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  ד"בס
  היסטוריהעל 
 נבון. מ' ר

  
  עם אדוםעימות 

 ַאָּתה ִיְׂשָרֵאל ָאִחיָך ָאַמר ּכֹה ֱאדֹום ֶמֶלְך ֶאל ִמָּקֵדׁש ַמְלָאִכים מֶֹׁשה ַוִּיְׁשַלח) יד( כ במדבר
 ַרִּבים ָיִמים ְצַרִיםְּבִמ ַוֵּנֶׁשב ִמְצַרְיָמה ֲאבֵֹתינּו ַוֵּיְרדּו) טו( :ְמָצָאְתנּו ֲאֶׁשר ַהְּתָלָאה ָּכל ֵאת ָיַדְעָּת
 ַוֵּיֵצא ַתֲעבֹר לֹא ַוּיֹאֶמר) כ(... קֵֹלנּו ַוִּיְׁשַמע ְיקָֹוק ֶאל ַוִּנְצַעק) טז( :ְוַלֲאבֵֹתינּו ִמְצַרִים ָלנּו ַוָּיֵרעּו
 ַוֵּיט ֻבלֹוִּבְג ֲעבֹר ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְנתֹן ֱאדֹום ַוְיָמֵאן) כא:(ֲחָזָקה ּוְבָיד ָּכֵבד ְּבַעם ִלְקָראתֹו ֱאדֹום
  פ: ֵמָעָליו ִיְׂשָרֵאל

 ַהּיְֹׁשִבים ֵעָׂשו ְּבֵני ֲאֵחיֶכם ִּבְגבּול עְֹבִרים ַאֶּתם ֵלאמֹר ַצו ָהָעם ְוֶאת) ד( ב דברים
 ֵמַאְרָצם ָלֶכם ֶאֵּתן לֹא ִּכי ָבם ִּתְתָּגרּו ַאל) ה( :ְמאֹד ְוִנְׁשַמְרֶּתם ִמֶּכם ְוִייְראּו ְּבֵׂשִעיר

  :ֵׂשִעיר ַהר ֶאת ָנַתִּתי ְלֵעָׂשו ְיֻרָּׁשה ִּכי ָרֶגל ףַּכ ִמְדַרְך ַעד
  )מלך ערד (כנעניעימות עם 

 ַוִּיָּלֶחם ָהֲאָתִרים ֶּדֶרְך ִיְׂשָרֵאל ָּבא ִּכי ַהֶּנֶגב יֵֹׁשב ֲעָרד ֶמֶלְך ַהְּכַנֲעִני ַוִּיְׁשַמע) א( כא במדבר
 ַהֶּזה ָהָעם ֶאת ִּתֵּתן ָנתֹן ִאם ַוּיֹאַמר ַליקָֹוק ֶנֶדר ִיְׂשָרֵאל ַּדרַוִּי) ב( :ֶׁשִבי ִמֶּמּנּו ַוִּיְׁשְּב ְּבִיְׂשָרֵאל

 ֶאְתֶהם ַוַּיֲחֵרם ַהְּכַנֲעִני ֶאת ַוִּיֵּתן ִיְׂשָרֵאל ְּבקֹול ְיקָֹוק ַוִּיְׁשַמע) ג( :ָעֵריֶהם ֶאת ְוַהֲחַרְמִּתי ְּבָיִדי
  פ: ָחְרָמה ַהָּמקֹום ֵׁשם ַוִּיְקָרא ָעֵריֶהם ְוֶאת
  )סיחון המלך(האמורי עימות עם 

 ְבַאְרֶצָך ֶאְעְּבָרה) כב: (ֵלאמֹר ָהֱאמִֹרי ֶמֶלְך ִסיחֹן ֶאל ַמְלָאִכים ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְׁשַלח) כא( כא במדבר
 ְולֹא) כג: (ְּגֻבֶלָך ַנֲעבֹר ֲאֶׁשר ַעד ֵנֵלְך ַהֶּמֶלְך ְּבֶדֶרְך ְבֵאר ֵמי ִנְׁשֶּתה לֹא ּוְבֶכֶרם ְּבָׂשֶדה ִנֶּטה לֹא
 ַהִּמְדָּבָרה ִיְׂשָרֵאל ִלְקַראת ַוֵּיֵצא ַעּמֹו ָּכל ֶאת ִסיחֹן ַוֶּיֱאסֹף ִּבְגֻבלֹו ֲעבֹר ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִסיחֹן ָנַתן
 ַעד קַיּבֹ ַעד ֵמַאְרנֹן ַאְרצֹו ֶאת ַוִּייַרׁש ָחֶרב ְלִפי ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֵּכהּו) כד: (ְּבִיְׂשָרֵאל ַוִּיָּלֶחם ָיְהָצה ַוָּיבֹא
 ְּבָכל ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיֶׁשב ָהֵאֶּלה ֶהָעִרים ָּכל ֵאת ִיְׂשָרֵאל ַוִּיַּקח) כה: (ַעּמֹון ְּבֵני ְּגבּול ַעז ִּכי ַעּמֹון ְּבֵני
 ִנְלַחם ְוהּוא ִהוא ָהֱאמִֹרי ֶמֶלְך ִסיחֹן ִעיר ֶחְׁשּבֹון ִּכי) כו: (ְּבנֶֹתיָה ּוְבָכל ְּבֶחְׁשּבֹון ָהֱאמִֹרי ָעֵרי

   ... :ַאְרנֹן ַעד ִמָּידֹו ַאְרצֹו ָּכל ֶאת ַוִּיַּקח ָהִראׁשֹון מֹוָאב ְּבֶמֶלְך
 לֹא ִּכי ִמְלָחָמה ָּבם ִּתְתָּגר ְוַאל מֹוָאב ֶאת ָּתַצר ַאל ֵאַלי ְיקָֹוק ַוּיֹאֶמר) ט( ב דברים
 :הְיֻרָּׁש ָער ֶאת ָנַתִּתי לֹוט ִלְבֵני ִּכי ְיֻרָּׁשה ֵמַאְרצֹו ְלָך ֶאֵּתן

 ַוִּיְּתֵנהּו) לג: (ָיְהָצה ַלִּמְלָחָמה ַעּמֹו ְוָכל הּוא ִלְקָראֵתנּו ִסיחֹן ַוֵּיֵצא) לב( ב דברים
 ָּכל ֶאת ַוִּנְלּכֹד) לד: (ַעּמֹו ָּכל ְוֶאת ָּבָניו> בנו <ְוֶאת אֹתֹו ַוַּנְך ְלָפֵנינּו ֱאלֵֹהינּו ְיקָֹוק
) לה: (ָׂשִריד ִהְׁשַאְרנּו לֹא ְוַהָּטף ְוַהָּנִׁשים ְמִתם ירִע ָּכל ֶאת ַוַּנֲחֵרם ַהִהוא ָּבֵעת ָעָריו
 ַנַחל ְׂשַפת ַעל ֲאֶׁשר ֵמֲערֵֹער) לו: (ָלָכְדנּו ֲאֶׁשר ֶהָעִרים ּוְׁשַלל ָלנּו ָּבַזְזנּו ַהְּבֵהָמה ַרק

 ָנַתן ַהּכֹל ֶאת ִמֶּמּנּו ָׂשְגָבה ֲאֶׁשר ִקְרָיה ָהְיָתה לֹא ַהִּגְלָעד ְוַעד ַּבַּנַחל ֲאֶׁשר ְוָהִעיר ַאְרנֹן
 ְוָעֵרי ַיּבֹק ַנַחל ַיד ָּכל ָקָרְבָּת לֹא ַעּמֹון ְּבֵני ֶאֶרץ ֶאל ַרק) לז: (ְלָפֵנינּו ֱאלֵֹהינּו ְיקָֹוק
  : ֱאלֵֹהינּו ְיקָֹוק ִצָּוה ֲאֶׁשר ְוכֹל ָהָהר

 ְּבֵני ֵמֶאֶרץ ֶאֵּתן לֹא ִּכי ָּבם רִּתְתָּג ְוַאל ְּתֻצֵרם ַאל ַעּמֹון ְּבֵני מּול ְוָקַרְבָּת) יט( ב דברים
 :ְיֻרָּׁשה ְנַתִּתיָה לֹוט ִלְבֵני ִּכי ְיֻרָּׁשה ְלָך ַעּמֹון

 )מלךעוג ה(  הבשןעימות עם
: ֶאְדֶרִעי ַלִּמְלָחָמה ַעּמֹו ְוָכל הּוא ִלְקָראָתם ַהָּבָׁשן ֶמֶלְך עֹוג ַוֵּיֵצא ַהָּבָׁשן ֶּדֶרְך ַוַּיֲעלּו ַוִּיְפנּו) לג(
 ַאְרצֹו ְוֶאת ַעּמֹו ָּכל ְוֶאת אֹתֹו ָנַתִּתי ְבָיְדָך ִּכי אֹתֹו ִּתיָרא ַאל מֶֹׁשה ֶאל ְיקָֹוק ַוּיֹאֶמר) לד(

 ָּבָניו ְוֶאת אֹתֹו ַוַּיּכּו) לה: (ְּבֶחְׁשּבֹון יֹוֵׁשב ֲאֶׁשר ָהֱאמִֹרי ֶמֶלְך ְלִסיחֹן ָעִׂשיָת ַּכֲאֶׁשר ּלֹו ְוָעִׂשיָת
  :ַאְרצֹו ֶאת ַוִּייְרׁשּו ָׂשִריד לֹו ִהְׁשִאיר ִּבְלִּתי ַעד ַעּמֹו ָּכל ְוֶאת

 

  ~היסטוריה ~ 
Paul Johnson, “A History of the Jews”, p.2 
Is history merely a series of events whose sum is meaningless? Is there no 
fundamental moral difference between the history of the human race and the history, 
say, of ants?  Or is there a providential plan of which we are, however humbly, the 
agents?  No people has ever insisted more firmly than the Jews that history has a 
purpose and humanity a destiny. 
 
George Santayana (1863 - 1952), The Life of Reason, Volume 1, 1905 
Those who cannot remember the past are condemned to repeat it.  

 
M. N.: History is the primary means to establish (or refute) justice of cause.  
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  ~הפטרה ~ 
  

 ָהָעם ַוּיֹאְמרּו) יח( :ַּבִּמְצָּפה ַוַּיֲחנּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ַוֵּיָאְספּו ַּבִּגְלָעד ַוַּיֲחנּו ַעּמֹון ְּבֵני ַוִּיָּצֲעקּו) יז( י שופטים
  פ: ִגְלָעד יְֹׁשֵבי ְלכֹל אׁשְלרֹ ִיְהֶיה ַעּמֹון ִּבְבֵני ְלִהָּלֵחם ָיֵחל ֲאֶׁשר ָהִאיׁש ִמי ֵרֵעהּו ֶאל ִאיׁש ִגְלָעד ָׂשֵרי

  
 ַוֵּתֶלד) ב: (ִיְפָּתח ֶאת ִּגְלָעד ַוּיֹוֶלד זֹוָנה ִאָּׁשה ֶּבן ְוהּוא ַחִיל ִּגּבֹור ָהָיה ַהִּגְלָעִדי ְוִיְפָּתח) א( יא שופטים

 ִאָּׁשה ֶּבן ִּכי ָאִבינּו ְּבֵבית ִתְנַחל לֹא לֹו רּוַוּיֹאְמ ִיְפָּתח ֶאת ַוְיָגְרׁשּו ָהִאָּׁשה ְבֵני ַוִּיְגְּדלּו ָּבִנים לֹו ִּגְלָעד ֵאֶׁשת
 ַוֵּיְצאּו ֵריִקים ֲאָנִׁשים ִיְפָּתח ֶאל ַוִּיְתַלְּקטּו טֹוב ְּבֶאֶרץ ַוֵּיֶׁשב ֶאָחיו ִמְּפֵני ִיְפָּתח ַוִּיְבַרח) ג: (ָאָּתה ַאֶחֶרת
 פ: ִעּמֹו
 ִזְקֵני ַוֵּיְלכּו ִיְׂשָרֵאל ִעם ַעּמֹון ְבֵני ִנְלֲחמּו ַּכֲאֶׁשר ַוְיִהי) ה: (ִיְׂשָרֵאל םִע ַעּמֹון ְבֵני ַוִּיָּלֲחמּו ִמָּיִמים ַוְיִהי) ד(

) ז: (ַעּמֹון ִּבְבֵני ְוִנָּלֲחָמה ְלָקִצין ָּלנּו ְוָהִייָתה ְלָכה ְלִיְפָּתח ַוּיֹאְמרּו) ו: (טֹוב ֵמֶאֶרץ ִיְפָּתח ֶאת ָלַקַחת ִגְלָעד
 ַעָּתה ֵאַלי ָּבאֶתם ּוַמּדּוַע ָאִבי ִמֵּבית ַוְּתָגְרׁשּוִני אֹוִתי ְׂשֵנאֶתם ַאֶּתם ֲהלֹא ִגְלָעד ְקֵניְלִז ִיְפָּתח ַוּיֹאֶמר
 ִּבְבֵני ְוִנְלַחְמָּת ִעָּמנּו ְוָהַלְכָּת ֵאֶליָך ַׁשְבנּו ַעָּתה ָלֵכן ִיְפָּתח ֶאל ִגְלָעד ִזְקֵני ַוּיֹאְמרּו) ח: (ָלֶכם ַצר ַּכֲאֶׁשר
 אֹוִתי ַאֶּתם ְמִׁשיִבים ִאם ִגְלָעד ִזְקֵני ֶאל ִיְפָּתח ַוּיֹאֶמר) ט: (ִגְלָעד יְֹׁשֵבי ְלכֹל ְלרֹאׁש ָּלנּו ָהִייָתְו ַעּמֹון

 ִיְפָּתח ֶאל ִגְלָעד ִזְקֵני ַוּיֹאְמרּו) י: (ְלרֹאׁש ָלֶכם ֶאְהֶיה ָאנִֹכי ְלָפָני אֹוָתם ְיקָֹוק ְוָנַתן ַעּמֹון ִּבְבֵני ְלִהָּלֵחם
 אֹותֹו ָהָעם ַוָּיִׂשימּו ִגְלָעד ִזְקֵני ִעם ִיְפָּתח ַוֵּיֶלְך) יא: (ַנֲעֶׂשה ֵּכן ִכְדָבְרָך לֹא ִאם ֵּבינֹוֵתינּו ׁשֵֹמַע ִיְהֶיה קָֹוקְי

  פ: ַּבִּמְצָּפה ְיקָֹוק ִלְפֵני ְּדָבָריו ָּכל ֶאת ִיְפָּתח ַוְיַדֵּבר ּוְלָקִצין ְלרֹאׁש ֲעֵליֶהם
) יג: (ְּבַאְרִצי ְלִהָּלֵחם ֵאַלי ָבאָת ִּכי ָוָלְך ִּלי ַמה ֵלאמֹר ַעּמֹון ְּבֵני ֶמֶלְך ֶאל ַמְלָאִכים ִיְפָּתח חַוִּיְׁשַל) יב(

 קַהַּיּבֹ ְוַעד ֵמַאְרנֹון ִמִּמְצַרִים ַּבֲעלֹותֹו ַאְרִצי ֶאת ִיְׂשָרֵאל ָלַקח ִּכי ִיְפָּתח ַמְלֲאֵכי ֶאל ַעּמֹון ְּבֵני ֶמֶלְך ַוּיֹאֶמר
) טו: (ַעּמֹון ְּבֵני ֶמֶלְך ֶאל ַמְלָאִכים ַוִּיְׁשַלח ִיְפָּתח עֹוד ַוּיֹוֶסף) יד: (ְּבָׁשלֹום ֶאְתֶהן ָהִׁשיָבה ְוַעָּתה ַהַּיְרֵּדן ְוַעד

 ֲעלֹוָתםַּב ִּכי) טז: (ַעּמֹון ְּבֵני ֶאֶרץ ְוֶאת מֹוָאב ֶאֶרץ ֶאת ִיְׂשָרֵאל ָלַקח לֹא ִיְפָּתח ָאַמר ּכֹה לֹו ַוּיֹאֶמר
 ֱאדֹום ֶמֶלְך ֶאל ַמְלָאִכים ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְׁשַלח) יז: (ָקֵדָׁשה ַוָּיבֹא סּוף ַים ַעד ַּבִּמְדָּבר ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיֶלְך ִמִּמְצָרִים
 ִיְׂשָרֵאל בַוֵּיֶׁש ָאָבה ְולֹא ָׁשַלח מֹוָאב ֶמֶלְך ֶאל ְוַגם ֱאדֹום ֶמֶלְך ָׁשַמע ְולֹא ְבַאְרֶצָך ָּנא ֶאְעְּבָרה ֵלאמֹר
 ַוַּיֲחנּון מֹוָאב ְלֶאֶרץ ֶׁשֶמׁש ִמִּמְזַרח ַוָּיבֹא מֹוָאב ֶאֶרץ ְוֶאת ֱאדֹום ֶאֶרץ ֶאת ַוָּיָסב ַּבִּמְדָּבר ַוֵּיֶלְך) יח: (ְּבָקֵדׁש
 ֶמֶלְך ִסיחֹון ֶאל ַמְלָאִכים לִיְׂשָרֵא ַוִּיְׁשַלח) יט: (מֹוָאב ְּגבּול ַאְרנֹון ִּכי מֹוָאב ִּבְגבּול ָבאּו ְולֹא ַאְרנֹון ְּבֵעֶבר

 ֶאת ִסיחֹון ֶהֱאִמין ְולֹא) כ: (ְמקֹוִמי ַעד ְבַאְרְצָך ָּנא ַנְעְּבָרה ִיְׂשָרֵאל לֹו ַוּיֹאֶמר ֶחְׁשּבֹון ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי
 ֱאלֵֹהי ְיקָֹוק ַוִּיֵּתן) כא: (ִיְׂשָרֵאל םִע ַוִּיָּלֶחם ְּבָיְהָצה ַוַּיֲחנּו ַעּמֹו ָּכל ֶאת ִסיחֹון ַוֶּיֱאסֹף ִּבְגֻבלֹו ֲעבֹר ִיְׂשָרֵאל
 ָהָאֶרץ יֹוֵׁשב ָהֱאמִֹרי ֶאֶרץ ָּכל ֵאת ִיְׂשָרֵאל ַוִּייַרׁש ַוַּיּכּום ִיְׂשָרֵאל ְּבַיד ַעּמֹו ָּכל ְוֶאת ִסיחֹון ֶאת ִיְׂשָרֵאל
 ְיקָֹוק ְוַעָּתה) כג: (ַהַּיְרֵּדן ְוַעד ַהִּמְדָּבר ּוִמן קַהַּיּבֹ ְוַעד ֵמַאְרנֹון ָהֱאמִֹרי ְּגבּול ָּכל ֵאת ַוִּייְרׁשּו) כב: (ַהִהיא
 ְּכמֹוׁש יֹוִריְׁשָך ֲאֶׁשר ֵאת ֲהלֹא) כד: (ִּתיָרֶׁשּנּו ְוַאָּתה ִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו ִמְּפֵני ָהֱאמִֹרי ֶאת הֹוִריׁש ִיְׂשָרֵאל ֱאלֵֹהי
 טֹוב ֲהטֹוב ְוַעָּתה) כה: (ִניָרׁש אֹותֹו ִמָּפֵנינּו ֱאלֵֹהינּו קְיקָֹו הֹוִריׁש ֲאֶׁשר ָּכל ְוֵאת ִתיָרׁש אֹותֹו ֱאלֶֹהיָך
 ִיְׂשָרֵאל ְּבֶׁשֶבת) כו: (ָּבם ִנְלַחם ִנְלחֹם ִאם ִיְׂשָרֵאל ִעם ָרב ֲהרֹוב מֹוָאב ֶמֶלְך ִצּפֹור ֶּבן ִמָּבָלק ַאָּתה

 לֹא ּוַמּדּוַע ָׁשָנה ֵמאֹות ְׁשלֹׁש ַאְרנֹון ְיֵדי ַעל ֲאֶׁשר ִריםֶהָע ּוְבָכל ּוִבְבנֹוֶתיָה ּוְבַעְרעֹור ּוִבְבנֹוֶתיָה ְּבֶחְׁשּבֹון
 ַהּׁשֵֹפט ְיקָֹוק ִיְׁשּפֹט ִּבי ְלִהָּלֶחם ָרָעה ִאִּתי עֶֹׂשה ְוַאָּתה ָלְך ָחָטאִתי לֹא ְוָאנִֹכי) כז: (ַהִהיא ָּבֵעת ִהַּצְלֶּתם
 פ: ֵאָליו ָׁשַלח ֲאֶׁשר ִיְפָּתח ִּדְבֵרי ֶאל ַעּמֹון ְּבֵני ֶמֶלְך ָׁשַמע ְולֹא) כח (:ַעּמֹון ְּבֵני ּוֵבין ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֵּבין ַהּיֹום

 ִגְלָעד ּוִמִּמְצֵּפה ִגְלָעד ִמְצֵּפה ֶאת ַוַּיֲעבֹר ְמַנֶּׁשה ְוֶאת ַהִּגְלָעד ֶאת ַוַּיֲעבֹר ְיקָֹוק רּוַח ִיְפָּתח ַעל ַוְּתִהי) כט(
 ַהּיֹוֵצא ְוָהָיה) לא: (ְּבָיִדי ַעּמֹון ְּבֵני ֶאת ִּתֵּתן ָנתֹון ִאם ַוּיֹאַמר ַליקָֹוק ֶנֶדר ִיְפָּתח רַוִּיַּד) ל: (ַעּמֹון ְּבֵני ָעַבר
 פ: עֹוָלה ְוַהֲעִליִתהּו ַליקָֹוק ְוָהָיה ַעּמֹון ִמְּבֵני ְבָׁשלֹום ְּבׁשּוִבי ִלְקָראִתי ֵביִתי ִמַּדְלֵתי ֵיֵצא ֲאֶׁשר

 ִמִּנית ּבֹוֲאָך ְוַעד ֵמֲערֹוֵער ַוַּיֵּכם) לג: (ְּבָידֹו ְיקָֹוק ַוִּיְּתֵנם ָּבם ְלִהָּלֶחם ַעּמֹון ְּבֵני ֶאל ִיְפָּתח ַוַּיֲעבֹר) לב(
  ... פ: ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ִמְּפֵני ַעּמֹון ְּבֵני ַוִּיָּכְנעּו ְמאֹד ְּגדֹוָלה ַמָּכה ְּכָרִמים ָאֵבל ְוַעד ִעיר ֶעְׂשִרים

  
R. Eliezer Berkovits, Essential Essays on Judaism, p.185 
In terms of exclusively manmade history, Israel’s existence is irregular (a people like 
the Jews is not supposed to exist), its survival anomalous (a people as irregular as the 
Jews is not expected to survive), its return to Zion absurd (the irregular and the 
anomalous compounded with the realization on an impossible vision)…. Yet Israel is 
real.  It can only be real because history takes place on two levels: It is manmade, that 
is, the kingdom is man’s responsibility; yet it is planned by God. … The movement of 
the two levels toward each other is the messianic process of history.  Israel is the only 
nation that lives on both levels.  Israel’s history is messianic history. 
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