
 בס"ד

 מראה מקומות להרצאה על תרגום יונתן ונוסח המסורה

 

 :כ"ד ה'ש"ב  (1

ֲעךָ֞    ְֽ ָׁשמ  ְֽ יִהי ּכ  הִוִ֠ ים  ֶאת־֧קֹול ְצָעָדָ֛ ִּתְֽ ִלׁש  ֵ֥ה פ  ֲחנ  ַמְֽ ֹות ּב  ַהּכִ֖ יך ל  ָפֶנֶ֔ א ֙ה ל  ז ָיָצָ֤ י ָאָ֗ ץ ִּכָ֣ ז ֶּתֱחָרָ֑ ים ָאָ֣ ָכִאִ֖ י ַהּב  ֵ֥ ָראׁש   ּב 

 : ם יונתןתרגו
י ָעְך ִויה  מ  ִמיׁש  י ְצַוְחָתא ַקל ַית כ  יׁש  ר  ן ִאיָלַנָיא ּב  כ  ַקף ּב  י ִּתת  ן ֲאר  כ  ִפיק ּב  ָאָכא נ  ָלָחא ַדָיי ַמל  ַאצ    ל 

ַטל ֳקָדָמְך ִמק  ַית ל  ַמִׁשר  י ּב  ָּתא  ִלׁש   , פ 
 

  :יהושע ט' ד' (2

ּו  כִ֖ ְֽל  ה ַוּי  ָמֶ֔ ָער  ָּמ֙ה ּב  ּו ַגם־ה ֵ֨ ים  ַוִּיְצַטָּיָ֑רּוַוַּיְֲֽעׂשָ֤ ֻבָּקִעִ֖ ים ּומ  ִי֙ן ָּבִלֶ֔ ֹות ַיֵ֨ נֹאדֵ֥ ם ו  יֶהֶ֔ ֹור  ֲחמָ֣ ים ָּבִלי֙ם ַלְֽ ּו ַׂשִּקָ֤ חָ֞ ַוִּיק 

ים ָרִרְֽ ֹצְֽ   ּומ 

 : ם יונתןתרגו
ָמא ִאינּון ַאף ַוֲעַבדּו חּוכ  ִסיבּו ְוִאְזַדָודּו ּב  יהֹון  ָּבָלן ַׂשִקין ּונ   ַלֲחָמר 

 
שתירגם אותו יונתן כמו בדלי"ת "ואזדודו" מן צדה  רד"ק: עשו עצמם צירים ומלאכים כו', ומן התימה

 שתרגומו זוודא
 

  :ירמיה ד' ט"ז (3

ם  ּוָׁשַלֶ֔ רְֽ יעּו ַעל־י  ִמָ֣ ֙ה ַהׁש  ם ִהּנ  ירּו ַלּגֹוִיָ֗ ִּכָ֣ יםַהז  ְצִרִ֥ ם נ ֹֽ ה קֹוָלְֽ הּוָדִ֖ י י  ֵ֥ ֛נּו ַעל־ָער  ק ַוִּיּת  ָחָ֑ ֶרץ ַהֶּמר  ֶאָ֣ ים מ    ָּבִאִ֖

 : ם יונתןתרגו
ָּכרּו ַמָיא ַאד  ַעמ  רּו ָהא ל  ם ַעל ַבׂש  ל  רּוׁש  ֲאַרע ָאָתן ִכְקטֹוִפין ֲחטֹוִפין ַעְמִמין ַמִשְרַית ֱאָמרּו י  ִחיָקא מ   ר 

 
 ויונתן תרגם נוצרים כמו בוצרים רד"ק:

 
 "א: ש"א ל' כ (4

רּו ֲאֶׁשר ָהֲאָנִׁשים ָמאַתִים ֶאל ָדִוד ַוָּיבֹא י ִמֶלֶכת ִפּג  ַנַחל ַוֹּיִׁשיֻבם ָדִוד ַאֲחר  ׂשֹור ּב  אּו ַהּב  ַראת ַוּי צ    ִלק 

ַראת ָדִוד ִלק  ַאל ָהָעם ֶאת ָדִוד ַוִּיַגש ִאּתֹו ֲאֶׁשר ָהָעם ו  ָׁשלֹום. ָלֶהם ַוִּיׁש    ל 

 : ם יונתןתרגו
 וערע דוד ית עמא  

 
 .כמו אל העם -ויגש דוד את העם  :רד"ק

 
 : כ' ו'ב -שמואל (5

אֶמר ָדִו֙ד  ָֹ֤ ף ַוּי ֹדָ֣ י֙ך ּור  י ֲאֹדֶנֵ֨ ָ֤ ד  ח ֶאת־ַעב  ָּתה ַקָ֞ ֹום ַאִ֠ ָׁשלָ֑ י ִמן־ַאב  ִרִ֖ ַבע ֶּבן־ִּבכ  נּו ֶׁשֵ֥ ה י  ֵַ֧רע ָל֛ י ַעָּתָ֗ ֶאל־ֲאִביַׁשֶ֔
ֹות  ֻצרִ֖ ים ּב  ָצא ֛לֹו ָעִרֵ֥ יו ֶפן־ָמֵ֥ ֲחָרֶ֔ יל ֵעיֵנֹֽנּוַאְֽ  ְוִהִּצִ֥

ַען ַלֲאִביַׁשי ָדִוד תרגום יונתן: ַוֲאַמר יׁש ּכ  א  ִרי ַּבר ֶׁשַבע ָלָנא ַיב  ָׁשלֹום ִמן ִּבכ  ַבר ַאּת   ַאב  י ַית ד  ד   ַעב 
ַדף ִרּבֹוָנְך רֹוִהי ּור  ָמא ַּבת  ַּכח ִדל  יּה ַיׁש  ִוין ל  ִריָכן ִקר   ָלָנא ְוָיִעיק ּכ 

 



 
 
 

 תוספת: 
 

 'פירוש ר' יוסף קרא יהושע ט':ד
נעשו צירים שלוחים לאנשי מקומן כמו שמפורש בעיניין ויאמרו אלינו זקינינו   –וילכו ויצטיירו 

ויש וכל יושבי ארצנו לאמר קחו בידכם צידה לדרך ולכו לקראתם וגו' )להלן פסוק י"א(. 
עשו כל לחם צידה יבש היה ניקודים כאילו מארץ רחוקה מאוד ספרים שכת' בהן ויצטיידו 

ילו מביאין ראיה לדבריהם ולא הכריעו אלו את אלו, גם בדבר הזה אין לברר באו, אילו וא
מדבר הלמד מעיניינו   לבי נוטה אחר הספרים שכת' בהם ויצטיידוהנכוחה זולת אלהינו, אבל 

שלמד כעיניין זה בכמה מקומות מה ראו על ככה לעשות צידה זו כדי שיתקבלו דבריהם שיראו 
יהיו ניכרים כי רחוקים המה מהם הה"ד ויקחו האנשים האנשים צידה שלהם ובדבר זה 

מצידם )פסוק י"ד( ומפרש עוד בעיניין זה לחמנו חם הצטידנו אותו מבתינו ביום צאתנו ללכת  
 .אליכם ועתה הנה יבש )פסוק י"ב(, על כל דיבור ודיבור חוזר על הצדה

 
 
 
 

 נפטר בכ"ט באדר א' תשמ"ו

 
ון

ר
מי

ר 
מ
עו

 :
ם

לו
צי

 

 ה'תשע"ט השבועותחג  נפטר בערב

 נתן קמֶנצקי  הרב


