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Hosea Chapter 10  ַע  הֹושֵׁ

וֶּה  א שַׁ ִרי יְׂ ָרֵאל, פְׂ ן ּבֹוֵקק ִישְׂ פֶּ ָּבה -גֶּ יֹו, ִהרְׂ ִפרְׂ ֹרב לְׂ ּלֹו; כְׂ
חֹות ּבְׂ ִמזְׂ ֵצבֹות--לַׁ צֹו, ֵהיִטיבו מַׁ רְׂ אַׁ טֹוב לְׂ   .כְׂ

1 Israel was a luxuriant vine, which put forth fruit 
freely: as his fruit increased, he increased his 
altars; the more goodly his land was, the more 
goodly were his pillars.  

חֹוָתם,   ב ּבְׂ ָשמו; הוא יֲַׁעֹרף ִמזְׂ ָתה יֶּאְׂ ק ִלָּבם, עַׁ ָחלַׁ
ֵצבֹו ֹשֵדד מַׁ   .ָתםיְׂ

2 Their heart is divided; now shall they bear their 
guilt; He will break down their altars, He will spoil 
their pillars.  

ְך ָלנו:  ג לֶּ רו, ֵאין מֶּ ָתה יֹאמְׂ ת  ִכי עַׁ , ה'-ִכי לֹא ָיֵראנו אֶּ
ה ְך מַׁ לֶּ מֶּ הַׁ ה-וְׂ   .ָּלנו-יֲַׁעשֶּ

3 Surely now shall they say: 'We have no king; for 
we feared not the LORD; and the king, what can he 
do for us?'  

ח ָכרֹאש   ד ִרית; וָפרַׁ א ָכֹרת ּבְׂ ָבִרים, ָאלֹות ָשוְׂ רו דְׂ ִדּבְׂ
ֵמי ָשָדי לְׂ ל תַׁ ָפט, עַׁ   .ִמשְׂ

4 They speak words, they swear falsely, they make 
covenants; thus judgment springeth up as hemlock 
in the furrows of the field.  

רֹון:  ה ן ֹשמְׂ כַׁ לֹות ֵּבית ָאוֶּן, ָיגורו שְׂ גְׂ עֶּ ל ָעָליו -ִכי  לְׂ ָאבַׁ
ָמָריו ָעָליו ָיִגילו מֹו, וכְׂ ל--עַׁ בֹודֹו, כִ -עַׁ ּנו-יכְׂ   .ָגָלה ִממֶּ

5 The inhabitants of Samaria shall be in dread for 
the calves of Beth-aven; for the people thereof 
shall mourn over it, and the priests thereof shall 
tremble for it, for its glory, because it is departed 
from it.  

ּׁש-גַׁם  ו אַׁ ָנה אֹותֹו לְׂ ְך ָיֵרב; ָּבשְׂ לֶּ מֶּ ָחה לְׂ ור יוָבל, ִמנְׂ
ָרֵאל ֵמֲעָצתֹו ֵיבֹוש ִישְׂ ִים ִיָקח, וְׂ רַׁ פְׂ   .אֶּ

6 It also shall be carried unto Assyria, for a present 
to King Contentious; Ephraim shall receive shame, 
and Israel shall be ashamed of his own counsel.  

ל  ז ף, עַׁ צֶּ קֶּ ָכּה, כְׂ לְׂ רֹון, מַׁ ה ֹשמְׂ מֶּ ֵני-ִנדְׂ   .ָמִים-פְׂ
7 As for Samaria, her king is cut off, as foam upon 
the water.  

ָרֵאל  ח את ִישְׂ טַׁ דו ָּבמֹות ָאוֶּן, חַׁ מְׂ ִנשְׂ ר, --וְׂ דַׁ רְׂ דַׁ קֹוץ וְׂ
ל ה עַׁ ּסונו-יֲַׁעלֶּ ָהִרים כַׁ רו לֶּ ָאמְׂ חֹוָתם; וְׂ ּבְׂ גְׂ  ,ִמזְׂ לַׁ ָבעֹות וְׂ

לו ָעֵלינו.  }פ{   ִנפְׂ

8 The high places also of Aven shall be destroyed, 
even the sin of Israel. The thorn and the thistle 
shall come up on their altars; and they shall say to 
the mountains: 'Cover us', and to the hills: 'Fall on 
us.' {P}  

ָרֵאל; ָשם ָעָמדו, לֹאמִ   ט ָעה, ָחָטאָת, ִישְׂ ִגבְׂ -יֵמי, הַׁ
ל ָחָמה עַׁ ָעה ִמלְׂ ִגבְׂ ִשיֵגם ּבַׁ ָוה-תַׁ לְׂ ֵני עַׁ   .ּבְׂ

9 From the days of Gibeah thou hast sinned, O 
Israel; there they stood; no battle was to overtake 
them in Gibeah, nor the children of arrogancy.  

ֵתי   י ָרם ִלשְׂ ָאסְׂ ִמים, ּבְׂ ם עַׁ פו ֲעֵליהֶּ ֻאּסְׂ ֵרם; וְׂ ּסֳּ אֶּ ָוִתי, וְׂ אַׁ ּבְׂ
  .עינתם )עֹונֹוָתם(

10 When it is My desire, I will chastise them; and 
the peoples shall be gathered against them, when 
they are yoked to their two rings.  

ִים   יא רַׁ פְׂ אֶּ ִתי, וְׂ רְׂ ִתי ָלדוש, וֲַׁאִני ָעבַׁ בְׂ ֻלָמָדה, ֹאהַׁ ָלה מְׂ גְׂ עֶּ
ל הוָדה-עַׁ ִים יֲַׁחרֹוש יְׂ רַׁ פְׂ ִכיב אֶּ רְׂ ָואָרּה; אַׁ ד ,טוב צַׁ דֶּ שַׁ לֹו -יְׂ

  .יֲַׁעֹקב

11 And Ephraim is a heifer well broken, that loveth 
to thresh, and I have passed over upon her fair 
neck; I will make Ephraim to ride, Judah shall plow, 
Jacob shall break his clods.  
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ִפי  יב רו לְׂ ָדָקה ִקצְׂ עו ָלכֶּם ִלצְׂ ד, ִנירו ָלכֶּם ִניר; -ִזרְׂ סֶּ חֶּ
ת רֹוש אֶּ ֵעת, ִלדְׂ דה'-וְׂ ק ָלכֶּם-, עַׁ דֶּ ה צֶּ ֹירֶּ   .ָיבֹוא, וְׂ

12 Sow to yourselves according to righteousness, 
reap according to mercy, break up your fallow 
ground; for it is time to seek the LORD, till He 
come and cause righteousness to rain upon you.  

ם  יג תֶּ שְׂ ִרי-ֲחרַׁ ם פְׂ תֶּ לְׂ ם, ֲאכַׁ תֶּ רְׂ צַׁ ָלָתה קְׂ וְׂ ע עַׁ שַׁ ש-רֶּ --ָכחַׁ
יָך-ִכי ֹרב ִגּבֹורֶּ ָך, ּבְׂ כְׂ רְׂ דַׁ ָת בְׂ חְׂ   .ָבטַׁ

13 Ye have plowed wickedness, ye have reaped 
iniquity, ye have eaten the fruit of lies; for thou 
didst trust in thy way, in the multitude of thy 
mighty men.  

ָכל  יד ָך, וְׂ מֶּ עַׁ ָקאם ָשאֹון, ּבְׂ ד-וְׂ יָך יוּׁשַׁ ָצרֶּ ן  ,ִמבְׂ מַׁ לְׂ ֹשד שַׁ כְׂ
ֵבאל ּבְׂ  רְׂ ָחָמה:ֵּבית אַׁ ל  יֹום ִמלְׂ   .ֻרָטָשה ,ָּבִנים-ֵאם עַׁ

14 Therefore shall a tumult arise among thy hosts, 
and all thy fortresses shall be spoiled, as Shalman 
spoiled Beth-arbel in the day of battle; the mother 
was dashed in pieces with her children.  

כֶּם; -ָשה ָלכֶּם ֵּביתָכָכה, עָ   טו תְׂ ת ָרעַׁ ֵני, ָרעַׁ ֵאל, ִמפְׂ
ָרֵאל ְך ִישְׂ לֶּ ָמה מֶּ ֹמה ִנדְׂ ר, ִנדְׂ חַׁ ּׁשַׁ   .ּבַׁ

15 So hath Beth-el done unto you because of your 
great wickedness; at daybreak is the king of Israel 
utterly cut off.  

 

 א פסוק י פרק הושע י"רש
 והשוה הטוב פרי שאני אותי עזבו כך הטוב פריו כל המשיר לגפן דומין ישראל - לו ישוה פרי ישראל בוקק גפן( א)

 :לו
 :לו וייטב לו ישוה אשר פרי - לו ישוה פרי

 ישראל בזוז גפן א"ד, למזבחות' עגלי לעשות הרבו והם הטובה להם כשהשפעתי - למזבחות הרבה לפריו כרוב

 לשון וזהו לרעה שלהן לכניסיה והועילו המזבחות עשו כי בוקק להיות לו יועיל לו ישוה פרי לו גרם מעשיו פרי

 :התרגום
 :מצבות הרבו - מצבות הטיבו

  עזרא אבן
 :פרי ואין לפרות כח בו אין רק - בוקק גפן( א)

 :למזבחות הרבו פריו הרביתי כאשר כי בוקק שהוא כגפן שוה והיה פריו את יפרה כי יחשוב - לו ישוה
  ק"רד

 :ומבוקה בוקה וכן לחלוחית שום בו שאין רק גפן - בוקק גפן( א)
 בבנים וירבה עוד יצלח איך ריק כלי והציגוהו אויבים בזזוהו כי בוקק גפן כמו והוא פרי לו ישים ואיך - לו ישוה פרי

 :ובנכסים
 מזבחות לעשות הרבה הוא ובבנים בנכסים ומצליחו פריו מרבה אני הייתי כאשר - מזבחות הרבה לפריו כרוב כי

 :לבעל
 לאלהים מצבות להקים החזיקו כלומר מצבות הטיבו והם ויצהר תירוש בדגן ארצו מטיב שהייתי - לארצו כטוב

  :בה יכחש ותירוש שאמר דרך על לו ישקר הפרי כלומר ושקר שוא ענין ישוה מ"וי, לך חרה ההיטב וכן אחרים
  ם"מלבי

 הטיל' שה, מארצם שיגלו הדבר נסתבב איך יבאר, בגולה שילכו חרוצה גזרה עליהם נגזר כי שהזכיר אחר. גפן( א)

 שמרדו שהמרד'( ח' וסי' ז' סי למעלה) בארתי וכבר, גלותם סבת היה וזה במלכיהם שמרדו ומרד מהומה ביניהם

, מצרים מלך סוא אל מלאכים ששלח אשור למלך שהלשינוהו אלה בן בהושע כ"אח וכן, שהרגוהו יבש בן בשלום

 הכת כנגדם עמדו ז"ועי, העגלים עבודת לבטל ורצו ירבעם בחטאת דבקו לא האלה המלכים ששני י"ע נסבב

 שעלה ומה, גדי בן מנחם בימי בתחלה אשור מלך עליהם שעלה מה הסבה היה וזה, העגלים בעבודת שדבקו

 בוקק גפן, אמר, הזה בסימן נשגבה ומליצה חזון ישא אלה דברים ועל, כולם את שהגלה הושע בימי בסוף עליהם

 ענבים לעשות וקוה הזה הגפן נטע' וה, שמן בן בקרן לידידי היה כרם ש"כמ, לגפן נמשלו אשר ישראל ל"ר, ישראל

' ה שקוה שהפרי, צעקה והנה לצדקה משפח והנה למשפט ויקו שם ומפרש' ה' סי בישעיה ש"כמ באושים ויעש
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 פרי ל"ר, לו ישוה אשר הפרי את ונושר ומריק הבוקק גפן הוא ישראל אבל, וצדקה משפט הוא הזה הגפן שיעשה

 :גלולים לעבודת העמידו אשר מצבות הטיבו לארצו וכטוב, ז"לע למזבחות הרבה לפריו כרוב כי, לו הראוי
 

 ב פסוק י פרק הושע י"רש
 :ממני - לבם חלק( ב)

 ישבור( יג' שמו) וערפתו( כא דברים) שם וערפו לשון ישחית מזבחותם יערוף אשר הדבר הוא - יאשמו עתה

 ביניהם מקטרג השטן אין ביניהם ושלום ם"עכו עבדו ישראל' שאפי השלום גדול אגדה מדרש לפי א"ד, צוארם

 פה פתחון יש יאשמו עתה לבם חלק שנאמר המחלוקת ושנוי( ד /הושע/ לעיל) לו הנח אפרים עצבים חבור שנאמר

 :לקטרג לשטן
  עזרא אבן

 :אחד חלק להם אין כי - חלק( ב)
 מזבחותם יערף הוא שנחלק ולבם תשם לא והאדמה כמו שהוא שומרון תאשם כמו שממה מגזרת - יאשמו עתה

 :הריסות וערפתו כדרך שהרבו
  ק"רד

 :לבם חלק ומתורתו לקה מיראת - לבם חלק( ב)
 :יחרבו בקרוב עתה לפיכך - יאשמו עתה

 :שמרון תאשם וכן שממה ענין - יאשמו
 :החרבן בעת יהיה וזה שהשיבו מצבותם וישדד שהרבו מזבחותם שיערוף הוא שחלק הוא - מזבחותם יערוף הוא

 :המפרשים קצת לדעת בעריפיה חשך וכן ושבירה הריסה ענין - יערוף
 :נחלק כמו עומד פועל - חלק

  :ושוד שבר ענין למרובע הדומה מבנין הכפל מבעלי - ישדד
  ם"מלבי

 היינו, יאשמו עתה כ"ועי, מתנגדות וכתות לבבות פירוד ביניהם שיהיה' ה שסבב, לבם את' ה חלק ולכן. חלק( ב)

 את וישדד שלהם המזבחות את יערף הוא הזה לב החילוק כי, מזבחותם יערף הוא כי ענשם את יקבלו ז"שעי

, אלה בן הושע וכן, יבש בן שלום עשה שזה, העגלים מזבחות את יכרית הראשון תחת שעמד שהמלך ל"ר מצבתם

 :המלך נגד מרד יעמוד ז"ועי

 

 ג פסוק י פרק הושע י"רש
 את וילחם בראשונה שיצא לאמר בו בטחנו אשר מלכינו מלך לנו אין יאמרו הרעה עליהם בבא - עתה כי( ג)

 ':כלו לנו מועיל אין מלחמותינו
  עזרא אבן

 :כרצונו יעשה והכל מורא להם אין כן על מהשם יראו ולא מלך עליהם להיות רצו לא לבם חלק כאשר - כי( ג)
  ק"רד

 להצילנו כח בו אין כי לנו מלך אין כאלו' פי לנו מלך אין כי ויאמרו יכירו מארצם בגלותם עתה - יאמרו עתה כי( ג)

 היינו ולא מלכנו היה' ית לקוה מלחמותינו את ונלחם לפנינו ויצא מלך לנו כששאלנו שחשבנו כמו אויבינו מיד

 יעשה מה תורתו ועזבנו' ה את יראנו שלא וכיון רצונו עושים היינו כאשר אויבינו מיד מצילנו היה והוא מלך צריכים

 ישראל יתוודו וזה לו חטאנו כי יתברך לקה בנו שקצף אחר להצילנו כח בו אין הוא הרי שאלנו אשר המלך לנו

  :בגלותם
  ם"מלבי

 שאינם יאמרו הם', ה את יראנו לא כי, ממלכותו להעבירו וירצו במלכם ימרדו ז"שעי. לנו מלך אין יאמרו עתה כי( ג)

 ואינם' ה את יראים אינם הם כי' ה עבודת תחתיו ולהעמיד העגלים עבודת לבטל שרוצה המלך מעשה אל מסכימים

 יהיה וזה, אותו ונירא' ה את שנעבוד אותנו המלך יכריח איך לנו יעשה מה והמלך כ"וא, ובעבודתו' ה ביראת רוצים

 העגלים אשמת מעתה יהיה הזה לב חילוק י"שע יאשמו עתה לבם חלק כ"ג אמר ובזה, )במלכם שימרדו הסבה

 שהמלך עתה אבל, העגלים עבודת אל העם את הכריחו שהם המלכים בראש האשמה היה עתה עד כי, בראשם

 (:המלכים בראש לא בראשם תלוי והאשם יאשמו הם הלא, בם החזיקו והעם העגלים את לבטל רצה
 

 ד פסוק י פרק הושע י"רש
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 משפט עליהם יפרח לפיכך מולך של ם"לעכו ברית כרות הווה לשון כרות כמו אלות לשקר השבע - שוא אלות( ד)

 תלמי שדות גבולי שמסיגין בעון שדי תלמי על ת"וי שדי תלמי על הפורח מר עשב שהוא כראש ופורענות ייסורין

 כגלים מזבחותם גם שנאמר כמו מזבחותם שם עושים שהם שדי תלמי על א"ד, תלם קרוי המחרישה מענית שדי

 זה עם זה כורתים שהם ברית כל שוא אלות א"ד עוונם משפט' עליה יפרח שם( יב /הושע/ לקמן) שדי תלמי על

 משפטיהם כך מר עשב שהוא שדי תלמי על פורח שהוא כראש שדי תלמי על משפט כראש ופרח עליו עוברים

 (:ה עמוס) משפט ללענה הפכתם כי כן אמר עמוס ואף ואביונים לעניים תמרורים וגדלים פורחים
  עזרא אבן

 אות בעבור כן היה או סמוך ושאינו הסמוך הפועל משם מורכבת המלה כאילו זרה דרך - שוא אלות, דברו( ד)

 :ישר שאינו משפטם בראש יפרח והוא' משפ ללענה ההופכים כמו למר והפך מתוק שהוא משפט ומשל הגרון
 :שדי יעלוז והעד שדה כמו ושדי רוה' תלמי כמו - תלמי על
  ק"רד

 העם יעלה שלא דברים ודברו, המלוכה בידו להחזיק לעשות מה וחביריו ירבעם נתיעצו - דברים דברו( ד)

 לקה ומצות תורה דברי לבטל שבועתם היתה שוא ושבועת ברית וכרתו נשבעו זה ועל המקדש לבית לירושלים

 :לעבדם צורות ולעשות יתברך
 :ולענה ראש פורה שרש דרך על ולענה כראש זה משפטם פרח לפיכך - משפט כראש ופרח

 זה בעונש עליהם שיבאו לרעות משל וזהו יהיה ולענה ראש שדותיהם בתלמי להם שפורח מה - שדי תלמי על

  :אחריו הבא הפסוק זה הפירוש ויוכיח
  ם"מלבי

, אליו נאמנים להיות למלכם שנשבעו האלה על עברו כ"ועי שוא אלות, מרד דברי ביניהם דברו כן. דברים דברו( ד)

 המרד קשר על ברית ביניהם שכרתו ברית כרות, העגלים עבודת את שמבטל אחר זו באלה ממש שאין אמרו כי

 תיכף אמנם ל"ר, שדי תלמי על משפט כראש ופרח, לאבדו אשור מלך ביד הושע את למסור או, שלום את להרוג

, מרורות אשכלות פרי ויעש ופרח צמח, לבבם תלמי במעמקי בסתר זרעו אשר המרד שזרע, ענשם משפט פרח

 :שיבאר כמו ענשם את תיכף וקבלו בגלוי שדי תלמי על ולענה כראש פרח ענשם ומשפט
 

 ה פסוק י פרק הושע י"רש
 :יהושע בספר און בית נקראת שהיא אל שבבית' עגלי על לבא העתידה לפורענות -' וגו און בית לעגלות( ה)

 :גלה כי כבודו על יאבלו עתה תמיד יגילו עליו אשר וכמריו עמו עליו אבל כי למה שבשומרון שכיניו ממנו יראו - יגורו
  עזרא אבן

 :אל בבית הזהב עגלי הם - לעגלות( ה)
 :בשומרון השוכנים יפחדו - יגורו

 :תחרב כאשר אל בבית עגל כל על הטעם - עליו אבל כי
 :יתאבלו היום יגילו עליו אשר - וכמריו

 :כפול הטעם - כי
  ק"רד

 ':וגו דאונס מילין ממללין ת"וי - און בית לעגלות( ה)
 :שדה כמו - שדי

 :רבות ראות בשקל מקור - אלות
 והוא און בית וזכר צורות אלא היו לא כי ונקבה זכר בלשון אותם וזכר ירבעם שעשה העגלים הם - און בית לעגלות

 בית עגלות על אמר שם שניהם היו כאלו און בבית היה עבודתם עיקר כי דן זכר ולא לגנאי כן אותו שמכנה אל בית

 ':וגו אותם כשישברו עבודתם שתבטל און
 ראש שומרון שהיתה ולפי שם היו לא שהעגלים י"אעפ שמרון וזכר, בשמרון השוכנים יפחדו - שמרון שכן יגורו

 יפחדו העגלים הצילום ולא אל בית כשתחרב ואמר העגלים בעבודת המחזיקים היו והם ישראל למלכי מלכות

 :שנים' ג אשור מלך עליה שצר שמרון קודם נלכדה ישראל ארץ כל כי עצמם על בשמרון השוכנים
 :אותו העובדים עמו עליו יאבלו אל בבית אשר העגל על - עמו עליו אבל כי

 כבודו בגלות יאבלו עתה עליו ושמחים ששים מתחילה שהיו עבודתו המקרבים כהניו הם כמריו - יגילו עליו וכמריו

  :ממנו כבודו גלה הנה לעיניהם אותו כשישבר עבודתו יקר והוא ממנו
  ם"מלבי
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 פרח ואיך, שוא אלות דברים דברו עליו שאמר המרד סבת היה מה בפרטות דבריו מבאר עתה. לעגלת( ה)

 אל שבבית העגל שהוא, און בית של העגל בעבור און בית לעגלת היה המרד סבת. תיכף והעונש המשפט

 אשר העגל של וכמריו עמו עליו אבל כי, עבודתו את שבטל על במלכם למרוד שמרון שכן ויתאספו יגורו שבעבורו

 רשות ונתן העגל כבוד בטל אלה בן שהושע על, ממנו גלה כי כבודו על והתעצבו אבלו ועתה, יגילו עליו עתה עד

 :המרד סבת היה זה', ה את ולעבוד לרגל לעלות
 

 ו פסוק י פרק הושע י"רש
 ולגדי לראובני ויגלם אשור מלך פול רוח את' ה ויער לאחז עשרה שתים בשנת היה זה - יובל לאשור אותו גם( ו)

 :יובל לאשור אותו גם שנאמר מה לקיים לו והלך אל בבית אשר הזהב עגלי ונטל' וגו( ה א= הימים דברי= ה"ד)
 :סנחריב זה - ירב למלך מנחה
 :לאלוה זה עגל לו שהעמיד אפרים משבט שהוא ירבעם לו יקח בשת - יקח אפרים בשנה
 :זהב עגלי שני ויעש המלך ויועץ( יב א מלכים) שנאמר כמו לעשותם שנועצו עצה מאותה - ישראל ויבוש

  עזרא אבן
 :שומרון עגל - גם( ו)

 :זהב הוא כי - יובל לאשור
 :בנים שבענה כמו ן"הנו בתוספת - בשנה

  ק"רד
 והוא העגל גוף גם כשישברוהו ממנו כבודו גלה במקומו הנה כי אמר שזכר כבודו על רבוי - יובל לאשור אותו גם( ו)

 :אותו לשאת לאשור אותו יוליכו צורתו שנשברה אחר שבו הזהב
 :ירב שמו שנקרא אשור מלך והוא - ירב למלך מנחה
 לעשות עמהם אפרים משבט שהיה ירבעם שנועץ מעצתו ישראל ויבש אפרים בשת יקח אז - יקח אפרים בשנה

 :מעצתם יבושו אז העגלים
 :נוספת ן"והנו בושה כמו - בשנה

 למלך ת"וי תחלה נגלה שבדן העגל על לרבות אותו גם' פי ל"ז סעדיה' ורבי, והובאה הולכה ענין שי יובל כמו - יובל

 :אותם שיריב אשור למלך ל"ר להון לאתפרעא דייתי למלכא ירב
 ם"מלבי

 הושע את אשור מלך לקח בעת כי, ענשם את קבלו תיכף איך, משפט כראש ופרח ש"מ מפרש עתה. גם( ו)

 את גם כי לאשור הוביל לבד המלך את שלא, יובל לאשור אותו גם ל"ור, העגל גם לקח כלא בבית ויאסרהו ויעצרהו

 העגל את היינו אפרים של הבושת את יקח אשור ל"ר, יקח אפרים בשנה. ירב למלך מנחה להיות לשם יובל העגל

 אשור ביד ולמסרו בהושע למרוד שהתיעץ מה מעצתו ישראל יבוש הלא כ"וא, ולחרפה לבושת לאפרים שהוא שלו

 :לגמרי העגל שנשבת סבב בזה והלא, מכונו על העגל עבודת את כ"עי להשיב בחשבו
 

 ז פסוק י פרק הושע י"רש
 :ז"בלע א"אושקמ שהוא המים פני שעל כקצף הוא והרי שומרון מלך נשתתק - נדמה( ז)

  עזרא אבן
 :מלכה נדמה שומרון נדמה הוא וכן אחר בעבור ישרת - נדמה( ז)

 :לקצפה ותאנתי כמו - כקצף
  ק"רד

 נכרת אמר עמי נדמה על שפירשנו כמו כריתה ענין והוא בסגול הוא כי עומד נפעל נדמה - מלכה שמרון נדמה( ז)

 :מהרה קל בגולה והלך אשור מלך מיד להנצל יכול היה ולא במצור ימים כמה שעמד מלכה בשמרון
  :ה"אשקומ ז"בלע מיא אפי על כרותחא ת"וי לקצפה ותאנתי כמו העץ קליפת וקצף - מים פני על כקצף
  ם"מלבי

 שומרון י"ע ונמשל נדמה שומרון מלך ל"ר מלכה שומרון נדמה עצתו י"שע, מעצתו יבוש איך מפרש. נדמה( ז)

 יתהלך כ"ואח, ורתיחה קצף המים פני על יתהוה במצולה יחמרו יהמו עת המים רתיחת י"שע מים פני על כקצף

 ומרדם וקצפם העם רתיחת י"ע המלך נתהוה וכן, אחד מצב על עומדים שאין עצמם המים י"ע לאפס ויהיה הקצף

 הזה הקצף התהלך ז"ואח, תחתיו הושע וימלוך וימיתוהו רמליה בן פקח על הושע עם שקשרו, הקודם במלכם
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 המלך שהלך זה בעצתם אמנם, אחד מצב על עומד לבם שאין דעותיהם והתחלפות העם מלשינות י"ע בגולה והלך

 :בהפך כי, העגל עבודת את כ"עי לחזק לבם מזימות הקימו לא אשור לארץ בזיקים אסור
 

 ח פסוק י פרק הושע י"רש
 :אל בית במות - און במות( ח)

 :להם פונה עוד ואין עובדיהן שגלו - מזבחותם על יעלה ודרדר קוץ
 :ישראל - ואמרו
 :בבשתנו אויבינו יראונו שלא - כסונו להרים

  עזרא אבן
 :העגלים בסור הבעלים במות - ונשמדו( ח)

 אמר ויפת עוד יראו שלא והטעם שמעה היא כי כדרך המזבחות בעבור משל דרך אמרו כי משה רבי אמר - ואמרו

 :צרתם מרוב עובדיהם ויאמרו
 ק"רד

 :אל בית במות ויצדין י"ת וכן און בית ל"ר - און במות ונשמדו( ח)
 :ישראל חטאת שהם - ישראל חטאת

 :קוצים יעלו שיחרבו ישראל מזבחות על - מזבחותם על יעלה ודרדר קוץ
 ויכסום עליהם והגבעות ההרים שיפלו ישאלו שתבואה וצוקה צרה מרוב כסונו ישראל יאמרו - כסונו להרים ואמרו

 :ההם הצרות יסבלו ולא תחתיהם נקברים שיהיו
  ם"מלבי

 יהיו כי, מזבחותם על מעתה יעלה ודרדר וקוץ, ישראל חטאת שהיו און במות גם נשמדו ז"שעי. ונשמדו( ח)

 מרוב כי, עלינו נפלו ולגבעות כסונו להרים יאמרו ובגבעות בהרים שעומדים שהמזבחות עד, וחרבים שוממים

 נבערה עצה עצתם היה הלא כ"וא, עפר ערימות תחת ויקברו המזבחות את ויכסו והגבעות ההרים יפלו השממון

 :הועיל לבלי
 

 ט פסוק י פרק הושע י"רש
 מימי יד אזלת באת עשת כמו ולשעבר נקבה לשון שהוא רפי נקוד זה חטאת - ישראל חטאת הגבעה מימי( ט)

 כושן בימי לשופטים ראשון שהיה קנז בן עתניאל בימי בגבעה פלגש מעשה שהיה לפי ישראל חטאת בנימין גבעת

 :עולם בסדר מצינו זה וכל מיכה פסל היה ובימיו רשעתים
 :מאז להם אחזו מדה באותה - עמדו שם
 במלחמת ידם הצליחה לא לכך עליו הקפידו ולא בידיהם ם"עכו עון שהיה ולפי -' וגו מלחמה בגבעה תשיגם לא

 הגבעה בני את לתת' אחיה בקול שמעו ולא עליונים עצמם שעשו גאוה בני עלוה בני וקראם בנימין בני על הגבעה

 הפרשה חיבור שארי וגם העברית לשון אחר לי מתיישב ואינו שאול את והמליכו מלך להם ששאלו על תרגם ויונתן

 :הראשון' ל על נופל
  עזרא אבן

 הם בנימין בני עם עמדו כאילו דורו חטאי על עמדו שם ופירש תחכמני מאויבי אתבונן מזקנים כמו יותר - מימי( ט)

 בנימין בני את השיגה כאשר מלחמה שתשיגם יפחדו לא והיום זועה רק' והי לזעוה' והית עולה כמו' עלו בני

 :שדה כריח' ה ברכו אשר בני ריח' רא שטעמו שדה כריח כמו הכתב וזה מהשבטים
  ק"רד

 על שנענשו השבטים שאר גם נבלה בדבר להחזיק בנימין שבט עצמם שמסרו - ישראל חטאת הגבעה מימי( ט)

 :ם"עכו עובדי ביניהם שהיו
 אמר וכן למוטב ישובו ולא ברשעם מחזקים שהם הזה בדור אשר האלה הפושעים עמדו שם כי ידמה - עמדו שם

 אותם שהשיגה כמו מלחמה תשיגם שלא בלבם חושבים ואלה תשיגם לא הגבעה בימי שחתו העמיקו למעלה

 חרב ותשיגם בעונם אלו יכלו כן בעונם כלו כי בנימין בני והם עולה בני אותם אל ישראל כשבאו בגבעה הפושעים

 :תשיגם שלא יחשבו לא האויב
 להם כששאלו הגבעה מימי' פי ויונתן להם והדומים שלמה שמלה כשב כבש זעוה זועה וכן עולה הפוך כמו - עלוה

  :פירושו על הפסוק מיושב ואינו' ית לקב למרוד החלו ומאז בנימין מגבע היה והוא מלך
  ם"מלבי
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 בימי עוד ישראל ביד היה זה, אלילים עבודת שהוא ישראל וחטאת און במות. ישראל חטאת הגבעה מימי( ט)

 המקום שם נקבע שכבר בדן האחד העגל את ירבעם שם כ"וע מיכה פסל את בדן הקימו ההיא בעת שעוד, הגבעה

 לא שלכן ל"חז אמרו וכבר, קדם מימי והפסילים הבמות עמדו בדן ששם, עמדו שם ש"וז, קדם מימי הפסל לעבודת

 פסל על קנאו שלא מפני, הזנות ד"ע' ה קנאת וקנאו הגבעה על שלחמו הראשונים פעמים' בב ישראל הצליחו

 בנימין בני שהם עולה בני על בגבעה שלחמו המלחמה שהלא עלוה בני על מלחמה בגבעה תשיגם לא ש"וז, מיכה

 נטו שכבר סימן וזה, ההיא בעת בטלום ולא, עמדו הם כי, מיכה פסל של הבמות את השיגה לא הזאת המלחמה

 :עליה קנאו לא ולכן, אלילים עבודת אחרי מאז ישראל
 

 י פסוק י פרק הושע י"רש
 :שוסיהם ביד ומסרתים לשופט משופט יסרתים תמיד רצוני לפי - ואסרם באותי( י)

 לכך מלומדה עגלה אפרים אחריו' שנא כמו לעגלה אותם שדימה לפי - עונותם לשתי באסרם עמים עליהם ואספו

' וא מכאן' א ויורדים נוקבים העול וסימלוני המחרישה בעול' ואסרו בחרישה אותה שמייגעין לפרה' יסוריה' דימ

 :בקר צמד פדנא עינוהי תרתין על פדנא כמיסר י"ת וכן השור עיני שני אצל מכאן
  עזרא אבן

 ואספו' ופי מים אצק כי בבטן אצרך בטרם כדרך הפועל ן"עי בדגשות מובלע ד"והיו מוסר מגזרת - ואסרם באותי( י)

 :קשורים יאסרו כמו ואסרם עליהם שיתאספו עמים ידי על איסרם איך עליהם
 :ואפרים יהודה בעבור שתים וטעם, למעניתם האריכו מענה כבחצי כמו - עונותם לשתי

  ק"רד
 בשמי אותם שמוכיחים הנביאים י"ע ממני מוסר מקבלים שאינם כיון שאיסרם ובתאותי ברצוני - ואסרם באותי( י)

 :עליהם שיאספו עמים י"ע איסרם
 :לחרוש השוורים שאוסרים כמו - עונותם לשתי באסרם
 יהודה דמה והנה תלמים נקראו ומזה מזה העפר ותלי גדודים הנקראות השדה חרישות והם מעניתם כמו - עונותם

 לעשות לזה זה והתחברו בזה זה עצמם אסרו והם רע וחרשו טוב שיחרשו ואמרתי חורשות פרות לשתי ואפרים

 בעיני הרע בנו יהורם ועשה ישראל מלך אחאב עם יהושפט כשנתחתן היה עונותם לשתי ואסרם השם בעיני הרע

 :בנו אחזיה עשה וכן יהודה יד מתחת אדום פשע ובימיו ישראל מלך בדרכי והלך' ה
 על מים אצק כמו הפעל א"פ ד"היו לחסרון הקריאה לתפארת ך"הסמ ודגש, לץ יוסר וכן הקל מן יסר שרשו - ואסרם

 :יצרהו ובמקבות צמא
  :וגומר עליהון אייתי במימרי ת"וי מתחלפות י"אהו שהאותיות ו"בוי וקרי ן"העי אחרי ד"ביו כתיב - עינותם

  ם"מלבי
 ישראל מעם קיבוץ עליהם אספתי לא, ז"ע עון בעבור אותם ולהעניש ליסר שאויתי בעת ולכן. ואסרם באותי( י)

 אשור מחנה שהם עמים עליהם ואספו ולכן, עתה ש"וכ אז גם ז"ע על קנאו לא ישראל עם כי, החוטאים עם שילחמו

 עול עליהם ששמו ל"ר שלהם המחרישה מענית לשתי אותם אסרו והם, עונותם לשתי באסרם עליהם נתאספו הם

 שהוא, המחרישה מענית שתי אחת בפעם שיחרוש החורש השור את אוסרים כאשר במוסרות אותם ואסרו כבד

 :כחם על יותר לעבוד שהוכרחו דהיינו, השור מכח כפל

 

 יא פסוק י פרק הושע י"רש
 ז"בלע ן"דישגולויי שקורין הבקר במלמד חבורות חבורות עשויה ז"בלע א"פירפויינט - מלומדה עגלה ואפרים( יא)

 נכנעה ולא ומשמן מאכל מקום בתבואה לדוש אוהבת ותמיד נכנעה לא היא והרי עליה הבאתי יסורין הרבה כלומר

 :לבם שרירות אחר אלא לתורה נכנעו לא' כלו חורשת להיות
 :יום גנובתי( לא בראשית) כמו יתירה ד"יו - אוהבתי

 :כחם את שיתישו מלכים' עליה מביא אני לפיכך - צוארה טוב על עברתי ואני
 חרישה לעצמו( יעקב) לו וישדד יהודה יחרוש ם"עכו על' אפרי שארכיב תרצו אם -' וגו יהודה יחרוש אפרים ארכיב

 ':וגו ניר לכם נירו ואומר מפרש שהוא כמו ט"מע של
  עזרא אבן

 :מצותי עול לסבול מתחילה למדתיו אני - ואפרים( יא)
 :יחרש יהודה עם אפרים והרכבתי' לצואר שהטיבותי חורש כל על החוק - עברתי ואני
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 הנתיב לסקל הקוצים להסיר נירו התגמול הוא וקצרו זרעו' וצויתי' התור על משל דרך שלו השדה כולו יעקב - יעקב

 :מלקוש יבא אז הזרע לרוות השם תדרשו ועת
  ק"רד

 בימי כי עגלה קרא ועתה ישראל סרר סוררה כפרה כי שאמר לפרה המשילה למעלה - מלומדה עגלה ואפרים( יא)

 ואני המעשים פרי הוא והקצירה המעשים עשות היא הזריעה עם והחרישה לחרוש יתברך לקה למדה נעורים

 תרצה אלא טובים המעשים לעשות כלומר לחרוש מאנה והיא טוב לאכול כדי הטובים המעשים לעשות למדתיה

 לדוש אהבתי' שאמ זהו לאכול תרצה בחנם אלא שתעשה טוב מעשה בלי לה נותן אני אשר הטוב מן ולהנות לאכול

 :ולהנאתה לרצונה אלא בעליה לרצון מעשה עושה אינה והנה הדישה בשעת שתאכל כדי לחרוש ולא לדוש
 :מלעיל המלה כי נוספת ד"והיו אוהבת כמו - אוהבתי

 כי עולה הכבדתי שלא עשיתי שמן צוארה להיות עול עליה לתת עליה כשעברתי - צוארה טוב על עברתי ואני

 לחלוק עליהם כשעברתי פירש או המצות עול עליהם הכביד שלא במשל ל"ור כחוש צוארם עולם שמכבידים הפרות

 גפנו תחת איש שלוים היו ישראל שכל עברתי צוארה טוב על הנביא אחיה ביד כשדברתי לומר רוצה המלכות עול

 :המלכות לחלוק שאמרתי זה היה מותו ובעת שלמה ימי כל תאנתו ותחת
 שאני וכיון אפרים משבט שהיה ירבעם מלכות עול עליו להרכיב כלומר, אפרים להרכיב אמרתי - אפרים ארכיב

 שמוע אם והיה לו שאמרתי ומצותי רשותי תחת ולהיות לעבדני העם ויצוה רצוני שיעשה אמרתי העול עליו הרכבתי

 ':וגו נאמן בית לך ובניתי' וגו בדרכי והלכת אצוך אשר כל את תשמע
 אחר כן גם ונשאר ביהודה היה כבר המלך כי כרצוני שיחרוש אלא לי ואין העול עליו הרכבתי כבר כי - יהודה יחרוש

 :המלכות שנחלקה
 ישדד אם וכן לזריעה ולתקנה האדמה פני לשוות החורש אחרי הרגבים הכותש הוא המשדד - יעקב לו ישדד

 לעם היה העם אזהרת היא והחרישה' ית לקה ברצון חורשים היו יהודה ומלך אפרים מלך ואם אחריך עמקים

 ירבעם ואם הזריעה והיא לעשותם המצות עליהם מקבלים שיהיו האזהרה דברי אל ולבם אזנם לתקן והוא לשדד

 לקבל לבם מכינים כלומר משדד ישראל כלל והוא יעקב היה' ה בעיני הישר לעשות העם מזהירים היו ורחבעם

 :המצות
  ם"מלבי

 לעשות המלומד כעגל דומה הוא כי, באדמה לחרוש לעול כשור כח לו אין אפרים. מלומדה עגלה ואפרים( יא)

 ודש התבואה על שמרקד, העגל מלאכת שהיא בתבואה לדוש אוהבת שהיא לדוש אהבתי כי והוא, קלה מלאכה

 שרצה מה כמו קל שעבוד לשאת שאוהב ל"ר, הרך העגל מלאכת שאינו החרישה לא, דישה בשעת אוכל וגם אותה

 במסחרו וירויח מצרים ארץ מטוב יאכל זה ושעם קלה ועבודה קשה בלתי עול שהיה מצרים מלך אל להשתעבד

 עליה חסתי עדיין ואני, צוארה טוב על עברתי ואני, פרך עבודת בכל ולעבוד לחרוש אשור מלך עול לשאת לא, שם

 אל למסרה שלא בדעתי עדיין והיה, כבד עול לשאת יכול שאינו והענוג השמן צוארה טוב את וראיתי עברתי כי

 לא כ"ועי קלה עבודה שהיא עבודתי לעבוד צוארם שיכניסו וחשבתי, עונותם לשתי במוסרות אותה שיאסרו העמים

 אדמת אדמתו את ויחרשו' ה את יעבדו ושניהם יהודה מלכות עם ישתתפו כי וחשבתי, קשה אדונים ביד ימסרו

, ביחד' ה בחלקת ויעבדו יחרשו ששניהם יהודה אל ואחברנו שאצרפנו ל"ר אפרים ארכיב שחשבתי ש"וז, הקדש

 שהיא החרישה יעשה הוא' ה בעבודת לחרוש מלומד שהוא שיהודה יעקב לו ישדד יהודה יחרוש כי מקוה והייתי

 שנית שעוברים החרישה שאחר העבודה שהיא, ישדד הוא האדמה את לחרוש מלומד שאינו ויעקב, הקשה עבודה

 שתהיה עד אותה יחרוש הנפש אדמת יכין שיהודה והיינו, קלה עבודה שהיא הרגבים את לכתש התלמים על

. וההכנה החרישה מעשה לגמור השבטים עשרת שהם יעקב גם יבא ואחריו ט"והמע הצדקה זריעת לקבל מוכנת

 :ואז

 

 יב פסוק י פרק הושע י"רש
 :בעמך שאון וקם לפיכך' וגו רשע' חרשת אתם אבל - לצדקה לכם זרעו( יב)

 להפוך השדה את נר שהוא כזה הרע יצר על להתגבר טובה בדרך ללכת תלמדו ומשם בתורה עסקו - ניר לכם נירו

 :תורה לתלמוד' ה את לדרוש תקבעו ועת הזרע לפני ימים כמה החמה מימות בתבואה המכחישים העשבים שרשי
 עשו ניר לכם נירו א"ד, בצדק צפונותיה להודיעכם אתכם יבין הוא בה' יגעי כשתהיו - לכם צדק ויורה יבא עד

 לכם ראוי עת יהיה ואז הצורך בעת תפילתכם שתתקבל לכם יגרום וזה הלחץ עליכם שיבא קודם טובים מעשים

 בים ירה כמו לכם צדקה וימטיר לכם צדק ויורה צעקתכם תשמע אז כי צרכיכם בכל הוא ברוך הקדוש לדרוש

 (:טו שמות)
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  עזרא אבן
 :אתכם ויורה יבא והוא תורתי אתם בקשו' אומרי המפרשים וכל ומלקוש יורה כמו - לכם צדק ויורה( יב)

  ק"רד
 מאתי שתקחו הטוב והגמול בעיני הטוב עשו כלומר חסד לפי וקצרו לצדקה לכם זרעו להם ואמרתי - זרעו( יב)

 צדקה בזריעה אמר לפיכך יותר או סאתים לקצור שמקוה סאה הזורע כפי הטובים מעשיכם על רב יותר יהיה

 לכם זרעו שנאמר הצדקה מן יותר חסדים גמילות גדולה ל"רז ובדברי הצדקה על יותר החסד כי חסד ובקצירה

 :אוכל ודאי קוצר אוכל אינו ספק אוכל ספק זורע חסד לפי קצרו לצדקה
 הוא והניר ימיכם כל הטובים ממעשיכם תשקוטו לא כלומר ולזרוע עוד לחרוש שובו שתקצרו ואחר - ניר לכם נירו

 לעוררי משל נירו פירש או שנה וזרעה שנה נירה ל"ז רבותינו ובדברי ניריה למינר חרישו לחרוש י"ות החרישה

 :הזרע לקבל השדה חרישת כמו התוכחה דברי שיקבלו הלבבות
 :שיתו שימו כמו ן"העי נחי בצווי המנהג שהוא כמו הבנין א"ה ממנו ונפל הנירו ומשפטו הפעיל מבנין צווי - נירו
 ועת' פי ע"ב אברהם' ר והחכם וגומר עידן בכל הוא כתרגומו פירושו - לכם צדק ויורה יבוא עד' ה את לדרוש ועת

 תורתו לדעת' ה את תדרשו אם מ"וי ומלקוש יורה כמו, לכם צדק ויורה, מלקוש יבא עד הזרע לרוית השם תדרשו

 שתקצרו מה כל חסד לפי קצרו כתב ל"ואאז, אותו מסייעין לטהר בא דרך על צדק אתכם ויורה יבא הוא ומצותו

 פירותיהם אוכל שאדם מצות כמה על ל"רז שאמרו כמו הקרן לכם ויורה הבא לעולם יבא עד יהיה חסד הזה בעולם

 :הבא לעולם קיימת והקרן הזה בעולם
  ם"מלבי

 גרעין זריעת שמן כמו, חסד לפי תקצרו, למקום אדם שבין במצות ט"ומע צדקה תזרעו אז. לצדקה לכם זרעו( יב)

 שאין חסד רק והמשפט האמת לפי הראוי הגמול מן יותר' ה חסדי לפי יהיה שיקבלו השכר כן, אלומות יקצרו אחד

 את המשחיתים הקוצים להסיר האדמה בעומק שחופרים מה הוא הניר, ניר לכם נירו לאמר והוסיף, ומדה קצבה לו

 הצדקה זרע המשחיתים הכוזבות והאמונות הרעים והציורים התאוות להסיר הנפש בעומק תחפרו כן, התבואה

 ולבקש' ה את לדרוש צריך שאז הגשם של העת יבא והזריעה החרישה שיכינו ואחר' ה את לדרוש ועת. ט"והמע

 שיבא עד ויורה יבא עד, ממעל יקאל ועזר שמיימית שפע מאתו שיבקשו ל"ר, בעתו ומלקוש ויורה גשם שיתן פניו

 הוא לכם שישלח הצדק, לכם יורה צדק שיתן המורה יהיה מה ומפרש, והיורה הגשם שהוא המורה ויתן אליכם

 נפשכם ישביע, נפשכם אדמת על לכם שיורה רק כפשוטו האדמה על כוונתו שאין ובאר, שיתן והגשם המורה יהיה

 :צדק יזלו ושחקים ממעל שמים הרעיפו שאמרו כענין, קדשו ושפע עזו במטרות הצמאה

 

 יג פסוק י פרק הושע י"רש
 :עובדיכון תושלמת איתקבלתון - כחש פרי אכלתם( יג)

  עזרא אבן
 :זה ובעבור בגבוריכם בטחתם כי עולי סבלתם שלא עשיתם זה וכל - חרשתם( יג)

  ק"רד
 אתם אמר שפירשנו כמו למעשה משל ושניהם הזריעה החרישה אחר כי וזרעתם חרשתם' פי - חרשתם( יג)

 כחש פרי אכלתם קצרתם לפיכך רשע חרשתם ואתם לצדקה לכם זרעו שאמרתי לכם שצויתי מה הפך עשיתם

 כמו אותו במקוים שמכחש פרי כחש פרי פירש או בי שכחשתם הכחש פרי כחש פרי' ופי לגמול משל והקצירה

 :בה יכחש ותירוש שאמר
 כן גם ובטחת הרעה והאמונה הרשע דרך והוא בה הולך שהיית בדרך בטחת - גבוריך ברוב בדרכיך בטחת כי

 נכשלת לפיכך בי בטחת ולא זרועך בשר ושמת מהם עזר מבקשים שהיו ממצרים או מעמך לך שהיו הגבורים ברוב

  :בימיו השבטים וגלו שומרון שחרב אלה בן הושע לנכח הנכח ף"וכ
  ם"מלבי

 הכחש של הפירות שאכלתם היינו, כחש פרי ואכלתם, עולתה קצרתם ולכן, רשע חרשתם אתם אבל. חרשתם( יג)

 :למלחמה וגבורה עצה י"ע שתנצל וחשבת גבוריך וברוב בדרכך בטחת כי יען בא וזה', בה שכחשתם והכפירה
 

 יד פסוק י פרק הושע י"רש
 :נוסו נוסו ענות קול - שאון וקאם( יד)

 מפניהם לברוח בם נזהרו שלא מארב יד על פתאום בשלום יושב עם על הבאים כבוזזים - ארבאל בית שלמן כשד

 :הכל את ושודדים
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 יענו( ב /הושע/ לעיל) כגון עיר שם שאינו יזרעאל כמו בו יתירה ד"ולמ ף"ואל מארב בית תרגמו יונתן - ארבאל בית

 :מקום שם פותרו דונש אבל מנחם חיברו וכן עיר שם כמין אותו קרא כאן אף שם בלשון וקראו יזרעאל את
 כמו עזובה רוטשה א"ל( /ג"י ישעיה/ שם) ירוטשו ועולליהם( יג ישעיה) תרטשנה נערים וכן נבקעה - רוטשה

 :נוטשה
  עזרא אבן

 :שלמנאצר הוא אולי - שלמן כשוד, וקאם( יד)
 :מקום שם - ארבאל בית

 :לו טעם אין אורב מגזרת ולהיותו בנים על אם דבר שם - רטשה
  ק"רד

 :להחריבם עליהם האויבים שיבואו בעמיך שאון יקום רעתך מפני - בעמיך שאון וקאם( יד)
 :הפעל ן"עי מקום והוא ף"באל כתיב - וקאם
 :העם המון ענין כבירים מים כשאון לאומים ושאון כמו - שאון

 :השבטים על ל"ר רבים לשון והוא ד"ביו כתיב - בעמיך
 :עליהם שיבא השודד יד על מהם אחד כל יושד בהם בוטח שאתה המבצרים כל - יושד מבצריך וכל

 :הדגש עם ו"בוי וכתיב הכפל חסרון על מורה והדגש הכפל מפעלי הפעל מבנין - יושד
 פתאום ארבאל בית על ובא שלמן ששמו הימים באותן היה ידוע אויב שלמן - מלחמה ביום ארבאל בית שלמן כשוד

 ויקום תרגם ויונתן, בימיהם היה גדול אדם שם הוא וארבאל, פליטה השאיר ולא הבנים על האם והפיל ושדדו

 ארבאל בית אשור מלך שלמנאצר הוא שלמן פירש ל"ז אבי ואדוני, לו וארב מן ארבאל תרגם', וגו בעמך אתרגושא

 :בעונה ותפשה עליה יתברך לקה שארב בית שומרון הוא
 :עליהם עצמה מפלת להרגם שירצו בעת הבנים על האם שרחמי לפי - רטשה בנים על אם

 תשמטנה כתרגום עזיבה ענין פירשוהו ל"ז ורבותינו לבקעם בארץ ההשלכה ענין ירטשו ועולליהם כמו - רטשה

 רטושים רטשה ואמר והרעב החרב מפני להם והולכים ובניהם נשיהם עוזבים שהיו אמרו תרטשנה ונטשתה

 :כרחם בעל נטושים מדעתם
  ם"מלבי

 ביניהם שהיה המריבה י"שע, יושד מבצריך כל כ"עי, במלכם שמרדו בעמיך ומרד שאון שקם ובעת. וקאם( יד)

 שהיה מבצר שם ארבאל בית את אשור מלך שלמנסר ששדד בעת שלמן כשוד, האויב ביד המבצרים מסרו

, ביניהם שהיה והמריבה המרידה י"ע המבצר את בידו מסרו מלחמה ביום שאז, מלחמה ביום, אפרים במלכות

 מארב י"ע לקחו כאילו המבצר אנשי עם נוהג והוא, בשלום בידו המבצר מסרו כי שלמן שוד בשם השוד קרא וגם)

 :חזקה ביד אותם כבש כאילו העם כל את והרג רטשה בנים על אם ואז( חזקה ביד כבשם וכאילו, מלחמה ביום
 

 טו פסוק י פרק הושע י"רש
 :אל שבבית העגל לכם גרם הזה הפורענות כל - אל בית לכם עשה ככה( טו)

 :זדונכם עבירות רשעכם רעת -' רעתכ רעת
 מכל מנוער ואוהבהו נער ישראל בהיות כי זאת כל ולמה כח בו אין כלומר בלילה כאילו נרדם - נדמה נדמה בשחר

 :טוב
  עזרא אבן

 וטעם ירבעם מחטאת סרו לא ישראל מלכי רוב כי רעתם מכל הרע ככה שהוא העגל ששם ביתאל - ככה( טו)

 :מלכם יכרת ובשחר בלילה יושדו כי בשחר
  ק"רד

 :שם שעבדתם העגל כלומר אל בית לכם גרם זה כל - אל בית לכם עשה ככה( טו)
 :ישראל יךקאל אלה ואמרכם העגל עבודת והוא שברעתכם גדולה רעה מפני לכם היה זה - רעתכם רעת מפני

 שש בשנת מלכותו בתחלת ל"ז אבי אדוני פירש בשחר וטעם אלה בן הושע הוא - ישראל מלך נדמה נדמה בשחר

 מלכותו מתחלת לכן קודם ועוד ולכדה שנים' ג עליה וצר שומרון על עלה השביעית ובשנה אשור מלך שאסרו לו

 ':וגו בהית בסופא תרגם ויונתן בשנה שנה מנחה לו ומשיב אשור למלך עובד היה
 :עמי נדמו כמו כריתה ענין - נדמה
  :נגליתי הנגלה כמו ן"הנו עם מקור - נדמה
  ם"מלבי
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 זה רעתכם רעת מפני, זה לכל סבה היה אל שבבית שהעגל אל בית לכם גרם זאת. אל בית לכם עשה ככה( טו)

 שבשחר במה, לכם רע הרעים מעשיכם י"שע, רעה לכם עשתה היא שרעתכם, רעתכם י"ע שבא הרעה מפני בא

 המלך שנדמה מה עם כי, בשחר שנדמה וגם, ז"עי ונכרת ונדמה במלך שמרדתם ידי על ישראל מלך נדמה נדמה

 המרד צמח שמשם אל בית י"ע היה ז"וכ, לכם השחר אילת חשך שמאז, הצלחתכם כוכב שהוא, השחר גם נדמה

 :ל"כנ אל שבבית העגל את להשבית שרצה י"ע
 

 

 

 

  

 


