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 אות באות בלי תוספות וגרעין מהכ״י, ואך סימני הפרשיות והפסוקים גתוספו עלייי
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 ןא) לבר י״י אשד היה אל הושע בן בארי בימי עזיהו יותם אחו יחזקיהו מלך יהודה ובימי ירבעם בן יואש סלך ישראל •
 מבני יהוא היה שניבא בימי אילו חמשה מלכים. ואמי רבותיי ז״ל מפני מה זכה ירבעם לימנות עם מלכי יהודה אלא מפני שלא
 קיבל ל״ש הרע מן אמציה כמו שמפורש במסכת פסחים כמו שנ׳ וישלח אמציה כהן בית אל אל ירבעם מלך ישראל לאמר קשר
 עמוס עליך בקרב ישראל לא תוכל הארץ להכיל את דבריו. כי כה אמר עמום בחרב ימות ירבעם וישראל גלה יגלה מעל אדמתו
 ואמציה שמע ונזדעזע שהרי עמוס אמר נקמתם על בית ירבעם׳ שזהו זכריה בנו שהרגו שלום בן יבש כששמע כן ירבעם אמ׳ חס
^א השש בז׳ אמר לו הקב״ה לירבעם חייך הו^יל וכן דיברו־ז הנני  ושלום xb אמר כן אותו צדיק ו^גם אמר מיפי הקב״ה אמר ו
 משיב לך ארז ארצך מארץ ישראל מימים נלקחו מישראל־1 וכן הוא אומר בספר מלכים הוא השיב ארז גבול ישראל מלבוא חמת
׳ ויושיעם י״י ירבעם בן N U נה בן אמתי הנבי^ג אשר מגרז החפר ו  עד ים הערבה כדבר י״י אלהי ישראל אשר דיבר ביד עבדו י
 יואש: (ב) תחילת דיבר י״י בהושע• והלא כמה נביאים ניבאו לפניו שדיבר הקב״ה עימם אלא הוא ניבא תחילתה לארבעה נביאים
 הללו שניבאו בפרק אחד בימי עזיהו יותם שהרי ירבעם קדם לעזיהו רותם כמה ימים ועמוס ניבא שנתים לפני הרעש ישעיהו ניבא
 ביום הרעש מיכה המורשתי ניבא בימי יותם וזהו שאט׳ רבותיי כולן קדמו את מיכהו שהרי הם ניבאו בימי עהיה וזה לא נתנבא עד
ם היה כתוב תחילה דיבר י״י בהושע היה משמע שדיבר ^  בימי יותם• תחי4ת דיבר י״י בהושע עדיין יש לנו לדקדק ממקרא זה ש
 תחילה עמו קורם שדיבר עם חביריו, אבל ממשמע שנ׳ תחיר־ית דיבר י״י בהושע שומע אני שהוא כמו ש<-גמ׳ רבותי׳ ז״ל תחילת
 תשובה שהשיב הקב״ה לי׳ לדבריו אם׳ לו לך קח לך אשת זנונים לפי שאמד לו רוח הקודש מה תהא עליהן על ישראל שהן עוברין
 על תורתי אמר הושע החליפם באומה אחרת אמ׳ לו הקב״ה מה תהא לזקן זה שלא לימד םניגורייא אל בניי היה לו לומר בניך הם
 בני בחוניך בני אברהם יצחק ויעקב וכולן זרע אטת גלגל עליהן טידת הדין למידת רחמים השיב לו הקב״ה קח לך אשת זנונים ותוליד
 ממנו ילדי זנונים• ואע״פ שתדע שהיא זונה אין אתה מגרש אותה ואני אגרש את בניי שהן זרע אמת כך שנויה בסדר עולם ובמסכת
 פסחים, וכך הוא פשוטו שלמקרא, תחילת דיבר י״י בהושע, תחילה שדיבר י״י בהושע אם׳ לו שיקח אשת זנונים וילדי זנונים שזה
י י״י: (ג) וילך רקח את גמר בת דב4ים פשוטו שלמקרא כך שמה, ומדרש חכמים שהכל גוםרין  מופת ודמיון לישראל שזנו מ^חר
 בה ודשין כדבילה: (ד) קרא שמו יזרעאל כי עוד מעט ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא והשבתי ממלכות בית ישראל כלומר
 לכן קרא שמו יזרעאל כי עוד לזמן מועט אפקוד את דמי יזרעאל אריב על בית יהוא שהרגו ועל שהכה אותו הואיל והרשיע ייעשות
 על חט^גות ירבעם אשר חטא לפיכך דם ירבעם שנשפך יחשב ליהוא כדם נקייה וגס ל־יזמן מועט והשבתי ממלכות בית ישר<־י1ל וכן
4ו עשרת השבטים: (ה) קשת ישר^ל, גבורתן שלישראל: בעמק יזרעאל• וישלם  היה שמשם לה׳ שנים בשנת תשע להושע ג
 שומרון אל שרי יזרעאל, שומרון הוא יזרעאל ושם עשרה השבטים ושם רחם xb רחמה, לא אהובה שמעצטך אתה למד שמאשתו
 מנאפת תחתיו כשהיא יולדת ואינו יורע אם היו בניו, לכך אינו מרחמה, תהו דמיון לישראל: (ו) כי לא אוסיף עוד ארחם את בית
 ישראל. שנשא אשא ואםבול להם מה שהן חוטאין לי, כי דרכם בראשם אתן כי נשא אשא בל״ע כ״י אפור״טיר׳ רא״י ופורטי״ר״:
ם ה י ה 1 , י א ״ י  (ז) ואת בית יהודה ארחם• יהודה ובנימין שנשארו בירושלים לאחר גלות עשרת השבטים קרוב ממאה שנה: והושעתי• ב
 ולא אושיעם בחרב ובקשת ובטלחםה ובסוסים ובפרשים • כלומד על ידי מושיען ול*א על ירי מצר׳ שהן בוטחין בהן שיעזרום בקשת
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א שעגו על קדוש ישר׳ ואת י״י לא דרשו: (ח) ותגמול את לא רוחמה ותהי ותל־יד• שכל זמן שהאשה מיניקת אינה מתעברת׳ ^ 
א עמי, כאדם שאמ׳ אין זד-, בני, שזה דמיון לומי לישראר־1  אבל משנגמלה בתה מחלבה מיד וההר ותלד בן: (ט) קרא שמו ל

 בי אתם לא עמי ואנכי לא אהיה לכם לאלהים, והוא מקצורי כתובים:

 ב.
ה מוצא תוכיחה, מעין ההוכחה תמצא בצידה הנחמה׳ ת א  הפטר׳ במדבר (א) והיה מספר בני ישראל• כך נהגו הבהובים בכל מקום ש
׳ לטעימה קרא שמו יזרעאל שזה דמיון לישראל כמו כן יזרו ויזרעו בארצות אחד מעיר ושנים ממשפחה כשיהקבצי מ א י לפי ש נ י  ם

ב ל5י»ן עמי חזר ה א עמי אהם• כנגד שאמי למעלה כי א  מן הגל־יות ורבו ופרו בארצם כהוד־1 הים אשר לא ימד ולא יספר: ל
 ואמי כאן יאמר להם ביי אל חי, כנגד שניזרו ונפוצו בין הגרם, חזר ואט׳ כאן ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחד, וכנגד שאמי
 והשבתי טטלכות בית ישראל חזר ואם׳ כאן ושמו להם ראש אחד מלך אחד שמיום שנחלקו לשתי ממלכות היו מלכי ישראל עולין
 לרגל לפני עגל שבדן ולפני' עגל שבבית אל טורא היה להן שאם עלה העם לעשות זבחים בבית י״י בירושלם ושב לב העם הזה אל
 אדוניהם אל רחבעם מלך יהודה רהרגוני העם הם מלכי ישראל את מלכיהם, ושבט יהודה ובניםן היו עולין לרגל בירושלם עם מלכם,
 וכך נחלקו אילו מאילו, אבל משיקבצו מן הגליות רועה אהד יהיה לכולם: (ב) כי גדול יום יזרעאל• כתרג׳ ארי רב יום כינושיהון
 כלוט׳ גדול1 יום קיבוצם םן גליוה מיום שנזרעו ונפוצו בם: (ג) אמרו לאחיכם ולאחוהיכם רוחמה • ריבו באמכם ריבו כי היא
' אחד אומ׳ אמרו לאחיכם עטי שהן בניי ה שה ותםר זנוניה מפניה• הדי שני כתובי המכחישי זה את זה כ  לא אשתי ואנכי לא אי
 ואינן ייד^די זנונים, וכת׳ אחר אומר ריבו באמכם ותסר זנוניה, הרי הבנים י4די זנונים הם, משל לאדם שםרחה לו אשתו וכעם עליה
 וקראה זונה טנאפת שטעו בניה כן ונתייעצעו אטרו לאביהן הרי אתה מוציא לעז עלינו שאנו בני זנונים, והוא השיבם חס ושלום שאני
 נותן אותה לפני בת בליעל שתהת אישה תקח את זרים ואינכם בני זנונים אלא ריבו באמכם שתיווסר והשמיעוה שאני אוטר כי היא
 לא אשתי ואנכי לא אישה כמו כן הק״בה אם׳ לנביאים, אמרו לאחיכם עמי, לישראל שהם בניי, ולאחותיכם כנסת ישראל רוחמה
 שארחמנה, אבל ריבו באמכם באומה שלכם והשמיעוה כאילו אני אומר שהיא לא אשתי ואנכי לא אישה, שתםר זנוניה מפניה שהיא
 מזנה ופונה לע״ז שבמצרים ושבאשור ושבכשריכם ככל האמור ביחזקאל, והעגבה על מאהביה אל אשור קרובים, ואו׳ את תזנוהה
 מצרים לא עזבה כי אותה שכבו בנעוריה וג׳ וכת׳ ותשלח מלאכים אליהם כשדימה ויבאו אד־ייה בני בבל למשכב דודים ויטמאו אותה
 בתזנותם: ונאפופיה• וניאופה: (ה) פן אפשיטנה ערומה• מהכשיט שלה, מם של ערומה דגושה היא, וכן עירומים הם, וכן בגדי
ה בגדיך ולקחו כלי תפארתך שכן משפט הנואפוה: והצגתיה כיום  ערומים, והוא לשון ערום, וכן הוא אומר ביחזקאל והפשיטוך א
 היולדה• בטצר׳ דכת׳ ואעבור עליך ואראך וגו׳ וכת׳ ואת ערום ועריה, ובטקום שרבצה במרעה הטוב, ושתיה כארץ ציה. (ז) הובישה
, הם בני אשור ומצרים, כמו שאמ׳ למעל־יה י ה שאמי אלכה אהרי מאהבי ז  הורתם• תיבוש אמם שהרתה אוהם בדבר ה
 ותעגבה על מאהביה: נותני לחמי ומימיי• הרבה דברים תמצא שסתומין בתחילתן, ולעולם תמצא פתרונן וחסרונן כולן לפי תשובתן,
 וכן כשהוא אומר כאן נותני לחמי ומימיי איני יודע מהו מימיי, אבל לפי התשובה שהוא משיב למטה לכן אשוב ולקהתי דגני בעתו
 ותירושי במועדו מיכן תלמוד שאין מימיי אלא תירוש, וכן כשהוא אומ׳ שמלה לך קצין תהיה לנו, והמכשילה הזאת תחת ידיך, כשהוא
ט ם ואין שמלה למדנו שאין מכשילה כי א ח  אומר והמכשילה איני יודע מהו שואל, אבל לפי תשובה שהנשאל משיבו ובביתי אין ל
 לחם: (ח) לכן הנני סך את דרכך בסירים כמו קוצים: (ט) ורדפה• דלת דגושה, ופתר בו דונש שהוא לש׳ רדיפה עולמית שכל
פהר׳ שכל כך ייפתחו תמיד שיומם ולילה לא ייסגרו: אי^כה ואשובה אל אישי  שעה הוא רודף, וכן ופהחו שעריך, התיו דגושה, ו
 הראשון. כי טוב לי או טעתה• כשתראה שע״ו שלאבן ושל עץ שהן עוברין אותן אינן יכולים להושיעם, אז תאמר אלכה ואשובה
ן נ  אל איש הראשון להקב״ה: כי טוב לי אז• כשהייתי עובדת לבוראי שהוא היה טושיעי: טעתה• שאני עובדת לאיך^הים אחרים שאי
 מושיעין אותי: (י) והיא לא ידעה כי אנכי נתתי לה את הדגן, ואת התירוש• כשהיא אומרת אלכה אהרי מאהביי נותני לחטי וטיטיי
והן לה את הדגן והתירוש והיצהר, שתו4ה הדבר בע״ז שלה: (י״א) לכן אשוב  לא השיבה דעת ותבונה אל לבה להכיר כי אני נ
ם שטצוה דבר לאשתו והיא אינה שוטעת לו טפני טאהביה שעגבה עליהן, והוא אט׳ לה, למה עשיתי ד א  ולקחתי דגני בעתו• טשל ל
 לך כל טוב שקישטתי אותך בתכשיטי כסף הדג ובכלים נאים ואת עוברת על ציורי, והיא משיבתו מאהביי נתנו לי כל קישוטים הללו
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ה כן לכן אשוב ולקחתי דגני בעתו ותירושי במועדו וכל בגדים שנתתי לך ר מ א ר ש ח א  ואתה לא נחתה לי כלום, והוא אמר לה מ
 ותכשיטין נאים לכסות את ערותך ואראה מה יתנו לך מאהבייך כמו כן הקב״ה אמר לישראל, את אומרת אלכה אחרי מאהביי נותני
הן י נור־זן בעתו, ותירושי שהייתי נהוג לי  להטי ומימיי צמרי ופשרתי שמני ושיקרי, הריני לוקח ממך כל מה שנתתי לך דגני שאנ
 בטועדו: והצלתי• ואפריש צטרי ופשתי בגדים שנתתי לך לכםוה את ערוותך ואת נשארה ערוטה דכת׳ אגלה אגלה את נבלותה
 לעיני מאהביה, וכן ביחזקאל הוא אומר לכן נתחיה ביד םאהביה ביד בני אשור אשר עגבה עליהם המה גיי^ו את עדותה בניהם
 ובנתיהם לקחו, וכת׳ והפשיטוך את בגדיך ועזבום ערום ועריה ונגלה ערותך זנוניך וזמתך ותזנותייך: (י״ב) ואיש לא יצילנה מידי• ואז
 תראה אם יצילוה מאהביה מידי: (י״ג) חגה חדשה ושבתה וכל מועדה• שבדתה מליבה: (י׳׳ר) והשימותי• לשון שממה: אתנה•
 כמו אתנן: ואכלתם חית השדה• אילו אומות שאוכלין את ישר׳ בכל פה: (י״ט) ותעד• לשון עדי: וחלייתה• הם קישוטי והב, כמו
 נזם זהב וחלי כתם כלוט- שהיתה מקשטת עצמה כשהלכה אחרי מאהביה: (ט״ז1 לכן הנה אנכי מפחיה מפייסה ומשדלתה בדברים
 כאדם שכעס על אשתו שנואפת תחתיו והפשיטה ערומה והציגה ערום ועריה, ולקח דגנו וחידושו מלהאכילה ולהשקותה, ולאחר זמן
׳ לה אם תיווסרי טעכשיו ותשבית זטהך מטך הריני משיב לך מ־יי תכשיטין ט א  הוא טשדלה בדברים ומדבר אל ליבה ומנחמה, ו
 ומרחם כבתחילה כך הקב״ה אט׳ הנה אנכי מפתיה, והולכתיה המדבר, לדבר עמה בסתר ולדבר תנחומין על ליבה: (י״ז. י״ח) ונתתי
ת עמק עכור• היא ארץ ישר׳ שנעכר ונחרב עכשיו עוד א  לה את כרמיה• הריני משיב לך דגני ותירושי: משם• מארץ ישראל: ו
 יהיה לך לפתח תקוה טובה, כנגד שאטר לטעלה והשבתי כל טשושה, הריני אומר לה וענתה שטה שירה, כימי נעוריה, וכיום עלותה
 מארץ םצרים ששרתה על הים, וכל זאת אני עושה לך לפי שתקראי לי אישי שלא יהא לך איש אחר תחתיי: (י״ח) ולא תקראי
 לי עוד בעליי• לפישהסירותי את שטות הבעלים טפיה: (י״ט) ולא יזכרו עוד בשטם• כי שם זה הבעל לא ייזכר עוד, לכן לא תקראי לי
 עוד בעלי, כי אם אישי: (כ) וכרתי להם ברית, ביום ההוא עם חית השרה• לפי שאמר לםעלה ואכלתם חית השדה חזר ואטד וכרתי
 להם ברית וגו׳: וקשת וחרב ומלחמה אשבור מן הארץ• לפי שלא ישא גוי אל גוי חרב כי שלום יהיה בעולם, ולכך ושכבתם ואין
 מחריד: (כא) ואירשתיך לי לעולם• שתהיי לי לאשה לעולם, בתנאי כך שתלכי עמי בצדק ובמשפט שלא תבגדי עוד בי, ואני אעשה
א יעברו עוד בך זרים, שאיני בוגד ל  את שלי, ואני אלך בחסד וברחטים כאדם הטרחם על אשתו: (כב) ואירשתיך לי באמונה• ש
׳ למעלה לכן אשוב ט א רעה לכך נאמ׳ וידעה כי אני יי: (כ״ג) אענה את השמים• לפי ש  בך עוד, לפי שאמי למעלה והיא לא י
א תתן  ולקחתי דגני בעתו ותירושי במועדו, שאין הק״בה מלקה אלא על ידי עצירת גשמים, שכשלא יהיה מטר על הארץ, והארץ ל
, ותקראי ה י  את יבולה, וזהו לפי שבגדה בי, כמו שטפורש בעניין, אבל טכן ואילך שתסיר ותשבית זנוניה מפניה ונאפופיה מבין שד
 לי אישי, הריני חוקר ועונה את השמים ליתן להם גשמים, ושמא תאמר והלא גשמים בשמים, ואין הקב״ה עונה הגשמים לשמים הרי
 לימדנו הכת׳ רעש אלהים את הרקיע ויבד4 בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע, שהשמים העליונים תלויין
 במאמר, כך מפורש בבראשיה דבא: והם יענו את הארץ• להוריד סטר על פני תבל ארצה: (כד) והארץ תענה את הדגן התירוש
 והיצהר, כד״א ונתנה הארץ יבולה, מה שזרעו ונטעו בתוכה: והם יענו את יזרעאל• והם הדגן התירוש והיצהר יענו עצמן לזורעין בה,
לחם לאוכל: (כה) וזרעתיה לי בארץ• לפי שאמי למעלה קרא שמו יזרעאל, שזה דמיון לישראל שיהו  כד״א ונתן זרע לזורע ו
א עמי חזר וריפא כאן עמי אתה והוא ם ל ת  מפוזרין בארצוה חזר וריפא כאן וריחמתי לא רוחמה, ולפי שאט׳ למעלה כי א

 יאמר אלהי.

 ג.

 (א) עוד לך אהב אשה, לבר מאשתו אט׳ שיאהב אשה אחרת שתהא אהובה ריע, שהיא אהובה לריעה, והיא בוגדה
ם פונים אל אלחים אחרים ואוהבי אשישי ענבים• ה  בריעה ומנאפה תחתיו, ודבר זה דומה לישראל שהקב״ה אוהב לישראל: ו
ם, ובדברם מחזיקים: ׳ עליהם ישעיה, הוי עטרת גיאוה שיכורי אפרי ם א  אוהבים לרדוף שכר, ועל מלכי אפרים הוא אומר כמו ש
ה בט״ו בניסן הוצאתיה מארץ ש א ם אחרים, והלא קנית אותה לי ל הי  (ב) ואכריה לי בחמשה עשר כםף• ולמה הם פונים אל אלו
 מצרים, כסף עולה בגימטריא במניןניםן, וחומרשעורים, הוא שלשים כור, כלומר מט׳׳ו בניסן ליום ט״ו באייר משם לט״ו יום לחודש
י לי את התורה: (ג) ואומר אליה ימים רבים• ימים שנים, רבים שלשה שאז נתן להם את התורה: ימים רבים תשבי לי לא ת ת • ג ו י  ם

ד א  ובחרב ובמי׳יחטה וכן ישעיה אמ׳ הוי היורדים מצרימה לעזרה ועל סוסים ישענו ויבטחו על רכב כי רב ועל פרשים כי עצמו מ



ט אני אלייךי~כלומר גם אני אשוב אלייך, ואומר •לה.על־ מנת כן קידשתיך לי שתשבי לי ״ותמתיני •לי בגלות ג  תזני ולא •־תהיה לאיש ו
ם שהלך למדינת הים ואשתו יושבת ומצפה ליום שובו אליה, לא תזני ולא ׳תהיי לאיש ד א  כשאלף ממך שחטאותייךגורמין, כביכול כ
ם רבים ישבו בני ישראל1 אין מלך• כי פירוש הוא למקרא מי  ולאיתנאפי בסתר, ולא־תהיי־לאיש־־בהוייה וזהו בפרהסיא: (ד) כי י
 שלמעלה־ כלומר• למה אני אומר לך ימים רבים תשבי לי ולא תזני וגו׳ בשביל שימים י רבים ישבו בני ישראל בגלות שלא יהא להם מלך
 ושר׳שיצפו להם, שעתידה מלכות בית דוד ליבטל־ובירת המקדש ליחרב, אין זבח ואין מצבר־ז לכפר על עוונותיהן אין אפוד אורים
 ותוםים •לשאול בהן', ותרפים שלא יעבדו ע״ז שהיא תרפים, תרגום מחווה; שלא יהא להם בגלות להגיד בהן הקץ: (ה) אחר ישובו
א היה להן מלך  בני ישראל• כלומר ׳לאחר שיעשו תשובה בגלות ־ובקשו־ את י״י־ בצר להם: ־ובקשו יאה דוד מלכם, לפי שעד ׳עכשיו ל
 וימצא להם הקב״ה ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב: ופחדו אל י״י י ואל• טובו באחרית הימים• •כד״א ובאו ורננו במרום ציון ונהרו

 אל טוב י״י על דגן ועל ׳תירוש ועל ׳יצהר ועל בני צאן ובקריוגו׳ ואומי׳ אז תיראי ונהרת ופחד ורהב לבבך וגו׳:

 . - ד. .
ם  (א)' אלה" לשון פעול, כילומר״הם נשבעים ואיןיבאםת כי״״אםיכחש: פרצו• גדר עולם שעוברים על תורתי' ומצוותי: דמי
 בדמים נגעו• כלומר שהרבו״לשפוך דם כל כך שדמו שלזה הרוג נוגע בדמו שלזה'הרוג: (ג) בחית השדה'ובעוף השמים• שכן הוא
 אומר מעוף השמים ועד בהמה נדדו הלכו: (ד) אך איש אל ירב•" ויוכח אתנו, וכת׳ ויאמר אמציה אל עמום חוזה ברח לך אל ארץ
 יהודה ואכול שם'לחם ושם תינבא, ובביתי אל אל תוסף עוד להיינבא כי מקרש מלך הוא'ובית ממלכה הוא: ועמך כמריבי כהן• כחת'
 ועמך כנצן'על מלכיהון', הם הכהנים'שהיו מורים אותם את'ישראל שני כיי׳ שפתי כיהן ישמרו'דעת ותורה י יבקשו מפיהו, כי מלאך י״י
 צבאוח הואי: (ה) וכשלת״היום וכשל גם נביא• וכשלת, אצופר בלעז׳; כמו ולצור מכשול: ודימיתי אמך• אומתך'שהיתר. בגלות כאילם
 לא יפתח פיו, י בשביל דבר זה:' (ו) כי אתה הרעת מאסת• הדעת היא תורה' שמודעת לאדם, דרכי המקום: ואמאסך מכהן לי•' האי
 רישנא להאייפררישנא, כנגדי שמאסת הדעת י גם אני אמאםך מעבוד לי: (ז)'כרובם כן" חטאו לי• רבו חוטאים, לכן רבו עמם חטאים
ם כן יהלכו מפניהבם שפתרון לשון ה  ועוונוה יותר בארץ'כן לשון יותר הוא, כמו וכאשר יענו אותו כן ידבר־; וכן יפרוץ, וכמו קראו ל
 יותר: (ח) חטאת עמי"יאכלו• כהני'הבעל'הן' אוכלין חטאות"ואשמות שעמי מקריבין לי: יואל עוונם ישאו נפשו• פתר׳ אל נפשם ישאו
לעם ם ככהן• כלומר כשאפקוד hv כהני הבעל להשיב להםיכדרכיו ו ע  שהן"אומי" להן י אנו בנפשינו משאין' עוונותיכם:' •'(ט) והיה כ
ם: (יא) זנות ויין ותירוש י  אשיב כמעלליו,"וכמעלליו*כך אפקוד על העם השומעים:״ (י) הזנו ולא יפרוצו• אע״פ שיזנו לאי ירבו בנ
ם והסירם מדרכם: ־(יב) עמי בעצו ישאל, בע״ז של עץ ב  יקח״לב-לפי שהן״אדוקין לזנות ולשתות יין ישן ויין חדש דבר זה' הטעה ל
 שלו: ״ומקלו'יגיד לו-״מקל שחתך מן העץ" הואי ימתארו״לדמור־ז"ושואל לאותו כומר ששומר אותו עץי; להגיד לו איכה' יעבדנו ושומע
 לו עד־1 כי רוח •זנונים,"אותו רוחי שהן זוניםיאחריו׳׳התעם, דבר זרה התעה לבם: (י״ג) ולבנה טרניובלו בלעי והוא' אילן: כי
כף׳ תיזנינדה בנותיכם •'וכלותיכם תנאפינה• הם הולכים על ראשי ההרים לזבח י ולקטר לע״ו,  טוב צילה• כי מרובה״ציילה: לכן: על:
 ובנותיכם וכלותיכם' נשארות יחידות'בבית,׳יעל" כן מוצאות' מקים לעשות' ניאופים: (יד) לא אפקוד על בנותיכם" כי תזנינה• איני צריך
א לא נתפשה בשביל שהםד. עושוה ניאפים בגלד, הי נטמאה ועד אין בה ו  לבדוק את בנותיכם במי המרים זהו לפי שנסתרה ו
ה שבודקין הסוטה במי המרים זהו לפי ׳שנסתרה: כי הם• האבוה והחתנים עם הזונוה יפרדו, מנחם חיברו עם עבשו פרודות, מ  ו
 שלחביוה הגש בל״ע כשם שמותיכם וכלוהיכם מתנאפוה בבית, כמו כן הבעלים מנאפים עם הזונוה, יפרדו כת׳ יושבים
ה ישראל ה ־אם זונה א ( טו ) ׳ ׳  Sux חבית לשתוה יין. עם הזונוה, דבר׳ זה־ גורם־ להן ששוכבין עםהם, ילבט, לש׳- מק4ות:
ה יהודה, שהרי מלכי ישראל1 י ב ל א ייחשב אשם־  ׳אק־י-יאשם יהודה••אם־זונהיישראל1 אחר העגלים שבבית אל ובדן־דבר זה ל
ה ייחשב •לו• עוף שאחד שעשאום מלכי ישראל, לא היהילהם ליהודה  .עשו העגלים:ירבעם ־וחביריו, ואל תבואו הגלגל אבל בדבר ז
 ;לזנות אחריהם כמו.שעשה כד״א ותראיבגודה־ אחותה ־יהודה ותלךותזןגם היא, ־אם־ זונה אתה ישראל, כך אמ?־ הנביא ־אם׳ זנית אתה
;־ כלומר לא־ היה 4 תבואו• הגלגל1 א ה לרליהודה להאשים.עצמו י לזנוה אחריך: ו י  .ישראל1-- אחר •עי׳רא?־1 י יאשם' יהודה־ כלו, לא ה
4 תעלו בית און• לא חיח־לכם לעלות־לרגל א  לכם מדתדיהורה לבוא הגלגל לעבוד שם־.ע״ז;•־ כד״א בגלגל שוורים זיבחו: ו
י י״י •׳כשהיו-רוצים לשקר יהיו נשבעים -־בחי י י״י כמד״א אם חי י״י יאסרו אכן.לשקר  ־לפני- עגלל־שבדן ושבביה אל: וא^־תשבעו ח



 ד

ה היו אומרין חי אלהיך דן: • (ט״ז) כי כפרה םוררה םרר ישראל• כאותה פרה שמפוטםה.בתוך מ א  .נשבעו, י וכשהיו רוצין לישבע ב
ה י ה א סוררת ומבעטת היא ברגליה, כמו כן י עשו בית ישראל מרוב טיוב ש י  מרבק מרוב־ שהיא שמינה, ואין מעלין עליה עול, לכך ה
 להן, שבעו וירם לבם על כן שכיחוני, עתה ירעם י״י ככבש אלוף במרחב, עתה הם רועים במרעה חרחב לרוב אבל מיכףואילך יסור
עה כדוברא כמו א והיא רו ר ג ה א צ ה שמרעיבין אותה ואינה מפטמת כל כך מפני שלא ט ר • מהם,-וכמו שעושין לאותה פ א ב  ס
 כן יעשה הקב״ה ליש׳ שירעם ככבש אלוף במרחב שאוכל כמנהגו ואינו שבע ביותר, כד״א ורעו.כבשים כדוברם: (יז) חבור עצביכם
 אפרים הנח לו• אמ׳ הקב״ה כישראל מתהברין לע״ז כביכול אין הקב״ה מזיק להן, אבל משתלק ליבם עתה יאשמו, זהו לפי מדרשו,
ה ם עובדי עצבים וצלמים, חנח לו לעשות מ ה פתרונו, חבור עצבים אפרים, עכשיו מחובר אפרים ע  אבל לפי פשוטו שלמקרא כ
ה לשכרותו שםביאתו לירי זנות: אהבו הבו קלון• הם אוהבים להזמין עצמם לקלון: נ ו  שהוא רוצה לעשות: (יח) סר סובאים•׳הוא פ
 מגיניה• הם המלכים המגינים עליהן: .(יט) צרר רוח אותה בכנפיה, אמר הקב״ה רוח שאני צורר לכנסת ישראל בכנף בגדה אותה
, לפקוד חטאתה עליה, כד״א צרור ערן אפרים צפונח חטאתו, לכן כל אייום שבמקרא בלשון ה ת א ט  כך רוח שהיא רועח, שומר ח
 הזה בכל הםיפרי ובכל פסיקתא ולשון בני אדם לומר כן לחבירו כשסרח לו, אט׳ לו ייטואיי ליד אינאון דרפאל בל״ע ור׳ מנחם בירי
ה ל סה ישרא׳ שהיא דומה לאותו שצרר רוח בכנף בגדו, וכשהוא מתיר בגדו אינו מוצא כלום, כמו כן היא ע״ז ש  חלבו. פירש כנ

 יושיענה בעת צרתה, והיא רוח ואינה מושיעה:

 ה,
 (א) שמעו זאת הכהנים אמ׳ להן הקב״ה למה אין אתם מקריבים לפניי תמידין וקורבנות, והן משיבין לו ישראל לא יהבין
ה המלך י ן משיבין לו ב ה ם מקריבין קורבנותיכם להגישם אלחטזבח, ו ה  לי, והקשיבו בית ישראל,- חוזר ואמי •לישראל למה אין א
א יעלו ישראל לרגל להקריב קרבן, ובית• המלך האזינו, 4 ן על הדרכים ש  נסבין לן, כ4ומ׳ מלכי ישראל םושיבין פרוזדאות שלה
 למה הושבתם פרחדאות שלא לעלות לירושלים להקריב קרבן, כי לכם המשפט, לפי שאתם לוקחין משפט הכהנים ואוכלים וכי
ר ם ק־יא יעבור דרך המצפה ודרך ה  פח הייתם למצפה ורשה פרושה על תבור, לפי שאינו לעלות לירושלם א
ם העמיקו• ושם הושיבו פרוםדאות שלהן ׳שהן לפח ולמוקש ורשה פרושה ללקות עוברי דרכים: (ב) ושחטה שטי  תבור, ,
ם פורשים ממכמורוה לכל עוברי דרכים, שטים ונוטים מפניהם, העמיקו  ושחטה לש׳ פרסה,־ כמו חץ שחוט,. כלומר ה
א ליראות ראה כל זכורך וגו׳ ואם אינו ב י אמרתי 4יש׳ שלש פעם׳ בשנה י נ ם העמיקו וחחמירו •לע״ז יותר מעבודתי א  כלומר ה
ם החמירו כל כך לע״ז שכל מי שאינו בא ליראות בפני העגלים שבדן ושבבית א?־1  עובר בעשה, אבל אינו חייב מיתה בכך, אבל ה
 שיתיזו את ראשו משך שטיותם העמיקו, כך מפורש בבבא קמא, ואני מוסר לכולם, כתרי־ ואנא מייתי ייסורין לכולהון: .(ג) אני ידעתי
 אפרים וישראל לא נכהד ממני• מה שאין אתם עולין לרגל קלקלה זאת תליתם במלכי ישראל,,לפי שהושיבו פרוזדאות על הדרכים
ם ת  יודע אני שלא הנחתם בשביל יראתם שלא לעלות לירושלם, כי עתה הזנית אפרים, כי עתה נראה הדבר בכל העולם שעכשיו א
 יכולין לעלות ואתם זונים אחרי העגלים, ותדע שכן שהרי בהושע בן אלה הוא אומ׳ רעש הרע בעיני י״י, רק לא כמלכי ישראל אשר
 היו לפניו, עליו עלה שלמנאסר מלך אשור, ושנינו בסדר עולם, מפני מד. גלו ישראל בימי הושע בן אלח,שעד עכשיו תלו הקלקלח
 במלכי ישראל ולא היו יכולין לעלות לירושלם מפני פרוזדאות שלהן, בא הושע בן אלה וביטלןואמ׳ כל הרוצה •לעלות לירושלם יעלה,
ם הושיבו פרוזדאוה והוא ביטלן: ה א כמלכי ישראל ש  ואעפ״כ לא עלו לכך נאמר עליו עלד.:שלמנאםר והגלם, ולכך נאמר רק ל
ה לליבם ממעשיהם הרעים שבידיהם לשוב להקב״ה: (ה) וענה ע  (ד) לא יתנו מעלליהן לשוב אל י״י אלהיהם• ועדיין אינן נותגין ד
 גאון ישראל בפניו• גאונם שנתגאו כנגד הקב״ה שעברו את תורתו והפרו. את בריתו, גאון זה יעיד בפניהם על חטאיהם: י(ו) בצאנם
א ימצאו: חלץ־מהם• סר מהם, כמו ל  ובבקרם ילכו לבקש את י״י, שיכשלו בעוונם בגלוה וילכו לבקש את י״י להקריב קורבנות, ו
ה י ה חלקיהם• חודש אב שיאכלו להם כל. חלקם הטוב זה ב ה יאכלם חודש. א ת  וחלצה נעלו, שפתר׳ מסירה לו מרגלו: (ז) ע
 המקדש: (ח) תקעו שופר בגבעה, חצוצרה ברמה הריעו בית און וגו׳• כזה שעולה על גבעה רמה, ובהר גבוה, ותוקע בשופר לקבץ
ה אל בהר אפרים• ויאמרו אחריך בנימן, ^ הריעו בבי א ר ש  חיילות כמו כן אמר הקב״ה לנביאים עלו להר גבוה.לכנס האומות על י
 כלומר אחריך עומדין החיילות שיחריבו בית המקדש: (ט) אפרים לשמה תהיה ביום תוכיחה• לשון שתיקה, וכה פוזר׳.ידמה וישתוק
 ויהיה הוהא ביום. שיבואו עליו תוכחות חימר. של הקב״ה שלא תהא.לו פתחון פה לומד על מה עשה לנו הקב״ה ככה: בשבטי ישר׳
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• א נאמנה הודעתי להן לישראל שער1 אשר עזבו ברית י״יאלהי• אבותםיעל כן חרה אפו בםי  הודעתי•נאמנד־ן • שהרי התורה שהי
 דתשם י״י' מעל ־אדמתם באף ובחמה ובקצף גדול וישליכם י אל ארץ אחרת כיום הזה: (יא) עשוק אפרים רצוץ משפט• רצוץ לשבר׳
 כי-הואיל הלך אחרי צו, דבר זה גורם שרצה ללכת אחרי צוואות כהני הבעל ולא שמר מצוותיו, הרי היו שרי יהודה־ כמשיגי גבול,
ה השיגו שבט יהודה ובנימן לעשרות השבטים שעשו כמעשיהן, כד״א ובדרך אתותך הלכת: ר ה 1 יהודה ואמי מ ד  משל זה ממשל ע
ה הבגד: (יג) וירא אפרים אות חוליו ויהודה את מזורו• עשרות השבטים ושבט יהודה לא היה שלום  (יב) כעש• כתולע שאוכל א
 ביניהן, אלא קמו אילו על אילו כד״א מנשה אות אפרים ואפרים* את• מנשה יחדו המה על יהודה, ויהורם •צר אפרים ויהודה, וכך
4 אשור כמו שמצינו  היו נהוגים לעשוות כשראה אפרים שהוא נחלה ונחלש לפני:האומות יהודה •שמתגברין עליהן, וילך אפרים א
 מנהם בן גדי מלך ישראל כשבא פול מלך אשור על הארץ ויחן מנהם לפול אלף ככר כסף להחזיק הממלכה בידו, ואם׳ וישב מ^ו
ם בארץ שלא עזרו, ויהודה את מזורו מכתו, וכשראות מכתו יהודה שניגף לפני מלך אשור שמתחזק.עליו, וישלח  אשור ולא עמד ש
ם ופקח בן רמליהו מלך ישראליירושלם למלחמה עליה, ואומי ר  אל מלך ירב׳ כמו שמצינו באחז מלך יהודה, אז עלות רצין מלך א
 וישלח אחז מלאכים אל חגלות פלאםר מלך אשור לאמר עבדך ובנך אני עלות והושיעיני מכף מלך ארם ומכף מלך ישראק־1 הקמים
א עזרו מלך אשור ל  עלי, ובדברי• הימים הוא אומר רבא תגלות פלאסר מלך אשור ויצר לו ולא חזקו: והוא לא יכל לרפוא לכם• ש
ם מזור• שלא ריפא מלך ירב את יהודה, יגהה הוא שההולה מגיה ומאיר מעט מתולייו, בבראשית רבה, ר׳ כ  לאפרים: ולא יגהה מ
א יכלו לרפוא את אפרים ולהגיה מזור ליהודה: ם בישתא וכך הוד! רביעתא נחתא הוד!, אמי נגיהו, ולמה ל  יוחנן הוה מבקר חמי
גהא האריך־! והכפיר על טרפו, אשר יקרא עליו מלא רועים מכולם לא יחת  (יד) כי אנכי כשחל לאפרים, ארי בחור, שני כאשר י
א יענה כמו כן אני אני אטרוף למות אומי אני־ אני שני פעמים זה פותר,-אני אטרוף לאפרים, אני אטרוף.ליהודה ואלך  ומהםונם ל
 ואשא ואין SnuD, ככפיר זרת שנושא־ טרפו ואין מציל: •(טו) אלך ואשובה אל מקומי הראשון לשמים, עד אשר יאשמו, עד אשר

 יאמרו בעצמן אשיםים אנחנו שאשטנו, להקב״ה ובקשו פני בתשובתן, בצר להם ישחרונני בתפילתם: • .

 . ו.
 (א) לכו ונשובה• ויאמרו לכו־ משובה אל י״י: כי הוא טרף• כד״א אני אני אטרוף: ררפאנו• כלוי הוא טרף והוא יודע מה
ה והוא יודע אי זו תחבושה הוא צריך ומועלת לאותה מכה: (ב) יחיינו מיומיים• כ  רפואה־צריך, אוהו טרף: יךויחבשנו• הוא ה
ו הולכין לאוהן שאינן נח לנו ששכחנו למלכי אשור לרפוא אותה ולהגיה לנו מזור עד שאנ  ויאמרו בעצמן למה יגיענו ולא הו
ה הקב״ה שירפאנו בשני ימים שביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו, ונחייה ונחרפא, א ה אין אנומבקשין מ מ  יכווין לרפוא אותנו ל
 כמו וישבו תחתם במחנה עד חיותם, ומתרגם׳ עד דאיתםיאו: (ג) ונדעח נרדפת לרעת את י״י כשחר נכון מוצאו• שיוצא לעשות רצון
ה ולבקש את י״י בתשובה ע ד ה אין אנו נותנין לב לשמים מחטאותינו ונרדוף ל מ  קונו, להאיר לעולם, ומאחר שאין רופא כמותו ל
א,לנו ולהפריח ו  ובתחנונים, מיד כשעמוד השחר נכון•ויוצא, רבוא כגשם לנו וכמלקוש יורה ארץ ובשביה התשובה שנעשה יבוא לרפ
ה לך יהודה, ש ע  עצמותינו כדשא שפורח וגדל מחמה־ הגשם,•.•והטל, כלו׳ שיסלח לכל חטאתינו: (ד) מה׳אעשה לך אפרים ומה א
 באי זח דבר אסלח לכם חטאתיכם, וחסדכם כענן בקר, תשובתכם אינה עומדת לכם אלא פוסקת מהרה כענן בוקר שכלה לפי שעה
ם ו ׳ על אשר חצבתי דברי נבואה בסי הנביאים ושלחתים אליכם י ה  וכטל שמשכים הולך •לו מיד: (ה) על כן חצבתי בנביאים• פ
: הרגתים באמרי פי לפיכך הרגתים תן ה דבריהם ושומעין או  השכם ושלוח ומזהירן אהכם שתשובו מדרכיכם הרעים ושומעיו א
 בשביל שלאיעשו אותם: ומשפטיך אור־יצא משפטיםישאני עושה בישראל לאור יצאו ולאםיתם שהם משפטי צדק, על־1 כן כמי על
ה יכול לפותרו ולומר ת  אשר, וכן כל כי על׳כן במקרא,־ כי על־כן עברתם על עבדכם, שפת׳ כי על אשר עברתם, שעל כרחך אי א
 לפיכך עברתם על עבדכם שאתם רוצין שאתן לכם לסעוד שאפילו אט׳־להדיוט לכך עברת דרך עלי שתסעוד.אצלי,־-אפילו אם היה
ל כרחךפתר׳ כי על אשר עברתם, הואיל שכיבדתם אותי ע א  בדעתו־לשעבר היה משיבו עכשיו איני חפץ לסעוד שגנאי דזוא לו, ל
ל ביתי חייב אני•בעודכם: (ז).כי חסד חפצתי ולא זבח• א־ני ככם כד״א וחסדכם כענן בקר, כי אתה הדעת מאסת: ולא  לסור א
ם מביאין לפניי כשבאין לרגל, שק־יש פעמים ת א י הייתי חפץ שהעשו חסד, ולדעה אלחים מעולוה וםזבחים ש  זבח• אנ
ן כ ו . , ה כל התועבות האלה  בשנה ובאתם ועמדתם לפניי בביה הזה אשר נקרא שמי עליו־ ואמרתם ניצלנו למען עשזת א
ל הנביא ם: (ז) והמה כאדם־ עברו בריה• והן באין א ה שמוע מזבח טוב להקשיב מחלב א4י נ  שמואל הוא אומ׳ ה



 ה

 לדרוש• דבר י״י מאתו •כגוי אשר צדקה עשרו! ומשפט־ אלהיו לא עוב ישראל; משפטיי צדק• קרבת-אלהים־יחסצון, ואעפ׳יכ הם עוברים
א אני י״י נענה ?־1ו. ברוב גילוליו, פתר׳  את ברותו •שלאברהם אבינו: שבם• בגדו ׳ביי בעוד שהן יושבין ׳בפני הנביא הן בוגדץ כד״
 באותה עבירה שהן חושבין-בליבם: (ח) גלעד קרית און• בתחילת ארץ ישראל עבר הירדן שהיא׳ ארץ גד וגלעד גם הם פעלי און:
 עקובה מדם• בעקבת שופך י דם:ו (ט) וכחכי• אישי• גדודים• כמו שהדייגים נאספים חבורות חבורות להעלות דגים בחכה שלהן, כמו. כן
 ישראל נאםפיםיגדודים גדודים: חבר כהנים• ובחבורת .כהנים שהולכין לקבל מעשרותיהן, כן הן •נאםפץ.חבורות חבורות: דרך ירצחו
ם עוברי נתיבות כשהן נאםפץ חבורח אחת, כי זמה.עשו, כיימחשבות לבנם.הן עושין: .זמה עשו• בדרךיכענין זהמרצחי  שכמה כי
 (י) בביה ישראל ראיתי שערוריה• כשנחלקו בית ישראל מעל בית יהודה שנעשו לשני ממלכות שהמליכו ישראל עליהם את ירבעם,
אשה העלוך מארץ־םצרים:  ראיתי מעשים •מקולקלים־־שעשה ישני עגלי זהב, ואם׳ להן רב־לכם מעלוה ירושתם הנה אלהיך ישראל י
 שם זנות לאפרים נטםא.ישראל• שהם ׳בדן ובבית אל; זנו אחריהם וגלו בעונם: (י״א) גם יהודה שת ־קציר לך• ותרא בגוויה• אחותה
א ובאה עך1 קציר לה שפת׳ ובאה ער־ז גלות לה: ״  יהודה ותלך ותזן גבם היא, שת קציר. לך גרם גלוה לעצמו, קציר לשון גלות, כד
 בשובי שבות עמי• כשהייתי רוצה• להשיבם םשובבתם וטטרדותם-שמרדו־בי, שלא שמעו אלי וכן הוא אומר בדרך אחותך. הלכתי ונתתי

 מכה בידך. שבות לשון מרקת, כמו. משובה ניצחת: ׳־•

 ז.

 (א) כרופאי לישראל ונגלה עון אפרים• בעוד שהייתי עוסק לרפא׳ עון העגל שעשו במדבר, ונגלה עון מלכי אפרים
ובים הן פושטין גדודיהן בחוצות וברחובוה ללסטים  שהוסיפו עליהם שני עגלים:-וגנב יבא• ובלילה •יהי כגנב; פשט גדוד בחוץ, '
4 הרעות ה^ל־יו לעולם לא יאמרו בלבם שאזכור לעונם לפקוד עליהם:  עוברי דרכים: (ב) ובל יאמרו ללבבם• וכשעושץ כ
ה סבבום מעלליהם• כי כירי כך הרבו להטואישםביבותם סבבום מעלליהם־ומעשיהם הרעים נגד פני היו, כלומר אני רואה כל ת  ע
 מעשיהם הרעים י וזכור אותם ולכך איני יכול לשכחם: (ג) ברעתם ישמחו מלך• ברעתם ובכחשיהם שהן שוללין וביחין כל־1 עוברי
 דרכים בכך הם משםהין מלכם׳ ׳ושריהם שחולקיןיעטהם שללם וביזתם,'וגניבתם שגונבין בלילה: (ד) כלם, מנאפים, כמו תנור בערה
 מאופה• מיצר הרע שבוער׳בליבם: ישבוה׳מעיר, מלוש בצק עד חומצתו• כזה ששובת מלוש את בציקו עד שיחמיץ שיאפה אותו
 בתנור, כמו כן הן שובתים בעוד שהם ישינים, מיד כשהוא מקיץ מעיר משנחו, מיד הולך לנאף איש• את אשת רעהו שיחמיץ יצר הרע:
 (ה) יום •מלכנו החלו שרים חמת מיין• יום שמינו עליהן מלכם ירבעם, החלו שריו לחמם ליבם משיכרות היין: משך ידו אתילוצצים•
ה דוד, אם יעלה.העם הזה לעשוה זבחים בבית י״י ה תשוב הממלכה' לבי ת  אותו היום שהמליכוהו עליהם, ויאמר ירבעם בליבו ע
 בירושלם ושב לב העם הזה אל •אדוניהם והרגוני, ושבו אל רחבעם מלך יהודה, לפי שיעלו •לירושלם ויראו ישם את רחבעם המלך ואת
ה המקדש שיבואו •שם ליראוה• ורבותי׳ פירשו לפי שאין ישיבה י ל אדוניהם לפי שיש לו ב ה המקדש מיד ושב לב העם-הזח א י  ב
א למלכי בית דוד בלבד, הה ירבעם שהוא מלך ישראל כשיראו אותו שיראו אותו שאינו חשוב כרחבעם, שרחבעם יושב ל  בעזרה, א
 וירבעם עומד מיד ושב לב העם הזה אל אדוניהם, אל-רחבעם מה עשה אותו רשע מיד וילך ויועץ המלך רעש שני עגלי זהב ויאמר
 אליהם רב לכם מעלות ירשלם הנה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים, וישם אח חאחד בבית אל ואת חאחד בדן ואם׳ להן
 לישראל כשאתם עולין לירושלם אתם עומדים צפופים ורחוקים מרוב עם שבבית המקדש שאינו מחזיק את כולם, אבל אני בניתי לכם
, ׳בערב• באו אצלו ואמרו לו 1 ׳ זה. טי שאינו יכו4-לעמוד בדן יעמוד ־בביה-אד ה דוחק •אה  שני מקדשים כדי שתעמדו. ברווחה־ ואץ ז
 פלחץ לצלמך, אמיילהון-איתון בצפרא,׳ ולצפרא אתאן,־אמי להו חפלחון לצלמי, אמרו ליה נסלח, אמ׳ מסתפינא מסנהדרין.דילכון,
ה שופטיהם,־ מיד הלך ומשך ידו אח לוצצים, קיבץ כל ליצני הדור עמו, הושיב  אמרו ליה ניקטלינון אזלו וקטלו להון, הה״ד ואכלו א
 צדיק אצל רשע, אם׳ להון לצדיקים מאן דרא טיא אמתן•ליה•ררא דמרברא חוו חביבץ ליה׳רלהון יהב אוריחא, אמי להוןלאיפלחין
 לצלמר דעגלא ולא איתפרע מינהון אםרץ ליה םשום־דהוו חביבץ־קדמוהי אישתביק להון, אם׳ להון ראה אנא אעביד הכי הה״ד משך
ה י ליבם •בוער כתנור, בארבם, שהיו אורבים. לניאוף אחר י ה ו את לוצצים,־ בתלמוד ירושלמי: י (ו) כ׳ קרבו כתנור ליבם.בארבם• ש  ד
ל מלכיהם כ ה שופטיהם, כמו שפירשתי למעלה, י  ע״ז כל הלילה• ישן, אופיהם, אופיהם הוא יצר הרע שאופה ליבם: י(ז) ואכלו א
א יתבולל• דבר זה־גרם־לעשרת השבטים להיוה עוגה בלי הפוכה־כתרג׳ ובני ו  נפלו,־לפי שאיןבהם אלי: • (ה) ־אפרים בעטים ה



א ידע׳ א איתהפכת אז אתאכלת, כמו כן ישראל1 קודם שיתבוללו בעמים: (ט) אכלו זרים חילו והוא ל  ישראל דמן לחררא דעד ל
 אעפ״כ והוא לא ידע אח י״י: גם שיבה זרקה בו• גם חלשות נזרקה בו שלא יכול לעמוד בפני האויבים ועל כל זאת לא ידע את י״י:
א ישובו עוד לקיניהן,  (יא) אפרים כיונה פותר־־. אין לב• אין לך בכל העופות שוטה כיונה, ששאר העופוה אם נוטלין את בניהן ל
א לב: מצרים קראו אשור הלכו• אלו שהיריעו להן ל • וכסילים ב טי ה חוששת בכך, ושבה לקינה, כטו כן ישר׳ שו נ  אבל היונה אי
 מכל האומוה, מצרים שטבעו זכוריהם ביאור, ואשור שהגלו עשררת השבטים בהם הם מדבקים, מצרים קראו אשור הלכו, פתרי
 כשמצרים ואשור קודאין לישראל והן הולכין אחריה׳: (יב) כאשר ילכו אפרש עליהם רשתי, במצרים שהם הולכים לעזרה שם אפרוש
 עליהם רשתי, במצרים כמו שנ׳ בספר ירמיה, כה אמר י״י אלהי ישראל אם שום תשיםון פניכם לבוא מצרים ובאתם לגור שם והיה
ט תמותו: כעוף השמים• שהוא מניף ארז ש  ההרב אשר אתם יריאים והרעב אשר אתם דואגיט ממנה שם ידבק אחריכם מצרים ו
 כנפיו ל־יעוף ורשרת פרושה עליו, וצייד מושך אותרה ומוריד העוף לארץ, כמו כן אורידט לישי לארץ: אייםירם כשמע לעדתם*
 אייםרם בייסורין כמו שהשמעתי לעדתם טפי ירמיה הנביא כשם שאם׳ לםעל׳ והייתה החרב אשר יראתם ממנה, שם תשיג אתכם׳
ם עוונותם כמו ה  וכל האמור בפרשה זו: (י״ג) כי נדדו ממנו, שילכו בגלות: ואנכי אפדם• כשהייתי רוצה לפדוהם מצרתם ולםחול ל
ט שוב תשובו בארץ הזאת, ובניתי אתכם ולא אהרוס ונטעתי אותם ולא אטוש, כי ניחמתי על הרעה. אשר עשיתי  שאמור בפרשה א
 לכם, אל תיראו מפני בב?־1 כי אתכט אני להושיע ולהציל אתכם מידו: והמרה דיברו עלי כזבים• כמו שאמור בפרשרת עצמה, דהי
 ככלות ירמיהו לדבר את כל העם את כל דברי י״י אלהיהם אשר שלחו אליהם וגו׳ ויאמר עזריה בן הושע ויחנן בן קרח וכל האנשים
א שלהך י״י אלהים לאמר, לא תבואו מצרים לגור שם: (יד) •ולא זעקו אלי בליבט• 4 ירמיהו שקר אתה מדבר ל  הזרים אומרים א
 דברתי אליך בשלותיך אמרת לא אשמע, ובשביל שלא צעקו אלי בליבט לפיכך ילכו עכשיו בגלות מחמת הצרה, אפי׳ על משכבוה
תט בדברי נבואה מפי ירמיה והייתי רוצוה לחזק פה, כמו אגרה בקציר: (טו) ואני ייסרתי, כשהייתי מייסר או  יתגוררו, לש׳ אסי
ט מידו, ואלי כ ת ט אני להושיע אתכם ולהציל א כ ת  זרועותט לפני מלך בבל אשר אתם יריאים ממנו אל־1 תיראו ממנו נאם י״י כי א
 יחשבו רע, שהיו אומרין לירמיהו שקר אתה מדבר לא שלהך י״י אלהינו לאמר לא תבואו מצרים לגור שם: (טז) ישובו לא על היו
 כקשת רטייה• כשאמרו לירמיהו תפל נא תחינתינו לפניך והתפלל בעדינו אל י׳י אלהיך ובעד כל השארית הזאת, ויגד י״י אלהיך את
 הדרך אשר נלך בה ואת הדברים אשר נעשה, אותה תשובה שאם׳ לעשות לא עלתה להם, ואותה תשובה היתה דומה לקשת דמיה
תה והיא נשברה בידו, כמו כן היתה תשובתן שאמרו לעשות ולא עשו, כמו שירמיה מונה להן כי התעיתם  שיבטח בה הדורך או
 בנפשותם בעדינו כי אתם שלחתם אותי אל י״י אלהיכם לאמר התפלל בעדינו נא אל י״י ככל אשר יאמר י״י אלהינו כן הגד לנו,
ח לפי שאינו משמש לתיבה ה • קמץ הוא ואינו פ 1 ם היום ולא שטעתם בקול י״י אלהיכם וכל אשר שלהני אליכם: על כ  ואגד ל
א מלשון מועיל: ם פת׳ אחר שהו ע ן פתר׳ כפתרון hv דגן ועל תירוש, והקמץ נותן בו ט י  שלאחריו ועומד לבדו, לפיכך א
 זעם לשונם• שזעמו להקב״ה בדבריהן, שיאמרו לא שלחך י״י אלהינו לאמר לא תבואו מצרים לגור שם: זו לעגם בארץ מצדים־ זה
ה הדבר מצרים מלעיגים עליהן, ואם׳ להן עברתם על ץ מצו־יק! כי לא שמעו בקול1 י״י על ז ר ן א א ב א ר ״ ד / כ ר צ מ ן , ן ב ש ר ש ב ך  ה

 תורתכם שםצוה לכם לא תוםיפון לשוב בדרך הזה עוד:

.  ח

 (א) אל חכך שופר• אמר הקב״ה לנביא שים שופר לחיכך ותקע להקהיל את האומות למהר כנשר לבוא אל בית הםקדש
ה תורתי, בריחי: (ב) לי יזעקו אלהי ידענוך ישראר־1• כשיגלו מן האומוה יזעקו אלי ויאמרו ישראל אלהיט  ולהחרים יען עברו א
לך אשר ם ע^ך מ י ש ם ת ו 2 ,  עכשיו היינו רוצים להכירך בתשובה: (ג) טוב• זה הקב״ה: (ד) הם המליכו ולא ממני• כתבתי בתורתי
, והם המליכו מדעתם למלכי ישראל שהדיחום מעלי ולא ממני להםליכם: השירו ולא ידעתי• השירו הוא מתיבות  יבחר'י״י אלהיך מ
 הכתובין שין וקריין םטך, לכך איני יכול לפותרו בלש׳ שד, אלא פתר׳ הסירו מלך זה והעמידו מלך אחר תחתיו, כמו נדב בן ירבעם
 ואלה בן בעשא המרי והמליכו עטרי תחתיו שהוא רשע טםנו, כגון אםציה בן יואש וזכריה בן ירבעם: כספם וזהבם עשו להם עצבים׳
 טמנו: למען יכרת• למען יפסוק מהרה כספם וזהבם: (ה) זנח עגלך שומרון• חדה אף י״י בך, הנח בך אפרים ויושב שומרון בשביל
 עגליך שעשית לך: עד מתי לא תוכלו ניקיון• עד מתי תטמאי לא תוכלי עוד לנקותך מטומאתך: (ו) כי מישר׳ והוא• כך פתי דונש,



 ו

ה י״י  ויו של והוא נופל מן התיבה כמו ותשב תמר ושומימר־ז, ויו של ושוממה נופל, והוא כמו זחשב תמר ושומימה, וכמו ואנחנו א
1 חורין הללו במקומן נאמרו ולצורך עצמן נכתבו, אף  אלהינו ולא עזבנוהו, ויו של ולא נופל, והוא כמו לא עזבנוהו, אבל אמ׳ מורי כד
א אשר עשיתם במדבר, ו ה ם העגל ה  כאן כי מישראל1 והוא כך פתר׳ כי מעגל־יי ירבעם מלך ישראל1 שנטמאתם בהם, והוא ג
 ודחקתם מעלי והלכתם אחרי ההבל שאין בו ממש, חרש עשהו זרה הה, על ידי חרש הוא ולא א4הים הוא, שאחרים עושים אותו
ם, כי שבבים יהיח עגל־1 שמרון, לשביבי אש יינתן עגל שומרון לישרף: (ט) פרא בודד לו. ישראל שהן  ואינו בורא ועושה אחרי
 דומין לפרא לימוד מדבר, שהולך לבדו במדבר, ואינו מקבל־1 מרדות בני אדם, כמו כן ישראל1 אינן מקבלין לדברי הנביאים והולכין
ם התנו אהבה ותניי עמהן כד״א אתנה המה לי, אשר נתנו לי מאהביי:  אל־1 אשור לזנות אחריהן, אפרים• בעמים, התנו אהבים• ה
 (י) גם כי יתנו בגרם עתה אקבצם• אע״פ שיתנו עמהן לעבוד ע״ז עמהן אעפ״כ אקבצם מן הגל־יות, ויחלו מעט ממשא מלך ושרים•
 ומה שהגליתם ביניהן עשיתי כדי שיטעמו גלזת, ויחלו מעט ממשא שימו עליהן מלך ושרים, ויחלו לשון חולי וידעו מה יש בין עבודתי
 שעבדו אותי ובין עבדות שיעבדו לאומות: (יב) אכתוב לו רובי תורתי• כתבתי להם דברי נבואות רבות להורותם דרכי הטוב: כמו זר נחשבו•
 כאילו לא שמעו שום נבואה ותוכיחח: (יג) זבחי הבהבי• אילו עולות, שכולן עולין להבהב המזבח: יזבחו בשר ויאכלו• אילו זבחי שלמים
א  שבעלים אוכלין מן הבשר, עכשיו יאכלו עולות ושSמים ביחד הכל, וכן אמ׳ ירמיה עולוהיכם םפו על זבחיכם ויאכלו בשר, י״י ל
: (יד) וישכח ישראל את עושהו רבן ו  רצם• םשקילקלו במעשיהם אין הקב״ה חפץ בקורבנוהיהן: המה מצרים ישובו• ופי לא שאל
 היכלות• מפני מעון היכלותיהן, ערים בצורות• שבנו להן והן אמ׳ מי יחת עלינו ומי יבוא בארמנותינו, ולכך שכחו את י״י מעוזם, וכן
ם ה א יהיו ערי מעוזו כעזובח חחורש וגו׳ וכת׳ כי שכחח איךיהי ישעך וצור מעהך לא זכרת, ומה יהיה ב ו ה  ישעיה הוא אומר ביום ה

 ושלחתי אש בעריו ואכלה ארמנותיה:

.  ט

ל תשמח להגיל כשאתם עובדין ע״ז, כמו ששמיחים וגי4ים האומות שאע״פ  (א) אל תשםח ישראל אל גיל כעמים• א
, ועמי המיר כבודו שיש בו כח להרע ולהיטיב ו י ה ^  שיודעין שאין בה כח להרע ולהיטיב וגם הטב אין אתם אעפ״כ לא המיר גוי א
א יהיה להם למרעה:  וזנה מעל אלהיו: אהבת אתנן על כל גרנות דגן• כזונות שהולכות על כל גרנוח דגן הגורן: (ב) לא ירעם• ל
ם בטומאח יאכלו, וכן ביחזקאל הוא אומר מ ח  וכחש יפסוק, כמו אכלתם פרי כחש: (ג) ובאשור טמא יאכלו• כלומר בגלוח אשור ל
ה יהודה: זבחיהם ח נ , וגו׳: וד) יםכו• ניסוך היין: יערבו• במנחה כמו שנ׳ וערבח לי״י מ א מ  ככה יאכלו בני ישר׳ את לחמם ט
 כלחם אונים להם• בעוד שענא רצונו הם מקריבין לפניי קרבן והיהה להם אשח לריח ניחח לי״י משקילקלו מעשיהן היו זבחיהם
 כלחם אונים, כלחם מכאוב: בית י״י• כמו לבית י״י, כמו לחצר י״י יבוא, ופתר׳ לאוצר י״י יבוא: (ה) וליום חג י״י• ליום חגא שיחוגו
: (ז) ידעו ישראל אויל חנביא• כשיבואו  וינועו כשיכור: (ו) כי הנה הלכו משוד• עכשיו ילכו בגלות משוד האויבים הבאים ע4יהן
 ימי הפקודה שיפקוד עוונם אז ידעו ישראל בבואן דברי הנביא יודע הנביא אשר שלחו י״י באמת שנתקיימו דבריו, כשהיה מתנבא הן
צא א איש אשר רוח אלהים בו, כשהוא מתנבא להן הן אמרו משוגע הוא, וכן אתה מו ו  אטור אוי4'הנביא משוגע איש הרוח, ה
 בשטעיה הנחלטי אשר שלח בשםו םפרים אל כל העם בירושלם אל צפניה בן מעשיה הכהן לאטר י״י נתנך כהן תחת יהוידע הכהן
 להיות פקידים בבית י״י לכל איש משוגע ומתנבא עתה למה לא גערת בירמיה הנעתתי המתנבא לכם: אל רוב עונך, ורבה טשטטה•
 רוב עון עשית ורוב משטיםה ושנאה יהיה לך: (ה) צופה אפרים עם אלהיו• נביא השקר אפרים שולח להתנבאות לו לשלום, והוא
ם מרחיקין וטומנין א מתנבא: נביא פח יקוש על כל דרכיו• נביאי השקר הם מקריבים להן, ונביאי אמת ח ו  אומי שמעה דבר י״י ה
ה שמינו בבית אלהיו לשמוע דבריו: (ט) העמיקו מ א  פח ומוקש לרגליו, משמימה בבית אלהיו• שנאה ואיבה הן נוטרין לנביא ה
: ם ת א ט  שיהחו כימי הגבעה• החמירו לע״ז ושיחהו דרכיהם כמו שעשו בימי הגבעה, בימי השופטים, וי^כך יזכר עוונם ויפקוד ח
 (יא) מלידה ומבטן ומהריון• היה לו למקרא לומ׳ מהריון ומבטן ומירידה, וכן כשהוא אומר ערב וידעהם כי אני י״י המוציא אתכם
 מארץ מצרים, אבל בבוקר לא תדעון, וכשהוא אום׳ ובוקר וראיתם את כבוד י״י ובערב לא תראו, שהרי כמו כן בערב ראו שנתן
א  להן את המן, אלא כך פתר׳ כשהוא אומ׳ ערב וידעתם כי אני י״י המוציא אתכם מארץ מצרים וראיתם את כבוד י״י ובערב ל
 תראו, שהר* כמו כן בערב ראו שנתן להן את המן, אלא כך פתר׳ כשהוא אום׳ ערב וידעתם כי אני י״י המוציא אתכם מארץ מצרים

3 



 וראיתם את כבוד י״י וכשהוא אומר ובוקר חשוב כמו שאם׳ וידעתם כי י״י הוציא אתכם מארץ מצרים, וכן תן האמור שלזה בזה ואת
• אילי דכתיבין שין וקריין סמך: (יג) אפרים כאשר ראיתי לצור שתולה ם ה  האמור שלזה בזה, וכן הרבה מקראות: (יב) בשורי מ
תם  בנוה• ראיתי אפרים שהוא משריש כל כך שיכול לדמות בגודלה לצור שתולרה בנוה, טוב שאמרה אני כלילת יופי, וא׳ אתה חו
 תכנית מלא הכמה וכד^יל יופי, בכבוד זה עמדה עד שאמי מושב אלהים ישבתי בלב ימים מה כרת׳ שם לכן הנני מביא עליך זרים
 עריצי גרם והריקו חרבותם על יופי חכמתך וחללו יפעתך, כמו ישראל שהיו צדיקים היו כלילת יופי משוש לכל חארץ, אבל משחט או
ה י  גרמו בעוונם להוציא אל הורג בניו: (יד) תן להם י״י מה תתן: לפי שאמר למעלה כי אם יגדלו את בניהם ושיכלתים מאדם, ח
 מרחם הנביא עליהן ואם׳ תן להם י״י מה תתן, מה שאתה רוצה לשכלם כשהם גדולים, תן ק־יהם רהם משכיל שהרהם משכלם ולא
 יראו אור, ושדים צומקים• ואם יצאו םהרהם שיהו אםותם צוםקים שלא יהא להן ממה להניק, וימותו מיד, ובירי כך למה לפי שאינו
: (טו) כל רעתם• ישמחו, בכל מקום שהיתרה שם קדושה בתחילה שם הקימו ע״ז וגדיפי שכל  דומה אבלו של קטן לאבלו של גדוד1
 שבע שנים שכיבשו ושבע שחיבקו עמר שם ארון ולכך העמידו שם צלמים: מביתי אגרשם• וגם אתרת ביתי טימאו, לפי שהיתה שם

 קדושה בתחילה, והעמידו צלם בהיכק־1, ולכך אגרשם מביתי ולא יטמאו עוד:

מה לגפן שבוקק פריו, כמו הבוק תבוק הארץ מהם שיגלו לאשור כד״א הנדה ו  (א) גפן בוקק ישראל פרי ישוה לו• ישר׳ ד
 י״י בוקק הארץ ובולקה, ועוד. פניה והפיץ יושביה: פרי ישנה לשון דמיון: כרב לפריו• כשנתתי להם פריו וכל טוב בארצו והם גמלו לו
ה אזניך וש^התיך והלכה, ׳ הרבו מצבות, כמו כי יטיב אבי הרעה עליך וגיליתי א  רעה והרבה למזבחות לע״ז: הטיבו מצבות• פהר
א ו  שפתר׳ ירבה את הרעה: (ב) חלק לבם עתה יאשמו• משחלק ליבם מאח הקב״ה והטיבו מצבוח לבעל: והוא יעדף םזבחותם• ה
4  םזבתותם ההטא שיערוף וישבור םזבהותם וםצבותם יאשמו בדבר זה הם: (ג) כי עתה יאמרו אין מלך לנו• עתה יאמרו בגלות כ
ה ש ע ה י״י, אנחנו ומלכינו שריחקנו מעליו, והמלך מה י  מלכינו אינן מצילין אותנו, כי sh יראנו את י״י• וכל זה לפי שלא יראנו א
ר שחטאנו מה יוכל מלכינו לעשות: (ד) דברו דברים אלות שוא וכרות בריה: מאשרינו מתעין אותנו, הם מיריבי ישר׳ ח א  לנו• מ
 שהכריחו אוהנו לדבר שקר ולהשבע אלוה שוא ולכרות ברית לע״ז: ופרח כראש משפט hv תלמי שרי• כעשב מר, כרוש שפורח
 וגדל על תלמי שדות, כלומר פרח גלות מר בשביל עיוות משפט: (ה) לעגלות בית און יגורו שכן שומרון• מעגלים שעובדים בבית
 אל יש להם לגור ולההפהד לשכונת שומרון הן עשרה השבטים, ולפי ששומרון ראש המוכות כד״א כי ראש אפרים שומרון, לכך
 קודאין להן שומרון: כי אבל עליו עמו וכמריו עליו יגילו, פתר׳ כי אבל עליו עמו וגם כוםרם שעתה יגי^ו, כולם יתאבלו על כבודו כי
ט ה ם  גלה ממנו: (ו) גם אוהו לאשור יובל מנהר. למלך ירב• בשנת שתים עשרה לאהז שהגלד. םנחריב לעשרת השבטים הגלה ע
 עגלי זהב שעשה ירבעם, הה״ד גם אותו לאשור יובל מנחה למלך ירב, בסדר עולם• רבוש ישראל מעצתו• מאותה עצה שנתייעצו עם
 ירבעם כד״א ויועץ המלך רעש שני עגלי זהב: (ז) נדמה שומרון מלכה כקצף על פני מים• קצף בלש׳ כנען פיגא, ובלע׳ אשקוםא,
א וישראל עמו, וכן הוא אומר בשנה התשיעית ו S פני המים לכאן ולכאן, כמו כן יהיה נע ונד בגלות, ה  ופת׳ נמשל לקצף שהולך ע
ה מחטיא את ת , לכד מלך אשור את שומרון רגל את ישר׳ אשורה וגו׳: (ח) חטאת ישראל• כלומר בדבר זה א ה ל  להושע בן א
ם היתד. הטית דגושה הוא שם דבר כמו א  ישראל בבמות בית אל חטאת כי הטית רפא וקמצא הוא הניקוד מלמדינו על פתרון זה, ו
ה חם טחטיאין עצמן: ואם׳ להרים כםונו ולגבעות נפלו על־יינו חטאה עסך, שפתר׳ בדבר ז  חטא, וחוא כמו והנח עבדיך מוכים ו
 הייתם שמחים: (ט) שם עמדו• באותו טרה שתפשו באותה מידה הן אוחזים עוד היום: (י) באותי ואסרם, בשביל שהייתי מתאוד.
 להחזירם למוטב הייתי םייםרם בדברי תוכחות עד עכשיו: ואספו עליהם עמים, באסרם לשתי עוגוחם• ומאחר שאינן רוצץ להווםר
 בדברים מעכשיו אייםירם ביד האוםות שאוםפו עיניהם עמים יכבידו עליהם עולם כאוסר זה שאוסר שני מעניתוח על צואר בהמה,
 עונותם, כמו האריכו למעניהם, והוא מלש׳ עול: (יא) ואפרים עגלה מלוםדה אוהבתי לדוש• ישראS הם היו מלוםרין בכך לדוש
 האוטות תחתיהן, שכל האומות נכנעין תחתיהן, ואני עברתי על טוב צוארה• היא היתה עגלה ואני עובר לפניה, כמנהיג זה שמנהיג
ה ה, כך אני הלכתי לפניהם לכבוש האוםוה לפניהן, ארכיב אפרים יחרוש יהודה• פתר׳ ארכיב ואטשיל א י  את עגלתו ועובר לפנ
 אפרים על בטוהי אוטות לכבוש ולדרוך: יחרוש יהודה ישדר לו יעקב• יהודה ואפרים היו רוכבין ער־1 האוטוה כזה שהורש וטשדד



אחר כך תזרע ׳ חרשו לכם חרישו־! השדח ו ה  שדהו: (יב) זרעו 4כם לצדקה וקצרו לפי חסד• והיאך חזרעו, נירו לכם ניר, פ
ה ם הימולו לי״י והסירו א ה 4 קוצים, שהזורע אל הקוציבם ועל הברקנים אין זריעתו יוצאת, כמו כן חעשו א  זריעתכם, ואל תזרעו א
ם לא בדרכיך ברוב ה  ערלת לבבכם, ואחר כך עת לדרוש ?־1י״י והוא יבוא ויורה לכם צדק: (יג) חרשתם רע עולהח קצרתם• א
 גיבוריך, אתה בטהת להינצל ברוב גיבוריך מפני םנחריב מלך אשור, לא תינצל לפניהם: (יד) וקאם שאון בעמיך, וכל מבצריך יושר
ה יקום שאון רבים עםים ת ה ארבאל ביום מלחמה• אתה יושב לבטח ואין אתה מתיירא משום חיל שיבוא עליך, ע י  כשוד שלמן ב
ן עליו, כאוחו שוד • שיושב לבטח בש^ום ואין נזהר מן החיילות הבאי ד א  בעמיך וכל מבצריך יושדדו אותם אויבים כשוד שבא ל
ה ארבאל, שהוא לשון י  יבוא לך כשתשוב לבטח ולשלום ולא תיזהר מן החרב שבביה יבואו האויבים ויתפשו אותם, פתר דונש, ב
 ארבאל כי אל בו נופל מן התיבה וכן מתיבות יזרעאל נופל אל־1 מן התיבה שהוא לש׳ זרע ויגיד עליו ריעו שאמ׳ וזרעתיח לי בארץ
 ותרג׳ ארבאל בכמנא: (טו) בשחר• פתר ר׳ מנחם שהוא לש׳ סוף, וכן תרג׳ בםופא, ובלש׳ תלמוד היה לו לומר בן תשחיר, והוא
ו יוצא ממשמעו וכה פת׳ בשחר נדמה עליך מלך נ  כםו בן זקונים, וכמו נוח להשחורת ואמי אני יוםף בירי שמעון בשער׳ בשחר אי

 ישראל אדם אחד נדמה הוא ושותק כשהוא ישן, אבל מלך ישרי אפילו בשחר ובצהרים נדמה כאילם לפני סנחריב:

 יא.
 (א) כי נער ישר׳ ואוהבהו• כאדם שמאיים את בנו נער ומלמדו דרך הטוב באהבהו אותו, כך הקב״ח מייסדם ומלמדם
ה ש  מנעוריהם דרך החיים, וכל כך ל־ימה מפני שאהב אותם: וממצרים קראתי לבני• מגלות מצרים שנשתעבדו שם קראתי על ידי מ
 ואהרן בני בכורי ישרי להוציא אותם ממצרים, וכך נהגתי עסהם עד עתה שאני שולח להם נביאיי יום השכם ושלוח לייסרם ולהחזירם
 למוטב: (ב) קראו להם כן הלכו מפניהם • וכשהנביאים קוראים להם להשמיעם דברי הנבואה והן הולכין יותר מפניהם לפי שמאסו
ה הם חולבים לזבח לבעלים ולקטר לפסילים: (ג) ואנכי תרגלתי לאפרים אנ  בדבריי ולא יחפצו בו, כן פתר׳ יותר, ולבעלים יזבחו• ו
ה שהלכו במדבר, תרגלחי, הכנסתים נ  קחם על זרועותיו• בתחילה הוצאתי אותם מארץ מצרים על ידי משה ואהרן, לסוף ארבעים ש
 לארץ ישראל על ידי יהושע בן נון, למטה אפרים ולקח אותם על־1 זרועותיו והביאן לארץ ישראל, ולא ידעו כי ריפאהם• הם היו
 יודעים: (ד) בחבלי אדם אמשכם בעבותות אהבה• כשהבאהי יעקב ובניו מצרימה, משכתים שם בחבלים ובעבותות של אהבה
 שהמשכתי את יוסף בנו שהיה מושל בכל ארץ מצרים שנתן להם עגלות להביאם שם, והושיבם במיטב הארץ ועל ארץ מצרים למח
ה להם  מפני הגזירה שנגזרה כבר לאברהם אבינו בין הבהרים שאמי לו הקב״ה ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם: ואהי
ה שמרחם על בהמתו מרים העול וסומנו בידו כדי שלא יכבד על צואת כמו כן אני מרחם עליהם  כמרירי עול על לחיהם• כאיכר ז
ה עני עמי אשר בםצרים: ואט אליו אוכיל• חטיחי עליו עבודה מצרים לפי כוחם לאכיל ולסבול עד  במצרים כד״א ראח ראיחי א
ה עוד מפני ז  שגאלתים משם: (ה) לא ישוב אל ארץ מצרים ואשור הוא מלכו• משנגאלו משם ציויהים לא חוםיפון לשוב בדרך ה
ו• י א שבו: (ו) ואכלה• מנוגן באהנחתא ושם םי ו לשוב• אבל אלי ל א יוכל לשוב פנו לכם ל־ידרך אשור מלכם, כי םאנ ל  ש
א יגיע להן כך, ט ׳ וכלתה החרב מגיבוריו, ואכSה אותם, ואי זח ח ה א לואכלה, וכך פ ו  הדבר, מטועצוהיהם• הרעים פירוש ה
ם שומרון מפני רעהכם: ה א אומר למעלה ככה עשה ל ו  ממועצוהיהם הרעים, שנתייעצו עם ירבעם, לעשוה שני עגלים וכן ה

 (ז) ועמי תלואים לםשובתי• הם תלרים בכך אם ישובו, ואם לא ישובו, יש פוהרין עלילח חזקה יקרא אותם בכך, ומפרשים ואל, כמו הפטרת ויצא
ב ק ע  יש לאל ידי, שפתר׳ לשון חוזק, ועל מפרשין כמו עלילה, אבל אילו שתי תיבות ונקודותיהן אינן מוכיחין על פתרי זה, ואל נקוד י

 פתח קטן ומחובר במקיף לעיל והוא כמו כל ואל שמשמש לתיביה שלאחריו, כמו אל משה ואל אחרן ועל פתח הוא כמו כל ועל
׳ ואל על יקראוהו כלוט׳ ואל הדבר ר ה  שהוא משמש לתיבה שלפניו, כמו על מצרים ועל כוש, ולכך אינן יוצאין מגזירתן, וכה פ
 שיקראוהו עליו, הנביאים לישראל, יחד לא ירומם• פתר׳ כולם יחדו לא ירוממו ולא מעילון תשובה לעשות: (ה) איך אתנך אפרים
 אםגנל ישרי• אע״פ שהן חוטאין איך אעשה שאתנם ביד האומוה ואםגנם בידיהם אמגנך לשי שבר כמו מגינת לב: כאדמה• איך
 אתנך הפוכה רגע כמהפכת׳ אדטה וצברים: יחד נכמרו ניחומיי• שאני מרחם עליחן, נכמרו לש׳ חימום, כמו כומר של תאינים
 שםקבצים' התאנים יחד והם מתגלגלים וממתחממין: (ט) אל אנכי ולא איש• איני כאיש שאין לו ארך אפים אלא מיד נוקם את
 חמתו, אבל אני מאריך אפי כי אל ארך אפים אני להם: בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר• ליקח נקמתי מהם: (י) אחרי י״י ילכו



 כאריה• אם ילכו ישראל אהרי י״י ואחרי דרכיו של הקב״ה לדרוש אותו בגלותם, כאריה ישאג הקב״ה על האומות הטשעי־דץ בהן:
W ויחרדו בנים מיבם• יחרדו בני ישר׳ מן הגלות מעות שעלו שם: (יא) יהרדו כצפור ממצרים ומזנה מארץ אשור• יחרדו בגי 

 מגלוח מצרים ואשור וכ״א כציפור השבה לקינה, וכיונה החוזרת לשובבה:

 יב.
ר שגלו עשרר־ז השבטים עדיין דבק יהוח־ן באלהיו, רד כמו וירד hv הכרובים ועל ח א  (א) ויהודה עוד רד עם אל• ל
 התימורות את הזהב הדבוק את הזהב על הכרובים: (ב) אפרים רועה רות ורודף קדים• שמצפין לעזרת מצרים שהוא רוח, וכך הוא
ם י ר צ מ ה ^ ח נ מ 1 ה , ח נ  אומ׳ ומצרים הבל וריק יעורו, וברית עם אשור יכרתו, שיעזור זה לזה בעת צרתו: ושמן למצרים יובל• שמובילין מ
 מן השמן הטוב שבארץ ישרי, וכן הוא אומר ותשורי למ4ך בשמן: (ג) וריב לי״י עם יהודה־ למעלה הוא אום׳ ויהודה עוד רר
ם יהודה אלא כאדם האומר לחבירו אריב לפניך עם כד־1 על מה שעשה לי ן וכן הוא אומ׳ וריב לי״י ע אמ ם קדושים נ ע  עם אל, ו
. t,y ן ו^קי•׳ ן^קך י ב י ו נ י  ותהיה בינינו מוכיח, כמו כן הקב״ה אמי ליהודה שהוא צדיק אמר לו לפניך אגי^ה את ליבי ריבי ^ ב
 כדרכיו: (ד) בכטן עקב את אהיו־ זה הריב שביני ובינו כשעשיתי לו כל זה שנתתי לו שררה אפי׳ בבטן אמו כשיצא עשו וירו אהזת
ך א 1 , ם י ה ר ה . ש ל כ ו  בעקב עשו, ובאונו שרה את אלהים• ולאהר שיצא מבטן אמו שרה בכוחו עם המל־יאך: (ה) רשר אל מלאך ר
ה אל ימצאנו ושם ידבר עמנו• בירכו ואמ׳ לו שמך יעקב לא יקרא שמך עוד יעקב כי י  ביקש ממגו ואם׳ שלחיני כי עלה השחר: ב
שם ידבר  אם ישראל יהיה שמך, לא תאמר שמעצםי בירכהיך את הברכה הזאת הקב״ה הסכים עימי בברכתי ובית אל תמצאנו ו
ה שמו S שכמו כן בירכו רכה׳ ויאמר שמך יעקב: (ז) וי״י אלהי הצבאות י״י זכרו• פת׳ ז  עמנו, שיסכים עימי בברכתי שבבית א
ה ת  שלהקב״ה כד״א זה שמי לעולם הה זכרי לדור דור, כמו שעשה הקכ״ה ליעקב כמו כן יכול לעשות לכם כמו שכוחו אז כן כותו ע
 לעזור לכם, אם אתם לאלהיכם חוזרין תשובו ותקוו אליו תמיד: (ד.) כנען בידו מאזני מרמה לעשוק אהבי לא ההיו אוהבים לעשוק
 כסוחר זה שאוהב לעשוק בני אדם במאזני מרטה שיש לו: (ט) ויאמר אפרים אך עשרתי מצאתי און לי• כשקנו כל נכסיהן בראמות
 הן אמ׳ נתעשרנו מצאנו ממון: כל יגיעיי לא ימצאו לי עון וחטא, שקניהי בראמות אפיד־יו שוד. פרוטה, ור׳ שמעון אחי רבינו פתר
ן לי, ו  ויאמר אפרים, כך אמר אפרים הוא ירבעם שהוא משבטו כשהמליכוהו עליהן עכשיו אתעשר מממונן של ישראל מצאחי א
 מצאתי כתב שכת׳ בו שכל ישר׳ עבדים לי, לפי שאמרו השיטים ליוסף הננו לך לעבדים, כל יגיעיי לא ימצאו לי חטא, מאחר שהם
ה יש׳  עבדיי כל יגיעיי שאטול מהם לא ימצאו לי חטא: (י) ואנכי י״י אלהיך מארץ מצרים• ד־יא אותו כתב מצאתי לי להעביד א
 כד״א כי לי בני יש׳ עבדים עבדיי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לא מצאתי לי שהוחסך מאח הקב״ה ועבר לבעלים שעשה,
ה אנו חוטאין לפניו והלא ho העושר מ  ואנכי פתר׳ כתרג׳ ויאמר אפרים אך עשרתי, כלומר כשהן חוטאין לפניי היה להם לומר ל
ם א  שמצאנו כל נכסינו שיגענו בהם לא ימצאו כופר לנו ביום עברר־ז, לעון ולהטא אשד הטאנו, ואנכי י״י א^היך מארץ מצרים, ו
ם ת א  היו הן אמרי כך שההודו hv עוונם אני י״י שהוצאהים מארץ מצרים אני הוא שהייתי מושיבם עדיין, באהלים כימי מועדי צ
 ממצרים: (יא) ודברתי על הנביאים• אבל אינם רוצים לשוב שהרי לכמה נביאים דברתי נבואתי והרביתי נבואתי חזון הרבה: וביד
א ל ה עצמי בכבודי לנביאים שרואין את שכינהי לפי שכשאני שולחם להשיבם מדרכיהם היעים ש מ ד  הנביאים אדמה• מ־*ף אני א
ם  ישיבו להם ויאמרו לא דיבר י״י אליכם: (יבן אם גלעד אין אך שוא היו• אם לכההילה היו יושבי גלעד רעים ועכשיו הם רעי
 וחטאים לי״י מאד, בגלגל שוורים זיבחו• לע״ז, גם םזבחותם כגלים על תלמי שדי• ולא תאמר בגלגל הם כל כך חוטאין אלא לא הניחי
ם ת למה אין א ה ארם ויעבד ישראל באשה ובאשה שסר• ו ד : (יג) ויברח יעקב ש ז ״ ע ם שדה שלא הקימו מזבח 4 ל  הפטרה אפי׳ ח
• י  לוקחין מוסר מיעקב אביכם ששמר ציווי אביו, בשביל אשד, שצייהה עליו וישבת אמו ימים אחדים, והלך שם ועמדה שם עשר
א שראיתם שעל ידו י י נ  שנה: (יד) ובנביא העדיה י״י את ישראל מארץ מצרים• על אחת כמה וכמה שיהיתם כדיי לשמו־ דברי ה
ץ מצרים על ידו, לכך אני אומר שבדבר שהנביא מדבר אליכם הייתם כדיי ר א  נעשה אות ומופרז בזה שהעלה הקב״ה את ישר׳ מ
 לשמיר ציירו: (טו) הכעיס אפרים תמ:־ורים• אחר יעקב אביכם אין אתם לוקחין מוסר, אבל אחר ירבעם וחביריו שחטאו והחטיאו
 את הרבים שהפעים להקב״ה בעגלים שעשה לך ולכך באי fr- תמרורים גזירות קשוה: ודמיו עליי יטוש• ולייי שהחטיאו את ישי׳



 ח

 וגרבם לדמן של ישראל לישפך, על ידי אוהו דם הפילו, ונטש הקבי׳ה vSy שחשב לו כאילו הוא עצמו שפך, וחרפהו ישיב לו
 אדניו, כד״א ובערתי אהרי בית ירבעם כאשר יבער הגלל עד תומו:

 יג.
• יד במלך י ר רבע• לשלמה כד״א וזה הדבר אשר ה  (א) כדבר אפרים רתת נשא הוא בישראל• רתת פחד, כשהרתית י
 שלמה בנה את המילוא םגר את פרץ עיר דוד אביו, כל שבע שנים שבנה שלמה את בית המקדש לא טעם בהן טעם יין, וכשבנאו
• טעם יין, באותה הלילה םגר את עצמו עם בת פרעה בבירת המילוא שהניהו דוד אביו פרוץ ליכנם בו תלמידי ע  אותו הלילה ט
מצא תמיד שהיה קרב  חכמים, ומפתיחוה של בית המקדש משים לםראשוהיו, והיו יריאים להקיצו משנתו וישן עד ארבע שעות נ
ה ר ש א היה קרב אותו היום עד ד׳ שעות ועל־1 כן דיבר ירבעם אל שלמה ולכך זכה להיות נשיא בישראל על ע  בשעה ראשונה ל
 השבטים ביד אחיה השילני: ויאשם בבעל וימת• ואם חטא שלמה מעט, זה הרע לעשות שהאשים עצמו בבעלים בשני עגלים שעשה
ה יהוא כרי להכות את בית אחאב אדונו עתה יוסיפו לחטוא• ועתה ביח יהוא יוסיפו לחטוא המלכתי א  ולפיכך לקה בעוונו: (ב) ו
 ^תת את ביתו כביתו של ירבעם בן נבט, ולבסוף הוסיף יהוא להטוא יותר םכול־ים: רעשו להם מסכה מכספם כתבונם עצבים• שהיו
 עושין צלם בדמות שר העיר והיו לוקהין עגל אהד והיו םאכילין אותו שעורים לפני אותו דמות, והוא סבור שאותו דמות מאכילו כל
 שעה וכשהכוםרים רוצים לזבח אדם אהד לפני ע״ז היו מטמינין אותו דםוח ומביאים כל בני העיר, ואו׳ הכומר ע״ז רוצה לזבוח לפניו
 אחד מכם מי שהעגל נושקו אותו אדם מזבח, והעגל הולך ונושק י־יו לאותו שראה בדמוה הצלם שאוכל לפניו כל יום, וזהו זובחי
 אדם עגלים ישקון• פתר׳ אותו שאנו זובהים לע״ז שהעגלים מנשקין לו: (ג) לכן יהיו כענן בוקר וכטל משכים הולך לפי שעושין כן,
: וכעשן ה ר ע ם יםוער אותו מגורן חרקו לרוח ס ד א  ולכך יהו כלץ מהרה כענן בוקר שכלה והולך מהרה: כמוץ יםוער מגורך כקש ש
 מארבה• תרג׳ וכתננא דםSיק ממות נורא: (ה) אני ידעתיך במדבר בארץ תלאובות• אני ידעתי מה שהיית צריך במדבר והייתי
: בארץ א אום׳ זה ארבעים שנה י״י א4היך עמך לא הסרת דבר, ידעהיך בצרכיך, כמו יודע צדיק נפש בהמתו ו  םםסיקך, וכן ה
בה, והוא המדבר שאין אדם מוצא בו כלום: (ו) כםרעיהם וישבעו• כשהכנםתים ל־יארץ • תאב בה כל טו ד א  תלאובות• בארץ ש
 ישראל ואכלו פיריה וטובה ואכלו ושבעו, וירם ליבם, םששבעו רם לבבם !שכחוני: (ז) ואהי להם כמו שחל• כאותו שחל וכאותו נמר
ר בו דונש שהוא מגזרה אשורנו ולא ה  שיושב hv דרך ומצפה לטרוף טרף כמו כן אשור ואצפה להשחיתם, אשור, השין רפי, פ
ן דגושה הוא שם אומה: (ח) אפגשם כדב שכול• כמו דוב משכל, כמו שהאמר רחום מלא רחמים חנון  קרוב, אבל אשור שהשי
 מלא הנוגים, כך תאמר שכול םלא שכולים, והוא הארס שבו: ואקרע סגור ליבם• לפי שאמ׳ למעלה כמרעיתם וישבעו ששבעו כל
 כך שסגר ליבם את חלבם: (ט) שיחתך ישר׳ כי בי בעזרך• פת׳ ישר׳ עונך שיחת לך שמרדת בי, ואם תאמר מה בכך שמרדתי לך
 אלא כשמרדת בי תדע שבעזדך מרדת: (י) אהי מלכך איפוא• פתר בו דונש אהי כשאהיה עומד מנגד ולא אעזבך בעת צרתך ואז
 איפוא יהי pSo• ויושיעך בכל עריך אשר אמרת תנה לי מלך ושרים כד״א ויאמר העם אל שמואל־ עתה שימה לנו מלך לשופטינו
 ככל הגרם, פתר ר׳ מנחם כתרג׳ אהן מלכך, אן מלכך: (יא) אתן לך מלך באפי ואקח בעברתי• מלככם שאול הראשון נתתיו לכם
מ אותי־מאסו מםלוך עליהם: ואקח ל שמואל שמע לקול העם לכל אשר יאמר אליך כי ?־1א אותך םאםג  באפי, כד״א ויאמר י״י א
 בעברתי• זה מלך האהרון זה צדקיהו שנ׳ ואת עיני צדקיה עור: (יב) צרור עון אפרים צפונה חטאתו• שכל /גונם צפון עד שנפרע
 מהם ביום גלותם: (יג) במשבר בנים• הצרה של אשד. היושבת על המשבר: (יד) מיד שאול אפדם וממות אגאיך^ם• מיד אומות
ה ישראל כשיעשו רצוני, ואהי דברך מות, אני אהיה שאדבר על־ייך מות: אהי קטבך  הדומין לשאול, וממות מידיהן הייתי פודה א
,  שאול• ואני שאקטוב אותך לשאול, ור׳ םנהם פתר אהי דברך מות שדיברה שכרתה ברית את מות, ועם שאול, אהי קטבך שאוד1
ם שאול, וכן הוא אומר בישעיה כי אמרתם כרתנו ברית את מות, ועם שאול עשינו חתה, שוט שוטף כי יעבור  איה ברית שכרתה ע
 לא יבואנו: נוחם יםתר מעיניי. שלא אנחם מן הדעה: (טו) בין אחים יפריא• אחים מרשק בלע׳ כמו ותרעינה באחו: יפדיא• כפרא

 שרועה בין אחים, כמו כן הן רועים במראה הטוב בארץ יש׳:
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 יד.
 (א) תאשם שומרון, כי מדתה באלהיה, והוריותיו יבקעו נשים הרות: (ב) שובה ישר׳• מאחר שכל כך נגזר עליכם, לכך אני
 אום׳ שובה ישראל עד י״י אלהיך קודם לכן: כי כשלת בעונך לפני אויביך, אינו בכך שלא יש בך כח לעמוד כנגרן כי עונך םכשילך:
• ושובו אל י״י• כאדם האומר לחבירו דבר לך ברבר שאני יועצך שהעשה אותו כמו כן הנביא אומר לישראל  (ג) קהו עםכם דברי
 קהו עמכם דברים ושימו לבבכם לדבר שאני אומר לכם, שובה ישראל עד י״י אלהיך, ושובו אל י״י, אסרלים בלעי: כל חשא עון• כלו׳
 כל עוונינו םלח לנו, וקח טוב, שעשינו, ונשלמה פרים שפתינו, פתר׳ ונשלמה שפתינו במקום פרים: (ד) אשור לא יושענו• כל זה מן
א נוסיף עוד לילך למצרים ולאשור לעזרה, ועל םום לא נרכב׳  התשובה שתאמרו מה שהנביא מונה לנו מצרים קראו אשור הלכו, ל
 השוב כאילו אמ׳ למצרים לא נרכב, כמו שאמ׳ ישעיהו, הוי היורדי• מצרים לעזרה ועל סוסים ישעינו: ולא נאמר עוד אלהינו
, ויקבל • יתום• לבר בך: (ה) ארפה משובת•• אותה משובה ששבו עד עתה, הק׳ ירפה משובת• ח ר ר בך י ש  למעשה ידינו א
ב• אני אוהב חשובת• כפרי • פרים נדבה והק׳ משי  תשובתם: אהבם נדבה• כעד ונשלמה פרים שפהינו, נשלמה שפתינו במקו
ה י ה ר לםעלה חרה אפי בם, עכשיו הקב״ה משיב להם שב אפי ממנו: (ו) א מ א  נדבה שיקריבו לפניי, כי שב אפי ממני• כעד ש
• יבש פרי בל יעשון חתר ואומר כאן יפרח כשושנה רך ש ר  כטל לישראל ויפרה כשושנה• כעד שאמר למעלה הוכח אפרים ש
 שרשיו כלבנון, שענפיו ארוכוה ונוטות לכאן ולכאן: (ז.ח) ילכו יונקותיו• שמרחיבין יונקותיו כמו כן יגדלו את בניהן ושיכלתים מאדם,
 ויהי כזית הודו, כזית רענן יפה פרי תאר יקרא שם הוד ישרי יושבי בצלו שלאותו אילן, כעד שאמי לםעלח גורן רקב לא ירעם, חזר וריפא
ם  כאן, יהיו דגן ויפרהו כגפן: (ט) אפרים מה לי עור לעצבים״ לפי שאמר למעלה חבור עצבים אפרים הנח לו, עכשיו יאמר אפרי
 מה לי עוד לעצבי•: אני עניתי ואשורנו• אטד לו הקב״ה אני אענה בתשובה, כאדם שלא יכול לעלוה על האילן וכופף את ענפיו
 ואוחז בם ועולה, כמו כן אני סומך לישראל: ממני פריך נמצא• כנגד שאמר למעלה יבש פרי בל יעשון, חזר ואמר כאן ממני פריך
ה הרע, צדיקים שיאחזו א ה הטוב ו • נתתי לפניכם א ה נבון וידעם• אמר הנביא לישראל, שני דרכי ל  נמצא: (י) ומי הכם רבן א

 בדרכי י״י הטובים ילכו בם, ופושעים ינשלו בם• ופושעים שלא יאהזו בם יכשלו בשבילם:
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