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היהדות למדעי הקמפוסהפקולטה רב לשכת

   ד �  ש ב ו ע יד �  ש ב ו ע יד �  ש ב ו ע י
ביהדות יסוד ללימודי המרכז כימאת ב"תשס,תשא�פרשת

שולמ�"ע ופאול הלנה 434מספרש

אבינר שלמה הרב של מאמרו בתוכ�'"בשולי תנאי'ושכנתי "?בכל

תרומה לפרשת מאמרו מספר(ב"תשס,בפתח שבועי ש)432ד� הרב השאלה'מציב את "אבינר הדבר: �הא
הקב"ר( שכינת ו"ל בתוכנ חלילה)ה נחטא �א להתבטל ועלול בהתנהגותנו משיב,"?מותנה עליהוהריהו

גמורה "בשלילה הפיכה: בלתי נצחית מציאות שזוהי משמע �פסוקי ולא':משני ישראל בני בתו$ ושכנתי
ישראל עמי את ו"מל('אעזב ')יג,א ,�לעול �בתוכ )".ט,מג'יח('ושכנתי

ההפ$ ממש �בה שכתוב מתברר �ובהקשר �בשלמות האלה �הפסוקי שני את �קוראי כאשר �לאמור,בר
ה בהתנהגותנו'ששכינת מותנית אכ& .בתוכנו

ו בניית בזמ& שלמה מקדש על נאמר ו& הראש וק ה,הפס מתנה ו בשמירת'וב ו וכ בת ו שכינת התמדת את
"מצוותיו ה: דבר לאמר'ויהי שלמה בֹ:אל אתה אשר הזה תעשהא�,נההבית ִמְ+ָ(ַטי ואת /חקַֹּתי ב ,תל$

�בה ללכת מצוַתי כל את תש[,ושמר0 תהיה התנאיאזי אבי$]ובת דוד אל דברתי אשר דבִרי את ,ַוֲהִקמִֹתי
ישראל בתו$בני ישראל,ְושכנתי עמי את אעזב (ולא ו"מל". על ).יג4יא,א יחזקאל בחזו& כלול השני והפסוק
לבוא שלעתיד לעול�,המקדש בו תשכו& שהשכינה מודגש בו העברמשו�וא� חטאות על בו יחזרו שלא

יחבתנאיאו( העברשלא חטאות על בו ")זרו :�זנות את ְיַרֲחק5 הזרה[עתה ממני]העבודה �מלכיה ופגרי
למקדש[ שבסמו$ �המלכי לעול�,]קברות �בתוכ (ושכנתי פס,מג'יח" את �ג וראו ).ז'ט

ו"חז עקר �במדרשיה על,כידוע,ל �ממשמע �ובי וד�4כת וביד �קיטוע וב&,ידי כמ לגיטימי זה ג�,ודבר
ש בתבמסגרת רבנית דרשה ו.ימינו4ל דברי את �המפרס מחבר כ$ אקדמילא �קוראי רשאי,לקהל שאינו

ומדרשו הכתוב פשט שבי& המתח מ& כזאת בפשיטות �.להתעל
ט מצטרפת הזאת וגית ול וד המת ענייניתלטענה רבת,ענה לאי&4שהיא ממנה שני.ערו4$משקל עקירת

�ממשמע �והשני,הכתובי הראשו& ובבית מועד באוהל השכינה השכנת של הזיהוי את שהייתה(משרתת
קטועה �ג ולפיכ$ מותנית על,בעליל חורבנ�4כמוכח סגולה,)ידי �כע ישראל בחירת �בלתי(ע אכ& 4שהיא

נצחית ולפיכ$ עלכמוכ,מותנית יר4ח כמו �וכתובי ישראל נצח ומסוכ&).לה4לד,לא'ידי מוטעה כמה עד
החד ההתניה מ& �ולהתעל המקדש ושת בקד וח לבט וחנית ור וסרית מ ו4מבחינה ומ קי �עצ של משמעית

ה עבודת ובטהרת המידות לדורותיו',בטוהר ישראל ובאוזני החורב& דור בני באוזני ירמיהו הנביא מבהיר
ההיכ"בנבואת ('ל "�בסוגריי �נחוצי �ביאורי כמה בלוויית בזה ):הניתנת

ה אמר א'כה ישראל4צבאות ַוֲאַ+6ְָנה:להי �ומעלליכ �דרכיכ ְלַ+6ֵ&[היטיבו שאמשי$ ֶאְתֶכ�]כדי
הזה �אל.במקו �לכ תבטחו לאמר]על[אל השקר "דברי ה: ה',היכל ה',היכל א�כי.המה"'היכל
0ֵיִט מעלליכ�ֵהיֵטיב ואת �דרכיכ את ֵרֵעה5א�,יב5 ובי& איש בי& משפט ו תעש ו�,ָעש9ֹ ית ֵ:ר

הזה �ַ>ָ;ק9 תשפכו אל נקי �וד תעשֹֹקו לא לכ�,ואלמנה ְלַרע תלכו לא �אחרי �אלהי אזי[,ואחרי
התנאי תשובת הזה]תהיה �במקו �ֶאתכ לאבותיכ�,ְוִש6ְַֹנ0ִי נתתי אשר עול�,באר= עול�למ& ועד

התנאי[ �ו בקי מותנית המובטחת באר= האחיזה השקר].התמדת דברי על �לכ �>ְֹטִחי �את הנה
הועיל ַלָבַּעל,ַלֶ<ֶקר ְוִהָשֵבַע,ְוָנאֹ�,ָרצַֹח,ֲהָגנֹב.לבלתי לא,ְוַקֵּטּר אשר �אחרי �אלהי אחרי ְוָהלֹ$

�הדברות[ידעת עשרת מתו$ שישה להפר ש,האפשר אלה ראשונהאשר �מנויי לחברו �אד ,]בי&
�ואמרת עליו שמי נקרא אשר הזה בבית לפני �ַוֲעַמְד0ֶ �למע&:ובאת להמשי$[ִנַצְּלנ5 שנוכל ]כדי

האלהֲעש ַה90ֵעב9ת כל את ָפִרִצי�!?9ת פושעי�[המערת שמי]מקלט נקרא אשר הזה הבית היה
�בעיניכ ראיתי?עליו הנה אנכי �ה]זאת[ג �/א לכו!'ְנ ְבִּשיל49כי אשר מקומי אל +ַכְּנִתּי,נא אשר

ונה בראש �ש ישראל,שמי עמי ָרַעת מפני ו ל עשיתי אשר את ו כל.ורא את �עשותכ יע& ועתה
ה �נא האלה �שמעת�',המעשי ולא ודבר �השכ �אליכ ולא,ואדבר �אתכ ועשיתי,ענית�ואקרא
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עליו שמי אשרנקרא ִּית >ְֹט,ַלַב �את ְוַלֲאב9ֵתיֶכ�אשר �לכ רנתתי ש א �;ק9 ָל ְוַ בו �עשיתי,ִחי כאשר
).יד4ג,ז(ְלִשל9

עמנו של המיוסרת ההיסטוריה הוא .וההמש$
סימו&'פרופ אוריאל

לתנ $"המחלקה

 


