו לפרא שנדמה אפרים כן לא, רבים רעים לו להיות

 :אהבים לבקש אתנן ונתנו רבים

 

 י פסוק ח פרק הושע י"רש

 לא גאולתם עת בבא אקבצם עתה ם"בעכו אהבים שהתנו זאת שעשו פי על אף - בגוים יתנו כי גם( י)

 :אעכבנה

 שהיו הבבליים מעול שרים מלך משא מיראת בבבל' בגלות מעט ויכנעו - שרים מלך ממשא מעט ויחלו

 :בתוכם

   עזרא אבן

 ושריהם ואשור מצרים מלך משא מרוב מעט ולהתרעם להתאונן יחלו אז במצרים אקבצם טעם - גם( י)

 :תחלו וממקדשי כמו רק ויחלו לפרש הדקדוק מדרך יתכן ולא

   ק"רד

 כי להם תועלת מה אמר הכבד מן וזה הקל מן שזה אלא התנו כמו תנאי ענין הוא גם יתנו - יתנו כי גם( י)

 מלך ממשא ויתרעמו יתלוננו שמתחלה אלא להגלותם עליהם הגוים אקבץ בקרוב עתה כי בגוים התנו

 :הגלות כנגד מעט וזהו מס עונש עליהם האומות מלכי נותנים שהיו מלכים בספר שכתוב כמו שרים

 :תחלה ענין - מעט ויחלו
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' ופי רבים להם והדומים שמעון ראובן ירח שמש וכן ושרים מלך כמו והוא השמוש ו"וי חסר - שרים מלך

  ':וגו ישוון אם אף ת"וי האומות שרי שרים

   ם"מלבי

 בכל, ברית וכריתת אהבה מהם לבקש הגוים אל אתנן שיתנו הגם, בגוים יתנו עתה כי הגם ז"ובכ. גם( י)

 מעט שרים מלך ויחלו אם, שבותם ואשיב שמה נדחו אשר ממקומות אקבצם שעתה תקוה יש עדיין זה

 ונבואת משא הנביאים עליהם שנשאו המשא מדברי, מעט ויחרדו יחלו שלהם והשרים המלך אם, ממשא

 :עתה גם אקבצם' ה אל וישובו הנביאים מדברי מעט יחלו אם, פורעניות

 

 יא פסוק ח פרק הושע י"רש

 :שרים מלך ממשא אחילנו לפיכך - אפרים הרבה כי( יא)

   עזרא אבן

 :עוד הרבה ולמה מאבותיו שירש לו היה כבר לחטוא מזבחות לו היו וטעם - הרבה כי( יא)

   ק"רד

 מזבחות הנסמך שחסר ואפשר הסמיכות דרך על כן ובאו ת"הבי בשוא שניהם - מזבחות, הרבה כי( יא)

 על הרבה ואמר, למזבחות הרבה, הידיעה עם א"בשו שמצאנוהו ם"עכו ממיני וזולתם העצבים או העגלים

 שהוסיף אלא לו היו כבר כי ולהוסיף להרבות לו ומה והאשרה הבעל שהוסיף אחאב כמו אבותם עשו אשר

 :פירש ויפה לתקלא והשני למחטיא הראשון לחטא ת"וי חטאו על

 :זעירא למלה סמיכותו מפני ו"התי חטף בקמץ ו"וי בלא וקרי ו"בוי כתוב - לו אכתוב

 ונכבדות גדולות הקרי' ופי, בתורתי שרבו המצות הכתוב' ופי, ת"הבי בצרי ד"ביו וקרי ו"בוי כתיב - רבו

 חדש דבר להם שהיה יאשיהו בימי כמו, אליהם יפנו שלא זר כמו לו נחשבים הם והנה לו כתבתי מתורתי

 :כשמצאוהו התורה ספר

   ם"מלבי

 נתנו לא בגוים שהתנו במה, לחטא מזבחות אפרים לו הרבה כי', ה דבר ממשא חלו לא הם אבל. כי( יא)

 מזבחות למו וירבו אליליהם את לעבוד עמהם השתתפו גם כי, לבד מדיני ברית לכריתת אתנן להם

 רק, חטא אינם ז"לע שמרבה המזבחות אפרים לדעת לחטא מזבחות לו היו, הגוים לעצבי עליהם להקריב

 :תחלה לו שהיו המזבחות הם מי ומפרש, לחטא מזבחות אצלו הם, לשמים מתחלה לו שהיו המזבחות

 

 יב פסוק ח פרק הושע י"רש

 :נחשבו זר כמו והם תורתי רובי לו וכותב נביאי ידי על מוכיחו תמיד אני - לו אכתוב( יב)

   עזרא אבן

 :לו היו כתובים וחוקי הוכחתיו ואני - אכתוב( יב)

   ק"רד

 להם שולח שאני שהנביאים ויום יום בכל להם אותם כותב אני כאלו אכתוב ואמר כתבתי כמו - אכתוב( יב)

 :להם שוה ולא להם ויזכירום התורה דברי על יזהירום

 ':וגו סגיאות להון כתבית ת"וי ונכבד גדול' שפי ביתו רב כל על מן - רבי

   ם"מלבי

 קרבנות עליהם להקריב שנעשו המזבחות שהם בתורתי לו שכתבתי המזבחות. תורתי רבי לו אכתב( יב)

 שעלה שמי, אצלם נחשבו זר כמו האלה המזבחות, התורה כפי שנעשה שבמקדש מזבח שהוא, לשמים

 והיו לחטא לו נחשב היה לשמים עליו להעלות מזבח שעשה מי וכן, נהרג היה שבמקדש במזבח להקריב

 :בעיניהם לחטא היה לשמים מקודם להם שהיו שהמזבחות אומרים היו כי, אותו הורגים

 

 יג פסוק ח פרק הושע י"רש

 :מזבחי שעל באש לפני מהבהבים שהם עולתי זבחי - הבהבי זבחי( יג)

 :אותם רוצה אינני כי ויאכלום למאכלם בשר להם להיות יזבחו אותם שמביאים לי למה - ויאכלו בשר יזבחו
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   עזרא אבן

 נוסף ד"והיו הבהב מגזרת אמר ויפת הבהבה ולא ל"רז כדברי הבהבי הכהן משה רבי אמר - זבחי( יג)

 :הנכון והוא יקש כמו

 :עוד הזה בדרך לשוב תוסיפו לא פיו למרות מצרים אל שישובו - עונם יזכור

   ק"רד

 אינו המקדש בבית שיזבחו מה כי אומר ועתה ם"לעכו מזבחות שהרבו תחלה אמר - הבהבי זבחי( יג)

 הבהבי' ופי הבעלים אוכלים שהיו השלמים כמו לאכילתם אלא זביחתם ואין מחטאם שבים אינם כי לרצון

 מן דמגבן דבחין ת"וי, לי שנותנים חושבים שהם המתנות כלומר יהב מן ד"והלמ ן"העי כפל והוא מתנותי

 פירש י"ורש, ל"רז בדברי באור מהבהבין הבהבה ולא שקפלה מן הבשר צליית ענין הבהבי מ"וי אוניס

 אינני כי ויאכלום לעצמם אותם יזבחו לפני אותם שמביאים לי מה במזבח לפני שמהבהבין זבחים אותם

 :בפתח אלא ואינה א"בשו ויאכלו ו"וי לפירושו שקריאתו לולי פירושו היה וטוב אותם רוצה

 עונם אפקוד אז דברי על ויעברו קרח בן יוחנן עם מצרים כשישובו עונם יזכור בקרוב עתה - יזכור עתה

 וברעב בחרב יפלו מצרים בארץ כל ותמו בירמיהו שאמר כמו ובגלותם הארץ בחרבן פקדתי אשר על יותר

  :ימותו וברעב בחרב גדול ועד מקטן יתמו

   ם"מלבי

 בשר ויזבחו לחולין אותם יוציאו הם, הלהב על כליל להביאם לשמים שהוקדשו העולות. הבהבי זבחי( יג)

' ה לדעתם כי בקרבנות רוצה' ה שאין רצם לא' ה כי באמרם, הבשר את ויאכלו חול זבחי מהם יעשו ויאכלו

, וכסיליהם השמים ולכוכבי לבעלים יקריבו כ"וע, קרבנות מהם לקבל כי אף אדם בני מעשה על ישגיח לא

 כי לבד זאת ולא, הנביאים דברי ממשא חלו לא כי ש"מ באר ז"וכ, לחטאת להם נחשב' לה המובא והקרבן

 אליו לשוב' ה מעונשי חלו לא ז"בכ, אשור מלך י"ע אותם והעניש חטאתם ויפקד עונם יזכר אשר עתה גם

 רק לעם לו להיות' ה גאלם לא כאילו ל"ר למצרים שבים כאילו ונדמה למצרים הלכו, ישובו מצרים המה רק

 :ומצוה תורה קבלו ולא ם"עכו במצרים בתחלה היו לאשר ישובו

 

 יד פסוק ח פרק הושע עזרא אבן

 :בהם לבצר - היכלות, וישכח( יד)

 :ועיר עיר כל - ארמנותיה ואכלה

   ק"רד

 כי אמר, אהרן ואת משה את עשה אשר וכן גדלך כלומר עשך הוא כמו - עושהו את ישראל וישכח( יד)

 ויתכן לטעותא היכלא ובנא י"וכת ם"עכו בהם לעבוד היכלות ויבן אותו והרבה אותו שגדל מי שכח ישראל

 אל שכחו כלומר בצורות ערים הרבה ויהודה שאמר כמו האויב מפני בהם להשגב היכלות ויבן לפרש

 האויב עליהם שיבא כלומר בעריו אש אשלח אני כי יועילום ולא ומבצריהם בהיכליהם ובטחו מושיעם

 גדול בית כל ואת המלך בית ואת' ה בית את וישרוף שכתוב כמו באש וארמנותיו עריו שישרוף ברצוני

 החרבן האש' פי יהיה או אש שרופות עריכם ישעיה בנבואת אמר וכן יהודה בערי עשה וכן, באש שרף

  :באש שרופות והארמונות הערים כאלו גדול שיהיה

   ם"מלבי

 המצרים כמו, היכלות ויבן, לעם לו אותו שעשה' ה את שכח במצרים ושם. עשהו את ישראל וישכח( יד)

' ה את שעובד הגם ויהודה, כנודע ההוא הכוכב עבודת שם לעבוד מיוחד היכל כוכב לכל בונים שהיו

 ':וכו בעריו אש ושלחתי ולכן', בה בטח ולא מבצריו בחוזק ויבטח בצורות ערים הרבה ק"בבהמ


