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Hosea Chapter 9  ַע  הֹושֵׁ

ָרֵאל ֶאל-ַאל  א ַמח יִּשְׂ שְׂ ים, כִּי ָזנִּיָת ֵמַעל -תִּ גִּיל ָכַעמִּ
נָן, ַעל ָכלקֱאֹל ָת ֶאתְׂ נֹות ָדָגן-יָך; ָאַהבְׂ   .ָגרְׂ

1 Rejoice not, O Israel, unto exultation, like the 
peoples, for thou hast gone astray from thy God, 
thou hast loved a harlot's hire upon every corn-
floor.  

ירֹוׁש, יְַׂכֶחׁש ָבּה  ב ֵעם; וְׂתִּ ֶֹּרן וָיֶֶקב, ֹלא יִּרְׂ   .ג
2 The threshing-floor and the wine-press shall not 
feed them, and the new wine shall fail her.  

ֶאֶרץ   ג בּו, בְׂ ַאּׁשּור ה'ֹלא יֵׁשְׂ ַריִּם, ּובְׂ צְׂ ַריִּם מִּ ; וְָׁׂשב ֶאפְׂ
ֹּאֵכלּו   .ָטֵמא י

3 They shall not dwell in the LORD'S land; but 
Ephraim shall return to Egypt, and they shall eat 
unclean food in Assyria.  

כּו לַ -ֹלא  ד בּו ה'יִּסְׂ ִּן, וְֹׂלא יֶֶערְׂ ֵחיֶהם כְֶׂלֶחם --לֹו-יַי זִּבְׂ
ָליו יִַּטָמאּו:-אֹונִּים ָלֶהם, ָכל ֹּכְׂ ָׁשם, ֹלא -כִּי  א נַפְׂ ָמם לְׂ ַלחְׂ

  .ה'יָבֹוא ֵבית 

4 They shall not pour out wine-offerings to the 
LORD, neither shall they be pleasing unto Him; 
their sacrifices shall be unto them as the bread of 
mourners, all that eat thereof shall be polluted; for 
their bread shall be for their appetite, it shall not 
come into the house of the LORD.  

יֹום, ַחג-ַמה  ה יֹום מֹוֵעד, ּולְׂ   .ה'-ַתֲעשּו, לְׂ
5 What will ye do in the day of the appointed 
season, and in the day of the feast of the LORD?  

ֵרם; -כִּי  ו ַקבְׂ ֹּף תְׂ ֵצם מ ַקבְׂ ַריִּם תְׂ צְׂ ֹּד, מִּ ּׁש כּו מִּ נֵה ָהלְׂ הִּ
מֹוש יִּיָרֵׁשם, חֹוחַ  ָפם, קִּ ַכסְׂ ַמד לְׂ ָאֳהֵליֶהם ,ַמחְׂ   .בְׂ

6 For, lo, they are gone away from destruction, yet 
Egypt shall gather them up, Memphis shall bury 
them; their precious treasures of silver, nettles 
shall possess them, thorns shall be in their tents.  

ֻלם  ז ֻקָדה, ָבאּו יְֵׂמי ַהּׁשִּ עּו--ָבאּו יְֵׂמי ַהפְׂ ָרֵאל;  ,יֵדְׂ יִּשְׂ
יׁש  ֻׁשָגע אִּ יא, מְׂ ֹּב ֲעו ֹּ--ָהרּוחַ ֱאוִּיל ַהנָבִּ נְָׂך, וְַׂרָבה ַעל ר

ֵטָמה   .ַמשְׂ

7 The days of visitation are come, the days of 
recompense are come, Israel shall know it. The 
prophet is a fool, the man of the spirit is mad! For 
the multitude of thine iniquity, the enmity is great.  

ם  ח ַריִּם, עִּ ֶֹּפה ֶאפְׂ יא ַפח יָקֹוׁש, ַעלקֱאֹל-צ -ָכל-י; נָבִּ
ָרָכיו ֵבית ֱאֹלָהיו--דְׂ ֵטָמה, בְׂ   .ַמשְׂ

8 Ephraim is a watchman with my God; as for the 
prophet, a fowler's snare is in all his ways, and 
enmity in the house of his God.  

ֵחתּו,  ט יקּו ׁשִּ מִּ ָעה; יִּזְׂכֹור ֲעו ֹּ ֶהעְׂ קֹוד כִּיֵמי ַהגִּבְׂ נָם, יִּפְׂ
ֹּאוָתם.  }ס{   ַחט

9 They have deeply corrupted themselves, as in 
the days of Gibeah; He will remember their 
iniquity, He will punish their sins. {S}  

י   י ָבר, ָמָצאתִּ דְׂ ים ַבמִּ ָרֵאלַכֲענָבִּ ֵאנָה --יִּשְׂ תְׂ כּוָרה בִּ כְׂבִּ
י ֲאבֹוֵתיֶכם; ֵהָמה ָבאּו ַבַעל יתִּ יָתּה, ָראִּ ֵראׁשִּ עֹור, -בְׂ פְׂ

ּקּוצִּים יּו ׁשִּ ֶֹּׁשת, וַיִּהְׂ   .כְָׂאֳהָבם ,וַיִּנָזְׂרּו ַלב

10 I found Israel like grapes in the wilderness, I 
saw your fathers as the first-ripe in the fig-tree at 
her first season; but so soon as they came to Baal-
peor, they separated themselves unto the 
shameful thing, and became detestable like that 
which they loved.  
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ֶבֶטן,   יא ֵלָדה ּומִּ עֹוֵפף כְׂבֹוָדם; מִּ ַריִּם, ָכעֹוף יִּתְׂ ֶאפְׂ
  .ּוֵמֵהָריֹון

11 As for Ephraim, their glory shall fly away like a 
bird; there shall be no birth, and none with child, 
and no conception.  

ם  יב לּו ֶאת-כִּי אִּ ים ֵמָאָדם:-יְַׂגדְׂ תִּ ַכלְׂ נֵיֶהם, וְׁׂשִּ -ַגם-כִּי  בְׂ
י ֵמֶהם שּורִּ   .אֹוי ָלֶהם, בְׂ

12 Yea, though they bring up their children, yet 
will I bereave them, that there be not a man left; 
yea, woe also to them when I depart from them!  

ַריִּם ַכֲאֶׁשר  יג ַריִּם, -ֶאפְׂ נָוֶה; וְֶׂאפְׂ תּוָלה בְׂ צֹור, ׁשְׂ י לְׂ יתִּ ָראִּ
הֹוצִּיא ֶאל ֵֹּרג ָבנָיו-לְׂ   .ה

13 Ephraim, like as I have seen Tyre, is planted in a 
pleasant place; but Ephraim shall bring forth his 
children to the slayer.  

ֵתן; ֵתן-, ַמהה'ָלֶהם -ֵתן  יד כִּיל, -תִּ ָלֶהם ֶרֶחם ַמׁשְׂ
ים קִּ ֹּמְׂ   .וְָׁׂשַדיִּם צ

14 Give them, O LORD, whatsoever Thou wilt give; 
give them a miscarrying womb and dry breasts.  

ָגל, כִּי-ָכל  טו ַֹּע -ָרָעָתם ַבגִּלְׂ ים, ַעל ר נֵאתִּ ָׁשם שְׂ
ֵׁשם; ֹלא אֹוֵסף ַאֲהָבָתם, ָכל י ֲאָגרְׂ ֵביתִּ ֵליֶהם, מִּ -ַמַעלְׂ

ים רִּ ֹּרְׂ   .ָשֵריֶהם ס

15 All their wickedness is in Gilgal, for there I 
hated them; because of the wickedness of their 
doings I will drive them out of My house; I will love 
them no more, all their princes are rebellious.  

ַריִּם  טז י בלי--ֻהָכה ֶאפְׂ רִּ ָׁשם יֵָבׁש, פְׂ ( יֲַעשּון; -)ַבל -ָׁשרְׂ
נָם טְׂ י ַמֲחַמֵדי בִּ   .ַגם כִּי יֵֵלדּון, וְֵׂהַמתִּ

16 Ephraim is smitten, their root is dried up, they 
shall bear no fruit; yea, though they bring forth, 
yet will I slay the beloved fruit of their womb.  

ָאֵסם ֱאֹל  יז ים, קיִּמְׂ דִּ ֹּדְׂ יּו נ ְׂיִּהְׂ עּו לֹו; ו י, כִּי ֹלא ָׁשמְׂ
 }ס{   ַבגֹויִּם.

17 My God will cast them away, because they did 
not hearken unto Him; and they shall be 
wanderers among the nations. {S} 

 

 א פסוק ט פרק הושע י"רש
 ואבדת מעלי זנית ואתה לחלקי באו ולא תורה קבלו לא שהם הקדמונים ם"עכו כשאר - ישראל תשמח אל( א)

 :הרבה טובות
 :אתנן לקבל כזונה להיות - אהבת

 :באתננה בגורן דגן לה שנותנין זונה כדרך - גרנות כל על
   עזרא אבן

 אתה עשית כאשר יוקאל תחת שיזנה מהם אחד אין כי הוא דין גילה להם בבא ישמח אם גוי כל הטעם - אל( א)

 :יכירם לא כאילו בם יכחש יקחום זרים כי ויקב גרן כן על הזנות וזאת יךקאל מעשר תחת לבעלים אתנן לתת אהבת
   ק"רד

 לא הם כי העמים שאר כמו לשמוח לך אין וזולתם חתנים חופות כמו שמחה דבר לכם יקרה אם - תשמח אל( א)

 שמחה לשום לשמוח ולא זה על להתאבל לך יש לכן העמים אלהי ועבדת יךקאל מעל זנית ואתה אלהיהם את עזבו

 ויתאבלו הזה הרע הדבר את העם וישמע אמר העגל דבר על רבינו משה שהוכיחם אחר המדבר דור שעשו כמו

 :לב על ישיתו ולא ם"עכו עובדם על יום בכל אותם מוכיחים והנביאים
 אתנן כמו אתנן אהבת אמר זונה כמעשה ם"עכו עבודת הנביאים שהמשילו לפי - דגן גרנות כל על אתנן אהבת

 על פירוש יהיה או ויבעט ישורון וישמן שאמר כמו דגן מלאות גרנותם נותן שהייתי בעת דגן גרנות כל על' ופי זונה

 הנותן הוא ההוא שהנעבד מחשבותם לפי בגורן שם ם"עכו עובדים היו בגורן הדגן כשהיה כי דגן גרנות כל

  :התבואה
   ם"מלבי

 המערכה תחת נתונים הם העמים כי, עמים כיתר גיל אל לשמוח תוכל לא, ישראל אתה. ישראל תשמח אל( א)

 תחת אינך אבל, שמחים הם טובה והמערכה להם מצליח שהמזל ובעת, העמים לכל יךקאל' ה חלק אשר ש"כמ
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 לעבוד מהשגחתו וכשתסור, שמו צבאות' ה עושיך בועליך ש"כמ' לה מאורשה אתה כי, וכסיליהם השמים כוכבי

 שאוהבת כזונה דומה את אתנן אהבת, יךקאל מעל זנית כי ש"וז, אישה מתחת כזונה דומה את אחרים אלהים

 :מחיתך שם למצוא גוי אל מגוי סובב אתה כן, אתנן ולקחת שם לזנות דגן גרנות כל על סובבת היא כ"ועי אתנן
 

 ב פסוק ט פרק הושע ק"רד
 אלהים ועובדים עבודתי ומניחים והתירוש הדגן להם הנותן אני כי מכירים שאינם כיון - ירעם לא ויקב גורן( ב)

 וכן, ויקב גורן ממנו יעשו שלא האויב או הארבה או והירקון השדפון עליו אביא כי ויקב גורן אותם ירעה לא אחרים

 :לה נתתי אנכי כי ידעה לא והיא הספר בראש אמר
 יקב אבל ברוב לחם ממנו שיעשו סופו שם על הוא הגורן זכרו כי ויקב שאמר אחר ותירוש אמר - בה יכחש ותירוש

 אם כי יקב כלל לא תירוש הנה שאמר ואחר מהענבים שיעשו התירוש ושתיית הענבים אכילת הנאות שתי כולל

 בו שתהיה בו ימצאו לא ממנו שיקוו מה כי בהם יכחש כאלו בם יכחש' ופי ותירוש אמר כך ואחר הענבים אכילת

 לעדת נקבה לשון בה ואמר עשרים והיתה פורה חמשים לחשוף היקב אל בא חגי בנבואת שאמר כמו' ה מארת

 על נקבה לשון ופעם פרט דרך על רבים לשון ופעם כלל דרך על יחיד לשון פעם העם אל ידבר ובזה בזה כי אפרים

 :בה ויכו הוא והאחד בם וסבירין בה כתיבין' ב ובמסרה העדה
   ם"מלבי

 ימצאו לא, ירעם לא, הנשואין בעת בעלה לה שפסק המזונות שהם בארצם להם שהיה ויקב גורן כי. גורן( ב)

 :כי, כמקדם ותירוש דגן שם עוד ימצא שלא( למטה הנזכר) בארץ בה יכחש ותירוש, ארצם של מגרן מזונותיהם

 

 ג פסוק ט פרק הושע י"רש
 :בארצם יתעכבו לא -' ה בארץ ישבו לא( ג)

   עזרא אבן
 :אתנן ויתנו השם קודש יתנו שלא אחר' ה בארץ אוכלין היו כן כי - יאכלו טמא ובאשור, ישבו לא( ג)

   ק"רד
 רב זמן סובלת הארץ אין כי בה ישבו לא בגלוליהם אותה מטמאים שהם כיון ירושלם היא -' ה בארץ ישבו לא( ג)

 בטמאכם הארץ אתכם תקיא ולא ש"כמ הכתובות התועבות בה שיעשה מי וכן הארץ נכר אלהי ש"כמ ם"עכו עובדי

 :לפניכם אשר הגוי את קאה כאשר אותה
' ה והשיבך בתורה בקללות אמר וכן עולם עד עוד לראותם תוסיפו לא עליהם שאמר הכתוב - מצרים אפרים ושב

 הרעב מפני מצרים לארץ שבו גלותם קודם מהם רבים אשור מלך יד על גלו אפרים שמלכות פי על אף' וגו מצרים

 ירמיהו שמנעם אחר למצרים כששבו ובנימין יהודה דלת עם היו מאפרים שרידים גם בארצם שהשיגום והצרות

 ':ה בשם הנביא
 לחמם את ישראל בני יאכלו ככם יחזקאל בנבואת ש"כמ יאכלו טמא שם שגלו אשור ובארץ - יאכלו טמא ובאשור

  :ובנקיות בטהרה לחמם לאכול יוכלו לא הגוים בין כי בגוים טמא
   ם"מלבי

, שם להתישב מצרים אפרים ושב כ"ועי, שממה תשאה והארץ עונותיהם י"ע הארץ מן יגלו כי'. ה בארץ ישבו לא( ג)

 יכחש תירוש ועתה בארץ היושבים בזכות מתברך היה היין והנה, בגוים טמא לחמם את יאכלו יגלו שלשם ובאשור

, עוד יהיה לא זה וגם, ל"חז ש"כמ מקריבים שהיו הנסכים בשביל מתברך היין היה ועוד, בארצם ישבו לא כי בארץ

 :כי

 

 ד פסוק ט פרק הושע י"רש
 :נסך לשון - יסכו לא( ד)

 :עליו עריבה מנחתם תהא לא - לו יערבו לא
 :ואונים כח י"ע הבא גזילה כלחם - אונים כלחם

 וסופו טמא שהוא אבלים כלחם' אוני כלחם א"ד' ה לבית לבוא ולא למאכל להם זה הוא ראוי - לנפשם לחמם כי

 :יטמאו אוכליו כל מוכיח
   עזרא אבן

 :לו יערבו לא להם היה ואלו הנשארים - לא( ד)
 :אונים רבים ולשון דבר שם והוא באוני אכלתי לא כמו - אונים כלחם
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   ק"רד
 כי לפניו ערבים אינם לו יערבו לא כי' ה בית נסכים להביא עתה להם מה אמר - לו יערבו ולא יין' לה יסכו לא( ד)

 :ותורותיו מצותיו על עוברים הם
 שהם טמא שהיא אבלים כמאכל אונים כלחם להם יחשבו לפני מביאים שהם זבחיהם - להם אונים כלחם זבחיהם

 :מתים טמאי
 :טמאים זבחיהם כן טמאים הם אונים לחם האוכלים כל - יטמאו אוכליו כל
 תועלת אין כי יבא לא נפשם לכפרת כלומר נפשם בעבור מביאים שהם הקרבן -' ה בית יבא לא לנפשם לחמם כי

 :מחטאם שבים אינם הקרבן בהביאם ואף מזידים הם כי בעבור להם יכפר ולא בו להם
  :תאר וזה שם שזה אלא באבלי באוני אכלתי לא וכן אבלים - אוני

   ם"מלבי
 שלא, זבחיהם לו יערבו לא גם כי, הזבח אל טפלים הם שהנסכים נסכים יביאו שלא לבד ולא. יין' לה יסכו לא( ד)

, קדש והיו מקריבים הם אלהיהם לחם' ה אשי את כי ש"כמ', ה לחם נקראים היו שהזבחים, זבחים גם מהם יקבל

 שאוכלים מתיהם על האוננים שאוכלים כלחם דומים הם, להם אונים כלחם הם כי', ה לחם יקראו לא זבחיהם אבל

 לחם אשר ותחת, הבראה סעודת רק שמחה שלמי יהיו לא שיאכלו השלמים וכן, אחרים משל הבראה סעודת

 הלחם יטמאו אוכליו כל שלהם הזבחים של לחם, הלחם את ומטמא לנפש טמא שהוא האונן י"ע יטמא אוננים

 והם בגופם מתה שנפשם, המתה נפשם על שאוכלים הלחם הוא כי לנפשם לחמם כי, אותו האוכלים את יטמא

 :הוא טמא לחם כי' ה בית יבא לא כ"וע, עצמם מיתת על הבראה לחם הזבח אוכלים

 

 ה פסוק ט פרק הושע י"רש
 ':עליכ לבא נועד האויב להיות קבוע זמן ליום - מועד ליום( ה)

 :בכם לו שיש הריגה זבח -' ה חג
   עזרא אבן

 :זבחיכם כנגד -' ה חג, מה( ה)
   ק"רד

 הוא החרבן ויום מועד כיום' ה בבית נתנו קול דרך על וחג מועד יום יקרא החרבן יום - מועד ליום תעשו מה( ה)

 זבחים כדם ישראל בני דם ולשפוך להחריבו השם לבית יחדיו לבא האויבים קרא יתברך השם כי השם וחג מועד

  :כאריאל לי והיתם ישעיה בנבואת שאמר כמו
    ם"מלבי

 שמחים היו שהאומות מועד ביום לשמוח תרצו ואיך, כעמים גיל אל ישראל תשמח אל ש"עמ מוסב. תעשו מה( ה)

 מה וכן, ירעם לא ויקב שדגן אחר גיל אל תשמחו איך ואתם, האסיף ובעת וחטים שעורים קציר בעת מועדיהם בימי

 חג את תחוגו במה והנסכים הזבחים שבטלו ואחר יין ומנסכים זבחים מקריבים היו החג שבימי' ה חג ליום תעשו

 :'ה

 

 ו פסוק ט פרק הושע י"רש
 :נבוכדנצר עם עליהם שיבאו שודדים מרוב ממקומם - הלכו הנה כי( ו)

 :היא מצרים מארץ - מוף
 :כספם אוצרות חמדת בתי - לכספם מחמד
 :יונתן תרגם חיות מיני - חוח קימוש

   עזרא אבן
 לשוד והנה לכספם תחמד אמר כן על בדרכים גם במצרים שימותו מהם יש שיבואם שוד מפחד - הלכו הנה כי( ו)

 :ילכו
   ק"רד

 :לעזרה ינוסו ואנה יעשו מה החרבן וליום למצרים הרעב מכובד הלכו הנה כי - משוד הלכו הנה כי( ו)
 :תקבצם והחרב הרעב ופירוש והשבר השוד כמו הרעב הוא - שוד
 :ורעב בחרב שם ההולכים ימותו שם כי - תקברם מוף
 :וכמהן כמהם וכן נוף כמו - מוף

 :כספם אוצרות שהיו חמדתם בתי - לכספם מחמד
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 :הקוצים בהם יצמחו הבתים כשיחרבו הכסף תמורת שם שיהיה הקמוש אותם ירש כלומר - ירשם קימוש
 :חתולין קרסולין חיות מיני ת"וי קוצים מיני הם - וחוח קימוש
   ם"מלבי

 האומה כי מולדתם לארץ שבים שהם חושבים היו וישראל, מצרים אפרים ושב ש"מ לעומת. משד הלכו הנה כי( ו)

 אמו שדי אל שב והוא, אמו משדי ינק ששם מולדתו ארץ אל ששב כמי בעיניהם ודומה, במצרים נולדה בראשיתה

 ארץ והיא וחלב דבש ינקו שם, אמם שדי הוא י"א באמת כי, כוזב דמיון הוא כי הנביא אומר ז"ועפ, הורתו חדר ואל

 מארץ שהולך כמי ודומים, אמם משוד הלכו הנה מארצם שגלו ועתה(, ג"ל ישעיה) סופדים שדים על ש"כמ, הורתם

 שם כי תקברם שמוף כדי תקבצם מצרים כי, שם ולהקבר למות הולכים הם למצרים כי, קבורתו ארץ אל מולדתו

 הוא וחוח יירשם קימוש לכספם מחמד שהיה המקום אמר, עשרם ואת נחלתם את היורש יהיה ומי, קבורתם תהיה

 :שממה ישארו אשר באהליהם השוכן יהיה

 

 ז פסוק ט פרק הושע י"רש
 :עונותיכם שיפקדו -' הפקוד( ז)

 :חובין תושלמת - השלום
 :היה אמת נביא שתחלתו עזור בן חנניה כגון אוילים יהיו שלהם אמת מנביאי אף - הנביא אויל

 ':מעשיכ שונא ה"שהקב -' משטמ ורבה
   עזרא אבן

 הוא בו השם רוח אשר ואיש אויל שהוא השם נביא על אומרים שהייתם השם לכם שישלם - השלום ימי באו( ז)

 :משוגע
 :אחד כל בלב שיש - משטמה, עונך רב על
   ק"רד

 ישראל ידעו אז הרעים כמעשיהם יתברך לקה להם שישלם השלום ימי עונם לקה שיפקוד - הפקודה ימי באו( ז)

 משוגע הנביא אויל עליהם יאמרו אז שלום שלום להם אומרים והיו אותם שהטעו השקר נביאי על ויאמרו ויתודו

 :הרוח איש
 :האמת נביאי ועזבת השקר נביאי אחרי שנטית זה היה עונך רוב על - עונך רוב על

 :עליכם יתברך לקה משטמת רבה לפיכך - משטמה ורבה
 חוביך דסגיאו על שקרא נביאי להון ומשעממין קושטא נביאי להון מתנבין דהוו ת"וי חתול פגול בשקל שם - שלום

 :חטאיך ותקיפו
   ם"מלבי

 ימי באו אשר עד, מאתו שיבואו העונשים להם יעדו אשר בנביאיו האמינו ולא' ה את ידעו לא עתה עד. באו( ז)

 ישראל ידעו אז, כמדתם להם וישלם הנביאים דברי שיגיעו השלום ימי באו וגם, עונותיהם את' ה שיפקוד הפקודה

, אויל כאיש בעיניך היה עליך לבא העתיד את לך שנבא הנביא, הנביא אויל עתה עד כי, הנביאים דברי צדקו כי

 ולכן, עון על למוכיח האמנת ולא במזיד שהעוית עונך רוב מסבת עונך רוב על, בעיניך כמשוגע היה הרוח ואיש

 :משטמה רבה

 

 ח פסוק ט פרק הושע י"רש
 :שלהם ם"עכו לצד אותן הממשיכין נביאיהם להם מעמידין הם - יקאל עם אפרים צופה( ח)

 :ללכדם פחים טומנין הם האמת ולנביאי - דרכיו כל על יקוש פח נביא
 מות משפט( כו ירמיה' )שנא כענין ירמיה את להרוג ויבקשו זכריה את הרגו המקדש בבית - יוקאל בבית משטמה

 ':וגו הזה לאיש
   עזרא אבן

 להיות מה צופה שהוא נביא כמו והוא צופה מעצמו עושה והוא אויל הוא השם נביא כי שאמר הטעם - צופה( ח)

 :נביא גם וכשל היום וכשל בתחילה שהזכיר כדרך יוקאל בבית משטמה וטעם יקוש פח הוא השקר נביא וזה
   ק"רד

 :יוקאל בשם נבואתו שאומר השקר נביא והוא יוקאל עם צופה לו שם אפרים - אפרים צופה( ח)
 בדברי אפרים ילכדו כן העופות שלוכד היקוש הפח כמו דרכיו כל על לאפרים הוא ההוא הנביא - יקוש פח נביא

 :נביאיהם



6 
 

 לו גורם והוא מתנבא שם השקר ונביא יוקאל שהם העגלים בית יוקאל בית לפרש נוכל - יוקאל בבית משטמה

 תקלא מסגי ת"וי, המקדש בית שהוא לקה בבית יוקאל בבית כן גם לפרש ונוכל יתברך קלה ובין בינו משטמה

 אפרים על מדבר הפסוק והנה המקדש בבית שהרגו זכריה יוקאל בבית משטמה ובמדרש הוןקדאל מקדשא בבית

  :יהודה בני הרגו וזכריה
   ם"מלבי

 לך שיעד הצופה על רבה משטמה לך שהיה, יקאל עם אפרים של צופה על שלך משטמה רבה ל"ר. צופה( ח)

 מכין היית' ה בשם לך שנבא נביא כי עד, נביאיו ואת' ה את שונא היית כי, להנבאות ששלחו יקאל על וגם פורעניות

 וגם, לרגלי טמנו ופחים ללכדני שוחה כרו כי ש"כמ ולהרגו ללכדו מוקשים לו מזמין היית דרכיו כל על יקוש פח

 לא' ה בית וגם, המקדש בבית הרגו זכריה את כי, עליו המשטמה נמצאה יםקאל בבית גם, יוקאל בבית משטמה

 :עליו הגין

 

 ט פסוק ט פרק הושע י"רש
( ה"כ א שמואל) שאול גבעת זה אומרים ויש( ט שופטים) בפלגש בנימין גבעת זה אומרים יש - הגבעה כימי( ט)

 :הנביא בדברי ומרדו מלך להם ששאלו
   עזרא אבן

 :להרע - העמיקו( ט)
 :בנימין שמרד - הגבעה כימי
   ק"רד

 :דרכיהם ושחתו סרה העמיקו - שחתו העמיקו( ט)
  :בפלגש שנעשה נבלה דבר שהחזיקו בגבעה בנימין בני ששחתו כימים - הגבעה כימי

   ם"מלבי
 שהיו הגבעה בימי שעשו כמו, בזנות דרכם את וישחיתו, עצה לסתיר' מה יעמיקו זה מכל וחוץ. העמיקו( ט)

 :עליהם אותם ויעניש עונם יזכר כ"וע, כ"ג לחברו אדם בין וחטאים' לה רעים שהם עד, סדום כמעשה מעשיהם
 

 י פסוק ט פרק הושע י"רש
 :ישראל את חיבבתי כך במדבר חביבים שהם כענבים - במדבר כענבים( י)

 :התאנה בעץ מבושלת כתאנה - בתאנה' כביכור
 :התאנים בישול בתחלת - בראשיתה

 :לחבבם בעיני אבותיכם נראו כן - אבותיכם ראיתי
 :פרישה לשון אלא מקום בכל נזירה אין - וינזרו

 :בשתם שהיא ם"לעכו - לבושת
 :לפני - שקוצים ויהיו

 :מואב בנות את - כאהבם
   עזרא אבן

 כבכורה וככה בהן ישמח מוצאם כל יישוב שם שאין במדבר כענבים וטעם מדבר בארץ ימצאהו כדרך - כענבים( י)

 :מאחרי וינזרו פעור לבעל השתחוו כי עמדה לא כי מעט רק שמחתי היתה ולא בתאנה
 :לאליל שם יגיע אכלה והבושת כמו - לבשת

 :מדין נשי אהבת בעבור שנטמאו - שקוצים ויהיו
   ק"רד

 וכמו בהם שישמח פרי כל בו אין אשר ציה ארץ שהוא במדבר ענבים אדם ימצא אם כמו - במדבר כענבים( י)

 כאלו דבר חסרו לא וכלכלתים ופרנסתים במדבר ישראל מצאתי כן בראשיתה בתאנה בכורה כשימצא אדם שישמח

 :בטובי הכירו לא והמה נושבת בארץ היו
 ויכלמו יבושו שעובדיה ם"העכו שהיא הבשת אחרי ללכת ממני נפרשים היו - לבשת וינזרו פעור בעל באו

 :ממעשיהם
 את לעבוד לבבם את והטו עמהם וזנו מואב בנות את אהבו כאשר שקוצים לעבוד ויהיו - כאהבם שקוצים ויהיו

 וזכרון המבכרת הראשונה התאנה בראשיתה ופירש שקוץ הוא העובד כי חסרון בלא שקוצים ויהיו' פי או, אלהיהם

 ל"ואאז, בי ופשעתם לכם הטבותי וכן בי ומרדו אבותיכם עם הטיבותי אני בנים יעשו אבות כמעשה לומר הענין זה
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 אבותיכם מצאתי כן אותם המוצא שישמח בראשיתה וכבכורה כענבים הפסוק' ופי מצאתי עם דבק במדבר טעם' פי

 :בעיני שקוצים היו כן שאהבתים האהבה כמדת כאהבם שקוצים ויהיו' ופי עמהם ושמחתי במדבר
   ם"מלבי

 שהעניש ממה ו"ק שילמדו אומר, עונם יזכר כ"ושע הגבעה כימי ובזנות ז"בע דרכם שהשחיתו ש"מ על. כענבים( י)

 ש"וכ', ה בעיני ויקרים חשובים היו ההוא שדור הגם מואב בנות עם הזנות ועל פעור עון על מצרים יוצאי את

 שמצאתי בעת, ישראל מצאתי במדבר כענבים הלא אומר, אלה עונות על, בעיניו ונבזים קלים שהם אותם שיעניש

 וגפן זרע מקום שאינו במדבר חשוב היותר הפרי שהוא ענבים שמוצא כמי בעיני יקרים היו במדבר ישראל את

 הרכבה מקבלים אין הענבים והנה, תסיע ממצרים גפן ש"כמ' ה נטע אשר הראשון הכרם היה שהוא ל"ור, )ותאנה

 בת ששלומית ל"חז ש"כמ הזנות מן נזהרים קדושים ישראל אז היו כן, מורכבים בלתי שהם במדבר ענבים ובפרט

 הפרי היא גם שהתאנה, אבותיכם ראיתי בראשיתה בתאנה ככבכורה וכן(, הכתוב ופרסמה היתה אחת דברי

 היו וכן, אז הפרי מציאות מעוט מצד ביותר חשובה היא ראשונה והמתבשלת, פסולת בה ואין מאד החשובה

 כסה החשך בעוד בראשונה יקהאל הענין עליהם שחל הזמן מצד אם, במדבר כענבים המקום מצד אם חשובים

 כל עם המה גם ל"ר כאהבם' וכו פעור בית באו המה, אצלי מאד חשובים שהיו הגם זה ובכל, לאומים וערפל ארץ

 העם ויחל ש"כמ, פעור בית באו כ"שעי, דחי אל מדחי כ"עי יצאו מואב בנות את אהבו כאשר כאהבם חשיבותם

, לאלהיהן וישתחוו העם ויאכל ש"כמ, לבושת וינזרו ז"ועי, אלהיהן לזבחי לעם ותקראנה כ"ועי מואב בנות אל לזנות

 בנות את שאהבו י"ע כאהבם היה ז"וכ בישראל' ה אף ויחר ש"כמ בהם ומאס אותם' ה ששקץ, שקוצים ויהיו ז"ועי

 :ש"וכ, בתחלה חשובים שהיו הגם שקוצים נעשו מואב בנות כאהבם המה אם וחומר קל דון עתה, מואב

 

 יא פסוק ט פרק הושע י"רש
 את ישכלו כך ורביה מפריה וחדל מקינו הנודד הזה כעוף ויהיו הלואי הנביא אמר -' וגו יתעופף כעוף אפרים( יא)

 יגדלו שהם בניהם את בגדלם בצע מה כי יקלוטו לא הריון בשעת או ויפילו בבטן יתעכל או לידה בשעת או זרעם

 :מאדם ושכלתים
   עזרא אבן

 הבטן תראה כאשר מבטן גם מהלידה כבוד להם יהיה ולא ישמחו שלא המהירות על כעוף טעם - אפרים( יא)

 ואם' להראו יגיע לא היה ואם ההריון ימעט כי הטעם והנה הנדה האשה דם יפסק כאשר מההריון שתתנפח ההרה

 להיות יגיעו שלא אשכלם בניהם את ויגדלו ילדו אם אחריו כן על דיעה כמו שם והוא הלידה לפני הולד ימות הגיע

 :אדם
   ק"רד

 הבנים חק הוא וכן, בנים בני זקנים עטרת שכתוב כמו האבות כבוד הם כי כבוד הבנים קרא - כבודם, אפרים( יא)

 :האבות שמכבדים
 ימי להשלים יגיעו שלא בבטן מקצתם שימותו ומבטן הלידה בעת מקצתם שימותו מלידה - ומהריון ומבטן מלידה

 :מקצתם עקרות שתהיינה כלומר תהרינה שלא ומהריון, ההריון
   ם"מלבי

 כי, לדתם בתחלת גם ויקר כבוד להם היה לא אשר. ומהריון ומבטן מלדה כבודם יתעופף כעוף אשר אפרים( יא)

 כל כ"וא, בזנות ונולדו ממזרים רובם כי כלל כבוד להם היה לא הריונם בעת ואף אמם בבטן בהיותם ואף בלדתם

 :זנותם י"ע בעיני שקוצים שיהיו שכן
 

 יב פסוק ט פרק הושע י"רש
 :לאבות - גם כי( יב)

 כעוף' וגו כבודם יתעופף כעוף א"ד ך"סמ וקריין ן"שי כתבין מסורות מן והוא מהן בסורי כמו - מהם בשורי להם אוי

 אלו ומבטן לידה צער זה מלידה ובהריון' בליד בבניהם שנצטערו מה כל כבודם כל ויברח יעוף כן ואיננו שפורח זה

 :ושכלתים בניהם את כשיגדלו שהרי כיצד יכלה זה טרחם כל תשמיש בשעת ומהריון העיבור ימי
   עזרא אבן

 :ך"סמ תחת ן"שי - מהם בשורי( יב)
   ק"רד

 לא ימותו נערים אותם ויגדלו ללידה ויגיעו המקרים מאלה שימלטו בהם יהיו אם אמר - בניהם את יגדלו אם כי( יב)

 :מאדם ושכלתים שאמר זהו אדם שיקראו לזמן יבאו
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 כמו מהם בשורי להם אוי שיקראו עד מארה תהיה מעשיהם בכל גם כי בלבד זו ולא - מהם בשורי להם אוי גם כי

 :לאכול והיה מהם פני והסתרתי בתורה שאמר
 :ך"בסמ בשורי כמו ן"בשי - בשורי
   ם"מלבי

 שהבנים מאדם שכלתים כבר בניהם את יגדלו שאם( א, המדבר דור נגד חסרונות שני ל"י ואפרים ל"ר. כי( יב)

 כלל מינם את שמרו שלא אחר ומשוקצים נבזים ח"כבע רחם מני שקוצים הם כי, כלל אדם במדרגת אצלי אינם

 אוי, אדם בני בכלל והם בזנות שלא שנולדו הבנים של להאבות' ואפי, עצמם להם אוי גם כי( ב. ממזרים והולידו

  :מעלליהם רוע מפני פני מעל והשלכתים מהם סרתי הלא עמהם הייתי שתחלה שאף, מהם בשורי להם
 

 יג פסוק ט פרק הושע י"רש
 ואפרים בנוה שתולה לאפרים ראיתי כן המדינות כל על ועשירה' מעטיר בשלוותה - לצור ראיתי כאשר אפרים( יג)

 :יונתן תירגם כן מולך של ם"לעכו לזובחם בניו הורג אל להוציא נתעסק לי שלם גמול מה
   עזרא אבן

 :בניו הורג אל האב שיוציא' בנבוא ראיתי כך המים וכסוה בנוה שתולה שהיתה כצור יהיה - אפרים( יג)
   ק"רד

 בנוה הים על שתולה לצור שראיתי כמו גדולה בשלוה אפרים ראיתי - בנוה שתולה לצור ראיתי כאשר אפרים( יג)

 מעריהם ויצאו האויבים עליהם שיבואו בניו הורג אל עתה שיוציא אפרים ראיתי כן המים כסום כך ואחר טוב

 הפרטים ובניו כלל שם ואפרים להוציא בקרוב מזומן הוא הנה להוציא ופירושו, אויביהם ויהרגום למלחמה לקראתם

  :בניהון טעותא לפילאן לקטלא הורג אל ת"וי הבנים כליון שזכר לפי בניו לשון שזכר אלא
   ם"מלבי

 רק במדבר שוכן אינו הוא כי, במדבר כענבים שהיו הראשון כדור דומה אינו אפרים הלא לאמר יוסיף. אפרים( יג)

 רואה ואני מושב ארץ ל"שי ל"ר, בנוה נטוע להיות המדבר מן אותו שתלתי שאני, בנוה שתולה שהיא לצור דומה

 שלפי הגם, בניו הורג אל להוציא אפרים על נגזר כי עד כ"כ מעשיו הרע ז"ובכ, כצור טוב רוב על בארצו מכונן אותו

 :להם שנתתי ורחבה טובה בארץ ויפרו וירבו שיצלחו ראוי היה הטבע
 

 יד פסוק ט פרק הושע י"רש
 אי אם לפיכך גדול של לאבלו קטן של אבלו דומה שאינו קטנים שימותו מתפלל הנביא - תתן מה' ה להם תן( יד)

 בקטנותם מהרה להם תן תשוקתך אישך ואל( ג בראשית) עולם מבריאת נגזר שכבר ומהריון ומבטן מלידה אפשר

 :ושכלתים' בניה את יגדלו אם כי שאמרת זמן לאחר להם ליתן אומר שאתה מה
 :להניק חלב להם יהא שלא אמן שדי יצטמקו או ימותו עולם לאויר שיוצאין בשעה - משכיל רחם להם תן

   עזרא אבן
 גדול צערם יהיה ולא קטנים ימותו אולי ההורג אל בניו אחד כל שיוציא עליהם שגזרת אחר הנביא יתפלל - תן( יד)

 :חלב באפס ימותו והילודים בבטן שימותו משכיל רחם תן וזה
 :יבשים צמוקים כמו - צומקים

   ק"רד
 או בבטן הבנים מכליות שתתן מה להם תן ואמר בניו הורג אל שיוציא כשראה עליהם מתפלל הנביא - להם תן( יד)

 :אויב ביד יפלו ולא קטנים בעודם
 :שכולים הם ברחם כי אותם משכיל הרחם כאלו משכיל ואמר בבטן שימותו - משכיל רחם

 :חלב באפס יומתו אמותיהם שדי שיצמקו ללידה יגיעו אם - צומקים ושדים
  :יבשים - צומקים

   ם"מלבי
 העונש להם תן ל"ר, תתן מה' ה להם תן אומר, בגולה יגלם שלא ומתפלל' ה אל פניו מסב הנביא. להם תן( יד)

 ושדים משכיל רחם להם שתתן ראוי הזנות שבעון, מדה כנגד מדה ליתן שדרכך כמו הניאוף בעון להם לתת הראוי

 עונש לא אבל, הראוי העונש זה, ממזרים יתרבו ולא לגדלם יוכלו ולא זנונים בני להוליד יוכלו שלא בענין צומקים

 :מדה כנגד מדה שאינו מארצם וגירוש גלות של
 

 טו פסוק ט פרק הושע י"רש
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 נביאי להם אומרים היו בתחלה המשכן שם שהיה לפי בבמות ם"עכו לעבוד הרבו שם - בגלגל רעתם כל( טו)

 :ישראל למלכי היה והוא נבחר מקום שהוא הבעל
 :אותם לאהוב - אהבתם אוסיף לא

   עזרא אבן
 שם אבותיהם בהיות טובתי את שיזכירו ראוי היה הירדן את בעברם שם שהיו המקום הוא בגלגל טעם - כל( טו)

 :מביתי אגרשם ועתה ארצי אל שהבאתים
   ק"רד

 תחלה המשכן שהיה לפי בגלגל פירש או עליהם ממלוך אותי ומאסו המלוכה חדשו שם כי - בגלגל רעתם כל( טו)

 מקום שהוא לפי לבעל שם שיעבדו הבעל נביאי להם אומרים היו הנבחר המקום והיה הירדן עברם אחר בגלגל

 :יזבחו שורים בגלגל אמר וכן נבחר
 ירצו אם' שאפי מביתי אגרשם אחרים אלהים עבודת להם ובחרו ובעבודתי בי מאסו שהם כיון - אגרשם מביתי

 :לפשוע הרבו כי למען יחרב כי ימצאו לא בו ולעבדני לחזור
 :בצרי אוסף - אהבתם אוסף לא

 :אותם לאהבה ל"ר מקור - אהבתם
 לא לפיכך תשובה מהם אקוה איך סוררים הם למוטב ולהחזירם להוכיחם עליהם שהיו שריהם - סוררים שריהם כל

 :אהבתם אוסיף
    ם"מלבי

 נמצא רעתם כל אבל, מרעתם מקצת רק הוא הזנות כי, לבד הזנות עון בעבור אינו הגלות' ה לו משיב. כל( טו)

 מעלליהם רוע על שנאתים שם כי, הזנות מן חוץ תועבות ויתר ורציחה אלילים עבודת אחרות רעות עשו שם בגלגל

 שנתתי בארץ שהוא בביתי עוד שיהיו רוצה איני, אגרשם מביתי זה ובעבור, ביניהם שנמצאו תועבות יתר שהם

 תקוה ואין, ומזונות מעון עוד לה יתן בל מביתו ומגרשה מעלליה רוע על אשתו את השונא כאיש, שם לשבת להם

 והם סוררים שריהם כל כי אחר מעשיהם שייטיבו תקוה אין כי, אהבתם אוסיף לא כי עמהם להתפייס שאשוב עוד

 :דרך מני אותם המתעים
 

 טז פסוק ט פרק הושע י"רש
 :בטנם מחמדי והמתי ילדו כי גם שהרי ולרבות לפרות להם טוב לא - יעשון בל פרי( טז)

   עזרא אבן
 :ובנים לאבות משל העץ הוכה הטעם - הוכה( טז)

   ק"רד
 :אויביו ביד הכה - אפרים הכה( טז)

 ומבטן מלידה למעלה שאמר כמו ילדון לא הם גם כן פרי יעשה שלא שרשו שיבש לעץ דמהו ועוד - יבש שרשם

 קמח יעשה בלי צמח ת"וי פרח או צמח נוב' פי' וגו מלרע שרשיה דיקלא לאילנא דמן ישראל בית כן ת"וי ומהריון

  :בנבייה ולא בשפוי מועלים ואין בעצים מועלים אמר ועוד עליהם נושרת שהנבייה מפני ובמשנה, יעביד לא נוב
   ם"מלבי

 שרשם הכה בעצמו שאפרים, מעצמו נעשה זה כי, פרי יעשו שלא משכיל רחם להם אני שאתן צ"א וגם. הכה( טז)

 עונש בלעדי גם הטבע מצד גם פרי שישא לו א"וא שרשו שיבש כעץ שנעשה, יעשון בל ופרי יבש שהוא עד

 :השגחיי עונש בדרך בטנם מחמדי והמתי אז, במקרה ילדון כי גם מזה וחוץ, השגחיי

 

 יז פסוק ט פרק הושע י"רש
 :למאסם הוא עתיד בשורה אלא קללה איננו - יקאל ימאסם( יז)

   עזרא אבן
 ':יהקאל איננו כי אלי השם אמר הנביא אמר - ימאסם( יז)

   ק"רד
 פניו מעל וישלחם ימאסם לפיכך לו שמעו לא כי אלהיהם איננו כי יקאל ימאסם הנביא אמר - יקאל ימאסם( יז)

 :ם"בעכו נודדים שיהיו
   ם"מלבי
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 שיגלו עליהם נגזר ולכן בגוים נודדים ויהיו לו שמעו לא כי על יםקאל ימאס בעצמם ואותם. יקאל ימאסם( יז)

 :הגוים ארצות אל מארצם
 

 

 


