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 בראשית פרק לג
ה ְועַ א( ) ים ַעל ֵלאָּׂ דִּ יׁש ַוַיַחץ ֶאת ַהְילָּׂ ּמֹו ַאְרַבע ֵמאֹות אִּ א ְועִּ ו בָּׂ ֵנה ֵעשָּׂ יו ַוַיְרא ְוהִּ א ַיֲעֹקב ֵעינָּׂ שָּׂ חֹות  ַויִּ ָָּׂ ֵחל ְוַעל ְׁשֵֵּי ַהְְּׁ  ל  רָּׂ

ֶדיהָּׂ ַאֲחֹרנִּ  ילָּׂ ה וִּ ה ְוֶאת ֵלאָּׂ אֹׁשנָּׂ חֹות ְוֶאת ַיְלֵדיֶהן רִּ ָָּׂ ֵניֶהם )ב( ַויֶָּׂשם ֶאת ַהְְּׁ ְָ ַבר לִּ ים  )ג( ְוהּוא עָּׂ ֵחל ְוֶאת יֹוֵסף ַאֲחֹרנִּ ים ְוֶאת רָּׂ
ֹפל עַ  אתֹו ַוְיַחְבֵקהּו ַויִּ ְקרָּׂ ו לִּ ץ ֵעשָּׂ רָּׂ יו  )ד( ַויָּׂ חִּ ְׁשֵֹּו ַעד אָּׂ ים ַעד גִּ מִּ ה ֶׁשַבע ְפעָּׂ ְׁשֵַּחּו ַאְרצָּׂ א ֶאת ַויִּ שָּׂ ְבּכּו  )ה( ַויִּ ֵקהּו ַויִּ ְָּּׁׂ ו ַויִּ ארָּׂ ל ַצּוָּׂ

ים ֶאת ַעְבדֶ ֵעינָּׂ  ַנן ֱאֹלהִּ ים ֲאֶׁשר חָּׂ דִּ ְך ַויֹאַמר ַהְילָּׂ י ֵאֶלה לָּׂ ים ַויֹאֶמר מִּ דִּ ים ְוֶאת ַהְילָּׂ ׁשִּ ה יו ַוַיְרא ֶאת ַהנָּׂ חֹות ֵהנָּׂ ָָּׂ ָּׂ ַהְְּׁ ַגְׁשן ָך  )ו( ַוִֵּּ
ְׁשֲֵַּחוּו וְ  ֶדיהָּׂ ַויִּ ילָּׂ ה וִּ ַגׁש ַגם ֵלאָּׂ ָּׂ  )ז( ַוִֵּּ ְׁשֲֵַּחֶוין ל ַהַּמֲחֶנה ַהֶזה ֲאֶׁשר ְוַיְלֵדיֶהן ַוִֵּּ י ְלָך ּכָּׂ ְׁשֲֵַּחוּו  )ח( ַויֹאֶמר מִּ ֵחל ַויִּ ַגׁש יֹוֵסף ְורָּׂ ַאַחר נִּ

 ֹ ְך  )י( ַוי י ְלָך ֲאֶׁשר לָּׂ י ְיהִּ חִּ ב אָּׂ י רָּׂ ו ֶיׁש לִּ י  )ט( ַויֹאֶמר ֵעשָּׂ ְמצֹא ֵחן ְבֵעיֵני ֲאֹדנִּ י ַויֹאֶמר לִּ ְׁשִֵּּ גָּׂ אפָּׂ ם נָּׂ י ֵחן  אֶמר ַיֲעֹקב ַאל נָּׂא אִּ אתִּ צָּׂ מָּׂ
י  )יא( ַקח נָּׂא ְרֵצנִּ ים ַוִֵּּ ְרֹאת ְפֵני ֱאֹלהִּ ֶניָך ּכִּ ָָּׂ י  יתִּ אִּ י ַעל ֵּכן רָּׂ י ּכִּ דִּ יָּׂ י מִּ תִּ ְנחָּׂ ַקְחֵָּּׂ מִּ י  ְבֵעיֶניָך ְולָּׂ י ַחַננִּ ְך ּכִּ את לָּׂ י ֲאֶׁשר ֻהבָּׂ תִּ ְרכָּׂ ֶאת בִּ

ח  )יב( ַויֹאמֶ  קָּׂ ַצר בֹו ַויִּ ְָ י ֹכל ַויִּ י ֶיׁש לִּ ים ְוכִּ ים ְוַהצֹאן ֱאֹלהִּ ים ַרּכִּ דִּ י ַהְילָּׂ י ֹיֵדַע ּכִּ יו ֲאֹדנִּ ה ְלֶנְגֶדָך  )יג( ַויֹאֶמר ֵאלָּׂ ה ְוֵאְלכָּׂ ה ְוֵנֵלכָּׂ ְסעָּׂ ר נִּ
י ֶאְתנָּׂ  ֵני ַעְבדֹו ַוֲאנִּ ְָ י לִּ א ֲאֹדנִּ ר נָּׂ ל  ַהצֹאן  )יד( ַיֲעבָּׂ ֵמתּו ּכָּׂ ד וָּׂ קּום יֹום ֶאחָּׂ ָָּׂ י ּוְד לָּׂ לֹות עָּׂ ר עָּׂ קָּׂ י לְ ְוַהבָּׂ טִּ ה ְלאִּ ה ֲאֶׁשר ֲהלָּׂ אכָּׂ ֶרֶגל ַהְּמלָּׂ

ם אֲ  עָּׂ ן הָּׂ ְּמָך מִּ א עִּ ה נָּׂ יגָּׂ ו ַאצִּ ה  )טו( ַויֹאֶמר ֵעשָּׂ ירָּׂ י ֵשעִּ בֹא ֶאל ֲאֹדנִּ ים ַעד ֲאֶׁשר אָּׂ דִּ ַני ּוְלֶרֶגל ַהְילָּׂ ָָּׂ א ְל ה ֶזה ֶאְמצָּׂ ּמָּׂ י ַויֹאֶמר לָּׂ ִֵּּ ֶׁשר אִּ
ו לְ  ב ַביֹום ַההּוא ֵעשָּׂ י  )טז( ַויָּׁׂשָּׂ א ֵחן ְבֵעיֵני ֲאֹדנִּ רָּׂ ה ֻסֹּכת ַעל ֵּכן קָּׂ שָּׂ ְקֵנהּו עָּׂ ת ּוְלמִּ יִּ ֶבן לֹו בָּׂ ה ַויִּ ַסע ֻסֹּכתָּׂ ה  )יז( ְוַיֲעֹקב נָּׂ ירָּׂ ַדְרּכֹו ֵשעִּ

ַחן ם ַויִּ ַפַדן ֲארָּׂ יר ְׁשֶכם ֲאֶׁשר ְבֶאֶרץ ְּכַנַען ְבֹבאֹו מִּ ֵלם עִּ בֹא ַיֲעֹקב ׁשָּׂ קֹום ֻסּכֹות  ס )יח( ַויָּׂ יר ֵׁשם ַהּמָּׂ עִּ ֶקן ֶאת ֶאת ְפֵני הָּׂ   )יט( ַויִּ
ְזֵבחַ  ם מִּ ה  )כ( ַוַיֶצב ׁשָּׂ יטָּׂ ה ְקשִּ י ְׁשֶכם ְבֵמאָּׂ ַיד ְבֵני ֲחמֹור ֲאבִּ ֳהלֹו מִּ ם אָּׂ ה ׁשָּׂ טָּׂ ֶדה ֲאֶׁשר נָּׂ ֵאל  ֶחְלַקת ַהשָּׂ ְשרָּׂ א לֹו ֵאל ֱאֹלֵהי יִּ ְקרָּׂ   ַויִּ

 
 רש"י 
 אמר אם יבא אותו רשע להלחם, ילחם בי תחילה  - עבר לפניהם)ג(  אחרון אחרון חביב  - ואת לאה וילדיה אחרונים)ב( 
נקוד עליו, ויש חולקין בדבר הזה בברייתא דסָרי  - וישקהו נתגלגלו רחמיו כשראהו משתחוה כל השתחוואות הללו  - ויחבקהו)ד( 

ר שלא נשקו בכל לבו. אמר ר' שמעון בן יוחאי הלכה היא בידוע שעשו שונא ליעקב, אלא )בהעלותך סט(, יש שדרשו נקודה זו לומ
בכלן האמהות נגשות לָני  - נגש יוסף ורחל)ז(  מי אלה להיות שלך  - מי אלה לך)ה(  שנכמרו רחמיו באותה שעה ונשקו בכל לבו 

יניו אותו רשע, אעמוד כנגדה ואעכבנו מלהסתכל בה, מכאן הבנים, אבל ברחל יוסף נגש לָניה, אמר אמי יָת תואר, שמא יתלה בה ע
מי כל המחנה אשר ָגשתי שהוא שלך, כלומר למה הוא לך. וָשוטו של מקרא  - מי לך כל המחנה)ח(  זכה יוסף לברכת )מט כב( עלי עין 

להם של מי אתם, והם אומרים  ]נאמר[ על מוליכי המנחה. ומדרשו כתות של מלאכים ָגע, שהיו דוחָין אותו ואת אנשיו, ואומרים
להם של עשו, והן אומרים הכו הכו, ואלו אומרים הניחו בנו של יצחק הוא, ולא היו משגיחים עליו, בן בנו של אברהם הוא, ולא היו 

ל נא א - אל נא)י(  כאן הודה לו על הברכות  - יהי לך אשר לך)ט(  משגיחים, אחיו של יעקב הוא, אומרים להם אם כן משלנו אתם 
כי כדאי והגון לך שתקבל מנחתי על אשר ראיתי  - אם נא מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי כי על כן ראיתי פניך וגו' תאמר לי כן 

ָניך, והן חשובין לי כראיית ָני המלאך שראיתי שר שלך, ועוד על שנתרצית למחול סורחני. ולמה הזכיר לו ראיית המלאך, כדי 
נתָייסת לי, וכן כל רצון שבמקרא לשון ָיוס, אָיימינ"ט  -ותרצני  ראה מלאכים וניצול, איני יכול לו מעתה  שיתירא הימנו ויאמר

בלע"ז ]ָיוס[ )ויקרא כב כ( כי לא לרצון יהיה לכם, הקרבנות באות לָייס ולרצות, וכן )משלי י לב( שָתי צדיק ידעון רצון, יודעים 
חה זו הבאה על ראיית ָנים ולָרקים אינה באה אלא לשאילת שלום, וכל ברכה שהיא לראיית מנחתי, מנ - ברכתי)יא(  לָייס ולרצות 

ָנים, כגון להלן )מז י( ויברך יעקב את ָרעה, )מ"ב יח לא( עשו אתי ברכה, דסנחריב. וכן )ש"ב ח י( לשאול לו לשלום ולברכו, דתועי 
אשר הבאת  שאול בשלום[, אף זו ברכתי מו"ן שלו"ד ]שאלתי שלומי[ מלך חמת, כולם לשון ברכת שלום הן שקורין בלע"ז שלוצי"ר ]ל

נו"ן ראשונה מודגשת לָי שהיא משמשת במקום שתי נוני"ן, שהיה לו  - חנני לא טרחת בה, ואני יגעתי להגיעה עד שבאה לידך  - לך
כל סָוקי, ועשו דבר בלשון גאוה )ָסוק ט( יש לי  - יש לי כל לומר חננני, שאין חנן בלא שתי נונין, והשלישית לשימוש כמו עשני, זבדני 

כמו )תהלים קל ב( שמעה, שהוא כמו שמע, אף כאן נסעה כמו נסע, והנו"ן יסוד בתיבה.  - נסעה)יב(  רב, יותר ויותר מכדי צרכי 
מהלכתי ללכת לאט  בשוה לך, טובה זו אעשה לך שאאריך ימי - ואלכה לנגדך ותרגומו טול ונהך, עשו אמר ליעקב נסע מכאן ונלך 

מגדלות עולליהן, לשון  - עלות הצאן והבקר שהן עלות מוטלות עלי לנהלן לאט  - עלות עלי)יג(  כאשר אתה צריך, וזהו לנגדך, בשוה לך 
ם יום ודפקו )איכה ב יא( עולל ויונק, )ישעיה סה כ( עול ימים, )שמואל א' ו י( שתי ָרות עלות, ובלע"ז אינָנטיי"ש ]שיש להן ולדות[ 

אל תאריך ימי  - יעבר נא אדני)יד(  כמו )שה"ש ה ב( קול דודי דוָק, נוקש בדלת  - ודפקום ליגעם בדרך במרוצה, ומתו כל הצאן  - אחד
לאט  - לאטי אתנהל, ה"א יתירה כמו )לעיל יח כא( ארדה, )במדבר ט ח( אשמעה  - אתנהלה הליכתך, עבור כָי דרכך ואף אם תתרחק 

לרגל  )ישעיה ח ו( ההולכים לאט, )ש"ב יח ה( לאט לי לנער. לאטי הלמ"ד מן היסוד ואינה משמשת, אתנהל נחת שלי  שלי, לשון נחת
עד אשר אבא אל  לָי רגליהם שהם יכולים לילך  - ולרגל הילדים לָי צורך הליכת רגלי המלאכה המוטלת עלי להוליך  - המלאכה

ללכת אלא עד סכות. אמר אם דעתו לעשות לי רעה ימתין עד בואי אצלו, והוא לא הלך. הרחיב לו הדרך, שלא היה דעתו  - אדני שעירה
)טו(  ואימתי ילך, בימי המשיח, שנאמר )עובדיה א כא( ועלו מושיעים בהר ציון לשָוט את הר עשו. ומדרשי אגדה יש לָרשה זו רבים 

וישב ביום ההוא עשו )טז(  ולא תשלם לי עתה שום גמול  - אמצא חן בעיני אדני תעשה לי טובה זו שאיני צריך לה  - ויאמר למה זה
עשו לבדו וארבע מאות איש שהלכו עמו נשמטו מאצלו אחד אחד. והיכן ָרע להם הקדוש ברוך הוא, בימי דוד, שנאמר )ש"א ל  - לדרכו

ה שם שמונה עשר חדש, קיץ וחורף וקיץ. סכות קיץ, בית שה - ויבן לו בית)יז(  יז( כי אם ארבע מאות איש נער אשר רכבו על הגמלים 
שלם בגוָו, שנתרָא מצליעתו. שלם בממונו, שלא חסר כלום מכל אותו דורון. שלם בתורתו, שלא שכח  - שלם)יח(  חורף, סכות קיץ 

דם האומר לחבירו יצא ָלוני כא - בבאו מפדן ארם כמו לעיר, וכמוהו )רות א יט( עד בואנה בית לחם  - עיר שכם תלמודו בבית לבן 
מעה. אמר רבי עקיבא  - קשיטה)יט(  מבין שיני אריות ובא שלם, אף כאן ויבא שלם מָדן ארם, מלבן ומעשו שנזדווגו לו בדרך 

ויקרא לו אל אלהי )כ(  כשהלכתי לכרכי הים היו קורין למעה קשיטה )ותרגומו חורָן, טובים, חריָים בכל מקום, כגון עובר לסוחר( 
לא שהמזבח קרוי אלהי ישראל, אלא על שם שהיה הקדוש ברוך הוא עמו והצילו קרא שם המזבח על שם הנס, להיות שבחו  - ישראל

של מקום נזכר בקריאת השם, כלומר מי שהוא אל הוא הקדוש ברוך הוא הוא לאלהים לי ששמי ישראל, וכן מצינו במשה )שמות יז טו( 
וי ה', אלא על שם הנס קרא שם המזבח, להזכיר שבחו של הקדוש ברוך הוא, ה' הוא נסי. ורבותינו ויקרא שמו ה' נסי, לא שהמזבח קר

דרשוהו שהקב"ה קראו ליעקב אל. ודברי תורה )ירמיה כג כט( כָטיש יָוצץ סלע, מתחלקים לכמה טעמים, ואני ליישב ָשוטו ושמועו 
 של מקרא באתי 
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 עובדיהספר 
ֶליהָּׂ לַ ֲחזֹון ֹעַבְדיָּׂה א( ) ה עָּׂ קּומָּׂ ח קּומּו ְונָּׂ ם ֻׁשלָּׂ יר ַבגֹויִּ ק ְוצִּ ַמְענּו ֵמֵאת ְיקֹוָּׂ ה ׁשָּׂ ק ֶלֱאדֹום ְׁשמּועָּׂ י ְיקֹוִּ ַמר ֲאֹדנָּׂ ֵנה ֹּכה אָּׂ ה  )ב( הִּ מָּׂ ְלחָּׂ ּמִּ

י ְבַחְגֵוי ֶסַלע ְמ  יֶאָך ֹׁשְכנִּ ְִּּׁ ְבָך הִּ ה ְמֹאד  )ג( ְזדֹון לִּ זּוי ַאֵָּּׂ ם בָּׂ יָך ַבגֹויִּ ֹטן ְנַתִֵּּ ם קָּׂ ֶרץ  )ד( אִּ י אָּׂ ֵדנִּ י יֹורִּ בֹו מִּ ְבֵֹּו ֹאֵמר ְבלִּ רֹום ׁשִּ
אּו ְלָך ים בָּׂ בִּ ם ַגנָּׂ ק  )ה( אִּ יְדָך ְנֻאם ְיקֹוָּׂ ם אֹורִּ ְָּּׁׂ ֶנָך מִּ ים קִּ ים שִּ בִּ ם ֵבין ּכֹוכָּׂ יַה ַּכֶנֶׁשר ְואִּ ה ֲהלֹוא  ְֵַּגבִּ ְדֵמיתָּׂ ה ֵאיְך נִּ ם ׁשֹוְדֵדי ַלְילָּׂ אִּ

ם בֹ  ְגְנבּו ַדיָּׂם אִּ ְלחּויִּ יו  )ז( ַעד ַהְגבּול ׁשִּ ְבעּו ַמְצֻפנָּׂ ו נִּ ירּו ֹעֵללֹות  )ו( ֵאיְך ֶנְחְפשּו ֵעשָּׂ ְך ֲהלֹוא ַיְׁשאִּ אּו לָּׂ ים בָּׂ יֶתָך ְצרִּ ָך ֹּכל ַאְנֵׁשי ְברִּ
ה בֹו זֹור ְֵַּחֵֶּיָך ֵאין ְֵּבּונָּׂ ימּו מָּׂ שִּ ְכלּו ְלָך ַאְנֵׁשי ְׁשֹלֶמָך ַלְחְמָך יָּׂ יאּוָך יָּׂ ְִּּׁ ים הִּ מִּ י ֲחכָּׂ ק ְוַהֲאַבְדִֵּּ   )ח( ֲהלֹוא ַביֹום ַההּוא ְנֻאם ְיקֹוָּׂ

ֶטל  )י( ֵמֲחַמס  קָּׂ ו מִּ יׁש ֵמַהר ֵעשָּׂ ֶרת אִּ ּכָּׂ ן ְלַמַען יִּ בֹוֶריָך ֵֵּימָּׂ ו  )ט( ְוַחֵּּו גִּ ה ֵמַהר ֵעשָּׂ ְכַרֵָּּׂ ֵמֱאדֹום ּוְתבּונָּׂ ה ְונִּ יָך ַיֲעֹקב ְֵַּכְסָך בּוׁשָּׂ חִּ אָּׂ
ם  )יא( בְ  ל ַגם ַא ְלעֹולָּׂ ִּם ַידּו גֹורָּׂ ַל יו ְוַעל ְירּוׁשָּׂ רָּׂ אּו שערו ְׁשעָּׂ ים בָּׂ ְכרִּ ים ֵחילֹו ְונָּׂ רִּ ֶנֶגד ְביֹום ְׁשבֹות זָּׂ ְדָך מִּ ה ְּכַאַחד ֵמֶהם  יֹום ֲעמָּׂ ֵָּּׂ 

ם ְוַאל ֵַּגְ  ְבדָּׂ ה ְביֹום אָּׂ ְבֵני ְיהּודָּׂ ְשַמח לִּ ְכרֹו ְוַאל ִֵּּ יָך ְביֹום נָּׂ חִּ י )יב( ְוַאל ֵֵֶּרא ְביֹום אָּׂ בֹוא ְבַׁשַער ַעּמִּ ה  )יג( ַאל ֵָּּׂ רָּׂ יָך ְביֹום צָּׂ ֵדל פִּ
ה ְבֵחילֹו ְביֹום ֵאידֹו  )יד( ְוַאל ֲֵַּעמֹ  ְׁשַלְחנָּׂ תֹו ְביֹום ֵאידֹו ְוַאל ִֵּּ עָּׂ ה ְברָּׂ ם ַאל ֵֵֶּרא ַגם ַאֵָּּׂ יו ְביֹום ֵאידָּׂ יטָּׂ ית ֶאת ְפלִּ ד ַעל ַהֶפֶרק ְלַהְכרִּ

יו בְ  ידָּׂ ְך ְגֻמְלָך יָּׁׂשּוב ְברֹאֶׁשָך ְוַאל ְֵַּסֵגר ְשרִּ ֶשה לָּׂ יתָּׂ ֵיעָּׂ שִּ ם ַּכֲאֶׁשר עָּׂ ל ַהגֹויִּ ק ַעל ּכָּׂ רֹוב יֹום ְיקֹוָּׂ י קָּׂ ה  )טו( ּכִּ רָּׂ י ַּכֲאֶׁשר  יֹום צָּׂ )טז( ּכִּ
יּו  )יז( ּובְ  יּו ְּכלֹוא הָּׂ עּו ְוהָּׂ תּו ְולָּׂ יד ְוׁשָּׂ מִּ ם ֵָּּׂ ל ַהגֹויִּ ְׁשֵּּו כָּׂ י יִּ ְדׁשִּ יֶתם ַעל ַהר קָּׂ יָּׂה ֹקֶדׁש ְויְָּׂרׁשּו ֵבית ַיֲעֹקב ְׁשתִּ ה ְוהָּׂ ֵליטָּׂ ְָ ְהֶיה  יֹון ִֵּּ ַהר צִּ

לּום ְולֹא  ֶהם ַוֲאכָּׂ ְלקּו בָּׂ ו ְלַקׁש ְודָּׂ ה ּוֵבית ֵעשָּׂ בָּׂ יָּׂה ֵבית ַיֲעֹקב ֵאׁש ּוֵבית יֹוֵסף ֶלהָּׂ ֵׁשיֶהם  )יח( ְוהָּׂ י ֵאת מֹורָּׂ ו ּכִּ יד ְלֵבית ֵעשָּׂ רִּ ְהֶיה שָּׂ יִּ
ֵבר  )יט( ְויָּׂ  ק דִּ ְניָּׂ ְיקֹוָּׂ ם ְוֵאת ְשֵדה ֹׁשְמרֹון ּובִּ ַריִּ ְָ ים ְויְָּׂרׁשּו ֶאת ְשֵדה ֶא ְׁשִֵּּ ה ֶאת ְפלִּ לָּׂ ֵָ ו ְוַהְְּׁ ד  ְרׁשּו ַהֶנֶגב ֶאת ַהר ֵעשָּׂ ְלעָּׂ ן ֶאת ַהגִּ  מִּ

 ָָּׂ ְס ִּם ֲאֶׁשר בִּ ַל ֻלת ְירּוׁשָּׂ ת ְוגָּׂ ַָ ְר ים ַעד צָּׂ ֵאל ֲאֶׁשר ְּכַנֲענִּ ְשרָּׂ ְבֵני יִּ ֻלת ַהֵחל ַהֶזה לִּ ים ְבַהר )כ( ְוגָּׂ עִּ לּו מֹוׁשִּ ֵרי ַהֶנֶגב  )כא( ְועָּׂ ְרׁשּו ֵאת עָּׂ ַרד יִּ
ה ק ַהְּמלּוכָּׂ ה ַליקֹוָּׂ ְיתָּׂ ו ְוהָּׂ ְׁשֹפט ֶאת ַהר ֵעשָּׂ יֹון לִּ  :צִּ

 
 רש"י 
מאי שנא עובדיה לאדום ולא ניבא נבואה אחרת אמרו חכמי' עובדיה גר אדומי היה אמר הקדוש ברוך  - חזון עובדיה)א( 
מהם ובהם אביא עליהם יבא עובדיה שדר בין שני רשעים אחאב ואיזבל ולא למד ממעשיהם ויָרע מעשו הרשע שדר הוא 

כלָי שקראו אביו בנו הגדול ואמו בנה הגדול אמר  - הנה קטן נתתיך)ב(  בין שני צדיקים יצחק ורבק' ולא למד ממעשיה' 
 שלא היו מעמידין מלך בן מלך  -בזוי  ה להם לא כתב ולא לשון הקדוש ברוך הוא לָני קטן הוא רבותינו דרשו קטן שלא הי

סומך על משענת אבותיו אברהם ויצחק והם לא יועילו לו, חגוי כמו )ישעיה יט( והיתה אדמת יהודה  - שוכני בחגוי סלע)ג( 
ו של כמטחוי )בראשית למצרים לחגא ברייטיינ"א בלעז ואל תתמה על וי"ו של חגוי שהיא כוי"ו של קצוי )תהלים סה( וכוי"

הלא  למה נרדמתה דומם עד שגנבו כל רצונם  - איך נדמיתה עליך  - באו לך)ה(  כא( שאין יסוד בתיבה אלא טי"ת וחי"ת 
תרגום יונתן איתגליין ולשון  - נבעו)ו(  ואלה לא ישאירו לך כלום כי יחָשוך ויגלו וידרשו מצָוניך  - בוצרים ישאירו עוללות

אותם שהבטיחוך לעזרה באו עמך ולווך עד  - עד הגבול שלחוך)ז(  בעיו )ישעיה כא( ון יבקשו וכן אם תבעארמית נבעו נת
לחמך  לָתותך לצאת ושבו מאחריך  - יכלו לך גבול ארצך עד הסָר ששם באו עליך למלחמה ובזאת השיאוך והצליחו 

 חולי  -מזור  לך לחם ונזיד עדשים ועל ידו בזית הבכורה  אף מאכלך שם לך אחיך יעקב למזור שנתן -ישימו מזור תחתיך 
כל איש  - למען יכרת יחתו ויָחדו לנוס אל ארץ ישמעאל וי"ת ויתברון גברך יתבי ארעא דרומא  - וחתו גבוריך תימן)ט( 

 ם עמדך מנגדביו)יא(  בשביל חמס שעשית ליעקב  - מחמס אחיך יעקב)י(  מרוב הרג שיבא עליכם  - מהר עשו מקטל גבור 
לא  - ואל תרא ביום אחיך)יב(  אעלה אני עליך כאילו אתה מן הבאים עליהם  - גם אתה כאחד מהם שלא באת לעזור לו  -

ביום הסגירו ביד אויב הוא הבבליים וכן הוא אומר בשאול )שמואל א כג( נכר  - ביום נכרו היה לך )להביט( ולעמוד מנגד 
אל תשלחנה ידך בנכסיו כן תרגם יונתן ומקרא קצר הוא  - ואל תשלחנה בחילו)יג(  די אותו אלהים בידי הסגיר אותו בי

מקום שהבורחים יוצאים דרך שם לימלט ובלשון לע"ז קוראים אותו  - ואל תעמוד על הפרק)יד(  וצריך להוסיף עליו ידך 
 - כאשר שתיתם על הר קדשי)טז(  טרו"ג )אל תעמוד על הָרק, מכאן שאסור להָסיק בק"ש בין ָרק לָרק הג"ה דר"ע( 

 כתרגומו ויסתלעמון ל' מהומה ושממון וטירוף דעת אישטורדישו"ן בלע"ז  -ולעו  כמה דחדיתון על מחת טורא דקודשי 
 והיכן דבר )במדבר כד( וירד מיעקב והאביד שריד וגו'  - כי ה' דבר)יח(  נכסי עממיא דהוו מחסנין להון  - את מורשיהם)יז( 
ישראל שהיו יושבין בדרומה של ארץ ישראל ירשו את הר עשו שהוא במצר דרום ובני השָלה ירשו את  - ו הנגבוירש)יט( 

שלהם יָשטו להם  - ובנימין את הגלעד ובני מנשה שהיתה ארץ גלעד ארץ ָלשתים ואת הר אָרים ואת הר שומרון 
יונתן עמא הדין, החל לשון חיל כמו )ישעיה לו( תרגם  - וגלות החל הזה)כ(  מהלאה לגבולותיה של ארץ ישראל במזרחה 

לבני ישראל אשר כנענים  ויבא ירושלמה בחיל כבד דרבשקה אלא שזה חסר יו"ד ויש עוד לָרש החל הזה גלות הגיא הזה 
שהם  - וגלות ירושלים אשר בספרד גלות אשר הוא מבני ישראל שגלו מעשרת השבטים לארץ כנענים עד צרָת  - עד צרפת

יהודה אשר גלו לסָרד הם ירשו את ערי הנגב שבדרומה של ארץ ישראל ואומרי' הָותרים צרָת הוא המלכות שקורין מבני 
ליָרע מהר  - לשפוט את הר עשו שרי ישראל מושיעים בהר ציון  - ועלו)כא(  ָרנצ"א בלע"ז סָרד תרגם יונתן אסָמיא 

לימדך שאין  - והיתה לה' המלוכה י"ת כרכא רבא דעשו  - הר עשו עשו אשר עשו לישראל לשָוט יושטיציי"ר בלע"ז 
 מלכותו שלימה עד שיָרע מעמלק 

 
 
 
 


