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 Hosea Chapter 13  ַע  הֹושֵׁ

ַשם   א ל; ַוֶיאְּ ָראֵּ ִישְּ ת, ָנָשא הּוא בְּ תֵּ ַרִים רְּ ר ֶאפְּ ַדבֵּ כְּ
  .ַבַבַעל, ַוָיֹמת

1 When Ephraim spoke, there was trembling, he 
exalted himself in Israel; but when he became 
guilty through Baal, he died.  

ַעָתה   ב ָפם וְּ ָכה ִמַכסְּ יֹוִספּו ַלֲחטֹא, ַוַיֲעשּו ָלֶהם ַמסֵּ
ה ָחָרִשים, כֹֻּּלה; ָלֶהם בּוָנם ֲעַצִבים, ַמֲעשֵּ ם  ,ִכתְּ הֵּ

י ָאָדם, ֲעָגִלים ִיָשקּון חֵּ ִרים, ֹזבְּ   .ֹאמְּ

2 And now they sin more and more, and have 
made them molten images of their silver, 
according to their own understanding, even idols, 
all of them the work of the craftsmen; of them 
they say: 'They that sacrifice men kiss calves.'  

יּו ַכֲעַנן  ג ן, ִיהְּ ר -ָלכֵּ ֹסעֵּ ֹמץ יְּ ְך; כְּ ִכים ֹהלֵּ ַכַטל, ַמשְּ ֹבֶקר, וְּ
ָבה ֲארֻּ ָעָשן מֵּ   .ִמֹגֶרן, ּוכְּ

3 Therefore they shall be as the morning cloud, 
and as the dew that early passeth away, as the 
chaff that is driven with the wind out of the 
threshing-floor, and as the smoke out of the 
window.  

ָאֹנִכי   ד ָרִים; וֵּאֹלקֱאֹל ה'וְּ ֶאֶרץ ִמצְּ זּוָלִתי לֹא ים קיָך, מֵּ
ִתי ָדע, ּומֹוִשיַע ַאִין ִבלְּ   .תֵּ

4 Yet I am the LORD thy God from the land of 
Egypt; and thou knowest no God but Me, and 
beside Me there is no savior.  

ָבר  ה ִתיָך, ַבִמדְּ ַדעְּ בֹות--ֲאִני יְּ אֻּ ֶאֶרץ, ַתלְּ   .בְּ
5 I did know thee in the wilderness, in the land of 
great drought.  

ָבעּו  ו ִעיָתם, ַוִישְּ ַמרְּ עּו, ַוָיָרם ִלָבם; ַעל--כְּ ן, -ָשבְּ כֵּ
כֵּחּוִני   .שְּ

6 When they were fed, they became full, they 
were filled, and their heart was exalted; therefore 
have they forgotten Me.  

מֹווָ   ז ר, ַעל--ָשַחל-ֱאִהי ָלֶהם, כְּ ָנמֵּ   .ֶדֶרְך ָאשּור-כְּ
7 Therefore am I become unto them as a lion; as a 
leopard will I watch by the way;  

ם ָשם   ח לֵּ ֹאכְּ גֹור ִלָבם; וְּ ַרע סְּ ֶאקְּ ֹדב ַשכּול, וְּ ם כְּ שֵּ גְּ ֶאפְּ
עֵּ  ַבקְּ ָלִביא, ַחַית ַהָשֶדה תְּ   .םכְּ

8 I will meet them as a bear that is bereaved of her 
whelps, and will rend the enclosure of their heart; 
and there will I devour them like a lioness; the wild 
beast shall tear them.  

ל, ִכי  ט ָראֵּ ָך ִישְּ ֶרָך-ִשֶחתְּ ֶעזְּ   .ִבי בְּ
9 It is thy destruction, O Israel, that thou art 
against Me, against thy help.  

ָכל  י יֹוִשיֲעָך בְּ פֹוא, וְּ ָך אֵּ כְּ ֶטיָך-ֱאִהי ַמלְּ ֹשפְּ ֲאֶשר --ָעֶריָך; וְּ
ָנה ָת, תְּ ָשִרים-ָאַמרְּ   .ִלי ֶמֶלְך וְּ

10 Ho, now, thy king, that he may save thee in all 
thy cities! and thy judges, of whom thou saidst: 
'Give me a king and princes!'  

ָרִתי.-ֶאֶתן  יא ֶעבְּ ֶאַקח בְּ ַאִפי, וְּ ָך ֶמֶלְך בְּ  }פ{   לְּ
11 I give thee a king in Mine anger, and take him 
away in My wrath. {P}  

פּוָנה ַחטָ ָצרּור ֲעֹו  יב ָרִים, צְּ   .אתֹון ֶאפְּ
12 The iniquity of Ephraim is bound up; his sin is 
laid up in store.  
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ָדה, ָיֹבאּו לֹו; הּוא  יג י יֹולֵּ לֵּ ן לֹא ָחָכם, ִכי-ֶחבְּ ת לֹא-בֵּ -עֵּ
ַבר ָבִנים ִמשְּ   .ַיֲעֹמד בְּ

13 The throes of a travailing woman shall come 
upon him; he is an unwise son; for it is time he 
should not tarry in the place of the breaking forth 
of children.  

ָבֶריָך ָמֶות,   יד ם; ֱאִהי דְּ ָאלֵּ ם, ִמָמֶות ֶאגְּ דֵּ אֹול ֶאפְּ ִמַיד שְּ
אֹול ָך שְּ יָני--ֱאִהי ָקָטבְּ עֵּ ר מֵּ   .ֹנַחם, ִיָסתֵּ

14 Shall I ransom them from the power of the 
nether-world? Shall I redeem them from death? 
Ho, thy plagues, O death! Ho, thy destruction, O 
nether-world! Repentance be hid from Mine eyes!  

ִריא; ָיבֹוא ָקִדים רּוַח   טו ין ַאִחים ַיפְּ  ה'ִכי הּוא, בֵּ
ָינֹו ֶיֱחַרב ַמעְּ קֹורֹו וְּ יֵּבֹוש מְּ ָבר ֹעֶלה, וְּ ֶסה, --ִמִמדְּ הּוא ִישְּ

ָדה-אֹוַצר ָכל ִלי ֶחמְּ   .כְּ

15 For though he be fruitful among the reed-
plants, an east wind shall come, the wind of the 
LORD coming up from the wilderness, and his 
spring shall become dry, and his fountain shall be 
dried up; he shall spoil the treasure of all precious 
vessels. 

 

 א פסוק יג פרק הושע י"רש
 היה גדול מלך שהרי וברעדה קשים דברים שלמה כנגד ודבר למקום ירבעם כשקנא - רתת אפרים כדבר( א)

 :שלמה
 :ישראל מלך להיות להנשא זכה משם - בישראל הוא נשא

 :ם"בעכו ויאשם לגדולה שעלה כיון - בבעל ויאשם
 לעממיא להון אחיד רתיתא אפרים מדבית חד ממלל כד תרגם ויונתן, אחאב בית וכן ירבעם בית נכרת - וימות

 :מתקטלין טעותא בפולחן דחבו וכדי בישראל הוו מתרברבין
   עזרא אבן

 שהיה ירבעם על זה' פי הכהן משה ורבי בארמית רק חבר רתת למלת ואין הגוים יריאים היו מדיבורו - כדבר( א)

 :עוד אפרש כאשר יואש בן' ירבע זה כמו מאפרים
 :השבטים' עשר על מלך כי בישראל מלכותו שנשאת - הוא נשא

 :מחנהו כל אבים הרג כי ועוד כמת נחשב - וימת, ויאשם
   ק"רד

 אוחז היה בדברו כי סביבותיו אשר העמים על מוראו היה אפרים שחטא קודם מתחלה - רתת אפרים כדבר( א)

 נשא שאמר וזהו הגוים מלא יהיה וזרעו עליו שנאמר כמו ישראל בשבטי וגדול רם והיה אותו השומע ורעדה רתת

 ועל ידו אזלת כי מת כאלו אויביו לפני נגף כלומר מת בבעל שאשם וכיון בישראל ראשו נשא כלומר בישראל הוא

 ':וגו אפרים מדבית חד ממלל כד י"ת הזה הדרך
   ם"מלבי

 המלך שהוא) אפרים שדבר בעת רתת אפרים כדבר הלא, לאמר אליו וידבר. אדוניו לו ישיב חרפתו, כדבר( א)

 בישראל הוא נשא כי מצד שהתירא, ורתת חרדה מפני. רתת היה זה, העגלים את לעבוד( שבטו היה שאפרים

 לעבוד דבר זו יראה ומצד, והרגוהו יהודה מלך אל אדוניהם אל ושבו ירושלים העם יעלה פן התירא נשיאתו שמצד

 זאת לו היה, בבעל ויאשם ז"בכ, ויראה רתת מצד מאונס זה שעשה והגם( א"י א"מ) ירבעם אצל כנזכר, א"ע

 :העם המיתוהו כ"ועי, וימת עונש ונתחייב לאשמה
 

 ב פסוק יג פרק הושע י"רש
 :לחטוא יוסיפו זאת כל שראו יהוא בית - עתה( ב)

 :כתבניתם - כתבונם
 שהרי העגל נושק להיות הוא כדאי ם"לעכו בנו שזובח מי לישראל אומרים המולך לומדי - ישקון עגלים אדם זובחי

 :יונתן של מתרגום יותר המקרא לשון על הוא ומיושב' בסנהד רבותינו פירשו כך לו הקריב חביב דורון
   עזרא אבן
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 :לחטוא הזה הדור - יוסיפו ועתה( ב)
 :וצורתם שאול לבלות וצורם כמו כתבונתם - כתבונם

 לו נשק לא אשר הפה וכל כמו העגלים צורות שהם לבעלים מנשקים הם כי להם להתל אדם בני - אומרים הם להם

 העגלים ויזבח חבירו שהוא לאדם ישק האדם כי אדם כל הפך והנם יטוש עליו ודמיו וזהו נקי דם שופכים והם

 :למאכלו
   ק"רד

 היו השופטים בימי עובדים כשהיו מתחלה כי לחטוא עוד הם הוסיפו ירבעם כשמלך ועתה - לחטוא יוסיפו ועתה( ב)

 יםקאל עבודת מכל לעקור חשבו עתה אבל למוטב והחזירם השופט עומד כשהיה השם אל ושבים הבעלים עובדים

 אשר ישראל יךקאל אלה ואמרו לעולם העגלים לפני ויעבדו המקדש בית לעבודת לירושלים אדם יעלה שלא יתברך

 :מצרים מארץ העלוך
 לעשות זהב לקנות אחד כל שנתנו מכספם ל"ר אלא זהב אלא כסף היו לא' העגלי והנה - מכספם מסכה להם ויעשו

 לעשות והסכימו יעשו צורה איזו בדבר שהתבוננו כמו כתבונם' ופי העגלים והם עצבים כתבונת להם עשו העגלים

 כתבונם ומלת כדמותהון שתרגם כתבניתם כמו כתבונם ת"וי מלכים' בס פירשנו והטעם במדבר שעשו כמו עגל

 מהם יאמר אחד משקל הם כי א"וי צורה תבונה הנפרד כי וצורתם כמו שאול לבלות וצורם וכן כתבונתם ראוי היה

 :צור תבון א"ה בלא
 :בקרבו אין רוח וכל שאמר כמו בו רוחני דבר אין חרש ידי מעשה הוא העגל כל - כלה חרשים מעשה

 שירצה אדם מבני מי כלומר אדם זבחי לזבוח הבאים אדם לבני העגל כהני אומרים הם בעבורם - אומרים הם להם

 :לזבוח
 שאמר כמו מנהגם היה כן כי אותם שישקו עד שלימה עבודתם תהיה לא כי פיהם על העגלים ישקו - ישקון עגלים

 כומרי להם אומרים והיו אדם שאמר זהו ם"לעכו בניהם זובחים שהיו אדם זבחי' פי ל"ורז לו נשק לא אשר הפה וכל

  :לו הקריב חביב קרבן שהרי לעגל נושק להיות הוא כדי ם"לעכו בנו שיזבח מי ם"עכו
   ם"מלבי

 מקודם שהיה ממה חטאתם יגדל עתה כי, לחטא יוסיפו איך זה אשם בעבור המלך את שרצחו אחר, ועתה( ב)

, המלך רק עשאוהו הם לא עתה עד שנעשה שהמסכה, כתבונם מכספם מסכה להם יעשו עתה כי, חי המלך בהיות

 המסכה. מכספם יעשוהו ועתה, המלך מכסף רק מכספם היה לא עתה עד שנעשה המסכה. המה להם יעשו ועתה

 ישיב ז"כ, יותר גדול חטאם הלא, הבנתם לפי כתבונם להם יעשו ועתה, ושכלם מתבונתם היה לא עתה עד שנעשה

 שהעצבים ל"ר, כולה חרשים מעשה הם שהעצבים מצייר נשגבות במליצתו לצייר יוסיף. עצבים. הנרצח המלך להם

 אומרים והם, מדברים העצבים אומרים להם עצבים כי ומצייר, לדבר פה להם שיש עד וחושב חרש במלאכת נעשו

 היינו, אדם שזבחו אלה"? ישקון עגלים אדם זובחי, "אליהם העצבים יאמרו, ולכבדם אותם לישק שבאים העם אל

 העגלים את לישק שבאתם אחר הלא? העגלים את ישקון עצמם הם איך, העגלים את שעבד על המלך את שרצחו

 ?:בחנם ורצחתם אדם זבחתם כי מבואר
 

 ג פסוק יג פרק הושע י"רש
 :פסיק דמוהי וקטלא - הולך משכים וכטל( ג)

 :מאידרא רוח דנשבה כמוצא - מגורן יסוער כמוץ
 :תשאנו סערה אשר - יסוער

   עזרא אבן
 :יעמדו לא כן על - לכן( ג)

 :ימצא לא השמש בחם כי פירשתיו - משכים
 :בדקדוק זרה מלה היא והנה גדול בפתח יסוער להיות ראוי והיה סערה רוח עם הדק התבן - כמוץ

   ק"רד
 חום כשישיגנו נפסק הוא מהרה בהשכמה שהולך וכטל בקר כענן ויהיו לאבדון ילכו לפיכך - בקר כענן יהיו לכן( ג)

 יסוערו כן מהגרן הרוח שתסערנו הדק התבן והוא המוץ כמו מגורן יסוער כמוץ יהיו וכן מהרה יכלו הם כן השמש

 :מארצם הם
 :ונפסק בטל במהרה שיהיה מהחלון היוצא העשן עמוד כמו או - מארובה וכעשן
 :מהדגוש פעלו נזכר שלא מהבנין והוא בפתח כמו בצרי - יסוער
   ם"מלבי
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 גשמי מביא ענן שהוא שנדמה בקר כענן דומים שיהיו אמר וברכה טובה מאתם שימנע לענין, בקר כענן יהיו לכן( ג)

 היה לילה שבין כטל רק יאריך לא טוב איזה יקבל אם שגם הולך משכים כטל יהיו וגם, לו והולך כלה והוא ברכה

 את שנושא מגורן יסער כמוץ תחלה יהיו, לגולה ויגלם בפועל רע עליהם יביא עוד מזה שחוץ ונגד, הלך חלף ובבקר

 יגלה כן הכל את נושא שהרוח מארובה יסוער כעשן יהיו כ"ואח, ישארו והטובים הרשעים יגלו כן, נשאר והדגן המוץ

 :כולם את
 

 ד פסוק יג פרק הושע י"רש
 :בי למרוד לך היה ולא - יךקאל' ה ואנכי( ד)

   עזרא אבן
 כל וידע שהושיעך' קדמוני מימים יךאלק והנחת ישביע ולא יושיע שלא לעגל לנשוק שבת איך הטעם - ואנכי( ד)

 :צדיק יודע כדרך צרכיך
   ק"רד

 :למעלה שפירשנו כמו - מצרים מארץ יךקאל' ה ואנכי( ד)
  :בלתי מושיע אין כי תראו כי זולתי אחרים אלהים ולעבוד לדעת לך היה לא - תדע לא זולתי יםקואל

   ם"מלבי
' ה העלה ובנביא ש"כמ' ה ובין בינו לאמצעי וצריכים בעצמו עליהם משגיח' ה שאין ש"מ נגד, יךקאל' ה ואנכי( ד)

 מארץ יךקאל' ה אנכי הלא להם משיב, השפע מובילי לאמצעי העגלים את להם שמו כ"וע, ממצרים ישראל את

 ואף. לי שני זולתי יםקאל שימצא לא ל"ר תדע לא זולתי יםקאל ואז, אמצעי בלא אתכם הוצאתי משם הלא מצרים

 במדבר וגם, אני( ה: )אמצעי בלא בעצמי אתכם הושעתי כי להושיע מאתי שליח מושיע נמצא שלא בלתי אין מושיע

 אפשר היה שלא תלאבות בארץ מחסורכם כל למלאת וידיעתי בהשגחתי ידעתיך אני ממצרים שהוצאתיך אחר

 :לבדו לקמה יהיו הנסים כי, מאתי רק כולם שהיו ענן ועמוד והבאר מהמן מתמידים נסים י"ע רק שתתקיימו

 

 ה פסוק יג פרק הושע י"רש
 :וספקתיך צרכך לדעת לב נתתי - ידעתיך אני( ה)

 :מוצאין ואין טובה כל בו שאובין תל עניינו לפי ופתרונו דמיון לו אין - תלאובות
   עזרא אבן

 :פשט דרך ולא דרש דרך בו תלאות כל ולהיותו ישמעאל בלשון וככה וצמא ציה ארץ תלאובות - אני( ה)
   ק"רד

 :מחיה שום בו שאין במקום במדבר צרכך וספקתי במדבר ידעתיך אני כי שתדעני לך היה - ידעתיך אני( ה)
 אל לאב שאומרים ערבי מלשון הזאת למלה ראיה ל"ז אבי אדוני והביא המדבר והיא צמאה בארץ - תלאובות בארץ

  ':וגו דהויתון בארעא ת"וי האיש צמא ל"ר דגול
 

 ו פסוק יג פרק הושע י"רש
 :אז' שבעי והיו' מרעית לארץ באו כאשר - כמרעיתם( ו)

 :עצמו הוא ויגבה בכאן וירם אחר דבר מרים לשון( ז שמות) במטה וירם כמו - לבם וירם שבעו
   עזרא אבן

 :כנען ארץ אל מהמדבר בבואם אבותיהם עם השם שעשה הטובות הנביא יספר - כמרעיתם( ו)
   ק"רד

 כמו ושכחוני לבם וירם וישבעו טוב כל להם היה כנען ארץ והוא מרעיתם למקום באו כאשר - וישבעו כמרעיתם( ו)

 וכסף ירביון וצאנך ובקרך וישבת תבנה טובים ובתים ושבעת תאכל פן אמר כן לעשות שעתידים בתורה שאמר

  ':וגו ויבעט ישורון וישמן ואמר יךקאל' ה את ושכחת לבבך ורם' וגו לך ירבה וזהב
   ם"מלבי

, לבם וירם כ"ע ששבעו ידי ועל, וישבעו מרעה מצאו ושם מושב לארץ המדבר מן שהבאתים אחר רק, כמרעיתם( ו)

 :יךקאל' ה את ושכחת לבבך ורם ש"כמ, שכחוני כן על
 

 ז פסוק יג פרק הושע י"רש
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 קרוב ולא אשורנו כמו ואשקוד אארוב אלא מקום שם שאינו רפי וזה דגש שבמקרא אשור כל - אשור דרך על( ז)

 (:כד במדבר)
   עזרא אבן

 :עליהם השם שהביא הרעות על עבר פועל - ואהי( ז)
 :ועוד בו אדם אשורי שילכו' עצו כמו תואר - אשור

   ק"רד
 :העמים ביד ונתתים זנחתים אני גם שכחוני שהם כיון - להם ואהי( ז)

 שהשלטתי להם הייתי כן בדרך עליו שיעבור מה לטרוף' שנכו הדרך על שאשור נמר כמו או - שחל כמו להם והייתי

 ':עליה מרחם והייתי אלי שבים שהיו עד מידם להנצל כח להם היה ולא אויביהם בהם
 :זכרו שמרו בשקל בינה בדרך ואשרו מהקל הצווי וכן הקל מבנין פעול - אשור
   ם"מלבי

' ה אל אותה מיחסים הם עליהם הבאה הרעה אבל, בטובותיו וכפרו שכחו לקה טובת ל"ר, שחל כמו להם ואהי( ז)

 מלכיות ארבע נגד אלה ארבעה וחשב. וכלביא כדוב וכנמר כשחל, הטורפת רעה כחיה בעיניהם נדמה' שה עד

' ה בפסוק למעלה ש"וכמ) כאריה קדמיתא ראה דניאל שכן, ואשור בבל מלכות הוא והשחל, אותם שהשחיתו

 אותם הגלה לא הוא כי י"א דרך על בא שהוא אשור דרך על כנמר א"ועז, יון מלכות הוא והנמר(, ישאג כאריה

 :עריהם על שוקד נמר ש"וכמ, מארצם
 

 ח פסוק יג פרק הושע י"רש
 :אנשים לשכל ומוכן שכולים לבוש כלו כלומר שכול כך ורחום חנון תאמר כאשר שוכל כמו - שכול כדוב( ח)

 לשוב מלהבין הסגור לבם את לבם סגור א"ל הלב עד וקורע בחזה צפרניו אוחז הדוב כדרך - לבם סגור ואקרע

 :אלי
   עזרא אבן

 בדבר קצתם אכלה אני השדה חית וטעם, יוצא תואר הוא או בניו שנהרגו אומרים יש - שכול כדוב' אפגש( ח)

 :קצתם תבקע השדה וחית וברעב
   ק"רד

 שכול דוב ובזכרו מהרה יבקעם בהמה או אדם ימצא ואם נפש ומר שכול והוא בניו שהרגו - שכול כדוב אפגשם( ח)

 בשליא בהולידו כולו מכוסה הולד כי בשר חתיכות כמו תלד כשתלד הדוב כי אומרים שכול נמר או אריה אמר ולא

 הבשר כל שתעביר עד מאד בזה יגיעה והיא לולד תזיק שלא כדי מעט וחותכת השליא מלחכת והדוב מאד עבה

 :אותו כשיהרגו יותר נפש מרת היא בו הרבה שטרחה ולפי הולד ויצא
 הלב עד הגוף יקרע בטרפו האריה יעשה כן כי משל דרך וזה, אקרענו יבין ולא סגור שהוא לבם - לבם סגור ואקרע

 :דמו וישתה ויאכלנו
 תבקעם השדה חית גם חמלה בלי הטורף הלביא כמו האויב ובחרב בדבר אוכלם בעריהם שם - כלביא שם ואוכלם

  ':וגו שינא כחות ת"וי' וגו אתכם ושכלה השדה חית את בכם והשלחתי בתורה שאמר כמו בחוץ
   ם"מלבי

 בימי לבם סגור ואקרע ואז. מדי מלכות שהוא לדוב דמיא דניאל שראה השנית החיה היא, שכול כדוב אפגשם( ח)

 אכלה אשר הרביעית החיה שהיא אדום בגלות, כלביא שם ואוכלם, בתשובה ושבו לבבם את פתחו שאז, המן

 כי טעות הוא ובאמת אותם הטורף שאני להם נדמה האלה הגליות כל שבימי ל"ר, רפסה ברגלה ושארא ומדקה

 :אותם ומבקעים השדה חית עליהם באים מהם פני שהסתרתי י"שע, תבקעם השדה חית
 

 ט פסוק יג פרק הושע י"רש
 המקרא בלשון והמבין זה הוא קצר ומקרא בעזרך מרדת פשעת בי כי ישראל עצמך חבלת - ישראל שחתך( ט)

 :הלב על הוא מיושב
 :בי כשמרדת מרדת בעזרך לך איכפת מה ת"וא מרדת אשר המרד היה בי כי - בי כי

   עזרא אבן
 :בעזרך שהוא יצר כמו ניחום - בי כי, שחתך( ט)

   ק"רד
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 ויספיק כאחד השמוש תי"בי שני ובאו עזרך היה בי זה לולא כי שחתך הוא אמר למעלה שזכר העגל - שחתך( ט)

 כי וכן בעזרך היה שמי כי או עזרך היה בי' ופי ככה לדבר הלשון מנהג וזה בענין נכונים הקשרים ששני אלא באחד

  :כפרעה כמוך כאדוניו כעבד הדמיון י"כפ בשני המנהג וכן, רגליו ברשת כמו ברגליו ברשת שלח
   ם"מלבי

 משחית שאתה י"ע, שחתך הוא רק זאת העושה אני לא שדי מחיתו נשחת ישראל שאתה מה, ישראל שחתך( ט)

 שהייתי מצד הוא, בי תלוי שחתך כי חושב שאתה מה, בי כי: ע"א משחית ואתה אותך המשחית הוא זה דרכך

 לא תעשה ואל בשב לזה הסבה ואני, נשחת אתה אותך לעזור ושלא ממך פני להסתיר כשהחלותי כ"ועי, בעזרך

 :ועשה בקום

 

 י פסוק יג פרק הושע י"רש
 מלכך איפא לראות מנגד עומד אהי ממשמעותו לעקרו צריך אינו אומר ואני מלכך איה ת"י - איפוא מלכך אהי( י)

 :מושיעך איפא אחריתך מה רואה עצמי שאעשה
   עזרא אבן

 :הוא איפוא מלכך אהי כאומרו והנכון איה כמו הפוך אומרים יש - אהי( י)
 :החיות ומיד מידי - יושיעך

 :כפול הטעם - ושופטיך
   ק"רד

 :שיושיעך הוא ואיה שיושיעך מלך ושאלת במלכותי שמאסת איפה מלכך אבל לעולם קיים אהיה אני - אהי( י)
 :מלחמותינו את ונלחם לפנינו ויצא שאמרת כמו האויבים עליהם שבאים - עריך בכל

 הפוך אהי ת"וי בעזרתי אם כי ושרים ושולטנים מלך יועילוך לא כי רואה אתה הרי מדעתך עליך ששמת - ושופטיך

  ':וגו מלכך אן שתרגם איה כמו
   ם"מלבי

 נשחתו כ"עי אשור למלך אותו והלשינו בהושע שמרדו י"שע מלך לך שאין מצד בא שחתך הלא ל"ר מלכך אהי( י)

 בכל אפוא שיעורו, עריך בכל ויושיעך אפוא, אשור מלך בפני בעדך להגן? מלכך אהיה אני וכי אומר'(, י סימן ל"כנ)

, ושרים מלך לי תנה אמרת אשר, שיושיעך המלך נמצא אפוא שופטיך ובכל עריך בכל בקש, ויושיעך ושופטיך עריך

 ויבקשו התקבצו ואז שמואל בימי שהיה כמו ומושיעם בראשם מלכם' ה היה השופטים בימי קדמונים בימים כי ל"ר

 מאסו אותי כי מאסו אותך לא כי ל"א' וה, ז"ע שמואל עליהם שהתרעם כמו שמים במלכות מאסו כי מלך להם

 שם שפרשתי כמו הטבע בדרך להתנהג בקשו והם הטבע מן למעלה' ה השגחת תחת היו תחלה כי, עליהם ממלוך

 שיושיעך מלך לך בחרת במלכותי מאסת הלא, שלך המלך אהיה שאני עתה תבקש איך להם אמר כ"וע, באורך

 :שיושיעך הוא איה כ"וא, ושרים מלך לי תנה ואמרת, מלחמה בדרך

 

 יא פסוק יג פרק הושע עזרא אבן
 :בעברתי אקחנו עתה עליהם ממלוך מאסו אותי כי הנביא שאמר כשאול - מלך לך אתן( יא)

   ק"רד
 אותו ולקחתי עליהם ממלוך מאסו אותי שאמר כמו מלך שאלתם ברצוני לא כי, באפי מלך לך נתתי - לך אתן( יא)

 והמלך מלכותי אלא מלכות לכם אין כי להכיר ותוכלו שנתים אלא מלך ולא פלשתים במלחמת שמת בעברתי

 צדקיהו על ואקח שפירשנו כמו שאול על לך אתן מ"וי, רע מכל ואתם הוא תנצלו רצוני יעשה אם עליכם שאמנה

 על לו שהיה באף כי באפי ירבעם על שאמר ומה, אלה בן והושע ירבעם השבטים במלכי מ"וי, האחרון המלך שהיה

 :נתנו דוד בית מלכות
   ם"מלבי

 זה והיה העגלים את ולעבוד, להתחלק שסופכם ידעתי כי, באפי היה שמואל בימי מלך לך שנתתי בעת, אתן( יא)

 שיענש ראוי היה ולא לפניו אשר המלכים מן טוב היה האחרון המלך שהיה שהושע, בעברתי ואקח. ברצוני שלא

 מכם לקחתיו( עברה שם גדר שזה) הכלל על עברה לי שהיה י"ע, הכוללת העברה מצד היה זה רק מעשיו מצד

 :עליו אפי חרה שלא הגם
 

 יב פסוק יג פרק הושע י"רש
 :אתי הוא צפון עליו ויתרתי לא - אפרים עון צרור( יב)
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   עזרא אבן
 :למעלה הכתוב שכחוני כאשר אשכחנו לא בלבי הוא - צרור( יב)

   ק"רד
 הוא וחטאת והעון פשעי בצרור חתום איוב שאמר כמו הצרור בתוך השמור הדבר כמו אצלי הוא שמור - צרור( יב)

  :העגלים עון
   ם"מלבי

 לעזבם רוצה ואינו אותם שומר והוא, צפונה וחטאתו אצלו צרור עונו רק עונותיו את עוזב אינו אפרים ל"ר, צרור( יב)

 :בתשובה ולשוב
 

 יג פסוק יג פרק הושע י"רש
 :ולהתקיים לעמוד יוכל לא אשר לו באה צרה - עת כי( יג)

 :בנים ללידת העשוי כמשבר בנים במשבר א"שיל למשבר קורין ז"ובלע לילד עליו יושבת שהיולדת - בנים במשבר
   עזרא אבן

 :ימות מיד כי בנים במשבר יעמוד לא עת כן על חכם ולא כאבותיו יהיה סכל כי ידעתי שיוליד והבן - חבלי( יג)
   ק"רד

 :עליו שאביא בצרות לו יבואו יולדה כצירי צירים - יולדה חבלי( יג)
 שראו הבאים הדורות כלומר חכמים אינם הנולדים כי אמר יולדה לחבלי חבליו שהמשיל לפי - חכם לא בן והוא

 ממעללי שבו ולא הצרה מצאתם בעונם אבותם כי התבוננו ולא חכמים היו לא בעונותיהם בצרה אבותיהם

 :כמוהם רע ועשו אבותיהם
 המשבר מן יוצא היה במהרה כי במשבר אחת עת עומד היה לא חכם היה אם כי - בנים במשבר יעמד לא עת כי

 לא חכמים היו אם הם כן מהרה ויצאו הרחם מן בצאתם בטבעם זריזים בנים ויש הרחם הוא והמשבר העולם לאויר

 :מהצרה נצלים היו יתברך השם אל שבים שהיו מיד כי בצרה אחת שעה עומדים היו
 הולד בהיות לה שיש ושבריה היולדה חבלי מפני משבר הרחם ונקרא בנים למלת סמוך הוא כי פתוח - במשבר

  :מהרה לצאת יוכל ולא ברחם
   ם"מלבי

 שיתרבו שכל, ליולדה הבאים כחבלים האומה על שבאו והצירים החלבים את ממשיל, לו יבואו יולדה חבלי( יג)

 זאת כמליצה אמר וכבר, החלבים ויופסקו המלאה מבטן הולד את תמלט כי, התקוה תגדל והצירים החבלים

 עד באו בבטנה אשר שהבנים נדמה החבלים רוב שלפי ל"שר, ללידה אין וכח משבר עד בנים באו כי( ז"ל ישעיה)

 הצרות רבו שכבר והנמשך, ולהולידם מרחמה הבנים להוציא כח לה אין שהיולדה רק להולד וקרובים המשבר

, האומה לידת ציור שזה' בה נושע עם להיות ויולדו המצר מן האומה בני שיצאו הזמן שהגיע שידמה עד והחבלים

 ידם שעל ט"והמע המצות לה שחסר היינו, לחוץ העובר את הטבע תדחה שבו העצמי הכח לה חסר שהיולדה רק

 הבנים כיתר, חכם אינו בבטן אשר הבן, יולדה חבלי להאומה שבאו שאחר ימליץ ופה, חי אל בני להיות העם יולד

 לצאת יושעו ושם הלידה בעת הבנים יעמדו ששם המשבר על ולעמוד הלידה בעת הבטן מן לצאת חכמה להם שיש

 המשבר על ולעמוד לצאת לו והיה, הלידה של ורגע העת שהגיע שהגם עת כי, חכם לא בן הוא ש"וז, ולהולד

 הלידה בעת לצאת השכיל לא חכם שאינו י"ע כי, מרחם ויצאו בנים יולדו ששם במשבר יעמד לא הוא אבל, ולהולד

 להם היה כבר כי, ותתחדש האומה שתולד העת היה שאז והמליצה, אמו בבטן כנפל ונשאר המשבר על ולעמוד

 הקדים כ"וע, הלידה אל הדרך שזה בתשובה שישובו היינו המשבר על עמדו שלא רק. הצרות מרוב יולדה חבלי

 וכן, להולד הולד את מניחים ואין המלאה בבטן הצרורים המותריים כדמים העון את שמציין, אפרים עון צרור ש"מ

 תזעק תחיל ללדת תקריב הרה כמו שהיה הגם, ולהולד תשובה מלעשות עכבום אתם וצפון הצרור והחטאת העון

 :בחבליה

 

 יד פסוק יג פרק הושע י"רש
 לדבר עצמי אשים מות דבריך אהי עתה אבל ממות וגואלם שאול מיד פודם שהייתי הוא אני - אפדם שאול מיד( יד)

 :מות דברי עליך
 :שאול גזרת עליך קוטב - אהי
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 שהרי נועם של ם"מ כמו התיבה משורש ם"והמ ניחום לשון נוחם, הזאת הרעה על אנחם לא - מעיני יסתר נוחם

 ונקודה ת"החי תחת טעמו היה רבים לשון בו משמש ם"והמ נח לשון היה ואם פתח נקוד ת"והחי למעלה' הטע

 :רוחם נוחם קמץ
   עזרא אבן

 מקטב יהלך באפל מדבר והעד קטבך אהי גם שלך המות דבר אהיה אני עתה אבותיך פודה הייתי - שאול מיד( יד)

 :מות את ברית כרתנו שאמרו איה כמו אהי כי אומרים ויש הכרתה כטעם
 :אנחם שלא והטעם' ה וינחם מגזרת שם - נוחם

   ק"רד
 :חכמים היו אם שאול מיד אותם פודה הייתי - אפדם שאול מיד( יד)

 :שונות במלות הענין כפל - אגאלם ממות
 המות עליך אביא אלא ממות אפדך שלא די לא בטובתי וכופר נבל אלא חכם שאיננו עתה אבל - מות דברך אהי

 דברך ואמר המות לך יגרום הוא בקולי שמעת ולא לך ששלחתי דברי דבריך' ופי רעה ובחיה וברעב ובחרב בדבר

 דבר מן דבריך מ"וי תפלתך את שמעתי תפלתי בבית ושמחתים וכן הפעול ועל הפעל על יפלו הכנויים כי דברי כמו

 ':וגו בהון מימרי יהא ת"וי צהרים ישוד מקטב יהלך באפל מדבר א"וכה קטבך למלת שסמכו לפי
 ירושלמי ותרגום צהרים ישוד ומקטב וכן כריתה עניין קטבך לשאול כריתתך גורם אהיה ואני - שאול קטבך אהי

 :עבה קטני וכמוהו משקלו כמנהג שלא ף"הקו בקמץ בא וקטבך, אעין למקטב עצים לחטוב
 הרבו כך כל מעיני יסתר עתה הרעה על' ה וינחם שאמר כמו רעתם על מנחם שהייתי הנוחם מעיני - יסתר נוחם

  :לפשוע
   ם"מלבי

 רוב י"ע תשובה שיעשו אפדם שאול מיד אשר חשבתי אני כי, להולד העת אז להם שהיה ש"מ מפרש, מיד( יד)

 ההרג הוא המות ומשל, הגלות הוא השאול ומשל, ממות ואגאלם, אשור מלך מיד אפדם ובזה יולדה וחבלי הצרות

 לא הם אבל, מחדש יולדו ובזה, רב הרג בם יהרוג שלא וגם הארץ מן יגלם שלא שיצילם' ה שחשב, בם שהרג

 לא עתה, בנוכח אליו וידבר, והשאול המות אל פניו מסב, מות דבריך אהי ועתה, תשובה עשו ולא המשבר על עמדו

 להמית שולח שאתה השליח שהוא הדבר! מות אתה שלך הדבר מעתה אהיה אני כי, מידך אותם פדיתי שלא די

 שאתה שלך מרירי הקטב! שאול אתה, שאול קטבך ואהי. ולכלותם להמיתם שלך השליח אהיה ל"ר, אנכי אהיה

 עוד, תשובה עשו לא כי אפדם שלא לבד שלא ל"ר, להגלותם שלך השליח אהיה ל"ר, אנכי אהיה, אנשים בם מכלה

 הסבה שהיא והחרטה הנוחם כי ל"ר, מעיני יסתר נוחם, לזה מסייע ואהיה בהשגחתי מארצם ואגלם במות אכלם

 בתשובה וישובו מעשיהם על העם שיתנחמו י"שע ל"ר, חמה ישיב הנוחם י"שע, הרעה הגזרה את להשיב תמיד

 על ומתחרטים מתנחמים אין העם כי, עיני נגד יבא ולא נוחם יסתר אתה, לעשות דבר אשר הרעה על' ה ינחם

 :הרעה על אנחם לא ואני מעשיהם

 

 טו פסוק יג פרק הושע י"רש
 יחזקאל) כמו רע דבר' ל אחים אסגיאו מקלקלין ועובדין בנין מתקריין אינון ארי י"ת - יפריא אחים בין הוא כי( טו)

 (:ו /יחזקאל/ שם) תועבות כל אל אח ואמר לברק עשויה את( כא
 יפריא אחים בין( מא בראשית) באחו ותרענה לשון אחים אומר ואני( כט דברים) ולענה ראש פורה לשון - יפריא

 ויבוש קדים יבא אומר הוא לאחו שדימהו ולפי יפריא תמיד אשר מים בפלגי הגדל בין אחים בין באחו וצומח מפריח

 יפריא ממלכות לשני נחלקו ידו על ישראל של אחוותן שהפריא בן הוא ירבעם יפריא אחים בין הוא כי א"ד. מקורו

 :אדם פרא לשון
 :יסק מדברא מאורח' דה במימרא קידומא כרוח תקיף מלך - קדים יבוא
 :חמדתו כלי כל אוצרות ישסה המלך אותו - ישסה הוא
   עזרא אבן

 :באחו מגזרת - אחים בין הוא כי( טו)
 :ויכריתם השם יהרגם איך ספר במרעיתם הזכיר כאשר משל דרך והטעם החלה כמו החליא יפרה כמו - יפריא
 :ישסה שהוא לאויב משל הרוח זה וטעם מימיו שיכזבו כמשמעו או וייבש כמו - ויבוש

   ק"רד
 יעקב שאמר כמו אחיו בין ופורה וגדל הולך היה' העגלי עשה שלא עד אחים בין מפריא היה אפרים כי - הוא כי( טו)

 והמשילו, אשור מלך והוא' ה רוח קדים יבא שחטא ועתה הגוים מלא יהיה וזרעו ממנו יגדל הקטן אחיו ואולם עליו
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' ה רוח ואמר, קשה רוח שהוא לפי קדים אמר ועוד, ישראל לארץ מזרחית אשור ארץ כי מזרחית רוח שהוא לקדים

 ישראל על לבא רוחו את העיר יתברך לקשה לפי' ה רוח כ"ג ואמר יה שלהבת אל כהררי כמו ולחזקו הרוח להגדיל

 פול בא מנחם כשמלך כתוב וכן' וגו אשור מלך פלנסר רוח ואת אשור מלך פול רוח את ישראל יקאל ויער אמר וכן

 שומרון על אשור מלך שלמנאסר עלה אלה בן הושע ובימי אשור מלך פלאסר תגלת בא פקח ובימי ישראל ארץ על

 :עליה ויצר
 מלך שהוא הרוח אותו ומפני אשור לארץ י"א בין יש מדבר כי' פי או במדבר' תמי הוא הרוח כי - עולה ממדבר

 עין עלי פורת בן יוסף פורת בן עליו' שנא כמו מים על פורה עץ כמו מתחלה היה שהוא אפרים מקור יבוש אשור

 :הרוח אותו מפני מעינו ויחרב מקורו יבוש ועתה
 :המים חרבו מן יבש כמו ויחרב יאת מן יאות בשקל יבש שרשו - יבוש
 :חמדה כלי כל אוצר ישסה הרוח אותו - ישסה הוא

   ם"מלבי
 אחים שישראל בעת, אחים בין רק פרי ישא לא, הנוחם, הוא, הנוחם על מוסב. יפריא אחים בין הוא כי( טו)

 העגלים עבודת את הזניחו אלה בן הושע שבימי התבאר כבר כי והוא, הנוחם אל אפשרות היה אז ז"זל ומתחברים

 והלשינוהו זה מטעם עליו שחלקו כתות שהיו רק, לרגל ישראל יעלו שלא ירבעם שהושיב הפרדיסאות את ובטלו

 והיו' ה אל שישובו השבטים אל שלוחים שלח שחזקיה' ל ב"בדה מבואר וכן( ז' ב' י', ד', ח ל"כנ) אשור למלך

 פריו הנוחם שם הפריא לא ז"ועי, כתות שתי אז ביניהם היו הרי, לירושלים ויבאו נכנעו ומקצתם עליהם משחקים

 עליהם אז שבא אשור מלך עליהם יבא ז"עי קדים יבא כ"ועי, הרעה על נחם לא' ה וגם, בתשובה כולם שבו ולא

 כי מקורו יבוש, עליהם עולה ממדבר עליהם שלחו' שה' ה רוח והוא, המדבר דרך והלך הירדן מעבר מזרח מצד

 לארבע התפזרו כ"שעי המקור מן הנמשך המעין מעינו יחרב ז"ועי, ישראל מקור היה ששם הארץ את החריב הוא

 וכל אוצרותם כל ישסה, הזה הרוח הוא גם, אוצר ישסה הוא, והצלחתם וקיומם שפעם מימי וחרבו השמים רוחות

 :בעונם ונדחו אבדו כי עוד תקוה להם ואין, חמדתם כלי
 

 


