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המקרא בין לאומיות
לאוניברסליות

פרופ' ישראל קנוהל

שיעור 1: בחירת אברהם

בראשית יא, 32-27
וְאֵלֶּה תּוֹלְדֹת תֶַּרח תֶַּרח הוֹלִיד אֶת אַבְָרם אֶת נָחוֹר וְאֶת הָָרן וְהָָרן הוֹלִיד אֶת לוֹט. וַיָּמָת הָָרן עַל ּפְנֵי 

ִּים. וַיִּקַּח אַבְָרם וְנָחוֹר לָהֶם נָׁשִים ׁשֵם אֵׁשֶת אַבְָרם שָָׂרי וְׁשֵם  תֶַּרח אָבִיו בְּאֶֶרץ מוֹלְַדתּוֹ בְּאוּר כַּשְׂד
אֵׁשֶת נָחוֹר מִלְכָּה בַּת הָָרן אֲבִי מִלְכָּה וַאֲבִי יִסְכָּה. וַתְּהִי שַָׂרי עֲקָָרה אֵין לָהּ וָלָד. וַיִּקַּח תֶַּרח אֶת אַבְָרם 
ִּים לָלֶכֶת אְַרצָה  בְּנוֹ וְאֶת לוֹט בֶּן הָָרן בֶּן בְּנוֹ, וְאֵת שַָׂרי כַּלָּתוֹ אֵׁשֶת אַבְָרם בְּנוֹ וַיֵּצְאוּ אִתָּם מֵאוּר כַּשְׂד

כְּנַעַן וַיָּבֹאוּ עַד חָָרן וַיֵּׁשְבוּ ׁשָם. וַיִּהְיוּ יְמֵי תֶַרח חָמֵׁש ׁשָנִים וּמָאתַיִם ׁשָנָה וַיָּמָת תֶַּרח בְּחָָרן. 

בראשית יב, 9-1
ָּ. וְאֶעֶשְׂךָ לְגוֹי  וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל אַבְָרם לֶךְ לְךָ מֵאְַרצְךָ וּמִמּוֹלְַדתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ אֶל הָאֶָרץ אֲׁשֶר אְַראֶך

ְּלָה ׁשְמֶךָ וֶהְיֵה בְָּרכָה. וַאֲבְָרכָה מְבְָרכֶיךָ וּמְקַלֶּלְךָ אָאֹר וְנִבְְרכוּ בְךָ כֹּל מִׁשְּפְחֹת  גָּדוֹל וַאֲבֶָרכְךָ וַאֲגַד
ִּבֶּר אֵלָיו יְהוָה וַיֵּלֶךְ אִתּוֹ לוֹט וְאַבְָרם בֶּן חָמֵׁש ׁשָנִים וְׁשִבְעִים ׁשָנָה  הָאֲָדמָה. וַיֵּלֶךְ אַבְָרם כַּאֲׁשֶר ד

בְּצֵאתוֹ מֵחָָרן. וַיִּקַּח אַבְָרם אֶת שַָׂרי אִׁשְתּוֹ וְאֶת לוֹט בֶּן אָחִיו וְאֶת כָּל ְרכוּׁשָם אֲׁשֶר ָרכָׁשוּ וְאֶת הַנֶּפֶׁש 
אֲׁשֶר עָשׂוּ בְחָָרן וַיֵּצְאוּ לָלֶכֶת אְַרצָה כְּנַעַן וַיָּבֹאוּ אְַרצָה כְּנָעַן. וַיַּעֲבֹר אַבְָרם בָּאֶָרץ עַד מְקוֹם ׁשְכֶם עַד 

אֵלוֹן מוֶֹרה וְהַכְּנַעֲנִי אָז בָּאֶָרץ. וַיֵָּרא יְהוָה אֶל אַבְָרם וַיֹּאמֶר לְזְַרעֲךָ אֶתֵּן אֶת הָאֶָרץ הַזֹּאת וַיִּבֶן ׁשָם 
ָם הָהָָרה מִקֶֶּדם לְבֵית אֵל וַיֵּט אָהֳלֹה בֵּית אֵל מִיָּם וְהָעַי מִקֶֶּדם  מִזְבֵּחַ לַיהוָה הַנְִּראֶה אֵלָיו. וַיַּעְתֵּק מִּשׁ

וַיִּבֶן ׁשָם מִזְבֵּחַ לַיהוָה וַיִּקְָרא בְּׁשֵם יְהוָה. וַיִּסַּע אַבְָרם הָלוֹךְ וְנָסוֹעַ הַנֶּגְבָּה.

יהושע כד, 3-2
וַיֹּאמֶר יְהוֹׁשֻעַ אֶל כָּל הָעָם כֹּה אָמַר יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְָׂראֵל בְּעֵבֶר הַנָּהָר יָׁשְבוּ אֲבוֹתֵיכֶם מֵעוֹלָם תֶַּרח 
אֲבִי אַבְָרהָם וַאֲבִי נָחוֹר וַיַּעַבְדוּ אֱלֹהִים אֲחִֵרים. וָאֶקַּח אֶת אֲבִיכֶם אֶת אַבְָרהָם מֵעֵבֶר הַנָּהָר וָאוֹלֵךְ 

אֹתוֹ בְּכָל אֶֶרץ כְּנָעַן וָאְַרבֶּה אֶת זְַרעוֹ וָאֶתֶּן לוֹ אֶת יִצְחָק
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בראשית רבה לח, יג
ְּיָפוֹ, תֶַּרח עוֹבֵד  ְַּרב אַָדא ד וַיָּמָת הָָרן עַל ּפְנֵי תֶַּרח אָבִיו )בראשית יא, כח(, ַרבִּי חִיָּא בַּר בְֵּריהּ ד

ְּיִזְבַּן, וַהֲוָה  צְלָמִים הָיָה, חַד זְמַן נְפֵיק לַאֲתַר, הוֹׁשִיב לְאַבְָרהָם מוֹכֵר תַּחְתָּיו. הֲוָה אָתֵי בַּר אֵינַׁש בָּעֵי ד
אֲמַר לֵהּ בַּר כַּמָּה ׁשְנִין אַתְּ, וַהֲוָה אֲמַר לֵיהּ בַּר חַמְׁשִין אוֹ ׁשִתִּין, וַהֲוָה אֲמַר לֵיהּ וַי לֵיהּ לְהַהוּא גַבְָרא 

ְּסֹלֶת, אֲמָָרהּ  ַּהֲוָה בַּר ׁשִתִּין וּבָעֵי לְמִסְגַּד לְבַר יוֹמֵי, חַד זְמַן אֲתָא חַד אִתְּתָא טְעִינָא בִּיָדהּ חָָדא ּפִינָךְ ד ד
לֵיהּ הֵא לָךְ קֵָרב קֳָדמֵיהוֹן, קָם נְסֵיב בּוּקְלָסָא בִּיֵדיהּ, וְתַבְִרינוּן לְכָלְהוֹן ּפְסִילַיָא, וִיהַב בּוּקְלָסָא בִּיָדא 

ַּאֲתָא אֲבוּהָ אֲמַר לֵיהּ מַאן עָבֵיד לְהוֹן כְֵּדין, אֲמַר לֵיהּ מַה נִּכְּפוּר מִינָךְ  ַּהֲוָה בֵּינֵיהוֹן. כֵּיוָן ד ְַּרבָּה ד ד
ֹוֹלֶת, וַאֲמַַרת לִי הֵא לָךְ קֵָריב קֳָדמֵיהון, קֵָריבְתְּ לָקֳָדמֵיהוֹן  ְּס אֲתַת חָָדא אִתְּתָא טְעִינָא לָהּ חָָדא ּפִינָךְ ד

ַּהֲוָה בֵּינֵיהוֹן נְסַב  ֵּין אֲמַר אֲנָא אֵיכוֹל קְַדמָאי, וְֵדין אֲמַר אֲנָא אֵיכוֹל קְַדמָאי, קָם הֵָדין ַרבָּה ד הֲוָה ד
בּוּקְלָסָא וְתַבִַּרינוֹן. אֲמַר לֵיהּ מָה אַתָּה מַפְלֶה בִּי, וְיְָדעִין אִינוּן. אֲמַר לֵיהּ וְלֹא יִׁשְמְעוּ אָזְנֶיךָ מַה 

ֶּפִיךָ אוֹמֵר. ּשׁ
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שיעור 2: בחירה, חשק, גורל
דברים ז, 8-6

כִּי עַם קָדוֹׁש אַתָּה לַיהוָה אֱלֹהֶיךָ בְּךָ בָּחַר יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לִהְיוֹת לוֹ לְעַם סְגֻלָּה מִכֹּל הָעַמִּים אֲׁשֶר עַל 
ּפְנֵי הָאֲָדמָה. לֹא מֵֻרבְּכֶם מִכָּל הָעַמִּים חָׁשַק יְהוָה בָּכֶם וַיִּבְחַר בָּכֶם כִּי אַתֶּם הַמְעַט מִכָּל הָעַמִּים. 

ְֻבעָה אֲׁשֶר נִׁשְבַּע לַאֲבֹתֵיכֶם הוֹצִיא יְהוָה אֶתְכֶם בְּיָד חֲזָקָה  ָמְרוֹ אֶת הַּשׁ כִּי מֵאַהֲבַת יְהוָה אֶתְכֶם וּמִּשׁ
ְּךָ מִבֵּית עֲבִָדים מִיַּד ּפְַרעֹה מֶלֶךְ מִצְָריִם.שאם שהתה בפני סיקריקון שנים עשר חדש - כל  וַיִּפְד

הקודם ליקח זכה, אבל נותן לבעלים רביע.

דברים י, 15-14
ָמָיִם הָאֶָרץ וְכָל אֲׁשֶר-בָּהּ. ַרק בַּאֲבֹתֶיךָ חָׁשַק ה׳ לְאַהֲבָה אוֹתָם  ָמַיִם וּׁשְמֵי הַּשׁ הֵן לַה׳ אֱלֹהֶיךָ הַּשׁ

וַיִּבְחַר בְּזְַרעָם אַחֲֵריהֶם בָּכֶם מִכָּל הָעַמִּים כַּיּוֹם הַזֶּה. 

דברים לב 

נוסח המסורה
ְ ׁשְאַל אָבִיךָ וְיַגְֵּדךָ זְקֵנֶיךָ וְיֹאמְרוּ לָך זְכֹר יְמוֹת עוֹלָם בִּינוּ ׁשְנוֹת דֹּר וָדֹר   ז 

בְּהַפְִרידוֹ בְּנֵי אָָדם  בְּהַנְחֵל עֶלְיוֹן גּוֹיִם   ח 
לְמִסְּפַר בְּנֵי יִשְָׂראֵל  יַצֵּב גְֻּבלֹת עַמִּים    

יַעֲקֹב חֶבֶל נַחֲלָתוֹ  כִּי חֵלֶק יְהוָה עַמּוֹ   ט 

4QDeut,j נוסח קומראן
יצב גבולות עמים למספר בני אלהים

דברים ד, 20-19
ַּחְתָּ  ָמַיִם וְנִד ֶמֶׁש וְאֶת הַיֵָּרחַ וְאֶת הַכּוֹכָבִים כֹּל צְבָא הַּשׁ ָמַיְמָה וְָראִיתָ אֶת הַּשׁ וּפֶן תִּּשָׂא עֵינֶיךָ הַּשׁ

ָמָיִם. וְאֶתְכֶם לָקַח  וְהִׁשְתַּחֲוִיתָ לָהֶם וַעֲבְַדתָּם אֲׁשֶר חָלַק יְהוָה אֱלֹהֶיךָ אֹתָם לְכֹל הָעַמִּים תַּחַת כָּל הַּשׁ
יְהוָה וַיּוֹצִא אֶתְכֶם מִכּוּר הַבְַּרזֶל מִמִּצְָריִם לִהְיוֹת לוֹ לְעַם נַחֲלָה כַּיּוֹם הַזֶּה.
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פרקי דרבי אליעזר, כד
ר' שמעון אומר קרא הקב"ה לשבעים מלאכים הסובבים כסא כבודו, ואמר להם באו ונבלבל את 

לשונם, ומנין שהקב"ה ירד אליהם, שנאמר הבה נרדה. ארדה אין כתיב אלא נרדה. ומנין שהפיל 
גורלות בניהם, שנאמר בהנחל עליון גוים. ונפל גורלו של הקב"ה על אברהם ועל זרעו, שנאמר כי 

חלק ה' עמו. אמר הקב"ה, חבל וגורל זה שנפל עלי רצת נפשי, שנאמר חבלים נפלו לי בנעימים. 
וירד הקדוש ברוך הוא ושבעים המלאכים הסובבים כסא כבודו, ובלבל את לשונם לשבעים גוים 
ולשבעים לשון, כל אחד ואחד גוי וכתבו ולשונו, ומנה מלאך על כל אומה ואומה, וישראל נפל 

בחלקו וחבלו, ועל זה נאמר כי חלק ה' עמו. ומנין שירד הקדוש ברוך הוא, שנאמר וירד ה' לראות 
את העיר ואת המגדל.
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שיעור 3: חזון השלום העולמי של ישעיהו ורקעו ההיסטורי

ישעיהו ב, 4-2
וְהָיָה בְּאַחֲִרית הַיָּמִים נָכוֹן יִהְיֶה הַר בֵּית יְהוָה בְּרֹאׁש הֶהִָרים וְנִּשָׂא מִגְּבָעוֹת וְנָהֲרוּ אֵלָיו כָּל הַגּוֹיִם. 

ְָּרכָיו וְנֵלְכָה  וְהָלְכוּ עַמִּים ַרבִּים וְאָמְרוּ לְכוּ וְנַעֲלֶה אֶל הַר יְהוָה אֶל בֵּית אֱלֹהֵי יַעֲקֹב וְיֵֹרנוּ מִד
בְּאְֹרחֹתָיו כִּי מִצִּיּוֹן תֵּצֵא תוָֹרה וְּדבַר יְהוָה מִירוּׁשָלִָם. וְׁשָפַט בֵּין הַגּוֹיִם וְהוֹכִיחַ לְעַמִּים ַרבִּים וְכִתְּתוּ 

חְַרבוֹתָם לְאִתִּים וַחֲנִיתוֹתֵיהֶם לְמַזְמֵרוֹת לֹא יִּשָׂא גוֹי אֶל גּוֹי חֶֶרב וְלֹא יִלְמְדוּ עוֹד מִלְחָמָה. 

ישעיהו י, 14-5
וּר ׁשֵבֶט אַּפִי וּמַּטֶה הוּא בְיָָדם זַעְמִי. בְּגוֹי חָנֵף אֲׁשַלְּחֶנּוּ וְעַל עַם עֶבְָרתִי אֲצַוֶּנּוּ לִׁשְלֹל ׁשָלָל  הוֹי אַּשׁ

ֹז בַּז וּלְשׂוּמוֹ מְִרמָס כְּחֹמֶר חוּצוֹת. וְהוּא לֹא כֵן יְַדמֶּה וּלְבָבוֹ לֹא כֵן יַחְׁשֹב כִּי לְהַׁשְמִיד בִּלְבָבוֹ  וְלָב
ָּו מְלָכִים. הֲלֹא כְּכְַרכְּמִיׁש כַּלְנוֹ אִם לֹא כְאְַרּפַד חֲמָת  וּלְהַכְִרית גּוֹיִם לֹא מְעָט. כִּי יֹאמַר הֲלֹא שַָׂרי יַחְד

ֹמְרוֹן. הֲלֹא  אִם לֹא כְַדמֶּשֶׂק ׁשֹמְרוֹן. כַּאֲׁשֶר מָצְאָה יִָדי לְמַמְלְכֹת הָאֱלִיל וּפְסִילֵיהֶם מִירוּׁשָלִַם וּמִּשׁ
כַּאֲׁשֶר עָשִׂיתִי לְׁשֹמְרוֹן וְלֶאֱלִילֶיהָ כֵּן אֶעֱשֶׂה לִירוּׁשָלִַם וְלַעֲצַבֶּיהָ. וְהָיָה כִּי יְבַצַּע אֲדֹנָי אֶת כָּל מַעֲשֵׂהוּ 

וּר וְעַל תִּפְאֶֶרת רוּם עֵינָיו. כִּי אָמַר בְּכֹחַ יִָדי  בְּהַר צִיּוֹן וּבִירוּׁשָלִָם אֶפְקֹד עַל ּפְִרי גֶֹדל לְבַב מֶלֶךְ אַּשׁ
עָשִׂיתִי וּבְחָכְמָתִי כִּי נְֻבנוֹתִי וְאָסִיר גְּבוּלֹת עַמִּים וַעֲתוּדֹתֵיהֶם ׁשוֹשֵׂתִי וְאוִֹריד כַּאבִּיר יוֹׁשְבִים. וַתִּמְצָא 

כַקֵּן יִָדי לְחֵיל הָעַמִּים וְכֶאֱסֹף בֵּיצִים עֲזֻבוֹת כָּל הָאֶָרץ אֲנִי אָסָפְתִּי וְלֹא הָיָה נֵֹדד כָּנָף וּפֹצֶה פֶה 
וּמְצַפְצֵף.

דברים לב, 8-7
ְ ׁשְאַל אָבִיךָ וְיַגְֵּדךָ זְקֵנֶיךָ וְיֹאמְרוּ לָך זְכֹר יְמוֹת עוֹלָם בִּינוּ ׁשְנוֹת דֹּר וָדֹר   

בְּהַפְִרידוֹ בְּנֵי אָָדם  בְּהַנְחֵל עֶלְיוֹן גּוֹיִם     
לְמִסְּפַר בְּנֵי יִשְָׂראֵל יַצֵּב גְֻּבלֹת עַמִּים     

 מתוך כתובת סרגון השני שנמצאה בבירה החדשה, דור – 
שרוכין )כורסבד(, שנבנתה בין 712-706 לפנה"ס 

אני הבאתי עמים מארבע כנפות הארץ ועשיתי אותם שפה אחת ודברים אחדים ולימדתי אותם 
להיות יראים את המלך ואת האל אשור
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שיעור 4: בעקבות ישעיהו

מיכה ד, 5-2
וְהָיָה בְּאַחֲִרית הַיָּמִים יִהְיֶה הַר בֵּית יְהוָה נָכוֹן בְּרֹאׁש הֶהִָרים וְנִּשָׂא הוּא מִגְּבָעוֹת וְנָהֲרוּ עָלָיו עַמִּים. 

ְָּרכָיו וְנֵלְכָה  וְהָלְכוּ גּוֹיִם ַרבִּים וְאָמְרוּ לְכוּ וְנַעֲלֶה אֶל הַר יְהוָה וְאֶל בֵּית אֱלֹהֵי יַעֲקֹב וְיוֵֹרנוּ מִד
בְּאְֹרחֹתָיו כִּי מִצִּיּוֹן תֵּצֵא תוָֹרה וְּדבַר יְהוָה מִירוּׁשָלִָם. וְׁשָפַט בֵּין עַמִּים ַרבִּים וְהוֹכִיחַ לְגוֹיִם עֲֻצמִים 

עַד ָרחוֹק וְכִתְּתוּ חְַרבֹתֵיהֶם לְאִתִּים וַחֲנִיתֹתֵיהֶם לְמַזְמֵרוֹת לֹא יִשְׂאוּ גּוֹי אֶל גּוֹי חֶֶרב וְלֹא יִלְמְדוּן עוֹד 
ִּבֵּר. כִּי כָּל הָעַמִּים  מִלְחָמָה. וְיָׁשְבוּ אִיׁש תַּחַת גַּפְנוֹ וְתַחַת תְּאֵנָתוֹ וְאֵין מַחֲִריד כִּי פִי יְהוָה צְבָאוֹת ד

יֵלְכוּ אִיׁש בְּׁשֵם אֱלֹהָיו וַאֲנַחְנוּ נֵלֵךְ בְּׁשֵם יְהוָה אֱלֹהֵינוּ לְעוֹלָם וָעֶד.
 

זכריה ח, 23-20
כֹּה אָמַר ה׳ צְבָאוֹת עֹד אֲׁשֶר יָבֹאוּ עַמִּים וְיֹׁשְבֵי עִָרים ַרבּוֹת. וְהָלְכוּ יוֹׁשְבֵי אַחַת אֶל אַחַת לֵאמֹר נֵלְכָה 

הָלוֹךְ לְחַלּוֹת אֶת ּפְנֵי ה׳ וּלְבַקֵּׁש אֶת יְהוָה צְבָאוֹת אֵלְכָה גַּם אָנִי. וּבָאוּ עַמִּים ַרבִּים וְגוֹיִם עֲצוּמִים 
לְבַקֵּׁש אֶת ה׳ צְבָאוֹת בִּירוּׁשָלִָם וּלְחַלּוֹת אֶת ּפְנֵי ה׳. כֹּה אָמַר ה׳ צְבָאוֹת בַּיָּמִים הָהֵמָּה אֲׁשֶר יַחֲזִיקוּ 
עֲשָָׂרה אֲנָׁשִים מִכֹּל לְׁשֹנוֹת הַגּוֹיִם וְהֶחֱזִיקוּ בִּכְנַף אִיׁש יְהוִּדי לֵאמֹר נֵלְכָה עִמָּכֶם כִּי ׁשָמַעְנוּ אֱלֹהִים 

עִמָּכֶם. 

יואל ד, 2-1
כִּי הִנֵּה בַּיָּמִים הָהֵמָּה וּבָעֵת הַהִיא אֲׁשֶר אָׁשִיב אֶת ׁשְבוּת יְהוָּדה וִירוּׁשָלִָם. וְקִבַּצְתִּי אֶת כָּל הַגּוֹיִם 

וְהוַֹרְדתִּים אֶל עֵמֶק יְהוֹׁשָפָט וְנִׁשְּפַטְתִּי עִמָּם ׁשָם עַל עַמִּי וְנַחֲלָתִי יִשְָׂראֵל אֲׁשֶר ּפִזְּרוּ בַגּוֹיִם וְאֶת אְַרצִי 
  .ָ גִּבּוֶֹריך

יואל ד, 17-9
ְּׁשוּ מִלְחָמָה הָעִירוּ הַגִּבּוִֹרים יִגְּׁשוּ יַעֲלוּ כֹּל אַנְׁשֵי הַמִּלְחָמָה. כֹּתּוּ אִתֵּיכֶם לַחֲָרבוֹת  קְִראוּ זֹאת בַּגּוֹיִם קַד

וּמַזְמְרֹתֵיכֶם לְִרמָחִים הַחַלָּׁש יֹאמַר גִּבּוֹר אָנִי. עוּׁשוּ וָבֹאוּ כָל הַגּוֹיִם מִסָּבִיב וְנִקְבָּצוּ ׁשָמָּה הַנְחַת יְהוָה 
ָ. יֵעוֹרוּ וְיַעֲלוּ הַגּוֹיִם אֶל עֵמֶק יְהוֹׁשָפָט כִּי ׁשָם אֵׁשֵב לִׁשְּפֹט אֶת כָּל הַגּוֹיִם מִסָּבִיב. ׁשִלְחוּ  גִּבּוֶֹריך

מַגָּל כִּי בָׁשַל קָצִיר בֹּאוּ ְרדוּ כִּי מָלְאָה גַּת הֵׁשִיקוּ הַיְקָבִים כִּי ַרבָּה ָרעָתָם. הֲמוֹנִים הֲמוֹנִים בְּעֵמֶק 
הֶחָרוּץ כִּי קָרוֹב יוֹם יְהוָה בְּעֵמֶק הֶחָרוּץ. ׁשֶמֶׁש וְיֵָרחַ קָָדרוּ וְכוֹכָבִים אָסְפוּ נָגְהָם. וַיהוָה מִצִּיּוֹן יִׁשְאָג 

וּמִירוּׁשָלִַם יִתֵּן קוֹלוֹ וְָרעֲׁשוּ ׁשָמַיִם וָאֶָרץ וַיהוָה מַחֲסֶה לְעַמּוֹ וּמָעוֹז לִבְנֵי יִשְָׂראֵל. וִיַדעְתֶּם כִּי אֲנִי 
יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם ׁשֹכֵן בְּצִיּוֹן הַר קְָדׁשִי וְהָיְתָה יְרוּׁשָלִַם קֶֹדׁש וְזִָרים לֹא יַעַבְרוּ בָהּ.
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שיעור 5: גבולות האוניברסליזם

ישעיהו יט, 24-19
בַּיּוֹם הַהוּא יִהְיֶה מִזְבֵּחַ לַיהוָה בְּתוֹךְ אֶֶרץ מִצְָריִם וּמַצֵּבָה אֵצֶל גְּבוּלָהּ לַיהוָה. וְהָיָה לְאוֹת וּלְעֵד 
לַיהוָה צְבָאוֹת בְּאֶֶרץ מִצְָריִם כִּי יִצְעֲקוּ אֶל יְהוָה מִּפְנֵי לֹחֲצִים וְיִׁשְלַח לָהֶם מוֹׁשִיעַ וָָרב וְהִצִּילָם. 

 .ּ וְנוַֹדע יְהוָה לְמִצְַריִם וְיְָדעוּ מִצְַריִם אֶת יְהוָה בַּיּוֹם הַהוּא וְעָבְדוּ זֶבַח וּמִנְחָה וְנְָדרוּ נֵֶדר לַיהוָה וְׁשִלֵּמו
וְנָגַף יְהוָה אֶת מִצְַריִם נָגֹף וְָרפוֹא וְׁשָבוּ עַד יְהוָה וְנֶעְתַּר לָהֶם וְּרפָאָם. בַּיּוֹם הַהוּא תִּהְיֶה מְסִלָּה 

וּר. בַּיּוֹם הַהוּא יִהְיֶה  וּר וְעָבְדוּ מִצְַריִם אֶת אַּשׁ וּר בְּמִצְַריִם וּמִצְַריִם בְּאַּשׁ וָּרה וּבָא אַּשׁ מִמִּצְַריִם אַּשׁ
וּר בְָּרכָה בְּקֶֶרב הָאֶָרץ. אֲׁשֶר בְֵּרכוֹ יְהוָה צְבָאוֹת לֵאמֹר בָּרוּךְ עַמִּי  יִשְָׂראֵל ׁשְלִיׁשִיָּה לְמִצְַריִם וּלְאַּשׁ

וּר וְנַחֲלָתִי יִשְָׂראֵל.  מִצְַריִם וּמַעֲשֵׂה יַָדי אַּשׁ
 

מתוך כתובת סרגון השני מכלח, על פי מ. כוגן, אסופת כתובות היסטוריות מאשור ומבבל, עמ' 62
פתחתי את ]הנ[מל החתום של מצרים ואת ]אנשי[ אשור ומצרים בללתי אלה ]עם[ אלה כך ]שי[

סחרו ]בי[ניהם 

זכריה ב, 16-14
כָרנִּי וְשִׂמְחִי בַּת צִיּוֹן כִּי הִנְנִי בָא וְׁשָכַנְתִּי בְתוֹכֵךְ נְֻאם יְהוָה. וְנִלְווּ גוֹיִם ַרבִּים אֶל יְהוָה בַּיּוֹם הַהוּא 
ְ. וְנָחַל יְהוָה אֶת יְהוָּדה חֶלְקוֹ עַל  וְהָיוּ לִי לְעָם וְׁשָכַנְתִּי בְתוֹכֵךְ וְיַָדעַתְּ כִּי יְהוָה צְבָאוֹת ׁשְלָחַנִי אֵלָיִך

אְַדמַת הַקֶֹּדׁש וּבָחַר עוֹד בִּירוּׁשָלִָם.  

ישעיהו סו, 23-18
וְאָנֹכִי מַעֲשֵׂיהֶם וּמַחְׁשְבֹתֵיהֶם בָּאָה לְקַבֵּץ אֶת כָּל הַגּוֹיִם וְהַלְּׁשֹנוֹת וּבָאוּ וְָראוּ אֶת כְּבוִֹדי. וְשַׂמְתִּי בָהֶם 
בַל וְיָוָן הָאִיִּים הְָרחֹקִים אֲׁשֶר  אוֹת וְׁשִלַּחְתִּי מֵהֶם ּפְלֵיטִים אֶל הַגּוֹיִם תְַּרׁשִיׁש ּפוּל וְלוּד מֹׁשְכֵי קֶׁשֶת תֻּ

לֹא ׁשָמְעוּ אֶת ׁשִמְעִי וְלֹא ָראוּ אֶת כְּבוִֹדי וְהִגִּידוּ אֶת כְּבוִֹדי בַּגּוֹיִם. וְהֵבִיאוּ אֶת כָּל אֲחֵיכֶם מִכָּל הַגּוֹיִם 
מִנְחָה לַיהוָה בַּסּוּסִים וּבֶָרכֶב וּבַצַּבִּים וּבַּפְָרִדים וּבַכְִּרכָּרוֹת עַל הַר קְָדׁשִי יְרוּׁשָלִַם אָמַר יְהוָה כַּאֲׁשֶר 
יָבִיאוּ בְנֵי יִשְָׂראֵל אֶת הַמִּנְחָה בִּכְלִי טָהוֹר בֵּית יְהוָה. וְגַם מֵהֶם אֶקַּח לַכֹּהֲנִים לַלְוִיִּם אָמַר יְהוָה. כִּי 
ָמַיִם הַחֲָדׁשִים וְהָאֶָרץ הַחֲָדׁשָה אֲׁשֶר אֲנִי עֹשֶׂה עֹמְִדים לְפָנַי נְֻאם יְהוָה כֵּן יַעֲמֹד זְַרעֲכֶם  כַאֲׁשֶר הַּשׁ

ֵּי ׁשַבָּת בְּׁשַבַּתּוֹ יָבוֹא כָל בָּשָׂר לְהִׁשְתַּחֲוֺת לְפָנַי אָמַר יְהוָה. ֵּי חֶֹדׁש בְּחְָדׁשוֹ וּמִד וְׁשִמְכֶם. וְהָיָה מִד


