Les nations à Jérusalem

Un Temple universel
Contrairement à une idée fausse largement répandue,
le Temple de Jérusalem concerne également les nonjuifs. C'est ce que le roi Salomon et le prophète Isaïe
appellent de leurs vœux.

Le Temple, une maison pour tous les peuples.

ספר מלכים א' פרק ח'
מא וגם אל הנכרי אשר לא מעמך ישראל הוא ובא מארץ רחוקה למען שמך כי
ישמעון את שמך הגדול ואת ידך החזקה וזרעך הנטויה ובא והתפלל אל הבית
הזה מג אתה תשמע השמים מכון שבתך ועשית ככל אשר יקרא אליך הנכרי למען
ידעון כל עמי הארץ את שמך ליראה אתך כעמך ישראל ולדעת כי שמך נקרא על
הבית הזה אשר בניתי
מב

ספר ישעיה פרק נו'
ו ּובְ נֵי הַ ֵנכָר הַ נִּ לְ וִּ ים עַ ל ה' לְ ָש ְרת ֹו ּולְ ַאהֲ בָ ה אֶ ת ֵשם יְהוָ ה לִּ ְהיוֹת ל ֹו לַעֲ בָ ִּדים ָכל
יתי ז וַ הֲ בִּ יאו ִֹּתים אֶ ל הַ ר ָק ְד ִּשי וְ ִּשמַ ְח ִּתים בְ בֵ ית
יקים בִּ בְ ִּר ִּ
שֹמֵ ר ַשבָ ת מֵ חַ לְ ל ֹו ּומַ חֲ זִּ ִּ
יתי בֵ ית ְתפִּ לָה י ִָּק ֵרא לְ כָל הָ עַ ִּמים
ֹֹלתיהֶ ם וְ זִּ בְ חֵ יהֶ ם לְ ָרצוֹן עַ ל ִּמזְ בְ ִּחי כִּ י בֵ ִּ
ְתפִּ ל ִָּתי עו ֵ
מדרש תנחומא על פרשת במדבר סימן ג'
אמר רבי יהושע בן לוי אלו היו יודעין אומות העולם מה בית המקדש יפה להם
קסטוריות היו מקיפין אותו כדי לשמרו שהיה יפה להם יותר ממה שהיה יפה
לישראל
שיר השירים פרק א'
ְרּוש ָלִּם כְ ָאהֳ לֵי ֵק ָדר כִּ ִּיריעוֹת ְשֹלמֹ ה
ְשחו ָֹרה אֲ נִּ י וְ נָאוָ ה בְ נוֹת י ָ
רש''י
]…[ וקורא לאומות בנות ירושלם על שם שהיא עתידה ליעשות מטרפולין לכולן
כמו שנבא יחזקאל )יחזקאל טז( ונתתי אתהן לך לבנות
Rois I chapitre 8
41

Je t'implore aussi pour l'étranger qui ne fait pas partie de ton peuple Israël et qui viendrait
de loin pour honorer ton nom. 42 Car ils entendront parler de ton grand nom, de ta main
puissante et de ton bras étendu, et ils viendront prier dans cette maison 43 toi, tu l'entendras
du ciel, ton auguste résidence, et tu exauceras les vœux que t'adressera l'étranger, afin que
tous les peuples du monde connaissent ton nom, qu'ils te révèrent comme ton peuple Israël,
et qu'ils sachent qu'elle est sous l'invocation da ton nom, cette maison que j'ai bâtie.

Isaïe chapitre 56
6

Et les fils de l'étranger, qui s'agrègent à l'Eternel, se vouant à son culte, aimant son nom et
devenant pour lui des serviteurs; tous ceux qui observent le sabbat et ne le profanent point,
qui persévèrent dans mon alliance, 7 je les amènerai sur ma sainte montagne, je les
comblerai de joie dans ma maison de prières, leurs holocaustes et autres sacrifices seront
les bienvenus sur mon autel; car ma maison sera dénommée Maison des prières pour toutes
les nations.
Midrach Tan'houma sur parachat Bamidbar, §3
Rabbi Yehochoua fils de Lévi dit: si les nations savaient combien le Temple leur est précieux
ils l'entoureraient de soldats pour le garder car le Temple leur était plus précieux qu'il ne
l'était à Israël.

Cantique des cantiques, chapitre 1
5

Je suis noircie, ô filles de Jérusalem, gracieuse pourtant, comme les tentes de Kêdar,
comme les pavillons de Salomon.

Commentaire de Rachi
[…] Le verset désigne les Nations comme "filles de Jérusalem" car à l’avenir Jérusalem va
devenir une métropole pour toutes les Nations du monde, comme l’a annoncé le prophète
Ezechiel (voir Ezechiel 16,61)
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