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  ∗עיון בהפטרת וישלח - המאבק בין אדום לישראל 
  
רשתנו עוסקת בחלקה הראשון במה שנראה כאיום של עָׂשו על שלומו של יעקב לאחר שובו פ

בהכנות של יעקב לאפשרות שאכן עָׂשו אחיו יילחם בו ובמפגש ביניהם שסופו פיוס , מחרן
שכן נאמר כבר , הפטרת פרשת וישלח היא חזון עובדיה על אדום). יז:לג;ג:לב(והשלמה 
ולאחר שיעקב , אמנם כששב יעקב לכנען השלים ִעמו עָׂשו). א:לו" (דֹוםהּוא אֱ  ֵעָׂשו: "בפרשתנו

אולם , )טז:לג(כתוב שעָׂשו הניח לו והלך לדרכו ) טו- יב:לג(דחה את הזמנתו לבוא עמו שעירה 
ומעשי האיבה של אדום נגד ישראל , בפרספקטיבה היסטורית עָׂשו ממשיך לרדוף את יעקב

-ַאְרָּבָעה לֹא ֲאִׁשיֶבּנּו ַעל- ְׁשלָֹׁשה ִּפְׁשֵעי ֱאדֹום ְוַעל- ַעל: "הנביא עמוס אומר 1.מתוארים כנצחיים
  . )יא:א" (ֶנַצחְׁשָמָרה  ָרתֹוְוִׁשֵחת ַרֲחָמיו ַוִּיְטרֹף ָלַעד ַאּפֹו ְוֶעְב  ָאִחיוָרְדפֹו ַבֶחֶרב 

גם במקורות  וקרבה זו נזכרת, הנביא עמוס מדגיש בדבריו את היות עָׂשו אחיו של יעקב
בנבואות השונות ' אחים'וכינוים , )כו- כג:כה 'בר( הלוא יעקב ועָׂשו אחים תאומים הם 2.אחרים
, אך כפי שמלמדות הנבואות על אדום. כלפי אחיו על ציפייה להתנהגות חיובית של אחמעיד 

וביניהן , המתואר בנבואות אחרית הימים, וגרמה זעם אלוקי רב מאוד נכזבה שוב ושוב ציפייה זו
   3).יח' עובדיה פס" (ִיְהֶיה ָׂשִריד ְלֵבית ֵעָׂשו-ְולֹא: "בהפטרה לפרשתנו

לפיכך , רבות מנבואות אחרית הימים המתארות את חורבן אדום נאמרו מפי נביאי שיבת ציון
 חת במחקרוַ רֹוההדעה . פוליטי באותה עת- אפשר לבאר את הזעם כלפי אדום על פי המצב הגיאו

מים באנשי יהודה האדֹו תמים מביעות את מחאתם על פגיעשל הנביאים אל האדֹוהטענות ש 4היא
רעיון זה מוכח מתוך דברי  .חורבן הארץ והמקדש תההתנחלות הנבטית בארץ ישראל בתקופו

ם על השתתפותם ֹוִמיאת האדמה עובדיה מאשינבואת . יחזקאל ומלאכי, עובדיההנבואות של 
פסוק " (ַאָּתה ְּכַאַחד ֵמֶהם- ְירּוָׁשַלִם ַיּדּו גֹוָרל ַּגם-אּו ְׁשָעָרו ְׁשָעָריו ְוַעלְוָנְכִרים ּבָ : "בהחרבת ירושלים

                                                 
מן הנוכרים בספרות ההיסטוריוגרפית ' הדרישות של ה: מאמר זה מתבסס על עבודת הדוקטורט שלי  ∗

 ה"וראו גם את מאמרי מתשס, ג"בר אילן תשס, )הנחיית פרופסור רימון כשרב( הנבואה במקרא ובספרות
 .http://www.ash‐college.ac.il באתר של המכללה האקדמית באשקלון

  .ס"אביב תש- תל, עם עובד, שני גויים בבטנך, יובל' ראו ספרו של י   1
 בסיפור הנדודים במדבר נאמר, )ו, ג:לב; מד, מא, ו:כז 'בר: כגון(תדיר " אח"ו ו מכונה עָׂש בסיפורי יעקב ועָׂש    2

 :בחוק בספר דברים נאמרו, )יד:כ 'במד" (ִיְׂשָרֵאל ָאִחיךָ ֶמֶלְך ֱאדֹום ּכֹה ָאַמר -מֶֹׁשה ַמְלָאִכים ִמָּקֵדׁש ֶאל ַוִּיְׁשַלח"
 עמוסנבואת ב .בואותמופיע בשלוש נ עשו כאחיו של יעקבכינוי ). ח:כג 'דב" (הּוא ָאִחיךָ ְתַתֵעב ֲאדִֹמי ִּכי - לא"
 ָאח-ֲהלֹוא: "ובנבואת מלאכי )יב, י' פס" (ָאִחיךָ -ֵּתֶרא ְביֹום- ְוַאל... ָאִחיָך ַיֲעקֹב ֵמֲחַמס : "בנבואת עובדיה, )לעיל(

 ).ב:א" (ֵעָׂשו ְלַיֲעקֹב
  .ועוד, כב-ז:ירמיה מט ;ו-א:שם סג ;)חד פסוק ויחיב(ד "ישעיה לוראו    3
 םהיבטי; 375הערה , 67' עמ) לעיל(ראו בהרחבה בעבודת הדוקטורט שלי  על כך מחקריםסקירת דוגמות ל   4

  Elie Assis, "Why Edom? On the Hostility Towards Jacob's Brother in : נוספים ראו אצל
Prophetic Sources", vt  51 (2006), pp. 1-20.    



יישלחו לרשת את האדומים ) כאשם (ו ָׂש על פי עובדיה המושיעים שיבואו לשפוט את הר ע 5.)יא
ִמן ִים ְוֵאת ְׂשֵדה ׁשְֹמרֹון ּוִבְניָ ְׂשֵדה ֶאְפרַ -ְּפִלְׁשִּתים ְוָיְרׁשּו ֶאת-ֶאת ְוַהְּשֵפָלה " :מהמקומות שישבו בהם

מידה על דרך  אישראל הו האדֹומים על ידי כיבוש). כ- שם יט" (ִיְרׁשּו ֵאת ָעֵרי ַהֶּנֶגב... ַהִּגְלָעד- ֶאת
  ). טו" (ָעִׂשיָת ֵיָעֶׂשה ָּלְך ְּגֻמְלָך ָיׁשּוב ְּברֹאֶׁשךָ  ַּכֲאֶׁשר: "כדברי עובדיה, כנגד מידה

הגדלה  6)ביזוי(ם על זכאותם לרשת את ארץ ישראל נאצות ֹוִמיאת דברי האד יחזקאל מכנה      
ָהֵרי -ֲאֶׁשר ָאַמְרָּת ַעל ָנָאצֹוֶתיךָ -ָּכל-ֶאת ָׁשַמְעִּתי" 8:דברים) ריבוי(והעתרת  7)דברי לעג קולניים(בפה 

ִּדְבֵריֶכם ֲאִני  ַלי ְּבִפיֶכם ְוַהְעַּתְרֶּתם ָעַליַוַּתְגִּדילּו עָ : ָׁשֵמֻמה ָׁשֵממּו ָלנּו ִנְּתנּו ְלָאְכָלה ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר
- ְׁשֵני ַהּגֹוִים ְוֶאת-ֲאָמְרָך ֶאת ַיַען": גינויים אלו אמורים על תכנית האדֹומים). יג-יב:לה" (ָׁשָמְעִּתי

שגלות מים סוברים האדֹו ,כלומר .)שם י" (ָׁשם ָהָיה' ַוהְׁשֵּתי ָהֲאָרצֹות ִלי ִתְהֶייָנה ִויַרְׁשנּוָה 
הנביא יחזקאל מציג בתגובה לכך  .הישראלים וחורבן הארץ מאפשרים להם לרשת את ארץ ישראל

והוא  ,'הארץ ארצו של ה" 9:ברין מסביר. נוכח בארץ ישראל' ה –" ָׁשם ָהָיה' ַוה" – תפיסה מנוגדת
ת הטענו לפיה, נבואת מלאכיהדבר דומה ל1."על כן אין לגזול אותה מהם, שנתנה לעם ישראל

' שכן הנוכחות של ה ,לא יועילו, )ד:א" (ְוִנְבֶנה ֳחָרבֹות ְוָנׁשּוב"ם ֹוִמיהטריטוריאליות של האד
לבד מזה תיענש אדום על ידי . )שם ה" (ֵמַעל ִלְגבּול ִיְׂשָרֵאל' ִיְגַּדל ה: "ארץ ישראל בגבולותקיימת 
, ון שמעלה עובדיההרעי). ג:מלאכי א; ג:לה' יחז(ישים את נחלתה ואת הריה לשממה ' שה

  . מוצא ביטוי גם בנבואות יחזקאל ומלאכי, "מידה כנגד מידה"שעונשה של אדום יהיה לפי הכלל 
דבריו קשורים גם  .הנביא מלאכי מתאר את חזון אחרית הימים שבו עונש אלוקי עצום ונורא

' ה-ְלַיֲעקֹב ְנֻאםָאח ֵעָׂשו -ֲהלֹוא: "כפי שמתואר בפרשתנו, לראשיתו של הסכסוך בין עָׂשו ליעקב
כלפי אדום בתקופת  תההיסטורי תבכך מובלט הקשר בין ההתייחסו). ב:א( "ַיֲעקֹב- ָואַֹהב ֶאת

  .המקרא לבין פרשת וישלח
  

ר עמיחי נחשון"ד  
 המרכז ללימודי יסוד ביהדות ומכללת אשקלון
 

                                                 
ָערּו ַעד ַהְיסֹוד  ֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוָׁשָלִם ָהאְֹמִרים ָערּוִלְב ' ה ְזכֹר: "האשמה דומה מצויה במזמור בספר תהילים  5

- ָעַלִיְך ַּתֲעָבר-יֹוֶׁשֶבת ְּבֶאֶרץ עּוץ ַּגם ]יֹוֶׁשֶבתי[ֱאדֹום -ְוִׂשְמִחי ַּבת ִׂשיִׂשי : "רומזת הקינה באיכה זהל). ז:קלז" (ָּבּה
ם המשתתפים ֹוִמיהאשמה נגד האד). כב- כא:ד" (ַחּטֹאָתִיךְ -ֱאדֹום ִּגָּלה ַעל-ֲעֹוֵנְך ַּבת ָּפַקד... ּכֹוס ִּתְׁשְּכִרי ְוִתְתָעִרי

ֲעׂשֹות ֱאדֹום ִּבְנקֹם ָנָקם  ַיַען: "נקמתם ביהודהפעולה של בחורבן הארץ והמקדש מתוארת בנבואת יחזקאל כ
  ). יב:כה" (ְלֵבית ְיהּוָדה ַוֶּיְאְׁשמּו ָאׁשֹום ְוִנְּקמּו ָבֶהם

במזמורי . nāşû: באכדית מקבילץ דומה למשמעו בשורש "שימוש זה בשורש נא. זוי ומאיסהניאוץ הוא בי  6
. 'בכתובים אחדים ניתן כינוי זה למורדים בה. )יח, י:עד; יג:י(תהילים פעולת הנאצה מיוחסת לנבל ולרשע 

בפי האויב כלפי  כאןלפיכך הביזוי הקשה שנאמר  .יז:א ב"שמו ;כ:לא 'דב ;ל:טזשם ; כג, יא:יא 'במד: דוגמות
  . משמעו מרידה בו' ה

ִׂשְפֵתי ֲחָלקֹות -ָּכל' ה ַיְכֵרת ": דברי המשורר זהדומים ל. תמילולי' הגדלת הפה מעידה על הניסיון להעליב את ה  7
  ). ה- ד:יב 'תה" (ְּגדֹלֹות ֲאֶׁשר ָאְמרּו ִלְלׁשֵֹננּו ַנְגִּביר ְׂשָפֵתינּו ִאָּתנּו ִמי ָאדֹון ָלנּו ָלׁשֹון ְמַדֶּבֶרת

  ).ריבוי נשיקות( ו:ומשלי כז) ריבוי עשן( יא:ח 'דומים לו יחז". ריבוי דברים" - משמעות ביטוי זה    8
  .180' עמ, ז"תל אביב תשנ, )ברין' ג: עורך(יחזקאל , ך"עולם התנ   9
1 M. Greenberg, Ezekiel, 21‐37 A New Translation With Introduction an Commentary 

(AB), New  York  1996,  p.   מקשר בין כתוב זה לכינויה של ירושלים בנבואת יחזקאלגרינברג . 715
נוכח בירושלים ובארץ ' שה היא התפיסה העולה משני כתובים אלו). לה:מח" (שמה' מיום ה: "העתידה
  ).טז:ב 'זכ" (אדמת הקדש: "תשתית לתפיסה של קדושת אדמתה יאבארץ ישראל ה' נוכחות ה. ישראל

  
  


