
  / שלום רוזנברג פרשת תולדות

ֹּאֶמר י :ֱאדֹום ַוי ֹּא ַתֲעבֹּר בִּ  ל

 

ֵרדּו" ֻאִמים ִמֵמַעִיְך ִיפָּ ֵני לְׁ ֵנְך ּושְׁ ִבטְׁ ֵני גֹוִים בְׁ היחסים בין שני  ": לפנינו פרק ראשון בתולדותשְׁ

למפגש הבא בין . ייתה רוויה בקונפליקטיםתם האחוו אדום. -ישראל ועשו-, יעקבאחיםה

ל : ")במדבר כ( צואחים נהיה עדים לפני כניסת ישראל לארשני ה ִכים... אֶׁ אָּ ה ַמלְׁ ַלח משֶׁ ַוִישְׁ

ְך ֱאדֹום לֶׁ ֹּא ַתֲעבֹּר ִבי...  :מֶׁ יו ֱאדֹום ל ר ֵאלָּ ֹּאמֶׁ ָך... ַוי צֶׁ ַארְׁ א בְׁ ה נָּ רָּ בְׁ ֵאל... ַנעְׁ רָּ ִחיָך ִישְׁ ַמר אָּ כֹּה אָּ

יָּד ֵבד ּובְׁ ַעם כָּ אתֹו בְׁ רָּ ה ַוֵיֵצא ֱאדֹום ִלקְׁ קָּ ימי ברית וימי ". על מה שהתרחש לאחר מכן, ֲחזָּ

ִחיו : "יב(-)א, יא עמוס על פשעי אדוםדברי ללמוד מאנו יכולים , מלחמה ב אָּ רֶׁ פֹו ַבחֶׁ דְׁ ַעל רָּ

יו ִשֵחת ַרֲחמָּ ַצח ,וְׁ ה נֶׁ רָּ מָּ תֹו שְׁ רָּ בְׁ עֶׁ ַעד ַאפֹו וְׁ רֹּף לָּ , בחורבן ירושליםבבל לאדום חובר ". ַוִיטְׁ

ל' )הקלאסי  פרקכעדות שנשמרה ב בֶׁ ֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום : קלו( תהילים'ַעל ַנֲהרֹות בָּ כֹּר ה' ִלבְׁ "זְׁ

לָּ  רּושָּ ּה".  ,םיִ יְׁ סֹוד בָּ רּו ַעד ַהיְׁ רּו עָּ ִרים ]לבבלים[ עָּ אֹּמְׁ בכך מבבל אדום קיבל את שכרו הָּ

בגידתו . על , סיבה למלחמות רבות בימי הבית השנירחבים ביהודהנעל שטחים השתלט ש

ָךעובדיה: "של נבואת הזעם מעה נש באחיו ָך ִהִשיאֶׁ דֹון ִלבְׁ ַלע ,זְׁ ֵוי סֶׁ ַחגְׁ ִני בְׁ כלומר ", שֹּכְׁ

ץ" הבטוח במבצריו הגבוהים. רֶׁ ִביַּה " :עונהוהנביא מאמין אדום. ", ִמי יֹוִרֵדִני אָּ ִאם ַתגְׁ

ָך ם אֹוִרידְׁ ָך ִמשָּ ִבים ִשים ִקנֶׁ ִאם ֵבין כֹוכָּ ר וְׁ שֶׁ ֻאם  - - ַכנֶׁ הה'... נְׁ ָך בּושָּ ַכסְׁ ִחיָך ַיֲעקֹּב תְׁ  ֵמֲחַמס אָּ

ם".  - - עֹולָּ ַרתָּ לְׁ ִנכְׁ  וְׁ

ר ֹּאמֶׁ ֹּא ַתֲעבֹּר ִבי... ַוי פעמים רבות נצחוני אנשים  :קלילאיטרמצו  הרשו לי !ֱאדֹום ל

חיכיתי שהרמזור יתחלף ברחוב כלשהו, אף מכונית לא "פשוטים". לפני שנים רבות 

, הנה יהודי זקןאך , האדום קדם כדי לעבור למרות האורנראתה באופק. התחלתי להת

ראמר אלי ו פנהשעמד על ידי  ,תימני שורשי ֹּאמֶׁ ֹּא ַתֲעבֹּר ִבי :דֹוםאָּ  לי: ַוי שומע . מאז אני ל

 .בקולו

א נבואה קצרה וסתומה: " קוראים אנו יב(-)יא פרק כאבישעיהו  .ֱאדֹוםלאך נחזור  ַמשָּ

ה ה ". ּדּומָּ הוא  י, אך בצורה כלשה)בראשית כה, יד( אחד מבני ישמעאל שמו שלהוא ּדּומָּ

פונים אליו ה -" ות"ספרותי דמויותאולי  -אנשים על  כאןמדבר אדום. ישעיהו לקשור 

, ושואלים העתיד למרחקיצופה  בנביא"ֵאַלי קֵֹּרא ִמֵשִעיר". הם רואים  משעיר, ארץ אדום:

שעיר -ריע מהסכנות המאיימות על דומההמסוגל להתכשומר  . הנביא נתפסםעל גורלאותו 

ה" בלילה: לָּ , סד )תענית ה, ה"גוהנה, התלמוד הירושלמי ". שֵֹּמר ַמה ִמֵליל ,שֵֹּמר ַמה ִמַליְׁ

ה  ]במקום[ בספרו של רבי מאיר מצאו כתובש"מוסר לנו ( ע"א א ּדּומָּ . "משא רומי –ַמשָּ

ה  אדום  .רי"שב דל"תכאן  –אות תוך החלפת הקשורה בשעיר, הפכה רומה או רומי ּדּומָּ

אין ספק שדמותו  של הורדוס האדומי, ששלט בחסות רומא, תרם הפך סמל של רומא. 

 לכך. 

סמל של ל אדום הופךורומא הופכת נוצרית,  סמל.גלגולו של ועתה לפרק השלישי ב

אל כאשר בני ישמעמאות שנים מאוחר יותר מקבל את מלוא משמעותו זה  . סמלהנצרות



 בה,והיחסים בין הדמויות המרכזיות  משפחת האבותאת האסלאם.  יקבלו עליהם

 ביניהם, ינהלו האסלאם – ישמעאלוהנצרות,   –אדום  ממדים אוניברסליים. יםמקבל

קמה לתחייה בעצם ימים אלו. שתי שמלחמה  ,מלחמת ציביליזציות במשך דורות רבים

חז"ל ניסחו חה שאלוהים הוא לצדם. הדתות הללו חשבו שהניצחון במלחמה היא ההוכ

אלכסנדר שבין כובש העולם  שיחותבמקומות שונים ובייחוד באת דעתם על השאלה הזאת 

שיחה זאת חשובה לנו כאן, אביא אותה מקטע )תמיד לב ע"א(.  בין החכמיםמוקדון ל

 במילותיו של רש"י. 

שואל  – תית[]אמונתנו הד מה זה שאתם עומדים נגדי ואינכם מחזיקים יראתנו"

האמת  ".]בשליטתנו[ אתם יודעים כי אנחנו הרבים ואתם תחתינוהלוא  – אלכסנדר

 ענו החכמים – ""שטנא נצח נמצאת בצידו של המנצח. האלים מבטיחים ניצחון ושליטה.

 ,]לאמת אמונתכם[ יהיאינה רא]השליטה[ זו ורש"י מסביר: ": "השטן מנצח". בארמית

  ."ומטעה בני האדם ]מנצח[ השטן הוא נוצחשהרי אתם רואים בכל יום ש

 שטן. אובדן שלטון ה המשמעותמשיח ביאת ה

ל ֵמֵאש שרידי השואה, אלינו, מיסיונרים היום שולח  ,במהדורה חדשהאדום  אּוד ֻמצָּ

, שהייתה לה הזקנה ךאת אמלנפשה עזוב  ,אנא אדום .בארצות אדום צהשפרהשרפה 

ו יש מילים האחרונות שלשיקשיבו ל מיהודים אלה אניישו? מבקש  למעןיהודים  .עדנה

אלי אלי  :ויזעק בקול גדול" (34 ,15; מרקוס 46, 27 אוס)מתיכשנצלב על ידי הרומאים 

, ת אליהועזרמבקש את תיאורם, אלו שהיו על ידו חשבו שהוא על פי . "?למה שבקתני

ִלי -ִלי ֵא -ֵא : "ב, בתהילים כתרגום ארמי של  שדבריו הםהם לא ידעו   .על כך והתלוצצו

ִני תָּ ה ֲעַזבְׁ מָּ  ,יוהנס מלים אחרות. ושם בפיו מזעקה זו,  לוקאס מתעלםבאבנגליון שלו, ". ?לָּ

מזעקת ייאוש שאינה  היו נבוכיםס ויהונס אלוק , השמיט את הכל.באבנגליון הרביעי

ו ישהזעקה אותנטית. הנוסח הראשון מהימן! . תחייהלהעומד לקום  למשיחכלל מתאימה 

הישלה את  הבין שהואהוא ברגע האחרון בכך, ש נעוצהגדולתו ציפה לנס, שלא הגיע. 

יהודים  .בעמו ובאמונתובמקום זה בגד ולעשות, ששבתי צבי, לא היה מסוגל דבר , עצמו

השטן עדיין ובינתיים "שטנא נצח", "המשיח בא", ? תקשיבו להודאתולמה לא למען ישו? 

ישנים? פולמוסים להעלות באוב  למה למה להמשיך.אך מנצח ומטעה את האנושות. 

ֹּא ַתֲעבֹּר ִבי!  ֱאדֹום! ל

 


