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או   האתנית. הלאומיות ( ationN) אין משמעות של לאומיות כיוצא ממילונים מודרניים ל'לאום' המקראי 
נ    ...  -אם כן הכוונה במלים ימה .מונח מודרני באופן יחסיהינה  היום המוכרת לנו  האזרחית ֻאּמ    יּוש ְׁ  יםלְׁ

ע    ּמ  ךְׁ מ  ר    י  ּפָּ ֹאם   דוּ י  ֹא   ּולְׁ לְׁ ֱאמָּ   םמ  ֽ תחת הפרשנות כי רבקה לא הלכה לקבל  יש לפרש מילים נשגבות אלו  ?ץ...י 
 'רגיעון' בשל הריונה הקשה, אלא היא ביקשה לדעת את תפקידה ומקומה בהיסטוריה היהודית.

מעלה כי דברי תורה  )שמבחנתנו הם היינו הך( דת ולאומיותבחינת המלים הללו במשמעות מודרנית של 
אלו רלוונטיים ומדויקים להפליא גם בימינו. בשתי משמעויות אלו מתקיימת אינטראקציה מתמדת בין 

"נגזר" על שני תאומים מבטן אמם כבר  באופן שמתקיים כל הזמן 'חוק שימור הלאומים'. היהדות לנצרות
  אחרת?לחיות  לאנושות לה  האם אי אפשר : כאן מקום לשאלה! אלו שבבגרותם ייפרדו

הם לא חמלו עלינו  אדום, יוון, רומא, אסתטיקה, לוגיקה, ספורט, מדע, טכנולוגיה וכמובן נצרות. :הוא עשו
. עמי עשיו הלכו והתחלפו ברבות 'אחינו הצעיר'באיום מבאופן מתמיד ומתמשך מעולם ואנו נמצאים 

 לא חלפה מעולם.  שלהם כלפינו והגלויההשנאה היוקדת הסמויה אולם השנים, 

אל תאמין. אם זו חרבה,  -אל תאמין. שתיהן בנויות  -"רומא וירושלים, אם יאמר לך אדם שתיהן חרבות 
יורק אינה חרבה! האם -. והנה ירושלים בנויה לתפארת וגם ניותאמין" -ואם זו בנויה, זו חרבה  זו בנויה,

רמת 'יורק היא המעכבת בנייה של מרפסת ב-יזון חדש? לא ולא, ניוהנוסחה פסקה מלפעול? האם הגענו לא
 שלא לדבר על הכרה בירושלים כעיר בירתנו!! ',שלמה

שני מצבי קצה משלימים,  רק אינם מקבל משמעות חדשה ומפתיעה בימינו. אלו ,"לאום מלאום יאמץ"
מצב ל שאיפההצבעה על מציאות בה כל לאום שואב את כוחו מזולתו מתהליך בלתי פוסק, אולם עם  אלא

אידיאלי.  אנחנו נעזרים ללא הרף מכל תחומי ההתפתחות בעולם המערבי ובד בבד תורמים לעולם הזה של 
 יפת, תרומה כה מכרעת שאין בינה ובין גודלנו היחסי, מאומה. 

בפני כל אומות העולם ומונה רשימה נכבדת של פיתוחים בהם נעזרת כל  ממשלתנו עומד בגאווהראש 
עלינו ועל אומות יפת לדעת.  ,אולם, זאתיורק נעזרת בירושלים.  -האנושות שמקורן כאן בירושלים. ניו

אמנם  -תם הוא בירושליםהם ישכילו לדעת כי מקור כל חכמ רההתפתחות האמיתית שלהם תתרחש כאש
ֶפת  ים  -קַיְַ֤פְת ֱאֹל םאבל בתנאי  ש  ְלֶיֶ֔ ֳהֵלי־ֵשֵׁ֑ ן ְבָאָֽ  .ִיְשֹכֹּ֖

 

 

 

 

 

 

 

  hazutg@gmail.comלהערות: 


