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 כתיב בהושע ומיכה. עמום ,ישעיה הושע : אחר בזמן נתנבאו נביאיםארבעה

 ובישעיה ישראל. סלך 'ואש בן ירבעם ובים. 'הורה מלכי 'הנקיה אחו 'ותם ערהג'ט'
 יהודה. סלג' יחוקיהו אחז 'ותם עויהו בימ' 1'רושל.ם 'הודה על חוה אשרכת"ב
 טלך יואש בן 'רבעפ 1ג'מ' יהודה מלך עדה בימי 'שראל על חוה אשר כת"ג,ובעמום
 אשר יהודה מלכ' יה1קיה אחו 'ותם עמ' כתיב, ובטטה הרעעג לפנ' שנתיםישראל
 ולפ' בימי. דכא שכבר אפשר עויהו, כאן נוכר שלא ואף ו'רושליפ. שמרון עלחוה

 ונגוא1תיו אני. שם את ולא שמו את הזכיר שנצטרע מיום אביו ביס. יותםשסלך
 אל היה הייפשר דבר פיכה של ובן הושע. אל ה'ה אשר ה' דבר נקראו הושעשל
 נקראו עמום ושל אטו~י בן 'שעיהו חוון נקראו 'שעיה של אמנם הטרשתי.ט'כה
 שירש חשוג מלך שהיה לפי ' ירבעם ונוכר מתקוע. בנקרים היה אשר עטוםדגהי
 ולא למלוכה ראוים היו שלא לפי הוכיר לא אחריו הבאים אבל מאבותיו,פריכותו
 הג', מהפסוק וקצת הראשון והפסוק דמע. ושפיגוח רציחה ע-' אלא לההגיעו
 אמרו כענין הוא כהושע ה' דבר ואסרו הקרטה. כעין היא כהושע, ה' דברתחלת
 דבר בנו נם הלא ה' דבר כמשה אך הרק נתוב וכן ב,(. כ'נ )ש"ב ה'ירבר.כירוח

 בירנו אין סתלסיריו אחד או בעצט1 ' הושע אם נתבו ט' אולם נ'(. י.כ)במדבר
 ישרים כי וידעם נבון אלה ו'כן חכם סי הטופר, אותו כתב הספר ובפיוםלהכריע.
 אלא האחרונה הנכ1אה סיום זה שאין בם, יכשלו t~yWD1 בס וצדיקימילכו ה'דרג'
 כתב לשונם ומננ1ן הנביאים מליצת הבנת ובענין הרריק. כתג זה וכעין הספר. גלשל
 ואפרש הלב. על הוא מיושב. הטקרא בלשון והפבין מ', פסוק '.נ בשי 1'5רש.י
 וגו' הספר דבו, ואלה גסו בגתכ היו שתחלתם כטקרא כברים נמצא וברשאת
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 שלים א.שטא'ו18
 הרשים ואלו ספי. דבר' שהם בהם נוכר שלא אף נטופם והיכה כים()למיה
 הנכ~טיוא רבר' רוב אטנם נלה. והכנתפ שלימים, וניגזרים הגיון ח1ק' בסדרטט1דרים

 עם, קבל טדברים והם לשמם על ומלתו גס דבר ה' רוח אך הכתב, טן נאטר1לא
 . קולו אא a'Vf~lwl פניו, תט1נת 1שיגוי' שפתיו ועומת נומו כל תנ1ע1ת רואים העםוגל

 או נטתפלא או בתמהון, אם שהן טננינות'1 כל ואת קולו את טשפיל או מגוצהכשהוא
 וע"כ מדבר, שהוא סמה טרטר ה1א תותר מקטעים לפעמים ד'ב1ר'ו וע"כשמתיו, 8י והם שבלבו ההרגשות לאלו וכדוטה כטתחנן, או כטיוחם או כטחפש אוכמרגיע
 בדמענו ש'צ'יר צריך שהקורא טאד, קשה הכתב מן הדינרים אלה כקריאתההבנה
 דברימ הרבה וע"כ הכתב, מן קורא ליהוא מה יבין 1ח1 מרבר הנביא את שומעשיקוא

 בלשון לטכ'ן הלב על הדברים.ט'1שב'ם 'היו פירוש, שאיילהפ נואיםשבתחלתם
 הספר: את גסיריש' הלגת' הדיך 1ה ועפ"היקרא.

8א.

 אית. נבואה הם ומ א'ימן1

 עטו. ופתרנו חלום כחולם עטו, ופירושו חניון ה'. פסוק סוף עד א'הלק
 כי ופתרונו זנונים. ילד' ובניה 3נ1נ'ס אשת והיא ובמה אשה הנביא לו np~w הואהקרון
 שהיא הטמלכה עיר שהמשיל הוא ה3ה הה;'1ן של וענינו ה'. טאחיי rsn תנה1נ4
 'נסר כ,( י'ב )תהלים חס.ר נסר כ' מלשון כלרן בשם נטר הזאת האשה שםוקיא אלהיהם, לה' בניפ יהיו אשר תחת זנונים לבנ' והעם ;נוגים לאשת בישראל ואםע.ר
 הוווג' ישם תאמם, דבלת מלשון דבלים בת וקראה "(. ו' )שם רשעיםנא,,רע
 ודבלת הט1ב1ת חאגים דבלת נ.ד, נירטיה תאנים דודאי שני הטשל כענין הואדבלים
 ורגעם של מלכוהו והוא יירעאל, שמו יקרא בן ל) נולד בחזיון יהנה הרעות.התאנים

 וכסו וגו', יהוא נכת על '3רעאל ימ' את ופקרתי מעט עוד כי והקמרוןבןן"ואש,.
 דפלחו על דקטלינון ביזרעאל יהוא דאשד טע1תא פלח' דם ואקמר 'ונחן,שמרגם
 : יהוא כיח על ;כאי רם אחשכינ'ה בכן אל דבררת ענליא בתר לטטע' אינכן תכולבעלא

pleD'הטללים חולשת על הוא הפתיון רהטה, לא הבת היא החניון 11'. ו 
 * רחמה, לא את ותנטל ובחרון בע. ופקחיה נד' בן טבחם שלום, נכריה, 'רבעם.אבדי
 מנת להם אחלק בפירש"י להם, אשא נשא כי ופיי רמליהו. בן פקח הואפתרונו
 כקשת לגעש? שחשב אח; כ'ם' ולא לעתיר ארחם 'הודה ב.ת ואת ואוטרכולם.
 נ'ם'ו: האיץ שגלתה הושע הוא הח;'1ן פתרון וסי. ח' פסוק!, יהודה: מלך שקיהו בימ' ;1 נבואה ונתקלסה ונ1,. ובטלחמהובקרב

 עפ"י וכפירשי' 'מעטו ולא 'רבו כנולה ונו', טטפר 1ה'ה וגי. ב' א' פט1קי
 רוד את אטר ראש לחס הסטו טטלכ1ת, לשת' עוד 'חצו ולא יחוו 1נקנצוהספו',
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ח1 הושע ספו אל ע.ןמא.י

 הארץ, טן ועלומלכם
~t)yb 

 . ולא מעלה טעלה שיעלו cf א' לצמוח הארץ מן ועלה

 טליצות'ו את שתפס וגו', עטי לאחיכם אסרו יהודה לבני הנצא ואטר ארצה..יטפפו
 ונוי: גארץ ל' וכרעעה להלן שאטר כענין ':רעאל, יום גדול כ' ואטר החרון.בטשל

 באטכס, ריבו ואמר עכשו. "אהוא לטעטד שג הנביא וי'ו. ה' נפסיק,"יי
 פן תאוה. המעוררים ובשם'פ חכש'מין הס ונאפופוה, ונוניע הטטלכה. עירשא

 לזונה היתה איכה ישעיה שאטר וכעין הטמלכה. עיר על 'סנר וגו,, ערמהאלשיטנה
 כ"א(: )א, נאטנהקייה

-~1DD

 עליה וקובל ה11ר וגו', ארדם לא כנוה ואת שהיכיר כ'ון וט'. הי ו'
 ידבר וכעט התטרטרות טרוכ בסירים. דיכד את שך הנני לכן וגו'. אטם זנתהכי

 ער וגו., גדרה את ומ-רח' נסתר, כלשון לדבר 'שזג ואחת לפנס, עומדת היאכאילו
 : וגו' היאשן אישי אל ששוכה אליה שטרה הנרה ליד'שהכא

-
 מדה nwtlw ועל טעשיה על חוור והוא רוחך נח לא וער"ן ו'.א. י' פסוק

 : ונוי ולקחת' אשוב לכן ונו', לה נתת' אנצ' ב' ירעה לא והיא טרה,כנגר

 בפרהסיא גהענישה רוח קנרת מוצא הוא והנה וט"ו. "ר וי"ג י"בפסוק
 ולא טשושה, כל והשבת' וגוי, טאהביה לע'נ' נבלותה את אגלה ועתהיבפוטב',
 את עליה ופקרתי וגו'. ותאנתה נפנה והשמתי אם כ' ותאנתה, גפנה תחת עודתשב
 . . ה': נאם שכהה ושות' מאהביה אהר' ותלך וגו' הנעלים'מ'

 וחוור דעתו. נתקררה קנאתו רוח את ששמך אחר י"ה.וי"ט. י"ו ט*זפסוק
 fi1W" ואות' האחרונים דבריואל

 מה אל ושב וגו'. טפחיה אנכי הנה לכן ואמר
 כסו העמים טרבר והיא כנולה כלו' הפרבר. והלכתיה ואטר ונו' טספר והיהשאטר
 ומשם לבה על אכבר שם ל.ה(. כ' לה~קאל העם'ם טרבר אל אתכם והבאת'שנאטר

 1ח4א 4ח ש4י 1%45 ש!%1ז8 שעilyp~ 54% וקמיה (פעתה היא כרמיה. את 4האתן
winw)-,)'ע.כ לין נטשלה ווריג שאהבת לפ' א nyD~ והעסק הששרטה. חן אשח 
 והיה נשייה, שמי מצוים טאוץ צאתה כימי תקוה לפתה לה יהיה בעלההעטר
 לשון כעל', נעורים. וחיבת אישות לשון א.ש', רש.' פירשו 'פה וגו', א'ש' תקרא'ונו'

 עור לו תקרא שלא ואפר הנודע, עכור עסק ץשם במליצתו war~JI וטורא,אדנות
 בעל גד בעל ברית בעל בשטם, הנוכי'ם מפיה הבעלים שטות להסיר כד' כעל',"

 וכיומה:המון
 העתירות וטפורש צח בלשון לבשר המשל את SIV זה בפסוק כ'..פסוק

 הרד'ק. פיושו ויפה נלזתם. אחר' להםשתבאנה
 שירבר טה לפרש בנכח, אליה ומובר המשל אל חוור הוא וכ.ב. כ'אפסוק

 לעיל. שאמר לבהעל
 ושיהיה העתיר על טובה כהבטחה הנבואה סיום הוא וכ.ה. כיד כ.גפסוק

 ' על ד(וייס והשמש לטוכס אות 'דעאלאם

 רעת"
 לפובה, המורים לשמות ירכיכם

 אתה: ועמי רחטה)שיקראו
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 שלנס אישמאירל2
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 41טר. עטו. ופתרונו חוון והוא הראשונה, כנבואה 1דטיין במשל קציהנבואה
 אחי'. הם.הולכיס אחי'ם אלהים אל פתים מא'נס שאלו כלו' ענכיב אשיש'ו*הב'
 איפה" ט'ו הם אימה לאופה נצרפם ואם טא'ן. ט.ה והחנו סאה ט', ,לתך סאהלן, הוזי החומר לרעתי, המשל ענין ונו', לי ואכרה ואמי שפירש,'. וכמו לבם,תאות

 לשאר א' כטף איפה' עפ. ל~נ "ה ב ש קטר ק'נ-"
 'יח.פך nwwl פש1פות שנ.ם י,ב שהם ירחים לק'נ ימן אלו ים ,ק'נ בהלחם.חלץ
 'מים כ' עלס שאטר הוא הגטן 1וה ב,..רחים. אם כ' 'היו יא עכורים ד' נחשובואם
 סלכם דוד ואת אלהיהם ה' את ובקשן ב"* ישובו  אחי  וגוי מלך אין בנ"י ישבורבים
 וכבר, מ.( י,ח )ט'כ ונו' שלמנאסר עלה 1נ1' חוקיה לסלך הרכישת בשנה ניצר41'.
 סל ויעל כדכת'כ ש1טיון לכבישת שנים גי שה1ציך אף האיץ כל א4 כעלותו45ש
 עשרה ובאיגע ה.( "ב )שם שמם שלש עליה ויצי שמרון ויעל הארץ בכלאקטור
 ונאמר שמם, " הי' "נ( "ח )שם 1נ1' אשור מלך טנחריב עלה חוקיה למלךשנה
 בארץ האבד'ס ובאו ואו מחיש, השנית ובשנה כפ'ח השנה אנול האות לך 1והשפ
 אמר ועליהם ירחים, ק'נ מסותם טנין הנביא וקצב מצרים. באיץ והנדחיםאשור
 לי: תשכי רביטי4'ם

 שער"ן למלחמה, ירושלים על רצין עפ פקח שעלה טרם עכ,פ נאמרה 11נכ1אה,,
 'DWN אל ישראל אתה זנה אם אמרו, מוכיח שכן ויהודה, 'שראל בין שלזפליה
 נאמרה. מ.1חר וצן בא'וה להנר'ע אין אבל ט.ו. להלן וגו''לווה

 הארץ תאבל כן ועל רשעתם על האיץ יושבי עם לחי רוב וגי. ב'פמווףא'
 כקרבנותיהם לרצותו חושבים שהם כארץ, אלהים דעת ואץ ואמר 5ה. 'ושב כל ואמלל'

 אכל הלוא אביך אומר הוא וירטיהו בארץ. וצדקה טשפם אוהב ה' כ' 'גדעיםושנם
 הדעת היא הלא מ1ב, או ואביון עני ד.ן דן לו, טוב או וצדקה משפט ועשהשתה
 ורגים ויף חיה להשחית והרורס'פ המויפ'ם וירבו שממה ותהיה האיץ חאנלל, ועל מוספיות ח1בין' על וחובק 1כתרג1טו בראשו דמיו אותם שהעושה דברים,ימ'ס. " ,דמים "ב(. א' )שטות 'פרץ וגן ירבה כן כסו רבו, פרצו, .ופי'. o~e. י,כ14תי

 האום: למין4נצרניפ
 דביי התול דדך הכנא איש, יוכח ואל 'רב אל איש אך ויו. ה' ד'פסוק

 וגו', ירב אל אך,ויש תמיר 1אומריפ ומנזחה שלזפ לאוהבי עצמם הטראיםעם
 ועטך התזל דרך אלח ואמר הראש. הכהן אל הפט1ק'ם כאותם אלו דברת שם141א

 בן כיהן כי מריביי אינם ובאסת בו. לאזהרה הוצרכו מרככיו שהם ולפ' כהן,כמרוכי
 נביא גם ונשל נ'וס, הדרורים בדברים נכשל שאתה היום, וכשלת אליו ואטרהעם.

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



21 תשע ספר אל ע'ןטא'ו

 התר, בעון הוון מטנו נסתם כי ברורים DI'NW בדברים נבואתו ת1עילהו ולאלילה.

 כ' ואמר.זנליו וליעצד" לתוגה ונביא כהן לה שאין הטמלכה עיר היא או?ט'ת'
 למען - המאור בהם להחשיך וטנטחך מאסת הדעת אתה כ' דעת משולליהעש.
 אשנה אלהיך חורת 1תשנח לי מבהן 1אמאסך לו אטר וע"כ - בהט. ובניו הוא 'שלוט.

 6 אני: נפננ'ך

 נאם כאומר ה'. בשם אמר וכו' ואמאמך האחרונים דברינ וסי. חי 1' פסוק5ק
 כרבם ופי, ל'. חטאו כן כרכס הנהמם שאלו שאמר ה' דבר' להם והסמיךהל.

 ועל העם חטאת אוכליי הכהמס אלה ואטר אטר. בקלון כב1רפ כן ועלכגדולתם.
 1אפק1ד ככהן כעם והיה רש,'. נפשו, ישא כמו 1wel, ישאו העם. לעון מצפיפ הם-כן
 הם'תס: הוא כב לו אשיב Dyn ומעללי העם דרכ'עליו

 הונו וגו'. 'שבעו ולא ואכלו העפ, טמעמד ייבר ועתה ו'.ב. ',א "פסוק
 'שנע שלא לשמור עובו ה' את כ' החול, בלשון ואמר ויפרצו. ירבו ולא העםאת
 פלגשים נשים עשר את הטלך ויענב כענין הוא לשס1ר עבו ה' את 1פי' 'פרצו.%א

 ומקלו ;שאל בעצו עמ' וגוי ויין ונות העם טעטר והנה O'e~ ט"ו )ש.ב הביתלשמר
 ובסו . ובמקלם, בעצם לשאל הקוממיפ בררך 1ה1לנים תבונות דיך עובו כ' לו,'גיד

11WW'לא אלך אם ואומר בסקלו ראוי; זה קוסם, איזהו קע'א פ" שופטים בספר 
 : אלהיהפ מתהת ויונו אותם הכהן nVrn זנונים ברוח כ'אלך,

 נבחו ההרים ראשי על נעבורתפ. העפ מחוקות ידבר יעתה ו"ד. יינפסוק
 לא וגו' כנותככם ת:ן'נה כן על בנוכח, להם ומדבר "Dp כלפ' פניו DW1 והצרוגו,,

 ומה יבדו, הקדשות ועפ יפררו הזונות עם הכהנ'פ הם כ' וגו' כלותיכם עלאפקוד
nwy~והרד'ץ הראב,ע כפ" ברעתו ישתבש ילבט, 'כין לא ועם 'חטא, שלא העס : 

 בחרו יהודה. את מחם'או לטה ישראל אתה :גה אם סוף.' עד ט'ופסוק
 אל. ,בית גלגל היאשונים והנביאים האבות מימ' המקודש'פ ולא אחרים מקוטרתלכפ
 מקודשים המקנטות שאלה ללפ' העגל.- הועמד 'DWW לפ' און בית אל בית וקרא-
 מתעים אחפ שמה ה', ח' תשבעו ואל להם, 1ע1לים נאיפ יהודה בני נם קרפמ'מ'
 'שדאל. סדר תרדה כפרה כ' 'הורה, בנ' אל 1יאטר בנס. להאטין יהורה בנ'את
 חגו. הוא אפרים בשיו, כשישמן יובל לטבח שסופו כמיהב ככבש ה' 'יעםעתה
 בשכבם 'ורעים שאינם שכורים ואינם סבאם כר אליו, תתחבר ואל לו הנחעצבים
 הסררה ,הפרה קלון הנו אהבו והשיים הנהנים הפ טניניה כ' הנו, הונה הנהובקומם
 1פ:ף בכנם'ה,. ציר אטר וע"כ ונקבה וגר משמש ורוח בכנפיו. אותה רוח צררהוו
 ' שנחתם. ויקשוסוף

,ה.

-
 שנים עשר 'שיאל על מלך אשר נד' בן מנחם בימ' כנראה נאטרה זו נבואה

 ע:יהו-סלך הוא לעריה ותשע ארבעים ער ותשע שלש"ס טשנת שהואכשמרון,
 העמניפ.נתנ1 ונם וינצחם סביבו שכניו עם נלהפ עויה1 והנה 'א(, ט"ו )ס,מ'הודה
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 שלש א"שמאיו2ל

 ומנחפ הי( כ'ו )שם 1ינצדם העטונים עפ נלחם בנו י1חפ נם כ.0. )וחי-כ טנחהלו
 פרק. נהר על אשר חפמח את ותה שלום את הרגו שוחר' בשטרון המלוכה אתלכר

 ליודה. 'רבעם השיב אשר נדמת דמשק ננד ערוכה היתה 11 שמלהטה הדבריפוטראין
 פול. נא :כת"נ  וישריץ.  יהורה  בין  שלום  ה"ה ההיא npD1 כיה(. "ד )מ.כוישראל
 הטמלכה להחניק אתו ידיו להיות נכף ככר אלף ל18ל טנחפ ויתן הארץ על אשור%ך
 שלח שטנחפ אלא לפרשו אפשר וא. פול. של ב.אתו תכלית הכתוביפ ס'רשו1"א וכלו "ט ט"ו )שם גארץ שש עטר ולא אשור סלך וישב וגו' הכסף את טבחם ויצאבידו,
 שהיה והעור ;י(. ט'1 )שם פלסף תגלח אל אח; ששלח וכעין לו. לעורה שיבאאליו
 סיוע. צריך היה נם ירבעם, עליהם ששם  עולם שפרקו ואום ומשק כנס הנה4ין

 אס פול 1דנביד שלופ את שהרג הרצה ע.' רק הנמלך לא כ' גרדו הטמלכהלהחרק
 ארץ כל עלעולו

 רטשי
 בדה"א כטיש טורחה לירדן טעבר אשר 'שראל שבמ' ועל

 ספק ובל' 'הודה. לארץ הניע NSW למדנו הא פול נכר לא ובעה"ב כ'1(.)ה'
 לש שאם כשלום. anDY להיות ההלשים 'שראל מלכי את החזיקה 'הורהשסליות
 יעברו כ' גפ אלידמי מעבר יהודה לבני אין כ' עטרן. בני ארץ אל 'בואוכןן,מאיכן

 'SNIW, למלכות אשי גלעד דוך אם בי בנימין. כארץ הירדןאת

 כראש הכהנים על הם תוכחותיו דברי וגו'. הכהניפ ~את שטעו וכ'. א'פסוק
 עיקר בע'גי1. חשובים ה'1 שלא באחרונה הזכיר הטלך ובית העם. טנהל' 'הםכ'

 שפט אשר כנימ'ן בארץ מצפה ה'א לטצפה, האחם פח כ' לכהנים, הואהמשפט
 בעל וכתב בפלשת'פ. להלחם ישראל את קרין aul1 ט'1( ;' )ש.א הרואה שמואלשם

 לירושלים מצפון והיא מצפה. נקראת ולכך נבוח הד על היתה שהעיר הארץ,חבואות
 שנ' הפ הרים וב' ביששכר. היא תבזר הר חבור. על פרושה ורשת מערב. כלפ'נוטה
 1טנשה אפרים יוסף כיח n~wDei ובכניהם מערב כלפי ובדרום טרח כלא' בצפנןנבולים
 הים. וכדגי השמים כעוף א1תס לצוד 'שראל שבפ' כל על פרושה מצ1דחפומשם
  הדלייו  שיותם ואטר שחטה. נקרא בדשת או כפה הלכידה ומקום האותיות."1ף  rD nmw או שחו טן בטי'ת וח"ן כחילוף אפ תתפרש שחש חץ פלשכן היאר42טה.
Q~twnהנלכדיפ 'בינו שלא כדי האלה anw ואני ילכדו. אשר ער ברשת או בפח 
 האלה שהשסיס להם. טר1חק כלו' א'( י': (nfywt מעיד טוסר בסו לבלם.טומר
 שטות בנ' האוטה כלל את קרא הנכ.א וזה עור. אל' 'פנו שלא טחם אות'הם:רו
 חבור על nuv~nl ככלל. השנשם שאר וישראל הראשים, השבשם ויהורהאפיים
 * ויהודה. ננימק ללכור למצפה והפת ישראל אתלליטר

 ומראשית 'דעתי כ' כמו והנדלתי1. בחותיו אפיים. ידעת' אג' ודי. ג,פסוק
 לא משראל ל.ד:י(. )דברים ה' 'דעו אשר י'ב( ל.ג )שפות בשם ירעתיךי'חן,"ם(,
 כ' עליהם. עיני תמיד ט,1('ושמתי קל.מ לתהלים DY7' נכחד לא כענין מטנקנכחך
 לשוב יתנ1ם לא ומעלליהם ישיאל. ונטטא ונות ליד' אוחו הכאת אפרים. הוניתעתה
 לכלם. הוא ט1סר כ' ה' את 'רעו ולא. זנוניפ, רוח הוא בקרבם השולם רוחכי
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23 הושע צפר אל עיןמאיר

 וא'נון 'שראל 'קר 1.מאך כתיגומו בפיו. 'שראל גאון וענה ויו. ה'פסוק
 הה אם הקודמת בנבואה שאמר במו עמם. 'הויה גם בשל פיעל. במקום11ה.יהקל

 בלבד ה' את 'בקשו אשר תמת :נו'. וכבקרפ בצאנם יהודה. 'אשפ אל 'שראלאתר.
 מהם. חלץ כ' אותו ימצאו ולא ובבקרם, בצאנם אותו מבקשים הםובנפשם

.י
. 

 עתה אלהיהם. לחי כנים שאינם ה~ו, נרים בנים כי בנרו בה' סים. :' פסוק
 שיח היעם שלשת את ואכתיר כסו אחר, נחרש כלו' חלק'הס. את חדשמאגלם
 גסו לחידק. רוכלם ואטר אהד. נחוש נחלתם את 'אבל בי ח'(, י"א )וגריה%ר

 וי(. בי אטמות הילד אתותראהו
י

 תנלת אל אתו ששלח ופקה. אח: נעמי נאמרה ;1 ננואה וא'. ח'פסוק
 רצין ואת כים( מ,ו )שם האיץ את הקל אשר הראשון והוא 1.( ט'1 )מ'נפלאסר
 בדה"ב כשש. 'הודה את להכניע כרי פקה את :הניח ט,(. מי'ו )שם המית ארפ~מלד
 לג לעורה ולא וגו' שקו ולא לו ונצר אשור סלך "לנאסר תלגת עליו ויבא כ,()כ"ח

 אחינך ופיי לאפריפ, לעורה לעמד שיאפפ: וגו'. שופי תקעו ח'.פסוק
 נ' "ד( ה' )שופטם בעממ.ך בנימין אחריך בעמלק שישפ אפרים מנ' כטובניט'ן
 בבית האחד העגל העמיר ירבעם שהר' אפרים, אחיי ה'1 שבבנימין הצפונינחלק
 היו סטוכים ור"ח ונבעה י.0 פיו )ס"א הרמה את בנה 'שראל טלך ונעשאאל,
 כך אלא הנניא דבר' אלו ואין י"ג(. י'ט )שופט'פ ברטה או בנבעה :לנוכמ'ש
 עליהם. :משיב רבויהם את חור והנשא בבנימיןהכריו

 מכאן למרנו נאמנה, הורעתי ואמר וגו'. לשמה אפרים ונבאעליהס. סי.פסוק
 ארם. מלך רצין עם מהתחבר הנניאשהזהירם

 טבאל בו את להטלך קשר שקשרו נבול. כמם'ג' 'הודה שד' היו ".פסוק
 וגו'(. "א )ח' בישעיה שאמרנטו

 צותא אחר' אחרי*צו, הלך הואיל בי ועי' וגו'. אפרים עשוק וי'ב. י.אפסוק
 ואני ויהורה שניהם"אפרים שיענשו וסופם רצין. עם ולהתחבר לצת כלו'וחברות
 וגו'.כעש

 טנחפ בימי כבר אשור, אל אפרים וילך וא'. אפרים וירא וסד. '.נפסוק
 קצרה ולשן וראכ.ע. רש.י 'הודה, הוא 'רג, מלל אל :'שלח אשור. מלךכשבא.פול
 זכו כשחל אנכי כי לכם יועיל ולאבמקרא,

 ביהורה, ולא באפרים לא אשנון לא כי ונו'. אשובח אלך סיום. ט"ו*106ק
היא

 ובסי
 'שחרננק

ן.*
 נשנת מחליו. קומו ואהר' סנהריב מפלת אחר' 'שקיהו בימי נאסרה ;ונבואה

 בשנה ה, בית את יח:ק'הו טהר וכבר. י'( 4ח )מ.ב שמרוך גלברה . למלגוחושש
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 שלום איש'טא'ו4פ

 וגו'( ו' ל' )שם כמיש הפסח את עשה שטרזן לכידת ולאחר ו'(. כ.מ )דה"בהלאשונה
 "ן ובשנה וגו', אשור מלכי טנף לכפ הנשאות הפלטה אל וישב וגו' ה' אלשובו

 זמיך. על והוספתי לו נאסר שהר' ילה שנה ובאותה משריג. עליו עלהל"לכוחו
 א'(.. 2.ט וךה'.כ ג' '.ח )שם שנה ג'ט ה'ו טיט ימ' וכל ו'(, כ' )מ"כ שנה עשרההמש
 הרבה וחנה ח'(. כ' )ט,כ ה' ג'ת תעלה השלישי גין לך רופא הננ' לו אטרוישעיה
 כיהודוא נר הושע אף ויאל' ויה. א' ל"א )דהי'ב ב.הודה נתחשבו 'שראלמבגז'

 לבנות ' מנשה חזר טותו אחרי סיד שהרי לפנים, אלא היתה לא העם תשובת ופל'
 היה. שנה "ב בן רך סלך ומנשה נ'( כ'א )מ.כ לבעל מונחות ולהק'פהבמות
 ונאמיש ~גו'. אשובח אלך אל וגו' ' ונשוכה לכו להסמיך גאל הוו הנבואהונסדרה
 'חינו אשור. טלכ' ע'י טרף, הוא כ' וגו' ונשונה לבו וי'. גי אי פסוק,ן ממערב. טורח כרחוק טוו 11 ,רדוקות סטוכות שהם פרשיות 'ש כ' בלקב"פר'
 ה', בית תעלה השלישי בים לך ר"א הנני 'שעיה ברבר' won~l ונוי.ט'ומים
 בצורף היתה הטלחטה שבשנת וגו'. כגשם ויבוא העם. בפ' טפויסמים הדבריםש"יו
wte)ונחן אומר הוא שעה אותה ועל כ.ט( י.ט )ט'כ וגו' ורעו השליש.ת וכשנה 
 אטר וכן לנו, כנשם ויגוא הווסר וע"כ כ'נ( ל' )'שעיה וגו' תרע אשר ארצך,מטר
 ולא עתה( )עד לחץ ומים צר להפ לכם אדני ונתן צחות כלשון כ'( שם )שםישעיה
 ובטלק~ש בגשם ה' דסד' שהמש.ל לפ' וגו'. אעשה טה ויה. ה' ד' פסוק,ן- לך(. להועיל )מלמדך מזייך את ראות עיניך והיו וטלקוש( 'ורה )טלשון עוד'מוריךיכנף
 חסד אנשי שתהד לחכלית נכיא' ע,י שעשיתי מה וכל וגו' בקר כענן שחסדם'אמר

 והשתמש הנביא'פ, ידי על חצפתי שנכס האבן בלב וגו,,. חצבת' כן עלעשיתי,
 וכענין ונוי, האנן לב והפרות' י"מ( )י"א 'הווקאל שאמר כענ.ן הלב DS1' חצב,נלשון
 באטר' הרנתים אכתבנה. לבם לוח ועל בקרבם חויתי נתת' ל.ב( )ל.א ירמיהשאטר
 )בטרבר הרג נא הוגני משה שאמר כענין הדבר, נפשם.על הנכיאיס שטמרופ'1
 שיצא לטען עלידפ קבלו ואת וכל דלי "ט )מ"א נמש' קח אפר ואליהו ט.ו("א

 ובעיתפ הפפח את שעש.חם כמה תחשבו ואל וגו'. חפצתי חסר כ' לאוימשפמ'ך
 הי כי הוא וזה אלה'פ, ורעת חסד הפץ אג' כי רצונ', את בואה שטלאתםהלטות
 הטכנאים אותפ והמה, ית'. ה' בשם לעצטו מהבר הנביא וטי. חי וי פסוק,ן' ד.(. )לעיל וצדקה משסטאוהב

'

 וב"
 .שנאמר כענ.ן הסדרנה, בש"ל' פחותים אדם בנ' כלו' ברית, עברו כאדם ועולות,

 שפ :'1. פ.נ )תהלים תטותון כאדם אבן כלכם עליון ובנ' אתפ אלהים אמרת'אנ(
 טעבר אשי מנשה וחצ' השנמיפ ג' 'גלעד. כ'. נגדו ועולות, וכחים שמקריבין'בסיום
 און פעל' קרית שהיתה ועמר נלעג. בכלל טקומות בכמה נקראים מורחהליקדן
 )דה"א אשור טלכ' מלנסר ותלגת פול ע"י בה שנשפך טרם עקבה שהיאזב"שה

 כ'( עיד )תהלים נודעו לא ועקבות'ך טענין בעקב. רסוסה עקבה ופי' וכש, כ'הה"
 על חכה הטשל,ך נדודים כאיש. והפ חר,' כחף כתרנוטו שכטה זפ" שכטה.".קחו דרה כהנים דבר הרעים, מעש.הפ היו ומה ח'(. א' )שה'ש הצאן בעקב' לךצאן
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25 הושע סיר אל עיןמאזר

 לטה אח"כ וספיש חנה, השם מן פיעל והוא היא בטקום 'ויד וכחג'; ררך.עובדי
 אחוי וסנן אטת'דם באלה' 1'טעלו שם בדה"א וכמש עשו, וטה כ' כך,הטשילם
 הארץ.אלה..עמ'

 אפרים המת עתה כ' ר( )ה' לעיל כש"ש ונ,,. לאפרים ונות ושם ראב'ע. .כ,ם*.ב(..
 )ארב (ve כט1 קציר nvp1 כמו (yD, ענינו לך. קציר שת יהודה גס ישראל.נטמא
 הבעל כעבודת אפרים יר' המהיקים ביהודה שהיו J'DP שגזת בשובי ט.(.'.ד

 ואפרים 'הודה את נך ע" לאחד 1חשב1 אפריפ, כהני ממיטת :את והיתהוהאשרות
 נעשו ורך, נער היה ומנשה יח:ק'הו שנסתלק ומ.ד אשור. מלב. ננד וצידוןוצור*

 ונטיתי DW, ונאסר נ'(, כ-א )ם'ב כמסופר המלך טטעם וכפרהסיא בפומביהדברים
 חזקיה בימי העם שבות התהיה והנה י'נ(. לטם וגו' שמרון קו את 'רושלכםעל

 ההוא ביום והיה 'שעיה, שהכא וכמו מאח, לארץ ולשוב מ'( )ל' בדה"בכטיש

 החטא: שנרם אלא לגאולה היו וראוים וי'ג( '.כ )כ.ד, וגו' ה' יחנטי

ז.
 עליה 'כלו ולא 'רושלים על להלחם ופקח רצין שעלה אחר נפטרה 11נבואה

 עפ.' אשר'הסכו אביים בני ראשי כ' הגגיא תקות והיתה א'( ו' וישע.ה ט.וה')ט.ב
 הסד, aDY יעשו השת ואת השכיה את 'הורה לכג' להשיב הצבא את הנוראעודד

 רק פקח ברצון הדבר היה לא מפק בל' ואשר ט'0' עד ט' )כ.ה ביה"בכמסופר
 את ובקשו יהורה בני מלכות את יחוקו הסה הם מ אפרים, בני ראשי עמייהדנרח

 דודלמעכוד זיע את עכור להפ מוכ כ' ג'(, סי, יעיל מלכפ דור ואת אלהיהםה'
 רצח. מבל' לכסא ישכו לא בנו ובריה 'רבעם אחיי הטלכים גל כילמרצחים,
 וכאשר ורצץ, pD" עצת כשננוכה ויהודה אפרים כנן לשלום תקוה היתהועג'פ
 לישראל. כרפאי אטר הזמן אותו ועל יואש. בן 'רבעס D'al~ אה~ב בימ' שלום'היה

 גן את להטליך כיקרה הקשר את שהחדק1 שקר. 19VD כי ונ'. א'פסוק
 בין היתה אפרים ו'ר וגו'. קשר תאטיון לא "ב( )ח' בישעיה עליו במסופרטבאל,

 אלא '.ר( )שם ונוי 'שראל בת' לשני ונו' למקדש והיה שם 'שעיה כמיש.הקושרים
 ונו', ובא וננכ אפרים. לבנ' הם הושע 1רכר' יהודה לבני הם 'שעיה דבר'שעיקר

 ו'(. ט'1 )ש.ב 'שראל אנש' לב את אבשלום ו'ננוב כענין ננכ, טנאלקרא'לבן
 י.". מה )דה"ב וגו' יהודה בערי ויסשטו וגו, הגדוד ובס כסו ענינו בחוץ. גרור.פשט
 בלבשן סהשנ'ן לא נתינ:ט1 :נו'. ללבנם 'אטרד וגל גל. לע'1 בפיהסיא במץ.ום"
 טתחלה כלו. ה'1. מני ננד ורד'ק. ראכ'ע רשע פי' וגן קרמ' נלין בישתה1ןדבל
 הדבר. לחק :את 1ה1סיף אותם. ,:כ1ר לאוהיאך

 "א( )ד' לעיל כט'ש הטאורע1תהאלה סכות אל שב הנביא וה'. ד' ג'פסוק
 וכעצן ונו'. הכאם סר '-ח( (DW ואטר 1נ1', וייןונות

~CNW 
 עטרת הוי .)גיח( 'שעיה

 טופפים כלם קלון. הכו אהבו מניניה כ' וגו'. 'שמחו כרעתם ונו'; אסרים שכורי גאזת ...
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 שרפ א"שמא.ו -ן25

 המלך ע"' סנאפ'ם כולם הם כך האופה ע.' בוער שהתנוי וכמו יאנ'ע, שי, ,וגו
 אלא וטעטדו מצבו על לחשוב יבוא שלא בר' העם את המתעים שהםוהשרים.
 תעוררו ואס תע.רו אס מלשון שפ מעיר וגו'. מעיי 'שבת התאוות. בזרמת'שטף

 . :ומ חוצת. עד כצק מלוש רק הלהב את המענר ישפות ולא 1'(' כ')שהשקע
 * שר'או תרגמו ויונתן עוטר, פעל החלו. כתחומו. המלך שהועמד י1פ הוא וגו'.מלננו'

 . לצצים. .את 'דו משך והטלך ההלו,כטו
 יי .

 כטו לבך לבס מכינים הס רשע לעשות בארבפ וגו'. קרבו כי וח'. ו' ו',פסוק
 שריו. עם הטלך שהוא אפחם בא עד ט1כנים שיהיו כא' רשיי. החגור. אתשמכ'ניס
 * מלכיהם כל וא'. 'חמו כלם וע"ג יוצא, 0על הוא נער 1ט', בער הוא ?בואווכקר

 כעמים אפרים סופם, 'היה וטה דבריו, את וטפיש הךשל את עוב הנביא ,גו',נפלו
 כתרגוטו הפוכה, כל' עוגה ה"ה אפיים ואטר הטשל אל הנביא ושב יתבולל,הוא
 אתאכלח. אתהפכת לא דער לחררהרטן

 הנכיא ו". פ',פסוק
 פ-

 . ה'א אחת שמצר הפוכה בל' עוגה הטשל ענין
 , וגו' 'שראל נאון וענה וגו'. כהו זרים אכלו בדבר, מרגשת אינה השני והצדטתחרכת

 ה'(. )ה' לעיל מליצתו אלחור
 כי רק נוכר לא ודה" טלכים בטפר הלכו. אשור קראו מצייפ וי.ב. '.א וק.פפ

 גררו הממלכה להתיק כפף ככר אלף מנדם לו ויתן אשזר מלך פול בא מנחםגימ'
 לא טטצרים אטנכ אחו, שקיאו ע" פלאסר תנלת בא פקח 1כ'טי '.ט(. ט"ו)ט.ב

 על גפדונם שמו לוה קורם שכבר למרנו ומכאן 'שראל סלך הושע חטישמענו.רק
 כתרגומו לערתם, כשסע א'ם'ר'ם הלכו. אשור על נטשך 1ג1', ילכו כאשרמצרים.,1

יסוריי
 העם. את היועצת היא שהעדה לעצתה1ן, דשמעו על Hn'SV -"ת'
 וברו והמה להון. הויתיפריק 1אנא בתרנומ1 וגו'. אפדם ואנכי וי.ד. '.גפסוק

 ט,(. "ו )מ.ב ה' על כן לא אשר דבריפ בג" 1'חפאו שנאמר כעדן גוב.פ.על'
 על "לילו אם גם וגו,. :עקו ולא וגו'( מ.1 )ט.ד לירמיהו וחושים ,האנש'פוכדבר'

 וגתרג1טו נ' 'סוד, או ות'ווש, דגן על יתאררו ואם בלבם. אל' ,py' לאמשככויפ
 כ'. מורדם הם להפ, טוב אם נפן להם, רע אם כין כלו' מורר. tIW)D בטמר'.טרדו

 וגו' Q'DNID כלם טהיות ישובו ואם כלו' וגו'. ישובו מיום. ופס מ-וסוק
*

 ועיי רמיה כקשת והיו 'ררו כמעט כי עליון לאל לטעלה 'פע לא על. לא הצרית,ע"
 החרב, ומהו בך. להם גרמו לשונם כזעם שריהם כ' שריהם. בחרב 'פלו ובסוףרד.ק.

 רו~וץ קנה על שכטחו עליהם למועלם ילעגו אשר מצוים, נאוץ לעגב11
 - מצרים.מלכות

 שטרון את הנביא והציג סנחריב כשעלה נאמרה יחיקיהו מטי זונבואה
 ול.0: ל'נ ד', וכ,ג, ונ,א. ט"ו )ט.ו, יחזקאל ~nwy כעין 'הווה טבחלמשל
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27 הושע סחר אל עיןמאיר

~lOO
 'י,פי, קי ~lwe הקן שן החף ואוי' ;חד;ו2ון רפד, "ןך אי א'י

 ~נחריב. כיאת ה.א זה ה'. בית על כנשר כשופר. כלו'י
 נודע כ' ידעיך. אלהי .שראל 'זעקו ל בגולה עכשו כ' כשמיון. וישראלאשיים בג" של אחריתן בירושלים יהורה לננ' מיאה הנביא ט,. וק פס ער כ'פסוק

 פעפ העם על ומרבר טובי ונח אשר gv 'ררפו אויב נ' אותם. בהכנתילהם-שטי*
 מלכו 'הוא בית חורבו מעת כ' וגו'. המל'כו הם רגים. מלשנן Dyn1 'ח.ר בלשון י"

 את ונח עגלך כלו. וגו'. עגלך .זנח "(. )כ' כרלעיל וגו'. וזהבם ~DtDטרצחש.
 חור הוא וגו'. מ'שיאל כ' בנולה. כשהם עכשו אפיי וגו.. גם אפי הרה שטרזן.את

 חטאת אלא מאחרים קבלו לא הענל שוה נקיון, 'וכלו לא כ' 1DNW העגלי לעניןי
 לשבב.ם. ויהיה. עשה1 חרש הוא כי שרואים אעפ.' בה. אדוקים 1הס היא'שראל
 ככלי גנוים היו ועתה גג(. )י' לקטן 11 וכעין וגו'. יורעו רוח כ' סופם, היהוטה
 . כVD" .1אין

-

 עתה והם אשור מלך שהגלם כא איך הדבר על ה11ר הנביא וי'. ט'פסוק
 אשור שעלז לפ' אשזר סלך פול שבא נד. גן מניס בימ' אשזר עלו המה כ'בנוום.
 מלכ' ובן לצפון, לעלות הוכרח פרת את לעבור הרוצה כ' עלו ואטר אותו.לקרא
 אתנן לו )תנו אפריפ שבנ' אלא לו, בודד פיא היה 1אש1ר מצפנן. באו כשבאוטורח
 עליהם. הנוים אוחס אקבצם בתה כ' להם 'ועיל לא בגוים, 'תנו כ' גם אולםאהבים,
 מבירין שרים עליהם, 'שוטו שסנפם ושרים, מלך מטשא טעט התחילוובאתננם
 ושלטובין. מלבין ותרגומוושרים,

p,DDואם עליהן. והרבה שחטא טובחות לו ה'1 1ג1י. הרבה כי וי.נ. "ב '.א 
 וובח'ם שהם ומה ור. כסו תורת' רוב' להפ נחשבו הנה תורתי לו לכתוב ארבהאג'
 לשונו סגנון את הנב.א ושנה לאש'. לחמ' כסו הגהבי, ובחי ופ" לרצון. אינםל'

 המה וגו', עונם 'ונור עתה רצם לא ה' מעצטו, כטדבר ואמר ה', בשם דבראשר
 'שובו, טצרים אאמר בראשיתם. במצרים שהיו כסו. בנלה 'לכו כלו' 'שובו,טצרים
 ילכו. כנולה המהתחת

 יהודה. כן כישראל כלו' וגו'. הרבה ויהווה וגו' 'שראל תשכח סיום. "דפסוק
 ועיר. עיר כל של ארמנותיה ואכלה יהודה של בעריו אשושלהת'

 וי.כן
 השנה אותה היא ואול' כצוות. כשנת האסיף כחג נאטוה הזאת הנרואה*

 ". ער ו' פסוק ר' סי' עטום עליה.שסבר
 רימה וגו' אתנן אהבת וכציר. קציר גילת כעטים, גיל וגו' תשמח אל א'. מו2פ
 tya1 שטסופר וכדרך יש,ה באתננה דגן לה שנותנין הוונה ושך לובנה.אותה
 נאמר לא הנזרן. האשה באה כי יורע אל ונו' בבוקר ותקם אוטר הוא ושם נ'()רות
 חס. כבודה שעל האשה אלא אשה באהב'

*. 
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 שלוג א"שטשו !י28 ,, ..

 טצרים, אפרים ושב ואטר ונעם'. טאלימלך וכטסופר לארץ, ברוצה ללחפנודרים, 'היו כ' ה', בארץ 'שבו לא בם. טג'רין במסורה גה, יכחש ודי. גי כ' פסוק ן ..
* 

 לבעל שעכרו שאף 'אכלו. טטא ובאשור הרעב. מפני למצרים אנותיהם ,,'רדושבבר
 טנחי.דאהאו, בעמן חולין דיש )ע', טאכל,הם טהרת על טקפ'ד'ן ה'1ולאשרות
 לא בנוים. טטא להטם את בג" 'אכף כנה '.ג( )ד' אוטר הואוכיחזקאל

 יסב-

 לה'
 14 'עיבו לא זבחיהם הר' בנך, ומה כלו' וגו'. ונחיהם לו יערגו ולא גפנם. כחש כי,"ן, -

 * שהקריבו אחי הס בך למח, מתטטאים שהאוכלים להם אונ'פ כלהם ש"מלו

 כחטאיט.טטמא,ס*

 ההנ שמחת במלה כי וגו'. מוער ליום תעשו טה ט'. עד ה'פסוק
 ורעב, כפן עם נרחף הוא שר WD-. הלכו כמהנה והקב. הגורןממארת
 יושב טא'ן 'היו ואהליהם Dn'fial 'עעון ושם רד'ק. למצרים. הרעב ,הנונדוהלנו
 ומה וגו'. הפקודה ימ' באו כי עשו אשר ישראל להם 'רעו ועתה ולדוח.לקיטוש
 9 על ליהוא שאמרו וכמו הרוח. איש משוגע הנביא אויל זהומיים היו ~בריהס."יו

 ותפס "א(. ט' )ם'ב אליך הוה המשונע בא טדוע למשחו. אלישע ששלחוהנברא
 את ששוטמים המשטמה ורבה עונך רב על הם הרברים שאלו ואטר ולמשונסהנביא

 כמיש הצופה הוא שהנביא הנביא, כלו' אפייפ, של הצופה ובאסתטוניחיהש.
 כל על 'קוש פח אולם מעצטו, דבר אוטר שאינו אלה'. עפ והוא ו'(. ל-נבית;4
 אמר "( )ה' ועמוס 'קושון, בשער ולמוכית אומר הוא כ'( )כ.ט וישעיה הננבא.ררכי
 ובכית "ח(, וי.ח "מ, )"א 'רסיהו על טוימות שחשבו וכסו 1נ1', מוניח בשערשנאו
 גו, לו 'קושון אשר הפח והעסיקו המשטמה. היא שם שם אותם ,*טוכיחאלהיו
 על כליעל בנ' שהתנפלו הנבעה. כימי העמיקו. שטים ושחטה כ'( )ה' לעילכמ"ש
 בנ' אבו לא ונוי כליעל בני האנש'ס את הנו במ' להם וכשאמרו לחוטו. הולךאיש
 וד'. נ' ה' וי'ד. "א )ו' מנות על טוניחם שהנביא לפ' "ק, ב' )שומטים ,ונויבגיטין
 שהוא לפי .לנשא, כן עושים ולטה וגי. נ' לעיל לנות ד'מה4מעשיהם נס ר'(]וו'

 הוא. קצי ומקיא חפאאזם, יפקוד עונם'וכור

 והיה טופס, היה ומה אבות'הס ;nlQyln הנשא להם והוכיח ו"ב. '.א " פמוק.
 וגוי מדגר בארץ 'מצאתו כעמן והוא וגו', במדבר כעניכם ואמר מהם. ללטודלהם

 כעל טעשה לחס והזכיר האטיף, טענ'ן ולתאנה לענכיפ והמשילם "(,)דבריפן,ל.כ
 ובנותיהם בניהפ שהם שככורפ חונותפ להס נורם ומה טואנ, לננוח שנצמדופעור
 אל מהטאוחר בחדרנה והיא וסהר'ון, וטבטן מלרה מקולקלים שהם 'גע,פףכעיף
 מקולקלים ומהם בבטן. מקולקליפ כבר ומהפ לירחן טשעת מקולקלים טהםהקורס.
 הריון תרגם לונכן וגו' ':רלו אם כ' ק"טא, של ורע אינם D'tpl הריון, ורעעתמיד
 פאה, דריש בטשנה היאיון מלשון טקרשי. בכית מלאתחןאה רגל'הון ראתטנעו.ועל

 וגו' 'קוש פח נביא שאטר כלפי וגו', להפ אוי נפ כ' המלה(. וו יסדו גטכאןואול'
 הטמורה. עפיי רש" סס'ך. וקריין ש.'ן כתיכון בשור' 1נ1,, להם או' גם נ,,אמר
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29 הושע כפו אל ע'ןמאיו

 אפיים שהשם כקריאה, שטם את הנביא קרא אפרים. הסי'. סוף עד '.גפסוק
 טה מ"ר ה'. להם תן וגו', בנוה שתולה צוד בהטאפ אבל ורביה, פרייה עלטורה*

 י'כ( ל'ב להלן כשש בגלגל. רעתם כל וגו'. משכיל רים להפ תן בעת.ו. להםשתתן
 עכר בנ' עם שיתאחדו כד' גדולה יטה הנכלא בא' היתה ושם ובהו, עפריםגילגל
 וכיח נדן והנה וננהר. מקודש מקום היה הנביא שמואץ ובימי יהושע נבימיהירדן.

 enS היו אל 5"
 מזנחוי

 DIDP .וגן "א(. )ה' לעיל כמ"ש בגלגל טובחות והרכז לחטא,

 טובחות שם עשו כי רעתם כל au~1 וגו'.. חכואו לא. 1הגלנל ה'( ה' ד', )ד'אוטר

-
 הום'פו שם כ' ודו,. שנאת'ם שם כ' לירושלים, הצרן עכר בנ' נם 'עלו NSWלמען
 פדה מלה'ות אפרים. הוכה מארצ', כלו' אגרשם מבית' "ב(. )"ב לקמן גט,שלחטא
 הזאת, הצרה כל עליהם באץ בן על וגו'. אלהי ימאפם וגו'. יבש שרשםורנה,
 בנוים. נגרדים שיהקוסופם

 להיות ראו' שהיה ישראל המקרא סרס וגו'. בזקק גפן וכ'. א' פסוקסי'."
 'שו' עמנו ה'פיבו. ונוי, לפייו כרב ב' ביקק נפן הוא הנה פר', לו nwv'wנפן

elw~plונוי 'אשמו עתה ומצבות למזבחות הרבה לעבורות לבם. חלק בברזיל. והרבה . 
 הדבריפ, הרהיב "א( עד פי ל'נ ולהלן ונוי, 'אטרם עתה כ' ודי. נ.פסוץ

 )נטלת שוא של כרית וכרות שוא אלות רבויהם היו ומה ושייו, המלך דכר'ם,דברו
 התמכים אומר הוא יעטוט וגוי, כראש פרת והטשפמ עמו( ואחר עצמו מושךשנא
 שד'. תלם. על כראש טשפם ופרח הטקרא וסרם 1'(. )ה' ונו' QDWDללענה

 ננא., שם בכינוי אל כיח הוא און בית און. בית לעגלות ח'. ד ע ה'פסוק
 יתאספו שמרון, שכן ,נזרו כן. נם עגלה שנקרא אפיים שנם על שכוון לענלותואטר

 אבל 1av, אבל.עליו כ' ד'(. נים )תהלים עלי יגזרו כטד הטמלכה, בעירהשוכנים
 הכטר'ם יגילו כי ולצון, שנינה והוא . מוסגר, מאמר הוא יגילו, עליו וכסר.ו עצמו.על

 נבגדו על הלשון. לצאת 11 על 11 נופלות דן גלה .גילו יגויו ומלות העם.בהתאסף
 שהעגל .לפי טמנו, גלפ כי בבורו על יאבל העם ב' עטו, אל נטשך הוא טמנו. נלהכ'
 כ"א(. ד' )שיא ארו!וואלה'ם הלקח אל מישראל ככר גלה כענק והוא לאשור,יובל

 ועוד רביפ, גלשון לענלות הוא הטאטר נושא כי סועה עגל של כבודו עלוהמפרש
 ה' יער לאחו "ג בשנת היה :ה ונו', 'ובע לאשור אותו נם נלה. קצמו העגלהרי
 מצפון בכ1אם תחלה שלקחו לפי אותו, נס ואטר רש.י. וגו', אשור מלך פול רוחאת
 נימה אפרים: של טעצתו. ונו' כשנה הרד.ק. הגיאו נאזן סעדיה ר, שנד!. העגלאת
 לארם נאנה אנה הלך שהוא מים ע.פ כקצף דוטה יהיה שטרון טלך כלויוט'.

 הרמסו נקצף נ'(, ל.ב לחזקאל נדם.ת נוים כפיר טלשון כלה, וסופו לטצרים.לאשור
 עליהם. שעברו ולגבעות להיים כן 'אמרו וגו'. להריפ ואסרוכרותהא.
 העסיקו אמר פ,( )מ' לעיל 'שראל. חטאת הנבעה מיסי י.ג. עד מ, סרקפ
 'עמרה שם 'שיאל. חטאת הנבעה מ'מ' יותר אמר הוא וכאן הנבעה, עמ'שחתו
 1יעעד.היק ט'0 )לוב אדב עוד ענו לא Dp~1 כמו בם, ט'הו ולא בנימין בני.שתקו
 ג(~כיל טלחטה בנבעה תש'גם לא 1awn כ' י'נ(, ל"מ הים וישתק כסו פיו( א,לונה
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 שקם אישמאיו ן,0מ

 שמאלית בש..ן נשר כט1 נסר שרווו ואסום. בא!ת' עתה. נם חושבים וכן עולה,בני
 * עליהם ואכפו טמלכות, לשתי ולחלקם לשנים לנגרם היה בחפציוהרבה,,בדחז"ל.

 לאפרם, השבטים ושאי ליהודה t'Ptwl בנש.ן עליהם אוספועטים,נוהשבטים
 * D-QH1 האהוה הטהרישה לטענית ואחד כלנהדר אותם ואסרה' anJly. לשתיכאסרם,
 על פיררתי )עי' אפרים לשבס המטשלה רלתה n'WDIWn שנ'ט' ~לסדה.עגלה

 * הסנטים !דוב לו, ישדד aprl יחרוש 'הודה וגו' אפו'מ ארכיב ואטרת'שופט'ה.
 ,נו', לצמקה לכפ ורעו להם ואמית' יעקב. בשם או 'שראל בשם אפ "הנביאקראם
 י ולא הימים באוירית העת בוא ער כלו, לכם, צדק ומרה נבוא ער ה' את לירושועת

 וגו' רשע הרשתם אגנם לנם. ויורה טלככם יהיה ה' כ' לשפפכם סלך עורתצטרגו
 ונו', כירכך גמחת כי לאפרים. רמזורו פנה ואח,כ הטעלכוח, לשתי הנביא '~רהנה
 האסיף. סוטן הוא הטשלוכל

 עשה כנה לנו.. )ורע לא ענק ארבאל. ב.ח שלטן כשר al'D, ופ.ו '.רפסוק
 9 אל. בכית כסו אל גיח אל. בבית ככה לבם עשה אחיב שמוכיר הסלך אל ברגלכם

 טטלכתו הוריש ולא ביתו שנכרת ירבעם, :הו 'שראל. מלך נבטה נימהבשחר
 אהר'ו.לבניו

 311:.141"ן
 טענינה. כנראה אפרים מלכות חורבן אחר חוקיה ביטי נאמרה הזאת~נבואה

 להשתתף אפיים פליטי בכל ושלח הפסח את חזקיה שעשה אדר שנאטרהונראה
 'רושלים. ו'כואו כננער ומוכולון וטנשה ומאשר י.ק, עד ה' פל' ברה'יב כטסופרברבר,
אך

 באר"
 אוחו ועל הצבר, על וטלעינים משחקים רובם היו העפ וכשאר אפרים

 דברו. את הנביא נשאהענין
 לבנ', קראת' טצרים, 'צ'את כענין התחיל ונו'. ישראל נער כ' וב,. א'~סוק

 לאלפא נב" שלח"ח ותרגומו הקוראים, קראו וגו'. להם קראו ש.היועבני. אותוקראת'
 לבעלים. יובאו אשר למען טפנ'הם הלכו כלו' ונם, יוכהו לייםלהון.

 שליה בטלאך ואנא ותרנוטו ופדגוג, אומן ע.' ונו'. תרנלת' ואנכי וד'. ג'פסוק
 כ' ידעו ולא האוטן. היל ~רותתיו, על קחם לשראל. תקנא באורח רבריח קדם,.מן

 אוחם לרופאת כוונח' תכלית 'רעו שלא באופן היתה ההנהנה כל כלו'רפאתיס,'
 להם נתת' אני ונם כיה( )כ' 'דוקאל שאטר כענין והוא מחלתם, הרגישו 4לאמחלים,
 ננדתיטן, רחימין בנ.ן בטררנת כתרנ,טו וט'. אדם נהכל' ונו'. טכסיס לאהוקיע
 לווחים 'ד' על ב'ויהם עול המריטות המוכרם באינרים רש" לחיהם. ,ל עלבמרימ'
 הצורך. כפ' להם שניהגו הדוקים הם הם הלווחים ועניןוב!,.

 הועלתי, זטה בדעת., ה.תה נך מציים. ארץ אל 'שוב לא וי.ה ה'פסוק
 לשוב מאנו הלכולמפניהם. כן כאטיו אלב 1IWS. מאנו בי מלכו. הוא 1ח14רעכשו
 חלה. הל ובנסתר חול שרשו וחלה. המליצה. לצחות ישוב, לא על נופל לשוןהוא
 רשש עצמו. בפני ריכור הוא ממועצותיהם, ס-ן.ברת.

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



yw~n .81 ספר אל עיןטאיר

 לא1ריית', למיתב פליגין ועמ' כתרנ1מ1 למשובתי. תלואים ועט' סי. ו ח' :', וק סמ
 תלו' ולשון עליהם, חלוק שלכם לשוב. לא אם לשוב אס הם תל1אים רש,'ולשון.

 שתפסו וטה אל': לשוב לתש1בת', כמו למש1בת' ום" בדחו'ל. הרבה זהכענין

 כסגנון כרכרים הנביאים שאין תפיסה  אכנע לגנט. לעולם משונה 1ערד'ק'כ'הרשכ.ע
 על ואל בה. שטשתמש'ן המקנטות שינוי כפי הרבה 'ארע טלה גוונת t1)~wfאחד,*
 תלואים הפ ולבך ה'. על יקרא1ה1 ואלה ה', אל 'קיא1הו: אלה הקוראים, 5'קראהו."

 ק1ממיוח 'לכו שלא כלו' נקופה, בקומה יהלכ1ן לא כחרא ותרנוטו 'חד עמי 'רומםולא
 אפרם, לשחת אשוב לא הארמה. פנ' מעל כ1לפ לכלותם ינו'. אשך איך'חרו.

 לכם הנשארת דפליטה אט ו'שכ ובט"שי

 טנ~

 ט'( )שם ואמר ו'( ל' )דהי.ב אשורן מלכ'
 כ' וגו'. הזאת לאיץ ולשוב שוביהם לפני לרחטיפ ובמכם אחיכם ה' על בשובכםכ.
 'אג' וגו' בפן טנ' העטוס'ם 1נ1י 'עקב בית אל' שטעו שנ' כענין' איש. ולא אנכיאל

 אבוא ולא קררי כקרבן 1ד'(. נ' מ'ו לשעיה ואמלט אסבל ואני אשא ואנ'עשיתי

 יחליפם שלא לעמו הקב"ה נשבע )ספנ'ד( רבה אליהו נמדר פירשוהו יפהבעיר.*
 ובסרר 1נ1', אם' חיון אעשה לא שנ' אחות נאומה 'שרם ולא ישנם ולא אתרכעט
 באוצה 'חליפם ולא אחר Dy1 ישנם שלא לעטו הקביה נשבע נספיק ובטאאלינו
 אפרים לשחת אשוב ולא אפ' חרזן אעשה לא שנ' אחרת גע'ר 'שכיזם ולאאחרת
 בעיר. אכ1א ולא קדוש כקיבך שנ' אחרת כעש 'שכנם ולא אחרת, ובנופחאוגו'.

 מים. ה'. אחיי וילכו מהנזלה שישובו וגו'. 'לכו ה' אחר' ו"א. "פסוק
 .חררו ררומית. מערבית היא כן בי מצרים שהיא הראב'ע ואטר ממערבא.כתרגומו
 למצרים הנלו ולא כטורה, ואשור כמערב מצרים וממורה, ממערב כלו' וט'.כצפור
 גלות אחר' 11 נבואה ונאצרה נלו, ולאשור החירום בשעת מעצמם שם הלכואבל
 שאצרתי. כמו אפריםטלכות

 'ד' וקיימ,ל חוק הוא נאמן. Dp1 iD'W11p ונוי סבב1ני ובי. אי p1DD '.ב.מה
 קדישא עמא מתקר,. מקרשא בבית קדמ' פלחין רהוב 1אינון תינטו ויונתןהנביאים,

 ה'~ם בל הלשן. ל~1ת הס תכופות ריש"ן וגו'. רוח רעה אפרים קימין. הוובנן

 למצרים שמן ובהובילו מנחם נ'מ' אשזר עם ברית שכריתתם וגו'. 'רבה ושדכזב
 אותו. ושדהו לו כזבו שמבטיחיו ושד וכוב .קרים רוה היו הושעבימי

 את שקיא אדו הוא אחת את שעקב 'הורה. עם לחי וריב וחי. די נ'פסוק

 חוקו ולא לו הצר אשור סלך כי עטו רב זהי אפרים מלכות על פלנאמרחנלם
 'הורה את כאן וכינה כטעלל'ו. לו והשיב וגו', 'עקב על ולפקר כ,(. כ"ח)דהי.ב
 אח עקב בבטן האומה. אכ' 'עקב של בטאורע נבואתו טליצת להטש'ך 'עקבבשם
 ולבן. עשו ירי על כירכיו לו השיב וליעקב נפוים, עקנ.מלטת יזציה ואףאח'1.
 עם גטו אלהים את ום" אלהים. את .שרה ובאזנו ענשו שקבל אחר בסוף,זלם

 המלאך, את מוב.ר שאח'כ סלאך, ואינו w~p ואלהים עטו, היה אלהיו כ'אלהט,
 'מצאנו אל בבהן כ' 1חכט.חו הסלאך ובכה וגו', מלאך אל וישר שררותו, היתהומה
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 שלוס אישמאיר ן,32

 מעשה כ' עטנו, ידבר הטאורע בנה כלוי עמנו. 'דבר ושם השם. אליו עלה שםכ'
 וצבא ומשרתע טלאכיו מעלה של הצבא1תצבא אלהי 1ה' סרם. וו' פסוק.ו,,, * . חוק'הה בימ' טלנותו npinniw אל עם ור ויהווה לבנים, "'טןאבות
 * הבהים, את שר כתחלה שהפת לטה תשוב. כאלהין ואתה ו'(. נ, )מלאכישניתי,וגו' לא ה' אני כי כמיש שינה בו שאין וגרה וע ה'. צבאית שהם ישיאל ט4השל

ותרגו"ו
 תתקי

 . : וגו' שמור ומשפט הסד ענינו, עפ"
יב.1, יי *  * עם המשקלס גה שאף לפ' הקודמת עם ווחחברה קטועה וו ובנאד מי. ח' פסוק,,

 אפרים בנ' שהיו פראים הדברים אכל נאטרהי נטן כא.זה בה להכיר ואין אבינו.'עקב
 ישראל, נבול את הש"ג. אשר יואש, בן ירבעם ביט. נאמרה ואולי בשלוה.יושכי4
 9 כנען.. שמם על החנרים נקראו ועת וצירון, צור טאנש. זה ולטחוהמסחי, אל נפנו אפרים במלכות שישראל טוגיחים הכתאים ואלו ונבטחה. גששםוישבו

 התגריס. בין גחש"א הוא שאף וגו', אפרים ויאמר התגרים, ררך הוא כך ובזי,כנען
 לצהלים וגו' כפין 'ג.ע כמו יניע. כל ואזנו, כחו הוא אדפ של שטמננו לי, אוןמצאתן,
 שלא וענעו המוצאים, וגו'. 'מצאו לא 'ניעו. נקרא אדם של 'דיו שמעשה 4'(קכ'ח
 מרטה. מאני ששדו אף כן אוטר והוא קל. דטא אפ" יהיה אשר ע1ן 'גיע' נגלימצאו

 עור והגה מצרים. כעוני כשהיית שחמכתיך וגו'. ה' ואנכי וי"ב. י"א י':סטוק
 וכענין בסרבר, שהית כסו שתהיה הסוכות, חג מועד כימ' באהליםאוש'בך

~CNW אנכי הנה לכן וגו'. והתירוש הדנן לה נתת' אנני כי ידעה לא והיא "( לבילעיל 
 ואח שטעו ד'( )ח' Dl~p נבא ענין וגאותו ט.ו(. )שפ וגו' הטדבר והולכת'המפתיה:
 שוריפ שובחו אותם כלו' ובדו. שורים בגלגל היו שוא אך און נלחך אםטכס. שתכינו וטשלים דמיונות לנם הרכנתי ארמה. הנביאים וגיר אל, כמו מו' השיאשעל ורכרת' 111'. מרמה טאונ. ולעות שקל ולהגדיל איפה להקטן וגו' אביו,השנאלם
!p,DD. להם. יועלו ולא הם שוא וגו', מובחותם נס ט"ו( ט' ו'. ל' ~יל )וע.י' היושוא  שנא יעקב של סופו היה וטה כלו' וגו'. 'עקנ ויגרת ופד. י,ד "נ
 שמר. ובאשה וטחן. מוהר לתת אפ" לו היה שלא באשה. ישראל ויענדבמרטה:

* ממצרים, 'שראל את ה' העלה ובנביא כי לישראל ה' עשה כן לא אולפ הלאן.את  ומתח"כ יטוש, עליו שטיו וגו' אפריפ הגעיס בן פ' על ואף ישראל, נשטרובנביא,ן
 טמצרים. לעבר לו שלקחו אדנ.1, לו ישיב וחרפתו אבלבנפשה
יג.,,

 אוצר ישסה הוא וגו' טמדבר ה' רוחקדים 'בוא ט"ו באסרו כוון לוה וא1ל' ןאשור, מלך פול בא ואו 1;1.(. "נ ט"ו )טיב בקע ההרות'ו גל ואת טס1פר ושםיבוקעון) והרוותי בה שטס'ש שלום. את שהינ מנחם בימ' שנאטרה נראה 11)נבואה
 מנחם. השם כלא' צחות לשון הוא ~.ך( מעוני יסתר נחם ואולי )טיט. חמרה כלוכל

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il
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p,tb:'פריס טדבית חד טמלל כד תרנוטו רתת. אפיים כדבר ונ'. ג' א~ 
 11WS כפל הוא ב.שראל, הוא נשא ירגעם. על 1הכ1:גה לעמטיא. להון אחיר-רתותא
 לחטא, יוסיפו ועתה אחאב, כימי בבעל. ויאשם ד'כ:רו. את ה:א נשא וכל1' כדבר.אל
 )ם.ב כישראל האשרה עמדה בנו 'ה1אאן כימי אבל הנעל, עוברי את רושמיי.'הוא
 )מ'ב כדכת'ב בישראל. הבעל עכורת פשטה 'רבעם בן וכריה שנהרג וטית""נ)ו'(

 ואשרים טצבות להם ויצבו עשו, אשר ישראל וטלכי 1נ1' הנ1.פ בחקית וילכו ח'('"
 צכא.השמ.ם לכל וישתחוו אשרה ויעשו עגלים שנ. מסכה להם ויעשו ו'(, לשםוע'
 ובי(. קאי הכעל  עכורת כענין הוא הושע דגר והחלת טוו(, )שם הכעל אתויעבדו.

 טעשה כתבניתם. ופי' כתכונם, וראב'ע בדש.י וכן ככיף, כדמ1תהון, תרנ1טוכתבמפ.
 וגו'. אמרים הם להם עקמו. חרש והוא מישראל יי 1'( )ח'. לעיל כטיש כלה,חרשים
 כענין והענלימ.'שקון, ווכוחים האדפ את ולצנן, שנינה דבר' והם הא:מריפ,אוסרים
 החמה, ע.' והמל הענן וגו'. יהיו לכן "ט(. י'ח )ט'א לו נשק לא אשר הסה וכלשנ,

 הרח. ע" והעשןזהטץ
 וכמ"ש מצרים מארץ שהושיעך תדע לא עלתי ואלהים ונוי ואנכי וה'. רי סוק מ-

'p'WID1וגו'. נמרבר 'רעתיך אג' בלתת אין DW1 כך המושיע. הוא אני אני כ' ראית 
 לעצטפ. לזמר להםהיה

 גאו כאשר ר"י.י ולשו, ונתנון, גד תרמצו וע'. גמרעיהם רח'. ו'פסוק'ו'
 לצחות ותפם אשור', כטו אשור. למחוק(. צריך גרש.' כסו )מלת וכו' מרעיתםלארץ
 אבקעם. כטו שצת'נון תרגומו 'ונתן תבקעס. השדה הית אשזר. שם על הנופללשון

 הבקעם. השדה חית כסו שיהיו כלו'ותבקעם.
 שהוא.געורך טה כי כ'כיבעורך. הםשחיח. 'שראל. שחתך וי"א. י' פ'פסוק

 קובל הנביא ונו'. כאפי מלך לך אתן וגו' אפוא טלכך אכל אהיה אג' אחי. כי.תלוי
 ועליכן עליהם טטל:ך בה' וטאסו מלך עליהם  ושמו הנכ'א שטואל רבר' עלשעברו

 ארבעים הארץ 1תשק401 מצינו השופפים בים. וכאמת האלה. הצרות כל עליהם באו,
שנה,

~lpwm 
 ואסר הארץ, שקטה לא מלך עליהמ ששמו מעת אכל שמונים, האוץ

 טנחפ. שהוגו al~w על ונו' לךאתן
 העם שיבקשו שגרמו או מני ונוי. אמרים עון צרור וצו. י"ר י"ג י,בפסוק

 אלהים ברית שטרו לא וגו' קשת יוסי נושק' אפרים בג( כטיש ושריס, טלך ל'תנה
 ס'5(. שם )שם בהר לא אפרים ובשבפ 'וסף באהל וימאס ו"( -ט' ע.ח )תהליםוגו'
 את לחשת חנט. לא גן הוא הסכה, מן הטסובכ הגיח שהוא לו. 'באו ילדהחבל'
 טיי 'נלר. אלא בנים במשבר עת יעמד לא הנלד ונו'. יעטר לא עת כיהנולי.
 מוח דבריך אהי ראשו. על ט1כיה הפסוק וסוף בחמיה, אגאלם. ממות אפרםשאול
 טות אהי המקרא וסרם רד.י, )ע'" דבר טלשון ודבריך קטנך, עם נרדף דבריךונו'.

 דברים. לבד טן )אמר כך שמנים שמן מן שנאסר וכמו קטבך, שאול אה'דכריך
 כאחו 'פרה אם אם" נ'ןאה'מיפר,א. כיהוא סטם. "ד גסי' וא' ט.ופסוק

 את שב ואח'כ הקדם, מארץ שבא אשור על והכוונה ונו' קדים יבוא וראב.ע()וש,י
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 והרשתית וגו'. שמרון, תאשם ומם"ם חמדה. כל' כל אוצר שסה הוא ואטרהמשל
 - ' וחריותיהם. כמו ומעדהץהוןתרטמו

ן, .
י ש,,
 . .. . ין

 'הודהדו 'שראל בשם וכינה אשור, על D1l~ea ששמו בזמן נאמרה ענבואה
 ועפץ שבארתם כמו עליו, פקה נססךואח'כ אשור על אחו נסמך שבתחלהואפלם
 וביהודה. באמרים והאשרה והבעל הענליס שיבטלוהתשובה

 . עזן. תשא כל בעונה מכפנשל אחר כל בעונך. נשלת כ' ור'. נ' ב'פסוק
 חוב, ולקח כסו טוב. וקח תרגומו. זה וכעין מדתך. היא כך כלוי עון, תשאלנטרי

 על וכתרנוטו וגו', DID על 'אסרו, זה כל ונוי. 'ושיענו אשורילא הפוב. לקחטרחן
 נהרח"ן. לא שמו,יככ,

p,DD'שב כ' לכך ראו'ם שאינם אף לבי בנדנת נדבה. אהבם וח'. ו' ו' ה 
 בי להם וניתן 1.(. ה' למיכה וגו. לאיש 'קוה לא אשר וגו'. גמל אהיהאפין,וגו'.
 כעץ המש'לס בצלג 'שנ' ישובו לבנון. נארו והשרשים גשושנה הפר'ההמדות
 על והכוונה שם'א. צפרי 'דורון nleJYal' ברא חיות תטלל תחתוהי ד'( קרניאלבמ,ש
 כולל לבנון. כיין וכרו 'ונקופנה ילכו על שב כנמן. וטרחו רגן. ויהיו שישוטהעלים
 שרשם אפריס הכה א'( )" בוקק נפן הפך והוא לבנון, ביין יהיה ווכחו ששמובסוף
 ט.ו(. )י,נ וגו' יפריא אחים בין הוא כי פי0 גפייבען

ploeמי D1'D .שהרבה דס,טה בתוספתא חדל יפרו כבר ונוי, אפרים הנרואה 
 ' ית, השט אל אפעם הם המעבוים באן ואף זה, אמר לא זה שאטר מימקראות

 להם. המשיבוהשן-ת
 לעצבים. ערד לי מהאפריס.

 נמצא. פריך ט8נ'השם. ,,ן רענן. כברוש אג'אפרש. .,ן ואשורנו. עניתי אניהשם.,,
 1DYYQ. טובן שהוא הטשיב הוא שהשי.ת רמזולא
 בהקרמה, שכתבת' כמו הספר כל סיום הוא ונו'. ויבן הבם סי ". פסוק,,
 אלה גם במשל', שנאמר כעין הנביאים, רברי ~r3P התחילו חבר'ה נ'מ'ואו"ן
 נבואות טצאו ולא א,(. )כ.ה 'הורה סלך חגקיהו אנש' העתיקו אשר שלטהטשלי
 בית נביא. דברי וע"כ לוורוח, שיקרים מה לקש בררו שטצאו וטסה לגשקימו
 טועמים.אפעם
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