
 1                         ערכי נביאי ישראל                                                       

  "ערכי נביאי ישראל"
  דות"יה"והרבה פחות הרבה יותר אוניברסליות מפעימה, 

  

  2019, ינואר אברום רותם

   
  

  ?"ערכי נביאי ישראל"מהם 

בקריאה חפה מפרשנויות חוץ מקראיות נמצא שעיקר גם אם אין כאן שום דבר חדש, מן הראוי להזכיר, ש

החברה האנושית,  ל, היפה לכלמוסר אוניברסליהשיח הערכי של נביאי ישראל לדורותיהם במקרא הוא 

    נמצא שנביאי המקרא הם אור הזהרה עבורנו גם היום. להם. המיוחסת מגזרית והרבה פחות "יהדות"

לפנה"ס), נמצא שיש בהם הרבה  6 -עד ה 10שנה (מאה  400 -ך כלמרות השונות בין הנביאים ותקופתם לאור

שהיא מוסר,  – בשפתם חברה החפצה חיים חייבת לאמץ את "דרך אלוהים": מרכזיבמסר מן המשותף 

  !דינה להיחרב - דרך זודבקות בללא  .משפט צדק שוויוני לכלוצדקה משפחתית, ו אתיקה אזרחית

, לא הכרה באל הישראלי בלבדלמאפיינים "יהודיים", נמצא את ארבע הדיברות הראשונות: בכל הקשור 

 .לכךמעבר ייחודי לא נמצא "ערכים יהודיים" או  רמיזות לפולחן יהודי . שבתהשמירת ושמו לשווא, לשאת 

  

  

שמרכז המסר נמצא הנביאים,  ומקוננים על מה ולמה מטיפיםו שננטשו, על השאלה מהם "דרכי האל"

מחויבות מוסרית של חברה עד כמה חיונית  הוא לאורך ספרי הנביאים בפרט ובמקרא בכלל, המקראי

ה"  .םהחפצה חיי ר ְיַצֶּו֜ יו ְלַמַע֩ן ֲאֶׁש֨ י ְיַדְעִּת֗ יו [אברהם] ִּכ֣ ְמרּ֙ו  ,ֶאת־ָּבָנ֤יו ְוֶאת־ֵּביתֹ֙ו ַאֲחָר֔ ֶר ְוָׁשֽ ַלֲעׂ֥שֹות אדני ֶּד֣

ט ה ּוִמְׁשָּפ֑    .  ]19, בראשית פרק יח[ "ְצָדָק֖

ישראל ממלכת שחברה החפצה חיים, בין אם היא פורחת ומשגשגת כ ,הוא המקראהמסר המרכזי של נביאי 

יאוש, על סף חורבן תקופת הנביא ישעיהו, ובין אם היא ב בימיבימי עמוס, או יהודה בימי המלך חזקיהו 

היא חברה מוסרית  –ירמיהו בימי ישעיהו, ולמעלה ממאה שנים לאחר מכן הנביא יהודה בימי ממלכת בגמור 

משפט צדק וערכית, בה משפט צדק המשרת את כלל האזרחים, הדואגת לחלשים שבשולי החברה. ללא 

  .ולהתפורר דינה להיחרב - , לא משנה מה המצב הפוליטישוויוני לכל מרכיבי החברה

ב נביאי ישראל לדורותיהם, רלוונטי וחשוב גם היום, ואוי לו לציבור שמערבב זאת מסר זה, שמודגש בקר

  :כי את העיקר הוא שוכח -"יהודיים" שלא קשורים ולא מדוברים בדברי הנביאים   עם דיני פולחן והלכה

ומזניחה בסיס מוסרי חברתי כלל , שנה 3000המתימרות להיות מסורת בת חברה הדבקה בהלכות פולחן 

ן" -, ככרם שהוזנח ולא נשמר ולא מטופלשיאנו ה ְּכַנַ֥חל ֵאיָתֽ ט ּוְצָדָק֖ ִים ִמְׁשָּפ֑ דינה  -" [עמוס] ְוִיַּג֥ל ַּכַּמ֖

  נראה שמסר זה תקף גם היום. .אם בכלל , אלא דורות אחריה, שלא תקום ממנולהתפרק ולחוות חורבן

   

  "נביאי ישראל"
  הנביאיםוהזהירו  על מה קוננו   .א

  עוסק בשלשה עניינים יסודיים, בתמהיל שונה בין כל נביא לנביא:לדורותיו הנביא המקראי 

זו טעות  מעצמה. למה ברית עם במצבים פוליטיים קיצוניים ומכריעיםבעיקר  - ענייני השעה ) 1(

, לנוכח איומים מבחוץ ישיבה בחוסר מעש נהלמה נכו, ולמלחמה או יציאהאסטרטגית פטאלית, 

הקשורים לזמן ולמקום בו הם  מלכות, וכיוצא באלה ענייניםשגויות של ה החלטות שעה לצד

 . מתרחשים
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כנגד פגיעה מוסרית בחלשים של החברה במיוחד חמורה אזהרה  - שחיתות שלטונית וחברתית ) 2(

 ת בדרך כלל כי אין מי שיקשיב,שנואוקריאה , באנשי השוליים: עבדים, אלמנות, יתומים, גרים

 ., המובילה חברה מוסרית וערכיתהדואגת לכלל האזרחים איתנה, למנהיגות

שלילת  –(ארבעת הדברות הראשונות)  ושמירת שבת נשיאת שם האל לשווא, פולחן לאל אחר ) 3(

נגד צביעות ואחיזת עיניים  אי ציות לשמירת השבת, ואלוהי ישראל, לאלים אחרים מלבד פולחן 

 .הפה אל החוץאלא מ , אך ללא כוונה של ממשדתיקיום פולחן של 

מתארות לעתיד, ה נבואות תקוה ונחמה נמצא ,בנוסף לכל אלה, בצמוד לתאורים קשים של חורבן איום

באקלים שמיימי של צדק אנושי  , שכל עיני העולם נשואות אליה,חברה צודקת ומוסרית, שהיא אור לגויים

  ., היפה לכל האנושותנשגבר אנושי אלא במוס ,"יהודיות" . גם כאן אין מדובר בהלכות פולחןושל הטבע כולו

   

  הנביאים במקרא    .ב
שנכתב  נביאיםעוד ו, אליהו, אלישע,  שמואל  שופטיםה ,יהושע שהם -" שהנביאים הראשוניםנמצא "

, כשהשחיתות והפגיעה ענייני השעהבעוסקים בדרך כלל  - )שמואל ומלכים(ספרי  עליהם מעט מאד

   .עבודה לאל אחר, כמו לנביאי הבעל למשלאזהרות וקינות על לצד , אך לא מרכזית, ברקענמצאת המוסרית 

קדשו בשם שמיים הנביאים הראשונים היו מעורבים הרבה יותר בהתנהלות השלטון, ואף מינו או לפחות 

שלמה (צדוק הכהן ונתן הנביא), המלך דוד (שמואל), ו שאולהמלכים  את המועמדים למלוכה: משחו בשמןו

המסרים  ם ראשוניםכך נמצא שבתקופת נביאי(נערו של אלישע).   מלך ישראל חזאל מלך ארם (אליהו), יהוא

  לא נתייחס אליהם כאן., ולכן הם בעצימות נמוכה מאירועי השעה החורגים האחרים

  

ביניהם  הם (לפחות ברוחב הטקסט המוקדש  גדולים", שההנביאים האחרוניםלמרבית "תייחס אם כך, 

מיכה, נחום, הושע, יואל, עמוס, עובדיה, יונה,  —״תרי עשר״  -הלצידם ו, ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל  להם)

  .חבקוק, צפניה, חגי, זכריה ומלאכי

  

נמצא שיש בהם הרבה , לפנה"ס) 6 -עד ה 10(מאה  שנה 400 -לאורך כלמרות השונות בין הנביאים ותקופתם 

: הכרה כבר אז המזוהות עם מאפייני היהדות המרכזיים מן המשותף, בכל הקשור לקיום עשרת הדברות

נביאים ירמיהו ויחזקאל), ה), אי שמירת שבת (רוב הנביאיםלשווא (אצל  באל הישראלי בלבד ואי נשיאת שמו

, שהיא מוסר, אתיקה אזרחית –חברה החפצה חיים חייבת לאמץ את "דעת/ דרך אלוהים"  -ובעיקר 

 לא נמצא ששת הדיברות האחרונות).שניתן לראותם בדוחק ב( אתיקה משפחתית, משפט צדק שוויוני לכל

 ם יהודיים" או  רמיזות לפולחן יהודי מעבר לכך."ערכי בדברי הנביאים

  

חורבן טרום ועל רקע   להלן רשימת הנביאים שהשאירו די טקסטים כדי לברור מהם את המסרים המרכזיים,

, וקצת לפנה"ס) 586( יהודה חורבןטרום ושנה,  130 -מאוחר יותר, כ, ולפנה"ס) 721( הממלכה הישראלית

  :אחריו עד לשיבת ציון

הכיבוש האשורי של ישראל בתקופת   הושע, ישעיהו, ומיכה ,עמוס
  ויהודה

  לפנ"הס 8-סוף המאה ה

ותחילת  7-הסוף המאה   הבבלי לפני ובמהלך הכיבוש  ירמיהו וצפניה
  לפנה"ס 6-המאה ה

, החל מגלות גלות בבל בתקופת נביא   יחזקאל
 586(עד אחרי  לפנה"ס)  597( יהויכין

  .הביתחורבן לפנה"ס) 

  לפנה"ס 6 -המאה ה

  לפנה"ס 5 -ותחילת ה 6סוף   שיבת ציון תתקופ  חגי, זכריה ומלאכי

יונה, יואל, עובדיה, נחום 
  וחבקוק

לא ניתן לזהות את תקופת פעילותם, וחלקם הם פואטיקה מנותקת הקשר 
    כבדיה ספרותית.שנכתב שאבד או  היסטורי
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  ?"אלוהיםמהי "דרך 
א ָיְדעּ֙ו " ֹ֤ י ל ֶר ִּכ֣ ם אדניֶּד֣ ֵהיֶהֽ ט ֱא מזהירים ומתרים  " מקונן ירמיהו, וברוח זאת שאר הנביאים. כלםִמְׁשַּפ֖

שחיתות והתעמרות לא מוסרית בחלשים מקרב החברה הישראלית  –שוב ושוב נגד המצב הנוכחי בנבואתם 

הלכות  לואהאם  -" דרך אלוהים"ה נברר מה היא אות .)(ממלכת ישראל) והיהודאית (ממלכת יהודה

  יהודיות, מצוות שאלוהים נתן, או שמא מוסר חברתי כלל אנושי?

  

 משפט אלוהים, (עמוס, הושע)  תורת אלוהים(הושע),  אלוהים דעת - והמקבילות לביטוי זה "דרך אלוהים"

היא הציר המרכזי של הנבואה לאורך דברי הנביאים   (יחזקאל), "תיוחוק" – חוקי אלוהים(יחזקאל, צפניה) 

, עד חזור וסטו, ונענש מדרך זוהעם סוטה למרות החסד האלוהי, למרות ההזהרות על ההשלכות,  במקרא. 

ממנו תהיה רק דורות שלאחר החורבן, שמלווה גם מלאה חורבן וגלות, שחזרה בנוקט  הרגע בו אלוהים

   בנבואות נחמה ועידוד לעתיד. 

  

     בטים מרכזיים: ישני ה  הרצויה"דרך אלוהים" נמצא ב

"ויגל  - בחברה, בו החזקים מנצלים את החלשים ופוגעים בהם תמוסרי חזרה מדרדור והשחתה  .א

ששת  מיוצגות בדוחק על ידי שהם באופן עקיף ]24כמים משפט וצדקה כנחל איתן" [עמוס ה, 

עּו" –למשל  הדברות מהחמישית עד העשירית. ים ָנָגֽ ים ְּבָדִמ֖ צּו ְוָדִמ֥ ף ָּפָר֕ ב ְוָנֹא֑ ַח ְוָגֹנ֖ ׁש ְוָרֹצ֥ ה ְוַכֵח֔ ֣ " ָא

ב, "[הושע] ֶקר  ֲהָגֹנ֤ ַע ַלֶּׁש֖ ף ְוִהָּׁשֵב֥ ָנֹא֗ ַח֙ ְוֽ   .[ירמיהו]" ...ָרֹצ֨

לימים יהודי, עד ימינו: -מאפיין יהודאי/ישראלי ,  ארבעת הדברות הראשונותקיום חזרה ל  .ב

מעשה  כולל , ה, לא לשאת שמו לשוואיהודה /ישראל והיאלים אחרים מלבד אלעבודת  להפסיק

  .ושמירת השבת ללא כוונה, צבוע של

הלכות מרכזיות יהודיות כיום,  דברי הנביאים, כמו גם לא נמצא בעשרת הדברותלא נמצא באגב, 

לא הנביאים לא עסקו בכך. אך לא,  .בין המילים ותמוכמנ ןשה םהטועני למרות הפרושים הדחוקים

ברית המילה,  הלכות ומצוות, גם אם חלק קטן מהם מרומז במקרא בספרים אחרים, כמו נמצא בהם

וכל הלכה חלב בפרט, טומאת המת, תפילה בציבור -כיסוי ראש, תפילין, מזון כשר בכלל והפרדת בשר

 ווא, והשבת.דבקות באל הישראלי ועבודה רק לו, לא לשאת שמו לשעל  ומצווה נוספת

   ת החברהדרדור והשחת
 -"לדרך אלוהים באשר לכוונתם  המקראבקרב נביאי  ,להלן מספר דוגמאות מובילות, שמראות על הכלל

סיוע לחלש בחברה,  -צדקה מפורשות , שנמצא בהערכים המרכזיים שמופרים פעם אחר פעם על ידי העםה

בטים יועוד ה , אתיקה משפחתיתשוויוני ולא מפלהלא לשרירות לב ועשיית רע, משפט צדק לכל באופן 

  :להלן כמודגם

  )וההדגמה אפשר לדלג על הפרוט -(לממהרים

צדקה  – דרך אדני
   ומשפט

  בראשית 

ְמרּ֙ו  יו ְוָׁשֽ ה ֶאת־ָּבָנ֤יו ְוֶאת־ֵּביתֹ֙ו ַאֲחָר֔ ר ְיַצֶּו֜ יו ְלַמַע֩ן ֲאֶׁש֨ י ְיַדְעִּת֗ ֶר אדני"ִּכ֣ ט"  ֶּד֣ ה ּוִמְׁשָּפ֑ ַלֲעׂ֥שֹות ְצָדָק֖
  ]  19בראשית פרק יח, [
   

  סיוע לחלש בחברה, ומשפט צדק. -צדקה

לשוב מהדרך 
  הרעה

י" ׁש ִּכֽ ם: ְוָאְמ֖רּו נֹוָא֑ ם ּוַמַעְלֵליֶכֽ יבּו ַדְרֵכיֶכ֖ ה ְוֵהיִט֥ ָרָע֔ יׁש ִמַּדְרּ֣כֹו ָהֽ א ִא֚ י  ׁ֣שּובּו ָנ֗ ינּ֙ו ֵנֵל֔ ַאֲחֵר֤ ַמְחְׁשבֹוֵת֙
יׁש ְׁשִר֥רּות ִלּֽבֹו ה: ְוִא֛ ע ַנֲעֶׂשֽ   ]11[ ירמיהו י'ח, " ָהָר֖
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  עשיית רע בשרירות לב  ירמיהו

  הדרך הנכונה

  ירמיהו

ים ָּבִאי֙ם ְנֻאם" ה ָיִמ֤ יל אדני  ִהֵּנ֨ ֙ ְוִהְׂשִּכ֔ ֶל ַל ֶמ֙ יק ּוָמ֤ ַמח ַצִּד֑ ד ֶצ֣ י ְלָדִו֖ ה ַוֲהִקֹמִת֥ ט ּוְצָדָק֖ ה ִמְׁשָּפ֥ ְוָעָׂש֛

ֶרץ:   ]5[ירמיהו כ'ג, " ָּבָאֽ

דרך אדני משפט 
  אלוהים

  ירמיהו

ם ּוְראּו" ִ֗ יָה ִאם ׁשֹוְט֞טּו ְּבחּו֣צֹות ְירּוָׁשַל יׁש ִאם ָנ֤א ּוְדעּ֙ו ּוַבְקׁ֣שּו ִבְרחֹובֹוֶת֔ ט  ִּתְמְצ֣אּו ִא֔ ה ִמְׁשָּפ֖ ֵיׁ֛ש ֹעֶׂש֥
ׁש  ם ַחיְמַבֵּק֣ ּה: ְוִא֥ ח ָלֽ עּו:  אדני ֱאמּוָנ֑ה ְוֶאְסַל֖ ֶקר ִיָּׁשֵבֽ ן ַלֶּׁש֖ רּו ָלֵכ֥ ֘ ֲה֣לֹוא ֶלֱאמּוָנ֒ה אדני יֹאֵמ֑ ֵעיֶני

לֹא יָתה ֹאָת֙ם ְוֽ ַלע ֵמֲא֖נּו ָלֽׁשּוב: ִהִּכ֤ ר ִחְּז֤קּו ְפֵניֶה֙ם ִמֶּס֔ ַחת מּוָס֑ ם ֵמֲא֖נּו ַק֣ לּו ִּכִּליָת֕ ְרִּת  ָח֔  י ַאַוֲאִנ֣י ָאַמ֔
ֶר ּדַ  א ָיְדעּ֙ו ֶּד֣ ֹ֤ י ל ם נֹוֲא֕לּו ִּכ֣ ים ֵה֑ ם: אדניִּל֖ ֵהיֶהֽ ט ֱא ֲלָכה ִמְׁשַּפ֖ י ֶאל ֵאֽ י  ִל֤ ם ִּכ֣ ה אֹוָת֔ ַהְּגֹדִלי֙ם ַוֲאַדְּבָר֣

ֶר  ָּמה ָיְדעּ֙ו ֶּד֣ ל ִנְּת֖קּו מֹואדני ֵה֗ ְברּו ֹע֔ ָּמה ַיְחָּד֙ו ָׁש֣ ם ַא֣ ֵה֤ ֵהיֶה֑ ט ֱא   ]1-5[ירמיהו ה  "ֵסֽרֹות:ִמְׁשַּפ֖

להישבע לשקר, לא לוקח מוסר,  גם לא בקש אמונה, לנמצא כאן מהות הדרך ההולמת: 
  .דרך אלוהיםמיישמים שלא המנהיגות ("הגדולים") ובמיוחד 

היטיבו דרככם 
  ומעללכם

  ירמיהו

יבּו  ל ֵהיִט֥ י ִיְׂשָרֵא֔ ֵה֣ ר ֤ה' ְצָבאֹו֙ת ֱא ה־ָאַמ֞ ם ַּבָּמ֥קֹום ַהֶּזֽה: ַאל" ֹּכֽ ם ַוֲאַׁשְּכָנ֣ה ֶאְתֶכ֔ ַעְלֵליֶכ֑ ם ּוַמֽ  ַדְרֵכיֶכ֖
ם ֶאל ל ִּד   ִּתְבְט֣חּו ָלֶכ֔ ר ֵהיַכ֤ ֶקר ֵלאֹמ֑ י ַהֶּׁש֖ ל  אדניְבֵר֥ ל  אדניֵהיַכ֣ י ִאם אדניֵהיַכ֥ ָּמה: ִּכ֤ יבּו  ֵהֽ ֵהיֵטי֙ב ֵּתיִט֔

ם ְוֶאת ֶאת ם ִאם ַּדְרֵכיֶכ֖ ַעְלֵליֶכ֑ קּו ָעׂ֤ש  ַמֽ ֲעֹׁש֔ א ַתֽ ֹ֣ הּו: ֵּג֣ר ָי֤תֹום ְוַאְלָמָנ֙ה ל ין ֵרֵעֽ יׁש ּוֵב֥ ין ִא֖ ט ֵּב֥ ֲעׂשּ֙ו ִמְׁשָּפ֔ ֹו ַתֽ
ל י ַאֽ ם ָנִק֔ י ֶאְתֶכ֙ם ַּבּמָ  ְוָד֣ ם: ְוִׁשַּכְנִּת֤ ע ָלֶכֽ א ֵתְל֖כּו ְלַר֥ ֹ֥ ים ל ים ֲאֵחִר֛ ִה֧ י ֱא ֣קֹום ִּתְׁשְּפ֖כּו ַּבָּמ֣קֹום ַהֶּז֑ה ְוַאֲחֵר֨

ם ְלִמןַהּזֶ֔  ִּתי ַלֲאֽבֹוֵתיֶכ֑ ר ָנַת֖ ֶרץ ֲאֶׁש֥ ם ְוַעד ה ָּבָא֕ ם ַעל עֹוָל֖ ים ָלֶכ֔ ם: ִהֵּנ֤ה ַאֶּת֙ם ֹּבְטִח֣ ֶקר  עֹוָלֽ י ַהָּׁש֑ ִּדְבֵר֖
ב יל: ֲהָגֹנ֤ י הֹוִעֽ י ֱא  ְלִבְלִּת֖ ֗ ַאֲחֵר֛ ַעל ְוָה ר ַלָּב֑ ֶקר ְוַקֵּט֣ ַע ַלֶּׁש֖ ף ְוִהָּׁשֵב֥ ָנֹא֗ ַח֙ ְוֽ אָרֹצ֨ ֹֽ ר ל ים ֲאֶׁש֥ ים ֲאֵחִר֖   ִה֥

ר ִנְקָרא ִית ַהֶּז֙ה ֲאֶׁש֣ י ַּבַּב֤ ם ְלָפַנ֗ ם ַוֲעַמְדֶּת֣ ם: ּוָבאֶת֞ ת ָּכלְש  ְיַדְעֶּתֽ ַען ֲעׂ֔שֹות ֵא֥ ְלנּו ְלַמ֣ ם ִנַּצ֑ יו ַוֲאַמְרֶּת֖ י ָעָל֔  ִמ֣
ִית ַהֶּז֛ה ֲאׁשֶ  ה ַהַּב֧ ים ָהָי֨ ת ָּפִרִצ֗ ֶּלה: ַהְמָעַר֣ א רַהּתֹוֵע֖בֹות ָהֵאֽ י ִהֵּנ֥ה  ִנְקָרֽ ם ַּג֧ם ָאֹנִכ֛ יו ְּבֵעיֵניֶכ֑ י ָעָל֖ ְׁשִמ֥

יִתי ְנֻאם אדני: [   ]3-11ירמיהו ז, ָרִא֖

  שיקוף עשרת הדברות

ר " ה ָאַמ֣ ילּו ָג֖זּול ִמַּי֣ד ָעׁ֑שֹוק ְוֵג֩ר ָי֨תֹום ְוַאְלָמָנ֤ה ַאל־ֹּתנּ֙ו ַאל אדניֹּכ֣ ה ְוַהִּצ֥ סּו   ֲעׂ֤שּו ִמְׁשָּפ֙ט ּוְצָדָק֔ ַּתְחֹמ֔
י ִאם ה: ִּכ֤ ל ִּתְׁשְּפ֖כּו ַּבָּמ֥קֹום ַהֶּזֽ י ַאֽ ם ָנִק֔ ֲעׂ֔שּו ֶאת ְוָד֣ ה ְמָלִכי֩ם  ָעׂשֹ֙ו ַּתֽ ִית ַהֶּז֡ י ַהַּב֣ ר ַהֶּז֑ה ּוָב֣אּו ְבַׁשֲעֵר֣ ַהָּדָב֖

ים ֥הּוא ועבדו ַוֲעבָ  ֶכב ּוַבּסּוִס֔ ְכִבי֙ם ָּבֶר֣ ד ַעל־ ִּכְס֗אֹו ֹרֽ ים ְלָדִו֜ א ִתְׁשְמ֔עּו ֶאת־ֹיְׁשִב֨ ֹ֣ יו ְוַעּֽמֹו: ְוִא֙ם ל ָד֖
ְעִּת֙י ְנֻאם י ִנְׁשַּב֙ ֶּלה ִּב֤ ים ָהֵא֑ ה:  ִּכי אדני ַהְּדָבִר֖ ִית ַהֶּזֽ ְהֶי֖ה ַהַּב֥ ה ִיֽ   ]3-5[ירמיהו כב, ְלָחְרָּב֥

לֹא הּ֙ו ַיֲעבֹ֣  "֣הֹוי ֹּבֶנ֤ה ֵביתֹ֙ו ְּבֽ ט ְּבֵרֵע֙ א ִמְׁשָּפ֑ ֹ֣ יו ְּבל ֶדק ַוֲעִלּיֹוָת֖ א ִיֶּתןֶצ֔ ֹ֥ ם ּוֹפֲע֖לֹו ל ר ֶאְבֶנה ד ִחָּנ֔ ִּל֙י  ֽלֹו: ָהֹאֵמ֗
֔ ְמ ר: ֲהִתֽ ֶרז ּוָמׁ֖שֹוַח ַּבָּׁשַׁשֽ י ְוָס֣פּון ָּבָא֔ ע לֹ֙ו ַחּלֹוָנ֔ ַרֽ ים ְוָק֤ ית ִמּ֔דֹות ַוֲעִלּ֖יֹות ְמֻרָּוִח֑ ה ֵּב֣ ה ְמַתֲחֶר֣ י ַאָּת֖  ִּכ֥

ל ְוָׁשָת֗  י ֲה֧לֹוא ָאַכ֣ ֶרז ָאִב֜ ז ֑טֹוב, ֲהלֹוא ָבָא֑ י ְוֶאְב֖יֹון ָא֣ ן ִּדין ָעִנ֥ ז ֥טֹוב ֽלֹו:  ָּד֛ ה, ָא֖ ה ִמְׁשָּפ֙ט ּוְצָדָק֔ ה ְוָעָׂש֤
י ִאם ֔ ִּכ֖ ֙ ְוִלְּב י ין ֵעיֶנ֙ י ֵא֤ י ְנֻאם אדני: ִּכ֣ ַעת ֹאִת֖ יא ַהַּד֥ ם ִה֛ ל ַּדֽ ֶׁשק ְוַעל  ַהָּנִק֙י ִלְׁשּ֔פֹו ְוַעל ַעל ִּבְצֶע֑ ְוַע֤ ָהֹע֥

ה ַלֲעֽׂשֹות:    ]13-17ירמיהו כב, [ַהְּמרּוָצ֖

, לא  לעשוק יתום צדק לענייםשקר, עשו משפט צדק בין איש לרעהו והיטיבו דרככם :  דברי 
, ואלמנה, לא לשפוך דם נקיים, לא לעבוד אלוהים אחרים, לא לגנב לרצוח ולנאוף ולהשבע לשקר

  חסרי הבית., להותיר מקום מגורים ללא להתעמר ולא לנצל פועלים

משפט צדק 
  ואמונה

  ישעיהו

ת  ַעת ְוִיְרַא֥ ה ֥רּוַח ַּד֖ ה ֤רּוַח ֵעָצ֙ה ּוְגבּוָר֔ ה ּוִביָנ֗ יו ֣רּוַח ֑ה' ֧רּוַח ָחְכָמ֣ ה ָעָל֖ ת אדני" ְוָנָח֥ אדני : ַוֲהִרי֖חֹו ְּבִיְרַא֣
א ֹֽ ה ֵעיָני֙ו ִיְׁשּ֔פֹוט ְול א ְלַמְרֵא֤ ֹֽ ֶרץ לְ  ְול יַח ְּבִמיׁ֖שֹור ְלַעְנֵוי ָא֑ ים ְוהֹוִכ֥ ֶד֙ק ַּדִּל֔ ט ְּבֶצ֙ יַח: ְוָׁשַפ֤ ע ָאְזָנ֖יו יֹוִכֽ ִמְׁשַמ֥

ָּכה ֶדק ֵא֣זֹור ָמְתָנ֑יו ְוָהֱאמּוָנ֖ה ֵא֥זֹור ֲחלָ  ְוִהֽ ָיה ֶצ֖ ע: ְוָה֥ ית ָרָׁשֽ יו ָיִמ֥ יו ּוְב֥רּוַח ְׂשָפָת֖ ֶבט ִּפ֔ ֶר֙ץ ְּבֵׁש֣ יו": ֶא֙   ָצֽ
  ) 2-5יא,  ,ישעיה[

היעדר תקוה 
לשינוי החברה 

  שיבא מתוכה

  קאליחז

ם" ם ּוִמָּכל־ִּגּ֥לּוֵליֶכ֖ ל ֻטְמאֹוֵתיֶכ֛ ם ִמֹּכ֧ ים ּוְטַהְרֶּת֑ ִים ְטהֹוִר֖ ם ַמ֥ י ֲעֵליֶכ֛ י ָלֶכ֙ם  ְוָזַרְקִּת֧ ם: ְוָנַתִּת֤ ר ֶאְתֶכֽ ֲאַטֵה֥
י ֶאת ֹרִת֜ ם ַוֲהִס֨ ן ְּבִקְרְּבֶכ֑ ה ֶאֵּת֣ ׁש ְו֥רּוַח ֲחָדָׁש֖ ב ָחָד֔ ר: ֵל֣ ב ָּבָׂשֽ ם ֵל֥ י ָלֶכ֖ ם ְוָנַתִּת֥ ֶב֙ן ִמְּבַׂשְרֶכ֔ ב ָהֶא֙   "ֵל֤

   ]25-26[יחזקאל ל'ו, 
אבן ללב חי בחסד אין סיכוי לתיקון המצב האנושי חברתי הנוכחי, אלא הפיכת לב ה

  האל ובידו בלבד

בחוקותי יהלך 
משפטי שמר 

  לעשות אמת

  יחזקאל

ל ְוֶאת ֶאל" ית ִיְׂשָרֵא֑ י ֵּב֣ א ֶאל־ִּגּלּוֵל֖ א ָנָׂש֔ ֹ֣ ל ְוֵעיָני֙ו ל א ָאָכ֔ ֹ֣ ָהִרי֙ם ל ה  ֶהֽ ה ִנָּד֖ א ְוֶאל־ִאָּׁש֥ א ִטֵּמ֔ ֹ֣ הּ֙ו ל ֶׁשת ֵרֵע֙ ֵא֤
ב: א ִיְקָרֽ ֹ֥ ה  ל א יֹוֶנ֔ ֹ֣ ם ְיַכֶּסה ְוִאיׁ֙ש ל ן ְוֵעיֹר֖ ב ִיֵּת֔ ל ַלְחמֹ֙ו ְלָרֵע֣ א ִיְגֹז֑ ֹ֣ ה ל יב ְּגֵזָל֖ ֶגד: ֲחֹבָל֥תֹו חֹו֙ב ָיִׁש֔ ַּבֶּנֶׁ֣ש  ָּבֽ

יׁש: יׁש ְלִאֽ ין ִא֖ ה ֵּב֥ ט ֱאֶמ֙ת ַיֲֽעֶׂש֔ יב ָי֑דֹו ִמְׁשַּפ֤ ֶול ָיִׁש֣ ח ֵמָע֖ א ִיָּק֔ ֹ֣ ן ְוַתְרִּבי֙ת ל א־ִיֵּת֗ ֹֽ י ְיַהֵּל֛  ל י ְּבֻחּקֹוַת֧  ּוִמְׁשָּפַט֥
ה ְחֶי֔ ה ִיֽ יק הּו֙א ָחֹי֣ ת ַצִּד֥ ר ַלֲעׂ֣שֹות ֱאֶמ֑   ]16-9[יחזקאל י'ח " ָׁשַמ֖

ֶׁשק" ּלּו ָב֔ ַלֵּג֛ר ָעׂ֥שּו ַבֹע֖ ב ָוֵא֙ם ֵהַק֣ ית ְוֶאת ָא֤ י ָּבִז֑ : ָקָדַׁש֖ ְלְּת: ְּבתֹוֵכ֑ ָי֥תֹום ְוַאְלָמָנ֖ה ֥הֹונּו ָבֽ י ִחָּלֽ  ַׁשְּבֹתַת֖
ם ְוֶאל ־ָּד֑ ַען ְׁשָפ יּו ָב֖ ְלַמ֣ יל ָה֥ י ָרִכ֛ : ַאְנֵׁש֥ ה ָעׂ֥שּו ְבתֹוֵכֽ ְכלּו ָב֔ ִזָּמ֖ ָהִרי֙ם ָא֣ ב ִּגָּלה ֶעְרַות  ֶהֽ ת  ָא֖ ָב֑ ְטֵמַא֥

:ַהּנִ  ה ִעּנּו־ָבֽ יׁש  ָּד֖ יׁש ֶאת־ֲאֹח֥תֹו ַבת־  ְוִא֣ ה ְוִא֛ א ְבִזָּמ֑ יׁש ֶאת־ַּכָּל֖תֹו ִטֵּמ֣ ה ְוִא֥ הּו ָעָׂש֙ה ּֽתֹוֵעָב֔ ֶׁשת ֵרֵע֗ ֶאת־ֵא֣
: יו ִעָּנה־ָבֽ י  ָאִב֖ ַחְּת ַוְּתַבְּצִע֤ ית ָלַק֗ ם ֶנֶׁ֧ש ְוַתְרִּב֣ ־ָּד֑ ַען ְׁשָפ ְקחּו־ָב֖ ְלַמ֣ ַחד ָלֽ ַחְּת ֹׁש֥ י ָׁשַכ֔ ֶׁשק ְוֹאִת֣ ֙ ַּבֹע֔ ִי ֵרַע֙

ם ֲאֹדָנ֥י ֽה':    ]7-12[יחזקאל כ'ב,  ְנֻא֖
  אתיקה משפחתית

ט:"  א ִמְׁשָּפֽ ֹ֥ י ְוֶאְביֹו֙ן הֹו֔נּו ְוֶאת־ַהֵּג֥ר ָעְׁש֖קּו ְּבל ֶׁשק ְוָגְז֖לּו ָּגֵז֑ל ְוָעִנ֤ ְׁשקּו ֹע֔ ֶר֙ץ ָע֣ יׁש  ַע֤ם ָהָא֙ ם ִא֣ ׁש ֵמֶה֡ ָוֲאַבֵּק֣
אִתי: ֵדרּגֹֽ  א ָמָצֽ ֹ֖ ּה ְול י ַׁשֲחָת֑ ֶרץ ְלִבְלִּת֣ ד ָהָא֖ ֶרץ ְלָפַנ֛י ְּבַע֥ ד ַּבֶּפ֧   ]29-30[יחזקאל כ'ב,  "ָּגֵד֩ר ְוֹעֵמ֨
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לּ֙ו ְוֶאת ת"אֶ  ֶלב ּתֹאֵכ֙ א ִתְרֽעּו: ַהֵח֤ ֹ֥ אן ל ֹ֖ חּו ַהּצ ה ִּתְזָּב֑ ׁשּו ַהְּבִריָא֖ ֶמר ִּתְלָּב֔ ת ַהֶּצ֣ א ִחַּזְק  ֶאֽ ֹ֨ ם ַהַּנְחלֹו֩ת ל ֶּת֜
א ֹֽ ה ל ם  ְוֶאת־ַהחֹוָל֣ א ִבַּקְׁשֶּת֑ ֹ֣ ֶדת ל ם ְוֶאת־ָהֹאֶב֖ א ֲהֵׁשֹבֶת֔ ֹ֣ ַח֙ת ל ם ְוֶאת־ ַהִּנַּד֙ א ֲחַבְׁשֶּת֔ ֹ֣ ֶר֙ת ל ם ְוַלִּנְׁשֶּב֙ ִרֵּפאֶת֗

: ֶר ם ּוְבָפֽ ם ֹאָת֖ ה ְרִדיֶת֥ יָנה: ּוְבָחְזָק֛ ה ַוְּתפּוֶצֽ ה ְלָכל־ַחַּי֥ת ַהָּׂשֶד֖ ה ַוִּתְהֶי֧יָנה ְלָאְכָל֛ י ֹרֶע֑ יָנה ִמְּבִל֣   ַוְּתפּוֶצ֖
ל ָּכל ִיְׁשּ֤גּו צֹאִנ֙י ְּבָכל ים ְוַע֖ ָהִר֔ ל ָּכל ֶה֣ ה ְוַע֨ ה ָרָמ֑ ׁש: ִּגְבָע֣ ין ְמַבֵּקֽ ׁש ְוֵא֥ ין ּדֹוֵר֖ י ְוֵא֥ צּו צֹאִנ֔ ֶר֙ץ ָנֹפ֣    "ְּפֵנ֤י ָהָא֙

  ]3-6יחזקאל כד לד [

, משפט לא אמת, התעמרות בגר יתום ואלמנה,  סטיה מדרך האל: ניאוף, גזל מהחלש, התעמרות
לשון רע שגורמת לשפיכת דם נקיים, הפקרות מינית ופריצת גבולות המשפחה, שוחד ועושק. 

  לא דואגים לאזרחים, רודים בהם ומנצלים אותם.

משפט וצדקה 
  כנחל איתן

 עמוס

ן: ְוִיּגַ֥ " ה ְּכַנַ֥חל ֵאיָתֽ ט ּוְצָדָק֖ ִים ִמְׁשָּפ֑   ]24" [עמוס ה, ל ַּכַּמ֖

ם ַעל" ִים: ִמְכָר֤ יק ְוֶאְב֖יֹון ַּבֲע֥בּור ַנֲעָלֽ ֶס֙ף ַצִּד֔ ים ַעל ַּבֶּכ֙ ים ַיּ֤טּו  ֲעַפר ַהֹּׁשֲאִפ֤ ֶר ֲעָנִו֖ ים ְוֶד֥ אׁש ַּדִּל֔ ֹ֣ ֶר֙ץ ְּבר ֶא֙
יו  יׁש ְוָאִב֗ ל ֶאתַהֽ  ֵיְֽלכּ֙ו ֶאלְוִא֣ ַען ַחֵּל֖ ה ְלַמ֥ י: ַּנֲעָר֔ ם ָקְדִׁשֽ ֶצל ָּכל ְוַעל ֵׁש֥ ים ֲחֻבִלי֙ם ַיּ֔טּו ֵא֖ ַח ְוֵי֤ין  ְּבָגִד֤ ִמְזֵּב֑

ם ֵהיֶהֽ ית ֱא   ) 6-8".[עמוס ב,  ֲענּוִׁשי֙ם ִיְׁשּ֔תּו ֵּב֖

  דרך רעה וחמס

  יונה

ה ּוִמן " - "כי עלתה רעתם לפני" והדרישה היא שאנשי נינווה ָרָע֔ יׁש ִמַּדְרּ֣כֹו ָהֽ בּו ִא֚ ר  ְוָיֻׁש֗ ס ֲאֶׁש֥ ֶהָחָמ֖
ם   ]8" [יונה ג, ְּבַכֵּפיֶהֽ

"אין דעת אלוהים 
 -היאשבארץ" 

כחש, רצח, גנבה 
  ניאוף

  הושע

י ֙ה' ִעם־יֹוְׁשֵב֣ יב ַלֽ י ִר֤ ין  "ִּכ֣ ֶסד ְוֵאֽ ֵאין ֶח֛ ת ְוֽ י ֵאין ֱאֶמ֧ ֶרץ ִּכ֠ ב ַּד֥ ָהָא֔ ַח ְוָגֹנ֖ ׁש ְוָרֹצ֥ ה ְוַכֵח֔ ֣ ֶרץ: ָא ים ָּבָאֽ ִה֖ ַעת ֱא
ים ָנָגֽעּו: [הושע, ד  ים ְּבָדִמ֖ צּו ְוָדִמ֥ ף ָּפָר֕   )1-2ְוָנֹא֑

 כחש, רצח, גנבה ניאוף -פרושה  בארץ "דעת אלוהים"אין  

ה  ֶקר"  [הושע, ז " ְוִנְגָל֞ י ָפֲע֖לּו ָׁש֑ ְמ֔רֹון ִּכ֥ ִי֙ם ְוָר֣עֹות ֹׁשֽ   ]1ֲעֹ֤ון ֶאְפַר֙

ַׁשע  ֲחַרְׁשֶּתם"  ם ְּפִריֶר֛ ם ֲאַכְלֶּת֣ ָתה ְקַצְרֶּת֖ י ַעְוָל֥ ַחׁש ִּכֽ " [הושע, י  ָכ֑ י ב ִּגּבֹוֶרֽ ֖ ְּבֹר֥ ְחָּת ְבַדְרְּכ   ]13ָבַט֥

הלוא לכם לדעת 
משפט. שונאי 
  טוב ואוהבי רע

  מיכה

ט: ַעת ֶאת ַהִּמְׁשָּפֽ ם ָלַד֖ ל ֲה֣לֹוא ָלֶכ֔ ית ִיְׂשָרֵא֑ ב ּוְקִציֵנ֖י ֵּב֣ י ַיֲעֹק֔ י  " ִׁשְמעּו־ָנ֙א ָראֵׁש֣ ע ֹּגְזֵל֤ ֲהֵבי ָר֑ ְנֵאי ֖טֹוב ְוֹא֣ ֹׂש֥
ר ַעִּמ֒י ְועֹוָר֙ם מֵ  ר ָאְכלּ֘ו ְׁשֵא֣ ם: ַוֲאֶׁש֣ ל ַעְצמֹוָתֽ ם ֵמַע֥ ם ּוְׁשֵאָר֖ ֲעֵליֶה֔ יטּו ְוֶאת  םֲעֵליֶה֣ עֹוָר֙ם ֵמֽ ִהְפִׁש֔

ַחת: [ג',  ר ְּב֥תֹו ַקָּלֽ יר ּוְכָבָׂש֖ ר ַּבִּס֔ חּו ּוָפְרׂשּ֙ו ַּכֲאֶׁש֣ ם ִּפֵּצ֑ ֵתיֶה֖   )1-4ַעְצֹמֽ

ת ָּכל ַהְיָׁשָר֖  ט ְוֵא֥ ים ִמְׁשָּפ֔ ֲמַתֲעִב֣ ל ַהֽ ית ִיְׂשָרֵא֑ ב ּוְקִציֵנ֖י ֵּב֣ ית ַיֲעֹק֔ את ָראֵׁש֙י ֵּב֣ ֹ֗ ׁשּו: ֹּבֶנ֥ה " ִׁשְמעּו־ָנ֣א ז ה ְיַעֵּקֽ
יָה֙ ִּבְמִח֣  טּו ְוֹכֲהֶנ֙ ַחד ִיְׁשֹּפ֗ יָה  ְּבֹׁש֣ ה: ָראֶׁש֣  ם ְּבַעְוָלֽ ים ִוירּוָׁשַלִ֖ מּו  ירִצּ֖יֹון ְּבָדִמ֑ ֶסף ִיְקֹס֑ יָה ְּבֶכ֣ יֹו֔רּו ּוְנִביֶא֖

ינּו א־ָת֥בֹוא ָעֵל֖ ֹֽ נּו ל ר ֲה֤לֹוא ֙ה' ְּבִקְרֵּב֔ נּו ֵלאֹמ֔ ה: [ג', ְוַעל־֙ה' ִיָּׁשֵע֣   ]9-11 ָרָעֽ
  מושחתת שמתעמרת ומנצלת את העם מדינית ודתית מנהיגות

ענוי הארץ בקשו 
  צדק בקשו ענוה

 צפניה

ְת֔רּו ◌"ַּבְּקׁ֤שּו ֶאת אדני ָּכל ה אּוַל֙י ִּתָּס֣ ֶד֙ק ַּבְּקׁ֣שּו ֲעָנָו֔ לּו ַּבְּקׁשּו ֶצ֙ ר ִמְׁשָּפ֖טֹו ָּפָע֑ ֶרץ ֲאֶׁש֥ י ָהָא֔ ְנֵו֣ ְּב֖יֹום ַאף ַ
  ]3 ב צפניה,:[אדני

א ֹֽ ל ל ית ִיְׂשָרֵא֜ ם ֽה': ְׁשֵאִר֨ ל ְוָח֖סּו ְּבֵׁש֥ י ָוָד֑ י ְבִקְרֵּב֔ ַע֥ם ָעִנ֖ א־ ַיֲעׂ֤שּו ַעְוָל֙ה ְולֹא "ְוִהְׁשַאְרִּת֣ ֹֽ ב ְול ְיַדְּב֣רּו ָכָז֔
ָּמה ִיְר֥עּו ְוָרְב֖צּו י־ֵה֛ ית ִּכֽ ם ְלׁ֣שֹון ַּתְרִמ֑ א ְּבִפיֶה֖ יד: ִיָּמֵצ֥ ין ַמֲחִרֽ   ]12-13 צפניה, ג[ ְוֵא֥

  

  

  בדברי הנביאים? מה "יהודי"
  

  . היא קודם כל מוסר חברתי ואתיקה אישית ,"דעת אלוהים"/ "דרך אלוהים" הרצויה

מוסר חברתי  ואישי  ., ואיננו ייחודי ליהדותהעומד בזכות עצמו איננו "ערך יהודי"מוסר חברתי שוויוני לכל, 

  משחר הזמן, הרבה לפני תחילת גיבוש עם ישראל.  באינסוף דרכי ביטוי אנושי מקדמת דנהערך כלל  הנו

 שחיתות מוסרית שמובילה לפירוקעל לצד הקינה המרכזית  מה "יהודי" בדברי הנביאים -נשאל איפה

י בדברי הנביאים כמו: " ביטוייםוחורבן. לשם כך  נבחן את החברתי  כּו לֹא ְּבֻחּקֹוַת֨ י "" [ירמיהו], ָהָל֜ ְוֵאַרְׂשִּת֥

י  ם ֶאת " [הושע], "ֶּבֱאמּוָנ֑הִל֖ ל ָמֳאָס֞ תַעֽ רּו ֻחָּקיו֙ וְ  אדני ּתֹוַר֣ א ָׁשָמ֔ ֹ֣ יּבְ  " [עמוס], "ל י ְיַהֵּל֛ ּו ֻחּקֹוַת֧ רִמְׁשָּפַט֥ " ָׁשַמ֖

  [יחזקאל].

  הקדושה" בפי הממסד הרבני היום?"תורתנו -הכוונה להאם "? תורת אדני"? "אמונה"? "חוקתימהם "

, להוציא את יישום ארבעת הדברות בדברי הנביאים אין כל פרוט קונקרטילא!  –התשובה לכך די ברורה 

לייחס את כלל עץ ההלכות והמצוות היהודי של היום  .נות מתוך עשרת הדברות, שיפורט להלןשוהרא

  משאלת לב, אך ללא כל סימוכין. הואלנביאים, 
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הם רואים בהם כשליחים  -מיחסים לנביאים תארים שהם ממש לא הםוממשיכיהם מימי הביניים, חז"ל  

 הדות הרבניתהי לפנישהעבירו את התורה שבעל פה, עץ ההלכות הבלתי נגמר שקובץ ונערך בימי הביניים 

  היום. וכך נאמר:  ממסדית

ואליהו קיבל מאחיה השילוני ובית דינו, ואלישע קיבל מאליהו ובית דינו, ויהוידע הכהן קיבל מאלישע " 
ובית דינו, וזכריה קיבל מיהוידע ובית דינו, והושע קיבל מזכריה ובית דינו, ועמוס קיבל מהושע ובית דינו, 

ומיכה קיבל מישעיה ובית דינו, ויואל קבל ממיכה ובית דינו, ונחום קבל  וישעיה קבל מעמוס ובית דינו,
מיואל ובית דינו, וחבקוק קבל מנחום ובית דינו, וצפניה קבל מחבקוק ובית דינו, וירמיה קיבל מצפניה 

(מסירת תורה שבעל  - 6, פס' הקדמה למשנה תורה[רמב"ם,  ..."ובית דינו, וברוך בן נריה קבל מירמיה ובית דינו

  ]פה)

ללא אזכורים בדבריהם  ,עמוס, הושע או ירמיהו כנושאי התורה שבעל פההנביאים לראות את 

  שמפליגה רחוק מדי.משאלת לב האוטנטיים במקרא, נראה 

   

מאפיינים יהיו  , שלימיםמפורשות מן המקרא התייחסויות מפורשות להלכות נמצא בדברי הנביאים שלוש

  :ארבעת הדברות הראשונות מתוך עשרת הדיברותב כאמור למעלה, בר. מדויהודיים

 (דיבר ראשון ושני) לא לעבוד אלוהים אחריםלהכיר באל הישראלי כאל יחיד, ו  .א

גן פולחן הקורבנות כיציאה לידי חובה למצוא חן בעיני אלוהים שילשאת שם אלוהים לשווא, הכולל לא   .ב

 (דיבר שלישי) עליהם.

 (דיבר רביעי) שמירת השבת   .ג

  

 ששת הדברות האחרות הן מוסר כללי שהיה נפוץ בקרב תרבויות שונות בעולם הקדום,-יש להזכיר ש

מאות ואף יותר של שנים לפני כתיבתם בספר שמות  מהנילוס עד הגנגס, מהמדבר הערבי ועד הים השחור,

     כל ייחוד "יהודי" דוקא. , ואין לו אחד מספרי המקראהפך ללספירה)  2מאה בלימים (ש – ובספר דברים

  

  (דיבר ראשון ושני) לא לעבוד אלים אחריםלהכיר באלוהי ישראל כאל האחד והיחיד ו
"ויגל כמים משפט וצדקה כנחל איתן" [עמוס]  -לצד תאור "דרך/דעת אלוהים" כמוסר חברתי ראוי לכל

 :נמצא את הטרוניה הקבועה לאורך כל המקרא כמעט

  " ם יםַאֶּת֣ ְהֶי֤ה ַכּגֹוִי֙ם  ,ֹאְמִר֗ ֶבן,ִנֽ ץ ָוָאֽ ת ֵע֥     ]32, כ [יחזקאל "ְּכִמְׁשְּפ֣חֹות ָהֲאָר֔צֹות ְלָׁשֵר֖

 " ַאִתי ל א ִקֵּנ֜ ֹ֨ י אדניַקּנ י ְצָב֗אֹות ִּכֽ ֵה֣ ל ֶאת ֱא ֙ ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ יְת סּו ְוֶאת ָעְז֤בּו ְבִרֽ י ָהָר֔ י ָהְר֣גּו ֶבָח֑  ִמְזְּבֹחֶת֣ ֶרב ְנִביֶא֖
  ]10מלכים א י'ט, [

 ":א ִהְתּבֹוָנֽ ן ֹ֥ י ל ע ַעִּמ֖ א ָיַד֔ ֹ֣ יו ִיְׂשָרֵאל֙ ל הּו ַוֲח֖מֹור ֵא֣בּוס ְּבָעָל֑ ע ׁשֹו֙ר ֹקֵנ֔ ֶבד ָעֹ֔ון ֣הֹוי ָיַד֥ ם ֶּכ֣ א ַע֚ ים  ּ֣גֹוי ֹחֵט֗ ֶז֣ ַרע ְמֵרִע֔

ֲא֛צּו ֶאת ים ָעְז֣בּו ֶאת־֗ה' ִנֽ ים ַמְׁשִחיִת֑ רּו ָאֽחֹור ָּבִנ֖ ל ָנֹז֥   ].3-4א'  ,[ישעיהו ְק֥דֹוׁש ִיְׂשָרֵא֖

  :ֶר ואפשר גם לראות את דברי עמוס, שמקונן על נטישת דרכי האבות א ָיְדעּ֙ו ֶּד֣ ֹ֤ י ל ם ֶאת ִּכ֣ אדני, "ַֽעל ָמֳאָס֞

הֵ  ט ֱא רּוִמְׁשַּפ֖ א ָׁשָמ֔ ֹ֣ ם ל ם ֲאֶׁשר ,יֶהֽ ם"   ַוַּיְתעּו֙ם ִּכְזֵביֶה֔ ם ַאֲחֵריֶהֽ   )4[עמוס, ב ָהְל֥כּו ֲאבֹוָת֖

  

  (דיבר שלישי) לא לשאת את שם האל לשווא
מוסר, צדקה  –נגד החברה שמתכחשת ל"דעת אלוהים"  של הנביא אוש והחמלהיהקינות וההזהרות, הי

כדי שלא יכעס של ממש, אלא לכל היותר,  ומשפט, מהולות גם בכעס על קיום פולחן לאלוהים ללא כל כוונה

, ולמעשה זה מצטרף לכלל ההבטים הלא לא מספיק "להיות דתי" כלפי חוץהנביאים אומרים ש ויעניש, אך 

  .לחורבןמעשים פסולים שיביאו  – שנעשים על ידי החברה ומנהיגיה  מוסריים
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 "י ֹרב ר  ָלָּמה־ִּל֤ ים  אדניִזְבֵחיֶכ֙ם יֹאַמ֣ ים ְוַעּתּוִד֖ ים ּוְכָבִׂש֛ ם ָּפִר֧ ים ְוַד֨ ֶלב ְמִריִא֑ ים ְוֵח֣ ְעִּתי ֹע֥לֹות ֵאיִל֖ ָׂשַב֛

אּו ֵלָר֖אֹות ָּפָנ֑י ִמי י ָתֹב֔ ְצִּתי: ִּכ֣ א ָחָפֽ ֹ֥ י: ל ס ֲחֵצָרֽ ם ְרֹמ֥ את ִמֶּיְדֶכ֖ ֹ֛ ׁש ז י  ִבֵּק֥ א תֹוִס֗ ֹ֣ ְוא  פּו ָהִבי֙א ִמְנַחתל ָׁש֔

א לֹא א ִמְקָר֔ ֹ֣ ֶדׁש ְוַׁשָּב֙ת ְקר י ֹח֤ יא ִל֑ ה ִה֖ ֶרת ּתֹוֵעָב֛ ה: ְקֹט֧ ֶון ַוֲעָצָרֽ ל ָא֖ י  אּוַכ֥ ה ַנְפִׁש֔ ם ּומֹוֲעֵדיֶכ֙ם ָׂשְנָא֣ ָחְדֵׁשיֶכ֤

א: ֹֽ יִתי ְנׂש ַרח ִנְלֵא֖ י ָלֹט֑ ים עֵ  ָה֥יּו ָעַל֖ ם ַאְעִל֤ ם ַּכֵּפיֶכ֗ ם ּוְבָפִרְׂשֶכ֣ ַע ְיֵדיֶכ֖ ה ֵאיֶנִּ֣ני ֹׁשֵמ֑ י־ַתְרּ֥בּו ְתִפָּל֖ ם ַּג֛ם ִּכֽ יַנ֙י ִמֶּכ֔

אּו: ים ָמֵלֽ ַע:  ָּדִמ֥ ם ִמֶּנ֣ ֶגד ֵעיָנ֑י ִחְד֖לּו ָהֵרֽ ַע ַמַעְלֵליֶכ֖ ירּו ֹר֥ ט ַאְּׁש֣רּו   ַרֲחצּ֙ו ִהַּזּ֔כּו ָהִס֛ ב ִּדְרׁ֥שּו ִמְׁשָּפ֖ ִלְמ֥דּו ֵהיֵט֛

יבּו ַאְלָמָנֽה:ָח֑מֹוץ ִׁשְפ֣טּו ָי֔ת   ]11-17[ישעיהו א  "ֹום ִר֖

 "ְצִּתי ְולֹא ֶסד ָחַפ֖ י ֶח֥ ַבח ִּכ֛ ים ֵמֹעֽלֹות:[הושע, ו , ָז֑ ִה֖ ַעת ֱא   ] 6ְוַד֥

  לּו ם"  אדני"ִיְזְּב֤חּו ָבָׂש֙ר ַוּיֹאֵכ֔ א ָרָצ֑ ֹ֣  ]13[הושע, ח ל

 שובה אל אדני בשעת צרה ומועקה גדולה (מצור אשור על ירושלים), אומרים האנשים: נלך ונ

נּו: אדני ְלכּ֙ו ְוָנׁ֣שּוָבה ֶאל" דהו, ולאחר שלושה ימים יציל אותנובונע נּו ַי֖  ְוַיְחְּבֵׁשֽ ף ְוִיְרָּפֵא֑ י ֥הּוא ָטָר֖  ִּכ֛

נּו ְוִנְחֶי֥ה ְלָפָנֽיו:  י ְיִקֵמ֖ ִים ַּבּיֹו֙ם ַהְּׁשִליִׁש֔ ה ְיַחֵּי֖נּו ִמֹּיָמ֑ ַעת֙ ְוֵנְדָע֣ה ִנְרְּדָפ֗ ַחר ָנ֣כֹון ֽמֹוָצ֑אֹו  אדני ֶאת ָלַד֙ ְּכַׁש֖

ֶרץ: נּו ְּכַמְל֖קֹוׁש ֥יֹוֶרה ָאֽ ֶׁש֙ם ָל֔  ]1-4[הושע, ו  "ְוָי֤בֹוא ַכֶּג֙

  כטל הבקר, כי חסד חפצתי ולא יחלוף והאל עונה על כך, אינני זקוק לפולחן שלכם שהוא

ֱעֶׂשה: קורבנות ה ֶאֽ ה ֶאֱעֶׂשה ָמ֤ ִים ָמ֥ ֙ ֶאְפַר֔ ֲעַנן ְּל ה ְוַחְסְּדֶכ֙ם ַּכֽ ֖ ְיהּוָד֑ : ְּל ים ֹהֵלֽ ל ַמְׁשִּכ֥ ֶקר ְוַכַּט֖ ן  ֹּב֔ ַעל־ֵּכ֗

ים ְּבִאְמֵרי ים ֲהַרְגִּת֖ ְבִּת֙י ַּבְּנִביִא֔ א: ָחַצ֙ י ֥אֹור ֵיֵצֽ י ּוִמְׁשָּפֶט֖ ְצִּתי ְולֹא ִפ֑ ֶסד ָחַפ֖ י ֶח֥ ַבח ִּכ֛ ים  ,ָז֑ ִה֖ ַעת ֱא ְוַד֥

 ]5-6ו " [הושע, ֵמֹעֽלֹות:

  

  (דיבר רביעי) שמירת שבת
 ם ְוַאל ת"  " ִהָּׁשְמ֖רּו ְּבַנְפֽׁשֹוֵתיֶכ֑   ]20-22[ירמיהו י'ז ִּתְׂש֤אּו ַמָּׂש֙א ְּב֣יֹום ַהַּׁשָּב֔

 י ֖ה'  "ְוַג֤ם ֶאת י ֲאִנ֥ ַעת ִּכ֛ ם ָלַד֕ יֵניֶה֑ י ּוֵבֽ ם ִלְה֣יֹות ְל֔אֹות ֵּביִנ֖ ִּתי ָלֶה֔ ם: ַוַּיְמרּוַׁשְּבתֹוַת֙י ָנַת֣ ית־ ְמַקְּדָׁשֽ י ֵבֽ ִב֨

י לֹא ר ְּבֻחּקֹוַת֨ ל ַּבִּמְדָּב֗ כּו ְוֶאת ִיְׂשָרֵא֜ ם ְוֶאת ָהָל֜ י ָּבֶה֔ ָאָד֙ם ָוַח֣ ם ָהֽ ה ֹאָת֤ סּו ֲאֶׁש֩ר ַיֲעֶׂש֨ י ָמָא֗ י  ִמְׁשָּפַט֣ ַׁשְּבֹתַת֖

ר ם ַּבִּמְדָּב֖ י ֲעֵליֶה֛ ר ִלְׁשֹּפ֨ ֲחָמִת֧ ד ָוֹאַמ֞ ם:  ִחְּל֣לּו ְמֹא֑  ]12-13יחזקאל כ, [ְלַכּלֹוָתֽ

 איסור בהקשר זה נעיר, ששמירת השבת, איננה שמירת השבת נוסח ההלכה היהודית שחוברה בהמשך, כמו

שלא היו חלק במנהגי השבת והחג  נשיאת חפצים, שימוש בחשמל, נסיעה ברכב וכיוצא באלה דברים

השנים על ידי פוסקים מימי הביניים, וקובעו , אלא חוברו מאות שנים לאחר מכן, והוחמרו עם המקראיים

  .16 -במאה ה

  

  ם?נביאינלמד מהמה ולסיכום: 
, שהם ערכי אנוש הראנו שדברי הנביאים עוסקים בהזהרות מפני המצב מוסרי חברתי המושחת והמנוון

חברה מנוונת . (ברוח ששת הדברות האחרונות מתוך עשרת הדברות) כלליים היפים לכל החברה האנושית

 כאז כן עתה. -רלוונטי לתמיד  דינה להיחרב. –ומושחתת 

שהם ארבעת  , לימים היהודיים,מפני התנערות מהמאפיינים הדתיים לאומיים לצד אלה מזהירים הנביאים

  ת שמו לשווא, ושמירת השבת.ועבודת אלוהי ישראל בלבד, לא לשאת א דבקות :הדברות הראשונות

  לא נמצא בהם התייחסות לפולחן ייחודי ישראלי מעבר לכך.

   

  

 


