בס"ד
על היסטוריה
ר' מ .נבון
עימות עם אדום
אַתּה
יך יִ ְשׂ ָר ֵאל ָ
אָח ָ
אָמר ִ
אָכים ִמ ָקּ ֵדשׁ ֶאל ֶמ ֶל ְך ֱאדוֹם כֹּה ַ
במדבר כ )יד( וַיִּ ְשׁ ַלח מ ֶֹשׁה ַמ ְל ִ
ָמים ַר ִבּים
ֵשׁב ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם י ִ
ֵרדוּ ֲאב ֵֹתינוּ ִמ ְצ ַריְ ָמה ַונּ ֶ
אָתנוּ) :טו( ַויּ ְ
ָד ְע ָתּ ֵאת ָכּל ַה ְתּ ָלאָה ֲא ֶשׁר ְמ ָצ ְ
יַ
ֵצא
ֹאמר לֹא ַת ֲעבֹר ַויּ ֵ
ָרעוּ ָלנוּ ִמ ְצ ַריִ ם וְ ַל ֲאב ֵֹתינוּ) :טז( וַנִּ ְצ ַעק ֶאל יְ קֹוָק וַיִּ ְשׁ ַמע ק ֵֹלנוּ )...כ( ַויּ ֶ
ַויּ ֵ
ָקה):כא( וַיְ ָמ ֵאן ֱאדוֹם נְ תֹן ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲעבֹר ִבּ ְגבֻלוֹ ַויֵּט
וּביָד ֲחז ָ
ֱאדוֹם ִל ְק ָראתוֹ ְבּ ַעם ָכּ ֵבד ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ָע ָליו :פ
יכם ְבּנֵי ֵע ָשׂו ַהיּ ְֹשׁ ִבים
אַתּם ע ְֹב ִרים ִבּ ְגבוּל ֲא ֵח ֶ
דברים ב )ד( וְ ֶאת ָה ָעם ַצו ֵלאמֹר ֶ
אַר ָצם
יראוּ ִמ ֶכּם וְ נִ ְשׁ ַמ ְר ֶתּם ְמאֹד) :ה( אַל ִתּ ְתגָּרוּ ָבם ִכּי לֹא ֶא ֵתּן ָל ֶכם ֵמ ְ
ְבּ ֵשׂ ִעיר וְ יִ ְ
ָת ִתּי ֶאת ַהר ֵשׂ ִעיר:
ֻשּׁה ְל ֵע ָשׂו נ ַ
ַעד ִמ ְד ַר ְך ַכּף ָרגֶל ִכּי יְ ר ָ
עימות עם כנעני )מלך ערד(
ֲרד י ֵֹשׁב ַה ֶנּגֶב ִכּי ָבּא יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶדּ ֶר ְך ָה ֲא ָת ִרים וַיִּ ָלּ ֶחם
במדבר כא )א( וַיִּ ְשׁ ַמע ַה ְכּ ַנעֲנִ י ֶמ ֶל ְך ע ָ
ֹאמר ִאם ָנתֹן ִתּ ֵתּן ֶאת ָה ָעם ַהזֶּה
ֶדר ַליקֹוָק ַויּ ַ
ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל וַיִּ ְשׁ ְבּ ִמ ֶמּנּוּ ֶשׁ ִבי) :ב( וַיִּ ַדּר יִ ְשׂ ָר ֵאל נ ֶ
ַח ֵרם ֶא ְת ֶהם
יהם) :ג( וַיִּ ְשׁ ַמע יְ קֹוָק ְבּקוֹל יִ ְשׂ ָר ֵאל וַיִּ ֵתּן ֶאת ַה ְכּ ַנעֲנִ י ַויּ ֲ
ָדי וְ ַה ֲח ַר ְמ ִתּי ֶאת ָע ֵר ֶ
ְבּי ִ
יהם וַיִּ ְק ָרא ֵשׁם ַה ָמּקוֹם ָח ְר ָמה :פ
וְ ֶאת ָע ֵר ֶ
עימות עם האמורי )סיחון המלך(
אַר ֶצ ָך
אָכים ֶאל ִסיחֹן ֶמ ֶל ְך ָה ֱאמ ִֹרי ֵלאמֹר) :כב( ֶא ְע ְבּ ָרה ְב ְ
במדבר כא )כא( וַיִּ ְשׁ ַלח יִ ְשׂ ָר ֵאל ַמ ְל ִ
ֻל ָך) :כג( וְ לֹא
ֵל ְך ַעד ֲא ֶשׁר ַנ ֲעבֹר ְגּב ֶ
וּב ֶכ ֶרם לֹא נִ ְשׁ ֶתּה ֵמי ְב ֵאר ְבּ ֶד ֶר ְך ַה ֶמּ ֶל ְך נ ֵ
לֹא נִ ֶטּה ְבּ ָשׂ ֶדה ְ
ֵצא ִל ְק ַראת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ִמּ ְד ָבּ ָרה
ֶאסֹף ִסיחֹן ֶאת ָכּל ַעמּוֹ ַויּ ֵ
ָתן ִסיחֹן ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲעבֹר ִבּ ְגבֻלוֹ ַויּ ֱ
נַ
אַרנֹן ַעד ַיבֹּק ַעד
אַרצוֹ ֵמ ְ
ירשׁ ֶאת ְ
ַכּהוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ִפי ָח ֶרב וַיִּ ַ
ָה ָצה וַיִּ ָלּ ֶחם ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל) :כד( ַויּ ֵ
ַו ָיּבֹא י ְ
ֵשׁב יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָכל
ְבּנֵי ַעמּוֹן ִכּי ַעז ְגּבוּל ְבּנֵי ַעמּוֹן) :כה( וַיִּ ַקּח יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵאת ָכּל ֶה ָע ִרים ָה ֵא ֶלּה ַויּ ֶ
יה) :כו( ִכּי ֶח ְשׁבּוֹן ִעיר ִסיחֹן ֶמ ֶל ְך ָה ֱאמ ִֹרי ִהוא וְ הוּא נִ ְל ַחם
וּב ָכל ְבּנ ֶֹת ָ
ָע ֵרי ָה ֱאמ ִֹרי ְבּ ֶח ְשׁבּוֹן ְ
אַרנֹן... :
אַרצוֹ ִמיָּדוֹ ַעד ְ
ְבּ ֶמ ֶל ְך מוֹאָב ָה ִראשׁוֹן וַיִּ ַקּח ֶאת ָכּל ְ
ֹאמר יְ קֹוָק ֵא ַלי אַל ָתּ ַצר ֶאת מוֹאָב וְ אַל ִתּ ְתגָּר ָבּם ִמ ְל ָח ָמה ִכּי לֹא
דברים ב )ט( ַויּ ֶ
ֻשּׁה:
ָת ִתּי ֶאת ָער יְ ר ָ
ֻשּׁה ִכּי ִל ְבנֵי לוֹט נ ַ
אַרצוֹ יְ ר ָ
ֶא ֵתּן ְל ָך ֵמ ְ
ָה ָצה) :לג( וַיִּ ְתּנֵהוּ
אתנוּ הוּא וְ ָכל ַעמּוֹ ַל ִמּ ְל ָח ָמה י ְ
ֵצא ִסיחֹן ִל ְק ָר ֵ
דברים ב )לב( ַויּ ֵ
ַך אֹתוֹ וְ ֶאת >בנו< ָבּנָיו וְ ֶאת ָכּל ַעמּוֹ) :לד( וַנִּ ְלכֹּד ֶאת ָכּל
יְ קֹוָק ֱאל ֵֹהינוּ ְל ָפנֵינוּ ַונּ ְ
אַרנוּ ָשׂ ִריד) :לה(
ָשׁים וְ ַה ָטּף לֹא ִה ְשׁ ְ
ַח ֵרם ֶאת ָכּל ִעיר ְמ ִתם וְ ַהנּ ִ
ָע ָריו ָבּ ֵעת ַה ִהוא ַונּ ֲ
ַחל
וּשׁ ַלל ֶה ָע ִרים ֲא ֶשׁר ָל ָכ ְדנוּ) :לו( ֵמ ֲער ֵֹער ֲא ֶשׁר ַעל ְשׂ ַפת נ ַ
ַרק ַה ְבּ ֵה ָמה ָבּז ְַזנוּ ָלנוּ ְ
ָתן
ַחל וְ ַעד ַה ִגּ ְל ָעד לֹא ָהיְ ָתה ִק ְריָה ֲא ֶשׁר ָשׂ ְג ָבה ִמ ֶמּנּוּ ֶאת ַהכֹּל נ ַ
אַרנֹן וְ ָה ִעיר ֲא ֶשׁר ַבּנּ ַ
ְ
ַחל ַיבֹּק וְ ָע ֵרי
יְ קֹוָק ֱאל ֵֹהינוּ ְל ָפנֵינוּ) :לז( ַרק ֶאל ֶא ֶרץ ְבּנֵי ַעמּוֹן לֹא ָק ָר ְב ָתּ ָכּל יַד נ ַ
ָה ָהר וְ כֹל ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ קֹוָק ֱאל ֵֹהינוּ:
ֻרם וְ אַל ִתּ ְת ָגּר ָבּם ִכּי לֹא ֶא ֵתּן ֵמ ֶא ֶרץ ְבּנֵי
דברים ב )יט( וְ ָק ַר ְב ָתּ מוּל ְבּנֵי ַעמּוֹן אַל ְתּצ ֵ
ֻשּׁה:
יה יְ ר ָ
ֻשּׁה ִכּי ִל ְבנֵי לוֹט נְ ַת ִתּ ָ
ַעמּוֹן ְל ָך יְ ר ָ
עימות עם הבשן )עוג המלך(
אתם הוּא וְ ָכל ַעמּוֹ ַל ִמּ ְל ָח ָמה ֶא ְד ֶר ִעי:
ֵצא עוֹג ֶמ ֶל ְך ַה ָבּ ָשׁן ִל ְק ָר ָ
)לג( וַיִּ ְפנוּ ַו ַיּעֲלוּ ֶדּ ֶר ְך ַה ָבּ ָשׁן ַויּ ֵ
אַרצוֹ
ָת ִתּי אֹתוֹ וְ ֶאת ָכּל ַעמּוֹ וְ ֶאת ְ
ָד ָך נ ַ
ירא אֹתוֹ ִכּי ְבי ְ
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה אַל ִתּ ָ
)לד( ַויּ ֶ
יוֹשׁב ְבּ ֶח ְשׁבּוֹן) :לה( ַויַּכּוּ אֹתוֹ וְ ֶאת ָבּנָיו
ית ְל ִסיחֹן ֶמ ֶל ְך ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ֶשׁר ֵ
ית לּוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ָ
וְ ָע ִשׂ ָ
אַרצוֹ:
ירשׁוּ ֶאת ְ
וְ ֶאת ָכּל ַעמּוֹ ַעד ִבּ ְל ִתּי ִה ְשׁ ִאיר לוֹ ָשׂ ִריד וַיִּ ְ
~ 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.

www.DivreiNavon.com

1

© Mois Navon

~ הפטרה ~
ֹאמרוּ ָה ָעם
ַחנוּ ַבּ ִמּ ְצ ָפּה) :יח( ַויּ ְ
ֵאָספוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ֲ
ַחנוּ ַבּ ִגּ ְל ָעד ַויּ ְ
שופטים י )יז( וַיִּ ָצּעֲקוּ ְבּנֵי ַעמּוֹן ַויּ ֲ
ָחל ְל ִה ָלּ ֵחם ִבּ ְבנֵי ַעמּוֹן יִ ְהיֶה ְלרֹאשׁ ְלכֹל י ְֹשׁ ֵבי ִג ְל ָעד :פ
ָשׂ ֵרי ִג ְל ָעד ִאישׁ ֶאל ֵר ֵעהוּ ִמי ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר י ֵ
ַתּ ֶלד
ַיּוֹלד ִגּ ְל ָעד ֶאת יִ ְפ ָתּח) :ב( ו ֵ
שופטים יא )א( וְ יִ ְפ ָתּח ַה ִגּ ְל ָע ִדי ָהיָה ִגּבּוֹר ַחיִ ל וְ הוּא ֶבּן ִא ָשּׁה זוֹנָה ו ֶ
אָבינוּ ִכּי ֶבּן ִא ָשּׁה
ֹאמרוּ לוֹ לֹא ִתנְ ַחל ְבּ ֵבית ִ
ָרשׁוּ ֶאת יִ ְפ ָתּח ַויּ ְ
ֵא ֶשׁת ִגּ ְל ָעד לוֹ ָבּנִ ים וַיִּ ְג ְדּלוּ ְבנֵי ָה ִא ָשּׁה וַיְ ג ְ
ֵצאוּ
יקים ַויּ ְ
ָשׁים ֵר ִ
ֵשׁב ְבּ ֶא ֶרץ טוֹב וַיִּ ְת ַל ְקּטוּ ֶאל יִ ְפ ָתּח ֲאנ ִ
אָתּה) :ג( וַיִּ ְב ַרח יִ ְפ ָתּח ִמ ְפּנֵי ֶא ָחיו ַויּ ֶ
אַח ֶרת ָ
ֶ
ִעמּוֹ :פ
ֵלכוּ ִז ְקנֵי
ָמים וַיִּ ָלּ ֲחמוּ ְבנֵי ַעמּוֹן ִעם יִ ְשׂ ָר ֵאל) :ה( וַיְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר נִ ְל ֲחמוּ ְבנֵי ַעמּוֹן ִעם יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ְ
)ד( וַיְ ִהי ִמיּ ִ
יתה ָלּנוּ ְל ָק ִצין וְ נִ ָלּ ֲח ָמה ִבּ ְבנֵי ַעמּוֹן) :ז(
ֹאמרוּ ְליִ ְפ ָתּח ְל ָכה וְ ָהיִ ָ
ִג ְל ָעד ָל ַק ַחת ֶאת יִ ְפ ָתּח ֵמ ֶא ֶרץ טוֹב) :ו( ַויּ ְ
אתם ֵא ַלי ַע ָתּה
דּוּע ָבּ ֶ
וּמ ַ
אָבי ַ
ָרשׁוּנִ י ִמ ֵבּית ִ
ַתּג ְ
אוֹתי ו ְ
ֵאתם ִ
אַתּם ְשׂנ ֶ
ֹאמר יִ ְפ ָתּח ְל ִז ְקנֵי ִג ְל ָעד ֲהלֹא ֶ
ַויּ ֶ
יך וְ ָה ַל ְכ ָתּ ִע ָמּנוּ וְ נִ ְל ַח ְמ ָתּ ִבּ ְבנֵי
ֹאמרוּ ִז ְקנֵי ִג ְל ָעד ֶאל יִ ְפ ָתּח ָל ֵכן ַע ָתּה ַשׁ ְבנוּ ֵא ֶל ָ
ַכּ ֲא ֶשׁר ַצר ָל ֶכם) :ח( ַויּ ְ
אוֹתי
אַתּם ִ
יבים ֶ
ֹאמר יִ ְפ ָתּח ֶאל ִז ְקנֵי ִג ְל ָעד ִאם ְמ ִשׁ ִ
ית ָלּנוּ ְלרֹאשׁ ְלכֹל י ְֹשׁ ֵבי ִג ְל ָעד) :ט( ַויּ ֶ
ַעמּוֹן וְ ָהיִ ָ
ֹאמרוּ ִז ְקנֵי ִג ְל ָעד ֶאל יִ ְפ ָתּח
אוֹתם ְל ָפנָי אָנ ִֹכי ֶא ְהיֶה ָל ֶכם ְלרֹאשׁ) :י( ַויּ ְ
ָתן יְ קֹוָק ָ
ְל ִה ָלּ ֵחם ִבּ ְבנֵי ַעמּוֹן וְ נ ַ
ָשׂימוּ ָה ָעם אוֹתוֹ
ֵל ְך יִ ְפ ָתּח ִעם ִז ְקנֵי ִג ְל ָעד ַויּ ִ
ֲשׂה) :יא( ַויּ ֶ
ינוֹתינוּ ִאם לֹא ִכ ְד ָב ְר ָך ֵכּן ַנע ֶ
יְ קֹוָק יִ ְהיֶה שׁ ֵֹמ ַע ֵבּ ֵ
וּל ָק ִצין וַיְ ַד ֵבּר יִ ְפ ָתּח ֶאת ָכּל ְדּ ָב ָריו ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ַבּ ִמּ ְצ ָפּה :פ
יהם ְלרֹאשׁ ְ
ֲל ֶ
עֵ
אַר ִצי) :יג(
את ֵא ַלי ְל ִה ָלּ ֵחם ְבּ ְ
ָל ְך ִכּי ָב ָ
אָכים ֶאל ֶמ ֶל ְך ְבּנֵי ַעמּוֹן ֵלאמֹר ַמה ִלּי ו ָ
)יב( וַיִּ ְשׁ ַלח יִ ְפ ָתּח ַמ ְל ִ
אַרנוֹן וְ ַעד ַה ַיּבֹּק
אַר ִצי ַבּעֲלוֹתוֹ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ֵמ ְ
ֹאמר ֶמ ֶל ְך ְבּנֵי ַעמּוֹן ֶאל ַמ ְל ֲא ֵכי יִ ְפ ָתּח ִכּי ָל ַקח יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ְ
ַויּ ֶ
אָכים ֶאל ֶמ ֶל ְך ְבּנֵי ַעמּוֹן) :טו(
ַיּוֹסף עוֹד יִ ְפ ָתּח וַיִּ ְשׁ ַלח ַמ ְל ִ
יבה ֶא ְת ֶהן ְבּ ָשׁלוֹם) :יד( ו ֶ
ַר ֵדּן וְ ַע ָתּה ָה ִשׁ ָ
וְ ַעד ַהיּ ְ
ֲלוֹתם
אָמר יִ ְפ ָתּח לֹא ָל ַקח יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ֶא ֶרץ מוֹאָב וְ ֶאת ֶא ֶרץ ְבּנֵי ַעמּוֹן) :טז( ִכּי ַבּע ָ
ֹאמר לוֹ כֹּה ַ
ַויּ ֶ
אָכים ֶאל ֶמ ֶל ְך ֱאדוֹם
ֵל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַעד יַם סוּף ַו ָיּבֹא ָק ֵד ָשׁה) :יז( וַיִּ ְשׁ ַלח יִ ְשׂ ָר ֵאל ַמ ְל ִ
ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם ַויּ ֶ
ֵשׁב יִ ְשׂ ָר ֵאל
אָבה ַויּ ֶ
אַר ֶצ ָך וְ לֹא ָשׁ ַמע ֶמ ֶל ְך ֱאדוֹם וְ גַם ֶאל ֶמ ֶל ְך מוֹאָב ָשׁ ַלח וְ לֹא ָ
ֵלאמֹר ֶא ְע ְבּ ָרה נָּא ְב ְ
ַחנוּן
ָסב ֶאת ֶא ֶרץ ֱאדוֹם וְ ֶאת ֶא ֶרץ מוֹאָב ַו ָיּבֹא ִמ ִמּ ְז ַרח ֶשׁ ֶמשׁ ְל ֶא ֶרץ מוֹאָב ַויּ ֲ
ֵל ְך ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַויּ ָ
ְבּ ָק ֵדשׁ) :יח( ַויּ ֶ
אָכים ֶאל ִסיחוֹן ֶמ ֶל ְך
אַרנוֹן ְגּבוּל מוֹאָב) :יט( וַיִּ ְשׁ ַלח יִ ְשׂ ָר ֵאל ַמ ְל ִ
אַרנוֹן וְ לֹא ָבאוּ ִבּ ְגבוּל מוֹאָב ִכּי ְ
ְבּ ֵע ֶבר ְ
קוֹמי) :כ( וְ לֹא ֶה ֱא ִמין ִסיחוֹן ֶאת
אַר ְצ ָך ַעד ְמ ִ
ַע ְבּ ָרה נָּא ְב ְ
ֹאמר לוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל נ ְ
ָה ֱאמ ִֹרי ֶמ ֶל ְך ֶח ְשׁבּוֹן ַויּ ֶ
ָה ָצה וַיִּ ָלּ ֶחם ִעם יִ ְשׂ ָר ֵאל) :כא( וַיִּ ֵתּן יְ קֹוָק ֱאל ֵֹהי
ַחנוּ ְבּי ְ
ֶאסֹף ִסיחוֹן ֶאת ָכּל ַעמּוֹ ַויּ ֲ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲעבֹר ִבּ ְגבֻלוֹ ַויּ ֱ
אָרץ
יוֹשׁב ָה ֶ
ירשׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵאת ָכּל ֶא ֶרץ ָה ֱאמ ִֹרי ֵ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ִסיחוֹן וְ ֶאת ָכּל ַעמּוֹ ְבּיַד יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויַּכּוּם וַיִּ ַ
ַר ֵדּן) :כג( וְ ַע ָתּה יְ קֹוָק
וּמן ַה ִמּ ְד ָבּר וְ ַעד ַהיּ ְ
אַרנוֹן וְ ַעד ַה ַיּבֹּק ִ
ירשׁוּ ֵאת ָכּל ְגּבוּל ָה ֱאמ ִֹרי ֵמ ְ
ַה ִהיא) :כב( וַיִּ ְ
ישׁ ָך ְכּמוֹשׁ
יוֹר ְ
יר ֶשׁנּוּ) :כד( ֲהלֹא ֵאת ֲא ֶשׁר ִ
אַתּה ִתּ ָ
הוֹרישׁ ֶאת ָה ֱאמ ִֹרי ִמ ְפּנֵי ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָ
ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
ירשׁ) :כה( וְ ַע ָתּה ֲהטוֹב טוֹב
הוֹרישׁ יְ קֹ ָוק ֱאל ֵֹהינוּ ִמ ָפּנֵינוּ אוֹתוֹ נִ ָ
ירשׁ וְ ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ִ
יך אוֹתוֹ ִת ָ
ֱאל ֶֹה ָ
אַתּה ִמ ָבּ ָלק ֶבּן ִצפּוֹר ֶמ ֶל ְך מוֹאָב ֲהרוֹב ָרב ִעם יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאם נִ ְלחֹם נִ ְל ַחם ָבּם) :כו( ְבּ ֶשׁ ֶבת יִ ְשׂ ָר ֵאל
ָ
דּוּע לֹא
וּמ ַ
אַרנוֹן ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת ָשׁנָה ַ
וּב ָכל ֶה ָע ִרים ֲא ֶשׁר ַעל יְ ֵדי ְ
יה ְ
נוֹת ָ
וּב ְב ֶ
וּב ַע ְרעוֹר ִ
יה ְ
נוֹת ָ
וּב ְב ֶ
ְבּ ֶח ְשׁבּוֹן ִ
אַתּה ע ֶֹשׂה ִא ִתּי ָר ָעה ְל ִה ָלּ ֶחם ִבּי יִ ְשׁפֹּט יְ קֹוָק ַהשּׁ ֵֹפט
אתי ָל ְך וְ ָ
ִה ַצּ ְל ֶתּם ָבּ ֵעת ַה ִהיא) :כז( וְ אָנ ִֹכי לֹא ָח ָט ִ
וּבין ְבּנֵי ַעמּוֹן) :כח( וְ לֹא ָשׁ ַמע ֶמ ֶל ְך ְבּנֵי ַעמּוֹן ֶאל ִדּ ְב ֵרי יִ ְפ ָתּח ֲא ֶשׁר ָשׁ ַלח ֵא ָליו :פ
ַהיּוֹם ֵבּין ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵ
וּמ ִמּ ְצ ֵפּה ִג ְל ָעד
ַשּׁה ַו ַיּ ֲעבֹר ֶאת ִמ ְצ ֵפּה ִג ְל ָעד ִ
רוּח יְ קֹוָק ַו ַיּ ֲעבֹר ֶאת ַה ִגּ ְל ָעד וְ ֶאת ְמנ ֶ
ַתּ ִהי ַעל יִ ְפ ָתּח ַ
)כט( ו ְ
יּוֹצא
ָדי) :לא( וְ ָהיָה ַה ֵ
ֹאמר ִאם נָתוֹן ִתּ ֵתּן ֶאת ְבּנֵי ַעמּוֹן ְבּי ִ
ֶדר ַליקֹוָק ַויּ ַ
ָע ַבר ְבּנֵי ַעמּוֹן) :ל( וַיִּ ַדּר יִ ְפ ָתּח נ ֶ
עוֹלה :פ
יתהוּ ָ
ֲל ִ
שׁוּבי ְב ָשׁלוֹם ִמ ְבּנֵי ַעמּוֹן וְ ָהיָה ַליקֹוָק וְ ַהע ִ
אתי ְבּ ִ
יתי ִל ְק ָר ִ
ֵצא ִמ ַדּ ְל ֵתי ֵב ִ
ֲא ֶשׁר י ֵ
בּוֹא ָך ִמנִּ ית
ֲרוֹער וְ ַעד ֲ
ַכּם ֵמע ֵ
)לב( ַו ַיּ ֲעבֹר יִ ְפ ָתּח ֶאל ְבּנֵי ַעמּוֹן ְל ִה ָלּ ֶחם ָבּם וַיִּ ְתּנֵם יְ קֹוָק ְבּיָדוֹ) :לג( ַויּ ֵ
דוֹלה ְמאֹד וַיִּ ָכּנְ עוּ ְבּנֵי ַעמּוֹן ִמ ְפּנֵי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל :פ ...
אָבל ְכּ ָר ִמים ַמ ָכּה ְגּ ָ
ֶע ְשׂ ִרים ִעיר וְ ַעד ֵ
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.
בראשית רבה )וילנא( פרשה מב
אמר רבי אלעזר בר אבינא :אם ראית מלכיות מתגרות אלו באלו צפה לרגלו של משיח.
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