
 קריאה לשיבה אל המונותיאיזם המקראי -  חזון ישעיהו

 
 דר' אביעזר וייס

 
זון ישעיהו בן אמוץ, משיאי הרטוריקה של המקרא, הוא קריאה לשיבה אל המונותיאיזם המקראי. ח

המונותיאיזם המקראי שונה מהותית מעיקרי היהדות כפי שגובשו ב"שלושה עשר העיקרים" ))אם כי לא סותר 
 אותם(. הוא נשען על שלושה עמודים ואינו יכול להתקיים אם חסר אחד מהם.

 
    להאמין שה' הוא נצחי ושיש לעבוד אותו ורק אותו.      א.

 
 להאמין שלה' יש עניין באדם והוא תובע ממנו התנהגות מוסרית שנקבעה על ידיו )הטרונומיה(.       ב.

 
 להאמין שה' מנהל את העולם בצדק אלוהי אינסופי, שהוא נשגב מהבנתו של האדם הסופי.        ג.

 
. הוא טוען שקיומו של הממד הראשון בלבד הינו עבודה זרה. את העמדה הזאת הוא ישעיהו עוסק בממד השני

 מדגיש באמצעות המבנה הרטורי של נאומו:

 
 הוא פותח בתיאור ההתרחקות של העם מה':

 
ְמִתי ְוה    ְלִתי ְורֹוַמֶ֔ ִניםַ֙ ִגַדִ֣ ר בָׁ ֵּ֑ י ה' ִדב  ֶרץ ִכִּ֥ יִני ֶאֶ֔ ִיםַ֙ ְוַהֲאִזִ֣ ַמַ֙ י:)א( ִשְמ֤עּו שָׁ ְשעּו ִבִֽ ִּ֥  ם פָׁ

 
ָֽן: ִֽ א ִהְתבֹונָׁ ִֹּ֥ י ל ע ַעִמ  א יַָׁדֶ֔ ִֹ֣ לַ֙ ל א  יו ִיְשרָׁ ֵּ֑ לָׁ ּוס ְבעָׁ בִ֣ ֹור א  הּו ַוֲחמ  ע שֹורַ֙ ֹקנ ֶ֔  )ג( יַָׁדִּ֥

 
ֹוש יִ  ֲא֪צּו ֶאת־ְקדִּ֥ ּו ֶאת־ה' ִנִֽ ְזבִ֣ ים עָׁ ים ַמְשִחיִתֵּ֑ ִנ  ים בָׁ ִעֶ֔ ַָֽרע ְמר  ן ֶזִ֣ ֹוֶ֔ ֶבד עָׁ ם ֶכִ֣ א ַעַ֚ ֹוי ֹחט ֵ֗ ֹוי׀ גִ֣ ֹור:)ד( הִ֣ חִֽ רּו אָׁ ֹזִּ֥ ל נָׁ א    ְשרָׁ

 
ועל כן, עובדי ה', באי בית   נראה בשלב זה, שהנמענים של פסוקים אלו הם בני ישראל עובדי האלילים.

המקדש, אינם מעלים על הדעת שהדברים מופנים אליהם. הם אומרים בלבם: הוא אינו מדבר עלינו, שהרי 
 אבל אז באה ההתהפכות הרטורית:  מתפללים לה'.אנחנו לא עזבנו את ה'. אנחנו מקריבים קרבנות ו

 
ה: ִֽ ם ֲעֹמרָׁ ינּו ַעִּ֥ ת ֱאֹלה   ינּו תֹוַרִּ֥ ם ַהֲאִז֪ ִ֣י ְסֹדֵּ֑ ּו ְדַבר־ה' ְקִצינ   )י( ִשְמעִּ֥

 
ִש֪  ים ּוְכבָׁ ִרִ֧ ם פָׁ ים ְוַדַ֨ ֶלב ְמִריִאֵּ֑ ִ֣ ים ְוח  יִל  ֹות א  ְעִתי ֹעלִּ֥ ַב֪ ר יה' שָׁ יֶכםַ֙ יֹאַמִ֣ י ֹרב־ִזְבח  ה־ִל֤ מָׁ ְצִתי:)יא( לָׁ ִֽ פָׁ א חָׁ ִֹּ֥ ים ל  ים ְוַעתּוִד 

 
י: ִֽ רָׁ ס ֲחצ  את ִמֶיְדֶכ ם ְרֹמִּ֥ ֹ֪ ש ז ִּ֥ ֵּ֑י ִמי־ִבק  נָׁ ֹות פָׁ א  רָׁ אּו ל  ֹבֶ֔ י תָׁ  )יב( ִכִ֣

 
א לֹא־אּוַכִּ֥ל אָׁ   ֶ֔ א ִמְקרָׁ ִֹ֣ תַ֙ ְקר ֶדש ְוַשבָׁ י ֹח֤ יא ִלֵּ֑ ה ִה  ֪ בָׁ ֶרת תֹוע  ְוא ְקֹטִ֧ ִביאַ֙ ִמְנַחת־שֶָׁ֔ יפּו הָׁ א תֹוִסֵ֗ ִֹ֣ ה:)יג( ל ִֽ רָׁ  ֶון ַוֲעצָׁ

 
א: יִתי ְנשִֹֽ ַרח ִנְלא   ֹטֵּ֑ י לָׁ ַל  ּו עָׁ יִּ֥ י הָׁ ה ַנְפִשֶ֔ ִ֣ ְנאָׁ יֶכםַ֙ שָׁ ם ּומֹוֲעד  יֶכ֤ ְדש   )יד( חָׁ

 
ִר  אּו)טו( ּוְבפָׁ ִֽ ל  ים מָׁ ִמִּ֥ יֶכ ם דָׁ ַע ְיד  ֵּ֑ יֶנִִ֣ני ֹשמ  ה א  ּו ְתִפלָׁ  י־ַתְרבִּ֥ ם ַג֪ם ִכִֽ יַניַ֙ ִמֶכֶ֔ ים ע  ם ַאְעִל֤ יֶכֵ֗  :ְשֶכִ֣ם ַכפ 

 
ַע: ִֽ ר  ּו הָׁ ֵּ֑י ִחְדל  ינָׁ יֶכ ם ִמֶנִֶָֽ֣גד ע  ַע ַמַעְלל  ירּו ֹרִּ֥ ִס֪ ּו הָׁ  )טז( ַרֲחצּוַ֙ ִהַזכֶ֔

 
ּו מִ  ב ִדְרשִּ֥ ֪ יט  ּו ה  ה: ס)יז( ִלְמדִּ֥ ִֽ נָׁ יבּו ַאְלמָׁ ֹום ִר  ּו יָׁתֶ֔ ֹוץ ִשְפטִ֣ מֵּ֑ ּו חָׁ ט ַאְשרִ֣  ְשפָׁ 

 
הנמענים מתחלפים והאצבע המאשימה פונה באחת אל אלו שהיו בטוחים שהם צדיקים, אל אלו שמביאים 

והנביא אומר לכל אחד מהם: "אתה   קטורת וזבח אל אלו שמקפידים על חודש ומועד, אל אלו שמרבים תפילה,

ע!".  [1] האיש! אתה עזבת את ה' ובגדת בו, ידיכם דמים מלאו! חידלו הר 

 
 הוא עזיבת ה'.-הוא עבודה זרה, הוא-מסתבר שהעוול המוסרי הוא

 
ה המונותיאיסטית, שלה נתבע אברהם, לא התבטאה בקביעת ה' כאל יחיד ונצחי בלבד. זה היה רק המהפכ

אדם בעולם. במיתוסים הבבליים, משם בא אברהם, היה -הבסיס. האמונה תבעה לשנות את תפיסת היחס אל
שו וטרדו האדם מיותר ואף מטרד לאלים. המבול בא על האדמה מפני שבני האדם התרבו מעבר למצופה, הרעי

את שנתם של האלים )כנראה זה מקור הלגלוג של אליהו : "אולי ישן הוא ]הבעל[ וייקץ"(. המבול המקראי בא 
מפני שהארץ מלאה חמס, והאדם חדל למלא את ייעודו המוסרי. כאשר נוח מקריב את קרבנו וה' מריח את ריח 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7322434625913212820#_ftn1


אדם רע מנעוריו" ועל כן הוא לא ישוב להשחית הניחוח הוא מבין שהאדם לא יוכל בלי פולחן, וקובע ש"יצר לב ה
ולפיכך   את הארץ. אברהם נקרא לשנות את המצב הזה, לעשות צדקה ומשפט בשם ה'. לא להקריב קרבנות.

 בכל מקום שהוא בא הוא אמנם מקים מזבח, אך הכתוב לא מתאר אותו מקריב עליו קרבן אלא "קורא בשם ה'".

 
בוד מצרים. כשה' קבע את ייעודו של עם ישראל כממלכת כוהנים וגוי קדוש כך נבין את הסיבה העיקרית לשע

היה ברור שאי אפשר להפוך לעם כזה רק על ידי ציוויים כתובים. היה ברור שרק מי שיהיה מאות שנים אחר 
 וזר, עבד ואומלל יוכל להפנים ולהעביר במסורת מדור לדור את משמעותם של ציוויים כמו:

 
 שמות פרק כג

 
ִים: ִֽ ֶרץ ִמְצרָׁ ם ְבֶאִּ֥ ים ֱהִייֶת  ִרִּ֥ י־ג  ר ִכִֽ ם ְיַדְעֶתםַ֙ ֶאת־ֶנִֶ֣פש ַהג ֶ֔ ץ ְוַאֶתֵ֗ ֵּ֑ א ִתְלחָׁ ִֹ֣  )ט( ְוג  ר ל

 
 דברים פרק טו

 
ם: ִֽ יקָׁ נּו ר  א ְתַשְלֶח  ִֹּ֥ ְך ל ֵּ֑ ִעמָׁ ִֽ י מ  ְפִש  נּו חָׁ י־ְתַשְלֶחִּ֥  )יג( ְוִכִֽ

 
ֹו: יך ִתֶתן־לִֽ ַרְכ֪ך ה' ֱאֹלֶה  ר ב  ך ֲאֶשִ֧ ְרְנך  ּוִמִיְקֶבֵּ֑ גָׁ אְנךֶ֔ ּוִמִֽ ִֹ֣ ֹו ִמצ יק ַתֲעִניקַ֙ לֶ֔ ֤  )יד( ַהֲענ 

 
י ְמַצְּו֪ך ֶאת־ ֹנִכִ֧ ן אָׁ יך ַעל־כ ֵּ֫ ִָֽיְפְדך  ה' ֱאֹלֶהֵּ֑ ִים ַוִֽ ֶרץ ִמְצַרֶ֔ ַ֙ ְבֶאִ֣ יתָׁ ִיַ֙ ֶבד הָׁ י ֶע֤ ַכְרתֵָׁ֗ ִכִ֣ ִּ֥ )טו( ְוזָׁ בָׁ ֹום:ַהדָׁ ה ַהיִֽ  ר ַהֶז 

 
 דברים פרק טז

 
ר ִבְשעָׁ  ִויַ֙ ֲאֶשִ֣ ֶתךָ֒ ְוַהל  ה ּוִבְנךִ֣ ּוִבֶתךָ֘ ְוַעְבְדךִ֣ ַוֲאמָׁ יך ַאתַָׁ֨ י׀ ה' ֱאֹלֶהֵ֗ ִ֣ ַמְחתֵָּׁ֫ ִלְפנ  ר )יא( ְושָׁ נָׁ ה ֲאֶשִ֣ ַאְלמָׁ ֹום ְוהָׁ תִּ֥ ר ְוַהיָׁ ֪ יך ְוַהג  ֶרֶ֔

ר ִיְבחַ  ֹום ֲאֶש֤ קֵ֗ ך ַבמָׁ ם:ְבִקְרֶבֵּ֑ ִֽ ֹו שָׁ ן ְשמ  ִּ֥ יך ְלַשכ   רַ֙ ה' ֱאֹלֶהֶ֔

 
ֶלה: פ ִֽ א  ים הָׁ ֻחִק  יתָׁ ֶאת־ַהִֽ ִשֶ֔ ִ֣ ְועָׁ ַמְרתָׁ ִים ְושָׁ ֵּ֑ יתָׁ ְבִמְצרָׁ ִי  ֶבד הָׁ ַכְרתֶָׁ֔ ִכי־ֶעִּ֥ ִ֣  )יב( ְוזָׁ

 
ך: ְרְנך  ּוִמִיְקֶבִֽ גָׁ ְסְפךֶ֔ ִמִֽ ים ְבאַָׁ֨ ת יִָׁמֵּ֑ ה ְלך  ִשְבַעִ֣ ת ַתֲעֶשִּ֥ ג ַהֻסֹכ֪  )יג( ַחִ֧

 
ֹום ְוהָׁ  תִּ֥ ֪ר ְוַהיָׁ י ְוַהג  ִוֵ֗ ך ְוַהל  ֶתֶ֔ ךַ֙ ְוַעְבְדךִ֣ ַוֲאמָׁ ה ּוִבְנ֤ך ּוִבֶתַ֙ ָֽך ַאתַָׁ֨ ַמְחתָׁ  ְבַחֶגֵּ֑ ר)יד( ְושָׁ נָׁ ה ֲאֶשִּ֥  בקרבך. ַאְלמָׁ

 
 דברים פרק כד

 
ה: ִֽ נָׁ ֶגד ַאְלמָׁ ל ֶב  א ַתֲחֹבֶ֔ ִֹ֣ ֹום ְול ִ֣ר יָׁתֵּ֑ ט ג  ה ִמְשַפ  א ַתֶטֶ֔ ִֹ֣  )יז( ל

 
י ְמַצְּוךַ֙ ַלֲעשֶ֔  )יח( ֹנִכ֤ ן אָׁ ם ַעל־כ ֵּ֫ ֵּ֑ יך ִמשָׁ ִָֽיְפְד֪ך ה' ֱאֹלֶה  ִים ַוִֽ ַ֙ ְבִמְצַרֶ֔ יתָׁ ִיַ֙ ֶבד הָׁ י ֶע֤ ַכְרתֵָׁ֗ ִכִ֣ ה: סְוזָׁ ר ַהֶזִֽ בָׁ   ֹות ֶאת־ַהדָׁ

 
שּובַ֙ ְלַקְחתֶ֔  א תָׁ ֹ֤ ה ל ֶדֵ֗ ֶמר ַבשָׁ ִ֧ ֹעִ֣ ַכְחתָׁ ִֽ ך ְושָׁ ֶדֶ֜ יְרךַ֨ ְבשָׁ י ִתְקֹצ֩ר ְקִצִֽ ֶרְכךַ֙ ה' )יט( ִכִ֣ ַען ְיבָׁ נָׁ ה ִיְהֶיֵּ֑ה ְלַמ֤ ַאְלמָׁ ֹום ְולָׁ תִּ֥ ֪ר ַליָׁ ֹו ַלג 

יך: ה יֶָׁדִֽ ִּ֥ ל ַמֲעש  יך ְבֹכ   ֱאֹלֶהֶ֔

 
נָׁ ה ִיְהֶיִֽה: ס ַאְלמָׁ ֹום ְולָׁ תִּ֥ ר ַליָׁ ֪ יך ַלג  ר ַאֲחֶרֵּ֑ א ְתַפא   ִֹּ֥ יְתךֶ֔ ל ִֽ י ַתְחֹבטַ֙ ז   )כ( ִכ֤

 
א ְתעֹו ִֹּ֥ י ִתְבֹצרַ֙ ַכְרְמךֶ֔ ל נָׁ ה ִיְהֶיִֽה:)כא( ִכ֤ ַאְלמָׁ ֹום ְולָׁ תִּ֥ ר ַליָׁ ֪ יך ַלג  ל ַאֲחֶרֵּ֑  ל  

 
ה:  ר ַהֶזִֽ בָׁ  ֹות ֶאת־ַהדָׁ י ְמַצְּוךַ֙ ַלֲעשֶ֔ ֹנִכ֤ ן אָׁ ִים ַעל־כ ֵּ֫ ֵּ֑ ֶרץ ִמְצרָׁ יתָׁ ְבֶאִ֣ ִי  ֶבד הָׁ ַכְרתֶָׁ֔ ִכי־ֶעִּ֥ ִ֣  ס)כב( ְוזָׁ

 
 דברים פרק י

 
ִים: ִֽ ֶרץ ִמְצרָׁ ם ְבֶאִּ֥ ים ֱהִייֶת  ִרִּ֥ י־ג  ר ִכִֽ ֵּ֑ ם ֶאת־ַהג   )יט( ַוֲאַהְבֶת 

 
מסיבות שונות, שיקצר המצע כאן מלפרטן, גובשו העקרונות הללו בכתב בעיקר בספר דברים, כאשר משה מכין 

ירת גם מצוות שמ –את העם לקראת חיים מוסריים בארץ שאליה הוא עומד להיכנס. כפי שנראה בהמשך 
 מוסרית.-השבת מקבלת בספר דברים את משמעותה האלוהית

 
במהלך ההיסטוריה המקראית מי שניסה להחזיר את העם רק לעמוד הראשון אל המונותיאיזם, עבודת השם 

בפולחן, נכשל. הבולטים הם אליהו ויאשיהו. שניהם הדגישו את חשיבות הפולחן ונמנעו מלעסוק באדם ובמוסר 



בל לחשוב אליהו לא אמר לאחאב את הפסוק "הרצחת וגם ירשת", כפי שצווה על ידי ה'. )בניגוד למה שמקו
עיינו בדקדקנות מל"א כ"א(. יאשיהו התרכז בהשמדת הפולחן הנכרי ובריכוז הפולחן בבית המקדש. חולדה 

 הנביאה אומרת לו שזה לא יצלח. עבודת האלילים נמשכת אחרי שניהם כאילו לא קרה דבר.

 
ית  כן אומר בשלב מאוחר הרבה יותר של נבואתו, בפרק נ"ו:ישעיהו א ִ֣ י ְוִשַמְחִתיםַ֙ ְבב  ְדִשֵ֗ ר קָׁ ים ֶאל־ַהִ֣ )ז( ַוֲהִביאֹוִתֵּ֫

י. מסדרי התפילה, מטעמים שלהם, הציגו את הפסוק כך שהוא נראה  ל־ִמְזְבִחֵּ֑ ֹון ַעִֽ צ  ם ְלרָׁ יֶה֪ ם ְוִזְבח  יֶהִ֧ י עֹוֹלת  ִתֶ֔ ְתִפלָׁ
ת הקרבנות לבית המקדש עם שיבת העם לציון. כך למשל אנו אומרים בסליחות לימים כביכול כנבואה להשב

הנוראים: "תביאנו אל הר קדשך ושמחנו בבית תפילתך כמה שכתוב: והביאותים וגו'". אלא שראוי לעיין בכתוב 
 עצמו במלואו ולראות שלא לכך הכוונה:

 
 החזון, לעשות צדקה ומשפט:הפרק פותח בכך שעם ישראל נקרא, ממש כמו בפרק א' של 

 
 ישעיהו פרק נו

 
ר ה' ַמִ֣ ה אָׁ ה )א( ֹכַ֚ ּו ְצָדָקָ֑ ט ַוֲעשׂ֣ ְשָפָּ֖ ְמ֥רּו מִׁ ֹות: שִׁ לִֽ י ְלִהגָׁ ִת  ֹוא ְוִצְדקָׁ בֶ֔ ִתיַ֙ לָׁ ּועָׁ ה ְישִֽ ֤ י־ְקרֹובָׁ  ִכִֽ

 
תַ֙  ר ַשבָׁ ֤ ּה ֹשמ  ֵּ֑ יק בָׁ ם ַיֲחִזִ֣ דָׁ  את ּוֶבן־אָׁ ֶֹ֔ י ֱאנֹושַ֙ ַיֲעֶשה־ז ֤ ע: ס)ב( ַאְשר  ִֽ ל־רָׁ ֹות כָׁ ֲעשִּ֥ ֹו מ  ר יָׁד  ִּ֥ ֹו ְוֹשמ  ַחְללֶ֔ ִֽ  מ 

 
ו ל ַעמֵּ֑ ַעִ֣ ִני ה' מ  ל ַיְבִדיַל֪ ִ֧ ר ַהְבד  אֹמֶ֔ ֤ה ֶאל־ה' ל  ר ַהִנְלוָׁ כֶָׁ֔ ר ֶבן־ַהנ  ש: )ג( ְוַאל־יֹאַמִ֣ ִֽ ץ יָׁב  ִּ֥ י ע  ן ֲאִנ  ִּ֥ יס ה  ִרֶ֔  ְוַאל־יֹאַמרַ֙ ַהסָׁ

 
הפסוקים מדברים על צדקה ומשפט שיהיו ביטוי לצדקתו של ה', ועל העדר מוחלט של אפלייה בין יהודי לגוי 

 שומר מצוות ובין יהודי לאדם פגום פיסית, שאינו יכול להמשיך את קיום העם.

 
נע הנביא לא מדבר על אדם מישראל אלא על "אנוש" ו"בן אדם", והוא תובע שני דברים: לשמור שבת ולהימ

מהרע. השבת נזכרת כאן כערך חשוב מפני שהיא עוצבה בספר דברים כתמצית זיכרון הסבל של עם ישראל 
 וכתמצית ההזדהות עם מצוקתו ועם צרכיו של הזר ושל החלש:

 
 דברים פרק ה

 
ך ְוַעְבְדךִֽ  ־ּוִבֶתִ֣ ה ּוִבְנךִֽ ִ֣ ה ַאתָׁ אכָָׁ֡ ל־ְמלָׁ ה כָׁ א ַתֲעֶשִ֣ ִֹ֣ יך ל ִ֣ ָּ֖֣ת׀ ַלה' ֱאֹלֶהֵֵּ֑֗ י ַשבָׁ ֶ֜ ֹוםַ֙ ַהְשִביִעֶ֔ ְרךֶ֜ יד( ְויַ֙ ֶתך ְושֹוְרךַ֨ ַוֲחֹמִֽ ֲאמָׁ ־ַוַ֠

יך ֶרֶ֔ ר ִבְשעָׁ ְָֽרךַ֙ ֲאֶשִ֣ ִֽ ך ְוג  ל־ְבֶהְמֶתֵ֗ ַען ָיָ֪נּוַח ַעְבְד֥ך ַוֲאָמְתךָּ֖  ְוכָׁ ֹוך:ְלַמַ֗ ֽ֑   ָכמָ֑

 
הַ֙  קָׁ  ִָּּ֥֖֣֤ד ֲחזָׁ םַ֙ ְביָׁ יךַ֙ ִמשֶָׁ֔ ֶ֜ ה' ֱאֹלֶהַ֤֨ ֲאך  ִים ַוֹיִצַ֨ ֶ֔ ֶרץ ִמְצַרֵ֗ ׀ ְבֶאִ֣ יתָׁ ִיִַ֣֨ ֶָּ֖֣֤בד הָׁ י־ֶעִּ֥ ָּ֞֗ ִכִ֣ ַכְרתֵָׁ֗ ֵּ֑ה )טו( ְוזָׁ ַע ְנטּויָׁ יך  ּוִבְזֹרִ֣ ְּוךָ֙ ה' ֱאֹלה ֶ֔ ן צִׁ ַעל־ כ ַ֗

ת: ת־֥יֹום ַהַשָבֽ֑ ֹות א   ַלֲעשָּ֖

 
 הפסוקים הבאים: על רקע זה יש להבין את

 
ְצִתי ּוַמֲחִזיִק    ֵּ֑ פָׁ ר חָׁ ּו ַבֲאֶשִ֣ ֲחר  ִֽ י ּובָׁ ר ִיְשְמרּוַ֙ ֶאת־ַשְבתֹוַתֶ֔ ִריִסיםַ֙ ֲאֶש֤ ִֽ ר ה' ַלסָׁ ַמִ֣ ה׀ אָׁ י:)ד( ִכי־ֹכִ֣  ים ִבְבִריִתִֽ

 
 ֤ ֹות ש  נֵּ֑ ים ּוִמבָׁ ִנִ֣ ֹוב ִמבָׁ ם ט  ִ֣ד וָׁש ֶ֔ ֹוֹמַתיַ֙ יָׁ י ּוְבחִֽ יִת֤ ם ְבב  ֶהֶ֜ י לָׁ ַתִתַ֨ ת: ס)ה( ְונָׁ ִֽ ר  א ִיכָׁ ִֹּ֥ ר ל ֹו ֲאֶש  םַ֙ ֶאֶתן־לֶ֔  ם עֹולָׁ

 
ר שַ  ֤ ל־ֹשמ  ים כָׁ ִדֵּ֑ ֹו ַלֲעבָׁ ֹות ל  ם ה'ִלְהיִּ֥ ִ֣ הַ֙ ֶאת־ש  ְלַאֲהבָׁ ֹו ּוִֽ ְרתֶ֔ ִ֣ ים ַעל־ה' ְלשָׁ ר ַהִנְלִו֤ כֵָׁ֗ ִ֣י ַהנ  ים )ו( ּוְבנ  ֹו ּוַמֲחִזיִק  ַחְללֶ֔ ִֽ תַ֙ מ  בָׁ

י:  ִבְבִריִתִֽ

 
ר ים ֶאל־ַהִ֣ ית־ְת  )ז( ַוֲהִביאֹוִתֵּ֫ י ב  יִתֶ֔ י ב  י ִכִ֣ ל־ִמְזְבִחֵּ֑ ֹון ַעִֽ צ  ם ְלרָׁ יֶה֪ ם ְוִזְבח  יֶהִ֧ י עֹוֹלת  ִתֶ֔ ית ְתִפלָׁ ִ֣ י ְוִשַמְחִתיםַ֙ ְבב  ְדִשֵ֗ ה קָׁ ִּ֥ ִפלָׁ

ים: ַעִמִֽ ל־הָׁ א ְלכָׁ ר   )למה הפך המושג "זכר ליציאת מצרים" לביטוי לגאולה בלבד ולא לזכרון העבדות ומשמעותו  ִיקָׁ
 ון בנפרד(.על כך יש לד –

 
בבית ה' ובחומותיו יהיה להם יד ושם אם ישמרו שבת,  –הסריסים, אף שאין להם חלק בהמשך בנייתו של העם 

 ויעשו את חפצו של ה' ויחזיקו בבריתו.

 
הם "נלווים" שמשרתים את ה' ועובדים אותו, והם נדרשים לשמור את השבת, שהיא הביטוי לאהבת  –הנכרים 

ולהחזיק בברית. הם, הרגילים בהקרבת קרבנות ודאי יביאו קרבנות ואלו יהיו לרצון כי בית הגר, העבד והחלש, 
המקדש יהיה בית תפילה לכל העמים, ללא הבדל, כפי שנהגו האבות בשלום וברעות עם הגויים אשר 

 סביבותיהם והביאו אותם להערצת ה'. זוהי תכלית המונותיאיזם העברי המקראי.

 



-------------------------- 

 
המאמר הזה אינו בא לקבוע מה יהיה מעמד בית המקדש והקרבנות לכשייבנה, אלא לפרש את  הערה:

הכתובים ולהעמידם על משמעותם הרעיונית. עם זאת דבר אחד ברור: בית המקדש והקרבנות ללא התשתית 
הרע. לפיכך אנחנו  המוסרית הנובעת מלימוד התורה הינו חסר משמעות במקרה הטוב ועבודה זרה במקרה

". כיוון שהמקדש בלי התורה ותן חלקנו בתורתך מסיימים את התפילה: "שיבנה בית המקדש במהרה בימינו
 ומה שנובע ממנה איננו ולא כלום.

 


