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Hosea Chapter 11  ַע  הֹושֵׁ

י  א נִּ בְׂ י לִּ ם, ָקָראתִּ ַריִּ צְׂ מִּ ָרֵאל, ָוֹאֲהֵבהּו; ּומִּ שְׂ י ַנַער יִּ   .כִּ
1 When Israel was a child, then I loved him, and 
out of Egypt I called My son.  

ֵניֶהם  ב פְׂ כּו מִּ אּו, ָלֶהם; ֵכן, ָהלְׂ ַזֵבחּו, --ָקרְׂ ים יְׂ ָעלִּ ַלבְׂ
ַקֵטרּון ים יְׂ לִּ סִּ ַלפְׂ   .וְׂ

2 The more they called them, the more they went 
from them; they sacrificed unto the Baalim, and 
offered to graven images.  

ם, ָקָחם ַעל  ג ַריִּ ֶאפְׂ י לְׂ תִּ ַגלְׂ רְׂ י תִּ ָאֹנכִּ לֹא -וְׂ רֹוֹעָתיו; וְׂ זְׂ
ים ָפאתִּ י רְׂ עּו, כִּ   .ָידְׂ

3 And I, I taught Ephraim to walk, taking them by 
their arms; but they knew not that I healed them.  

ֶיה ָלֶהם   ד ֵכם ַבֲעֹבתֹות ַאֲהָבה, ָוֶאהְׂ שְׂ ֵלי ָאָדם ֶאמְׂ ַחבְׂ בְׂ
יל ַאט ֵאָליו, אֹוכִּ ֵחיֶהם; וְׂ יֵמי ֹעל ַעל לְׂ רִּ מְׂ   .כִּ

4 I drew them with cords of a man, with bands of 
love; and I was to them as they that take off the 
yoke on their jaws, and I fed them gently.  

כֹו:-לֹא ָישּוב ֶאל  ה ַאּׁשּור הּוא ַמלְׂ ם, וְׂ ַריִּ צְׂ י   ֶאֶרץ מִּ כִּ
  .ֵמֲאנּו, ָלשּוב

5 He shall not return into the land of Egypt, but 
the Assyrian shall be his king, because they 
refused to return.  

ָאָכָלה  ו ָתה ַבָדיו וְׂ לְׂ כִּ ָעָריו, וְׂ ָחָלה ֶחֶרב בְׂ --וְׂ
ֹמֲעצֹוֵתיֶהם   .מִּ

6 And the sword shall fall upon his cities, and shall 
consume his bars, and devour them, because of 
their own counsels.  

ֶאל  ז י; וְׂ שּוָבתִּ מְׂ ים, לִּ לּואִּ י תְׂ ַעמִּ ָרֻאהּו-וְׂ קְׂ ַיַחד, לֹא --ַעל, יִּ
רֹוֵמם   .יְׂ

7 And My people are in suspense about returning 
to Me; and though they call them upwards, none 
at all will lift himself up.  

ָרֵאלֵאיְך ֶאתֶ   ח שְׂ ָך יִּ ם, ֲאַמֶגנְׂ ַריִּ ָך ֶאפְׂ ָך --נְׂ ֵאיְך ֶאֶתנְׂ
י בִּ ַפְך ָעַלי לִּ ם; ֶנהְׂ בֹאיִּ צְׂ ָך כִּ ימְׂ ָמה, ֲאשִּ ַאדְׂ רּו  ,כְׂ מְׂ כְׂ ַיַחד נִּ

חּוָמי   .נִּ

8 How shall I give thee up, Ephraim? How shall I 
surrender thee, Israel? How shall I make thee as 
Admah? How shall I set thee as Zeboim? My heart 
is turned within Me, My compassions are kindled 
together.  

ָריִּם  ט ַשֵחת ֶאפְׂ י, לֹא ָאשּוב לְׂ י   :לֹא ֶאֱעֶשה ֲחרֹון ַאפִּ כִּ
לֹא י, וְׂ יש-קל ָאֹנכִּ יר--אִּ עִּ לֹא ָאבֹוא בְׂ ָך ָקדֹוש, וְׂ בְׂ רְׂ קִּ   .בְׂ

9 I will not execute the fierceness of Mine anger, I 
will not return to destroy Ephraim; for I am God, 
and not man, the Holy One in the midst of thee; 
and I will not come in fury.  

ָאג:  י שְׂ ֵיה יִּ ַארְׂ כּו, כְׂ י  ַאֲחֵרי ה' ֵילְׂ דּו -כִּ ֶיֶחרְׂ ַאג, וְׂ שְׂ הּוא יִּ
ָים ים מִּ   .ָבנִּ

10 They shall walk after the LORD, who shall roar 
like a lion; for He shall roar, and the children shall 
come trembling from the west.  

יֹוָנה ֵמֶאֶרץ ַאּׁשּור;   יא ם, ּוכְׂ ַריִּ צְׂ מִּ פֹור מִּ צִּ דּו כְׂ ֶיֶחרְׂ
ים ַעל תִּ הֹוַשבְׂ ֻאם-וְׂ  }ס{   ה'.-ָבֵתיֶהם, נְׂ

11 They shall come trembling as a bird out of 
Egypt, and as a dove out of the land of Assyria; 
and I will make them to dwell in their houses, saith 
the LORD. {S} 
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 :עשו מה והם בתורתי להדבק נביאי י"ע - לבני קראתי וממצרים( א)
   עזרא אבן

 :שאהבתיו בעבור ליסרו החילותי אז ממצרים בצאתו והטעם נער מהיותו כי ממני מלומדה זהו - נער כי( א)
   ק"רד

 האומות משאר יותר עליו מתרעם אני לפיכך במצרים בהיותו והוא אהבתיו נער בעודו - ואהבהו ישראל נער כי( א)

 וזהו בנו את איש ייסר כאשר ליסרם עלי מצותי על עוברים וכאשר אויביהם מיד והצלתים אהבתים מנערותם כי

 לבני קראתי ופירוש ויעבדני בני את שלח אליך ואומר ישראל בכורי בני שאמר כמו לבני קראתי וממצרים שאמר

  :בני אותו לקרוא החלי העת מאותו כי ממצרים וטעם בני בהיותו לו קראתי' פי או בני ישראל בעבור לפרעה קראתי
   ם"מלבי

 לבני קראתי וממצרים, ואוהבהו ואז, במצרים דהיינו, בשנים רך נער עדיין היה שישראל בעת. ישראל נער כי( א)

 הגם אליו שיבא אותו וקורא בנו את האוהב כאב אצלי שיבא באהבה אותו קראתי אני אותי קרא לא שהוא הגם אז

 :אותו קורא אינו שהבן
 

 ב פסוק יא פרק הושע י"רש
 לברוח עורף הפכו הם כן הטובה דרך ללמדם להם קוראים' שהנביאי מה כל - מפניהם הלכו כן להם קראו( ב)

 :מפניהם
 (:א שמות) ירבה כן אותו יענו וכאשר( ד /הושע/ לעיל) לי חטאו כן כרובם כמו כן לדבר המקרא דרך - יזבחו' לבעלי

   עזרא אבן
 הלכו כן לבעלים להם קראו וכאשר לבעלים להם קראו עתה והם לעבדני לבני קראתי ממצרים הטעם - קראו( ב)

 :אחורנית הלכו והם נביאי להם קראו א"וי' מפניה מארצם ונדדו
   ק"רד

 ':ה אל לשוב והערב השכם להם קראו להם שולח אני אשר הנביאים - להם קראו( ב)
 מעלליהם יניחו ולא דבריהם אל יקשיבו ולא מפניהם הולכים היו כן להם קוראים שהיו עומת כל - מפניהם הלכו כן

 :הרעים
 :יפרוץ וכן ירבה כן זה וכמו - יקטרון לפסילים יזבחו לעגלים

   ם"מלבי
 ומתרחקים מפניהם הלכו כן והבעלים להם קוראים שהם בהפך הוא עובדים שהמה הבעלים אבל. להם קראו( ב)

 והם הבעלים אל קוראים ישראל יקטרון אשר ולפסילים יזבחו אשר לבעלים? למי, להם קראו ומפרש, מאתם

 :מהם רחוקים
 

 ג פסוק יא פרק הושע י"רש
 :בנחת המרגילם מנהיג לפניהם שלחתי -' וגו קחם לאפרים תרגלתי ואנכי( ג)

 :היונק את האומן ישא כאשר( יא במדבר) בו שנאמר משה זה - זרועותיו על קחם
 :דמיון לו ואין הרגלתי כמו - תרגלתי

 כלפי דרשו תנחומא רבי במדרש ואגדה יודעים כלא עצמם עשו בעקב שדשו אלא היו יודעין - רפאתים כי ידעו ולא

 ממנו ונסתלקה ואחאב' ירבע מאפרים לצאת עתידים רשעים יעקב ראה לברכם יעקב לפני כשהביאם יוסף בני

 רוחי תרגלתי ואנכי זהו וברכם יעקב על הקודש רוח ושרתה רחמים יוסף בקש( מח בראשית) אלה מי ויאמר ק"רוה

 :זרועותיו על ולקחם אפרים לצורך יעקב על
   עזרא אבן

 הנער יורגל כאשר רגליו על ללכת הרגלתיו והטעם במקרא כמוהו ואין א"ה תחת תרגלתי ו"תי - תרגלתי ואנכי( ג)

 אמר מלומדה לעגלה ישראל שדמה ובעבור ללכת שיוכל עד הנער לחזק רפואה כדרך וזהו זרועותיו על שיוקח

 :החורשת העגל בצואר' המושכו' העבותו כמו לא אהבה בעבותות' אמשכ בעבותות אדם בחבלי
   ק"רד

 כמה להם עשיתי אנכי כי זאת לי יגמול ואיך אמר העגלים עשה שהוא לפי אפרים זכר - לאפרים תרגלתי ואנכי( ג)

 :ובעבודתי במצותי הטרחתים ולא לרגלים והרגלתים טובות
 הוא כי אמר לברכה זכרונו משה רבי אחי ורבי המדקדקים דעת כן הרגלתי א"ה במקום והתיו הרגל לשון - תרגלתי

 זה עליו אמר לנער שהמשילו ולפי הוא אחד המשקל מלעיל המלה שבאה פי על ואף תפארתי בפלס תרגלתי שם
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 הסעתים ממצרים אותם בהוציאי למסע ממסע כשהסעתים כן טורח בלי מעט לילך הנער שמרגילים כמו הלשון

 :לילה אש ועמוד יומם לפניהם הולך הענן טורח בלי מעט מעט
 את האומן ישא כאשר שאמר כמו זרועותיו על אותם לקח משה והוא להם שנתתי המנהיג - זרועותיו על קחם

 :היונק
 :רופאיך' ה אני כי שאמר כמו צרה ומכל מחלה מכל אותם הרופא אני כי הכירו לא - רפאתים כי ידעו ולא

 ':וגו במלאך ואנא ת"וי לקחם כמו והוא הפעל א"פ בחסרון - קחם
   ם"מלבי

 קחם, אותו הנושא הרגל ואני אפרים עומד שעלי ההדום אני היינו, אפרים של הרגל אני. לאפרים תרגלתי ואנכי( ג)

 את לוקח שאפרים מצייר, זרועותיו על( הבעלים את) אותם לוקח הוא אשר לאפרים הרגל אני ל"ר זרועותיו על

 הבעלים כי, רגליו כפות ומקום הרגל ואני עלי זרועותיו על אשר הבעלים עם ועומד, זרועותיו על ונושאם הבעלים

 כי חושבים מחלים רפואה שימצאו ובעת, רפאתים כי ידעו ולא, בריותי את הנושא הוא ואני, עובדיהם מן מנושאים

 :הפסל לא והמושיע הרופא שאני יודעים ואינם אותו רפא אותו נושא שהוא הבעל

 

 ד פסוק יא פרק הושע י"רש
 וכן רחמים במשיכת כלומר בנו את אדם בהם ימשוך אשר רכים בחבלים תמיד מושכם הייתי - אדם בחבלי( ד)

 :יונתן תרגום
 כן החורשת הפרה מעל להקל לווחים י"ע בידיהם עול' המרימי הטובים כאיכרים - לחיהם על עול כמרימי להם ואהי

 י"ע השור צואר מעל עול המרימים כאכים לחיהם על עול כמרימי( א"סא א"ל) מעליהן להקל צרה בכל עמם הייתי

 כן' מעליה להקל צרה בכל עמם הייתי כן החורשת הפרה מעל להקל בראשו נתן שהעול הכלונס את שמאריכין

 :בלחיאתהון ומוריך טבא' כאיכר יונתן תרגם
 :מבוי של לחי' ל - לחיהם ועל
 :במדבר מזונות להם שסיפק שם על תרגם ויונתן היסורין עול להכיל כח לו הטיתי - אוכיל אליו ואט
   עזרא אבן

 :רגע אחר רגע לחיה על שהוא העול להרים העגלה עול' המרימי' כאנשי - להם ואהיה( ד)
 להיותו ראוי אכיל כי אמר מרינוס' ור אוכל אליו מטה והייתי בכסף אכל כמו דבר שם אוכיל ומלת אטה כמו - ואט

 :אט מאכיל שהייתי כמשמעו ואט ופירש ישראל בחור כל את דוד עוד ויוסף כמו אאכיל
   ק"רד

 את משכתי אני אמר בחבלים אותה מושכים והעגלה לעגלה אפרים שהמשיל לפי - אמשכם אדם בחבלי( ד)

 שלא לאטו חבירו את אדם ימשוך אשר כמו אלא כרחה על אותה שמושכין עגלה בחבל ולא אדם בחבלי ישראל

 :כך אחר שאמר אהבה בעבותות וזהו לאטם משכתים כן כרחו על ללכת יכריחנו
 מדי יותר חורשת תהיה שלא העגלה על שמרחמים כאותם להם הייתי - לחיהם על עול כמרימי להם ואהיה

 לא אני כן ביום שעות או שעה מיגיעה ותנוח תמשוך שלא כדי לחיה על אותה ותולין צוארם מעל העול ומרימים

 :והעול החרישה משל פירשנו וכבר' בחרישות ישראל הוגעתי
 עולם הכבדתי לא ישראל אני כן במקומה מאכל לה מטים מיגיעה נחה שהיה י"אעפ זה כל ועם - אוכיל אליו ואט

 ':וגו רחימין בנין במיגרת ת"וי ובשר לחם טורח בלי סיפוקם במדבר להם ונתתי
 :אופיר בשקל שם אוכיל' כליה בשקל - לחיהם

   ם"מלבי
 שאסרם אשור שהוא אדם עליהם שהבאתי היינו, אדם בחבלי משכתים אחד בצד. אמשכם אדם בחבלי( ד)

 רשותי תחת להיות אלי שאמשכם, אהבה בעבותות אמשכם אחר בצד אבל. סבלו עול תחת אותם ומושך בחבלים

 ומפרש, אליו אדם שימשכם החבלים מן יותר חזקים שהם, בעבותות משכתים ובזה אותם אהבתי מצד והשגחתי

 האוכל את אליו ואט המשא עול מעליהם להקל לחיהם על עול כמרימי להם אהי כי, אהבה בעבותות משכם איך

 האוכל את להשיג תוכל לא י"שע בעדה מעכב וגם עליה מכביד והעול בעול המושכת בהמתו על שמרחם כמי

 :הארץ אל לשוח תצטרך בל פיה אל האוכל את ומקרב, יכבד בל העול את ומרים, בארץ המונח
 

 ה פסוק יא פרק הושע י"רש
 הוא אשור כרחו על הרי הועיל ומה( יד שמות' )וגו עוד לראותם תוסיפו לא הבטחתיו - מצרים ארץ אל ישוב לא( ה)

 :לשוב מאנו כי על לאשור עבדים להיות להם וגרמו חטאו הרי מלכו
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   עזרא אבן
 :אחד ראש להם ושמו הזכרתי כאשר מלכו שם ואשור - ישוב לא( ה)

 :ארצי אל לשוב' למצרי' ההולכי אלי - לשוב מאנו כי
   ק"רד

 לשוב תוסיפון לא להם אמרתי כבר כי עזר לבקש מצרים ארץ אל לשוב להם היה לא - מצרים ארץ אל ישוב לא( ה)

 :מצרים לעזר צריכים היו לא אלי שבים היו אם כי עוד הזה בדרך
 לשוב מאנו כי למה זה וכל, שנה בכל מנחה לו ושולח אותו ועובד עליו מולך הוא אשור כרחו ועל - מלכו הוא ואשור

 כמו האומות על מושלים היו הם אבל עליהם מושלים האומות מלכי היו לא אלי שבים היו אם כי אלי לשוב כלומר

 :ימשולו לא ובך רבים' בגוי ומשלת הבטחתים וכן רצוני עושים כשהיו ושלמה דוד בימי עושים שהיו
   ם"מלבי

 אם, אשור מלך שעבוד תחת להיות מוכרחים היו עונותיהם י"שע שהגם, עולם להקל רצה' שה מפרש. ישוב לא( ה)

 לא'( ט' ח, א"י' ז ל"כנ והגלם עליהם אשור מלך קצף ז"שעי) מצרים מלך סוא אל מלאכים לשלוח בו מורדים היו לא

 אחר, אליו מלאכים לשלוח מצרים ארץ אל ישוב שלא ויעצתיו הזהרתיו שאני ש"וז, עולם את מכביד אשור מלך היה

 י"ע עליהם נגזר כן כי אשור את לעבוד מוכרחים' ה אל לשוב שמאנו י"שע אחר לשוב מאנו כי, מלכו הוא שאשור

 :אשור במלך ולמרוד מצרים ארץ אל לשוב ברית שיפרו נכון ואין, מלכו הוא אשור כ"א עונותיהם
 

 ו פסוק יא פרק הושע י"רש
 :בעריו חרב ותנוח - חרב וחלה( ו)

 :ותאכלם גבוריו וכלתה - ואכלה בדיו' וכלת
 בעל יטמא דלא להחלו וכן עצמו בפני דיבור שהוא לפי הסילוק בו הטיפחא בו טעמים שני נקוד - ממועצותיהם

 (:ל שמות) קודש משחת דשמן' לדורותיכ וכן( כא' ויקר) בעמיו
   עזרא אבן

 :האויבים ידי ידים בהם חלו ולא יואב ראש על יחולו כמו - וחלה( ו)
 :ממועצותיהם להם באה הרעה וזאת בדים ותעש כמו סעיפיו - בדיו וכלתה

   ק"רד
 :יואב ראש על יחולו כמו ותנוח תפול - חרב וחלה( ו)

 וכן לאילן' הענפי כמו לערים והכפרים בעריו זכר כבר כי לכפרים משל והוא ענפיו בדיו' פי - ואכלה בדיו וכלתה

 ':וגו חרבא ותחול ת"וי לאם בנות כמו לעיר שהם בנות יקראו
 :אחרים אלהים לעבוד עבודתי שעזבו הרעה מעצתם להם יבא זה וכל' פי - ממועצותיהם

   ם"מלבי
 והגלה אשור מלך עליהם בא כ"ועי מצרים מלך אל מלאכים לשלוח והתיעצו לעצתי שמעו לא הם אבל. וחלה( ו)

 היה זה כי, בדבר החייב אני לא, הכל את ואכלה וענפיו בדיו וכלתה בעריו חרב שחלה מה כ"א, אותם

 :לעצתי אבו לא כי זאת כל להם גרמו עצתם י"ע בעצמם שהם, ממועצותיהם
 

 ז פסוק יא פרק הושע י"רש
 ישובון בקושי לשוב לא אם לשוב אם הם תלואים אלי לשוב אותם מלמדים כשהנביאים - למשובתי תלואים ועמי( ז)

 :אלי
 ויש לעשותו יאות ולא עמי ירוממוהו לא יחד הנביאים יקראוהו עליו אשר הדבר ואל - ירומם לא יחד יקראוהו על ואל

 ואם בפתח נקוד שהרי זאת ואין( לא בראשית) ידי לאל יש כמו ואל יפגעום קשים פגעים יקראוהו על ואל מפרש

 נראה ולי קשה לשון( על א"סא) אל עשה יתערעון קשיא במרעא תרגם ויונתן בצירי נקוד היה דבר שם ואל היה

 :כהוגן שפרשתי
 :זקופא בקומא יהכון לא כחדא - ירומם לא יחד
   עזרא אבן

 אשתחוה תפלתי בבית' ושימחתי כמו הפועל סימן אינו למשובתי ד"ויו תלאום אשר כמו ף"באל - תלואים ועמי( ז)

 אינו באויר תלוי כאדם עמי משובה דרך' עושי שהם הטעם והנה לגנאי לעולם תשובה כי ביראתך קדשך היכל אל

 :למטה יורד ואינו' למעל עולה
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 השם נביאי והם הקוראים יקראוהו עליון לקו פירושו והנה עליון כמו תואר שהוא על הוקם הגבר נאם כמו - על לקו

 :ראש ירימו לא אחד דרך על וכולם
   ק"רד

 חייך והיו וכן תלה שרשו כי הפעל ד"למ א"ה במקום והיא ף"האל תחת ק"החיר - למשובתי תלואים ועמי( ז)

 וזהו בהרוחה יהיו פעם צרה תבואם פעם והרוחה הצרה בין תלואים עמי אמר שמה תלואים אשר לך תלואים

 היו לא ואם תפילתי בבית' ושמחתי ד"כיו משובתי ד"ויו לי שעושים והמרד המשובה בעבור כלומר למשובתי

 במצותי להם ספקם כי אמר תלוי אשם ל"רז מלשון במצותי הם מסופקים' פי ל"ואאז בהרוחה לעולם היו מורדים

 אמר תשובה ענין למשובתי' פי ל"ז י"ורש זה דבר יעשו בי ולמרוד למשובתי אך הבירור ידעו שהם פי על אף

 י"ת וכן לגנאי אם כי משובה מצאנו ולא לשוב לא אם לשוב אם תלואים הם אלי לשוב אותם מלמדים כשהנביאים

 :תשובה ענין
 ':ית עליון לק אל לשוב תמיד הנביאים יקראוהו - יקראוהו על לקו

' פי ע"א אברהם רבי והחכם ובפיו בלבו ויגדלהו אותו וירומם' ית לקל שישוב בהם אין כאחד וכלם - ירומם לא יחד

 מהם אחד יעלה לא אמר בפתח כמו י"בצר ירומם' פי ל"ואאז המתרגם בדרך וכן ראש ירימו לא אחר דרך על וכולם

 :אליה לעלות שחושב למדרגה
   ם"מלבי

 ולהכרית להשמיד ורוצה שומרון את כבש אשור מלך איך יצייר, נשגבות יצייר המליץ. למשובתי תלואים ועמי( ז)

 ובין הארץ בין עומד רק לגמרי התרחק לא עדן אבל, בשמים מקומו אל עולה והוא מעליהם סר' וה, כולם את

, וחסדיו רחמיו מדת מצד מהם להתרחק שלא כ"ג ורוצה עונותיהם מפני מרומים לגבהי להתרחק רוצה, השמים

 למשובתי תלואים ועמי ש"וז, ויצילם אליהם שישוב ומצפים' ה אל נשואות עיניהם ההיא צרה בעת אז וישראל

 שאהיה כדי למעלה יותר עוד אתרחק שלא יבקשו פ"ועכ, להם בצר אליהם שאשוב ומיחלות למרום תולות עיניהם

 ויבקשוהו יקראוהו יחד ישראל שכל, ירומם לא על לק יחד ויקראוהו הכתוב שיעור על לקו ש"וז, פ"עכ להם קרוב

( ו"ט' ה) למעלה ש"כמ וזה, לגמרי מהם להסתלק שחקים למרומי למעלה דהיינו, על אל שכינתו את ירומם שלא

 פניו יבקשו מקומו אל לשוב רוצה' וה הצרה בעת כי צייר ז"ועפ, פני ובקשו יאשמו אשר עד מקומי אל אשובה אלך

 :להצילם מוכן ושיהיה מאתם יתרחק בל
 

 ט פסוק יא פרק הושע י"רש
 :אפרים את משחית להיות געלתים ולא מאסתים לא אמרתי אשר הטוב מדברי - אשוב לא( ט)

 :הטוב על להנחם מדתי ואין טובתי דבר המקיים - אנכי לק כי
 על עוד אותה אשרה ולא בירושלים בקרבך שכינתי להשרות הבטחתי כבר אחרת - בעיר אבוא ולא קדוש בקרבך

 :ערך ויהי( כח א שמואל) כמו שנאה' ל בעיר מפרש ויש אחרת עיר
   עזרא אבן

 :קדוש הייתי לבדך בקרבך כי ועוד הכעס לסבול שאוכל - לק, לא( ט)
 רק אחרת בעיר אבוא לא אמר והגאון האדם את יםקאל ישב דרך על - בעיר אבוא ולא, איש ולא אנכי לק כי

 :לבדה בירושלים
   ק"רד

 :וכל מכל לשחתם עליהם עוד אשוב לא בעוונם' יסרתי אם אשוב לא - אעשה לא( ט)
 או וכעסו חמתו כפי אויבו עם ועושה כעסו לסבול יוכל שלא אדם כבן ולא אפים ארך אני כי - איש ולא אנכי לק כי

 לא אחריהם ולזרעם להם להטיב אבותם שהבטחתי כיון אמר ויתנחם אדם ובן ויכזב לק איש לא כטעם פירושו

 :עם מהיות אשחיתם ולא איסרם אלא לפני חטאו שהם י"אעפ מהבטחתי אשוב
 :כבודי אחלל ולא אחר לעם עשיתי שלא מה ביניהם כבודי שהשכנתי ועוד - קדוש בקרבך

 אחליף ולא י"ת הזה הדרך ועל, בירושלם אלא אחרת בעיר אבא ולא ל"ז סעדיה רב הגאון' פי - בעיר אבא ולא

 שאמר כמו בעיר אבא שלא פי על אף קדוש בקרבך' פי עזרא' ן אברהם' ר והחכם ירושלם ית עוד אוחרי בקרתא

 אבא שלא אלא בעיר אבא לא קדוש דבקרבך משום ואמרו פירשו ל"ורז הארץ על האדם את יםקאל ישב האמנם

 כעיר הבנויה ירושלם דכתיב אין למעלה ירושלם איכא ומי מטה של ירושלם שאבנה עד מעלה של בירושלים

 :יחדו לה שחוברה
   ם"מלבי
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 אשור מלך ביד הפקר לעזבם שמים למעון יתרחק שלא והוא, ממוצע דרך שבחר' ה יאמר ז"עפ. אעשה לא( ט)

 שומרון בעיר אתם להיות ישוב לא וכן, אפי חרון אעשה לא א"ועז, אפו בחרון תחלה עליהם שגזר מה כפי לכלותם

 אהיה אז כי, שומרון לעיר אשוב לא היינו, אשוב לא א"ועז הככר ערי את יםקאל כשחת אותה לשחת יצטרך אז כי

 חנון כי אפי חרון אעשה לא לק שאני שמצד, הדברים שני על טעם זה, איש ולא אנכי לק כי, אפרים לשחת מוכרח

 והוא, ממוצע דרך' ה בחר לכן, לשחתם ואצטרך ועמורה סדום מעשה שעשו לשומרון לשוב א"א לק שאני ומצד, אני

 חוץ יעמוד רק שומרון בעיר יבא לא זאת ובכל, לשמרם בתוכם להיות למטה ירד רק לשמים מאתם יתרחק שלא

 כי התיעצתי לכן ש"וז, אחריו ילכו והם גולים בראש עמהם ילך' וה, לגולה ללכת החוצה העיר מן אותם ויוציא, לעיר

, העיר מן חוץ אוציאם רק שומרון בעיר אבוא ולא זה ובכל, מאתך אתרחק ולא בקרבך קדוש שאשאר קדוש בקרבך

 :ואז
 

 י פסוק יא פרק הושע י"רש
 :אחריו וילכו הגליות מן שיצאו כאריה להם ישאג עוד - ישאג כאריה( י)

 ':ממערב גלוותא ויתכנשון - מים בנים ויחרדו
   עזרא אבן

 שהלכו ישראל הם בנים ויחרדו כאריה ישאג עתה תלכו' יכקאל' ה אחרי כמו השם אחרי ללכת ישובו אם - אחרי( י)

 :אשור וככה דרומית מערבית הוא כן כי מצרים שהיא מערב אל
   ק"רד

 אחרי שילכו רב זמן יהיה עוד מארצם אותם ואגלה מקרבם שכינתי בעונם שאסלק פי על אף - ילכו' ה אחרי( י)

 :יהםקאל' ה את ובקשו ישראל בני ישובו אחר הספר בתחלת שאמר כמו בגלותם וידרשוהו השם
 לקה שאגת לקול ישראל בני יאספו כן החיות מלך הוא כי אליו החיות שיתאספו שישאג האריה כמו - ישאג כאריה

 :שישלח ומופת אות או נביא י"ע בגלותם לישראל להם יגלה כלומר ישאג הוא כי ת"י
 אל אליו יבואו כן אותם כשקורא האב ליד שבאים הבנים כמו בנים ואמר, וממערב ממזרח ינועו - מים בנים ויחרדו

 :יכםקאל' לה אתם בנים שנקראו כמו בנים יקראו ואז שם שכינתו שישיב המקדש מקום
   ם"מלבי

 ישאר והוא, אחריו ילכו והם בראשם הגולה אל ללכת המוכן' ה את ימצאו שם לעיר חוץ כשיהיו. ילכו' ה אחרי( י)

 לפניהם בלכתו כי להם הודיע אמנם, ישאג כאריה, אשור מלך ישמידם שלא בגולה עליהם להשגיח בקרבם קדוש

 שתפסה בבל מלכות וכן אשור מלכות כי בזה והמליצה, אריה בקול ישאג רק שדי קול בקולו ישאג לא הגולה אל

 ראה וכן, בבל מלכות שהוא, כאריה קדמיתא, במראה דניאל שראה כמו, אריה בצורת נמשלת היתה אחריו מלכות

 כמו להם ואהי ג"י ולקמן, מסבכו אריה עלה ואמר, שם שפרשתי כמו אריה פני שפניו שמרכבה שלו השר יחזקאל

 ל"ר, ישאג וכאריה אריה בצורת יתלבש ובזה, שם בניו את שהגלה האומה בשר בגלות יתלבש כי' ה יאמר, שחל

 בהשגחה עליהם וישגיח, לטובה עליהם ושרים מלך לב יטה רק גלוים נסים לעשות עז קול בקולו ישאג שלא

, האריה שאגת לפי תהיה' ה והשגחת, אותם וחונן בטוב אותם מנהיג והמלך שואג' שהארי שידמה עד נסתרת

 היינו, ישאג שהוא עת יבא עוד אבל, ישאג הוא כי, להושיעם ישאג זה בקול ושריו המלך והנהגת השר שפע שהוא

 אז, מים בנים ויחרדו ואז, קדם כימי נפלאותיו עמהם שינוסס היינו האלקים קול בקולו ישאג רק כאריה ישאג שלא

 :הגולה מן לצאת במערב בגלות הנתונים חי קל בני ימהרו
 

 יא פסוק יא פרק הושע עזרא אבן
 :לב אין פותה כיונה שאמר הפך וכיונה כעוף אעופה ואני האריה מקול תחרד שהצפור - כצפור יחרדו וטעם( יא)

 גם באמת לא ומרמה בכחש סבבוני הם כי השם אחרי הולכים' אינ רק שבותם אשיב הטעם - בתיהם על' והושבתי

 הוא כי דוד מבני מלכי היות בעבור חושב שהיה הכסף תם אם כי משקל על לק עם רד כי אומר שהיה יהודה כן

 :השם מלכות
   ק"רד

 שהוא מים וזכר הזאת החרדה כל את אלינו חרדת מדוע לקראתו העיר זקני ויחרדו כמו תנועה ענין - יחרדו( יא)

 כי ואשור מצרים כן אחר שפירש מה מים' פי ל"ז עזרא אבן אברהם רבי והחכם הפאות לשאר הדין והוא המערב

 :דרומית מערבית הם
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 שהמשיל כמו קנה אל לשוב החרדה הצפור כמו לארצם לשוב יחרדו במצרים שהם אותם - ממצרים כצפור יחרדו

 כצפור' שנא לצפור לארצו שובו המשיל ממקומו נודד איש כן מקנה נודדת כצפור באמרו הצפור נדוד אל האדם נדוד

 :ממצרים
 אל לשוב החרדה היונה כמו ארצם אל לשוב ממנה לצאת יחרדו אשור בארץ שהם ואותם - אשור מארץ וכיונה

 אלא מקומות לשאר הדין והוא ואשור מצרים וזכר ארובותיהם אל וכיונים הגלות בשיבת כן גם שאמר כמו שובכה

 :אליהם וגלו בהם ונכשלו בהם להעזר שחשבו המקומות שזכר
   ם"מלבי

 את מכירים שהם ממיניה יש היונה כי. אשור מארץ לצאת כיונה ויחרדו, ממצרים לצאת. כצפור יחרדו וכן( יא)

 ישעיה) ש"כמ מאד שהתרחקו מפני אובדים קרוים שהם אשור בארץ האובדים גם וכן, מאד רב במרחק מקומם

 :ישראל לארץ בחזרה ואביאם, בתיהם אל והושבתים ואז, לקינם לשוב יחרדו הם גם( ז"כ

 


