
 ג-ד חד, יחזקאל א-ב, "ז,ירמיה

מאת

 זר-כבודמרדכי

 כתובה יהודהחטאת
 שמיר, בצפרן ברזל,בעם

 לבם לוח עלחרושה
 1. מזבחותיכם ולקרמת-

 ואשריהם, -מזבחותם בניהםכזכר
 8. בשדה הררי הגבוהות, גבעות 9 על רעע, עץעל

 על תשחה והיא י, ט"ו, בפרק המתחילה נבואה, של ההתימה מפיסקת קטעזום
 לנבואה הפיסקתי שייכות ביהודה. הגבעות ועל ההרים על אלילים צבודתחטא
 הלשון משימוש וגם הנושא מן גם מוכחת - לפרקים החלוקה כנגד -שת

 : זאת לחטיבההבשותפים

 ב-ג י"ז, - בשדה הררי הגבהותגבעות סו ט"4 - ונבעההר
 ד יעז, -נתתי טו ט"ז, -נתתי
 -נהלתי

 ד יעז, -מנחלתך יח טוו,
 -חטאת יה י, ט"ז, -חטאה

 ג א, יעז,
 ד י"ז, - ידעת לא אשרבארץ יג ט=ז' - ידעתם לא אשר הארץעל

 חטא חומרת על וברים שבספר האזהרות מן ובסגנונה בתוכנה מושפעת זונבואה
 ! הספרים בשני הלשונות השוואת מן כיוצא זרהעבודה

 הררי הגבתצת' גבעות על רענן, ryעל אלהיהם את . . . תאבדוןאבד
-בשדה הגבעות ועל . . . ההריםעל  א--ב. י"ז, ירמי 

 ב. י"ב, רב' - רענן עץ כלותחת
 ואמותיכם, אתם ידעתם לא אשר הארץעל ידעת לא אשר טיאל
 יג. ט"ז,ירמ' סד. לו, כ"ח, דב' - אחרים.אלהים - אחרים אלהים את שםועבדת שם ועבדת ואבותיך,אתה

 גינצבורג, ד' מהד' תנ"ך ר' מזבחוהם, י"ג:1
-BH 

 הנ"ל. ובספרים שי מנחת 'ר' ועל, י"ג:2
 - בשדה" דפלחתון "על ת"י חברן כן הקודם; לפסוק שיכות בשדה" "הררי שהמלים: נ"ל3

 הפסוק מסתכם כפשיטא אבל ת"י, כמו ותרגמה א, פסוק מסיימות הן ובולגנה תוכנן,מבחינת
 ית' אמנם השדה. ובהרי הגבוהות הגבעות כל ועל כתוב: באילו ובגברא", "ובמוראבמלים:

 כא. (ר, ש"ב בגלבע", הש,ל"הרי ~Ka 411 עש(ף6 עש ay~qp ז כתוב:תיאודטיון

כסלו תשל"א בית מקרא (מד)
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מרדם

 ה' את עבדת לא אשרתחת
 . . . אויביך את ועבדת . . .אלהיך
 מז--מח. כ-ח,-דב'
 - ותיקד ,באפי קדחה אשכי

 ן ינ' ;

 כב. ל"ב,דבי

 מה א. : ברור לא זה לעומת זרה; עבודה חטא היא יהודה 4 שחטאת ברורמכאן
 "כזכר". במלה המתחיל בשצפך המושווה' ,מה4 ב. לבם", "לוח הביטויפירוזו
 ., . . ל'מחוק נוחה ואין בש'יקוע חקוקה : כלרמ,ר הוא, ל ש מ " : מפרשרש"י
 קעקע, כתועת הוא - המשל ; מובן - הנמשל שלהם". זרה עבודה שוכחיםשאינם
 שאים ועקוע למחיקה כתב. _-. קעקע "וכתבת : כח י"ס, בויקרא מפרש הואשכן
 בעט וחהושה כתובה הגא ו ל כאי " רד"ק: בפירחח לוה דומה 5. לעולם"נמחק
 אלא ; לעולם" קיי6. הוא.דבה --ד באבן וחוקק בו האדם שיכתוב הדבר כיברזל,
 והבעט אל כמקביל לא שמיר" "בצפרן מפרששהוא

 ברלי-
 קשי אל כמיספורה אלא

 - לבם לוה "עלהלב:
 י שנאמר לאבן, . אחר במקום שהמשילו .וחזק, שמצה הו4.

 כו(". ל"ו, ; יט י"א, )יחז' האבן לב אתוהסירותי
' משל היא הלב עלי א6::הכתימה (4 : קשה 'אלה יפירושים 'לפי אמל '' -  אמר לא למה 

 נתתי;,את ; אל '~המאביל א6תבנה" לב6 "על לב( )ל"א, להלן 6מו לבם" על"כתובה
 וסועה מיטפווה ג4א אצלל- שתחילתה,של נמצא -- כן אם ב, לקרבם(?תירתי
 ספרותית. מבחינה מאד דחוק בודאיזה - עליו השהיזו הקרבז ביש המזבח 6 קרנות על כתוב זה שחטא האומר ריאלי,תיאור

 וכנראה העזה, על : כלומד 1%1 106 4ט00תזס 141 1ס51קסא י היוניבתרגום
 כדרך הלב, שכנגד העור על ככתיבה לבם' לוח על . . . "כתובה המשפט אתהבינו

 זסקןcardis latudiner4 8 בוולגטה  תורגם לוה  וברומה קעקע, בתובתהכותבים
 כמו בבשרם,  בתוגה לנמי:  צריך שהיה  הוא, וה בפירוקו  הקושי הלב(. שטה)מעל

 לבם". ח 1 ל "על ולא ; כח י"ט,בויקרא
 אחרים בהקשרים בשימושו .לעיין עלינו הזה, הבטוי משמעות על לעמוד כדי.

 , גל ;,ז';' גלל במשלי י פעמיימ עוד נמצא הואבמקרא.
' -' 

 :" ; לבך.;ל יצר ומצוותי ' תשכח אל תררהי "בני.;

 לבך". לוח על כרנבם ) גרגרותיך, על קשרם ; יעזבוך אל ואמתחסד

 הסך הוא שתכנן והמצוה התורה של וקשירה בכתיבה איפוא סדהבר כאג.,
 ג;_ ז', המקבילה, הפיסקה מן מתאשר זה פירושו 8. שם רבש"ע כדעתואמת,

 ן

- "חטא" בין להבחין יש4  במעשה כמפורש גדולה" "חטאה שהיא "חטאה" לבין סתם 
 . חטאה. ובקיצור: ל-לא ל"ב, שמותהעגל,

 1. ג', מכות מס' המשנה, לפי5
 "ולקרנות" ולמ"ד הרד"ק: ילפי מא(, עמ' הרקמה, שאח, )ר"י קרנות ועל כלומד: -ע ולקרנות 'ש

 ;במקום'בי"ת;
 ., י ' ' .,.' -

.
' ',Hexapla' .Field ע' 7
 ) :~ תשכחמ. שלש והטעם: י . . והמצווה האירה על - כתבם קשרם, לש1נ1: וזה8

 ]2[זר-כבוד

לא אשר בארץ אויביך אתוהעבדתיך
 ד. י"ז, ירמ' -ידעת

- תוקד עולם עד באפי, קדחתם אשכי
 ד. י"ז,ירמ'

כסלו תשל"א בית מקרא (מד)
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:[asג-ד י"ד, 'הזקגל אביבן י"ז,יבמיה 

 ותורתי ' ) וחיה, מצוות?:"שמר

_- 
 ק'!, ,' , ; כאישון,עיניך

 ,ן,!. . ,, .: ,. יוח,לבך". על כתבם , אצבעותיך,, עלקשרם

 ממש לוה ועל האצבעות, על כתכשיט חפץ של וקשירה שבכתיבה ברורהרי
 י4ה,והיו על לאות "וששרתם : בתורה אלה פעלים ~שמשים זו בהוראה אכןמדובר.
 בלשון :ונשנו ח-ט( ו', )דב' הבשעריך" ביתך מזזות על וכתבתם עיניך, ביןלטטפת
 :לך "ושיו) היא: שמטרתו ממש שה מע ב כאן מדובר כ; י"ח, *"א, שם,רבים,
 למילין כמצוות חז"ל ע"י ונתפרש ט( י"ג, )שמ' עיניך" בין ולזכרון ידך עללאות
ומזוזה.
 1"* .0ז ~xkaso 4הז ~Kap5ia - לבך" לוח "על למגבעים תרגמו הפסוקים-בשני

 לבך(; לוחות על )= מcordis tabulis 1 141 : תורגם ובוולגטה 9, לבך( שטה על)22
 לזכרוןן דברים שועות לוחיות על לרשום הרומאים מנהג משקף זה שתרגוםלראה
 במ4רושו ווילדהביר מהגאלת. בהוראה ולא ש מ מ לות על כתיבה כאן .פירשועכ"פ
 10. לתפילין רמו כאן שיש סבור אףלמשיי

: 

 וצאת אעפ"י כמיטפרוה, לב" "לוח הביטוי נתקבל לירמיה החדשיםבפירושים
 דם דכאת סימני על ריאלי, כתיאור מפרשים הם מזבחותיכם" "לקרנותהסיפה

 וגו'". "כזכר הכתוב המשך בפירוש מבוכה להם גרמה זו תפיסה עליהן.הקרבנות
 הדיבללה, צד על לבם לוח נאמר "ולא 1 הכותב 11, ארליך הוא ממסברתם שחרגהיחיד
- לב( )ל"מ, אכתבנה" בם ל  "ועל  הוה בספר נאמר ההשאלה צד עלכי  ולא 
 לבך" לוח על כתבם גרגרותיך, על "קשרם : נאמר אחר ובמקום ; לבצע לוח"על
 ג( ג',)מש'

-  ; ממש גרגרת לאדם שיש כמו , ש מ מ לוח אדם ללב שיש הרי 
  לבם  לוח ועל לבם, על לוח נושאים היו שהראשונים שבמשלי, הכתוב מןולמדנו
 %4את 1 ב% ואף - ויוכרהו תמיד ייאהו למען בעליו, תעיני  מאד היקר הדברכתוב
 לוח על לה וכרון  כתוב מאר,  עליהם  חביבה  והיא אליליהם, עבודת שהיאיהודה,
לבם".
 אותו ביסס שלא אלא הפשט, בדרך ארליך את  אמנם הנחה החריף  הפרשניחושו

 ואגב וג'", "כזכר הכתוב המשך את להטב"ר לו הקיל לא זה ומלבד צרכו,כל
 כרחוק הפשט מן הרחוק לו, שנתן סכסולוגי בפירוש הסתבך ; -שבשתאהריפתא
 מזיכרות.זכרון
 ואבריהם". מזבחותם - בניהם "כזכר : ב לפסוק בפרשנות קצת נתבונןעתה

 בתר בנו על געגועים לו שיש כאדם : אלעזר ר' מפרשו ע"ב, מ"ג,בסנהדרין
 להם היתה כן - בניהם כזכירת : רש"י כאן מפרש לפיו 12. בה  )נתקוירסדאביקו
ו זכירת "אמר : ברד"ק לזה ודומה ; מזבחותםזכירת י  - עליהם והסיפור 
 וכו'=. בניהם כזכירת עליהם ערבהוא

 ובמליצה קצרה, דרך של העקרון לשי יפה, הכתוב כך מתפרש . תחביריתמבחינה

ה ףז(מגזז כמו היא כאן 01ז((ג[ז שהוראת הנמנע מן זה אין אבל9  ,. לוח. 

101897( Marti 1]. ,)11. Sprueche Die 0. ם. .~ildeboer, (.,
 תרס"4נ ברלין ג', חלק כפשוטו, מקרא11
 .,: ע"ש. בה, רש"י: כגרסת12

כסלו תשל"א בית מקרא (מד)
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11 זר-כבודמריכי
 העמק מצד ועא שקשי המאהב; במקש חסר של דעמצת הרבה ישהמשטמת

 בחותן במים א ה ומללה שבלב האפרה על רק ירמה מתרעם האם :גתו
 אחרים אלוהים "ושם הפסרק את פירשו זדה, עבודה באבק שהח'מירו חז"ל ?וגלות
 *1, אלילים בשם הנשבע לעמין יג( כ"ג, )שמ' פיך" על יישמע לא תזכירו,לא

זאפי~
 שהנביא מסתבר לכן ,בלבד. הלב בהרהור .מתחייב איש עקי.בא י' לדעת

 בעם, שהתפשט זרה עבודה של סוג , ה ש ע מ ה מ ע שיש בזכירה כאןמדבר
 ירמוה. מחריעועליה

 התחכירי, Inasaa - וביותר הפסוק, בפיהוש גם התלבטו החדשיםהמפרשים
 15 דרייוור כן כארבם. הנוסח, לשובחם אלא המשיג לקצר לא הקשיים אתויחסו

 מ01(1( קייל של בשמו רש"י של פירושו את שהביא אחרי ירמיה, עלבפירושו
 error some be must there : במסקנה ומסיים ופרכות 'קושיות של בחבילההקיפו
textthe ,16 בפירישו רוטשטיין עונה ואחרנו מן : verdorben ב* text der .aber 

 ממש בלוחית מדובר שכאן הסברה את נקבל אם יתישבו האלה הקשיים כלאכן,
 זרוז עבורה, משום היה ענידתה ובעצם הלב כנגד אותה עינוים אלילים עובדישהיו
 הקרוב,, במזרח, קדם בימי מצויים שהיו החותמות מסוגי אחד הרה הלבלוח

 ז1. אומן מעשה עשוי ומטה הותם יש אחד לכל : הבבלים על הירודוטכדברי
 ושובץ )דיאמנט( שמיר בצפורן או ברזל בעט חרותה יקהה, אבן עשוי היההחותם
 ,החותמת מסוג בצוואר, בשרשרת הוקטור כתליון אותו נשא בעליובזהב.

 החותם צמידות בגלל האצבע. על כטבעת או הזרוע על כצמיד 18,והפתילים"
 ; י( ח', )שה"ש זרועך" על כחותם לבך, על כחותם "שימני : למשל הפךלבעליו

 "קשרם ; כג( ב', )חגי כחותם" "ושמתיך ; כד( כ('ב, )ירמ' ימיני" יד על"בחותם
 19. ז( ג', )משלי אצבעותיךןעל

 ולפעמים הבעלים שמות וגם פולחניות סצינות הכיל החותם שעלועזהריט
 האלילית, המיתולוגיה מתוך הלקוח היכר "סימן : מוסיף קונסינו 20. ולחשיםתפלות

 עצמ'ה כשהיא גם האליל של הדמות. את המזכירים סמלים הם - אביזר איזהאו
 21 מתוארת"אינה

 בו לאשר - שימושי כחפץ ; לנוי כעדי ! תפקידים כמה היו אלהלחותמות
 פולחני לשימחת העות; ומוחות מהלות מזיקים, מפני לשמירה כקמיע ;מסמכים
 "בדהויות : 22 פיקאר ש. אומר הקדומה בחברה החותמות לחשיבות בנוגעולזכרון.
 בשל גם אלא 'הדיקוראטיבי, ערכן בשל ורק אך בחרו לא גביהן עלהחרותות

  תרצ"ט(.  לירושלים,  6ד-דו עמ' ח"ב, נבחרים, כתבים יליז, ד' ר'13
 קפ"ב. סימן כ"ג, שמ' שימה, תורה עי'14
151906 Jer. 0ן Prophet ofthe book The ~Dtiver) 
161922( Kautzsch (HKAT 7 .,ו. .Rothstein 
 יח. ל"מ, בראשית הס' תרצ"ה(. ירושלים שור, א. )תרגום 195 סימן א' ספר הורודוטוס בתמי17
 כה. שם, שם,18
 לכן  האצבע, על נכאבה  והיא הצורך לפי לתואמה הניתנת ספירלה כמין היתה הטגעת19
 סובב. = ט00(81(7 קשרם: בעוועים:תורכם
 ,Babyl. 8. .Meissner .ח .Heideiberg 262--4, 1, AMyr 1920 ר'20
 41969 ת"א גילאי, ש. )תרגום 130 עמ' ובבבל, באשור יום יום הת קונטינו, ז'21
 1964(. ת"א, אלטבאואר, מ, )תרגום 99 עמ' חדשת, - בקרת יום יום חיי פיקאר, ש. ר'22

כסלו תשל"א בית מקרא (מד)
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 ג-ד יעד, יחזקאל א-ב; י"ז,ירמיה]5[

 המגינים ,האלים בחותם החתומות וחשיבויות שהפר מי ... ת תי הדפעולתן
 האלים*' בנקמת המסתכן הקורש את כמחלל כמוהו - ההותם( בעל )עלעליו

 ששימשו מתבת בקופסאות גתומת  שהיו עור על כתובות קמיעות גם מזכירפ"קאר
 שייכות יח, י"ג, ביחז' הנזברות והמספחות שהכמתות הדבר שקרוב ונ"לכתליון,
 לנפשות. והשבעות לחשים שהכילו קמישת של מוגלאותו
 ר' שפירש כמו אלו,, מיטלטלות צורות שימומו י נ ח ל ו פ ש י מ ש ת כגם
 yann דברי את - בימיו אלילים עובדי כמנהגי הסתכלות מתוך כנראה -יצחק
 ומניחה יראתו דמות  עשה ואחד אחד שכל מלמד וג', מסכה להם ויעשו : בי"ג,
 מ"ג, )סנהד' ומנשקה ומחבקח חיקו מתוך מוציאה - שזוכרה בשעה ;בכיסו

 הכוהן שנשא החושן והוא התורה, מן לנו ידועה ן ו כי ז ל לב לוח שלדוגמא ע"ב"
 שובצו בו ס-מ( עשרים ~ערך מרובע זרת עול בגודל זהב לוח ו; לב ל עהגדול
 ה' לפני "לזכרון ישראל בני הבמות חרותים ועליהן יקרות אבנים עשרהשתים

 כס(, כ"ח, )שמ'תמיד"
 25. המלכתו בטכס למלך ניתן אשר "העדות" עדי שהיה נראה זה מעין לבלוה

 *2. מקדש כהזית שצורתו חושן תקזי היה מצרים מלך של צווארועל
 ארכי- באוספים כיום נמצאים וסמייהן אליליות דמויות עם שונים לבלוחות
 1 דוגמאות כמה אזכיר המקצועית. בספרות. ומובאים, שוניםאולוגים

 של כתובת עם תנינים על דורך חור האליל )11~19.4(' מאבן מצריקמיע1.
 25. 569( מס' rAOTB 2 )גרסמןלחש

 משלצת רובצת ולידו ים במתי על דורך מרדוך האליל הקוק ועליהחותמת2.
 5(. ציור ב' כרך 20, מייסנר ח()תיאמת

 18. ציור שם, ומזבח, פס'ל לפני הקרבן הבאת תיאור עםחותמת3.

 20. 75( ציור כ"א, )מייסנר במפלצת הנלחם )?( אשור האליל עםחותמת4.

 134. צילום שם, בבלית, תפילה בצירוף וסמלים פסל עםחותמת5,

  136(. צילום נשם, ואריאל)ו( מזבח לפני מתפלל  בוהן  הכשדית, התקופה מןחותמת6.

 662(, צילום י2 )פריטשרד דעץ בכתב ולחש מפלצות שתי עם קמיע לב,לוח7.

 - ומאגית פולחנית מבחננה אלה, לב לוחות של הדתית 'למשמעות לבבשים
 ערכו שכן ; ברבים שנתפשט זה לעדי יהמיה של החריפה התנגדותו את עתהנבין

 זרה, לעבודה מקודש אוביקט לנושאו להזכיר אלא הדלקורטיבי היה לאהעקרי
 יתבארו זה פי על דצ"ל. יצחק ר' כדעת זרה, לעבודה שימש גופו שהואויש

 : יפההכתובים
 )חיותה( וג'-חרושה בעט בתובה אלילים, יהודה-עבודתחטאת

 ולקרנות הלב. כנגד ויורד בצוואר  הקשור התליון זה - לבם לוחעי

 טובות. מאבנים יפים ודברים אברבגאל: בהד"ק. ושם עי' יא. ב"ג, דה"ב נבו י"א, מל'וב הש'וי
  1963(.  ת"א טטלר, ה )תרגום 54 עמ' במצרים, יום יום חיי מונטה, פ. ר'24
251927 Berlin z.AT, Bilder Adtoriental. 8. .Gressmann, 
261925 Heidelberg 11, Assyr. ש Baby1. 8. .Meissner, 
  ,East Near Anc. 8. 3.  .Pritchard מPrinceton Pictul~s, 1  1954ד2
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"1 , : . 'מהו,כי:זר-כגיד.
 הקרביה בדם זאת חטאה כתובה המזבחות קרנות על 1ם -7 כ,ם חי ו " במז

 העודד, יזכרום, למען ואשריהם, מזבחותם את הלוח על חוהתים הם כן --7 הלבלוח עי לזכרון: בניהם שמות חורתים שיוד כשם - הם ני ב כד בז עליהן.שהיזו
 ועל רענן עץ יד. על הנמצאים המזבחות אותם ; אייהם להתפלל או בהםלהישבע
 ב(. י"ב, )דב' מפניהם הזהירה שהתורה הכנענים כמנהגי ; גבוהותגבעות

 בדברי סתומה פרטיה לנו תבהיר גם זרה עבודה כתשמיש התליוניםהערכת
 בכבל. :ממר הטלה נביאיחזקאל,
 לדרוש הנביא אל באו ישראל מזקני שאנשים מסופר י"ד פרק יחזקאלבס'
 זעמו את עליהם שופך הוא להם להיענות במקום חלם כהוגן, נהגו ולכאורה ה'.את

 ומכיפול לבם, על גילוליהם את העלו האלה "האנשים : הנימוק מתוך אותםודוהה
 הנביא ז. ד, ב, בפסוקים פעמים, שלש חוזר זה משפט פניהם-. נכח נתנועונם
 : לגם" על גילוליהם "העלו על המקובל הפירוש )ח(. כרת בעונש עליהם מאייםגם

 הרהוהים שבגלל החתכן : מתמיה הוא - ורה בעבודה הרהרו במחשבתם,העלו
 בספרי : העניין בפירוש נדחקו כבר הראשונים ? כרת עונש אדם יתחייבשבלב
 ישראל בין הברית תוקף קיום על יחזקאל עם ויכוח לזקנים מיוחס שלח פ'סוף

 .שרצו : היינו לב(, כ', )יחי רוחכם" על  "והעולה 09 מזוהה ופסוקנו בגלות,למקים
 המסביר, 28' פוהרר של בפירושו נמצאת דומה שתפיסה מעניין הגויים. ככללהיות
 לפשוטו אבל ה'. עבודת עם אלילים עבודת לשתף מיחזקאל רשות לבקששבאו
 לנביא באו שהם משמע אלא זאת, לתפיסה אחיזה י"ד ביחזקאל אין מקראשל

 לפרק מאשר מ"ב פרק בירמיה למסופר יותר דומה ופרשתנו לה', בעדםשידרוש
  כאסמכתא.כנגד ביחזקאל שהשתמשו בספרי-נ"ל הדרשה  לעצם 29. מאד  הבעייתיכ'

 העניף להקשר  מתאים וה  המצוות,  לביטול  שהטיפו פאולוס של מסוגוהמינים
 שהרהור מכאן להסיק רצו ע"ב( )ל"ט; קידושין במסכת  גם ע"ש. ציצית,בפרשת
 )דב', וגו' לבבכם" יפתה "פן של שהלאו וקשה, - כמעשה נחשב זרהעבודה
 ואין מעשה בו שאין לאו הוא ד( י"ס, )ויק' האלילים" אל תפנו "אל וכן Oe'י"א,
 הלב בהרהור תטעו "שלא : ההלכה את הרמב"ם ניסח כך משום עליו.לוקיו
 לפסוקנו, בפירושו אברבנאל הלך ואחריו ע"ש( א--ב פ-ב עכו"ם, )הלכות " ד ו ב על

 י-ד בפרק יחזקאל דברי בהבנת הקשיים וממקור נ"ל דוחקא. בתר דוחקא :בסיכום - שקר" נביאי בעצמם היו דגילה "שבזקנים כאן לפריס נדחק המלבי"סע"ש.
 לבו" על "עלא עם הפעיל, בבנין לבו", על "העלה : המליצה את שזיהו זה,הוא
 פתאום. הבא הרהור של נצנוץ ספונטני, באופן חשב : שמובנה קלבבנין

 המש ; רוץ( בן  )לב זו  בהוראה הקל בבניין  זו מליצה באה במקרא  פעמיםשמונה
 מהקשרו! ונלמד  נעלם היא )בירמיה(  פעמים ושלוש מפורש  הנחמאפעמים

 דברים. - י ל"ת, ,tnsa' י  תועבה - לה ל"ב, בירמיה ;  הבריתארון -  סו ג', בירמיה ; הראשונות - יז ס"מ בישעי ; כסף - ה י"ב, במ"ב :מפוטש
 : ,)תועבה(. - כא מ"ר,  שם 1  )תועבה( - ה י"ט,  שם 1  )תועבך( -  לא ז',  בירמיה :נעלם

281935  Q'uebingen  , )11~1'ז8ןאסע. .;( )ז, 
 512. עמ' כ"ג, תו"א  קויפמה  רה29
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 ג-ד י"ר, יחזקאל א-ב; י"ז,ירמיה]7[

 לומר יחזקאל ,רצה אילו הפעיל. בבניין השימוש נמצא י"ד' ביחזקאל כאן,רק
 הוא הרי - לבם על גילוליהם עלו המשפט: את מנסח היה האלילים, על חושביםשהם

 "אחר אומר היה או החשבת"; לבבך על דברים "יעלו י: ל"ח, להלן זו במליצהמשתמש
 ן י נ 'ב ב המליצה הוראת שונה אולם טז. כ', להלן כמו הולך", לבםגילוליהם

 חגב עדי "המעלה ; דויד שבדברי לין בדומה כבהשית, משמעות לה ויש ל י ע פה
 ותלוי בצוואר הקשור עדי להעלאת כוונתנו כאן גם כד(. א', )ש"ב לבושכן"על
 הלב,כנגד

 המלישה את. 'תמיד המשלימה פניו", נוכה ישים עוונו "ומכשול המקבילהועוד,
 נושאו את המכשיל , ש מ מ ץ פ ה על פה שמדובר מוכיחה היא גם -ההיא
 בעל שכל אל'ילות וסמיי דמויות עם חותם - תליין אלא איפוא זה אין פניו.נגד

 .בן ירמיה כמו ממש, זרה עבודה בזה ראה יחזקאל אבל בו, התקשט בבבלבעמיו
 . , ביהודה.דורו

. . ' 
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