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 חזון עובדיה –הפטרת השבת 

נביא, הוא  בהפטרת השבת נקרא ספר שלם של .מפעם בפעם אנו סוטים מהפרשה ונדרשים להפטרה מים ראשונים:

הוא נפילתה של מלכות אדום. , דן בנושא אחד בלבדמכיל פרק אחד וספר עובדיה ספר עובדיה, הקצר בספרי הנביאים. 

מסמלת  בפגישה הטעונה בין יעקב לעשו ומסתיימת ברשימת אלופי עשו,, הנפתחת בחירת הפטרה זו לפרשת וישלח

פייסניות יותר שמצויות במדרשי האגדה מתקופת בית שני, כאשר אולי יחס מאד ברור לעשו הוא אדום, בניגוד לגישות 

יעקב ועשו סגירת , אנטונינוס ורבי. ראה דברינו )ומאוחר יותר עם הנצרות( עשו ואדום מזוהים עם ממלכת רומא החזקה

 . אחיםשונאים  –יעקב ועשו וכן  החשבון?

ְזדֹון ִלְבָך ִהִשיֶאָך ֹשְכִני ְבַחְגֵוי־ֶסַלע ְמרֹום ִשְבּתֹו ֹאֵמר ְבִלבֹו ִמי יֹוִרֵדִני ... ֶלֱאדֹום  ה'ֲחזֹון ֹעַבְדָיה ֹכה־ָאַמר ֲאֹדָני 

ֵמֲחַמס ָאִחיָך ַיֲעֹקב ְּתַכְסָך בּוָשה ...  :ה'ָשם אֹוִריְדָך ְנֻאם־ִאם־ַּתְגִביַה ַכֶנֶשר ְוִאם־ֵבין כֹוָכִבים ִשים ִקֶנָך ִמ  ָאֶרץ:

ָּתה ְכַאַחד ְביֹום ֲעָמְדָך ִמֶנֶגד ְביֹום ְשבֹות ָזִרים ֵחילֹו ְוָנְכִרים ָבאּו ְשָעָריו ְוַעל־ְירּוָשַלִם ַיּדּו גֹוָרל ַגם־ ַא  ְוִנְכַרָּת ְלעֹוָלם:

ְוָהָיה ֵבית־ַיֲעֹקב ֵאש ּוֵבית יֹוֵסף ֶלָהָבה ּוֵבית ֵעָשו ְלַקש ְוָדְלקּו  ...ּיֹון ִּתְהֶיה ְפֵליָטה ְוָהָיה ֹקֶדש ּוְבַהר צִ ...  ֵמֶהם:

 ה'ְוָהְיָתה לַ ְוָעלּו מֹוִשִעים ְבַהר ִצּיֹון ִלְשֹפט ֶאת־ַהר ֵעָשו ...  ִּדֵבר: ה'ָבֶהם ַוֲאָכלּום ְולֹא־ִיְהֶיה ָשִריד ְלֵבית ֵעָשו ִכי 

 (.עובדיה פרק א) ַהְמלּוָכה:

 מסכת סנהדרין דף לט עמוד ב 

: הקב"האמר רבי יצחק: אמר  - 1א עובדיה לאדום?נ  מאי ש   -  חזון עבדיהו כה אמר ה' אלהים לאדום וגו'"

למד א עובדיהו הדר בין שני רשעים ולא למד ממעשיהם, וינבא על עשו הרשע שדר בין שני צדיקים ולא ויב

אמר אפרים מקשאה תלמידו של רבי מאיר משום רבי מאיר: עובדיה גר אדומי היה, והיינו דאמרי  2ממעשיהם.

אמר רבי יוחנן  4."ויך את מואב וימדדם בחבל השכב אותם ארצה" 3ניזיל ביה נרגא. ,אב  אינשי: מניה וביה א  

ליזיל ביה נרגא. כי אתא רב דימי אמר: ירך  ,משום רבי שמעון בן יוחי: היינו דאמרי אינשי, מיניה וביה אבא

 5מתוכה מסרחת.

                                                      
 מדוע דווקא עובדיה הוא הנביא שמייחד את כל נבואתו לאדום ומנבא את מפלתה? 1
לחז"ל אין ספק שעובדיה הנביא הוא עובדיה  עובדיה בין אחאב ואיזבל, ועשו בנם של יצחק ורבקה )וסבא אברהם וסבתא שרה(. 2

אליהו אשר על בית אחאב, המוכר לנו מהעימות של אליהו עם אחאב כפי שאנו קוראים גם בהפטרת פרשת כי תשא )ראה דברינו 
שם(, למרות שהוא לא מכונה נביא במקרא. סדר עולם רבה, לעומת זאת, ממקם את נבואת עובדיה שכולה מוקדשת  בהר הכרמל

ה ֶאת־ֱאדֹום. ראה פסוק ז שם: "מלכים ב פרק ידלנפילתה של אדום, במלחמת אמציה מלך יהודה באדומים כמתואר ב  הּוא־ִהכָּ
ֵאל ַעד ַהיֹום ַהֶזה תְּ ּה יָּקְּ מָּ א ֶאת־ שְּ רָּ ה ַוִיקְּ מָּ חָּ ַפש ֶאת־ַהֶסַלע ַבִמלְּ תָּ ִפים וְּ ֵגיא־המלח ֶמַלח ֲעֶשֶרת ֲאלָּ ". ראה סדר עולם רבה פרק כ בְּ

ב ֶמֶלְך: "מח מלכים א כבמספר  שמזכיר גם את הפסוק יה!(. בשיטה זו הולך ", מתקופת יהושפט )שקדם לאמצּוֶמֶלְך ֵאין ֶבֱאדֹום ִנצָּ
. לחוקרים ולפרשני המקרא המודרניים יש הצעות אחרות, כגון שמדובר בנביא שחי ספר האמונות והדעות מאמר גגם רס"ג ב

ַעל־יְּ בשל הפסוק: " ,זאת. לאחר חורבן בית ראשון יו וְּ רָּ עָּ אּו שְּ ִרים בָּ כְּ נָּ ִרים ֵחילֹו וְּ בֹות זָּ יֹום שְּ ָך ִמֶנֶגד בְּ דְּ יֹום ֲעמָּ ל ַגם־ בְּ ם ַיּדּו גֹורָּ ַלִ רּושָּ
ַאַחד ֵמֶהם ה כְּ מדרשים שאדום היה אחד מעמי האזור שסייע לנבוכדנצאר בכיבוש ירושלים והחרבת בית בהסתמך על ה", ַאתָּ

: תהלים קלז זהמקדש הראשון )פסיקתא רבתי פיסקא יג, איכה רבה סוף פרשה ד, תנחומא כי תצא סימן ד(, ובחיבור לפסוק ב
ֹכר" ּה ה' זְּ סֹוד בָּ רּו ַעד ַהיְּ רּו עָּ ִרים עָּ ֹאמְּ ם הָּ לִָּ רּושָּ ֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום יְּ רד"ק ". כך משמע גם בפירוש אבן עזרא על פסוק זה. אך פירוש ִלבְּ

והנבואה הזאת היתה בבית שני שהרעו בני אדום וספרו בבית שני )!( ואומר: "עובדיה בתחילת הספר מרחיק לכת וממקם את 
ראה סיכום שיטות אלה בהקדמה של  ".בן בית שני כמו שפירשנו בנבואת עמוס בפרשת על שלשה פשעי אדוםרולישראל בח

 פירוש דעת מקרא לספר עובדיה מאת יהודה קיל.
שמתוך היער לוקחים עץ שחוזר ובא בקת הגרזן וכורת את היער. מה שצמח  :א הוא יער ונרגא הוא גרזן ופירוש המשל הואבָּ אַ  3

מה לכם  )הברזל(: כיון שנברא הברזל התחילו האילנות מרתתים, אמר להןה י: "בראשית רבה לכלות אותו. ראה ביער סופו 
הוא זה שראוי לשאת את החזון על  ,והנמשל, שעובדיה שמוצאו מאדום ."עץ מכם אל יכנס בי, ואין אחד מכם ניזוק ?מרתתין

עובדיה מאדום הוא, לפיכך כל נבואתו איננה אלא על אדום". ובזהר נפילת אדום. וכדברי המדרש הגדול בראשית כה כח: "לפי ש
פרשת וישלח עמ' קעא ע"א )בתרגום חופשי(: "כל הנביאים לא יכלו לדעת מה שעתיד הקב"ה לעשות לעשו, לבד מעובדיה הנביא 

 שהיה גר שבא מעשו. הוא ידע בבירור מה שיהיה עמו". 
ת דוד עם מואב; ודוד הוא מצאצאי רות המואביה. מלחמת דוד עם מואב מתקשרת, ראה שמואל ב ח ב, התיאור הקשה של מלחמ 4

אגב, לסוף פרשת השבוע שעבר, ויצא, לגלעד שהקימו במשותף לבן ויעקב, שחז"ל ראו בו מעין ברית אזורית בין עם ישראל ועמי 
למזרח ואלה למערב. ראה עניין זה  המזרח: ארמים, עמונים, מואבים ואדומים, שיכבדו את קו הגבול הזה ולא יפלשו אלה

שכשדוד נלחם בעמים האלה הם מוציאים לו את ההסכם של לבן ויעקב,  ,סימן טו פרשה עד ,פרשת ויצאסוף בראשית רבה ב
אליו נוספים דברי התורה בספר דברים פרק ב לא להילחם עם אדום ומואב ולסובב את ארצם, ודוד נאלץ לבקש רשות מיוחדת 

אלא עמד והעביר  ,באותה שעה לא נהג דוד כבוד מלכות בעצמו .הוציאו לו אפיסטולי שלהם אל תצר את מואב... מהסנהדרין: " 
אם נותנים  .לא באתי לכאן אלא ללמד ,רבותי :אמר להם ,פיפורין מעליו ועטרה מעל ראשו ונתעטף בטליתו והלך לו אצל סנהדרין

 זה שם.וכו' ". ראה עניין מיוחד  אתם לי רשות אני מלמד
שזה עוד ביטוי שאומר שהצרות מתחילות מהבית )במקום השימוש הלא נכון בימינו בביטוי "מהרסיך ומחריביך ממך יצאו"(. ורד"ק  5

ק הכף :אמר בו בעל הערוך .בגויה נשרוף חרדלא ,כפא דחק נגרא :היינו דאמרי אינשיבפירושו מביא דימוי אחר: " אותו  ,האומן ֶשחָּ

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A1-%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%991
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%AA-%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%95%D7%A2%D7%A9%D7%95-%D7%A1%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%AA-%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%95%D7%A2%D7%A9%D7%95-%D7%A1%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%A9%D7%95-%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%97%D7%99%D7%9D
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%94%d7%a4%d7%98%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%91%d7%aa-%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%94%d7%95-%d7%91%d7%94%d7%a8-%d7%94%d7%9b%d7%a8%d7%9e%d7%9c1
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%94%d7%a4%d7%98%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%91%d7%aa-%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%94%d7%95-%d7%91%d7%94%d7%a8-%d7%94%d7%9b%d7%a8%d7%9e%d7%9c1
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, מאי קאמר קרא? אמר רבי יצחק: "ויקרא אחאב אל עבדיהו אשר על הבית ועבדיהו היה ירא ה' מאד" :כתיב

, "ויברך ה' את בית המצרי בגלל יוסף" :. ביוסף כתיב"נחשתי ויברכני ה' בגללך" :ביעקב כתיב :אמר ליה

, שמא לא ירא אלהים לא היה מבורך( –אחאב  –)ביתו של אותו האיש  לא הוה מיבריך ביתא דההוא גברא

אבל ביתו של אחאב אינו מזומן לברכה. אמר  - "ועבדיהו היה ירא את ה' מאד"אתה? יצתה בת קול ואמרה: 

 ובעובדיהו "מאד"רבי אבא: גדול שנאמר בעובדיהו יותר ממה שנאמר באברהם, דאילו באברהם לא כתיב 

 :מפני שהחביא מאה נביאים במערה. שנאמר -אמר רבי יצחק: מפני מה זכה עובדיהו לנביאות  6."מאד"כתיב 

. מאי שנא " בדיהו מאה נביאים ויחביאם חמשים איש במערה וגו'וויהי בהכרית איזבל את נביאי ה' ויקח ע"

 7."ליטהוהיה המחנה הנשאר לפ" :אמר רבי אלעזר: מיעקב למד, שנאמר -חמשים איש? 

 ילקוט שמעוני עובדיה רמז תקמט 

אני אעמיד  " )איוב ד יג(,פים מחזיונות לילהיבשע"אתה הוכחת לאיוב בחזון  :לאליפז הקב"החזון עבדיה. א"ל 

 8."בדיהוחזון ע" :שנאמר ,ממך בן נביא שיפרע מבית אביך בחזון

 ב סימן פרשה כט  ,ויקרא רבה פרשת אמור

... ויחלום והנה סולם מוצב ארצה . "מדבר ביעקב -( י )ירמיה ל "רא עבדי יעקבואתה אל תי" :ר' נחמן פתח

ת על דעתך שמלאכי ל  וכי ע   :אמר ר' שמואל בר נחמן -והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים בו" )בראשית כחי ב( 

ל בבל עולה ש ּהר  ליעקב אבינו ש   הקב"המלמד שהראה ...  9!שרי אומות העולם אאלהשרת היו? ולא לא היו 

ים ו  ח   חמישים ושניםעולה  11ושל מדי 10יםק  ו  ח  שבעים  ולא  -ועולה ושל אדום עולה  12מאה ושמונים,ושל יון ק 

                                                      
צרעת: סמליות נגע הב תנחומא )בובר( פרשת תזריע סימן י". דימוי חריף בהרבה מצוי במדרש ו בחרדל חזקהכף עצמו שורף פי

ֵאתֹו ֵיֵצאהו שאומר הכתוב: וגו'. זשאת או ספחת אדם כי יהיה בעור בשרו " טֹו ּושְּ פָּ א הּוא ִמֶמנּו ִמשְּ נֹורָּ זה ...  )חבקוק א ז( ָאֹים וְּ
איום  :הוי...  חזון עובדיה כה אמר אדני אלהים לאדום וגו': גר אדומי היה ומתנבא עליו :ר ר' יצחקאמ .עובדיהו )שהיה גר אדומי(

וכן הוא במדרש ויקרא רבה יח ב בדין הזב. וכל זה קצת תמוה משום  ."זה עובדיה -זה אדום, ממנו משפטו ושאתו יצא  -ונורא 
וגם לא ( וגר לא תונה)בבא מציעא פרק ד משנה י, ראה דברינו וצאו שיש לנו דין מיוחד באונאת גר שלא להזכיר לו את עברו ומ

ח עובדיה הגר לשאת נבואת "א(; ופה נשלסנהדרין צד ע" )גיורא, עד עשרה דרי לא תבזה ארמאי קמיהלבזות נכרים בנוכחותו: "
ַתֵעב ֲאֹדִמי ִכי ָאִחיָך הּואחורבן על העם שממנו בא, על אותם שנאמר בהם בתורה: " ! אין זאת אלא שמדרש ח( דברים כג" )ֹלא־תְּ

כה הרבה לעם ישראל בדורותיו, דעה שונה משיטות אחרות פייסניות יותר.  שהרעזה מציג דעה קיצונית מיוחדת כלפי אדום, 
ת ספר עובדיה כהפטרה לשבת וישלח, מציגה גם את דעתם החריפה של מי שבחרו בהפטרה זו דווקא. "בידוע שעשו שונא בחיר

 ", אין זה לדורות.נהפכו רחמיו באותה שעה ונשקו בכל לבו(; וגם אם "ספרי במדבר פיסקא סטליעקב" )
ֵרא ֱאֹלִהים אַ אברהם, בעקידה: " 6 ִתי ִכי־יְּ ַדעְּ ה יָּ הִכי ַעתָּ ". אברהם בורח מנמרוד ועבדיהו היה ירא את ה' מאד"" ובעובדיה כאמור: תָּ

אם כסף על הפסוק  שמות רבה לא דואילו עובדיה מתמודד יום יום עם אחאב )ואיזבל מרשעתו(. ראה שבחו של עובדיה גם ב
 :שנאמר ,לןועליו כאלו קיים המצות כ וראה כל מי שיש בו עושר ונותן צדקה לעניים ואינו מלוה ברבית מעליןבוא ": תלוה את עמי

זה עובדיה שהיה עשיר אפוטרופוס של אחאב  ?ומי היה .כספו לא נתן בנשך ושוחד על נקי לא לקח עושה אלה לא ימוט לעולם
והדברים חוזרים בסיפור נס השמן בפרשת האשה אשר צעקה אל אלישע ". והוציא כל ממונו לצדקה שהיה זן את הנביאים ...

)הפטרת פרשת וירא( שעפ"י המדרשים וחז"ל היא אשתו של עובדיה שנותרה אלמנה וללא פרנסה לאחר מות עובדיה. והיא אומרת 
ֵרא ֶאת־לאלישע: " יָּה יָּ ָך הָּ ּדְּ תָּ ִכי ַעבְּ ַדעְּ ה יָּ ַאתָּ ָך ִאיִשי ֵמת וְּ ּדְּ  .אלישע והשונמיתראה דברינו  .לכים ב ד א(מה' " )ַעבְּ

ע"י עובדיה, חמישים בכל מערה, עם חלוקת המחנות ע"י יעקב, יוצרת קשר נוסף לפרשת השבוע; השוואה זו של החבאת הנביאים  7
בפרשתנו, בראשית רבה ומשני אלה, הפרשה וההפטרה, גם קשר להנהגת דרך ארץ הראויה ולמצב הקשה של דורו של הדרשן. ראה 

מיעקב,  ?ממי אתה למדת. תן כל ממונו בזוית אחשלא יהא אדם נו ,ך תורה דרך ארץלמדת - ויחץ את העם" :גסימן פרשה עו 
ויאמר אם . רבותינו אומרים: (ד )מלכים א יח ואחביאם חמשים איש במערה :וכן הוא אומראשר אתו.  ויחץ את העם :שנאמר

ף א :א"ר הושעיה .אלו אחינו שבגלות - והיה המחנה הנשאר לפליטה .אלו אחינו שבדרום - א עשו אל המחנה האחת והכהוויב
פרשני המדרש משערים שהכוונה כאן לרדיפות של יהודי דרום הארץ  ."מתענים היו עלינו בשני ובחמישי ,על פי שנשארו לפליטה

 .עליית הנצרות והפיכתה לדת הרשמית של ממלכת ביזנטיוןשאירעו במאה הרביעית והחמישית לספירה עם 
אפשרות נוספת שמעלה המדרש היא שעובדיה לא היה סתם אדומי, אלא מצאצאי אליפז, בנו של עשו ואביו של עמלק, הוא אותו  8

בלדד השוחי וצופר הנעמתי. בא אליפז לנחם ונמצא מוכיח את איוב במקום לנחמו לנחם את איוב יחד עם שני רעיו: אליפז שבא 
אגדת בראשית )בובר( ועל כך נענש שמצאצאיו יעמוד מי שיוכיח את עמו של אליפז, הוא בית עשו, וינבא על חורבנו. ראה מדרש 

אלא ? למה בחזון נפרע הקב"ה מן עשו :א"ר ברכיה... ויען אליפז התימני ויאמר . ..חזון עובדיהו שמרכך את כל העניין: " פרק נו
יסר איוב היה אליפז בכור עשו אוהבו, יכשנת .את מוצא האיך הקב"ה משלם גמול לשונא ולאוהב, לזה לפי מעשיו, ולזה לפי מעשיו

הוא בדרגת "חזון" ולא נבואה קשה. כך או כך, קבלנו ". אם כך, גם חזון עובדיה וצדיק היה אליפז ולא הוכיח את איוב אלא בחזון
יעקב, אלא בגלל עניין אחר לגמרי הקשור בדמותו של -מדרש שונה מכל שראינו ונראה. החשבון עם אדום איננו בשל יחסי עשו

 בבית יעקב!כלל וכלל איוב כצדיק מאומות העולם שאינו קשור 
"יורדים ועולים", כל כרחך שמדובר במלאכים 'ארציים' המסמלים את שרי  משום שאילו היו אלה מלאכי השרת היה כתוב בהם 9

האומות. רש"י, בהתבסס על בראשית רבה סח יב, פותר את העולים לפני היורדים במלאכי ארץ ישראל שהסתלקו ומלאכי חוץ 
 .  לארץ שירדו )והשאלה הידועה מי שמר על יעקב בתפר בין שניהם? התשובה: "והנה ה' ניצב עליו"(

 שלבים בסולם. ראה במילונים. 10
 היא פרס. 11
 שר כל אומה עולה שלבים בסולם כמספר השנים ששלטה האומה שלו בעולם )או שעבדו את ישראל( ואין זה מספר מדויק. 12

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%92%D7%A8-%D7%9C%D7%90-%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%94
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A2-%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%94_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%96%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C


 תשע"ו  וישלחפרשת 
 

 5מתוך  3עמ' 
 

 

ואתה אל תירא " הקב"ה:אמר לו  ?אפשר שאין לזה ירידה :אמר ,באותה שעה נתיירא יעקב אבינו 13.יודע כמה

, משם אני מורידו (,הוא עולה ויושב אצליר: שאתה רואה אותו שמגיע לשמים )נוסח אחאפילו  "עבדי יעקב

ֻאם־זהו שכתוב: " ָך נ  יד  ם אֹור  ש  ָך מ  נֶּ ים ק  ים ש  ב  ין כֹוכ  ם־בֵּ א  ר ו  שֶּ נֶּ יּה  כ  ב  ג  ם־ת   14ה' " )עובדיה א ד(.א 

 ילקוט שמעוני עובדיה רמז תקמט 

כ  " נ  ילֹו ו  ים חֵּ ר  בֹות ז  יֹום ש  ד ב  גֶּ נֶּ ָך מ  ד  יֹום ע מ  םב  הֶּ ד מֵּ ח  א  ה כ  ת  ם־ א  ל ג  ּדּו גֹור  ל  ם י  רּוש  ל־י  ע  יו ו  ר  ע  אּו ש  ים ב  ל־", "ר  א  ו 

ה ר  יֹום צ  יו ב  יד  ר  ר ש  גֵּ ס  ל־ת  א  יו ו  יט  ל  ת־פ  ית אֶּ ר  כ  ה  ק ל  רֶּ פֶּ ל־ה  ע ֹמד ע   ,את ירושליםבוכדנצאר בשעה שהקיף נ -" ת 

ביום עמדך " :שנאמר ,והיה הורג כל מי שנמלט מן הכשדים בא עשו הרשע ועמד לו רחוק מן הכשדים מיל

". שבות זרים חילו" :שנאמר ,רבן זה שלך אלא של בבלוולא היה הח ".ביום שבות זרים חילו" ?אימתי ".מנגד

. הרי שהיה שמח -" ואל תשמח לבני יהודה. "מנות עם מחריבים ראשוניםיקש להיב -" וגם אתה כאחד מהם"

 15.שהיה עומד בפרשת דרכים -" ואל תעמוד על הפרק. "שהיה עומד ומגדף -´ואל תגדל פיך"

 אליהו זוטא )איש שלום( פרשה יד 

לא מתוך הצער ולא מתוך השעבוד, לא מתוך הטילטול ולא מתוך הטירוף ולא מתוך (א)שאין ישראל נגאלין .. 

והיה אחד מהן קורא לחבירו  לא מתוך שאין להם מזונות, אלא מתוך עשרה בני אדם שהן זה אצל זה, .הדחק

 16.)עובדיה א יז(" ובהר ציון תהיה פליטה והיה קודש" :ואין קולו נשמע, שנאמר

                                                      
 שמלכות אדום עדיין שלטת, בתקופת הדרשן, ואין לראות את סופה. 13
מקום מושבו של עשו ההיסטורי בהרי אדום הנישאים שנותנים לו  ואפשר לחבר סיומת זו גם עם הפסוק הקודם המסמל את 14

ִלבֹו ִמי יֹוִרֵדִני ָאֶרץתחושת ביטחון: " תֹו ֹאֵמר בְּ רֹום ִשבְּ ֵוי־ֶסַלע מְּ ַחגְּ ִני בְּ ָך ִהִשיֶאָך ֹשכְּ דֹון ִלבְּ ". פסוקים אלה, אגב, מקבילים לנבואת זְּ
ֹאד:בדיה: "שם. השווה את פסוקי עו פרק מטירמיהו על אדום ב ה מְּ זּוי ַאתָּ ַתִתיָך ַבגֹוִים בָּ ֹטן נְּ ֵוי־ ִהֵנה קָּ ַחגְּ ִני בְּ ָך ִהִשיֶאָך ֹשכְּ דֹון ִלבְּ זְּ

ִלבֹו ִמי יֹוִרֵדִני ָאֶרץ: תֹו ֹאֵמר בְּ רֹום ִשבְּ ָך נְּ  ֶסַלע מְּ ם אֹוִרידְּ ִבים ִשים ִקֶנָך ִמשָּ ִאם־ֵבין כֹוכָּ ִביַּה ַכֶנֶשר וְּ ה' ", עם הפסוקים ֻאם־ִאם־ַתגְּ
ם:טז: "-בירמיהו מט טו ָאדָּ זּוי בָּ ַתִתיָך ַבגֹוִים בָּ ֹטן נְּ ה ִכי־ ִכי־ִהֵנה קָּ עָּ רֹום ִגבְּ ִשי מְּ ֵוי ַהֶסַלע ֹתפְּ ַחגְּ ִני בְּ דֹון ִלֶבָך ֹשכְּ ְך זְּ ָך ִהִשיא ֹאתָּ תְּ ַלצְּ ִתפְּ

ָך נְּ  ם אֹוִרידְּ ִביַּה ַכֶנֶשר ִקֶנָך ִמשָּ אמר רבי יצחק: סיגנון אחד עולה לכמה "א: "סנהדרין פט עה' ". על דימיון זה אמרו חכמים, ֻאם־ַתגְּ
זה  ."תפלצתך השיא אתך זדון לבך :זדון לבך השיאך, ירמיה אמר :נביאים, ואין שני נביאים מתנבאין בסיגנון אחד. עובדיה אמר

 ."עולה לכמה נביאים, ואין שני נביאים מתנבאין בסיגנון אחדסיגנון אחד : "שבד"כ מצטטים רק את חציו השני הביטוי המלא
המשותף לכמה נביאים, וסגנון במשמעות של לשון  –: סגנון במשמעות של תוכן ומהות תלאמר, גם למילה סגנון יש שני סגנונו

 וצורה, כמקובל בלשוננו היום, השונה מנביא לנביא. והמילה סגנון היא בכלל יוונית במקורה.
ובעובדי עבודת כוכבים איפכא מחשבה  -מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה : "תוספות מסכת קידושין דף לט עמוד בראה  15

ולא מצינו שעשה עשו ליעקב שום  .דכתיב )עובדיה א( מחמס אחיך יעקב תכסך בושה ונכרת לעולם ,רעה הקב"ה מצרפה למעשה
". עשו המקראי לא עשה שום רעה ליעקב. ראה הפסוק באמצע מעשהאלא מחשבתו הרעה אשר חשב עליו מצרפה הקב"ה ל ,רעה

תוֹ : "ו( בראשית לופרשת אלופי עשו ) ֶהמְּ ל־בְּ ֶאת־כָּ ֵנהּו וְּ ֶאת־ִמקְּ שֹות ֵביתֹו וְּ ל־ַנפְּ ֶאת־כָּ יו וְּ ֹנתָּ ֶאת־בְּ יו וְּ נָּ ֶאת־בָּ יו וְּ שָּ ו ֶאת־נָּ ֵאת ַוִיַקח ֵעשָּ  וְּ
ֶארֶ  ַכש בְּ נֹו ֲאֶשר רָּ יָּ ל־ִקנְּ ֵני ַיֲעֹקב ָאִחיוכָּ ַען ַוֵיֶלְך ֶאל־ֶאֶרץ ִמפְּ נָּ בלי שום ריב ומדון. נפרד עשו מיעקב והולך לשעיר, ". ככה, בפשטות, ץ כְּ

. אבל אז בא עשו הוא אדום, הממלכה השכנה בפרשת לך לך( פרידת אברהם ולוט)ראה דברינו  יותר פשוט מפרידת לוט ואברהם
, כמפורט פעמים רבות בספר מלכים יעקב. ניחא כל המלחמות הישירות ביניהם-ליהודה וישראל ופה נפתח פרק חדש ביחסי עשו

אבל להזדנב למחנה נבוכדנצאר,  באדום.את עובדיה בתקופת אמציה או יהושפט שנלחמו כאמור ב בגללן יש מי שממקמים -א ו
להתעבר על ריב לא להם, לתפוס טרמפ על חורבן שאינו שלך, "להימנות עם מחריבים ראשונים", לעמוד על הפרק, לגדף ולשמוח 

של עובדיה. ומשום כך ראינו מי הרב זה כבר סיפור חדש ועל כך יצא קצפו  –לאיד, להכרית כל פליט ולהסגיר כל נמלט ושריד 
אף כשגלו אבותינו : "164משנת רבי אליעזר פרשה ט עמוד שממקמים את נבואתו סביב חורבן בית ראשון. ראה מדרש זה גם ב

ד על הפרק להכרית את פליטיו. וואל תעמאמר: מירושלם, באו להן בני עשו, עמדו על הדרך, וכל מי שהיה בורח הורגין אותו, שנ
שלכתחילה  ,( בדין איסור ריביתדברים כג כא) בן אשר ראה גם פירוש רבי בחיי ."לנבוכדנצרואם אינן יכולים להרגו, משלימין אותו 

ודרשו רז"ל: ולאחיך לא תשיך, שעושה מעשה אחיך, היה עשו בכלל אחיך שאסור להלוות לו בריבית )בנשך(, עד שעמד על הפרק: "
שאעפ"י שכתוב בו: )במדבר כ, יד( כה אמר אחיך ישראל,  וזה לרבות את הגרים שאסור לך להלוותן ברבית, ולהוציא זרעו של עשו

אחרי כן הותר, שכן הזכיר הנביא: )עובדיה א, יא( ביום עמדך מנגד ביום שבות זרים חילו ונכרים באו שעריו ועל ירושלים ידו 
 .גורל גם אתה כאחד מהם"

אִ ח: "-ז גהמדרש דורש שם את הפסוקים מירמיהו כ 16 ֵכן ִהֵנה־יִָּמים בָּ ֵאל לָּ רָּ ֵני ִישְּ ה ֶאת־בְּ רּו עֹוד ַחי־ה' ֲאֶשר ֶהֱעלָּ ֹלא־ֹיאמְּ ֻאם־ה' וְּ ים נְּ
ִים: רָּ צֹות ֲאֶשר ִהַּדחְּ  ֵמֶאֶרץ ִמצְּ ֲארָּ ה ּוִמֹכל הָּ פֹונָּ ֵאל ֵמֶאֶרץ צָּ רָּ ה ַוֲאֶשר ֵהִביא ֶאת־ֶזַרע ֵבית ִישְּ בּו ַעל־ִכי ִאם־ַחי־ה' ֲאֶשר ֶהֱעלָּ יָּשְּ ם וְּ ִתים שָּ

ם תָּ מָּ צער, שעבוד, דחק, טירוף וכו', אלא מתוך עשרה בני אדם תוך ", ומשם גולש לדרשה שהבאנו שהגאולה לא תהיה מַאדְּ
)שנותרו לפליטה?( שקוראים זה לזה ואין קולם נשמע. לא זכינו להבין מדרש זה לאשורו וכל המחכימנו בו יבורך ויתברך בכל 

אשר מתחבר יפה עם הפסוק  ,ה: "ובהר ציון תהיה פליטה והיה קודש"מההפטרהלקוח מילי דמיטב. אבל הפסוק בו הוא מסיים 
ז"ל, מייסד ישיבת פוניבז' בבני ברק,  ף כהנמןהרב שלמה יוסהזכיר לנו את הסיפור על בפרשה: "והיה המחנה הנשאר לפליטה", 

. וכששאלו לו "ובהר ציון תהיה פליטה והיה קודש"שחרט על חזית הישיבה באותיות קידוש לבנה את הפסוק הזה מספר עובדיה: 
בגרמניה, עם עלייתו של היטלר לשלטון  1933אותו מדוע נבחר פסוק זה דווקא, השיב שבהתוועדות של החפץ חיים, בתחילת שנת 

תיאר החפץ חיים באזני מקורביו )ובהם יוסף שלמה כהנמן שהיה אז בתחילת שנות הארבעים לחייו וכיהן כרב העיר פוניבז' וראש 
ישיבת אוהל יצחק שם(, את עתיד יהדות אירופה בצבעים שחורים משחור ואמר שהוא רואה "אימה חשיכה גדולה" נופלת על 

: אז מה יהיה? ענה: "ובהר ציון תהיה פליטה והיה קודש". ראה שוב הקטע במדרש לעיל: יםהחפץ חי קהילות ישראל. וכשנשאל
ובהר ציון תהיה פליטה והיה  :אלא מתוך עשרה בני אדם שהן זה אצל זה, והיה אחד מהן קורא לחבירו ואין קולו נשמע, שנאמר"

שם לא יצאו והזעיקו עולמות. והחפץ חיים נפטר  ". נראה שקריאתו זו של החפץ חיים לא נשמע קולה ועשרה המתוועדיםקודש
 .1933  –של אותה שנה בה עלה היטלר לשלטון  רלבית עולמו בחודש ספטמב

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D-%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%9B%D7%94%D7%A0%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%9B%D7%94%D7%A0%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%9B%D7%94%D7%A0%D7%9E%D7%9F
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 17"זכור את אשר עשה לך עמלק" -מדרש תנחומא פרשת כי תצא סימן י 

ואינו נופל בידם, לפי שלכל אחד ואחד  18אמר רבי יוחנן: עומדים כל שרי השבטים להזדווג עם שרו של עשו

ו בתשובה. לראובן אומר: אתה נחשדת על פילגש אביך. לשמעון וללוי: אף אתם הרגתם את שכם. לשאר מסלק

השבטים: אתם מכרתם את אחיכם ובקשתם להורגו. ליהודה: אף אתה נחשדת על תמר כלתך. ולבנימין אמר: 

ן לו תשובה להשיבו. כיון ששרו של יוסף בא ומזדווג לו מיד נופל לפניו, שאי 19אתה נחשדת על פילגש בגבעה.

  20זהו שכתוב: "והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש" )עובדיה א(.

 המשליםהשישי הבית  –הפיוט מעוז צור 

ה.קֹ רֹוע  זְ ֹשף חֲ  שּוע  י  ץ ה  ב קֵּ רֵּ ק  ָך, ו  שֶּ  ד 

ה. ע  ש  ר  ה ה  ֻאמ  יָך, מֵּ דֶּ ב  ת ע  מ  ק  ֹקם נ   נ 

אֵּ  ה, ו  ע  ש  נּו ה  ה ל  כ  ר  י א  ה.כ  ע  ר  י ה  ימֵּ ץ ל   ין קֵּ

ה. ע  ב  ים ש  נּו רֹוע  ם ל  קֵּ מֹון, ה  ל  ל צ  צֵּ מֹון, ב  ד  ה א  חֵּ  21ּד 

 פרשה עח סימן יד  ,בראשית רבה פרשת וישלח

 22?הא שותף עמך בעולמךאש המבקש אתאמר לו )עשו ליעקב(:  –" )בראשית לג יד( ר נא אדוני לפני עבדוויעב"

אמר  23?יילֵּ טֵּ ר  ט  ס  י ומן א  כֵּ ר  פ  י ומן א  ס  כ  ואין אתה מתיירא מדּומר לו: א ".דור נא אדוני לפני עבויעבמר לו: "א

 )ישעיה ח" את מי השילוח ההולכים לאטמו שאתה אומר: "כ 24י אנא מהלך,נ  הֹול  ", ואני אתנהלה לאטי" :לו

ך יעקב אבינו אצל חזרנו על כל המקרא ולא מצאנו שהל :אבהומר ר' , א"א אל אדוני שעירהועד אשר אב... " (ו

. זהו אולעתיד לב ?הוא בא אצלו האלא אימתי הי 25?אפשר יעקב אמתי היה ומרמה בו !עשו להר שעיר מימיו

 26.(כא )עובדיה א ."והייתה לה' המלוכה ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשושכתוב: "

                                                      
ראה מקבילה למדרש זה בפסיקתא רבתי, פרשה יב היא פרשת זכור. עמלק הוא מצאצאי עשו איתו יש לעם ישראל חשבון נוסף.  17

ר חשבון עם עמלק, אך דווקא כאן, בפרשת זכור ולקראת סוף נבואת עובדיה, מכין לנו חזון חורבן אדום ונפילתה הוא אולי גם גמ
 המדרש הפתעה קטנה ששוב מחברת אותנו לפרשת השבוע.

 "שרו של עשו" מופיע גם במאבק של יעקב עם המלאך. וכאן הכוונה היא כאמור לעמלק שהוא מצאצאיו של עשו. 18
מחיית עמלק וגרם לכישלון המלוכה הראשונה של ישראל. נפילה זו מהדהדת על רקע  ושאול שהוא משבט בנימין נכשל במצוות 19

ֵאלהפרשה בה נאמר: " רָּ ֵני ִישְּ ְך־ֶמֶלְך ִלבְּ לָּ ֵני מְּ ֶאֶרץ ֱאדֹום ִלפְּ כּו בְּ לְּ ִכים ֲאֶשר מָּ לָּ ֵאֶלה ַהמְּ  ובאו על כל דברי מדרש בראשית לו לא(" )וְּ
 ,אתה השפלת עצמך וקראת לעשו אדוני ח' פעמים :ב לעשו אדוני אמר לו הקב"הבאותה שעה שקרא יעקיא: "בראשית רבה עה 

". אז מי הוא  וגו'בארץ אדום נה מלכים קודם לבניך, שנאמר )בראשית לו( ואלה המלכים אשר מלכו וחייך אני מעמיד מבניו שמ
   שיעמוד כנגד אדום?

פלת ביד אחד מבני יעקב: בבל ביד דניאל שהוא משבט יהודה, שכל אחת מהמלכויות נו בראשית רבה פרשת ויחי פרשה קראה   20
ביד מי מלכות מדי ביד מרדכי שהוא משבט בנימין, יוון ביד בית חשמונאי שהם משבט לוי ואדום ביד יוסף )משיח בן יוסף(: "

שו נופל אלא ביד מסורת היא שאין ע :ר' פנחס בשם ר' שמואל בר נחמן .ביד משוח מלחמה שהוא בא משל יוסף ?אדום נופלת
". אבל כאן, רק יוסף יכול לעמוד כנגד עשו הוא אדום מההיבט אם לא יסחבום צעירי הצאן )ירמיה מט כ(. זה שכתוב: בניה של רחל

המוסרי! חטאי בני יעקב בספר בראשית, הם ראשי שבטי ישראל לדורות, מעוררים בעיה מוסרית בקיום מצוות מחיית עמלק 
יוסף שלא השתתף במכירת יוסף יכול לאדום! )ומה עם בנימין?(. אלמלא מדרש כתוב, אי אפשר לאומרו שהוא מצאצאי עשו ורק 

 ... והרי לנו מקדמה לפרשת וישב הבעל"ט בה נתחיל לקרוא בסיפור הקשה של יוסף ואחיו.
שומעים את פעמי  פרשת וישלח חלה בסמוך לחנוכה )שבת אחת או שתיים לפני שבת חנוכה( ובקריאת הפטרת השבת אנחנו 21

מזמור מעוז צור המתאר את שעבוד עם ישראל לדורותיו ופדותו מיד צר. אדמון הוא אדום )רומי( וצלמון היא אדום הנוצרית, 
דוד גלגוליי עשו המקראי. בית אחרון זה, שהתווסף למזמור מאוחר יותר, מייחל לחזרת שבעת הרועים של עם ישראל הלו הם: "

"ב, ראה מקבילה בשיר השירים רבה ח ג מסכת סוכה נב ע" )ח מימינו, אברהם יעקב ומשה בשמאלובאמצע, אדם שת ומתושל
ששואל מדוע לא נזכר כאן יצחק(. מצד אחד של דוד, עומדים אבות האומה הישראלית: אברהם, יעקב ומשה )וגם יצחק אלא 

 א אותנו למדרש המסיים הבא.שהיה עסוק בדבר חשוב אחר(. ומהצד השני: אבות האנושות בכללותה. וזה יבי
עשו מציע ליעקב שותפות! אם מפגש האחים היה אכן מפגש של אחוה, אם חזר בו עשו מכוונתו: "יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה  22

 את יעקב אחי", אם "וישקהו" היה כן ואמתי, מדוע שלא יחזרו האחים לחיות יחדיו? עשו בוחן את כוונות יעקב האמתיות.
 נה ליעקב מכל מיני ממלכות ושליטים. מלכות רומא מציעה לסוכך על מלכות יהודה הזעירה. תקופת חשמונאי?עשו מציע הג 23
 און. ואולי גם בכבדות כמו הפסוק מי השילוח ההולכים לאט.-לאטי, לפי כוחי. הון 24
עקב ברותחין על רמאויותיו איזו מן קושיה היא זו? וכי לא רימה יעקב קודם את אביו ואחיו? אלא שאותו המדרש שדן את י 25

(, מבין שלקראת המפגש עם עשו ובמפגש עצמו תיקן יעקב אנכי עשו בכורך, בא אחיך במרמה)בראשית רבה ע יט, ראה דברינו 
 דרכיו ושב בכנות אל עשו אחיו, אז איך ייתכן ששוב הוא מרמה אותו? 

מדרש חורבן אדום כתנאי להמלכת ה'. ראה מרבית המדרשים שנדרשים לפסוק אחרון זה החותם את ספר עובדיה מדגישים את  26
בעולם הזה לפי שהשעה ביד עשו אתם מחניפים לו וכביכול אף מלכותי אינה  :אמר הקב"ה לישראל: "תנחומא תולדות סימן ח

אותה  -ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו : א אני פורע ממנו ומלכותי מתבוססת, שנאמרואבל לעתיד לב .מתבוססת
כשהקב"ה נפרע מן  -: "ואכבדה בפרעה מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יד". כך משמע גם ממדרש היתה לה' המלוכהשעה ו

והיתה לה'  ?מהוא אומר .ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו :כיוצא בו אתה אומר... הרשעים שמו מתגדל בעולם 
עד אשר אבוא אל אדוני : "דברים רבה פרשה א סימן כרבה הנ"ל בהמקבילה למדרש בראשית , ". ואולי יותר מכולםהמלוכה
עד עכשיו  :אמר לו ?ומהו שעירה .חזרנו על כל המקרא ולא מצינו שעמד יעקב עם עשו בשעיר :אמר ר' שמואל בר נחמן -שעירה 

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%91%D7%90-%D7%90%D7%97%D7%99%D7%9A-%D7%91%D7%9E%D7%A8%D7%9E%D7%94
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%A0%D7%9B%D7%99-%D7%A2%D7%A9%D7%95-%D7%91%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%9A-1
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 שבת שלום

 מחלקי המים

כבר הזכרנו קשה על עם זה. הבן אדום, אבל אין הוא יחיד בחזות מקדיש את כל נבואתו לחורעובדיהו מים אחרונים: 

ֵעי  ה'ֹכה ָאַמר יב(: "-נביאים כמו עמוס )א יאדברי יותר הם עוד את ירמיהו פרק מט ובולטים אולי לעיל  ה ִפשְּ ֹלשָּ ַעל־שְּ

ִשֵחת ַרחֲ  פֹו ַבֶחֶרב ָאִחיו וְּ דְּ ה ֹלא ֲאִשיֶבנּו ַעל־רָּ עָּ בָּ ַעל־ַארְּ ה ֶנַצחֱאדֹום וְּ רָּ מָּ תֹו שְּ רָּ ֶעבְּ ַעד ַאפֹו וְּ ֹרף לָּ יו ַוִיטְּ ֵתימָּ : מָּ ִתי ֵאש בְּ ִשַלחְּ ן וְּ

ה רָּ צְּ נֹות בָּ מְּ ה ַארְּ לָּ ָאכְּ ֶאת־(: ", בהפטרת פרשת תולדותד-ג א)מלאכי ודברי ", וְּ ה וְּ מָּ מָּ יו שְּ רָּ ִשים ֶאת־הָּ אָּ ֵנאִתי וָּ ו שָּ ֶאת־ֵעשָּ וְּ

ר: בָּ ַתנֹות ִמדְּ תֹו לְּ בֹות ֹכה ָאַמר ִכי־ ַנֲחלָּ ֶנה ֳחרָּ ִנבְּ שּוב וְּ נָּ נּו וְּ ֶהם  ה'ֹתאַמר ֱאדֹום ֻרַששְּ אּו לָּ רְּ קָּ נּו ַוֲאִני ֶאֱהרֹוס וְּ ה ִיבְּ אֹות ֵהמָּ בָּ צְּ

ם  עָּ הָּ ה וְּ עָּ בּול ִרשְּ ַעם גְּ ם ה'ֲאֶשר־זָּ רומא, התאימה -שעיר לאדום-". העתקת נבואות אלה מבית ראשון לשני, מאדוםַעד־עֹולָּ

הדרשן שראה את מלכות רומא בעוצמתה וייחל למפלתה. אך דא עקא, "עוד הם מדברים וזה בא", עוד מאד לתקופת 

והנה עלתה מן המדבר מלכות רשעה ולהופעת מלכות ה' בעולם כהבטחת הנביא, העיניים מייחלות לנפילתה של רומא 

רבינו  . ראה פירושמדי, יוון רומי , שהיא מעבר לארבע המלכויות הנזכרות תדיר: בבל,עוד יותר, היא מלכות ישמעאל

זה עשו, שנאמר: ואת עשו שנאתי.  - וכן אמרו במדרש משלי: תחת שנואה כי תבעל )משלי ל כג("ל ז:  בחיי דברים

זה ישמעאל הבא מהגר. ומפני שבני ישמעאל קשין לישראל יותר מבני עשו, לכך קראן הכתוב  - ושפחה כי תירש גברתה

אוצר המדרשים )אייזנשטיין( שמעון בן יוחאי ". ראה כדוגמא נוספת חת אדום ולא תחת ישמעאל"אויביך". וכן אמרו: ת

לה יאלו הן הנסתרות שנגלו לרבי שמעון בן יוחי כשהיה חבוי במערה מפני קיסר מלך אדום, ועמד בתפ" :555עמוד 

כיון שראה מלכות ישמעאל ... דרוש מיד נגלו אליו סתרי הקץ וסתומות והתחיל לישב ול... ארבעים יום וארבעים לילה 

?!". וזה נושא נכבד לא דיינו מה שעשה לנו מלכות אדום הרשעה אלא אף מלכות ישמעאל :התחיל לומר ,שהיא באה

"תחת אדום ולא תחת ישמעאל" שכבר דנו בו גדולים וטובים ואף אנו התחלנו למלא אמתחתנו ממנו ובע"ה נשלים 

 במים האחרונים, אלא משום שהוא מענייני היום והשעה. עניין זה נו והרחבנו בביום מן הימים. ולא התעכבאותו 

 

                                                      
רבש"ע עד  :אל לפני הקב"האמרו ישר .ועלו מושיעים וגו': שנאמר ?מנין .פרע מאותו האישייש לי להעמיד שופטים ומושיעים לה

דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל, כשיצא כוכב מיעקב : עד שיבא אותו היום שכתוב בו :אמר להם ?מתי משועבדים אנו בידו
וכו' ". אבל המדרש שלנו בא בטענה מוסרית ליעקב שהבטיח לעשו "עד אשר אבוא אל אדוני שעירה" ותמה:  וישרף קשו של עשו
היה ומרמה בו?". אז מתי ישלים יעקב את הבטחתו ויתגלה שלא רימה בשנית את עשו אחיו שמחל לו בתחילת  "אפשר יעקב אמתי

ובית עשו לקש? לפיכך נראה שמדרש זה מבאר את הפסוק החותם את הספר:  הפרשה? ברגע שיהיה בית יעקב אש ובית יוסף אש
" באופן אחר ובדומה לכל הנבואות שבאחרית הימים יכירו כל והייתה לה' המלוכה ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו"

באי עולם, ובוודאי עשו שהוא אח תאום ליעקב ובנם של יצחק ורבקה ונכדם של אברהם ושרה, במלכות ה' בעולם. קיצה של 
שו ליעקב בתחילת אדום יכול להיות גם הכרה בה'. להיות שותף ליעקב, אם לא בעולם הבא, אזי לפחות בעולם הזה, כפי שמציע ע

". כך אולי ניתן להבין גם את יעקב שותף עם עשו בעולם הזה: "מדרש תנחומא )בובר( פרשת תרומה סימן זהמדרש וכפי אומר 
ונשגב ה' לבדו ביום ההוא )ישעיהו  :אותה שעה ,לים כליל יחלוף )ישעיה ב(יוהאל :וכן כתיב: "חומא פרשת תצוה סימן ימדרש תנ

מדרש תנחומא פרשת ". כך אולי גם עולה מוהיתה לה' המלוכה :יעים בהר ציון לשפוט את הר עשו, ובאותה שעהועלו מוש: וכן .ב(
לת הגאולה משם עולין יללמדך שמשם מתח -שם  .יביך )מיכה ד(וובאת עד בבל שם תנצלי שם יגאלך ה' מכף א: "נח סימן ג
ויקרא רבה פרשת שמיני מדרש גם ". והיתה לה' המלוכה :אותה שעה .(ועלו מושיעים בהר ציון וגו' )עובדיה א' :שנאמר ,לירושלים

ולמה  .ואת החזיר זו אדום והוא גרה לא יגר שאינה גוררת מלכות אחריה: "כשהוא דורש יכול להצטרף לקבוצה מתונה זו יג ה
חורבן אדום  ."לה' המלוכה ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו והיתה: דכתיב, שמחזרת עטרה לבעליה ?נקרא שמה חזיר

העולם האלילי, החזרת העטרה לבעליה, הכרת האמונה בה' כמלך על כל  קץלא חייב להיות נקמה כואבת, מוות ואובדן, אלא 
 הארץ.


