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בראשית פרק לג

(א) וַיִּ שָּׂ א ַי ֲעקֹב עֵ ינָּׂיו ַוי ְַרא וְ ִּהנֵה עֵ ָּׂשו בָּׂ א וְ עִּ ּמֹו ַא ְרבַ ע ֵמאֹות ִּאיׁש וַ יַחַ ץ ֶאת הַ יְ ל ִָּּׂדים עַ ל לֵ ָּׂאה וְ עַ ל ָּׂר ֵחל וְ עַ ל ְׁש ֵֵּי ַה ְְָָּּׁׂחֹות
ֵיהם
יֹוסף ַאחֲ רֹנִּ ים (ג) וְ הּוא עָּׂ בַ ר לִּ ְָ נ ֶ
ׁשנָּׂה וְ ֶאת ל ֵָּׂאה וִּ י ָּׂל ֶדיהָּׂ ַאחֲ ֹר ִּנים וְ ֶאת ָּׂר ֵחל וְ ֶאת ֵ
(ב) וַ יָּׂשֶ ם ֶאת הַ ְְָָּּׁׂחֹות וְ ֶאת ַילְדֵ יהֶ ן ִּרא ֹ
ָּׂארו וַ ִּי ְָּּׁׂ ֵקהּו ַו ִּי ְבּכּו (ה) וַ ִּי ָּׂשא ֶאת
וַיִּ ְׁש ֵַּחּו ַא ְרצָּׂ ה ׁשֶ בַ ע פְ עָּׂ ִּמים עַ ד גִּ ְׁשֵֹּו עַ ד ָּׂא ִּחיו (ד) ַוי ָָּּׂׂרץ עֵ ָּׂשו ל ְִּק ָּׂראתֹו וַ י ְַח ְב ֵקהּו וַ יִּ פֹל עַ ל צַ ּו ָּׂ
ֹלהים ֶאת עַ ְב ֶדָך (ו) ַו ִֵּּג ְַׁשן ָּׂ ַה ְְָָּּׁׂחֹות ֵהנָּׂה
עֵ י ָּׂנ יו וַ י ְַרא ֶאת הַ נ ִָּּׁׂשים וְ ֶאת ַה ְיל ִָּּׂדים וַי ֹאמֶ ר ִּמי ֵאלֶ ה לְָּׂך וַי ֹאמַ ר הַ ְי ָּׂל ִּדים אֲ ֶׁשר ָּׂחנַן אֱ ִּ
ֹאמר ִּמי ְלָך ּכָּׂל ַה ַּמחֲ נֶה ַהזֶה אֲ ׁשֶ ר
יֹוסף וְ ָּׂר ֵחל וַ ִּי ְׁש ֵַּחֲ וּו (ח) וַי ֶ
יה וַ ִּי ְׁש ֵַּחֲ וּו וְ ַא ַחר ִּנגַׁש ֵ
יהן ו ִֵַּּ ְׁש ֵַּחֲ ֶוין ָּׂ (ז) ו ִֵַּּגַׁש גַם ל ֵָּׂאה וִּ י ָּׂל ֶד ָּׂ
וְ יַלְ ֵד ֶ
אתי ֵחן
אמר ַי ֲעקֹב ַאל נָּׂא ִּאם נָּׂא ָּׂמצָּׂ ִּ
פָּׂ ג ְָּׁׂש ִֵּּי וַ י ֹאמֶ ר ל ְִּמצ ֹא חֵ ן בְ עֵ ינֵי אֲ ֹדנִּי (ט) וַ י ֹאמֶ ר עֵ ָּׂשו יֶׁש לִּי ָּׂרב ָּׂא ִּחי י ְִּהי לְָך אֲ ֶׁשר ָּׂלְך (י) וַ י ֹ ֶ
ֹלהים ו ִֵַּּ ְרצֵ נִּי (יא) ַקח נָּׂא ֶאת ִּב ְרכ ִָּּׂתי אֲ ֶׁשר הֻ בָּׂ את לְָּׂך ּכִּ י ַחנַנִּ י
יתי ָָּׂ נֶיָך ּכִּ ְראֹת פְ נֵי אֱ ִּ
בְ עֵ ינֶיָך וְ לָּׂ ַק ְח ֵָּּׂ ִּמנְחָּׂ ִּתי ִּמי ִָּּׂדי ּכִּ י עַ ל ּכֵ ן ָּׂר ִּא ִּ
ֹאמר ֵאלָּׂיו אֲ ֹד ִּני י ֵֹדעַ ּכִּ י ַהיְלָּׂ ִּדים ַרּכִּ ים וְ הַ צ ֹאן
ֹלהים וְ כִּ י יֶׁש לִּי כֹל וַ יְִָּ צַ ר בֹו ַו ִּי ָּׂקח (יב) וַ י ֹאמֶ ר נ ְִּסעָּׂ ה וְ נֵלֵ כָּׂה וְ ֵא ְלכָּׂ ה ְלנֶגְ ֶדָך (יג) וַי ֶ
אֱ ִּ
ּוד ָָּׂקּום יֹום ֶאחָּׂ ד וָּׂמֵ תּו ּכָּׂל הַ צ ֹאן (יד) ַיעֲבָּׂ ר נָּׂא אֲ דֹנִּ י לִּ ְָ נֵי עַ ְבדֹו וַאֲ נִּ י ֶא ְת ָּׂנהֲ ָּׂלה ל ְִּא ִּטי ְל ֶרגֶל ַה ְּמלָּׂאכָּׂ ה אֲ ׁשֶ ר
וְ הַ בָּׂ ָּׂקר עָּׂ לֹות עָּׂ לָּׂי ְ
לָּּׂמה זֶ ה ֶא ְמצָּׂ א
ֹאמר ָּׂ
ירה (טו) ַוי ֹאמֶ ר עֵ שָּׂ ו ַאצִּ יגָּׂה נָּׂא עִּ ְּמָך ִּמן ָּׂהעָּׂ ם אֲ ֶׁשר ִּא ִֵּּי וַי ֶ
ּולְרגֶל ַה ְיל ִָּּׂדים עַ ד אֲ ׁשֶ ר ָּׂאב ֹא ֶאל אֲ דֹנִּ י שֵ עִּ ָּׂ
לְָָּׂ נַי ֶ
ירה (יז) וְ ַי ֲעקֹב נ ַָּׂסע סֻ ּכ ָֹּׂתה ַו ִּיבֶ ן לֹו בָּׂ יִּת ּול ְִּמ ְקנֵהּו עָּׂ ָּׂשה סֻ ּכֹת עַ ל ּכֵן ָּׂק ָּׂרא
חֵ ן בְ עֵ ינֵי אֲ דֹנִּ י (טז) ַויָּׁׂשָּׂ ב בַ יֹום הַ הּוא עֵ שָּׂ ו ְלדַ ְרּכֹו שֵ עִּ ָּׂ
ׁשֵ ם הַ ּמָּׂ קֹום סֻ ּכֹות ס (יח) ַויָּׂב ֹא ַי ֲעקֹב ׁשָּׂ ֵלם עִּ יר ְׁש ֶכם אֲ ׁשֶ ר בְ ֶא ֶרץ ּכְ נַעַ ן בְ בֹאֹו ִּמפַ ַדן אֲ ָּׂרם וַיִּ ַחן ֶאת פְ נֵי ָּׂהעִּ יר (יט) וַ י ִֶּקן ֶאת
יטה (כ) ַויַצֶ ב ָּׁׂשם ִּמזְ בֵ ַח ַויִּ ְק ָּׂרא לֹו ֵאל אֱ ֹלהֵ י יִּ ְש ָּׂר ֵאל
לְקת הַ שָּׂ ֶדה אֲ ׁשֶ ר נ ָָּּׂׂטה ׁשָּׂ ם ָּׂאהֳ לֹו ִּמיַד בְ נֵי חֲ מֹור אֲ ִּבי ְׁשכֶ ם בְ מֵ ָּׂאה ְק ִּש ָּׂ
חֶ ַ
רש"י

(ב) ואת לאה וילדיה אחרונים  -אחרון אחרון חביב (ג) עבר לפניהם  -אמר אם יבא אותו רשע להלחם ,ילחם בי תחילה
(ד) ויחבקהו  -נתגלגלו רחמיו כשראהו משתחוה כל השתחוואות הללו וישקהו  -נקוד עליו ,ויש חולקין בדבר הזה בברייתא דסָרי
(בהעלותך סט) ,יש שדרשו נקודה זו לומר שלא נשקו בכל לבו .אמר ר' שמעון בן יוחאי הלכה היא בידוע שעשו שונא ליעקב ,אלא
שנכמרו רחמיו באותה שעה ונשקו בכל לבו (ה) מי אלה לך  -מי אלה להיות שלך (ז) נגש יוסף ורחל  -בכלן האמהות נגשות לָני
הבנים ,אבל ברחל יוסף נגש לָניה ,אמר אמי יָת תואר ,שמא יתלה בה עיניו אותו רשע ,אעמוד כנגדה ואעכבנו מלהסתכל בה ,מכאן
זכה יוסף לברכת (מט כב) עלי עין (ח) מי לך כל המחנה  -מי כל המחנה אשר ָגשתי שהוא שלך ,כלומר למה הוא לך .וָשוטו של מקרא
[נאמר] על מוליכי המנחה .ומדרשו כתות של מלאכים ָגע ,שהיו דוחָין אותו ואת אנשיו ,ואומרים להם של מי אתם ,והם אומרים
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
משגיחים ,אחיו של יעקב הוא ,אומרים להם אם כן משלנו אתם (ט) יהי לך אשר לך  -כאן הודה לו על הברכות (י) אל נא  -אל נא
תאמר לי כן אם נא מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי כי על כן ראיתי פניך וגו'  -כי כדאי והגון לך שתקבל מנחתי על אשר ראיתי
ָניך ,והן חשובין לי כראיית ָני המלאך שראיתי שר שלך ,ועוד על שנתרצית למחול סורחני .ולמה הזכיר לו ראיית המלאך ,כדי
שיתירא הימנו ויאמר ראה מלאכים וניצול ,איני יכול לו מעתה ותרצני  -נתָייסת לי ,וכן כל רצון שבמקרא לשון ָיוס ,אָיימינ"ט
בלע"ז [ָיוס] (ויקרא כב כ) כי לא לרצון יהיה לכם ,הקרבנות באות לָייס ולרצות ,וכן (משלי י לב) שָתי צדיק ידעון רצון ,יודעים
לָייס ולרצות (יא) ברכתי  -מנחתי ,מנחה זו הבאה על ראיית ָנים ולָרקים אינה באה אלא לשאילת שלום ,וכל ברכה שהיא לראיית
ָ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
מלך חמת ,כולם לשון ברכת שלום הן שקורין בלע"ז שלוצי"ר [לשאול בשלום] ,אף זו ברכתי מו"ן שלו"ד [שאלתי שלומי] אשר הבאת
לך  -לא טרחת בה ,ואני יגעתי להגיעה עד שבאה לידך חנני  -נו"ן ראשונה מודגשת לָי שהיא משמשת במקום שתי נוני"ן ,שהיה לו
לומר חננני ,שאין חנן בלא שתי נונין ,והשלישית לשימוש כמו עשני ,זבדני יש לי כל  -כל סָוקי ,ועשו דבר בלשון גאוה (ָסוק ט) יש לי
רב ,יותר ויותר מכדי צרכי (יב) נסעה  -כמו (תהלים קל ב) שמעה ,שהוא כמו שמע ,אף כאן נסעה כמו נסע ,והנו"ן יסוד בתיבה.
ותרגומו טול ונהך ,עשו אמר ליעקב נסע מכאן ונלך ואלכה לנגדך  -בשוה לך ,טובה זו אעשה לך שאאריך ימי מהלכתי ללכת לאט
כאשר אתה צריך ,וזהו לנגדך ,בשוה לך (יג) עלות עלי  -הצאן והבקר שהן עלות מוטלות עלי לנהלן לאט עלות  -מגדלות עולליהן ,לשון
(איכה ב יא) עולל ויונק( ,ישעיה סה כ) עול ימים( ,שמואל א' ו י) שתי ָרות עלות ,ובלע"ז אינָנטיי"ש [שיש להן ולדות] ודפקום יום
אחד  -ליגעם בדרך במרוצה ,ומתו כל הצאן ודפקום  -כמו (שה"ש ה ב) קול דודי דוָק ,נוקש בדלת (יד) יעבר נא אדני  -אל תאריך ימי
הליכתך ,עבור כָי דרכך ואף אם תתרחק אתנהלה  -אתנהל ,ה"א יתירה כמו (לעיל יח כא) ארדה( ,במדבר ט ח) אשמעה לאטי  -לאט
שלי ,לשון נחת (ישעיה ח ו) ההולכים לאט( ,ש"ב יח ה) לאט לי לנער .לאטי הלמ"ד מן היסוד ואינה משמשת ,אתנהל נחת שלי לרגל
המלאכה  -לָי צורך הליכת רגלי המלאכה המוטלת עלי להוליך ולרגל הילדים  -לָי רגליהם שהם יכולים לילך עד אשר אבא אל
אדני שעירה  -הרחיב לו הדרך ,שלא היה דעתו ללכת אלא עד סכות .אמר אם דעתו לעשות לי רעה ימתין עד בואי אצלו ,והוא לא הלך.
ואימתי ילך ,בימי המשיח ,שנאמר (עובדיה א כא) ועלו מושיעים בהר ציון לשָוט את הר עשו .ומדרשי אגדה יש לָרשה זו רבים (טו)
ויאמר למה זה  -תעשה לי טובה זו שאיני צריך לה אמצא חן בעיני אדני  -ולא תשלם לי עתה שום גמול (טז) וישב ביום ההוא עשו
לדרכו  -עשו לבדו וארבע מאות איש שהלכו עמו נשמטו מאצלו אחד אחד .והיכן ָרע להם הקדוש ברוך הוא ,בימי דוד ,שנאמר (ש"א ל
יז) כי אם ארבע מאות איש נער אשר רכבו על הגמלים (יז) ויבן לו בית  -שהה שם שמונה עשר חדש ,קיץ וחורף וקיץ .סכות קיץ ,בית
חורף ,סכות קיץ (יח) שלם  -שלם בגוָו ,שנתרָא מצליעתו .שלם בממונו ,שלא חסר כלום מכל אותו דורון .שלם בתורתו ,שלא שכח
תלמודו בבית לבן עיר שכם  -כמו לעיר ,וכמוהו (רות א יט) עד בואנה בית לחם בבאו מפדן ארם  -כאדם האומר לחבירו יצא ָלוני
מבין שיני אריות ובא שלם ,אף כאן ויבא שלם מָדן ארם ,מלבן ומעשו שנזדווגו לו בדרך (יט) קשיטה  -מעה .אמר רבי עקיבא
כשהלכתי לכרכי הים היו קורין למעה קשיטה (ותרגומו חורָן ,טובים ,חריָים בכל מקום ,כגון עובר לסוחר) (כ) ויקרא לו אל אלהי
ישראל  -לא שהמזבח קרוי אלהי ישראל ,אלא על שם שהיה הקדוש ברוך הוא עמו והצילו קרא שם המזבח על שם הנס ,להיות שבחו
של מקום נזכר בקריאת השם ,כלומר מי שהוא אל הוא הקדוש ברוך הוא הוא לאלהים לי ששמי ישראל ,וכן מצינו במשה (שמות יז טו)
ויקרא שמו ה' נסי ,לא שהמזבח קרוי ה' ,אלא על שם הנס קרא שם המזבח ,להזכיר שבחו של הקדוש ברוך הוא ,ה' הוא נסי .ורבותינו
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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ספר עובדיה

ֶיה לַ ִּּמלְ ָּׂח ָּׂמה (ב) ִּהנֵה
ָּׂקּומה עָּׂ ל ָּׂ
(א) חֲ זֹון עֹבַ ְדיָּׂה ּכֹה ָּׂאמַ ר אֲ ֹדנָּׂי יְקֹוִּ ק לֶאֱ דֹום ְׁשמּועָּׂ ה ׁשָּׂ מַ עְ נּו מֵ ֵאת ְיקֹוָּׂק וְ צִּ יר בַ גֹויִּם ׁשֻ לָּׂח קּומּו וְ נ ָּׂ
יֹור ֵדנִּ י ָּׂא ֶרץ (ד) ִּאם
יאָך ׁשֹכְ נִּי בְ ַחגְ ֵוי סֶ לַע ְמ רֹום ִּׁש ְבֵֹּו א ֵֹמר ְבלִּבֹו ִּמי ִּ
נְת ִֵּּיָך בַ גֹויִּם בָּׂ זּוי ַא ֵָּּׂה ְמאֹד (ג) זְ דֹון לִּ בְ ָך ִּה ְִּּׁ ֶ
ָּׂקטֹן ַ
יתה הֲ לֹוא
נִּד ֵמ ָּׂ
ׁשֹוד ֵדי לַ ְילָּׂה ֵאיְך ְ
ידָך נְאֻ ם יְקֹוָּׂק (ה) ִּאם ַגנ ִָּּׂבים בָּׂ אּו לְָך ִּאם ְ
אֹור ְ
ֵַּגְ בִּ יהַ ּכַ נֶׁשֶ ר וְ ִּאם בֵ ין ּכֹוכָּׂבִּ ים ִּשים ִּקנֶָך ִּמְָּּׁׂ ם ִּ
יתָך
יִּגְ נְבּו דַ יָּׂם ִּאם ֹב צְ ִּרים בָּׂ אּו ָּׂלְך הֲ לֹוא י ְַׁש ִּאירּו עֹלֵ לֹות (ו) ֵאיְך נ ְֶחפְ שּו עֵ שָּׂ ו נ ְִּבעּו ַמ ְצ ֻפנָּׂיו (ז) עַ ד ַהגְ בּול ִּׁש ְלחּוָך ּכֹל ַאנְ ֵׁשי ְב ִּר ֶ
כָּׂמים
ִּה ְִּּׁיאּוָך יָּׂכְ לּו לְָך ַאנְׁשֵ י ְׁשֹלמֶ ָך ל ְַח ְמָך י ִָּּׂשימּו מָּׂ זֹור ֵַּ ְח ֵֶּיָך ֵאין ְֵּבּונָּׂה בֹו (ח) הֲ לֹוא בַ יֹום ַההּוא נְאֻ ם ְיקֹוָּׂק וְ ַהאֲ בַ ְד ִֵּּי חֲ ִּ
בּוׁשה וְ נִּכְ ַר ֵָּּׂ
כַסָך ָּׂ
ימן ְל ַמעַ ן ִּיּכָּׂ ֶרת ִּאיׁש מֵ הַ ר עֵ ָּׂשו ִּמ ָּׂק ֶטל (י) ֵמחֲ ַמס ָּׂא ִּחיָך ַי ֲעקֹב ְֵּ ְ
בֹוריָך ֵֵּ ָּׂ
ּותבּונָּׂה מֵ הַ ר עֵ ָּׂשו (ט) וְ חַ ֵּּו גִּ ֶ
מֵ אֱ דֹום ְ
גֹורל גַם ַא ֵָּּׂה ּכְ ַא ַחד ֵמ ֶהם
ְרּוׁש ַל ִּם יַדּו ָּׂ
לְעֹולָּׂ ם (יא) בְ יֹום עֲמָּׂ ְדָך ִּמ ֶנגֶד בְ יֹום ְׁשבֹות ז ִָּּׂרים ֵחילֹו וְ נָּׂכְ ִּרים בָּׂ אּו שערו ְׁשעָּׂ ָּׂריו וְ עַ ל י ָּׂ
הּודה בְ יֹום ָּׂאבְ דָּׂ ם וְ ַאל ֵַּגְ ֵדל פִּ יָך ְביֹום צָּׂ ָּׂרה (יג) ַאל ֵָּּׂבֹוא ְב ַׁשעַ ר עַ ִּּמי
(יב) וְ ַאל ֵֵּ ֶרא בְ יֹום ָּׂא ִּחיָך בְ יֹום נָּׂכְ רֹו וְ ַאל ִֵּּ ְשמַ ח לִּבְ נֵי יְ ָּׂ
לִּיטיו
לְהכְ ִּרית ֶאת פְ ָּׂ
מד עַ ל ַהפֶ ֶרק ַ
בְ יֹום ֵאידָּׂ ם ַאל ֵֵּ ֶרא גַם ַא ֵָּּׂה בְ ָּׂרעָּׂ תֹו ְביֹום ֵאידֹו וְ ַאל ִֵּּ ְׁשלַ ְחנָּׂה ְבחֵ ילֹו בְ יֹום ֵאידֹו (יד) וְ ַאל ֵַּ ֲע ֹ
ֹאׁשָך (טז) ּכִּ י ּכַאֲ ׁשֶ ר
ית יֵעָּׂ ֶשה לְָּׂך גְ מֻ לְָך יָּׁׂשּוב ְבר ֶ
וְ ַאל ֵַּ ְסגֵר ְש ִּרידָּׂ יו בְ יֹום צָּׂ ָּׂרה (טו) ּכִּ י ָּׂקרֹוב יֹום יְקֹוָּׂ ק עַ ל ּכָּׂל הַ גֹויִּם ּכַאֲ ׁשֶ ר עָּׂ ִּש ָּׂ
ֵיטה וְ ָּׂהיָּׂה ק ֶֹדׁש וְ י ְָּׂרׁשּו בֵ ית ַי ֲעקֹב
ּוב ַהר ִּציֹון ִֵּּ ְהיֶה ְָ ל ָּׂ
יתם עַ ל הַ ר ָּׂק ְד ִּׁשי י ְִּׁשֵּּו כָּׂ ל הַ גֹויִּם ֵָּּׂ ִּמיד וְ ׁשָּׂ תּו וְ לָּׂ עּו וְ הָּׂ יּו ּכְ לֹוא הָּׂ יּו (יז) ְ
ְׁש ִּת ֶ
מֹורׁשֵ יהֶ ם (יח) וְ הָּׂ יָּׂה בֵ ית ַי ֲעקֹב ֵאׁש ּובֵ ית יֹוסֵ ף לֶהָּׂ בָּׂ ה ּובֵ ית עֵ שָּׂ ו ל ְַקׁש וְ ָּׂד ְלקּו בָּׂ ֶהם וַ אֲ כָּׂלּום וְ ל ֹא יִּ ְהיֶה ָּׂש ִּריד לְ בֵ ית עֵ ָּׂשו ּכִּ י
ֵאת ָּׂ
ּובנְ ָּׂי ִּמן ֶאת ַהגִּ לְעָּׂ ד
יְקֹוָּׂק ִּדבֵ ר (יט) וְ ָּׂי ְרׁשּו ַה ֶנגֶב ֶאת הַ ר עֵ שָּׂ ו וְ הַ ְְֵָּׁ לָּׂה ֶאת פְ ִּל ְׁש ִֵּּים וְ י ְָּׂרׁשּו ֶאת ְש ֵדה ֶאְָ ַריִּם וְ ֵאת ְש ֵדה ׁש ְֹמרֹון ִּ
מֹוׁשעִּ ים בְ הַ ר
(כ) וְ ָּׂגלֻת ַהחֵ ל הַ זֶ ה ִּל ְבנֵי י ְִּש ָּׂר ֵאל אֲ ׁשֶ ר ּכְ ַנ ֲענִּים עַ ד צָּׂ ְרַָת וְ ָּׂגלֻת יְרּוׁשָּׂ ַל ִּם אֲ ׁשֶ ר ִּב ְס ָָּׂ ַרד י ְִּרׁשּו ֵאת עָּׂ ֵרי ַה ֶנגֶב (כא) וְ עָּׂ לּו ִּ
צִּ יֹון לִּ ְׁשפֹט ֶאת הַ ר עֵ שָּׂ ו וְ ָּׂה ְי ָּׂתה לַיקֹוָּׂק הַ ְּמלּו ָּׂכה:
רש"י

(א) חזון עובדיה  -מאי שנא עובדיה לאדום ולא ניבא נבואה אחרת אמרו חכמי' עובדיה גר אדומי היה אמר הקדוש ברוך
הוא מהם ובהם אביא עליהם יבא עובדיה שדר בין שני רשעים אחאב ואיזבל ולא למד ממעשיהם ויָרע מעשו הרשע שדר
בין שני צדיקים יצחק ורבק' ולא למד ממעשיה' (ב) הנה קטן נתתיך  -כלָי שקראו אביו בנו הגדול ואמו בנה הגדול אמר
הקדוש ברוך הוא לָני קטן הוא רבותינו דרשו קטן שלא היה להם לא כתב ולא לשון בזוי  -שלא היו מעמידין מלך בן מלך
(ג) שוכני בחגוי סלע  -סומך על משענת אבותיו אברהם ויצחק והם לא יועילו לו ,חגוי כמו (ישעיה יט) והיתה אדמת יהודה
למצרים לחגא ברייטיינ"א בלעז ואל תתמה על וי"ו של חגוי שהיא כוי"ו של קצוי (תהלים סה) וכוי"ו של כמטחוי (בראשית
כא) שאין יסוד בתיבה אלא טי"ת וחי"ת (ה) באו לך  -עליך איך נדמיתה  -למה נרדמתה דומם עד שגנבו כל רצונם הלא
בוצרים ישאירו עוללות  -ואלה לא ישאירו לך כלום כי יחָשוך ויגלו וידרשו מצָוניך (ו) נבעו  -תרגום יונתן איתגליין ולשון
ארמית נבעו נתבקשו וכן אם תבעיון בעיו (ישעיה כא) (ז) עד הגבול שלחוך  -אותם שהבטיחוך לעזרה באו עמך ולווך עד
גבול ארצך עד הסָר ששם באו עליך למלחמה ובזאת השיאוך והצליחו יכלו לך  -לָתותך לצאת ושבו מאחריך לחמך
ישימו מזור תחתיך  -אף מאכלך שם לך אחיך יעקב למזור שנתן לך לחם ונזיד עדשים ועל ידו בזית הבכורה מזור  -חולי
(ט) וחתו גבוריך תימן  -יחתו ויָחדו לנוס אל ארץ ישמעאל וי"ת ויתברון גברך יתבי ארעא דרומא למען יכרת  -כל איש
גבור מהר עשו מקטל  -מרוב הרג שיבא עליכם (י) מחמס אחיך יעקב  -בשביל חמס שעשית ליעקב (יא) ביום עמדך מנגד
 שלא באת לעזור לו גם אתה כאחד מהם  -אעלה אני עליך כאילו אתה מן הבאים עליהם (יב) ואל תרא ביום אחיך  -לאהיה לך (להביט) ולעמוד מנגד ביום נכרו  -ביום הסגירו ביד אויב הוא הבבליים וכן הוא אומר בשאול (שמואל א כג) נכר
אותו אלהים בידי הסגיר אותו בידי (יג) ואל תשלחנה בחילו  -אל תשלחנה ידך בנכסיו כן תרגם יונתן ומקרא קצר הוא
וצריך להוסיף עליו ידך (יד) ואל תעמוד על הפרק  -מקום שהבורחים יוצאים דרך שם לימלט ובלשון לע"ז קוראים אותו
טרו"ג (אל תעמוד על הָרק ,מכאן שאסור להָסיק בק"ש בין ָרק לָרק הג"ה דר"ע) (טז) כאשר שתיתם על הר קדשי -
כמה דחדיתון על מחת טורא דקודשי ולעו  -כתרגומו ויסתלעמון ל' מהומה ושממון וטירוף דעת אישטורדישו"ן בלע"ז
(יז) את מורשיהם  -נכסי עממיא דהוו מחסנין להון (יח) כי ה' דבר  -והיכן דבר (במדבר כד) וירד מיעקב והאביד שריד וגו'
(יט) וירשו הנגב  -ישראל שהיו יושבין בדרומה של ארץ ישראל ירשו את הר עשו שהוא במצר דרום ובני השָלה ירשו את
ארץ ָלשתים ואת הר אָרים ואת הר שומרון ובנימין את הגלעד ובני מנשה שהיתה ארץ גלעד  -שלהם יָשטו להם
מהלאה לגבולותיה של ארץ ישראל במזרחה (כ) וגלות החל הזה  -תרגם יונתן עמא הדין ,החל לשון חיל כמו (ישעיה לו)
ויבא ירושלמה בחיל כבד דרבשקה אלא שזה חסר יו"ד ויש עוד לָרש החל הזה גלות הגיא הזה לבני ישראל אשר כנענים
עד צרפת  -גלות אשר הוא מבני ישראל שגלו מעשרת השבטים לארץ כנענים עד צרָת וגלות ירושלים אשר בספרד  -שהם
מבני יהודה אשר גלו לסָרד הם ירשו את ערי הנגב שבדרומה של ארץ ישראל ואומרי' הָותרים צרָת הוא המלכות שקורין
ָרנצ"א בלע"ז סָרד תרגם יונתן אסָמיא (כא) ועלו  -שרי ישראל מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו  -ליָרע מהר
עשו אשר עשו לישראל לשָוט יושטיציי"ר בלע"ז הר עשו  -י"ת כרכא רבא דעשו והיתה לה' המלוכה  -לימדך שאין
מלכותו שלימה עד שיָרע מעמלק

