הנבואה הישראלית

 .1ספר דברים פרק כח
הים אֲ חֵ ִרים אֲ שֶׁ ר א י ַָדעְ ָתּ אַ ָתּה וַ אֲ בֹתֶ י עֵ ץ וָ אָבֶ ן:
אָרץ וְ עָ בַ ְד ָתּ שָּׁ ם אֱ ִ
אָרץ וְ עַ ד ְקצֵ ה הָ ֶ
יצ ד' בְּ כָל הָ עַ ִמּים ִמ ְקצֵ ה הָ ֶ
)סד( וֶ הֱ פִ ְ
)סה( וּבַ גּוֹיִ ם הָ הֵ ם א תַ ְרגִּ יעַ וְ א יהיה מָ נוֹחַ לְ כַף ַרגְ לֶ וְ נָתַ ן ד' לְ  שָׁ ם לֵב ַרגָּז וְ כִ לְ יוֹן עֵ ינַיִ ם וְ ַדאֲ בוֹן נָפֶ שׁ:
)סו( וְ הָ יוּ חַ יֶּיְ תּל ִֻאים לְ ִ מ ֶנּגֶד וּפָ חַ ְד ָתּ לַיְ לָה וְ יוֹמָ ם וְ א תַ אֲ ִמין בְּ חַ יֶּי:
וּממַּ ְראֵ ה עֵ ינֶי אֲ שֶׁ ר ִתּ ְראֶ ה:
)סז( בַּ ֹבּ ֶקר תֹּאמַ ר ִמי יִ ֵתּן עֶ ֶרב וּבָ עֶ ֶרב תֹּאמַ ר ִמי יִ ֵתּן בּ ֶֹקר ִמפַּ חַ ד לְ בָ בְ  אֲ שֶׁ ר ִתּפְ חָ ד ִ
)לז( וְ הָ יִ יתָ לְ שַׁ מָּ ה לְ מָ שָׁ ל וְ לִ ְשׁנִינָה בְּ כֹל הָ עַ ִמּים אֲ שֶׁ ר יְ נַהֶ גְ  ד' שָׁ מָּ ה:
1א .ספר דברים פרק ל
יצ ד' אֱ הֶ יָ שׁמָּ ה:
בוּת וְ ִרחֲ מֶ  וְ שָׁ ב וְ ִקבֶּ ְצִ מכָּ ל הָ עַ ִמּים אֲ שֶׁ ר הֱ פִ ְ
)ג( וְ שָׁ ב ה' אֱ הֶ י אֶ ת ְשׁ ְ
וּמשָּׁ ם יִ ָקּחֶ :
)ד( ִאם יִ ְהיֶה נ ִַדּחֲ  בִּ ְקצֵ ה הַ ָשּׁמָ יִ ם ִמשָּׁ ם יְ ַקבֶּ ְצ ד' אֱ הֶ יִ 
יטבְ  וְ ִה ְרבְּ  מֵ אֲ בֹתֶ י:
אָרץ אֲ שֶׁ ר י ְָרשׁוּ אֲ בֹתֶ י וִ ִיר ְשׁ ָתּהּ וְ הֵ ִ
)ה( וֶ הֱ בִ יאֲ  ד' אֱ הֶ י אֶ ל הָ ֶ
 .2ספר ויקרא פרק כו
יּשׁבִ ים בָּ הּ:
אָרץ וְ שָׁ מֲ מוּ עָ לֶיהָ אֹיְ בֵ י ֶכם הַ ְ
)לב( וַ הֲ ִשׁמּ ִֹתי אֲ נִ י אֶ ת הָ ֶ
2א .רמב"ן על ויקרא פרק כו פסוק טז
ושממו עליה אויביכם ,היא בשורה טובה מבשרת בכל הגליות שאין ארצנו מקבלת את אויבינו ,וגם זו ראיה גדולה והבטחה לנו,
כי לא תמצא בכל הישוב ארץ אשר היא טובה ורחבה ואשר היתה נושבת מעולם והיא חרבה כמוה ,כי מאז יצאנו ממנה לא
קבלה אומה ולשון ,וכולם משתדלים להושיבה ואין לאל ידם:
 .3ספר דברים פרק ד
אָמרוּ ַרק עַ ם חָ ָכם וְ נָבוֹן הַ גּוֹי
וּשׁמַ ְר ֶתּם וַ ע ֲִשׂיתֶ ם כִּ י ִהוא חָ כְ מַ ְת ֶכם וּבִ ינ ְַת ֶכם לְ עֵ ינֵי הָ עַ ִמּים אֲ שֶׁ ר יִ ְשׁ ְמעוּן אֵ ת כָּ ל הַ חֻ ִקּים הָ אֵ לֶּה וְ ְ
ְ
יקם כְּ כֹל הַ תּו ָֹרה הַ זֹּאת אֲ שֶׁ ר אָנֹכִ י נֹתֵ ן לִ פְ נֵי ֶכם הַ יּוֹם:
וּמ ְשׁפָּ ִטים צַ ִדּ ִ
וּמי גּוֹי גָּדוֹל אֲ שֶׁ ר ל ֹו חֻ ִקּים ִ
הַ גָּדוֹל הַ זֶּ ה ִ ...
3א .ספר בראשית פרק יב
אַראֶ ָךּ  ...וְ נִבְ ְרכוּ בְ  כֹּל ִמ ְשׁפְּ חֹת הָ אֲ ָדמָ ה:
אָרץ אֲ שֶׁ ר ְ
וּמבֵּ ית אָבִ י אֶ ל הָ ֶ
וּממּ ֹול ְַד ְתִּ 
אַר ְצִ 
לֶ לְ  מֵ ְ
 .4ספר ויקרא פרק כו
...אֲ בַ ְד ֶתּם בַּ גּוֹיִ ם וְ אָכְ לָה אֶ ְת ֶכם אֶ ֶרץ אֹיְ בֵ י ֶכם:
)לח( ַ
אַרצֹת אֹיְ בֵ י ֶכם וְ אַף בַּ ֲע ֹונֹת אֲ בֹתָ ם ִא ָתּם יִ מָּ קּוּ:
אָרים בָּ ֶכם יִ מַּ קּוּ בַּ ֲע ֹונָם בְּ ְ
)לט( וְ הַ ִנּ ְשׁ ִ
יתי ִא ָתּם כִּ י אֲ ִני ד' אֱ -קיהֶ ם:
אַס ִתּים וְ א גְ עַ לְ ִתּים לְ כַתָ ם לְ הָ פֵ ר בְּ ִר ִ
)מד( וְ אַף גַּם זֹאת בִּ ְהיוֹתָ ם בְּ אֶ ֶרץ אֹיְ בֵ יהֶ ם א ְמ ְ
 .5ספר יחזקאל פרק לו
)ח( וְ אַ ֶתּם הָ ֵרי יִ ְשׂ ָראֵ ל עַ נְ פְּ ֶכם ִתּ ֵתּנוּ וּפֶ ְריְ ֶכם ִתּ ְשׂאוּ לְ עַ ִמּי יִ ְשׂ ָראֵ ל כִּ י ֵק ְרבוּ לָבוֹא:
יתי אֲ לֵי ֶכם וְ ֶנעֱבַ ְד ֶתּם וְ נִזְ ַרעְ ֶתּם:
)ט( כִּ י ִהנְ נִי אֲ לֵי ֶכם וּפָ נִ ִ
נושׁבוּ הֶ עָ ִרים וְ הֶ חֳ ָרבוֹת ִתּבָּ נֶינָה:
אָדם כָּ ל בֵּ ית יִ ְשׂ ָראֵ ל כֻּה וְ ְ
יתי ֲעלֵי ֶכם ָ
)י( וְ ִה ְרבֵּ ִ
ידעְ ֶתּם כִּ י אֲ ִני ד':
אָדם וּבְ הֵ מָ ה וְ ָרבוּ וּפָ רוּ וְ הוֹשַׁ בְ ִתּי אֶ ְת ֶכם כְּ ַק ְדמוֹתֵ י ֶכם וְ הֵ ִטיב ִֹתי מֵ ִראשֹׁתֵ י ֶכם וִ ַ
יתי ֲעלֵי ֶכם ָ
)יא( וְ ִה ְרבֵּ ִ
 .6ספר זכריה פרק ח
רוּשׁלַם עִ יר הָ אֱ מֶ ת וְ הַ ר ד' ְצבָ קוֹת הַ ר הַ קּ ֶֹדשׁ:
)ג( כֹּה אָמַ ר ד' שַׁ בְ ִתּי אֶ ל ִציּוֹן וְ שָׁ ַכנ ְִתּי בְּ תוֹ יְ רוּשָׁ ִ ָלם וְ ִנ ְק ְראָה יְ ָ
)ד( כֹּה אָמַ ר ד' ְצבָ אוֹת עֹד י ְֵשׁבוּ זְ ֵקנִ ים וּזְ ֵקנוֹת בִּ ְרחֹבוֹת יְ רוּשָׁ ִ ָלם וְ ִאישׁ ִמ ְשׁעַ נְתּ ֹו בְּ יָד ֹו מֵ רֹב י ִָמים:
)ה( ְוּרחֹבוֹת הָ עִ יר יִ מָּ לְ אוּ יְ ל ִָדים וִ ילָדוֹת ְמשַׂ חֲ ִקים בִּ ְר ֹחבֹתֶ יהָ :
 .7ספר דברים פרק ד
אָרץ וּלְ ִמ ְקצֵ ה הַ שָּׁ מַ יִ ם וְ עַ ד ְקצֵ ה הַ שָּׁ מָ יִ ם
אָדם עַ ל הָ ֶ
)לב( כִּ י ְשׁאַל נָא לְ י ִָמים ִראשֹׁנִ ים אֲ שֶׁ ר הָ יוּ לְ פָ נֶי לְ ִמן הַ יּוֹם אֲ שֶׁ ר בָּ ָרא אֱ ִ -הים ָ
הֲ נ ְִהיָה כּ ַָדּבָ ר הַ גָּדוֹל הַ זֶּ ה א ֹו הֲ ִנ ְשׁמַ ע ָכּמֹהוּ) :לג( הֲ שָׁ מַ ע עָ ם קוֹל אֱ ִ -הים ְמ ַדבֵּ ר ִמתּוֹ הָ אֵ שׁ כַּאֲ שֶׁ ר שָׁ מַ עְ ָתּ אַ ָתּה וַ יּ ִֶחי:
אתֹת וּבְ מוֹפְ ִתים וּבְ ִמלְ חָ מָ ה וּבְ יָד חֲ זָ ָקה וּבִ זְ רוֹעַ נְ טוּיָה וּבְ מו ָֹר ִאים
)לד( א ֹו הֲ נִסָּ ה אֱ ִ -הים לָבוֹא ל ַָקחַ ת ל ֹו גוֹי ִמ ֶקּ ֶרב גּוֹי בְּ מַ סֹּת בְּ ֹ
גְּ דֹלִ ים כְּ כֹל אֲ שֶׁ ר עָ שָׂ ה ָל ֶכם ד' אֱ הֵ -י ֶכם בְּ ִמ ְצ ַריִ ם לְ עֵ ינֶי:
 .8ישעיהו מט ו
אָרץ.
 ...וּנְתַ ִתּי לְ אוֹר גּוֹיִ ם לִ ְהיוֹת יְ שׁוּעָ ִתי עַ ד ְקצֵ ה הָ ֶ
8א .ישעיהו ס ג
וּמלָכִ ים לְ ֹנגַהּ זַ ְרחֵ "
וְ הָ לְ כוּ גוֹיִ ם לְ או ֵֹרְ 
------------------------------------------" ההיסטוריה לא פינקה אותנו בכוח ,בעושר ,בשטחים רחבים וברוב עם ,אבל היא העניקה לנו תכונה מוסרית
ואינטלקטואלית בלתי מצויה ,והיא ְמזַ כָּה ומחייבת אותנו להיות אור לגויים ".בן גוריון " יחוד ויעוד" עמ' .359
האם באמת היהודים מבקשים להיות סתם מאושרים כמו כולם ? שאל בסרקאזם מר  .האם בשביל להקים עוד
אלבניה קטנה ולאומנית במזרח התיכון סבלנו את הסבל הגדול של ההיסטוריה היהודית ? האם נמיר את השליחות הגדולה
)א"ב יהושע(
שנטל על עצמו העם היהודי להיות אור מוסרי ורוחני לגויים ,בשעשועי דגלים ומצעדים?
עע
1ג .ספר דברים פרק יג
)ב( כִּ י יָקוּם בְּ ִק ְרבְּ  נָבִ יא א ֹו ֹחלֵם חֲ לוֹם וְ נָתַ ן אֵ לֶי אוֹת א ֹו מוֹפֵ ת:
הים אֲ חֵ ִרים אֲ שֶׁ ר א יְ ַדעְ ָתּם וְ נָעָ בְ ֵדם:
)ג( וּבָ א הָ אוֹת וְ הַ מּוֹפֵ ת אֲ שֶׁ ר ִדּבֶּ ר אֵ לֶי לֵאמֹר נֵלְ כָה אַחֲ ֵרי אֱ ִ
)ד( א ִת ְשׁמַ ע אֶ ל ִדּבְ ֵרי הַ נָּבִ יא הַ הוּא א ֹו אֶ ל ח ֹולֵם הַ חֲ לוֹם הַ הוּא כִּ י ְמנַסֶּ ה ד' אֱ -הֵ יכֶ ם אֶ ְת ֶכם ל ַָדעַ ת הֲ יִ ְשׁ ֶכם אֹהֲ בִ ים אֶ ת ד' אֱ -
הֵ י ֶכם בְּ כָל לְ בַ בְ ֶכם וּבְ ָכל נַפְ ְשׁכֶ ם:
)ו( וְ הַ נָּבִ יא הַ הוּא א ֹו ֹחלֵם הַ חֲ לוֹם הַ הוּא יוּמָ ת כִּ י ִדבֶּ ר סָ ָרה עַ ל ד' אֱ הֵ -י ֶכם הַ מּו ִֹציא אֶ ְת ֶכם מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם וְ הַ פּ ְֹדִ מבֵּ ית עֲבָ ִדים
:
לְ הַ ִדּיחֲ ִ מן הַ ֶדּ ֶר אֲ שֶׁ ר ִצוְּ  ד' אֱ הֶ יָ ל ֶלכֶת בָּ הּ וּבִ עַ ְר ָתּ הָ ָרע ִמ ִקּ ְרבֶּ ֶ

 .1ספר הכוזרי  -מאמר ראשון אות א  -ל
)יא( אמר לו החבר :אני מאמין באלהי אברהם יצחק ויעקב אשר הוציא את בני ישראל באותות ובמופתים ממצרים וכלכלם
במדבר והנחילם את ארץ כנען אחרי אשר העבירם את הים ואת הירדן במופתים רבים ואשר שלח אליהם את משה בתורתו
ואחריו אלפי נביאים שכלם קראו אל תורתו ביעדם שכר טוב לכל שומרה וענש לכל עובר עליה אנחנו מאמינים בכל הכתוב
בתורה הזאת והדברים ארכים:

