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  ד'התשע כסלו                                          ד "בס

  
  ל"השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז

                עשו אדום ואומות העולם
    שלחויפרשת ל

  
  הנביא עובדיה וספרו

הוא הספר  .ספר עובדיה נקרא בהפטרה של פרשת וישלח
 .  פסוקים21אחד ובו ך והוא כולל פרק "הקצר ביותר בתנ

יואל , אחרי הושע, הספר הרביעי בתרי עשרעובדיה הוא 
, שנבואתועקב כך הוא סודר במקום זה כנראה . ועמוס

משלימה את נבואתו האחרונה של , העוסקת באדום
  .עמוס

על אודות חייו ומוצאו של הנביא עובדיה לא נכתב לא 
הגמרא . בספר עובדיה עצמו ולא במקום אחר במקרא

עובדיהו אשר "עובדיה הנביא הוא מלמדת כי סנהדרין ב
.  אדומיגרהוא היה . המוזכר בימי אחאב" על הבית

  . שהיה ממונה על ביתו של אחאב מלך ישראל
   .יג,  מלכים א יח.1

 מהתיאור המפורסם במעשה תיאורו של עובדיהו עולה
  )ט" ל-ח א "י' מלכים א (אליהו ונביאי הבעל בהר הכרמל

ַּבָּׁשָנה , ֵאִלָּיהּו-ָהָיה ֶאל' ה-ּוְדַבר, ָיִמים ַרִּבים, א ַוְיִהי
ְוֶאְּתָנה ָמָטר , ַאְחָאב-  ֵלְך ֵהָרֵאה ֶאל :ַהְּׁשִליִׁשית ֵלאמֹר

; ַאְחָאב-ֶאל, ְלֵהָראֹות, ּוֵאִלָּיה,  ב ַוֵּיֶלְך  .ְּפֵני ָהֲאָדָמה- ַעל
עַֹבְדָיהּו ֲאֶׁשר -ֶאל,  ג ַוִּיְקָרא ַאְחָאב .ְּבׁשְֹמרֹון, ְוָהָרָעב ָחָזק

 ד ַוְיִהי  .ְמאֹד' ה-ָהָיה ָיֵרא ֶאת, ְועַֹבְדָיהּו; ַהָּבִית- ַעל
ַוִּיַּקח עַֹבְדָיהּו ֵמָאה '; ֵאת ְנִביֵאי ה, ְּבַהְכִרית ִאיֶזֶבל

ֶלֶחם , ְוִכְלְּכָלם, ִּביֵאם ֲחִמִּׁשים ִאיׁש ַּבְּמָעָרהַוַּיְח , ְנִביִאים
-ָּכל-ֵלְך ָּבָאֶרץ ֶאל, עַֹבְדָיהּו-ֶאל,  ה ַוּיֹאֶמר ַאְחָאב .ָוָמִים

ּוְנַחֶּיה , אּוַלי ִנְמָצא ָחִציר; ַהְּנָחִלים-ְוֶאל ָּכל, ַמְעְיֵני ַהַּמִים
-ַוְיַחְּלקּו ָלֶהם ֶאת ו  .ֵמַהְּבֵהָמה, ְולֹוא ַנְכִרית, סּוס ָוֶפֶרד

, ְלַבּדֹו,  ַאְחָאב ָהַלְך ְּבֶדֶרְך ֶאָחד :ָּבּה-ַלֲעָבר, ָהָאֶרץ
,  ז ַוְיִהי עַֹבְדָיהּו ַּבֶּדֶרְך  .ְלַבּדֹו, ֶאָחד- ְועַֹבְדָיהּו ָהַלְך ְּבֶדֶרךְ 

, ַוּיֹאֶמר, ָּפָניו- ַוִּיּפֹל ַעל, ַוַּיִּכֵרהּו; ְוִהֵּנה ֵאִלָּיהּו ִלְקָראתֹו
ֵלְך ֱאמֹר ; ָאִני,  ח ַוּיֹאֶמר לֹו .ַאָּתה ֶזה ֲאדִֹני ֵאִלָּיהּוהַ 

ַאָּתה - ִּכי :ֶמה ָחָטאִתי,  ט ַוּיֹאֶמר .ִהֵּנה ֵאִלָּיהּו, ַלאדֶֹניךָ 
, ֱאלֶֹהיךָ '  י ַחי ה .ַלֲהִמיֵתִני--ַאְחָאב- ְּבַיד, ַעְבְּדךָ -נֵֹתן ֶאת

, ֲאדִֹני ָׁשם ְלַבֶּקְׁשךָ ָׁשַלח -ּגֹוי ּוַמְמָלָכה ֲאֶׁשר לֹא-ֶיׁש- ִאם
ִּכי לֹא , ַהּגֹוי- ַהַּמְמָלָכה ְוֶאת-ְוִהְׁשִּביַע ֶאת; ָאִין, ְוָאְמרּו

ִהֵּנה ,  ֵלְך ֱאמֹר ַלאדֶֹניךָ  :ַאָּתה אֵֹמר,  יא ְוַעָּתה .ִיְמָצֶאָּכה

ִיָּׂשֲאָך ַעל ֲאֶׁשר ' ְורּוַח ה,  יב ְוָהָיה ֲאִני ֵאֵלְך ֵמִאָּתְך  .ֵאִלָּיהּו
; ַוֲהָרָגִני, ּוָבאִתי ְלַהִּגיד ְלַאְחָאב ְולֹא ִיְמָצֲאךָ , ֵאָדע-אלֹ

ֵאת , ֻהַּגד ַלאדִֹני-  יג ֲהלֹא .ִמְּנֻעָרי', ה-ְוַעְבְּדָך ָיֵרא ֶאת
ָוַאְחִּבא '; ֵאת ְנִביֵאי ה, ַּבֲהרֹג ִאיֶזֶבל, ָעִׂשיִתי-ֲאֶׁשר

, ׁש ַּבְּמָעָרהֲחִמִּׁשים ֲחִמִּׁשים ִאי, ֵמָאה ִאיׁש' ִמְּנִביֵאי ה
ֵלְך ֱאמֹר ,  יד ְוַעָּתה ַאָּתה אֵֹמר .ֶלֶחם ָוָמִים, ָוֲאַכְלְּכֵלם

ַחי , ֵאִלָּיהּו,  טו ַוּיֹאֶמר }ס { .ַוֲהָרָגִני; ַלאדֶֹניָך ִהֵּנה ֵאִלָּיהּו
  .ֵאָרֶאה ֵאָליו,  ִּכי ַהּיֹום :ֲאֶׁשר ָעַמְדִּתי ְלָפָניו, ְצָבאֹות' ה

, ַוֵּיֶלְך ַאְחָאב; לֹו-ַוַּיֶּגד, ָיהּו ִלְקַראת ַאְחָאבטז ַוֵּיֶלְך עַֹבְד 
; ֵאִלָּיהּו-ֶאת,  יז ַוְיִהי ִּכְראֹות ַאְחָאב .ִלְקַראת ֵאִלָּיהּו

,  יח ַוּיֹאֶמר .ַהַאָּתה ֶזה עֵֹכר ִיְׂשָרֵאל, ַוּיֹאֶמר ַאְחָאב ֵאָליו
-- יךָ ּוֵבית ָאִב , ַאָּתה-ִּכי ִאם, ִיְׂשָרֵאל-לֹא ָעַכְרִּתי ֶאת

,  יט ְוַעָּתה .ַוֵּתֶלְך ַאֲחֵרי ַהְּבָעִלים', ֹת ה ִמְצו- ַּבֲעָזְבֶכם ֶאת
-ְוֶאת; ַהר ַהַּכְרֶמל-ֶאל--ִיְׂשָרֵאל-ָּכל- ְׁשַלח ְקבֹץ ֵאַלי ֶאת

ּוְנִביֵאי ָהֲאֵׁשָרה ַאְרַּבע , ְנִביֵאי ַהַּבַעל ַאְרַּבע ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים
    .ֶבלֻׁשְלַחן ִאיזָ , אְֹכֵלי, ֵמאֹות

 מסבירה מדוע בבלי סנהדרין לט בהגמרא בסנהדרין  
 יומדוע נזכר ספרו בין התר, הוזכר שם עובדיהו במלכים

  :עשר
  ט"סנהדרין ל. 2
ולא , איזבלואחאב , יבוא עובדיה שדר בין שני רשעים"

למד ממעשיהם ויפרע מעשו הרשע שדר בין שני 
  " ולא למד ממעשיהם, רבקה ויצחק, צדיקים

צאצאי , דווקא עובדיה נשלח להתנבא על אדום, כלומר
מפני שחי בימי רשעים ולא למד ממעשיהם בניגוד , עשו

 .גמור לעשיו
מתאר את "  'עבד־ה "—שמו של עובדיה , ך"כמקובל בתנ

  .ה"קבהאיש ואת יחסו ל
 את ,עובדיה מוקיע את מעשי העם האדומי נגד ישראל

עם שכזה לא יוכל . ביטחונם בכוחם ואת גאוותם
ולכן אלוהים השפיל אותו , להמשיך בדרכו עד אין סוף

נבואת עובדיה מפרטת את העתיד המר והסופי . עד עפר
  .המחכה לכל זרע אדום
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 :הספר מהווה נבואה המתחלקת לשלושה חלקים
הנביא . בניגוד ליהירותם, נבואה על חורבן אדום :ט- א

קרא למלחמה כנגד אדום והיא תחרב גם ' מספר שה
  )ד' פס( "ֵּבין ּכֹוָכִבים-ַּתְגִּביַּה ַּכֶּנֶׁשר ְוִאם-ִאם"
תוכחה לאדום על יחסם לממלכת יהודה בעת  :יד-י

אנשי אדום ייענשו על שלא סייעו ליהודה . צרתם
ולא זו בלבד אלא שצחקו ושמחו לאידם , במלחמתם

ם ופגעו בשרידים ובסופו של דבר אף הצטרפו למנצחי

  .האחרונים
הכולל ישועה לעם ישראל וחורבן ' תיאור יום ה :כא-טו

" ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֵיָעֶׂשה ָּלְך "הנביא אומר לאדום . לאדום
האדומים יובסו על ידי ישראל עד שלא , )פסוק טו(

לעומת זה לישראל הנביא מוסר . יישאר לצבאם שריד
) מושלים(לחו שופטים ירחיבו את גבולם ואף יש, שינצחו

  .לארץ אדום

 
 אדום

 אלופי עשיו 12 מתוארים  )בסוף פרשתנו (ו"בבראשית ל
 שנה ישבו 1000- במשך כ.  שבטי האדומים–הוא אדום 

 שבארץ שעירהעיר . באזור ועבדו את אדמתם כחקלאים
 ס" לפנה1300-אדום נזכרת לראשונה בכתובת מצרית מ

בכתובת . ס" לפנה1215-והשם אדום בכתובת אחרת מ
ואדי שנכתבה מטעם חייל מצרי שישב במצודת גבול ב

 ישנה התייחסות מרנפתח בתקופת פרעה טומילאט
לבורות "  שסו מאדוםרועישבטי "ישור הגירה של לא

 ס" לפנה13-המאה הנראה שמ. מצרים העתיקההשקיה ב
היא .  התקיימה ממלכת אדוםס" לפנה6-המאה העד 

הייתה ממלכה חזקה מאופיינת בגאות כלכלית 
,  בניה וביצורים משוכללים- ובהתפתחות תרבותית 

חקלאות ומסחר מפותחים ומכרות , התיישבות צפופה
מסחר בינלאומי חשובות עברו דרך אדום דרכי . נחושת

  .  ערב ולסוריהל, אשקלון ולעזהכמו הדרכים ל
 אשורעל עושרה של אדום יודעים לפי המס ששילמה ל

בכתובות . יהודהשהיה כמעט כפול מזה ששילמה 
:  מוזכרת אדום בשמותכתב היתדות שנרשמו באשוריות

"Udumi " או"Udumu ."  
 נכבשה אדום על ידי שבטי ספר ס" לפנה5-ה ו6-במאות ה

 שהשתלטו על דרכי המסחר העוברות בה ובנו בה נבטים
. והאדומים הוגלו ונעלמו בהדרגה, סלע אדוםאת בירתם 

חלק מהם גלו לדרום יהודה לאזור שכונה במשך ימי בית 
  "אדומיאה"שני בשם 

בתרגומו של , הגיאוגרפיה של המקרא, דניס בילי. 3
  :של אדוםוריה ט מתאר לנו את ההס233' עמ, דניאל שר

ויפה הגדיר אותה , אדום שוכנת הרחק ממרכזי ישוב
האדומים לא היו  ). ג" (סלע-שכני בחגוי: "עובדיה

 הם לא יכלו לקוות ,  עם ישראלכיתר העמים שבקרבת

וגם לא להחזיק , להשיג את מחייתם על ידי חקלאות
ולכן , בעדרים גדולים של כבשים דשנים כמו המואבים

עושרם בא להם מן הנחושת . חר את מחייתם במסמצאו
מותרות של -עמוסות מוצריה, ומשיירות הגמלים בדרום

עושות דרכן מן החסמה ה, ערב הדרומית ושל אפריקה
מסחר זה הביאם במגע עם עולם המזרח שעמים . לאדום

וכך יצא להם בקרב , אחרים הכירוהו רק לפי השמועה
  הישראלים שם של יודעים בחכמה ובנפלאות

יש  כי ,א"בית מקרא קכבמאמרו בצ לוריא "במסביר 
: פרקים בתולדות העמים הדומים להתפרצות הר געש

עם השוכן מעבר לארצות התרבות והנמצא בדרגת 
מחריב , פורץ והורס כל מה שבדרכו, התפתחות ירודה

ולבסוף משתקע באחת , הישגי תרבות של דורות
כמו ( . מהארצות שכבש ומתחיל לפתח תרבות משלו

כח אדיר כמו זה התפרץ בצפונו של חצי ) ם בסיןההוני
הרס את מדינת , סילק כל מה שהיה בדרכו, האי ערב

וכשנרגע הקים את מדינת , הבריח את תושביה, אדום
לאחר כמה דורות הפכה להיות מרכז תרבותי . הנבטים

הן בבחינת הסחר הבין לאומי שפיתחה והן , ראוי לשבח
 בדרכה זו הרסה אבל, בבנין ערים שהקימה לתפארת

  .כליל את מדינת אדום
ידי שותפיהם הנבטים - על גירוש האדומים מארצם על

   :אומר עובדיה
  עובדיה. 4
יכלו לך , השיאוך. עד הגבול שלחוך כל אנשי בריתך"

  ". אנשי שלומך
. ותפי אדום בסחרשאנשי שלומך הם , אנשי בריתך

השותפים נוכחו לדעת שהם הם מקור העושר וניתן 
קמו עליהם וגרשו , ך בעסקים גם בלי האדומיםלהמשי
 הנבטים -בראש המהפכה עמדו בני שבט ערבי . אותם

. והצטרפו אליהם שבטי ערב אחרים מאנשי השיירות
  :את הסיסמה שקראו שבטי ערב זה לזהמלמדנו עובדיה 

קומו ונקומה , וציר בגויים שלח' שמועה שמענו מאת ה"
    . "עליהם למלחמה
של המלחמה בין שבטי ערב לבין אדום על תוצאותיה 

  אומר ירמיהו 
  ב"כ- ז, ט"מירמיהו . 5

; ְּבֵתיָמן, ַהֵאין עֹוד ָחְכָמה, ְצָבאֹות' ּכֹה ָאַמר ה, ֶלֱאדֹום
 ֻנסּו ָהְפנּו ח  .ִנְסְרָחה ָחְכָמָתם, ָאְבָדה ֵעָצה ִמָּבִנים

ֵעת , אִתי ָעָליו ִּכי ֵאיד ֵעָׂשו ֵהבֵ  :יְֹׁשֵבי ְּדָדן, ֶהְעִמיקּו ָלֶׁשֶבת
-ִאם; לֹא ַיְׁשִארּו עֹוֵללֹות, ּבְֹצִרים ָּבאּו ָלְך - ִאםט  .ְּפַקְדִּתיו

, ֵעָׂשו- ֲאִני ָחַׂשְפִּתי ֶאת- ִּכיי  .ִהְׁשִחיתּו ַדָּים, ַּגָּנִבים ַּבַּלְיָלה
ֻׁשַּדד ַזְרעֹו ְוֶאָחיו ; לֹא יּוָכל, ְוֶנְחָּבה, ִמְסָּתָריו-ִּגֵּליִתי ֶאת

, ְוַאְלְמנֹוֶתיךָ ; ֲאִני ֲאַחֶּיה,  ָעְזָבה ְיתֶֹמיךָ יא  .ְוֵאיֶנּנּו, ָניוּוְׁשכֵ 
ֵאין -ִהֵּנה ֲאֶׁשר', כֹה ָאַמר ה- ִּכייב}      ס{. ָעַלי ִּתְבָטחּו

ָנקֹה , ְוַאָּתה הּוא, ִמְׁשָּפָטם ִלְׁשּתֹות ַהּכֹוס ָׁשתֹו ִיְׁשּתּו
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 ִּכי ִבי ִנְׁשַּבְעִּתי יג  .ְׁשֶּתהִּכי ָׁשתֹה ִּת ,  לֹא ִתָּנֶקה :ִּתָּנֶקה
; ְלַׁשָּמה ְלֶחְרָּפה ְלחֶֹרב ְוִלְקָלָלה ִּתְהֶיה ָבְצָרה-ִּכי', ה- ְנֻאם
 ְׁשמּוָעה ָׁשַמְעִּתי יד  .ְלָחְרבֹות עֹוָלם, ָעֶריָה ִתְהֶייָנה-ְוָכל

ּו ְוקּומ, ִהְתַקְּבצּו ּובֹאּו ָעֶליהָ ; ְוִציר ַּבּגֹוִים ָׁשלּוחַ ', ֵמֵאת ה
  .ָּבָאָדם, ָּבזּוי-- ַּבּגֹוִים, ִהֵּנה ָקטֹן ְנַתִּתיךָ - ִּכיטו  .ַלִּמְלָחָמה

, ׁשְֹכִני ְּבַחְגֵוי ַהֶּסַלע, ְזדֹון ִלֶּבךָ ,  ִּתְפַלְצְּתָך ִהִּׁשיא אָֹתְך טז
ִמָּׁשם אֹוִריְדָך , ַתְגִּביַּה ַּכֶּנֶׁשר ִקֶּנךָ - ִּכי :ּתְֹפִׂשי ְמרֹום ִּגְבָעה

ִיּׁשֹם , ּכֹל עֵֹבר ָעֶליָה ; ְלַׁשָּמה,  ְוָהְיָתה ֱאדֹוםיז  .'ה- ְנֻאם
,  ְּכַמְהֵּפַכת ְסדֹם ַוֲעמָֹרהיח  .ַמּכֹוֶתהָ - ָּכל-ְוִיְׁשרֹק ַעל

-ָיגּור ָּבּה ֶּבן-ְולֹא, ֵיֵׁשב ָׁשם ִאיׁש-לֹא'; ָאַמר ה-- ּוְׁשֵכֶניהָ 
-ְנֵוה ֵאיָתן- ֶאל, ן ִהֵּנה ְּכַאְרֵיה ַיֲעֶלה ִמְּגאֹון ַהַּיְרּדֵ יט  .ָאָדם

 ִּכי  :ּוִמי ָבחּור ֵאֶליָה ֶאְפקֹד, ַאְרִּגיָעה ֲאִריֶצּנּו ֵמָעֶליָה -ִּכי-
  .ֲאֶׁשר ַיֲעמֹד ְלָפָני, ֶזה רֶֹעה-ּוִמי, ּוִמי יִֹעיֶדִּני, ִמי ָכמֹוִני

, ֱאדֹום-ֲאֶׁשר ָיַעץ ֶאל', ה- ָלֵכן ִׁשְמעּו ֲעַצתכ}  ס{
לֹוא -  ִאם :יְֹׁשֵבי ֵתיָמן-ָחַׁשב ֶאלֲאֶׁשר , ּוַמְחְׁשבֹוָתיו

 כא  .לֹא ַיִּׁשים ֲעֵליֶהם ְנֵוֶהם- ִאם, ִיְסָחבּום ְצִעיֵרי ַהּצֹאן
סּוף ִנְׁשַמע -ְּבַים,  ְצָעָקה :ָרֲעָׁשה ָהָאֶרץ, ִמּקֹול ִנְפָלם

- ְוִיְפרֹׂש ְּכָנָפיו ַעל,  ִהֵּנה ַכֶּנֶׁשר ַיֲעֶלה ְוִיְדֶאהכב  .קֹוָלּה
ִאָּׁשה , ְּכֵלב, ַּבּיֹום ַההּוא, ְוָהָיה ֵלב ִּגּבֹוֵרי ֱאדֹום; ָּבְצָרה
  }פ { .ְמֵצָרה

ט הוא ביטוי עז של שנאה לאדום ושמחה "כל פרק מ
  . לאיד על חורבנה

רבים נפלו והניצולים , מסתבר שהיה באדום הרג רב
בורחים הגיעו ליהודה כאשר צבא נבוכדנאצר ה. ברחו

שרת בידי -ליטי אדום כליעתה הפכו פ. כבש את ירושלים
נבוכדנאצר הטיל על פליטי אדום להרוס את . מלך בבל

זכרו , בשבתם על נהרות בבל, הגולים. חומת ירושלים
את המעשה הזה של מי שהיו בתחילה שותפים למרד 
בבבל והפכו למשרתיו של נבוכדנאצר ומסייעים בחורבנה 

   הם התפללו ואמרו. של יהודה
  ז"תהילים קל. 6
,  ערו- לבני אדום את יום ירושלם האומרים '  הזכור"

   ."רו עד היסוד בהע
  

  אדום וישראל
  : סוקר את המפגשים בין ישראל לאדוםבני לאוהרב 

. ברחם אמםעוד תנהל מהמפגש הראשון בין יעקב לעשו 
כבר אז נתבשרה רבקה ששני בניה המתרוצצים בקרבה 

ורת בש. עתידים להיות שני לאומים שיתעצמו זה על זה
הוליכה אותה לטיפוח הבן העוקב " רב יעבוד צעיר"

  . בעקב אחיו
כבר לא מדובר על ילדים . תנוהמפגש השני מתרחש בפרש

, בין יעקב השב לביתו תרחש מפגש מהפעם . או נערים
לבין עשו המולך על הר , גדולהמשפחה עשיר ומוקף ב

 הםשני. שעיר והולך לקראתו מלווה בארבע מאות איש
מפגש שלא ברור אם יהיה עקוב דם או יסתיים נערכים ל

לאחר חיבוק ונשיקה . במערכה הזו איש לא נפגע. בשלום
מזמין עשו את יעקב להתארח בארצו ויעקב מסרב 

  : בדיפלומטיות
   :יד, לגבראשית . 7
יעבור נא אדני לפני עבדו ואני אתנהלה לאטי לרגל "

המלאכה ולרגל הילדים עד אשר אבוא אל אדוני 
  " השעיר

   .  נפרדו שני האחים לשנים רבותאן כ
                             

לפני כניסת . כבר בין שני עמיםהוא המפגש השלישי 
ישראל לארץ ניצטוו בני ישראל לא להתגרות ביושבי 

  שעיר 
  :'דברים ב. 8
  ".כי ירושה לעשו נתתי את הר שעיר"

אל , בחפשם נתיב כניסה לארץ כנען,  ולכן פנו בני ישראל
  :העם היושב בשעיר בבקשה

  ".נעברה נא בארצך"
  :  תגובת יושבי הר שעיר הייתה קצרה וחדה

  ". לא תעבור בי פן בחרב אצא לקראתך"
  : ואכן מיד 

  ". ויצא אדום לקראתו בעם כבד וביד חזקה"
אך , במקראסירוב הזה אינו מתפרש מסביר הרב לאו כי 

אפשר להעלות בהשערה פשוטה שזוהי תגובה טבעית של 
  . עם הנאחז בארצו ומבקש למנוע השתלטות של גורם זר

הפינה . לאדום היה הרבה מה להפסידכי לעיל ראינו 
מוגנת היטב מפני , הדרומית שלהם עשירה במחצבים

אויב על ידי תצורות גיאולוגיות מרהיבות ומאפשרת 
ישראל . נתיבי המסחר לצפון ולמזרחשליטה מוחלטת על 

מתרחק מאדום וסובב את כל הדרך כדי להיכנס לארץ 
  . מארץ מואב,  מזרחית-בעקיפה צפון 

  
דוד המלך שולח . מאות שנים עברו עד המפגש הרביעי

. לכבוש את אדום, מפקד הצבא, את יואב בן צרויה
מחצבי הנחושת ונתיבי המסחר . האינטרסים ברורים

  .ם מאיץ למי שחולם על מלכות רחבת ידיםמהווים גור
הכתוב אינו מנדב הרבה אינפורמציה על מה שהתרחש   

רק . מכרית כל זכר מאדוםלומדים שיואב אבל מהמעט 
הצליח לשרוד ולהימלט למקלט מדיני , נסיך אדומי, הדד

  כאמור אדום הפכה להיות חלק מממלכת דוד. במצרים
  :שמואל ב פרק חב. 9

                                                 נציבים ויהי כל אדום עבדים לדוד בכל אדום שם
לאורך כל תקופת המלכים ניסו מוסיף הרב לאו כי 

האדומים להחזיר לעצמם את ממלכתם ולהסיר את עול 
אחד האירועים המזעזעים ביותר . יהודה מעליהם

 הכתוב מתאר. התרחש בימי מלכות אמציה מלך יהודה
איך הוא הורג עשרת אלפים מבני אדום ועוד עשרת 
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ומבקיע את ) ?פטרה(אלפים שבויים מוליך לראש הסלע 
זאת נקמה שיש בה . זו כבר לא מלחמה. גולגולותיהם
    .שנאה עמוקה

  
המפגש החמישי התרחש בזמן חורבן בית המקדש 

יש הרבה אינדיקציות לכך שבאותה תקופה . הראשון
ור אדום וגרשו את האדומים השתלטו הנבטים על אז
נבוכדנאצר מלך בבל שמח . למרחב של ארץ יהודה

לנוכחותם של פליטים אלה והפך אותם לכוח מסייע 
בתמורה הניח להם השלטון להתיישב בכל . לכובש הבבלי

. ערי יהודה שננטשו על ידי היהודים שגלו לבבל
האדומים רוקדים על ז אנו לומדים ש"מתהילים קל
משמידים את בתי יהודה ששרדו , ירושליםהחורבות של 

יותר משכאבו היהודים את . ויורשים את חבל הארץ הזה
החורבן הושפלו למראה ריקודי השמחה של אנשי שעיר 

שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את " .היושבים ביהודה
: והכעס גואה. ם חיים שם ומתגעגעים לכאןה ".ציון

האומרים ערו ערו , לבני אדום את יום ירושלים' זכור ה"
  ". עד היסוד בה

כל . שבי הגולה מצאו את יהודה מצומצמת בגבולותיה
                                       ".אדומיאה"אזור גוש עציון ודרומה הפך להיות 

כמו כל העמים ,  עברו האדומיםתקופה ההלניסטיתב
ר המעמד הגבוה באדום דיב. התיוונותתהליך של , באזור
.                                      ואימץ אל חיקו את התרבות היווניתיוונית

דבר שגרם לכך שהתעוררו חיכוכים בין תושביה 
, החדשים של דרום יהודה לבין היהודים הוותיקים

  .  אף נלחם בהםיהודה המכביו
 בימי יוחנן הורקנוס  ,מפגש הששי בין אדום לישראלב
התעצמה יהודה והשתלטה מחדש ) ס"מאה שניה לפנה(

 יצא למלחמה חשמונאי  הנשיא ה.על האזור הדרומי
ה על ידי העמדת בריר,  בכוחגיירםכבשם ו, באדומים

, בפניהם בין גירושם מהארצות אליהם נדדו אבותיהם
מחקרים מודרניים מפקפקים בכך שהגיור . גיורובין 

נעשה בכפייה וגורסים שרוב האדומים קיבלו את 
בד מל, וב האדומים בחרו להתגיירר. היהדות ברצון

  .מצרים התלמייתשכבה קטנה של מתיוונים שברחה ל
קדמוניות היהודים ב, יוסף בן מתתיהוכך מתאר . 11

      258 – 257, ספר יג
ע את כל האדומים והרשה להם להישאר בארץ הכרי"

ומאותו זמן ... אם יימולו ויאותו לקיים את חוקי היהודה
  ". ואילך היו הללו יהודים

 מונה אדומי בשם אנטיפס לשמש ר ינאיאלכסנדבתקופת 
הסית את בנו של , אנטיפטרוס, בנו. כנציב אדום

לנסות לקחת את המלוכה מידי , הורקנוס, אלכסנדר ינאי
לחמת האחים מ. נבטיםבאמצעות ה, אריסטובולוסאחיו 

שפרצה הובילה להשתלטות הרומאים על הממלכה 

בעדם לנהלה מאחורי ואנטיפטרוס סייע , החשמונאית
 הסנאט מונה על ידי הורדוסברבות הימים בנו . הקלעים

, באמצעות שכירי חרב, וכבשה, ברומא למלך יהודה
מידי המלך החשמונאי האחרון , וצבא רומאי, האדומים
 אחריו נשאו בתפקידים צאצאי הורדוס. אנטיגונוס

שלטוניים ביהודה או בחלקים ממנה במשך שלושה 
  .בכפיפות לרומא, דורות נוספים

עשרים , המרד הגדולמהלך ב, לדברי יוסף בן מתתיהו
 לבצע טבח באנשי הפלג קנאיםאלף אדומים סייעו ל

  .חנן בן חנןלרבות חיסול מנהיג ממשלת המרד , המתון
 ובהמשך קיסרות הרומיתאדום הפכה ביהדות סמל ל

כשהם מוזכרים בהקשר , יים האירופנצרותלכלל עמי ה
  .   דיכוי ואנטישמיותשל 

 טען בפירושו על התורה שרומי אינם מצאצאי ע"ראבה
אדום ומקור הכינוי הוא בכך שלדעתו הדת הנוצרית 

  .בתחילתה נשמרה על ידי אדומים
היחס השלילי לאדום היא רומי שבא לידי ביטוי 

  , ל בגמרא "חזרי בהפטרתנו בא לשיאו בדב
  : א"מגילה ו ע. 11

 אל -חרבו שתיהן : אם יאמר לך אדם, קסרי וירושלים
חרבה קסרי וישבה .  אל תאמן-ישבו שתיהן , תאמן

שנאמר .  תאמן-חרבה ירושלים וישבה קסרי , ירושלים
.  חרבה זו- אם מליאה זו : אמלאה החרבה) ו"יחזקאל כ(

חק אמר מהכא רב נחמן בר יצ. אם מליאה זו חרבה זו
  "ולאם מלאם יאמץ"
  

עם ישראל . בתקופת המפגש השביעי, אנו נמצאים כיום
כאשר עדיין עיני כל העולם מצטרפות , חזר לארצו

שכן כך , אך אל לנו לחשוש  .ולאדום בתקווה למפלת
  בדבריו של הנביא עובדיה, מלמדת אותנו ההפטרה 

  עובדיה. 12
ְׁשמּוָעה , אלוקים ֶלֱאדֹום' ָאַמר ה- ּכֹה :עַֹבְדָיה, א ֲחזֹון

, קּומּו ְוָנקּוָמה ָעֶליהָ —ְוִציר ַּבּגֹוִים ֻׁשָּלח' ָׁשַמְענּו ֵמֵאת ה
  .ְמאֹד,  ָּבזּוי ַאָּתה :ַּבּגֹוִים,  ב ִהֵּנה ָקטֹן ְנַתִּתיךָ  .ַלִּמְלָחָמה

ֵמר אֹ; ֶסַלע ְמרֹום ִׁשְבּתֹו-ׁשְֹכִני ְבַחְגֵוי, ג ְזדֹון ִלְּבָך ִהִּׁשיֶאךָ 
ֵּבין -ְוִאם, ַּתְגִּביַּה ַּכֶּנֶׁשר-  ד ִאם .ִמי יֹוִרֵדִני ָאֶרץ, ְּבִלּבֹו

ַּגָּנִבים - ה ִאם. 'ְנֻאם ה, ִמָּׁשם אֹוִריְדךָ —ּכֹוָכִבים ִׂשים ִקֶּנךָ 

ֲהלֹוא ִיְגְנבּו , ֵאיְך ִנְדֵמיָתה—ׁשֹוְדֵדי ַלְיָלה-ִאם, ְלךָ -ָּבאּו
 ו ֵאיְך  .ֲהלֹוא ַיְׁשִאירּו עֵֹללֹות, ּבְֹצִרים ָּבאּו ָלְך -ִאם; ַּדָּים

ּכֹל ַאְנֵׁשי , ַהְּגבּול ִׁשְּלחּוךָ - ז ַעד .ִנְבעּו ַמְצֻּפָניו, ֶנְחְּפׂשּו ֵעָׂשו

ָיִׂשימּו , ַלְחְמךָ ; ַאְנֵׁשי ְׁשלֶֹמךָ , ִהִּׁשיאּוָך ָיְכלּו ְלךָ —ְבִריֶתךָ 

, ּיֹום ַההּוא ח ֲהלֹוא ּבַ  .ּבֹו, ֵאין ְּתבּוָנה—ָמזֹור ַּתְחֶּתיךָ 
 ט  .ּוְתבּוָנה ֵמַהר ֵעָׂשו, ְוַהֲאַבְדִּתי ֲחָכִמים ֵמֱאדֹום', ה- ְנֻאם

  .ִמָּקֶטל, ִאיׁש ֵמַהר ֵעָׂשו-ְלַמַען ִיָּכֶרת, ֵּתיָמן, ְוַחּתּו ִגּבֹוֶריךָ 
 יא  .ְלעֹוָלם, ְוִנְכַרּתָ ; ְּתַכְּסָך בּוָׁשה, י ֵמֲחַמס ָאִחיָך ַיֲעקֹב
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ְוָנְכִרים ָּבאּו ; ְּביֹום ְׁשבֹות ָזִרים ֵחילֹו,  ִמֶּנֶגדְּביֹום ֲעָמְדךָ 

  .ְּכַאַחד ֵמֶהם, ַאָּתה-ַּגם—ְירּוָׁשַלִם ַיּדּו גֹוָרל-ְוַעל, ְׁשָעָרו
- ִּתְׂשַמח ִלְבֵני-ְוַאל, ְּביֹום ָנְכרֹו, ָאִחיךָ -ֵּתֶרא ְביֹום-יב ְוַאל
- יג ַאל . ְּביֹום ָצָרה,ַּתְגֵּדל ִּפיךָ -ְוַאל; ְּביֹום ָאְבָדם, ְיהּוָדה

ַאָּתה ְּבָרָעתֹו -ֵּתֶרא ַגם-ַאל, ַעִּמי ְּביֹום ֵאיָדם-ָּתבֹוא ְבַׁשַער
- יד ְוַאל .ְּביֹום ֵאידֹו, ִּתְׁשַלְחָנה ְבֵחילֹו-ְוַאל; ְּביֹום ֵאידֹו

ַּתְסֵּגר -ְוַאל; ְּפִליָטיו- ֶאת, ְלַהְכִרית, ַהֶּפֶרק- ַעל, ַּתֲעמֹד
-ָּכל- ַעל', ה- ָקרֹוב יֹום-  טו ִּכי . ָצָרהְּביֹום, ְׂשִריָדיו
 טז  .ְּגֻמְלָך ָיׁשּוב ְּברֹאֶׁשךָ ,  ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֵיָעֶׂשה ָּלְך  :ַהּגֹוִים

, ַהּגֹוִים-ִיְׁשּתּו ָכל, ַהר ָקְדִׁשי-ַּכֲאֶׁשר ְׁשִתיֶתם ַעל, ִּכי
ּיֹון ִּתְהֶיה  יז ּוְבַהר ִצ  .ְוָהיּו ְּכלֹוא ָהיּו, ְוָׁשתּו ְוָלעּו; ָּתִמיד

  .ֵאת מֹוָרֵׁשיֶהם, ְוָיְרׁשּו ֵּבית ַיֲעקֹב; ְוָהָיה קֶֹדׁש, ְפֵליָטה
ּוֵבית ֵעָׂשו , ַיֲעקֹב ֵאׁש ּוֵבית יֹוֵסף ֶלָהָבה-יח ְוָהָיה ֵבית

, ִיְהֶיה ָׂשִריד ְלֵבית ֵעָׂשו- ְולֹא; ַוֲאָכלּום, ְוָדְלקּו ָבֶהם, ְלַקׁש
-ְוַהְּׁשֵפָלה ֶאת, ַהר ֵעָׂשו- ּו ַהֶּנֶגב ֶאת יט ְוָיְרׁש .ִּדֵּבר' ִּכי ה

; ְוֵאת ְׂשֵדה ׁשְֹמרֹון, ְׂשֵדה ֶאְפַרִים-ְוָיְרׁשּו ֶאת, ְּפִלְׁשִּתים
ַהֶּזה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל -  כ ְוָגֻלת ַהֵחל .ַהִּגְלָעד-ֶאת, ּוִבְנָיִמן

—ָפַרדֲאֶׁשר ִּבְס , ְוָגֻלת ְירּוָׁשַלִם, ָצְרַפת- ַעד, ְּכַנֲעִנים-ֲאֶׁשר

ִלְׁשּפֹט ,  כא ְוָעלּו מֹוִׁשִעים ְּבַהר ִצּיֹון .ֵאת ָעֵרי ַהֶּנֶגב, ִיְרׁשּו
  }ש { .ַהְּמלּוָכה', ְוָהְיָתה ַלה; ַהר ֵעָׂשו- ֶאת

מלמדנו הנביא עובדיה כי לא מספיק שעם ישראל יחזור 
' והיתה לה"כאשר אלא הגאולה תושלם רק , לארצו

ל את הקריאה בה כאשר מקבל כל עם ישרא". המלוכה
' סיימו ישראל בהר הכרמל את תוצאות הנס שעשה ה

         :ובה  מסיימים אנו את תפילת יום הכיפורים, לאליהו 
  .הּוא ָהֱאלִֹהים' ה, הּוא ָהֱאלִֹהים' ה
  

  :"רומא וירושלים"ספרו של משה הס : נספח
ממבשרי הציונית , הוגה דעות יהודי גרמני,משה הס 

התחנך חינוך , נולד בבון. זם הרעיוניומאבות הסוציאלי
עשרים שלו גיל ב. ולמד באוניברסיטה של בון, מסורתי

 שנה 20 -וציאליסטית ובמשך למעלה מסעסק בפעילות 
תפס מקום בולט בין הוגי הדעות הסוציאליסטיים 

אבל נטש , ה חברם של מרקס ואנגלסהי. הגרמניים
 אחרי פרסום המניפסט מחלוקת בשל םתוא
ראה עצמו כממשיכו של שפינוזה וניבא את . יסטיקומונה

הרוחות הלאומיות באירופה ובעולם שגדדו בהמשך את 
  .נפילת האימפריות הותיקות

כשראה כי ההתעוררות הלאומיות מביאות חורבן ומסעי 
בעקבות עלילת דמשק ובעיקר , שמד לקהילות יהודיות

רומא " פרסם את ספרו 1862בשנת . התקרב לעם היהודי
ובו הוא מביע שאיפה להקמת מדינה יהודית " רושליםוי

  .ישראל בארץ
הרוח "הלאומיות היהודית אצל הס מתבססת על 

כדי . שאפיינה את המדינה היהודית העתיקה" הלאומית
זו לא תיעלם מן העולם יש לכונן את החיים " רוח"ש

לייסד , לרכוש קרקעות, י"היהודיים מחדש בא
 . שייה ומסחרהתיישבות חקלאית ומפעלי תע

 הובאו עצמותיו של הס לקבורה בקבוצת 1961בשנת 

  .קרוי על שמו" כפר הס"המושב . כנרת
הוא ספר , "רומא וירושלים"ספרו הגדול של משה הס 

ספר שטיפח את הרעיון הציוני בעודו , ציוני מובהק
-על יד תעלת"הס דרש להקים מושבים יהודיים . באיבו

לפני ששאלת הלאום עוד , "הירדן-סואץ ועל גדות
  . התעוררה בין עמי ערב

  : בספר שלושה יסודות מרכזיים
 .הס ראה בפתרון הלאומי את פתרון בעיית היהודים. א

במקום לחפש פתרון למצוקת היהודים בדרך של 
קיווה הס לריכוז , אמנציפציה בארצותיהם בפזורה

בזה הוא לא רק ביטא את השקפת . לאומי בארץ האבות
ולא רק , שהוקמה אחר כך בימי הרצל, ניתהתנועה הציו

שהיה , אלא אפשר לומר, ניבא את הקמת מדינת ישראל
 19 -גם מבשרן של התנועות הלאומיות שבמאה ה

 ששינו את פני תבל 20 - ובמחצית הראשונה של המאה ה
הוא , "אביב העמים"לתהליך הזה קרא הס בשם .כולה

רכזי שלעם ישראל תפקיד וחלק מ" חג תחיית העמים"

  .בתוך החגיגה הזאת

אצלו באה לידי  .הס היה בראש וראשונה סוציאליסט. ב
ביטוי הכמיהה המשיחית לתיקון העולם ולתיקון 

 . ולדידו חלום זה טמון ביסוד הרעיון הציוני, החברה
, כתנועה פוליטית, אין ספק שהציונות כללה בתוכה

  .ובזה היה החידוש, יסודות מהימין ומהשמאל כאחד

וגם אלה  ,ציונות כללה גם עקרונות דתיים ברוריםה. ג
אין להתעלם מהיסודות הדתיים . כלולים בתורת הס

תיקון העולם אליו : המובהקים שבמחשבתו המשיחית
לא מביטול . שאף אינו תיקון העולם במובן המרכסיסטי

הוא התכוון בהחלט . המעמדות בלבד תבוא התשועה
ע עם ישראל כאשר יגי, לתיקון עולם במלכות שדי

ובתחום הרוח , החברה, להגשמה עצמית בתחום הלאום
הוא ראה שעל ידי שחרור הכוח הטמון . והדת

תתגלה אותה , בהיסטוריה של עם ישראל ובחזונו הנבואי
. לא פחות מזה. תכנית משיחית שלשמה נברא העולם

שבת "הוא מדבר באופן הגלוי והנועז ביותר על 
ם ישראל ישכון בארצו שלא תבוא עד שע, "ההיסטוריה

  .ומארצו יקרין אור על פני כל העולם
  

כפי שהיא מצטיירת , המהפכה הציונית: שלמה מהפכה
בעלת כוח , סגולית, היא מהפכה בפני עצמה, בכתבי הס

שכן לא הייתה מהפכה כזאת בכל , ידוע-בלתי
המהפכה הציונית היא תמצית הרעיון . ההיסטוריה

אם נהיה נאמנים . כאחדהדתי והסוציאליסטי , הלאומי
נגיע למסקנה שאין להפריד בין , לאופייה הספציפי
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אלה המפרידים ודוגלים בלאומנות : הדבקים האלה
או בסוציאליזם , שאין עמה חובות חברתיות, נפרדת

נפרד שאין עמו תחושה לזכותנו הלאומית המוחלטת 
או אלה הדוגלים בדתיות מנותקת , בארץ אבותינו

 .כל אלה אינם אלא טועים, כוללתמאחריות לאומית 
  


