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אחל פירוש ספר עובדיה
לאדום על אדום שמועה
)הפט וישלח יעקב( חזון
2
שמענו מפי הנביאים מאת י'י ציר ושליח שלוח אל הגוים
ליפרע מהם ואומ' לישרא קומו ונקומה עליה למלחמה על
אותה אומה להלחם עליה הנה קטן נתתיך בגוים כתרג' הא
חלש יהבתך aזדון לבך השיאך השיא אותך שחטאת להקב"ה
שוכני 3בחגוי סלע שהיתה אומ' אשכון בשן סלע ואשב מרום
והיית אומ' בלבך מי יורדיני ארץ והקב"ה משיבך שלא
תינצל במרום שבתך שאפיל' אם תגביה כנשר 4קנך
)שמגביה לעוף ?כן אפילו 5אם ?ין 5כוכבים שים קינך6
}משם{( משם הקב"ה היה מורידך אם גנבים באו לך אם
שודדי לילה איך נדמית 7הלא 8יגנבו דיים 9אם היה דבר זה
שיבואו לך גנבים ושודדי לילה שלוקחים מה שמוצאים
שאינם מחפשים לגנוב כל כך מפני חושך הלילה איך נדמיתה
הייתה יכול לשתוק ולומ' הלא 10יגנבו דיים 11והשאר יניחו
אבל שודדים הניתנים לך אינם דומים לא לגנבים שודדי לילה
שגונבים דיים ולא לבוצרים שמשאירים עוללות אבל הם
יחפשו עשו ונבעו מצפוניו 12ולא שיחפשו בבית בלבד מה
שבפניהם אלא יבעו ויבקשו אפילו מצפוניו שטמן במסתרים
נבעו לשון יבקשו שתרג' יבעו bוכן *אם תבעיון בעיו שובו13
אתיו cכשתלך להלחם עם אויביך אתה ואנשי בריתך ושלחוך
עד גבול במלחמה ויחזרו להם השיאוך ויכלו 14לך כלומ' הן
ישיאון אותך שתלך למלחמה ויכלו לך להשיאך שתשמע
לעצתם לחמך ישימו מזור תחתיך כתרגו' אוכלי לחם פתורך
שויאו תקל}ה{)א( תחותך dאין תבונה בו אין תבונה לאדם
באותו מזור לרפואתו והאבדתי חכמ' 15מאדום תאבד
חכמתם שלא יוכלו להתחכם על הגזירה שנגזרה עליהם וחתו
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עובדיה1

 1חס'  2 | MLוציר  3 | MLחס'  + 4 | MLואם בין כוכבים שים  5 – 5 | MLואם בין
 6 | MLחס'  7 | MLנדמיתה  8 | MLמל'  9 | MLחס'  10 | MLמל'  11 | MLחס' ML
 12חס'  13 | MLחס'  14 | MALיכלו  15 | MLחכמים ML
 aת"י שם |  bעיין ת"י שם |  cישע' כא,יב |  dת"י שם
 1אחל … עובדיה[ <  ;Cפי' נבואת עובדיה  ;Bפירוש עובדיה  ;DGנבואת עובדיה
 ;Eאחל פי' עובדיה  2 Fהפט … יעקב[ <  ;CFהפטרה  | DGעובדיה[  +כה אמר
י'י אלהים  | DGשמועה … י'י[ <  3 DEFGציר[ וציר בגוים שולח  | DEFGאל[
 +כל  4 Cלישרא[ <  5 BCבגוים[  +בזוי אתה מאד  | Cכתרג'[ ת"י DEFG
 6לבך[ לים  | Bהשיא אותך[ <  8 DEFGשלא[ לא  9 DEFGבמרום …
שאפיל'[ <  11 BDEFGמורידך[ מורידיך  | Fאם … 2דיים[ וגו'  ;DEוגומ' FG
 16הניתנים[ הנותנין  | Bשודדי[  +שודדי F
 14שאינם[ שאין DEFG
 17דיים[ ודיים  | Bשמשאירים[  +שמשאירין  18 Gונבעו[ ונבקש  ;Cנבעו
 | DEFGולא[ לא  19 DEFשבפניהם[ שבפניכם  20 CDשובו … אתיו[ <
 21 DEFGעם[ על  | DGבריתך[ שלומך  22 Eגבול[ הגבול  | Fויכלו[ ולכלו
 | Gכלומ'[  +הם ישיאוך  23 Cישיאון אותך[ ישיאו אותך  ;Bישיאוך DEFG
 25תקל}ה{)א([ תקלה  | Fתחותך[  +כמו וירא אפרים את מזורו וכמו ולא יגהה
מכם מזור  | DGלאדם[ באדם  26 DEFGבאותו[ לתת  | DEFGלרפואתו[
לרפותו  27 DEFGחכמתם[ חכמים  | Cשנגזרה[ <  | Cוחתו[ חתו C
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גיבוריך 16תימן כל גיבורי עשו ותימן חתו לשון שבירת איש
מהר }שעיר{ )צ"ל עשו( מקטל מחמת הורג וכל מפני חמס
שעשית ליעקב אחיך ביום עמודך 17מנגד ולא עזרת לאחיך
ליעקב ביום ששבו ובזזו זרים חילו ונכסיו של יעקב גם אתה
כאחד מהם ואם תאמר לו מה בכך אם לא עזרתי להם והלא
לא היתה ידי עם האומות להרע להם לכך נאמר גם אתה כאחד
מהם אל 18תרא את 19אחיך ביום נוכרו 20לא היה לך לעמוד
ולראות ברעתו ביום נוכרו 21ביום שוברו כמ' *22נכר אלהים
אותו 22בידי eאל 23תגדל פיך ביום צרה שהייתה משחק על
רעתו אל 24תשלחנה בחילו ביום אידו פת' אל תשלחנה ידיך
בחילו ביום צרתו }ע{)א(ל 25תעמוד 26על הפרק לפי שהוא
היה שכן לירושלם שאדום יושב בדרומה של ארץ ישראל
והוא יודע מוצאיהם ומובאיהם וכל מקום הליכתם היו עומדין
עלי פרשת דרכים להסגיר את שרידיו לזרים שבאו עליו שלא
ידעו מוצאיהם ומובאיהם כי כאשר שתיתם על הר קדשי
אותו כוס התרעלה ששתו ישראל על הר קדשי כל ארץ
ישראל קורא הר קדשי אותו כוס ישתו אדום וכל הגוים סביב
ושתו ולעו ולעו כמו ולועה שימלאו לחייהם כוס התרעלה וכן
ירמיה הוא אומ' *שישי ושמחי בת אדום יושבת27
באר}ק{)ץ( עוץ גם עליך תעבור 28כוס תשכרי ותתעריf
תהיה פליטה והיה קודש 29באדום אומ' *ונכרת לעולם gאבל
בישראל תהיה פליטה והיה קודש שלא יגעו בהן האומות
וירשו בית יעקב את מורשיהם את האומות שהורישום
מארצם וירשו הנגב את הר עשו ישראל שיושבים בנגב
ירשו את הר || עשו ויושבי השפילה ירשו את פלשתים והיתה
לי'י המלוכה
> < נשלם פירוש עובדיה

 16חס'  17 | MLחס'  18 | MLואל  19 | MLביום  20 | MLחס'  21 | MLחס' ML
 22 – 22נכר אתו אלהים  23 | MALואל  24 | MLואל  25 | MLואל  26 | MLחס' ML
 27כת' יוֹשַׁ בְתִּ י  28 | MLחס'  29 | MLחס' ML
 eשמ"א כג,ז |  fאיכ' ד,כא |  gעוב' א,י
 1עשו ותימן[ תימן ועשו  | Bחתו[ וחתו  | BGשבירת איש[ שבירה איש  ;Bשבירה
 2 DEFGצ"ל[ <  | BCDEFGעשו[ שעיר  | Cוכל[  +כך  + ;Bזה DEFG
 4ליעקב[ יעקב  | BDEFGובזזו[ <  5 DEFGלו[ <  | BDEFGוהלא[ < E
 6לא[ <  ;Cולא  | Eלהם[ לכם  7 BDEFGאת[ ביום  8 BDEFGברעתו[ +
ביום נוכרו  | Cביום שוברו[ <  10 Bאל [1ואל  | Bתשלחנה + [1ידיו בנכסיו
 | DGאידו[ צרתו  | DEFGפת' … צרתו[ <  11 DEFGשהוא היה[ שהיה
 14 DEFGעלי[ על  | BDEFGאת[ <  15 Gכי[ <  16 Cאותו … קדשי[ <
 | BDFהתרעלה[ תרעילה  17 EGסביב[ <  18 DEFGולעו | EF < [2כמו[
כלומ'  + ;Fולומ'  | Cולועה[ ולועא  | BDEFGכוס[ מכוס  | BDEFGהתרעלה[
תרעילה והלחיים תרג' ולועא  ;DEFתרעילה והלחיים תרג' תרעילה  19 Gהוא[ <
 20 DEFGותתערי[  +ובהר ציון  22 DGבישראל[  +הוא אומ' BDEFG
 23את … 2מארצם[ <  | Cשהורישום[ שהירישם  24 DEFGעשו[ שעיר DG
 25והיתה … המלוכה[ <  … 27 DEFעובדיה[ <  ;Eסליק פי' נבואת עובדיה ;B
נגמר נבואת עובדיה עוזי וזמרת יה לי היה C
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