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  ד'התשע כסלו                                          ד "בס

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

                עשו אדום ואמות העולם
   שלחויפרשת ל

  
   :ט" ל-ח א "י' מלכים א. 1

ַּבָּׁשָנה , ֵאִלָּיהּו-ָהָיה ֶאל' ה-ּוְדַבר, ָיִמים ַרִּבים, א ַוְיִהי
-ְוֶאְּתָנה ָמָטר ַעל, ַאְחָאב-  ֵלְך ֵהָרֵאה ֶאל :ְּׁשִליִׁשית ֵלאמֹרהַ 

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

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

 ה  .ֶלֶחם ָוָמִים, ְוִכְלְּכָלם, ַוַּיְחִּביֵאם ֲחִמִּׁשים ִאיׁש ַּבְּמָעָרה
, םַמְעְיֵני ַהַּמיִ -ָּכל-ֵלְך ָּבָאֶרץ ֶאל, עַֹבְדָיהּו-ֶאל, ַוּיֹאֶמר ַאְחָאב

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

-ְועַֹבְדָיהּו ָהַלְך ְּבֶדֶרְך , ְלַבּדֹו,  ַאְחָאב ָהַלְך ְּבֶדֶרְך ֶאָחד :ָּבּה
; ְוִהֵּנה ֵאִלָּיהּו ִלְקָראתֹו, י עַֹבְדָיהּו ַּבֶּדֶרְך  ז ַוְיִה  .ְלַבּדֹו, ֶאָחד

 ח  .ַהַאָּתה ֶזה ֲאדִֹני ֵאִלָּיהּו, ַוּיֹאֶמר, ָּפָניו-ַוִּיּפֹל ַעל, ַוַּיִּכֵרהּו
,  ט ַוּיֹאֶמר .ִהֵּנה ֵאִלָּיהּו, ֵלְך ֱאמֹר ַלאדֶֹניךָ ; ָאִני, ַוּיֹאֶמר לֹו

--ַאְחָאב-ְּבַיד, ַעְבְּדךָ - תַאָּתה נֵֹתן אֶ - ִּכי :ֶמה ָחָטאִתי
-ּגֹוי ּוַמְמָלָכה ֲאֶׁשר לֹא- ֶיׁש-ִאם, ֱאלֶֹהיךָ '  י ַחי ה .ַלֲהִמיֵתִני

-ְוִהְׁשִּביַע ֶאת; ָאִין, ְוָאְמרּו, ָׁשַלח ֲאדִֹני ָׁשם ְלַבֶּקְׁשךָ 
ַאָּתה ,  יא ְוַעָּתה .ִּכי לֹא ִיְמָצֶאָּכה, ַהּגֹוי-ַהַּמְמָלָכה ְוֶאת

 יב ְוָהָיה ֲאִני ֵאֵלְך  .ִהֵּנה ֵאִלָּיהּו,  ֱאמֹר ַלאדֶֹניךָ  ֵלְך  :אֵֹמר
ּוָבאִתי ְלַהִּגיד , ֵאָדע- ִיָּׂשֲאָך ַעל ֲאֶׁשר לֹא' ְורּוַח ה, ֵמִאָּתְך 

  .ִמְּנֻעָרי', ה-ְוַעְבְּדָך ָיֵרא ֶאת; ַוֲהָרָגִני, ְלַאְחָאב ְולֹא ִיְמָצֲאךָ 
ֵאת , ַּבֲהרֹג ִאיֶזֶבל, ִׂשיִתיעָ -ֵאת ֲאֶׁשר, ֻהַּגד ַלאדִֹני-יג ֲהלֹא
ֲחִמִּׁשים ֲחִמִּׁשים , ֵמָאה ִאיׁש' ָוַאְחִּבא ִמְּנִביֵאי ה'; ְנִביֵאי ה

,  יד ְוַעָּתה ַאָּתה אֵֹמר .ֶלֶחם ָוָמִים, ָוֲאַכְלְּכֵלם, ִאיׁש ַּבְּמָעָרה
,  טו ַוּיֹאֶמר }ס { .ַוֲהָרָגִני; ֵלְך ֱאמֹר ַלאדֶֹניָך ִהֵּנה ֵאִלָּיהּו

,  ִּכי ַהּיֹום :ֲאֶׁשר ָעַמְדִּתי ְלָפָניו, ְצָבאֹות' ַחי ה, ֵאִלָּיהּו
; לֹו-ַוַּיֶּגד,  טז ַוֵּיֶלְך עַֹבְדָיהּו ִלְקַראת ַאְחָאב .ֵאָרֶאה ֵאָליו
-ֶאת,  יז ַוְיִהי ִּכְראֹות ַאְחָאב .ִלְקַראת ֵאִלָּיהּו, ַוֵּיֶלְך ַאְחָאב

 יח  .ַהַאָּתה ֶזה עֵֹכר ִיְׂשָרֵאל, ָליוַוּיֹאֶמר ַאְחָאב ֵא ; ֵאִלָּיהּו
--ּוֵבית ָאִביךָ , ַאָּתה-ִּכי ִאם, ִיְׂשָרֵאל-לֹא ָעַכְרִּתי ֶאת, ַוּיֹאֶמר

,  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
        .ֻׁשְלַחן ִאיָזֶבל, אְֹכֵלי, ֵמאֹות

 :ב"ט ע"סנהדרין ל. 2
ולא , איזבלאחאב ו, יבוא עובדיה שדר בין שני רשעים"

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

בתרגומו של , הגיאוגרפיה של המקרא, דניס בילי. 3
   233' עמ, דניאל שר

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

 הם לא יכלו לקוות להשיג ,  עם ישראלהעמים שבקרבת
וגם לא להחזיק בעדרים , את מחייתם על ידי חקלאות

 את ולכן מצאו, גדולים של כבשים דשנים כמו המואבים
עושרם בא להם מן הנחושת ומשיירות . מחייתם במסחר
מותרות של ערב -צריעמוסות מוה, הגמלים בדרום

עושות דרכן מן החסמה ה, 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

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

  ."אנשי שלומך
קומו ונקומה , וציר בגויים שלח' שמועה שמענו מאת ה"

     ".עליהם למלחמה
 :ב"כ-ט ז"ירמיהו מ. 5

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

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

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

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

  לֹא :ָנקֹה ִּתָּנֶקה, ְוַאָּתה הּוא, ִלְׁשּתֹות ַהּכֹוס ָׁשתֹו ִיְׁשּתּו
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-ִּכי', ה-  ִּכי ִבי ִנְׁשַּבְעִּתי ְנֻאםיג  .ִּכי ָׁשתֹה ִּתְׁשֶּתה, הִתָּנקֶ 
ָעֶריָה -ְוָכל; ְלַׁשָּמה ְלֶחְרָּפה ְלחֶֹרב ְוִלְקָלָלה ִּתְהֶיה ָבְצָרה

ְוִציר , ' ְׁשמּוָעה ָׁשַמְעִּתי ֵמֵאת היד  .ְלָחְרבֹות עֹוָלם, ִתְהֶייָנה
 טו  .ְוקּומּו ַלִּמְלָחָמה, ִהְתַקְּבצּו ּובֹאּו ָעֶליהָ ; ַּבּגֹוִים ָׁשלּוחַ 

 ִּתְפַלְצְּתָך טז  .ָּבָאָדם, ָּבזּוי--ַּבּגֹוִים, ִהֵּנה ָקטֹן ְנַתִּתיךָ - ִּכי
ּתְֹפִׂשי ְמרֹום , ׁשְֹכִני ְּבַחְגֵוי ַהֶּסַלע, ְזדֹון ִלֶּבךָ , ִהִּׁשיא אָֹתְך 

 יז  .'ה- ִמָּׁשם אֹוִריְדָך ְנֻאם, ַתְגִּביַּה ַּכֶּנֶׁשר ִקֶּנךָ - ִּכי :ִּגְבָעה
-ָּכל-ִיּׁשֹם ְוִיְׁשרֹק ַעל, ּכֹל עֵֹבר ָעֶליהָ ; ְלַׁשָּמה, ְוָהְיָתה ֱאדֹום

'; ָאַמר ה--ּוְׁשֵכֶניהָ ,  ְּכַמְהֵּפַכת ְסדֹם ַוֲעמָֹרהיח  .ַמּכֹוֶתהָ 
 ִהֵּנה ְּכַאְרֵיה יט  .ָאָדם-ָּבּה ֶּבןָיגּור -ְולֹא, ֵיֵׁשב ָׁשם ִאיׁש-לֹא

ַאְרִּגיָעה ֲאִריֶצּנּו -ִּכי--ְנֵוה ֵאיָתן-ֶאל, ַיֲעֶלה ִמְּגאֹון ַהַּיְרֵּדן
, ּוִמי יִֹעיֶדִּני,  ִּכי ִמי ָכמֹוִני :ּוִמי ָבחּור ֵאֶליָה ֶאְפקֹד, ֵמָעֶליהָ 

', ה-ְמעּו ֲעַצת ָלֵכן ִׁש כ}  ס { .ֲאֶׁשר ַיֲעמֹד ְלָפָני, ֶזה רֶֹעה-ּוִמי
יְֹׁשֵבי -ֲאֶׁשר ָחַׁשב ֶאל, ּוַמְחְׁשבֹוָתיו, ֱאדֹום-ֲאֶׁשר ָיַעץ ֶאל

לֹא ַיִּׁשים -ִאם, לֹוא ִיְסָחבּום ְצִעיֵרי ַהּצֹאן- ִאם :ֵתיָמן
,  ְצָעָקה :ָרֲעָׁשה ָהָאֶרץ,  ִמּקֹול ִנְפָלםכא  .ֲעֵליֶהם ְנֵוֶהם

ְוִיְפרֹׂש , ה ַכֶּנֶׁשר ַיֲעֶלה ְוִיְדֶאה ִהּנֵ כב  .סּוף ִנְׁשַמע קֹוָלּה- ְּבַים
, ְּכֵלב, ַּבּיֹום ַההּוא, ְוָהָיה ֵלב ִּגּבֹוֵרי ֱאדֹום; ָּבְצָרה-ְּכָנָפיו ַעל

  }פ { .ִאָּׁשה ְמֵצָרה
 :ז"תהילים קל. 6
ערו ,  ערו-לבני אדום את יום ירושלם האומרים ' זכור ה"

  "עד היסוד בה
 :יד, לגבראשית .  7
ני לפני עבדו ואני אתנהלה לאטי לרגל יעבור נא אד"

  "המלאכה ולרגל הילדים עד אשר אבוא אל אדוני שעירה
 ' דברים ב. 8
                        ".כי ירושה לעשו נתתי את הר שעיר"
   ".נעברה נא בארצך"
  "לא תעבור בי פן בחרב אצא לקראתך"
  ".ויצא אדום לקראתו בעם כבד וביד חזקה"
 : חאל ב פרקשמו. 9
                                               בכל אדום שם נציבים ויהי כל אדום עבדים לדוד "

  "תהילים
 257, קדמוניות היהודים ספר יגב, יוסף בן מתתיהו. 10
– 258 
הכריע את כל האדומים והרשה להם להישאר בארץ "

ומאותו ... אם יימולו ויאותו לקיים את חוקי היהודה
  ".ילך היו הללו יהודיםזמן וא

 :ב" עילה ומג. 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(
ר יצחק אמר מהכא רב נחמן ב. אם מליאה זו חרבה זו

                                                  "ולאם מלאם יאמץ"
  

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

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

אֵֹמר ; ֶסַלע ְמרֹום ִׁשְבּתֹו-ׁשְֹכִני ְבַחְגֵוי, ְ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 

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

 י  .ִמָּקֶטל, ִאיׁש ֵמַהר ֵעָׂשו-  ִיָּכֶרתְלַמַען, ֵּתיָמן, ִגּבֹוֶריךָ 
 יא  .ְלעֹוָלם, ְוִנְכַרָּת ; ְּתַכְּסָך בּוָׁשה, ֵמֲחַמס ָאִחיָך ַיֲעקֹב

ְוָנְכִרים ָּבאּו ; ְּביֹום ְׁשבֹות ָזִרים ֵחילֹו, ְּביֹום ֲעָמְדָך ִמֶּנֶגד

 יב  .ֵמֶהםְּכַאַחד , ַאָּתה-ַּגם—ְירּוָׁשַלִם ַיּדּו גֹוָרל-ְוַעל, ְׁשָעָרו
-ִּתְׂשַמח ִלְבֵני-ְוַאל, ְּביֹום ָנְכרֹו, ָאִחיךָ -ֵּתֶרא ְביֹום-ְ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, ַלְחָנה ְבֵחילֹוִּתְׁש -ְוַאל; ְּביֹום ֵאידֹו
ַּתְסֵּגר -ְוַאל; ְּפִליָטיו-ֶאת, ְלַהְכִרית, ַהֶּפֶרק-ַעל, ַּתֲעמֹד

  :ַהּגֹוִים-ָּכל- ַעל', ה-ָקרֹוב יֹום- טו ִּכי .ְּביֹום ָצָרה, ְׂשִריָדיו
ַּכֲאֶׁשר , י טז ִּכ  .ְּגֻמְלָך ָיׁשּוב ְּברֹאֶׁשךָ , ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֵיָעֶׂשה ָּלְך 

, ְוָׁשתּו ְוָלעּו; ָּתִמיד, ַהּגֹוִים- ִיְׁשּתּו ָכל, ַהר ָקְדִׁשי-ְׁשִתיֶתם ַעל
; ְוָהָיה קֶֹדׁש,  יז ּוְבַהר ִצּיֹון ִּתְהֶיה ְפֵליָטה .ְוָהיּו ְּכלֹוא ָהיּו

ַיֲעקֹב ֵאׁש - יח ְוָהָיה ֵבית .ֵאת מֹוָרֵׁשיֶהם, ְוָיְרׁשּו ֵּבית ַיֲעקֹב
; ַוֲאָכלּום, ְוָדְלקּו ָבֶהם, ּוֵבית ֵעָׂשו ְלַקׁש, ֵסף ֶלָהָבהּוֵבית יֹו

 יט ְוָיְרׁשּו ַהֶּנֶגב  .ִּדֵּבר' ִּכי ה, ִיְהֶיה ָׂשִריד ְלֵבית ֵעָׂשו-ְולֹא
ְׂשֵדה - ְוָיְרׁשּו ֶאת, ְּפִלְׁשִּתים-ְוַהְּׁשֵפָלה ֶאת, ַהר ֵעָׂשו-ֶאת

 כ ְוָגֻלת  .ַהִּגְלָעד-ֶאת, ִמןּוִבְניָ ; ְוֵאת ְׂשֵדה ׁשְֹמרֹון, ֶאְפַרִים
ְוָגֻלת , ָצְרַפת- ַעד, ְּכַנֲעִנים-ַהֶּזה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר-ַהֵחל

 כא ְוָעלּו  .ֵאת ָעֵרי ַהֶּנֶגב, ִיְרׁשּו—ֲאֶׁשר ִּבְסָפַרד, ְירּוָׁשַלִם
', ְוָהְיָתה ַלה; ַהר ֵעָׂשו-ִלְׁשּפֹט ֶאת, מֹוִׁשִעים ְּבַהר ִצּיֹון
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