
 ישראל של הרוחנית- והמטאמורפוזה.ירמיהו

..( 

,.מאת

-' ויינפלדמ.

 תחיה רק לא המבשרות נבואיות אמרות של סדרה אס מוצאים ירמיהובספר
 הכולל המלה של והמקורי הרהב במובן לישראל והכוונה - ישראל שלנשמיח
 אילו פירושה אע זו רוחמת תחייה רוחמת. תחיה נם אם כי - י הצפת שבטיאת

 העבר ערכי של מוחלטת רביזיה להפך אם כי הישנה המסורתהחיאת
 שהיה כפי כשלה, וישע הצלחה ושבטית דבר חדשה, למציאותוהתאמתם
 1 ר מ א י א ל : ואנטיתיזה תיזה של בצורה משסחות אלה נבואיות אמרותבעבר.

 והןמנעותלערכים זאת... כי כזאת... לא אם... כי כך...עוד
 הברית, לוחות הברית, ארון. כמן דנא מקדמת בישראל מקודשיםועקרבית

 אותן נמנה הבה הקרבנות. גם  שונה ובהקשר מצרים יציאת ומיורת ועונששכר
 ... , . . מבקוות. ונסיק פתח מכן ולאחרתחילה

 יעלה ולא ה' ברית ארון עוד יאמרו לא ה' נאום ההמה"בימים1.
 יקראו ההיא בעת עוד. יעשה ולא ימקדו ולא בו יזכרו ולא לבעל

 עוד ילכו ולא לירושלים ה' לשם האיים כל אליה ונקוו ה' כסאלירושלים
 טז-יז(. פ', הרע" לבם שרירותאחרי

 כרית יהודה בית ואת נית'שראל את וכרחי ה' נאום גאים ימים"הנה2.
 להוציאם בידם ההזיקי ביום אבותם את כרתי אשר ריח ב כ לאחדשה.
 אכרת אשר הברית זאת כי . . בריתי. הפרואת המה אשר מצריםמארץ

 0פ. בהערה המצוטט Cazelles של מאמרו ובמזוהר להלן ראה1.
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 ישראי של הרוחנית והמטאמורפ~:הירמיהו21[
 בקרבם תורתי את נתתי ה': נאום ההם הימים אחרי ישראל ביתאת
 די לס י לא- ו לעם. לי יהיו והמה לאלהים להם והייתי אלתבנה לבס.ח.ועל
 אותי ידעו כלס ה'-כי את דעו לאמר אחיו את האף2 רעהו את איש--עוד

 אזיר לא ) ולחטאתם לעונם אסלח כי ה' נאים ודולם ועד למקטנם אותי;

 אבותאכלוב6רוש1יבניםתקהעה יאמרהעוך לא ההם "בימים3.

-
 )ל"א: עני" האכל:הבסה'תקהינה האדם כל ימות, בעונו איש. ם' א כ;

' ' f-X"1t 1 -יי -' .,..כח-כס(. 1  
 י,,:ף ..

 אשרהעלה חיה' ע-1'ד יאמרו ולא באימי1אמה; ימים הנא"ללן4.
 את הביא ואשה העלה אשר ה' חי אם כי מצרים מארץ ישראל בניאת

 על 1"2בו הדח,ים.שם אשף הארצות ומכל צפנה מארץ ישראל בית ,רע1
 rfa יד-סו(. ט"ז, השוה ז-ח, )כ"!, אדמתם',.

 "ן'"
 ,ג: ;; קצחי' " '

 באימי: "הנה.ימים ,ההמה"'או ההם בווסחאות:,"בימים פותחות-ההכרזות
 ירמיהונ שמלפני נננואת כלל מצריה אינה ההמ;ההמה"נ "גיסיםהצסהה

 תשע לעומת 4, 6עמ;ם ארבע יחסית:- היא נדירה" שלאחריו בובואותואף
 פעם( )ט"ו ירמיהו בס' בתדירותו מפליא הוא אף באים" ימים "הנהבירמיהו.

 !: בלבד( פעמים )ארבע אמרים במפריט זו מתיחה של הנדירה ההופעהלעומת

 מפי הלגנו; בפסהאות הפותחות ירמיהו, בס' הנבואות שכל בטחע אסנט לןאין
 נב( מז, !"א, כ; ד, פ': נ'-נ"א בפרקים המקראות חשודים וביחוד יצאו,ירמיהו

 ונעניג נעני רהוק'ס ימיט עי מור" הוא פף נאנוית 5~5 ,-י(1, גזומה " נו, יו; י-ם, ס; ינו,וג' ימשי )רא" ,עתו ונס תזי( ננ 'א, ג' שמ' ד, ו' נרא' )ראה לענר מתיקי "הס- -יימיר!.
פ ((1)עש גוא גהפ- -הימים את מייויי גאלן מזעף נאנחה )הניסףנפה ס  'ABL ,אי ושוה 

 כ"ס- -היןם ש, שהוראההעהיז יציין עםואהיש CAD.) 1 ,;1 .ק 15 :1;2ותהנ;
 נדרהיותרמ;ו

( הורני(. naTnnI משינוה ser1~n 1נ',

 -ניום היא הננוסס נ, חנו הרווחת ה5היהה.
 ההנא-

 מעמיס(. ממה ולמעלה
-.. - 

. 
 והורג;( שלאצה מהקופה הם ימי סרי והוקריס רונ ),תה א 1', נ, נ', ג,מ,; פמיים4.

 .:. -.ופעמייסגונריה)"',ה,נ:(.
- 

 ..ן :,
 אף ואולי הנמנע מן זה אין ט',.יג. יא; ח', עמוס ו; לדי ישע' יז= כ', מל-ב לא; ב', שם-א5.

 יוןסאי.אי.ין  ןזסז14ילסזל515*סןז ,2 ,ושק/ ,Amo1 .51ן8 של טירושו לאחרונה )ראהמבהבר
 שהוא במקום ואמנם עצמו. משל.עמיס אינן האחרוגדת הגבת,ךת שתו בז .4פ=0(1 יבושל .2)1969
 . -. ם עליכ באים ימים הנה -כי אגו: קוראים ג( ד', )עמוס יותר מהימן ספקללא

-' 
- '- 
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 ., וינפיד.. משה ,'.,:
-,';.

)5ן

 התקבולת בולטת ואף הסיפא הוא יז ופס' הרישא הוא טז הצורה-פס' מבהינתי
 יקראו",י: ההיא בעת 1, עוד לאיאמרו ההמה... "בימיםהלשומתביניהם:

 שתי:הפסחאות: של הצירוף אף!את אנובשלשה'מקומות'בירמיהו:מוצאים
 אלא שאש דבר יא( די, יואל והשוה ד מ, טז; )ל",, ההיא- ובעת ההם"בימים
 השבעים נוסח ,ן. ובתקבולת בנפרד כלל בדרך המופיעים מנשנים שניהצמדת
 מקוריתיי. וראית זו מרסה אי! אך ההיא" ובעת ההם "בימים יז: בפם' גםפרס

: .' :'). ; השמעתהשלנבואהז11.-"מהניתן*מרעלרקע

 במני בעומדת שהוכלה 1"חוחטיבה הפסוקש משובז'בהוך.חטיבת-הקטע
 חטיבה ערגי!י. רצף המהוים ואילך ליס א-ה הקטעים נין והמפרידהעצמה

 הצפת כלפי המכוונים ו-_1s פס,  לשנים::1. .י רודולף לדעת מתחלקת עצמהזו
 ירידם פסוקים 2. וג ג';  )השווה יאשיהו של הרפורמה שלפני בתקופהמאמרו

 שהארת לאחר החורבן אחרי ונאמרו כלפי.יהודה המכוומם ה'"()עד:"כסא
 יח פסוק וכ, הרסוק( סוף עד אליה"; )-ונקוו ?ו' *" ת בבלף. כביכולהובל
 לה אין הגיוני רושם עושה 11 שחלוקה אעפ"י מעבד. של תוספת לדעתומהווים
 יד-יזאם הקטע של הדרומי לאופיו בקשר רודולף- של הנחתו ממשל שלביסוס

 אולם יהודה. בנולי שהמדובר ומכאן לצית היא שהשיבה העובדה עלמתבססת
 לשבשי רודולף.- לדעת גם - המופמת בנבואה ל!'א; בטרק שכן: ראייה זואין

 אין למעשה 'א(. גם והשווה 1 )פס' לציון אפרים ומהר משומרון עוליםהצפון,
 ציוןמ. מאשר אחר דתי מרכז לעצמם לתאר יכולים מיהודההנביאים

 החים של. נהירתם רעית מירמיהו. לשלילתו יסוד אין י, ל-חשןבאשר.
 ולאמיתו א-ד( )ד', וממיכה כ"ה,.ה ז; "'ח, בדד; )ב', מישעיהו לוו.לצ.יוזודוע

ן
- . ) :  

;....: 
 ן71 ר מ א י -וקא ,ג :', ירמ' השוה באן, "ניזון יוספן, גהקשר וקריאה אמיין ",יופי ע,,1.:

 גס: י-ג, גרא' 1ס השוה "תיה'. עוז הוה ימיות א ר ק ' .גיא ו: גי-ס, יו הניזף הקא עםהתפה-

 שקו: המהקר נעגויה אאור " ,ארווה ערמי "מקראית גיפרוה י" ויומים וו הופעה ע,"י.. י -,י. י- - יי-c~r- שמך-:אפ-שראל"יה
 בספק מוטל שמהימנותן בפרשיות המשוקעים במקראות מופיע ההיא" ובעת ההם "בימים השמד11.
 לעיל הערתי ב-נא עי ואילו ירמיהו משל אינו החוקרים רוב ולדעת הע' גנומה חסי ואילך יד)ל-ג,
 - 4 'נ. %י'י. מאוחרת. וו גירסה לי כןגראית ועל י(בהערה
 ,,י -'.~, "Ieietnia  14" רודולף1ירוש41ד4(1 ראהלאחרונה488

.'. ~ 
. 

 ,י-4"- ייל כנ"ל.19.
 י4.

ה-
.'

 )c~elles 11.. )1968 העלה. לאחרונה20..
 1sael') 8[140..ש8 (ם פשו" 8בי.ז'ו,'6סתא1ם8י"

 ' ~ - - לציוף הערצתם חח להביע שיבואו מצפון לנציגים הכוונה יד כף, כי ההנחה אח 152)"
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 ישראי שי הרוחנית והמטאמורפווה ירמיהון6ן
 מקורו זה 'רעיון יט(ונ )ט*ז, ירמיהו בנבואת אחר במקום נם מצוי דברשל

 ירושלים על האידיאה רווחה בה הירושלמית החצר של באידיאולוגיהלמעשה
 לבטא באים תבל קצוי מכל ושהעמים ים- עד "מים ששליטתה אימפריהכמרכז
 ל ס-ח, ח"א; ע-ב, תה' )ראה ומנחה מס הבאת ידי על דוד לבית כניעתםאת

 ממרכז ירושלים את הפכו מישעיהו החל ' שהנביאים אלא ועוד(ואילך
 לזה דומה רעות ירמיהו מביע ת בר, ואכן רוחנים. למרכזאימפריאליסטי

 מזימותיהם את הגויים יטשו ה'" לשם לירושלים בואם בעקבית ב':שבישעיהו
 הוא,מבשר שכן אמוץ בן מישעיהו יותר ירמיהוללכת מרחיק יט ב-ט-זיהרעות.

 זשעיהויהשני מקדם:את הוא ובכך הטים ידי על האלילות 1ם.נט'שתשם
 : c~clo ר, נם.צפמה )השוהבנבואותיו

- 

 י..
_- 

 'ך( ה ד -ז ז" .-

 החורבו שלאחר מתקומה ררים-כתוספת עושה הוא כי להודות יש יח פס' לנבי1
 זאת אליעם צפון מארץ ל.'בית,."םראל:.בשיבה כאן מצטרף יהודה-שכן:'ב'ת

 ז" ק40 נס שויי ייוגיףם;1.
 מ-ה, )השה "שני יישי,"1 המהאקרן ;גואה ;נוהי גפנה מירמר,

 נ. ויוהה יותר משהנר אוינה גיוס, מוב= אינו השני ישעיהו Qp מ,יא' "שיחוף אורס . ~א.,ך(.נ
 ימזעי ftwnnn מסוימי ' nlulpn דניי פחו,, ש. ,אהר~נ" )רא4 השג,. ישעינו עי מריעירמיזו
 געיקר: "שוע יימ."ו, שי וא~תנסיוה. "ננואותיישון גרורה ויקה יו שכש נעצמו רודולף מוין יי-נ ס-,, גירמיהו הקא ,ישון באשר השג-נ(.הכהזות,

- - 
 י

 -,.:.. 4' י0.י רעה.)י-ן, נזום אהה ~Son (,.. ..:- צר" געס מנכלי ומעווי עני "' יט:פס'
 _. וענשה . . . כגעות ישקר אנן אנוהי~ו שקקיהלי אך ים:יזו

*%  י ' 
-. 

-. בג-כדו' )ג', אבותינו אתיגיעאבלה -= '
 .' ן מועיי נהם ואין הגי ים:פס'

- 
 אנתענס.:. מצאומ" ,.

 ויינוא"הה"בי
 ו( )ב',

 שמרא השיה ה, )ג', "ינו יתייו יאיאחרי

 "תיר ועמי אי"יפ יא והם" אי"יס. ,ויהימיר אנהים לא ונמה איהים איפ יו היעשה נ:פס'
 יא(. )נ/ יגעיי גיאעוזוי'-

 ננאומיפ ספריאוסיפ הפך אמנם יו גג;; ,נ- שרייוה א"ר.-הכך
 שנספי הו~יטיונומיסט,י"

 ירמיה,
 מ"=מות ,הפקיעו אין נך מום אך י"(נ-ס, זב' ,2והשוה ס.,, ין י.,, תן לא, ע; ס', נזו)ו',

  -.י.1".פ שגיירי גניה ויאה ינ, פ-א, גהה' 1ס מצף והניב ק( ג-נ, )ראה יתמהו ש,האוהוטיוה
 and fiomy 4גי Deuteronomit 993ג(נ ,1972 .קע 329.ש

 הייך, " )ס', יירושייס מנ"ה המניאים העמיס שי העתיק ירע,ון הוזר "מנם "שני ישעיטווו.
 .וההיות-ה' ו: ס', ימשי ראה ישיא,.ופם ישיאי מגיהי "הלהגותם הוך גהתנזגות ואת עושים הס אציו אך הש ג', הני השוה ואייך, יטס-ו,

 ינשרו-
 מאיפה נביים-. גנוז, את -והעיזו יט: ס-ו, וין

 גרע, 1,רושייס שהננסות את מגטאיס שמהם ם. ס', ישע. עס ג'י.יו .רמ' שי ההשואה 11מנהינו
 ירנינו שאצ, ",א גפיושה שז-, יש, ראה 'זזי-, איים ,י -גי ט: ס., נישע' )קרא -קוה.זנה

 איה זה שזנוי QhNI'-.., ומהנם גש-ניגס ה' ישם גאים הפ השני ייעלה אני ואייו tyb8 גןשעיהו אצי הנהגיה ימטרת נזומה "ת-, יגס שרירות אחרי עור יינו .ולא רוחמה: מסרחההההנויוה
 המקיש, ישיזס חמריים גאמצעיס הצורך. התקימה: גנינוה אס-מקורו גי איי,אויונ,ת ניגהמשוה

 .,ובי נ: ,.ה, ,שע' השוהוו.
 שיוק אס להנוע קש" צינן-. צנאות.הר ה' שם מקום א, ... ש.

 יצא אמום?ה
~DQI 

 ז' ד-. . . .:1 רבים. כדעת מאוחרת, תוספת שמאי או אמוץ בן ישעיהו
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 הניא שי -------"מקורית מנטליי "שני וישעיהו שזרמינו נעוז ומתרגנת, "לנת רקההויהם
 יירושיים מינהחייה אותו ומיי"סיס - "שגירה שי מקומה צמצום את גאסשרוה מקנחים א.נםנקומר

 וגן מיא- אנ, "אין ואח השמ.ם את .היא נ" נ-1, ג,רמ. נטו, ,יזי נאה 11 תפיסה ואיץ. ישמיםאו
 "שייך~ נחיג נמה,-, אשי הוה הנית. נ, אף ינינ,וך יא "שמים ושמי השמים -"גה נ~, "',גמי-א
 -יעי: י,; גתיניץ מ8?' 11ר1 "י,ז-1 י-קי-ת :שיא? ואיל ,י ה,, ס(.)מ,-איזנר,
 עלנשיון נזהמה או השני ומקוש גדין עי נהנוגה שנאמר .זה מפסוק ירמוז ינס,ונ~ת נתנה'19.

 ז4 ; . . 'י ר'-ד 94(). עמ' תשכ"ג,. להדשוה, ראשתות )בין תרן כרכרי להקמתו,המאמצים
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ולן ' . ,. וינפידמשה

 החורבן בימי להשמיעו היה 'כול שכן מירמיהו לגמרי אותו לשלול הצדקהאץ
 לימ' וההתיחסות באחידותה אפוא בולטת י-יז הפסוקים חטיבתולאחריו:
 מתקופה היא ואין בו דנים שאש לקטע נם אפוא שגעת בראשה המופיעהיאשיהו
 שבפרק להבטחות בדומה הצפק עלי כלפי הבטחה לפמ!ו החורבן:שלאחר
 "., לשם שלפמוט הנבואה את שצירפו כאלה היו ואמנםל"א

 להודות יש ואס, הארון. עמן את מביאים טז-יז פס' של לאיחורם':כראיה

]9ן ה- ,ן וינפיוי..'ג "1.משהי..

 שלאחר קוראים אס טד י"ד, בבמדבר דברים. ס' מצטט שממי מקורמב-מד:
 מקור על-פי היתה וזו המחנה" מקרב מש לא ה' ברית "ארת המרגליםחטא
 זה, סרט לגמרי מושמט בס"ד יהכנעים. העמלקים עם בקרב המפלה סיבתזה

  זיקה כל ללא בקרבו, ה' שאין בכך האו'נ לפס ההיעטות את תולהוהכתוב
 העם לפני ההולך 'ה' על תורה משנה בעל. מסמר לכך בדומהלארי.
 הארת ממת שואב שהוא במקור ואילו א':-לס, לדברים מקום לולתור

 מאלפת "ןלנ(. )במדבה מנוחה מקום להם לפמהם-לתורהוא,ש!וסע
 בויקרא סו. כ"ג, דברים עם יאוב ב"ו, ויקרא של ההשוואה זהבענין
 בתוכם משכישנתן בתוקף (שראל בני מתהלה.בתוך אלהיםכ-ו

 ואילו לעם", לי תהיו ואתם לאלהים לכם והיתי בתוכם משכני'"ונתתי
 נמשכן מותנה אית ישראל במחנה האלהים של התהלכו כ"גבדברים
 לפניך"ינ. איביך ולתת להצילך מחנך בקרב מתהלך אלהיך "כי.ה'ממגף
 שאש כפי הארת, שכר מחנה'לוחם של בהקשר שדווקא אמנם מצפיםהינו

 אך ועוד(, שמ"א:ד' לה-לו, ", )במדבר רבים במקומות זאתמוצאים
 אע בלבד. האל של הרוחנית ם ומדובר כאן הוא נעדרלהפתעתם
 מאליו מובן כדבר הארת של הימצאותו את מניח סוד שבעל לומראפשרות

 אם בע משמת בנוכחות כהגית בספרות כמו מתבטא האלהים של התהלכו.וכי
 "ושב אומר הוזו שכן - הוא'שוכן שעליו הארון זה אם כולו.ובץ המשכןזה

 זה(. לכתוב שד"ל )וראה עצמו אלהים על אלא לפרשו .שאי-אפשרמאחריך"
 בתחום חשוב תפקיד לו ימועיד לארת קדושה דברים ס' מיחס,עם,זאת
 דתזת' חשיבות כל ממנו יכל זאת לעומת. ירמיהו לישראל. ה' שביןהברית

 את ומבטל לכת, מרחיק אף הוא מזו' ויתרה - גרמם שהזמן מטעמיםואולי
 .י י הבא. בסעיף שניאה כפי משמרת,- להם שימש שהארת בלוחותהצורך
 ל-לג הברית-ל"א,לוחות
 הברית ללוחות משמרת גם.כלי הארת שימש ככסאקולה(ם שימישו'מלבד
 הברי- "לוחות שם על הברית" "ארת הארון מכונה ואמנם ע לישראל ה'שבץ

 לזו גניגוד כ"ו בויקי הגלומה התפיסה אח מבטא ובמשכן" נאהל מתהלך "ואהיה ו: ז', שמ"בתת.
 SIudiey. או Terminology  Leui~ical 1 1970 .קם 68-69 מילגרום י. לאחרונה וראה דברים,שבס'

 שם "שיבון של חטיולוגיהיל
 ה'-

 עצמו, במקדש שכייה של הקדומה ההיאולוגיה לעומת .דברים בס'
  Deuleronomy .מי" .קק 191 .ש בספרי ולאחרונה 13"ל, משכ"ט ל"א בתרגיץ מאמריראה

 שמים הברית על  המתתייבים הצררים הקרמון  במזרח בריתוה של  למיפולוגיה שייך דה עגין .2ש.
 ב  Deuferonomy). ;סו" .ק 63 בסלרי )ראה האלים לרגלי שלד הבריה טופס את אתרכל
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 ישדאי של התהנית והמטאמורפו;ה יימיהו11[
 "לוחות שום על העדות" הכהנית'"ארון בלשון.הספרות או,השמורים.בו

 את ממילא שוללים הברית בארוד הצורך את שוללים אם שבה ע"העדות"
 וזריעתו ישראל תחית של הזבורית במסגרת הברית..ואכן בלוחותהצורך
 לעתיד כי  הבשורה את ירמיהו משמיע ואילך( בו ל"א, )ירמזהו בארצומחדש
 היתה שהברית לכן שדם היה שוה כש ולא הלב על כתוגה הברית תהאלבא

 מבחוץ האדם על כסויה תהיה לא - אחרות במלים אבן. לוחות עלחקוקה
 ט: ד',_ .דברים )השוה ולהשכיחו לשכחו  שניתן דבר ושעון, ,לימודבאמצעות

 בלבו נטועה אם כי ילמדון"( בניהם ואת ג( מלבבך יסורו ופן . .; תשכח"פן
 את,בית אכרת אשי הברית ואת "כי תשכח: ולא מהלב תסוך. שלאכך

 לאלהום להם והייתי אכתבנה לבם ועל בקרבם תורת, את גתתי . . ;ישראל
 נדאה הנסחה מעין !! חסד של ברית היא זו חדשה כרית לעם". לי יהיווהמה

 ואמנם יב( כרה, יט, י"ח, במדבר -;, ט', )בראשית הכהניח שבספרותלבריתות
 לפרשיות הוא אומיני ברית לנבן ן ת נ בפעל הנרמוש כדוגמתן. היאמשסחת
 כ"ה.,.ב, כמדבר כ,. י"ז, בראשית כהן מתת של כברית הקשורותהבהרות

 המנוסחת בהכרזה כלל פותחות,בדרה .אלה ועוד.:התחיבויות יטי"ח,
 כס; א', )בראשית מוגמרת עובדה כמעין בכך ומביעות s~(perfect) עברבזמן
 "זאת הפתיחה ועוד(י!.~גם כא יט, ח, י"ח,. במדבר יא, כ"1; יח; ט"ו; י!; ג,ט',

 נם ובולטת ", י"ג, )בראשית.ט',.יב,'ת; הכהנית לבריתהכריתשאופיינית
 על ירמיהו נבואת את לס מזכירה תכניות מבחעות שגם השני ישעיהובנבואת
 עלך %שר רמי ה',  אמה (גריתו.אתם  זאת "יאני )ראה,להל4;הבהית
 אשיודברי

 צ'ט, עגלם" ועד מעתה . . . זרעך וממי מפיך ימושו לא בסיך  שמת,
 החדשה הברית בנבואת תלויה הנראית  השר ישעיהו מנבואת אחרת ובואהיא(.
 בלבםץ!נ. תורתי עם צדק% צדעי אלי ,ישמעו ז: י"א, שבפרק זו היא ירמיהושל

 . . י,: 84. עמ' בספרי ראת הארמי, וכ"עדן" האבדי %46 כ ברית משמעותו *עדות"32א.
 לטו כלשוגגו מאמרי "740!וכן 90 )1970( 84ג 11 ב- מאמרי ראה ואופייה_ זו גריה לצורת 34;:

 -, -- 85.ואילך.- עם,.תשל-ב,
 - '4 ,י. . =,'1, ,::ש ,נ.~ ; .[.י-

 .ע, Biblique l'Hebreu 46 Crammaire 20504 .Paad ,7*19 112 8 ועיין84.
_ 

 בפירושו ארל
 "2התי* במלהג כאן הגלומה המיותדה' למשמעווג לב שם לא R~ndglossen) וגם .כפשוטתמשקרא
 --"ש4 י.. ,.,, " "ק"*",(י. ..,. . " גקהנס". הודהי בצדק:.*להוני שי8זמתקז
 4ו הגותן אומה סיב באלו ובעיקר. ארסיות בתעודות גם 35..

 המובר"
 לך-( פהקי ך ל י ת ב ה ?

= ;G,:Guidii זה-ל לענין - לאפונה וראה. בסה", לך נדחן "הריני למעשה:כשהבווגה  .יו מקנפן*ןו 
 81,1פ44;2ת"% פב .Akkadiscien";jZDMG' .וקקה 1 .קקן-,ל195 152--ש114ס7ו(

~iDer 
,Wuerzburg)1968, Orientalistentag -;Deutsche . .. :4"1 , . ין2:( , . י 

 40. הערה להלן ראת לג, ל-א, כירמי רזו י של. למשמעות כדומה בצדק-, -למוד-ם פירושו:88.
 ייהמו הים -רגע סו! מס' הה ירמץהו קל השפעתו בהן שמכרת נ"א  בישע' אחרות נבואות 39. ..

 השווה טה() כסיחך-.)פסי ידי וביל נפיך דברי "ואשים כד; .ל"4, ירמי' משזה צנאוה"מז, היגליו

253

- - = - - ך = ן - ך ד - =
ה * - - . - -

 הספרותיה- מהפעילוה ממזימת אכובה משתקפת הירה,כהוב-ה מדירמיהו
 העומדת את:הכהעה ומקפחת הכתובה המלה ערך את המטפחההתורנית,'
מאחוריה.

 '"ש ן .;;-;רי''(ח"?-ץ,נן-..ך-
-' 

 ? דיל "

.יאכזבה:זו
 עט "לשקת,עשה לסופהים-שהזכרת: ורמיהו בדברי נרמזי

 לעיל: ממנה שצייטן יאשיהו לימי יהמיוחסת בחטיבהסופיים!',,או,בדבריו
 כי בכללבה יהודה במדה.;. אל: שבה לא זאת בכל-וגם

 אם-בשקר-

 י(ן פ',
 וכנשכי יהודה באיש קשרץ "נמצא סי.: ייא, את לצרף אלהלשלכתונים
 הברית: "דברי לאחר מיד הנאמרים הראשונים.' אבותם עו!ת על שבוירושים.
 אי! -. ב-י( י-א,' :רושלם ובחוצות יהודה 'בערי להשמיע ירמיהו היהשצריך
 יאשיהו כורת שעליו. התורה ספר כלפי מכנורם הזאתץ הגלית ש"דכר!קיק

 "דברי ההיא הבךית במעמד מכונים ושאמנם אשל כ"!, )מל"ט העם עםבלני
 וישבי יהודה "איש הם ההיא בברית המתחייב הצד ב. )כ"ג, הזאת"הברית

 ירושלם: ונשב, יהודה "איש את מאשים ואמנם,ורמיהו ב( פס: ישםילושלומ:
 על אותנו המלמדת אהלת נקודה ", ט, )בטס' עליה שהתחייבו הבריתבהפרת
 "ארור ההכרזה: הוא בשת, כורתים ס';ן,'שעליו ע% ואילה א קא;הקשו"של

 דבר "אמן", ירמיהו שנה שעליה הזאת" הברית לברי את ישמע לא אשלהאיש
 דבר. את וקים לא אשר האיש ,יארור, ,כו: כ"ז דגרין של בהדהמצלקן
 ; ' ' 'י 4מן-י. העם טל 641ף 14תם לעשות הזאתתלולה

 :. י-- י'וף.,:,-0י[.י;,
- 

 = י ,: . נ יג-
-

 עייף שהצגע!ו ה וה' ' נ', עם הקרנה נך ואס של~-שקר. אוהעה שנוי יאן רוחים יש. יג,
 ' ך, '.נוויהע~ו'~הר.

 eD' ננון המ,~ר,ת מהנואה ,קיפו שמתן אי;טנסיני וויסרונ~מ'סטי עי12ו סנרה המהשה,"1:

"41
 ו-Z)euterohan 4"" ,4, יתפף בניסה ע1מ 1י.ן ה1ךטי1;1מיימ, היגנון יאיתור ;י. או

 ;,, י ;, י ,, . , ,  .,ן'145ן.ש,ן,"ן,44%וי4ז;,י,ע
 ענהות .א!ש' נקשר ירמ.הו היומה אח אנו מוצאים ואילך א י-א, נ,רמ. הנריה יתרשה ימוך 44ן

 שקא; עירו אישי מצו יראיהן ירייפוה היצנה היהה מה. מקוס גשופ ממר יא ו(. י-ג, - יחמ-א,
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)11ן -; ' "משה..'נפידלג:ה: י 'ג',ן,;'

 החדשה: הברית ביסוד המונחת הפסחהי

 "והיית-
 יהיו-לי והמה לאלהים להם

 דברים יב, כ:1, ויקרא ז, ר: נשמות הישנה הברית של הימהה עם זההלעם"
 אפוא מהו %, ועוד( ה ה', זכריה מעמים(, )5 .יחזקאל ט, "',י הושע .יב,כ"ט,

 הברית שאין בכך לדעתי, הוא, העיקרי החידוש בברית:שבעתידזהחידוש
 החוק או הכתובה המלה' האלהת עד מחאתו את הנךיא מביעכתובה:.בכך

 תורת סופרי עם ירמיהו של הויכוח מאחורי עומדת למעשה 11 התפדותהסתוב.
 שקר עט  עשה לשקה .. ! אתנו ה' ותורת' אנתנו חכמים תאמרו. "ורכה:ה,:.

 עטסינעשה שיצר מה שכל לעומתם ח(.'ירמיהולטוען ח',.סומר,ם":)ירמיהו
 הרי ה' בתורת הכתוב רוח אחרי ממלאים הם אין אם כלומר-לשוא,,1.לשקר
 במקום הבאים חיצונים בממליט היא .המלחמה לשקר כאילו:נכתבה ה',תירת

 התורה לב'במקום שב התורה את דורש הנביא בהם. המסומלים-הערכים
 ' -': . -"ך: 'ן בו(. ל-א, )דברים הארון לצד והמונחת בסמרהכתובה

 כלפי המכוהות נחמה לנבואות קרבתם אלה. דברים נאמרו מתי יודעים אשוי
 יאשיהו בימי נאמרה 11 נבואה כי ההנחה את לקדם עשויה אפכא( )ל-א;,הצמון
 ירמיהו של בדבריו יש כי פרס כל על נראה להוכחה. ניתנים הדבה,ם אין כי:אם
 זו תקופה המצרמם 'והספר' הכתוב הקשורה,בקידוש הפבה,לפעילותמעין.

 -ולא הנבואה: בהמשך ביטוימיוחד לידי זה'מובא דבר הרפוהמה.שלאחר
 ,( אותי ידעו כולם כי ה' את דעו לאמור אחיו את ואיש העהו את איש עודילמדו

 הדידאקטית הסיטואציה עומדת האמרה ":),ברקע ה' נאום גדולם ועד.למקטנמ
 את המלמדים גדוליםשל

 הקטנימי
 ובמיוחד דברים בס' נסותר המודגש דבר

 את להקהיל שיש ל"א בדברים אס קוראים למשל כך התורה. ספה עם.בקשר

 מס' ה"מ" ונוס התרעי נוס ננואה גפך-; ונלי נההי .:'"גה . יזו ה'.'את -וישקה י:..דמוע',
 ניארהננ-גג

 ננטוי
 ואייך סו נ.", נ'רמ' עמה נוס נגסה

4מפגנפ.2פאמ וי, ש"נ~פריפ א"ד,פ ,~מר'נועת ~א.:,נווונה "1., ג0ג/ן,י י9 970! ג הנ-י מאמרי ראה והאימה,. "משואי: מהטופ יקוה" העמה,ג.

 " :ffir משה,~ינפלד. .י '(י..
- 

]13ן '

 כ"ד, בירמיהו אנו מוצאים ה' את לדעת כדי לב מתן או מלב הכשרתרעיון

 לי והיו ה' אר כי אתי לדעת לב להפ -ונתתי יהודה: גלות שינת עם בהקשרז;
 מקבילה נבואה אך לבס": במל אל' ישבו כי אהיהילהם-לאלהיםלעם'ואנכי

 שומעים כאן ואילךן לז ל-ב, בירמיהו אנו מוצאים לבניך שבל"א: לזוכמעט
 תקופה "תחלא עם בקשה וזאת **ך עולם" -ברית 1]ייתת לב" "מתן עלאו

 ;.. ד-ושב ו"אלשהלאחרקבוץהנדחזם:-ר:ןי"
- 

 .ס ,-.ן ג : ,.
 ונתתי לאלהים להם אהיה ואר לעם ל; והיו ד., הארצות מכל מקבצם -הפי;.
 להםוברית וכרתי הימיפד:. כל אותי ליראה אחד ודרך אחי לב להם;
 מעלי" סור לבלתי בלבבם אתן יראתי ואת מאחריהם. אשיב לא אשר עולם..
 ירמיהו, של 4שן!,!5ק! ה-~verba את בו לראות וקשה מעובד" אמנם ,ה קטעי

 לב בל"א, החדשה הברית על הנבואה את תואם זה בקטע הרעית עיקראולם
 -ונתתי הכתוב: ה'. יראת כאן אמ מוצאים דעת-ה' שבמקום אלאואילך,
 וריאציה למעשה הנו הימים" כל אתי ליראה אחד ודרך אחל לבלהם

 אותי ידעו כולם כי . . : אכתבנה לבם ועל בקרבם תורתי את "נתתילכתוב:
 כי הוא הכתובים שני ביסוד המונח הבסיסי הלעיון ודולם". ועדלמקטרם
 ליברי במדה.שוה'בדומה האלהים ייראו,1 או ידע.כולם.
 - " '- ט(. )י"א, ה"' את דעה הארץ מלאה -כיישעיהו:

, - . 

 )לב לכם נתן "ולא דברים: בס' מצוי ליראה" "לב וכן לדעת" "לב מתן'

 ולשמור אתי ליראה להם זה "מייתווהיה:לבבם )כ-טרד(,לדעת"

 נ"ןם שהיו עזיו אנשי גי ההפה את ;pmi עשויה ו"ה,ונות הנרית ש, :ו עניני] יינותאן
 ראה נהמו, עיר"ש )ענ~"

 יה~ש-
 כשב"ו בנרית הלינתו ע, ין החנניו נח ג', ימ,.א ונשוה י" גיא,

 מאיו. אגה הרת" וענתזת בפדוג,נגיה, קיש ומקומרה "גמוש הינ,, עמושגמרנזה
 -ברית44.

 עולם-
 לברית בדומד הנאי על ניחנת שאינה 33( הערה )עיין החסד ברית את מציינת

 כ"ג, שם-ב יג; כ"ח, ים, י"ח, עמ' ; 1 י"ז, טז, ט-, )ברא' ודוד המהן, אהרן אברה", גח,ים
-01 

' . 
.

 י(, טז-יז ו-סו, כוללת והארץ העיר לגורל בקשר ראשון בגוף והנמסרת המהמגה הנבואה 45.
 עכרו וכן זו(, בנבואה עיקר שהם ובארץ בעיר ולא בעם עוסקים )הם דוקא זו נהזדמנות נאמרי לאאך ירמידי ננואה של מהימן גרעין בהם יש 6-מא( כס בג, - 4ק )יז הקטעים שאר מבג-מד. 4,גד-עט
 -ג,שואזנ] גפרי לאתרוגה יראה הנניא. של המקוריות האמרת את לבודד שקשה כזו בצורהעיבוד

 אלוץ. לנאומים בקשר 7ח40 .(01 ,עק 27[1
 מלכי מלידים כך זה. את זה אלהים" 1"יראת אלהים" -דעת המושגים חופפים באכדית גם46.
 שלמגאן אלהיהם". את לירא -יודעים יותר: תדיר או אלהיסך את "יודעים שהם עצמם פל ובבלאשור

 .א( ,Ebeing .3] ~מפמ101] .ן .דג הטתנוטעו ה(ז,"4(גהן 4א4וזנ 1ת114 עצמואומרעל
 נומכו 2 ידי על המהורגם לאליס", מיודפ או "מדדע akauyh der "ליא06[2 .ע 120 111 :)29:

-gods"01 טוו fnend 'גל? מופיע ש-פ"4נ11 יהירה פעם זוהי אולט 40. הערה לעיל והשוה .ע 6פ ג 5ן 
 אלהים".ואה יראת והיודע 44 ל414ע 111 פלוגת הניב את אנו מוצאים כלל בדרך לצדו. לתשע15

 דיון . וראה 4 7 10-12',ו_.ע4 ,- בהערה.. :Alarhaddon Borger, .4 .ע 9 . אצל מקוםמרחי
 '.י ' - - .1ן- .ג. ,,Seux ושן11פלע ,ושו"ץ0ן 1957 .ק 1%- ם 86אצל
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 ישראי של הרבנית ו"מטאמ~רפו:הירמיהו]14ן
 ולבניהם להם יטב למען הימים כל מצותי כלאת

 לעולם-
 כי ונראה כו(. )ה',

 הימים אתי,כל ."_ליראה אחד. לב להם לט:ן"ונתתי ל"ב, ב,רמיהוהכתוב
 המצוות שמירת שענין אלא כו ה', בדברים תלוי אחריהם', להמ.ולבניהםלטוב

 , להלן(.חסר)ראה
:' .- ' . .- ." 

 . . כין: דומימי( רעיונות הוא אף משמיע התקופה בן'ה,קאל
 . ' ל -

 אטהה נלול'כם ומכל טמאותיכם מכל וטהרתם טהוייב מים עליכם"וזרקתי.
 האבן לב את והסרתי בקרבכם אחן חדשה ורוח חדש לב לכם לתתיאתכם:
 בחקי אשר את ועשיתי אתן.בקרבכם רוחי ואת בשר. לב לכם ונתתימבשרכם
 לי והייתם לאבותיכם נתתם אשר בארץ נישבתם ועשיתם. תשמרו ומשפטיתלכו
 לא ."ח,' יט,',' י-אן השוה כה-כח, )ל"ו, לאלהים" לכם אהיה ואנכילעפ
 כס העבר')ל"א, עוונות סליחת מדבר.על ירמיהו יב(. תהלים.'נ-א,והשוה

 מים זריקת על מדבה ואילו,יחוקאל הלב על הכתובהריסוד:ברית,חדשה
 חדשה התהלה על אפוא מדברים שניהם חדשה. ורוח חדש לב ומתןטהורים

 .וטהורהשלתולדותישראל.
-. 

: 
- 

. . 
- 

. 
 בעמן יחזקאל תפיסת לבין ירמיהו של תסיסתו בין ניכר הבדל קים זאת עם'

 השהנית; מהספרות ויחזקאל דברים מס' ירמיהו השונה: יניקתם בשל וזאתזה,
 חדשה", ורוח חדש "לב על אם כי חרשה" -ברית על מדבר  איעיחזקאל
 אם כי משתוה אינו יחזקאל אצל הברית של אופיה לירמיהו בניגודכהימר
 בבהית אשר, והמשפטים את.החוקים למלא ויכולת הכשרה מקבלהאדם

 ילכו בחקת' "למען היא חדשה~ ורוח חדש לב מת, של. התוצאה)הישנה(,1.
 כחקו אשר את "ועשיתי אחר: בעסח או כ( )י-א, אתם" ועשו יניגו משפטינאת

 .] ,יו ,טיה1י leremia]  Verhaeltnis Da1 כבר עמד ויחזקאל ירמיהו בין הקשר על47.
1555un(ersuthi !4*4084)4 und 1(8ן)א(ח4 

"esekiely  
und 4חת מדי  יותר הרגיש  שהו4 אל 

 ניניהם. להבדלים מספקת במדה לב שם לא כן ועל מרשהו יחזקאל שלהתלוח
 חדש" *לב כו( ל-ו, ליחזי זהה )תרגום ת"י גם וכנראה הסורי עם וכן יד כתבי 3 עם קרא48.
 הצדקה אפוא ואין כו ל-ו, עם מלאת חפיפה קיימת יט י-א, של' הבתות חלקי יתר בכל אחד-. *לבולא

ק .,. -לסטזיהזה  י 
 )דה-א מצוחיך- לשמור שלם לבב "תן המקראיה: הספרות של המאוחרים ברבדים למשל' ראה 49..

 קיב. פ, לו, קייט הח' וכן יט(כ"ס,
 מזכיר אינו זחת לעומת ירמיהוס5.

 יג בה', מלבד אחר בסקופ ולא הניכון. בהקשר לא -רוה-
 את מחשיב ירמיהו בהם-. אין דהרבר לרות, יהיו -והגגיאים השלילה: דרך על בו מופיע רוהשהמושג

 מהשיגו ירמיהו שאין חיצוני אמצעי שהוא * ה. משוח וממתייג הנביא של בקרבו העצור ' ה ר בד

 מייי ש' חיתי יי"" ירישתי. מיינני מ"ת "י"ת "-ייה. inp~mi סיב:ע~?:
ד5נ
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151[ . ו,נפלד משה , ..,(.

 הברית 'רמיהו אצל ואת לעומת כשי. )ל"ו, ועשיתם" תשמרו ומשפטיתלכו
 לוחות על כתובה היא שאין בכך מטאמורפוזה עוברת כלומר חדשההיא

 אחד. כל של בלבו רשומה אם כי ין פורמאלי חוק בצורת ממסחת לא כןועל

 מדבר שרמיהו בעוד ואכן פורמאלים. חוקים על יותר מהצתתת אינה כןועל

 בקרבם)ל"ו, הרוח מתן בקרבםמדבריהוקאלעל התורהעלמתן

 ועוד: זאת תשתנה. האדם של רוחו ורק שהיתה כמות נשארת התורה שכןכו(

 ישראל של התחדשותה תהליך את מתאר הכהרת .מהתורה pwnיחזקאל

 אותם ומטהר טהורים מים ישראל על זורק אלהים מובהקת. פולחניתבדרך

 והשכחת חטאים סליחת על מדבר רירמיהו בעוד הדש לב להם צתן שהואלפר

 תא. לל )ל"א, טהרה לטכס ויקה ללאעוויות

 אותו לדעת כדי לב נותן אלהים ובירמיהו דברים בס' כי כן כמו להוסיףיש

 ל"ב,.לט(, לב-לג; ל"א, זן כ"ד, ירמיהו 1; כ"ט, כו; ה', )דברים אותווליראה

 אופ,יני כך שכל " ה' ת א ?לדעת מעם אף נמצא לא יחזקאל אצל זאתלעומת
 "לדעת אם כי לדלי ל"א, סו; כ"ב, כג; ה, ב, ט', כבן ד', חן )ב',לירמיהו

 האל של בגדלותו הכרה והמבטא הכהגית מהתורה הלקות  מושג ה"', אני יכ

 גהה כפי במדותיו, דבקות ע"י אתו ההתקשרות דוקא ולאו והשים ישראלע"י

 ' ' . ' . ונירמיהו. דברים בס'מופיע

 הפנימי, לביטר מקום לפנות כד' החיצוני הביטוז דהיית - הלב מילת,
 על ירמיהו בנבואות ביטוי לידי באה שבלב, התורה אחרות-הדגשת.בקלים

 חדשה. והתהלה חדש עתיד של בהקשר אצלו ם היא שאף הלבמילת
 נבהרה ד(, ד', - כס נ', לרמיהו לאלהיה ישראל תשובת על הנבואהבסיום

 תובע ויח( ל', הברית ארת על הנביא דברי משוקעים שבה לחטיבההצמודה

 נ/ ית' נפ וראה 11 ..ט, "; ית' 1; נ-ו, ויק' רא" "נהנית, naun nl~een מומי הנוס"י,.
 -הזך וסו".יט

 קנקנה-
 המשג" נספי~ה מהוי אינו

 יס.נ. געייה ואסייני יופרח ניסה )רא" התורמת
 -חקנה מ;ניריס "'"'ן,ס המקראות שכ'וי.

 ועוות-
 . . . "קנו -,," גו: י, רן, ירמ' הם

 מוהר עורך שי הס ופיוקיס משונצים גסס הקטעים הינהם-. ,א וגעווהין -גהקהיןג"קתי-;

 -",ך המנ "נענין מ"51רות וםהמת=
 נהקות-

 קיימי. הערה '(fiM נשי גוא
 ],1[ עם. יהין )דא" ישראי עם מווזשים היו יהס' נינ~ן עם בקשר העונוה לגיהת תיון 2,א.:.

 שגשגה ;ה את ""ופף גמזי עזן-, נשא ג" "ישג .תם גן: י-נ, ישע' ~השה יאייד, יה ;', במינהמבוי
 ', '. נהיתו-. ,שאריה עון... -נשא '":ו',

 יהין. ראה יתשע, זנן1,.
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 ישראי של הרוחנית זהמטאמורפוזהירמיהו161['
 אומר: לכך ובקשר, חדשא ומר מקוצים ונקיה אמתית זריעה בשם-ה'יתמיהו
 י . י י!. ד( )ד': ירושלם" וישבי יהודה איש לבבכם ערלות והסירו לה'-המולו
 להזכיר ודי הפולהן' מתחום הלקוחה נוסחה למעשה היא הכתובתחילת
 וכדומה. )שמותי"ב,יא,מה( לה' פסה כ',", למשלשמות )ראה לה'שבת
 מילת על מצווה אם כי בשר למילת להטיף כזון מתכוון הנביא שאץ ברוראך
 כאילו פותח הונו ההפתעה. באמצעי הוא משתמש מטרתו את לקדם כדיהלב.
 את הוסך כאילו ובפירחח עצמו: את מפרש אבל והשיגרתית, הרמלהבלשון
 על.פיה.הקערה

 - - ך-
. - 

.'-. 
 .'.י

 ה' מעם כאים ימים "הנה כד-כה. ט'; מפרק ברור יותר. עוד עולה זהרעיק

 עמון בני ועל אדום ועל יהודה ועל מצרים על בערלה. מול כל על.ופקדתי
 בית וכל ערלים הייים כל כי במדבר, הישבים פאה קצוצי כל ועל מואבועל

 לט שידוע ליה מנוגד ואף להבנה קשה שהוא כמות הכתוב לב". ערלי.ישראל
 נם וכן נמולים היו העברים לגזע השיכים האלה העמים רוב האלה.. העמיםעל

 ממצהים הציורים מתוך גם ללמוד שניתן כפי כמהם: את מליםהמצרים.היו
 כאן. נזכרו לא ערלים, שהיו לנו שידוע הפלשתזם, זאת לעומת ,ן:'העתיקה
 לב"י!. ערלי ישראל בית וכל האלה הטים כל "כי לקרוא: הציערודולף
 כל חשובה אינה הבשר ~לת כי להשמיעם בא שהנביא ברור כה ובץ כהבץ
 -ערל המושג את הוא אף המכיה יחזקאל זא, לעומת ערל. נשאר שהלבעוד
 השיבות את מדגיש ובכך ז-ט( )מ-ד, בשר" "ערל את לצדו הוא מעמידלב"

שניהם.ן:
' ." - . 

 '.י.

 נשא כידוע חדשה". "ברית של לאידיאה שיך הל5 מילת שין נם כינראה
 ה' בין ברית" "אות היא המילה ואכן בשרו על הברית חותם אתהישראלי

 להצטרפות,לעדה הכרחי תנאי ושימשה טיא( י-ז, )בראשית ישראלובין

 הושע עם כב יד, י-יב;ג',יב, ד', הושע טעם ג', יג; ד', הושע ג',1עם א; ג', הוסע ג',אעםירמיהו שו" ירמיזו. ע, "שע ש, הש""י ג.,הר גויסת איה קווקוה גוגואות ,נ. ..,:,4י.-"ש1"-רושע
 לשובה-, ואילך. בי-ד,

 *משובה-
 י"ר, הושע עם כב ג', בירמ' משובותיכם" "ארפא בעיקר והשוה

 ה ה/ הושע עם כד ג', אן י-א, הושע עם ים ג.,הן
 בחוך: והן ד ד, ים: נ', %-ה, ג/ הזנמסגרה: ד(, א--ד', )ג', בה דנים 'סאת הפרשה בכל55,

 חשבי באור מוצגת ישרחל יהוחנ עם ישראל של וההשואה המגדה מיטת לע"( פראה ו-*חג',
 וח"ק" מס יא-,4 מ/ אלה" אל שבה כאלו ומתוארת מ( )ג/ יעדה .מאשרמתר

 ;יימי'"'"-4"הצית. כך ובעקבות
 י( חת'י"עמי ""מיי י"=י ךעה"י"

 זה עם. א. נרך המורא.: ערם .פס ימש, עתן"י.
 את יסרר השמה שנציע יב- "תנהו-ער* גנאי. אעו גה'קט אניס ת.3,י;:יפרושו

 זי. הראשונה. שבצלעה-ערלים"
. !' 

 ו, ' ' .
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הה וינפלדמשה ,:
 שהנביא פלא אפוא אין מח(. מד, י"ב, שמות 1הש11ה ל"ד )בראובתשראלית
 הברית להשמיעם רוצה וכאילו הלב, מילת על מדבר חדשה ברית עלהמדבר
 הלב. מילת אם כי בשר מילת עוד מלווה תהא לאהחדשה
 וערפכם לבבכם ערלת את "ומלתם : דברים בס' לו שרשים הוא אף זהרעיון
 וזרעם האבות בהירת רקע על אמור זה כתוב טז(. 1", עוד" תקשולא

 הוא המילה .ברית על לשמור נצטווה אברהם והלא סו( )פס' ם,אחריה
 רמז ס"ד בעל שכבר ייתכן.אפוא טי('יא. י"ז, )בראשית אתריווזרעו
 ערלת מילת אם כי הבשר ערלת מילת לא המילה: בברית המטאמורפוזהעל
  דברים(. שבפפר ך. בפרשה טז מס' של מקומו את אי מבימם  זו נדרך )רקהלב

 ה' ימול מוראל שבות נדבת לאחר כי  אן ליראים רברים בס' אחרבמקום

 ה' את  לאהבה ורעך לבב ואת לבבך. את אלהיך ה' "ומל ישראל:  לבבאת

 א-ל )פס' בקטע משוקע זה טסוק ו(,נ. )ל', נפשך" ובכל לבבך בכלאלהיך
 לקטע בדומה לישראל ה' בץ יחסים חידוש ועל שבות שיבת עלהמדבר
 את לאחר שטים החוקרים רוב כס-ל(. )ד', דברים לס' בפרולוגשמצאפ:
 קטעים שברקע ברור הכרחי. זה אץ אולם החורבןון לאחר הללוהקטעים
 להיות חיבת אינה זו אך ד( )ל', רחבה ופזורה גלות של מציאות עומדתאלה
 על עומד זה קטע פנים כל על שומרון. זלות להיות יכולה אם כי יהודהגלות
 לישראל ה' בין יחסים חידוש על ויחזקאל מירמיהו הנבואות 02 אחדמנשור
 'ן בהם. עוסקיםשאנו

 בפסוקים מקופל הוא אך ביחזקאל במפורש מופיע אעו הלב מילתרעען
 כה. ל"ה יט; )'"א, בשר" לב להם ונתת, מבשרם האבן לב "והסירותיכין:

, . הנמול תורת3.

 כח- )פס' האיש. הנמול על הנבואה קודמת החדשה" "הברית עללנבואה
 יהודה ובית ישראל בית. של מחדש שקומם על בנבואה מצדה הקשורהבט(,

.
 לזתם ן אהרס -יזתו הנעי"א.

 אסריהם-
 ולתתי הבת-! היפדות של הניביפ לאיני שיך

 .ע,חסייז(,צ"ננ. .קק 181--בחו בספרי ראה אחרים. בטוייט ששאב כשם משם זה בטוי ס-ד געלשאב
 לבם את שמלים ישראל לבין ישראל של הלב את המל החל בין משמעוהי הגדל כגבאה אין58.
 תדש -לב הנוחן הוא אלהים בו! זל-ו, יט  י-א,  גיחו, דומה, שניות קיימה בהאקאל גם ואכן re);)י',
 ורוח חדש ,-לג להם לעשות מתבקשים עצמם ישראל בני לא: בי"ת, ואילו לישראל, חדשה*ורות

חדשה*.
 .(1 .,צ . והאח ראשונים גביאזם ספרי את שערך לדרמרתומיסט חיבורם את ברחמים אף יש59;

1)180 )1961( 73 ZA~ פטיו), 
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 ישראי של והמטאמור-פיוה'דרוךניתירמיהון18[
 הדעה !פוצה יאשיהו,היתה שלאחר.מות השפל בתקופת כונכז(ש.)פס'

 דקי כ"ד, בו; כ"!, ואילך; יב כ"א,' )מל"ב בהיסטוריוגרפיה גםשהשתרשה
 מנשה. חטאי סובללבגלל כלומר הקודם הדור עוונות את מרצה החורבן דוהכי
 )ראה מאושרים היו שחטאו שאבותיו העובדה את בתודעתו נשא החורבןדוה.
 ברור באומן המובע דבר פשעיהם, על סובל הוא ואילו יניח( מ-ד,,רמיה
 סבלט.' עונת'הם וא;ח;1 חטאוואעם -אבותעו איכה: שבמזילת עם בקיותביותר
 ואילך; ב י"ת, יב-כנ; ף"ר, רהוקאל ירמיהו יצאיס  ך ושטעית  דעה פד ו(.נוף,
 דורו ~SIR "וכחה בצורת העקרת את פסח  שיחיאל בעור אלו יב-כ(לז,
 להודות יש הרי " ועקבית סיסטמאטית בתיאולוגיה כאן מדובר שלא אעפ"י. ר %. הבאים בדורון שיחול מפנה על  בשורה בצורת אותו מוסח ירמיהוהרי
 לנא: מקדמת ומקודשות מקובלות דעות משום.ערעור אלה בעקרונותשמז

 האל את של,האל".מצינים תכתות'1 את העם מונה בהן העתיקותבתפלות
;.

 .ץ וזינין  דום.. :. י. ,,,. ,

 "1 נאם ועי' נהו שפס' האסשרות אח פלה ,1ן עמ' ל-א,תשכ-ג( ג"רביז מ..וייס'."י.
 -. ' . , . ,ה,קיסאור;אנייסשיננואהםש

-'. 

-.- 
 nallsn שי ה,?נ את המם אינו ואמרס פיד תעייה החוקרים רוב ,זעת "וא ד ס-ו, ירמ. 1".,

 יאי;, נ~( ג-", זנ' ;"שוה זויסרונומ'ססי ננננון אמור לתיוק שי הראשון "היק מצטיי.שאי,"
 . . ק(. י.ד. ית, ג-ט, ט, )נ-ר, ירמיהו שי הסיוואיים ינאומ,ם גהוץמעוי
 השג-י י-א הרניץ וייס, מ. ראהנו.

 .!1. עמ.
 היתירזה יל יעיו אח מקגל איני זאת יר  ואילך. ז!נ עמ' )תשנ.ג( י.א חרגי, 1"ס, ": ראה ריי:

 ";מוי נענין as~n שהואהפנעיוח
 אמונה אין ינ וג-ס, נב-נ; ..א, גירם. ~יהוקאי. ירמשו גזבר,

 נייתם את ייאו נהיי"ס שעוז עצמם "אננת שי אם נ. יגנה ש, אענו "ats1D ~גן 1מ~יגשיה,ף
 מ-א, יתג ג"רנ מתיםוגנוהי"ם

 גנ-נ"
 ייהר הרן והוא ,נ( )נ-ס, נצביה ממקינ,הס אח יראו ייא

 1".פינו ונר האומרים es--nt י-נ, נ,ימ' המקראות ;". הערה ,,1 געמ' מניא שהםהמקיאות
 עמ' ,-euteronon(1 גיירי נפיושו~נן יגולף )ראה ירמיהו מש, שאינו יאטום קמע נהוךמשונגיס

 רבריפ י' גילל ההורה שבמורוה הנמיל ל1וסייהז א"ר מצר כבול העזרך לייל(. 45 הירה וראהי4,
 ע: י', יב' הויף פגרים ס' שפעה ולגגי יי, הירה 11 ימ' הטי-1 השרי ל-ג הרגיז יייס מ.קראה
 יאיש יתה יו: י', )השוה ירמיהו ש,  וינתנו גישהו אח לו מאוז שני ומצר הנבור-( הגייל-האל
 יה;קאי ,;גי 1,.י מ. שכגיא היהירות מגין פתוייי(. ונפר'נורנ'1

 ה=ט  רא, רק וו( )הערה
  שנאמרה ~ו, אמרה של בגחה אין ~אח עם ממש. של ;nisnoנהווה

"Pe1i 
 ייקייור א" לירפר פאהוי,

נחור"
 בג-א, והנבאה יי=ן אהרוג נבזבז בשלש משמעיה ותר ברירה בצורה אצלו המועלת; תימול

 שהניעה להוי מירמייז, אוי קיגל ומס "וי  הגמול על ההשקלה אגלו שגזרה ליש גש"א
 תיס עי עומויס עוי.ן ומקושה שיר~שיים גרעה ;אמרה וזיקך א נ.א, גיחו' ינגזאה זה יבמהאליז
 הסימ;.ס ג, יפי נאמרו אע וי-,, י-", ינ-נ;, ני-ד, שהנואות נעוד ,1!, יינ, טומר ,()פס.
 ,אפרוס" )ראה ויאהר'ו קורנןישח

 גפירושו(. צ'מרי.
ת מניה4.. מ  ייייחה נקי - י-ו )שמ' נייטרנק מטת י-ו, קגומ. מזוה "'-1 מסוג 
ggתה' ;, א., נכוס נ, ו', יונה ג;, ג., יש, ונקוה "מרייס חטא יאסר - י-ו נמ', וע;,, מישה 
 פירוש ישועה. ונקשת פורעות עי גת,ו;ות נ,1 ונורך ין( ט', נהמ', ה, קם-", הר, ק-נ, סו,.פ-ו,
maזורזה "עונש והייה חת מנקשים היזיז או הצינור מקרי. אינו אלה חנינות "זין, o~win 111 
 Nt11TD ~הצן נמה ששנה "באים יחרות העונש העפת שאמש וו. השנהו את ,א, מהניריםי;

 זנר ע, ממג "וקיהו נאשר .ים, ג', ממי-נ, ונעיקר נ נ-ב, וממי.נ, נט נ-א, ממי.א, יקמורארשי
 ': נין-. יהיה ואמת שדום אם היא וגית... אשר ה' זנר -סוג גניה: שיינו יבמיו בקשרה'
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]19[ ' 1'נפיד.משה .-'.

 רבעים" ועל שלשים על במס בס ועל בנים על אבות עון כ"טוקדבמפורש

 בהנהגתו האל מופיע גם וכך יחזנו י"ד, במדבר השוה ל, ל"ד,נשמות
 הסמכות בתוקף אדם בידי מתבצע אף זה דק - מזו יתרהההיסטורית".

 נבות בני ה-ט(, כ"א, ושמ"ב שאול בני כד-כב(, ז', ויהושע עכן בניהדתית:

 כ"מ, לשמ"א מב וכהני יא(: כ"א, ושופטים גלעד יבש תושבי כה, ט',)מל"ב

 הבצוע בתחום והן האלהי בצועו בתחום הן זה עיקרון מד המוחההראשת

 הליטורגית לנוסחה ואילך ט בז', בהתיחסו דברים. ס' בעל הואהאמשי
 מן בכוונה הוא משנה י"ד, ובמדבר ל"ד, בשמות שמצאעה כפיהעתיקה~.
 פניו אל לשנאו, יאחר לא להאבידו פניו אל לשנאיו "ומשלם ואומה:המטבע
 את במם". על אבות עון "פקד כמד הררה הקרסה זוהי י('ק )פס' לו"ישלם

 להלן, שנראה כפי כי, אם - אבות של החסד לגבי שומר הוא הקדומהההשקפה

 עון טקידת לגבי לא אך - האבות בדרכי ממשיכים שהבסם בתנאי זאתגם
 עשרת את בספרו דברים ס' בעל מביא כאשר נם מוו יתרה בנים. עלאבות

 הדיבר את הוא מעבד הקולקטיבי, הנמול על ההיגד את הכולליםהדברות,
 ועל שלשים ועל בנים, על אבות עון "פקד למטתה זו. להשקפתובהתאם
 נשמות העתיקיפ במקורות  זו בצורתה קימת היתה שדאית שכפ'דבשם-,

 בדברים ול"שמו" ל"שנאי" )השוה "לאאי" הוא מוסיף י"ר(,  ובמדברל"ר
 "שאורים כחימר ה' שנאי שהם בנים על ורק אך נפקד שהית לומר כדי לז',

.. 
 ''. יאתהוושוחהמ=רסוהאגלמ.וייסבפמ-יהנ.ל..י. . להלן. ר"ה ט, ה', וג=' ה ם., גש=" niapbni לנומה נקשר %.:

 Some'-ג"' Law'-; Crimiaal Biblical .; ;'-~tulates ורינגרנ  מ. "תה גהנחוה "וגוע ".יז.,
 חוקיים מקריס נין גר( קרה ג"ג עם. גג-ל, ויין, מ. גס והשוה ין גהערה ר! עם. קויפמן  ילמונ,

 הריגת שעצם ברור נגוה. וגני נוג  יהבי נהיע" חוקיים גלה' מקרים לגין שאול וגני עגןגנששה

 אזנן נשיעצמו הקזיקטיני "נמו, ניצוע אך המספי בעיני נפשע נישב ננוה סי המההו ובן נוגכהני

 נפשנה גמינות וגויה מזיה, עצמו שמיינניי נפ. נמעניה, גגה עוינם "מקרים ש1. נאן.מוקע
 אירס .ניך )"שנה נאוויםבנייה

 יאהרונה ,;ו שנהנרר גן י". ג-א, נם,-א גגות יוני ומלך-
 מצו נין - ונגוה נאמנות, יהם לשמור נתוניהם גאה פקיזי"ס את הא, בשם משניעיו המיניםהיו

 K-tffll ,מס" ינ )שים סימלית והימה שעונשה נריה נהרת אייצא נהשנה - קנ~גה מצד וב,;שיד

 הרב- יפי ת" ואמור ושור יונק וער מעריל אשה תר -מיש יי:נ-ג,
 עמיק "רם ש, ,זה הזומר

 שיינה ניעד יגש חושני הרכז נם  Deuterot~omy, .,י. .קק ,99 שן " ניפר' וראה נ(יתו,
 בית, מעשה גה יראות נאין וומלסנוריה

' ואייה ?ג עמ' הנ-ל ביפרי עיין דגרים גן. הייסיייייס הנאומים ע1וי.  הוקי

 לגניו יצונן .אלון "קולקטיגי: הימול נענין האלהים על איוג מושה שב ים, י-א, איוב השוהי(.
 אליו ישלםאונוז

 וירע-
 . , . ~יי. לכהוג גירושו סיני מור ה. נ, יעיין
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 1המטאמ1רפ11"ירמיהו201[
 ישראל שי דרשנית

 את הוא הוסיף ב1ה כיוצא ,י: חז"ל זאת שתפסו כפי בידיהם". אבותיהםמעשי
 ללמדע כדי ל"עושה,חסד-לאל~ים"ןי מצותי" ולשמרי ."לאהביהמלים

 מצוותיו. וישמרו ה' אוהבי יהיו עצמם הם אם רק מהחסד ייהנו הבאיםשהדורות
 דרטרונון ביטוים הם מצותיו" "שמול ה'", את "אהב ניטוים.אלה:ואמנם
 גם הוכנסו אחרים ועבודים תוספות לצד אלה תוספות מובהקימה.מיסטים

 -'ן ן . .- - י. '-. . -לעשרתהדברותבס'שמותוי..'

 במעשי אוחזים הבנים אם רק נמם על אכוה עזן פוקד שאלהים. זותפיסה
 מונחת למעשה והיא הדרטרועמיסטית בהיסטוריוגרפיה נם משתקפתאבותיהם
 מושה'ביהודה הבאים. הדורות על. הרובץ מנשה חטא על ההשקפהביסוד
 נמלה כך ובעקבות בחטאת,הם הסאה את הנדהר בישראל ואחאבררבעם
 היו .אילו אך .ירושלים, את ולהחריב ישראל אל להזלות ההמלטה האלבלב

 הולכים "סראל_לא!היו ומלכי אביהם דוד בדרך הולכים וצדקיהויהויקים
 הרעה. מחשבתו את ממדם האל היה לא ואחאב ירבעםבחטאת
 טז;"'לא בדברים'כ"ד, החוק יוצא אדם בידי הקולקטיבי העונש בצועכעד

 החוק יומתו". בחטאו אבות,.איש על יומתו לא במם)ובמם אבות'עליומתו
 בידי מבוצע שעונשו ,י האלהים כלפי חטא כולל מות, שעונשו הלא לכ-למתיחס
 1. י"ד,' כמל"ב הדויטרופמיסט, מלכים, ס' עורך זאת תופס כך ואשםאדם.

 נענשה'עתש שקודם'לכן באלהים כבמדה נחשבו בו ובמדה המלךרציחת
 ס' שבשבילו מלכים, ספר עורך אך נבות(!י ובני פב כהני )השוהקולקטיב.

 "שנ.ג 1-ג נסרגי, הנ.1 התמר ש, השני )גהוקו הייי מ. ע-ג. נ-ו סנהזרין ע-%, 1. ירנוה "1..
 מנזונה עומד הוא אין 1%,ם ישומה מגחינה י"נתמך גם עי ,ו יש זה שירוש מתן חצין( .עם.

 מה ימעשה חן "נה1נ שי "מקורי יהניון גהנרח Q'Q11D עינ1ד ונ, "וס"ה גי הרי אךפרשנית
 יאנות נמנוון -ישנות תירוש ימעשה הנפה(. "הירה )וראה וההוגנת "גנוז גני,וי ינושמסייע
 יה1ק' הוא אף מן או ש1 בהוראה הי"ג יפז הננה נמך ע,עצמפ
 -יאתגרו מקוקס "וא "פשי נאפן ונריר %ת ס-1 נעי מנס" נאשריל.

 וע'-
 י-%יף

 מ" זור-
 ההערה )ראה הפרך הסדר שם הדברות, בעשרת המשפם מאשר יותר הדבה טגעי יושפכרעישה
ן ו .הקודמה(.  .י 

, Deuteronomy, .10פ בספרי שלה, והאסכולה דברים ס' לשון על הנספח ראהפי..

 הוכנסו זו ובדרך הדברים עשרה של הגירסאות שתי בין להשוות גיסו מאוחרים סופרים8ד.
 -בארץ ממעל", -בשמים המוגה*, בל -מסל עבדים*, *בית )השוה: שמות בש' אוסחדויסיונומיסמים

 הוצאת ש-י הטקסס את ראדיקלי באופן לשנות העיזו לא זאת עם בשעריך-(. אשר "גרךמתחת-י
 ' ' . : . . ז,ברים. שבס' מוו שתה נשארה השבת הנמקת שכן מתוכוקטעים

 המסית דין : בחומרתו: דופן יוצא בן ועל חרם גכחינת היא יג-ים( י-ע )דב' הנוות עיר דין74.
 בפפרי וראה הרטה, כוונהו את מימש שלא אדם להורג לציו-מוציאים במקרא היהירי הדין הואוהמדיח

 1, ,. .עמ'ו1ויךיך.

ש
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]21[ די

 המלך את לשבח מצין בישראל, הדת בח.י הבלעדי המדה קנה היאדברים
 מהוזי הקושרים. בני את המית ולא דברים ס' עקרת לפי נהג שאמנםאמציה

 הקושרים את להמית היה ההם בימים שהנוהג למדפ אכן הוסאלים עםאסהחדון
 לא הקשר, קושרי את תתפסו לא אם .( . האל. יעשה -)כה צאצאיהם:.עם

 אחרות מבהיית ואמנם ,י. הארץ" מן תרעם שמם את תכריתו לאתמיתום,'

 ה. אלו בחחים שמשתקפים כפי לעקרונית, בהתאם ביהודהנהי
 הנמול רעיון של גמור בטול' הנבעו יתר לכת הרחיקו ויחזקאל'ירמיהו

 אם כ' אבותיהם בעוז סובלים הם אץ חוטאים הכמם אם גםהקולקטיבי.
 מודה שאינו דבה"י ס' בעל ע"י נתקבלה אמנם זו תפיסה בלבד. הםבעוונותיהם

 ירושלים וחירבן כגמולו מקבל ומלך מלך כל האומה. על הרובץ כלשהובחטא
 מלפני לא.נכנע "אשר צדקיהו של חטאו אם כי מנשה חטא של תוצאהאש

 " יב(. )ל"ו, " ה' מפי הנבואירמיהו

;. .' מצרים יציאת4.

 במורשת מצרים יציאת מסורת של החשוב מקומה על לעמוד צורךאץ
 מצויה כן ועל לישראל ה' שבץ הברית ברקע עומדת מצרים יציאתישראל.
 כל בראש ועומדת י ה', דברים = ב כ',  )שמות הדברים לעשרת בפתיחההיוו

 הכרזה זו אם ובין הי( ט"ו, )דברים תמלה ,והי אס בין חשובה דתיתהצהרה
 שמו"א כ"דן יהושע כמן חשוב לאומי דתי טכס של במסגרת המושמעתדתית
 חד או מחזוריים טכסים אלו היו אם משנה זה אץ עתה )ולענימו ט' נחמיה ;י"ב

 נוהג היה הציבור כי מסתבר בה, דרם שאפ ירמיהו, נבואת מתוךפעמים(.
 "חי ישראל: לאלהי אמונים שבועת בצורת  שפסחו דתיות הצהרותלהשמיע

 הושמעו אלה שהצהרות וכנראה מצרים" מארץ ישראל בני את העלה אשרה'
 יג; 1', מדברים ללמוד ניתן זה מסוג נאמנות שבועות על ". פולחניותבנסיבות

.782,56 11- )1958 20 Iraq Esarhaddon", 01 Trcafies 43181,ן "The Wisean, נ, .](. 
 אי)ת(ה תכה נכה בידי וי עמא חד או פקדי ]חד[ או ענדי חד או הא אחי חד -והן מספירה: בחוזהוהשוה
 .ן( ,Sefite, Fitzmyer .8151 יo~ient; 6 לאתרוגה עין 1ז] )3-14נ: נחרב- ומודדוה ושגבוהועקרה

 "י" "י" מיי, אשי "צ ""י ש שי' ט" י ייי מג:'גגי ני::טנב
 גני את יגו, מת",יג,ס נאש~ר nlglal~nזז.

 גג~א ויהושיגו קושרים עטי שניגה המיך ש,
 ינמש עם תרץ ועם שית ;~o'mlg ים" גיורה 252-ג!?( שורו" )שג "שני מינוח נסע עיהמן
 אפרוחן, ש, "וסאבים ,שניעיה גדומה ימיך אמונ,ס שגתת נשגעו גווו" "ר,- .עם י.י5.)מ,-ב
 ואילך. ז, פמ'  D~e(enamy בספדיתה
 .?, ,8 "5 Eid "Der Horst?(Theol. Euang. Testamen~", 41 )1957( 370 עיץ78.
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ירמיהו]22ן
 ישראי שי הרוחנית ~המטאמורפ~ו"

 עמו6'חק סו; ד,, הושע א; מ"ה, כג; ס"ה, יח; י"ס, ישע' י; כ"ג, יהושע כ;ר,
 ב; )ל', הירמיה. אותן 6צאנ. ה"' "חי ובליוי יד: ט"ו, דה"ב ה; א', צפניהיד,
 השולחנית והעבודה ההשתחויה את לית אלה שבועות כה. מ"ר, טז;י"ס,

 אנו קוראים למשל כך ממסופוטאמיה. CS ללמוד שניתן דבה ה(, א',)צמניה
 ".לא כי נראה בשם"%. והזכרה השתחויה תחזה, "באמצעות בבלי:בטקסט
 החפץ של בשמו לשבועה רומז הוא אף ברית ארון לגבי הנאמר בו-יזכרו

 ". הברית- "ארק ביותר:המקודש
 בני את העלה אשר ה' חי עוד .אמתו "לא לבא לעתיד כי 'רמיהו שלנבואתו
 הפולחנית המסורת מד כמחאה אפו.א מצלצלת " וגו' מצרים מארץישראל

 עליה שנאמר חדשה ברית על הנבואה עם היטב מתנשבת היא אך י,,המקובלת
 אידם החדרן ביום אבותם את כרתי אשר כברית "לא ההא שהיאכממורש
 ן ,. . . ," ,,' . מצרים". מארץלהוציאם

 עם האל של בבףיתו הנאממת לתביעת ב6'6 מצרים יציאת שימשה כידוע'
 נאממת לתביעת אסמכתא ששימש ודם בשר מלך של לחסדו בדומהישראל
 חדשה ברית כריתת המבשר ירמיהו אתום. שעשה בחווה שלו הוסאלמצד
 העלאת והיא הזאת הברית מאחורי העומד חדש חסד מעשה !ם אפואמבשר
 י, . הצפק. מארצות ושדאלזרע
 זוז !בואה של מהימרתה ומדת רקעהמהו

 מקומה ז-ח. ובכ-ג, ור-טו בס-ז, ירמיהו: בס' מקומות בשני מצויה זו יבואה~
 הנא ששיכה שכן 5"ג בפרק החוקרים רוב לדעת היא הנבואה שלהראשוני
 אתאוראלית

 נבוא"
 משני עיבוד עברה זו שנבואה אעפ-י שלפניהמ. הישע

 "ולמן appi י ia~fiu zakjr ",ע( .א ltlSyriolr 12, ,)915!( .ק 19,.
 חןח1"

 ...%הן
,.. .81:27-28(, 

 למשיה, ,ימוח מצרים ימאה מ~נירין וג. ,חנמים ~ומא גן 1"ס -אמי ע-צ: '-ג גרנות "שו"י". ,י בעיה יע,, עיין"ן.
 יאתרווה רא" ," rut יג, ".א ס-ג, ק6 'ריפיתי וקן ע,א סי1 "מ1" גנוי ,יקי רשןאפייס, עקרי" ,6 ייתוו ניתן ;ומא נן ש, "נקרהית מגמהו ע, 111'-. גאים ימים -"!" נאמר בנרוהיא
 )מהיויה ! ו', רנה נראשית וגן ואיך( ו(! עמ' תשג-ט, ווסת, א14נוה פרק. ";-1, אורגך, א.א.

 "רקיע- אח אלהים -ויעש יפסק ול עם.היאויור-א,גק
 שהרעיש "מקיזות מן אחו -;ה ;(: א', )נקא;

 נן שהרעיש המקרנית מן אחי -,ה ש"ממר י"מ( עמ' "נ-, )יספיו נצוק מתן אורגך ו(. ,-ג,"!ה. גגאס- גי פיו וניגה !עשו שמיס ה. נוגר הן1 במאמר והיא אהמהה; 'וקש', "עוים: את סימאגן
 "נמים-. ש, עו,מט אה שהרעישן ;~מח גן שי שישוה .שרנן נך ע, מורה העויס- אח;ומא
 ,-i~teVohbn(1 יפיי יאהרונה יאה מוזה, יה!א, נפיויו; גי, נפרך ניסחו עי גא דגר.;"נ,..

 מהימנ" מרסן גנך יראוה יסוד אין אך הפרק נסוף "פנוקים שני מופ'ע'ס "ע' גת'גר.
 יוהר,

ח נפס' יה הממוג" הינשה .[. ,Jeren-1, (iieiebrecht ז~אא ימןוראה  גס. הוורה ~wvn אף 
 ן . י ג.נ. נפרק הוא אף "יאשוני nznpnl יד-ס;( )1-ג.ירמיהו
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ך '. ד ל ס וינמשה  ]3ק . 

 לשלול מקום אק יד-טה לט-ק ז-ח כ-ג של היסח מהשואת ללמוד שמתןכפי
 ובביטוייו בתוכי הדומה בקטע, משובצת הנבואה מירמיהו, תוכנה עצמאת

 כאן גם כך ההיא בנבואה כמו לעיל. בה שדם יד-יזפא, י, בירמיהולנבואה
 בהנהגתם85 השישכילו ישראל" על אותם ימנה שאלהים "רועים" עלמדובר

 "פרה המושגים באמצעות המקומות בשני מתואר שבות שיבת לאחר העםגידול
]

.... . - . .. : ,, 

-..-: .. .. . . 

-
 ג' כרך קויפמן, י. עיין 83א.

 עם-
468 

 הפעלים )ה(. כ"ג רעים" עליהם "והקימותי כאן ואילו סו( )פם' כלבי- רעים לכם -ונתתי שם14,
 ט*ז, דב' ד, י-ד, במ' ראה ל-נחן* מינוי. של במשמעות במקרא משמשים "שים- וכן -הקם-"נתן"
 י-א, מל-כ עם השוה ה'* בית פקדים להיות הכהן יהוידע תחת כהן ך ג ת )-נ בו כ"ט, ה, א', ירמ.יה,
 דבר- ראה ל*הקם* ה'-(; בית על פקדת )יהוידע( הכהן ם ש -וייה:

 טו, ט, ג', שופ' יח; טו, הח,
 מעה, ברא' טו, י-ז, דב' ראה ל-שים- ועוד; ד. ה', מיכה יא, ב', עמוס טו, כ-ט, ירמ' לה, ב',שם-א

 ביותר מאלמת sakanu). באכדית גס פכך ועוד כה י*ז, שמ"ב ה, ח., שמ-א כא, י-ח, יא, א', שמ'מ,
 וגגיא. מלך, שופט, והנוי לל חוקים אגו מוצאים שם כב, -י*ח, יה ט-ז, בדב' ההנעבה היא זהלענין
 ב"שים- המלך לגבי יח(, )ס-ז, ב-נהן" .המחבר משתמש השופטלגבי

 הנניא ולגבי טו( יד, )י-ז,

ב-הקים-
 ית(. טו, )ייח,

.85
 בג-

 המלך של הדימויים וישביל". מלך -ומלך ה: בב-ג, ואילו והשכיל- דעה איבם "ורעו סו
 rell [6161 השוה כלגי" ל-רעים הקדמון. במזרח למלך שבח וגיבוני התארים מאוצר לקוחיםהאידיאלי
 הבגלי הטכסט הוא מאלף פחות לא אר Ics) 19 "196( )741 )נפשו(. לבו משקה יוער66182[1-
 "מלך מדשן נ" ibbia 4ב! [66ת להלח:4[4שע1 )ראה זה בקטע מרומז פנראה שעליו לצדקיהוהמתיחס
 המקידכלבבו

 אהובה-
22047, BM 1935. king,, Ckalde~n af Chronirlei Wisaan, 1. .ם. 

 כגון המסופוסאמש המלכים בכהובות רבים תארים מצחנו ובהשכל בדעת הנוהג המלך על .", פ2ע.)13
m~dabassu 842 )*תומסחכמי-אמוןגחכמה( ש461 ובעלדעת",אסרחדון(ן4טוז51ת )חכם, erhqu, 
igi~uu,השוה ועוד משכיל( חרש, הבם( ,.1957 .ץ Royales, 8,ש4ו!ק!נ, scux, 1. )ול-דועה- .וו 
משכיל-

 .ין( נl~eemer, Ph.: 11 שכל- בעל "רועה tuku-ן"-;ש[-חסם אשחר: לעיפיה הימנון השוה
 וים עינים- לו "שיש מילולי באומן ורושו 41"-שן .J(oenigshymncn SNmerischa 1965 .ק ,23)10

 המלך של תכונותיו כל )למעשה ו. ג', ברא' השוה והסתכלוה. הכטה הבסיסית: משמעוהו להשב
 נך ועל הלזמן, גנזיה האיוש,ייס המלנים נתארי מנויות ג י-א, 2'שע' שמצאנוס נפ'ואיראני,

 אחר(. במקום לדון אניעומד
 הפיצום. לקבצם ובמקום צאנם את פקדו לא כאשר בהפקידם שמעלו הרועים מתיארים 4-1בכ-ג
 הפוקד -הרועה נ!מ," "ט"ט8113ק אס: מצאים במסופוטאכץה המלך של האידשלידת התכונות כיןואמנם
 _2( ,IMChrin~ Wcidner -[ווטאעל !ם~[טחוא [ :ש(ם 1959 נ :38_י1 ,2 ;8) .16 )86אותם-
 צמח 1raq). 15 ,)1953( ;%3[ )15 )פזורים( נדחים המקגץ הרועה 0ןsapbkti' mapa~bir )6וכן
 כשגיל הפיניקיות מהכהובות לנו הידוע תואר הוא יב( ו', ח, נ(, בוכ' צמח )השוה, לדוד( )שיקובצדיק
 אחר נימוח למעשה והוא UT (Gordon  ,3;1007 9 וראה KAI נ43:10-1 )השוה עצרלגיטימי?ורש
 ,dirai liblibl 44 אסרחדון...!ם116164 אצל למשל השוה א, נישע'י"א, ויצמח שיפרה מגזעישייחוסר
5111kiaitti, larruti טעע469 [6ש Baltil PKU לנצח- -צאצא 

 בלטיל,זרע של בלבני,ענףיקר של
 וצדקה משסם *עשיית ,Bor~er )11 ,"0א"49'19ונ 8 :20 17 מעילם* נצרמלכות,

 מוסד אח חופפת בארץ-
 העולים המלכים של ממשפטיות ברפורמות mi~mi 64ן m~tirns שט8153! השוה המסופוסאמי,המישרים

 פרושו וצדקה משפט עשה )ותק"ש,ש(",)1(. .(,ש ,וע לנוגע בספרי כולו לענין )וראה מלכוהם כמאעל
 בספרי וכן 103, הערה להלן ועתן בג ס', לירמ' ארליךגפרושו ראה ד(, צ'ט, חג' )השוה וכתןהחקין
 1 בפס' "גיסיו, ההא הממלכתי הבסזייב כממצר הנראה בפי הלקוחה אחוח נוסרה ,וא9"0,"וא")1. .ק383
 ,כ"ג, מל.ב כ, ח', מל-ב, לד, ש"ז מל-א, )ראה אנאליסטיות ידיעות פוההה האמדי 4ס[ נג!42םשכמד
 .נ' ',Data "4!)16"8] MontgoLery פג Kings", 0] 8004 the עמד וו נוסהה על א(. כ-ד, מי-ב,כס,

 31/ 53 י)1934( .עע46-52
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 ישראי שי הרוחנית והמטאמורפווה ירמיזו]24ן
 שם: דוחנין, ערכים בשיטי מסתיימות- הנבואות ושתי "% כ"ג, סו; פ,,ורבה"
 אתיבני העלה ה'.אשר יאמרו-חי "לא כאן ואילו הברית" ארון יאמרו"לא

 בפולחן. שהושמעו נוסחאות שתיהן שראינו וכפי מצרים-, מארץישראל
 ואילך( יא )כ-א, יהודה מלכי על המנילה את מסכמת א-ח בכ-ג,הנבואה

 צא! את פקדו שלא והמלכים הרועים נמקות נאה: סיכת לה הש משמשתואכן
 מלכי,יהודה אינם אלה רועים נאמנים. רועים אלהים יקים האל, שלמרעיתו
 שתי של. האופק ואמנמל ישראל מלכי את נם ספק ללא כוללים הםדוקא,

 ישראל בית וזרע ה-ו(י, )פס' רשראל יהודה הוי! ה-ח, בפסוקיםהנבואות
 אינו כאן הנרמז האידיאלי המלך ידיו לג', בג-יד כי נראה זאת עם ח(.)טס'

 מקומה מתוך שמסתבר וכפי BSI השם קריאת שמעידה כפי צדקנה, אם כייאשיהו
 :., ץ .: 'י ' לאחריהויכץפ.שלהנבואהבמרלהזו,

 מצרים יציאת של והמטאמורפוזה דוד מלכות תקומת של הרעיונות סמיכותי
 את בכוונה מעלה הנביא אורגאנית. אם כי מלאכותית אינה כאן, מוצאיםשאת

 הגאולה שבמקום .ומה בא כאילו מצרים, יציאת לעומת דוד מלכותההמדה:

 כי ונראה הושע אצל מופיע כבר זה שץ דוד. ידי על הגזילה תנא משהע"י
 גם כך הושע וכמו יחד, נם החדשה הברית ורעיון זה רעיק ממת שאבירמיהו
 הברית בהפרת פותח הושע הצטון. כלפי בעיקר אלה נבואות למפנה;רמיהו

... - .-. 
 את משקף הארצוה- ש'מנל בטענ" !-ה נ, נ-נ, ש, מהימנותם אח שויי גפיושו רוו~לף11.

 שופות גארצות פחיה "יא אף I1DSb האונייתה שנן ללנה 11 אין אך החורבן שלא"יהמציא~ה
 ,יימיר מיורות צפו!- ,מארצות א, צפוןי .מאיין הישון ה?11ן. שנסי יניות ש"נ~ונ" אנאוייהנן

 ינן )ימציים ,וריפ בעיקר יה,זה ייל,ע"ה, ההורגן אחרי שנן שלפא" וץ "חורגן יתקווהומהאימה
 b1QHi nafii "איה "פגוקיס ערג(.לצפון

 אומרת !אח ין אך "עורך "וימויו'של -איה שרנננו נפי -
 ' - מהימנות נקהי עצמןש";גמוה

- 
. 

 ויעיה! ל,שרא, לפורשה סריי" נפותל אם מתאים יד גי-;, 11 יגוא" של המקנייה גנ,ריא!1.
 ישראי גיח א, וגרה, אשר "סוג- "יגר אה.והקימות,

 גליה ה"נ הסונ. )."ונר יהיוה. בית ~ע,
Tonnל,נ- .הינד ע, ,ורז, ואף ,"2,ת ה. נענע מעקיה" 

 שרי ראה  "אנזיוה, מקנ,,411ה יע,
  לאור "-י נ-נ, של עיגוד מטים ההוא ג7סע טו-מן פס' זאת ליוחה  !1(. עמ' השל-ג ל-וילשוננו
 .ה. סוו"שם 11טמסיסגל-ג, .השגיל- מלך  -ומלך  הסיים מינהל. )פור ו=יות הסייגן שיהנסיגוה

 המהותיציקוו-
 מומי -י,ראהו-(, מהרוויים גם" עם. קרא יקראו-, אשר )-שמו המלך לשם 1  גי-1,

 .שנון '.ישראל ש11" גן ל".(. יקרא אשר )ו-זה ירושיים אלשם
 לבמת-

 ל-וירושלים ג-ריו שג,רמ'
פ 7יוקין למלך נוון )י-1,ן( .ישף ו* 4י(, )לוג, ינסח-הננון  הפ-, עיט סו: 1ץ, 

 ' ," ". ' ., י י"ףעייןרודולףגפייושל.

 מלויה געינעי הבראיה ניריה דקי.; צ "' בפקוס ד7 -יח1צ נורם השגיים הרמס !1.,

 ושינני: י"ייבע הימא השוה ההשימורי, המרנין טל מקום )לאיישי צדקיהו המלך בלפיומגץנ"
 -בישפה: יוד גיא שילין גנגא. גחז7יהו הלת שיטעיהי נשם רנות ת7ץה גצוקיהו היהיריקה

ובצדן!-
 מלמס: וגן ואילך 141 עמ' בישראל, המשיחי הרעיוז קלו'~נר, '. וראה ח(. ס,, ישע.

 - . Etplti. .Pal ש"5,1אן(  83  )1951( 88ס,
 נ_,ד,  :4,ן: - : . י.ן.

 צדקהי ואילו.על ל( )ב-צ: "לא-יצלח" כי מנבא הוא יהויכין שעל לעובדה משמעוה ודאי .יש89.
 . ח(. א', למשל-יהושע )ראה נרדפים טעלים כידוע הם ו"השכיל- -הצליח* והשכיל-. מלך -מלךכי
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]5ק" וינפלדמשח ג . -.

 4 ל,ה"תם הממן ט( )א/ לכם" אהד לא וחכי עמי לא אתם "כיהקמה:
 שתבא הפורענות לתשור עובר לעש, )השוה לאלהים" לכם אהיה ואצי.לעם

 למדבר כתחליף למדבר ההולכה את מתאר כך אחר ד--טה=, )ב', ישראלעל
 מחדש וארחמיה לישראל 91 ברית כריתת לה; כ', יחזקאל )השוה מצריםארץ

 מאלו שכתוצאה %, ואמונה ורחמים חסד ומשפט צדק -של )מוהר( מתת.תמורת
 ,"ואמרתי... הברית: וחידוש פוריה בארץ מחדש זריעתם 'ה'; אתתדע

 התאחדותם ולבסוף בארץ ריבויים בג-כה(; )ב', אלהי" יאמר והוא אתהעמי
 לכאן לצרף מותר אם פ. א-ם )ב', אחד מנהיג תחת יהודה ובני ישראל בםשל
 בשיבת הוא מסיים הרי - העדונה לפרשה תוכנו מבחינת השייך - ר פרק אתגם
 שהנבואות בטחת לנו אץ הימים". באחרית מלכם דוד ואל "אלה' ישראלבני

 כפי המחשבה שהלך ברור זאת עם אך אחת, בנשימה נאמרו אמנםשציטטנו
 הנחמה בנבואות הדו את הוא ומוצא הושע משל הוא זו בנבואה ומתפתחשמופיע

 הרציפיה את מפסיקים ראכן האילר יח שמט-ט לגחמית מצטרמים נחמה פסוקי שהם א-ג ב', 30,
 ,BKZ, Hosea ,!/14 1965 ולחתרונה פרשנים )ראה ד לכ', ס א', ביןהקיימת

~HF. 
 עורך .י11.1(.

 "במקום הנבואה: את צירף עמי- *לא ה: בא', המסכם המשפט של הריפוחו את לרכך שרצהמאוחר
 טבטי בתופן ע נבואה מצטרפת .למעשה חי*. אל במ להם יאמר עמי... לא להם יאמראשר
 עמו להיוה ששב לאחר העם של ואחדותו גדולהו את ומתארח אהה-, עמי עמי ללא -ואמרתי כ:לב'
 104(. עמ' ג' כרך קויפמן, גם )ר4ה ה'.של

 יוזם שאלהים ובחברה בטבע ואויביה ישראל בין ברית אם כי לישראל ה' בין ברית לא כאן91.
 ~ להלן. והשוהומתווכה,
 -ארש92.

 ב'-
 ערלות במאה לי ארשתי -אשר יד: שם-ב'ג', השוה מוהר, מתן תמורה לארש פירושו

 יותר. בו תבגוד שלא בארושהו נוטע שאלהים נאמנות של התכונות הן כאן המוהרפלשתים-.
 -הברית מאמרי ראה הברית. את המלווה הנאמנות למושג הם נרדפים המפורטיםהביטויים

 והחסד-
 7305 90 .)1970( .ע ,186 .". 17 מאמרי עיין נאמגות במוכן צדק)ה( ולענין השל-ג, לו,בלשונגו
 ראה ויצמחו, ויעלו אהד מנהיג לעצמם ימנו פירושו הארץ- מן וטלו אחד ראש להם -ושמו90.
 מן -ועלה י א', בשמ' גם להבין יש וכך החוץ. מן סיוע או ויקה ללא מחובה כלומר הארץ מןלהלה

 מעין אט בי מבחוץ, במצרים להלתם שבא כאויב לא כלומר עצמה, הארץ מתוך ויגדל יצמחהארץ-
 ל-עלייה גם מרמז "בטוי הורחה משנה שבדרך חסשרות קיימה כי אם מבפנים, הצומח חמישינים

 ישע' כב, כ-ט, דב' כב, ה, מ-א, ברא' עתן לעלה צמיחה, הבסיסית הודאתם יצא וכן )עלהממצרים.
 מלאכי י, ז', יר' א, י-א, ישע' יג, ה/ מל-א כב, י-ד, דב' וליצא א ז', עמום לא, כ"ד, מש' יג,ל-ד,
 urqit 1ז15 ט! i~ 18??" למשל השווה באכריה, י-מ!ם waln גס וכן ס, ח', דניאל ב, יר', איוב כ,ג'

 ל(/4ן 8 ( )932-33! , :י1 191 יראה; לא השמש את יצא, לא השדה *ירק ~ama& ב! 14[18ט1111
elamma,18 KAK-5ע5 ט. Habbaftw !% qaqqiN 143(4סז,5 167. .ע =4טאט!. (CAD 
imm~u!8 iama~ עיין יראות לא ושמש ה ל יע לא צמחו )ב(קרקע, יאחזו לא שרשיו 

 אדילו.ממט -נהי" כא: לי, בירמ' לטעינה נמעט אז"ונטונית עמיה" של ,ה דעיןן . -SUGU). .1,ן65
 כדרךדומה בישראל-. מושל להיות יצא לי "ממך התא: במיכה וכן יצא- מקרבוומושלו

 יצמח- -ומההתיו הכתוב את להסביראפשר
 בשני יהיו-. החתיו -ושרשיו ו: י"ז, יהז' יכן יב, ו', בזכר'

 הללו(. הכתשים לשני Randglouen אהליך )וראה הנכר מן סיוע ללא עצמאיה בהתפתחות מדוברהמקרחוה
 ראש- להם -ושמו מצרום, יציאה ממסורה הניבים שגי את שאל בהושעהנתוב

 ל-נחגה .מקביל

ראש-
 הארץ- מן ו-עלו ואילו 84( הערה לעיל מינוי כמובן גתן , לשים בקשר )וראה ד יד., בבמ'

 י. א', לשמי ספק ללארומז
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 ישראי שי המהניה והמטאמזרפוזה יימיהו24ן
 ~ירמיהו החדשה וההתקשרות ברית כריתת כאן; בהן, דנים שאנו ירמיהושל
 ירמיהו אצל כך בהושע כמו כא-כב. ב', הושע פי על בנרה ואילך לל-א,
 הנאמשת תכונות את כלומר תורתו את ישראל בלב תטע אלהים החדשהבברית
 כג-כה( ב', )הושע מהדש ישראל זריעת 4!.. ה' לידיעת דבר של בסופושיביאו

 ישראל של וההתלכדות הרבייה'בארץ ואילו כו-כ1 ל"א,מופיעה.בירמיהו
 ולא "והרבתים ואילך: יט ל', 3ירמיהד משתקפת אחד מנהיג בהנהגתתהודה
 בי, וכן יצא", מקרבו ומשלו ממנו אדירו והיה : . . שערו ולא הכבדתים,מעטו
 תחר כ ב', בהושע לבטח".המצוי ?ההשכבה של המוטיב ג-ו. ובכ"ג,טויח
 ; - - .,' ו(. )כ"ג, לבטה" ישבע -וישראל בצורה ירמיהו אצל הואאף
 והמוטיבים יחזקאל אצל גם מופןעה לעתוד ישראל בחיי ' זו מטאמורפוזה:

  לרוע. ארוך פרק מקדיש  יחזקאל %. ניותר נרהב לפיהוה שם זוכיםשהכרע
 כל ב"הר". הנבואה את הוא נם מותח ירמיהו וכמו ל"ד( )פרקישראל

 יחזקאל ידי על נקלטו א-ח. כ"ג, שבירמיהו הקצרה בנבואה המצויםהמוטיבים
 שאליהן והנפוצות הנדחות, האובדות, הצאן פותחווהורהבו,,.ואף
 יב, ד, )פס'  א47ןרית המחשה  יחזקאל אצל מקנלות א-כ( )כ"נ ;רמיהורונח
 מרעיתי" "צאן שם: מצוים א-י כ"ג, שבירמיהו הביטוים שאר וגם בא(.סג
 רעה הקמת ם, כ,, ירמיהו והשוה יד )פס' ם ה לנו הצאן השבת לא(,)פם'
 אם כ' שם מופיע איש "המלך" כה(%. גץ, כה, )פס' והשיבה.לנטח כס)פס'
 והמלך צדיק" )"צמח המלכותיים התארים כן על ונעדרים כדל! )פס'מתא

 במקום ,ן. ד בפס' ביטח לידי שבאות ידל המלכותיות הרפורמות וכןהמשכיל(
 על 'חזקאל מדבר השושלה%י של לאטימי נצר שמירהסו צדיק" "צמההקמת
 י"ג, ירמיהו יט-כ; ר, צפניה )השוה לתפארתיוי לשם"-מטע "מטעהקמת

 ה' אח תדעי אלה תכתוה הענקת בעקבות תוצאה משמט הוא 22, ב' בהושע ה'* את -וידעת94.
 ההישע. לכתוב רדית ועיין. ה'. את ידעו כולם בלב חור" כתיבה שבעקגית לנ, ל-אן לירמ'בדומה
 אח -ודעת לגריס. הצדקהאין

 ה-
 אחדים. שניסו מפי ה'" *ובדעת או

 .ח6 ,ע 105 בספרו מילר השוה . 96.'
"ezekieb  

und leremiaF VerhPel~nis ~.Das י - 
 להלן. וראה ה-כב(, )פי' ישראל שבהוך השבטים כין האל תיווך על גם למשל רומז יחיקאלס9.
 יא: ריו, כדו' מוסיך לבא, לעתיד הבתולה עמ נקשר מ,.סו(, העגה ד,. כ-ג מירז' ולבוז" -פרה97.
 )המתרגם :GPX~v הע.: ת' סמך על אך -מלך' בנוסה.המסורה מופיע כד  בב, ל*ו ביחזי38

 )2%(' ליחזקאל בפירושו בצדק טוען צימרלי אולם ל-נשיא-' כלל בררך מתקנים כה( בפס( זהכפרק *נשיא-

 מנבא אהד" "יאקן על המדבר להושע בדומה ,המסורה, בנובח להמוך. עשוי כב בפם' -ממלגות"כי
 -מלך עליחזקאל

 אחד-
 כג(. )לר', אסי. ורועה כב( )לז',

.  ראההערהיגע'י;.,""1;
. .

' 
,.

; - 

 להפארה(- ,- יקר -גני. ,p'f ט  "זבובו האנוי הניסוי השחזנו.
 ,ע,,  שהנאם

 גלעד"
 נ".
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271ן מעה.וינפיד ., -..,

 ס', בישעיהו שפיתח רעיל עצמו, ישראל שסירהשו יט( כ"1, בדברים התלוייא

 ידי מעשה קרל )מטעי מטיו. נצר ארץ יירשו לעולם צדיקים כלם "ועמך :כא

 )השוה לבא לעהיד שואותיו במסגרת ומשלב מיימיהו לכת מרחיקו,יחזקאל
 נקלטי שלא מההסע מוטיבים שני ואילך( כא . ל"ז, .ואילך, לג כ',יחזקאל
 הברית" "במסרת להביאם כדי העמים" -מדבר אל ישראל הכאתבירמיהו.

 ברית כריתת ואילו טז ב', בהושע למדבר ההולכה עם זהה שי לה-לל)כ',
 כה( )לעד, לבטה והעשבה הארץ מן רעה~ חיה השבתת ,לישראלשלום

 אי. כ"ו בויקרא התלות 1ם שבולטת אעם"י סו. כ ב', בהושע ספק. ללאמקורה
 ההדשה הגאולה TITn את אפוא מלווים ניחזקאל ירמיהו. נם .כך הושעכמב

 ב(, )ב', אחד" -ראש על מדבר הח1ע דור. רתמת אחד מנהיו שלבהומעה

 ר. וע' 1", עם. הש,-נ. ל.1 ,שהוו מאמר, ראה -נריה-, המציינה ננ,( נאנוית- -(birAu-גני. המשמעות עם יפה להתישב העשוי רבר הברית" -במאמירת מפרשים כלל בדרך מתום. הביטוי 102:'
 גתמונ~ת 1ם מקופים איה רעיעותנ"1.

 "אושר.מימוי
 -גי גו: ה', באורג גו וונ" שהצעק "סיג

 ני וזיעת ההפ גיא 11ך ופקדה אחיך שרפ ני ויופה ,ך שים" השיה ~ה.ה בר,הך השוה אנניעם
 -עיר ברית: כמיהה של בקונטקסט מסארי טקסט זה לכהוב השוה הארץ.. בעשב וצאצאיך זרעךרב
 ומעל", חטא בו ואין שלם נוהו הסמן לידי ל-הגיע יושר דברי ודבר קטול נריה( נ- שלוםשל
 מאמרייראה

 שניתן וכפי 108( עמ' ג' כרך חולדות קויפמן, י. )ראה ה4ד כ-י בויק' משוקע בהושע, מוצאיםשאנו הש=5" אח )-~אענה נרנו נשמי נעקייה הגא" מזם" פריין הנוי, שיגס גרית ם "רעיון 4"ן.. י ש5. העקה 11, עמ' תשליב ל?. בלשוננו.
 י - ' 7 ,, כ"ו, בויקי. בניסוחו יחזקאל תלוילצפות

 לו לר, לדלי,ח,,

mlilm'  עץ תהל סח ברנה ושמי נעתו "נשם
 קל תדו יבולה ההן הכארץ פריו אתהשוה
 ח(. ל-ו, השוה בו-בז, ילד, לבטחאדמתם

 ג"(.,יי,,ן::י:ב:::י,:::י:ן::::
 פרו ורבו . . . עליכם והרביתי . . . אליכםופניתי
 י . . לשם מטע להם והקמתי ח--יא( לזו;)יתז'
 ביה עמי והמה אחם אלהיהם ה' אני כיוידעו

' "י'.:כ: ) 4  
% א 1  עפוצ"ש 

 "( ,., יירמ. השק גו "ז, מס "מיסמיז
 משכני והיה . . . לשולם בהוכם מקדשי אחונחתי
 לעם לי יהיו והמה לאלהים להם והתתיעליהם
 כו4-כז(. ל"ו,)ינ'

 ' ד-יג כ*וויק'

. .נ
 ועץ יבולה הארץ ונתנה בעתם גשמיכםומשתי
 בארצכם.~ לבטח וישגהם פריו..: יחןהשדה

 יישי"' שאייי ית', ו-יגס :הי"י":י:!ג

 "::: :":: ::כ:ב-.~יג'ו'מתי4:ך
alnis~עם ,, תשו ואף, . .. 

 ק"ממיוונ אהבם וחולך עלבם מטותואודבר
 .. ,.י.(.,.

 בהיככם  והתהלבחי ; נתוככם... "שכניוגחתי
 לסם. לי ההיר  לאלהימ_ואחם  לבםוהייחי

 בנבואות ובעיקר הקדמון נמזרח היה נפוץ כאן שהמהרהר כפי החמרי  שהאידיאל לציין יש זאתעפ
 יכלו שממגו משותף דימויים "וצר בחשבון לקחת אפוא ויש - להלן שנראה כסי -המסוסוסאמיות

 מרעהה אחד לשאולהנביאים.לשאוב'לל%.הכרת
_. 

'4; 
- _:, - .. . , ,1_ 
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 ישראי שי הרוחנית והמטאמורפווהירמיהו]28ן
 כ6 אחד-י)ל"ר, "רועה על ומושליין'1יחיקאל אדיר~~א על מנבאירמיהו
 1', הושע בץ הקרבה בולטת להמלך  דור הוכרת  בערן  )ל"כ,כב(. אהד"1"מלץ

 יא.'י- ט.ל"א,הררמיהול',
.' ' , 

 דוד ואת אלהיהם ה' את ועבדו אלהיהם.ואת-דוד ה' אתובקשו
 .' . - מלכם)ל',% .. , - .מלכם.

. , ונהרואלטובה' באחרית טובו ואל ה' אלופחדו
- 

' , )ל-א:יא( מיכהז',יו:"אל'הימיםשה,השוה
- . 

 החדשה הגאולה העמדת של זה רעיון אט מוצאם עמוס אצל ים כינראה
 ביציאת המיוחד את שולל מצרים...עמוס יצואת כמד ושושלתו דודבהנהגת
 ופלשתיים,מכטתוה מארץ.מצרים העליתי ישראל את -הלא כאמרומצרים
 ""י תו' העפלת דוד סכת את אקים ההוא :'ביום : הנבואה ומסכם %י מקירוארם

 שבות;,בניית ורבת האדמהען, מרית רעיון את אע מוצאים הנבואהבהמשך
 "יבניתיה יא OD)~ )השוה המובטחת בארץ לעולם וההישארות נשמות,!ןערים
 אך מהימן ככלתי מקובל אמנם ינ-טה )פס' עמוס ס' של זה סיום שלם-(.כימי
 המוטיכיט לטיט מציג הנבואות שעורך פרם כל על ברור בכך,: עדה אםנם

 שהיא כמות והנבואה ויחזקאל ירמיהו בהושע, אותם מוצאים שאת ובסדהבדרך

ק יי', ינן יד-עי י-ה, ירו' לאה רועש, ימיי, אזייים עי שיא., 4 - - 4  : ,-- 
-1osועמד בישראל... מושל להיות יצא לי ממך . . אפרתה. לחם בית -ואתה ה',א: מיכה השוה 

 1י-2!. עמ' תשג-ה, גהשתישי~הה, מצרים יציאה מיורת ייונשסס, א. ש. ראהצון.

 ללא רומן איש- יאייה  את ןירשר -למען הימשךיתו.
~De 

 ח11מ -והיה 'ן-יט: , ג.י לגמ'
 זוז מזגית סל at~ttoi יטי קטיירשה-,

 ושיג נ-ו, נייק.' שמפתע ורעיון  את ממש "ות- כמשו ענ2'פ וזיז גקו?ר "רש .ונגש 1"!..
 רגש =יט ל. ,ש ד4,ו כ-י, וי,' יראינו, לגפי ה( (OD' ירע. אח יעיג ונציר גביר א" רישלבם
 ייebari: ana~ kuii~ 6  להלל: )ראת האבייות שוגנגנאא ל-1(. וגרז' ב' גהוש שולה "ווועם

~stabaria
kull~ ana ebfiri 61! הקצור עוזה וצמיי שגיר עונה עז ).משנה ותרף צמחי 

 אסרחדון גנהוגה  וגגרכה נויפים מקים מו'אי ושם Jcs 8! .ק)א19( ,1! שין שרף עזהישגו
 , : - .(1(ד ,~Asarhaddon, Borg .ק ,93 ,['ן13

 בנבואות מצוי ה1ח אף זה מוסיג לג-לו, ל-ו, יחר יה, ל', ירה, ר, ס-א,  יב,  נ"ן,  ישפ' השוה  9סג:
 ההיא ,*er?etu  rm 11 618ובצזז68ן 2מא Qm~ ark~t 6פ11ע  למשל  השווההמסופוטאמיוונ

 ,Surnma (Nduchrr טIII,=CT 21 ,39 )21:168 באימי. בימים )מחדש( ותשבהחרב
 השבו  *וכעת מספירת: בחד!ה גם דתי)גבואה(השוח בממן שבות  חשכת  פל  .,מ0,11. ,51-54)1930
 בישן שיבתאלחן

 , . - , . ,ן11( ן25-*2 אבי(-
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]29ן - -משה:1ינפיד

 דוד בן בהנהגת לבא העתידה הגאולה בו: עוסקים שאי לדגם שייכתלפממ
 - - ןןי. מצרים יציאת הר-סוסה: הגאולהכמד

.. 
 את חיאל דול בן בחזון פותחת זו יחידה ייי. א-טז י-א, לישעיהו הדיןוהוא
 המתלכדים ויהודה ושראל נדחי לקבוץ עוברת )א-ט(, יחד נם והאנושותישראל
 ומסתמת יד( )פס' האידיאלים בתחומיה המאוחדת הממלכה את לחדשכדי

 העתידה שהגאולה לזמר כדי סוף ים וקריעת מצרים מיציאת הלקוהותבתמוכת
 היתה כאשר . . . עמי לשאר מסלה -והיתה חדשה: מצרים יציאת מעיןתהיה

 מורכב רהטם עושה. 11 יתידה נם ט,(. )פם' מצרים- מארץ עלותו ביוםלישראל
 קבוץ על המדבר כתוב אמוץ בן לישעיהו לדחס אמנם שקשה להודותדש

 כאן 1U1U שאמרנו כפי אך "י, יב( )פס' הארץ- כנפות מארבע יהודה"נפצות
 ונם הנביאים כל אצל כמעט אותו מוצאים שאנו החדשה הגאולה חיוו שלברגם
 שראינו, כפי הרי, ועמוס ישעיהו אצל מקורי הזה שהדגם להוכיח אפשר איאם
 מוצאים יד ז': במיכה גם ויחזקאל. ירמיהו הושע, אצל במקוריותו לצ'קמק.אין
 אלא דומה מוטיבים מערכת מליה כשהוא החרשה הגאולה חזין אתאם

 פותחת הנבואה האל. - הרועה שם מופיע דוד( )= האפשי הרועה.שבמקום
 עולם". כימי וגלעד ב-בשן נחלתו צאן את. הרועה האל של האידילותבסצינה

 ובדומה א( )פס' מצרים היציאה'מארץ .כימי נמלאות מלווה זוגאולה_חדשה
 פוחדים העיים אוניברסאלים: ממדים זו גאולה מקבלת ש"ישעיהולחזונות

 הושע אצל כמו. יו(. ;', ,רמיהו )השוה uan. ויראים ה( ג', הנושע )השוה ה'אל
 ההסד ברית אתם ומחדש ישראל של יולח סולח אלהים כא, גם כךררמיהו

 חיא. ואמת- -חסד להם בתתו אברהםשל
 ישעיהו אצל זה מיוחד לפיתוח זכה מצרים יציאת של המטאמורפוזהרעיון
 לכך גרמו זה נביא פועל בהן המיוהדות ההיסטוריות שהנסיבות אלאהשניאי,

 ש, ימצנ "יזמי "ן פס, ,ינו י.9י
 "עמס יניים הקיע בגי איו שעוזי )גיי" נ"11" 1ל1"

 ימומ,גיפ גאן גנן ע~0ק,ס שאנו ינגואוה ונב, נאן מסונר ""ודנן. שיאחר "קוי" י"ר,"אשנו
 אפשר ושיוימן "תקי15ה גי, גישרשל רה".ס "ין יתאוה סניהן D~ffi' ~המן כנואות יינםהשיינ,ס.
 ,, מיד, שנראה כפי האגדיה, בספרותלמצוא

-
; ; 

 , 8-16,. עמ' הנ-ל בספרו ליוגשטם כבר]ש. עמד כך על ג11.י

 בעקבות שבחו והתההפוכות 788 בגינת אשור עם כמלדתני עוזיהו של שמפלחו לציין יש,12נ.
 יהורה מלך עזריהן תדמור, ח' עיין זר )למלחמה יעורה שע להפוגתה לנרום היו עשויות זומפלה

 185 ע. תשב-ב ירושלים ועתיקותיה. ישראל ארץ לנקירת נשברה ראשון, בית בימי אשוריבכתובות
 הנשארה קארץ לוריא, צ. ב. ראה גיורת, קד"ות מתקומות ישראל תפוצות של אפשרויות עלואילך(.
 ואילך. 18 עמ' השב.ז, 4"ט מקרא גיח ישראל,ושאריה
 ואילך. ו0 ?מ' תשל-ב, לו בלגלוגנו, מאמרי ראה ברית במובן ואמת- -חסד על114א.
 .ע .יל ,1500פProphetic Itrael'J lsaia~," 50)0"4 ;" Typology Exodus 1404 ועיין112.
177-951962, J~uitenburg, ?, Festschrift .Hentagr, 
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 ישראל של ה.ר'וחנית והמטאמורפוזהירמיהו301[

 בדומה "1 החדשה הגאולה בתיאור מקום כמעט תופסת אינה דוד שלשאדרותו
 נביא אומה מצרים יציאת כמד החדשה הגאולה הזכרת: את המעמידלירמיהו

 הצמה עתה חדשה עשה הבי תתבוש. וקדמתיות.אל ראשונות תזכרו "אלזה:
 נהרות'בהרמן מים במדבר כינתתי . דרך.. אשים.במדבר תדעוהן'אףהלא

 לה'הליכה תקרם היא אף החדשה הגאולה יח-כ(. )מ"ג, בחירר' עמילהשקות
 . , 5ע, כא( מ"ח, )השוה מים. להשקותם דואג כשאלהיםבמדבר

 אלא במסופוטאמיה. למעשה נמצא בו עוסקים, שאש הנבואי-ספרותי הדגם'
 המיוחדים הישראלים הלאומים והמוטיבים הרוחנית המטאמורפוזה בושחסרה
 לאחרונה שהוהדרו בבליות נבואות בסדרת הישראלית. בנבואה מוצאיםשאנו
 'Lambert W,Gע"י

- 
Grayson רשע פדרעצת נבואות מרצאימ .164[ .א 

 מקבילים שבהן והמוטיבים; שצנימי ומנהימם מלכים ,המתיחסות')לתקומות
 ,ין לעתיד נחמה שכולו הטקסט במיוחד מעסין י!י: הישראליות הנחמהלנבואות
 raison ה-d'etre ואת השיא את מהווה הלותן ו: לדעת וכן המהדיריםושלדעת

 ;1-. " י אע: הסדרה0ט.שמיראים כלשל
 ' ' - י- ץ: -

-ה!סיךההואיחוקולאיקוםלומתחרה
. 

 :ד." ; ---
 יקובצה הפזורים )או: יקבץ הפצורים את תפרח,העיר
 פירותיו יבול ארצו את יאכיל ההואהנסיך

 מופיעות ונחמה שפורענות בטקסטים שם המופיעות הנחמה, נבואות בתוך,.

 הנביא מרבה שבה השב-ב( לחדשות, ראשונות בין הרן, ש קראה מי--מ-ח בחטיבתהערקים14נ.
 מקום.מרבזי התופס כירש, כי לי נראה כלל. נזכרים דוד בן או יוד אין החדשה הגאולה על)לדבר
 שכורש ואילך ממיט בנבואות ורק דוד בן משיח על מאפיל א(, )מ"ת, משיה כאן והאבוגה זוכחטיבה
 אוניברסאלי: בקונטקסט זאת ואף ד( )נ"ה, הנאמנים" דוד -חסדי אחת יחל מופיעים לחלוטין בהןנעלם
 ה' למען ירואי אליך ידעוך לא' וגוי תקרא תדע לא גוי הן לאומים ומצוה נגיד נתחיו לאומים עדההן

 ידעתי לא עב גויים לראש -תששני העתיק: הד-דך מהדימוי לקוח הרעיון ד-ה(. )ג-ה,אלהיך*
 דשניהן ממטמורפוזה כאן ועגה מד( כב', ובמ"מ, = ,מי יר', מזה'יעבדני-
 ,_. . נ 11-70. עמ' הרן!הנ-ל ש ראה גלעד, לעבר כמכוון לפרשו גיתן פפק',יה כי אם ,15ג.

ח .ין=[י נ:כננצן"שי"ס ה::1  ", ""ן':ם Irdq 9י "קין 
 . :. יציעך 21 געמ. ם קסט118.

 . .עי,עי. ,Apalypses, "Akkadian 11400 787 6! ,)1966( .ע 119240.

 בנגואת לשיא מגיעה היא שאף ח כנ', - יא כ-א, בירמ' יהודה למלכי הנבואות למגילת בדיסק120.
 1 .: , , ,? ,': לעילת צדיק"כפישהזכרנו -צמהעל

_- 
 ,. .י . .

 Tcxt, ,)1 .יסנן 3!-4:ן .קק( )2121-2ן.
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 .ן, : :,':-משה:זינפיד ; נ'4,
311ן .,..:-

 כך בהן. דום שאן לנבואות מקבילות'מרובות מוצאים;אמ _לסירוגין:בהם
 .:). הנ-לקורא,םאמ;.למשלבטקסטגשלהסדרה

- 
 י.

-.. 

 ד ,'

 . . . בטוב יראו האתהם ש: לבטח תשב הארץ שנה. 18 וימלוך יעלה -נסיך ;וי
 'לכונן-, )מילולית': ינשבו) טובות .רוחות לטובה, האהץ את יפקדו האלגם("
 יראו האהץ אמר יהיו, .פלני.ם ושמים יבולם, ישיבו והחריש "עץ.(טהנ

 עונת,הקצותצמהי עד; למשכה החורף במה'לבטח,.צמתי ירבצושכ'הבקר
. . 'עתתהקציר.ימשכועדהחורף-(ט._,-

- 
 ; ד ,.,

 והנדחים הפזורים יטוהה, העכור "י, יאושר המבולע יט; וצדקה משפט נעש"יה
4 ' יקובצו,הצדקיכון,".1 .  : ,,,;. 1 י , ; 

 הנחמה נבואת הגיעה שאליהם לא.הג-עו,לשיאים המסופוטאמיות_הנבואות
 המלך של. הופעתו בעקבות שיבוא הקנחי , השלום על ההזומת כמןהישראלית

 הנהמה שבנבואת הבסיסיים המוטיבש ועוד,;אולם '-א(,האידיאלי.,)ישעיהו,
 וכן שבות; ושיבת פרחים קבוץ האדמה, ופרית ברכה גשמי כמוהישראלית
 דפוס היוו וכנראה המסופוטאמיות בנבואות נם מצוים ויושר צדקהשלטת
 ('-ק '. .'. , . . .' . הקדמון. המזרח בספרותר11ח

 הקרבנות5.
 ,:ז , ).,. . "....-..,ה

 כנבואות לעתיד בשורה של במסגרת נאמר לא כא-כ, ז', שירמיהואעפ-י
 כאן התדונה לסדרך 11 נבואה שייכת נסוחה מבחינת הרי בהן שרפהקודמות

 5ל צ,יא4.(:' ולא דברתי לא ג תיזה.ואנטיתיזה: בה יש היא 441כז
 הנבואהאמנםעברה צויתי... הזה הדבר את אם כידבריעולהוזבח,

-
 וקא )נאות "יריה מגף לקה ;.~uS~ab. ab~lrrii mfitu; aburri - זרז.

-  
(abun; למטי השה uiariiSn~ti]" mug~dlitu , %6ט))ש,ן6"1"!ן% Labnjnu qirib "ם אן - (  שגקרנ 

 ,"ק4ן",[( .K5niesinschr. Neu~abyfi .ק 481:א',174 יה"ייופ- נהת' גיא יגס", הרנ?ה,סיגנון

 -שנן-, -הושג. 1.'שג. גמקרא מצטרף-יגמ-
 ו-שגג- .רגן-

י-"6"!0!,ט1"6!"1.,"[ם(ע_ מיטרף .~abucri גאנו,ת וט ונך
 זרא"

 מבהינה "aburru 1 /] CAD gullutu. ee1 "ענין ,נ,
 נערג,ת נמו והשהטהות נפילה ש, משמעוה נם ,ו ,ש ושנרי נטה הסע, ועגרי. .מייד. אחסמאנט.ה
ש מן ,Lane שוהשוה  Q,)y .12 שאנו יד,מוי "יסג לההאיפ העש~'" יצעוה .Blau, )1 זל , ן 

 ,, .. ' , . אההיםגרוהקדיטעזה-)שמיי-ד,,נא(.ננ)..השוה-ךולךה'
..,; תומר. .rw משמעותו ;.BAR SA. ;GIS ויא .019 .;(!א BAR צ-י4גן.
.125(p.IZ) 7--1;א teKtA, .. , . ( 

..י
 נ( ' :נו ,1 ד י ! ;, , , 108לעיל. ""ז.וראההערה ,ג 7-,)ש28נ

 _:ע" :( ," ","0ח0ז"א8פ.. ,עע 152 ית בספרי ראה משפט1צדקה" כ miiarum על 1121י
 .4 אחר, במקום אס עומד העברי ל-בלע- כמקביל "5ט על 28uit~iera .e~jtuב

, 41, : 
 Text. ,8 וךי207נ

~ 
. ].; 
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 ישראי שי ו"מטאמ~ר,פוו.היהדוחניתירמיהו321[
 ההכרזה שלילית מצדיק.את זה אין אך :DO בג פס' ובייהוד דויטרונומיסטיעיבוד

 ..א-עד :: -ן- : , -7עצמהמזה1ביא:.
- 

 -cc 7 -י ;י,דן' 7
 הפולחן על המוסה עלילת על בדברם הנביאים אצל המתגלה הטאתוטי

 כן -על אפשר לירמיהו.' מיוחד אש קויפמן( של בלשונו המוסרי")"הפרימאט
 כאילו הטענה חיזוק ולצורך דדיתחא בעידנא כנאמר הראשון החלק אתלהבין
 ההמשך אולם העולות: את גם לאכול יכולים אתם כך מתנהגים אם.אתםאמר,
 כאילו חדשה קביעה לפניט אחר. נביא אצל שמענוהו ולא במינו טיוחיהוא
 ועיקר: כלל הקרבטת על צווה לא אלהים הנביא: מפי עתה היוצאת יניתורה
 לההלשיות מה מבחינת הדומה 1ן צזיחו? -לא ההחלטית 11 לגכימ שקובעטה

V'ua~על הכהמק לתוהה לחי סטירת מעץ כאן 'ש עיר". יעשה ;'ולא הארון 
 הזבה.!א6דה ותורת העולה תוית זו תורה לפ, טרטיה"שכן, ועלדקדוקיה
 תמיד -עולת ו, כ"ח, בבמדבר שנאמר כפי מטייימשח

 העשוי"
 לריח סיני בהה

 )פס' כ-ט המשכן,בשמות חיכת לטקס מתיהם זה מסוק לה'"עי. אשהניחח
 תמיד "עולת לדורות: המיועדת ההוראה.המקורית ניתנה שם, וא'לך(:ןלה

 כהזיות שתורות ולהוקן של את.התיאוריה נקבל אם מב(. )פס'לדורותיטם"
 יותר שמסתבר לפי אך יפה. מתישבים השני.הדבהים הבית מתקופת הןאלה
 שכבר כפי - כאן שהכוונה לומר אס ומוכרחים יסוד; זו לתיאוריה אעיותר
 ספר לפי לקרבטת. זכר אמנם אץ שבהם הדברות לעשרת - ראההרד.ק
 המצוות שאר ואילו בסיני ניתש אלה רק לו, קרוב כך כל שירמיהודברים,
 ישראל בס שמעו בסיס למותו. סמוך מואב ערבות! בברית משה ידי עלנאמרו
 אות-ם מעביה והוא החוקים יתה את למשה האל מוסר ושם הדברים: עשיתאת

 מצטים היש ואמנם א(. ו', כח,' )ה': פטירתו לפני מואב בערבות רקלישראל

 )ה"ממיז1"")ן. לספרי. שבנספח הניבים ברשימת עיין0ב1.
% .עק;)"191( 11! ש שייך ,.ד11נ  B,ihtft,ZAW~ Toa", הם,.את;," "Die 

. ..~ 
- 

 המוסר-ת התורה את במפורש מעמיד אף ישעיהו ד-ה(. ד,, עמוס )השוה ברבים הציווי סמוןהכהגית: "תור" ניווון סאראוי,"1'ת נויך "ש"ש ?יקם העולטי בעו,מ~ס "וג'א'ס ג' יך עיעמך
 ),6ה,י. :.. "יגנן הנית האיוו "')]. 1שמל,;14ר ",,ננ1ציוואייה: 1נוו."ט""שו,א'משמ,ע

 משתקפה השולחנית 11 לעומת הנבואית החורה העמית יעז(. ש', . - . הזכו" רחצו . . . ובחיכם(רוב
 משנא לבונה לי זה למה בה, וימאסו ותורחי הקשינו לא דברי על -כי ים-כ: בז', ירמיהו בדבריגם
ל וגויתבא -  בפסוק גם כי נראה הפולחנית. נהירה ודבקו והקמיע שהנביא האמיתית בהורה מאסו כלומר 

 ך המקובל. הכהני הציווי בסנגון חדשה בשורה כאילו מושמעה וכאלו" . . . ספו-עולותיכם

 לגבי-המילך בעיקר ננקטת שהיא העובדה מן ללמוד שניתן בפי ביותר חריפה. 'זו התרסה לשון132.

 משמעות כאן לו יש עשה הפעל כי RandglossenI) וכן כפשוטו ארליה.)מקרא של דעתו לי נראיה יק:בב1.
 , . יק 85:ן1ל'יהיקק-,ויאהלעילאעףה

 - "ע; - - ,- ר: - י 1 - "
'.: 

- 
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 ן33ן: משה..1ינפיז" . י .:

 שבעל כפי האל כיבוד על צו נם הורים כיבוה לצד יופיע הדבהיםשבעשרת
 מהונך ה' את "כבד אומר: דתית( מבחינה נויטראלי מאד ושהוא משליסמר
 עצמו פרק כאותו ירמיהו ואכן כך. על דבר אין להפתעתנו. אך ל'י,ט(וכו"'
 נקטר לשקר והשבע ונאף רצח "העב ' בתוכחתו: הדברים לעשרתמתיחס
 דברים::לא לחמשה התיחסות -.לפנים אחרים" אלהים אחרי והלךלבעל
 ה' שם את תשא ולא אחרים, אלהים לך יהיה לא תנאף, לא תרצח, לאתמס,
 על נצטוו לא המקורית שבברית 11 אפוא היא ירמיהו של כוונתו לשוא.אלהיך

 ו,קרב%תעי".
 את מסוימת במידה התואמת תיאולוגית אמת 'רמיהו של אלה בדברים'ש

 -VRV . זה לפסוק בצדק אומר, הרד"ק ואכן יני. הקרבנות על הרמב"םהשקפת
 והתמידם, . . . וזבח לעולה וכר כולה התורה כלל שהם הדברים עשרתבכל
 ז"ל משה רבע צדק שכתב.מורה כמו שהוא אפשר הבית.לעבודה; בנץגם

 להעתיקם רצה עכו"ם לשם שהיו ההיכלות ובמן הורות, הדעותלהעתיק.
 היכל לתת היה צריך אחרות במלים מהם". עכו"ם שם תומחה האללעבודת
 ההיכלות אחרי ינהרו ישראל שבני סכנה היתה אחרת כי לישראל,וקרבנות
 באותו ירמיהו בדברי ביטוי לידי באה ההיכל האלהת בד המחאההזרים.
 ה' היכל ה', היכל ה( היכל לאמר: השקר דברי אל לכם תבטחו "אלפרק:
 , העם של אמונתו את ושביטאו בפולחןנוי, הושמעו שכיראה קריאותהמה"

 ; - , המקדש. שלבחוסנו

 על לר ר' האמורא בדברי כבר למעשה גלומה הרמב"ם שלהשקפתג
 מביאין והיו במצרים ורה עבודה אחרי להוטים ושראל שהיו "לפיהקרביות:
 קרבנותיהן עת בכל לפני מקריבין .היו : הקב"ה אמר . . . לשעיריםקרבנותיהם

 ,ע. זרה" מעבודה נפרשים והן מועדבאהל
 עולה כלפי הערכה של יחס אמנם אנו מוצאים ירמיהו בס' מקומותבשני
 מקראות מקובצים .החוקרים הכירו שכבר. כמי אך יח, ל"ג, וכן בו '"ז,תבחן
 חטף ואילך יד ל"ג, בירמיהו הקטע מהימרם. לראותם שאץ בקטעיםאלה
 את מוצאים א% בה יט-בז בי"ז, הנבואה ואילו יני השבעים בתרמםלעמרי

 ..לואייך. עמ' תשג-ג יא' יהרג,ץ מאמרי ראה נקיגמה, ענין הנר מלה "ש אף עצמו זבריפ ס'שיא.
 .. , ". "ערה יעיי עטן~ra. סו. ינ, נ', הסק נברגים נץרה4ג1.
.laaחקי-:(. עמ' מרנ,י1ה, מ. למזוורת " נב, ויקרא .:,.

 שמניצנו נפי ס'.,רמיהו, שי מקוצר ווזה משקעם יהורה נמינר שמלו ירמיהו ס. קטעיזנו.
 שנעיט,תרים

 .(ג.ע. ,"ם ,גו .,"ג ~ibrary:2 ," ,",,-"ם 1"19 .עע עתה.7"1--ל": לעת רא"
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 ישראל שי הרוחנית והמטאמורווזהירמיהווא[

 כישיכתועאומימ )פס' ה' לבית ולבתה ומנחה חבח עולה הבאת שלהאידיאל
 שפעל הדךטרוממיסטי החת סופרי שמסחו.ע"י .רמיהו בס;הפרחאים
 נבואה לשלול"ירמיהו אין אמנם ,ני. טה", לפני הששית המאה של השניהבמחצית

 וזאת לפנעו שהוא כמות הנאום את השמיע לא בודאי אך מי השבח שמירתעל
 - )י - ---דג ' ;י .עמשתיטיבותעיקריות"י:

. 

 שכן כ( )פס' יהודה" ל"מלכי אחת ובעונה 1עת פונה שירמיהו יתכן לא1.
 הסוקר אדם אצל רק תיתכן כזו פסיה אחדן בכתר משמשים מלכים שני אין-
 היסטורית. פרספקטיבה מתוך כלומר אחורה, הסתכלות מתוך הנבואות את'-

 קיומה את 'תנה הפולחן על המוסר בעליונות הדוגל קלאסי שנביא 'יתכןלא2.
 אצל ביותר טבעי זה רעיון כה(. )פס' בלבד השבת בשמירת ירושליםשל

 מאלץ". היו מיד כהלכתן, שבתות שתי ישראל שמרו "אילו )השווהחז"ל
 השבת שמירת את יעלה ירמיהו של מסוע שנביא נראה לא אבל קי"ח(.שבת
 והעיר. האומה לקיום בלעדיכתנאי

 מוחה הוא המקדש. בית קדושת את מבטל ירמיהו שאץ לצין 'ש ואת אףעל
 וכפי ל( 'א, פ', עליו נקרא ה' של שמו אשר הזה הבית טמוא מד מעמיםמספר
 ה(. )ל"א, אפרים מהר מצרים לצית יעלו שבה תקופה אל הוא צופהשראש
 בטול ירמיהו: של בתורתו מנימית סתירה או עקביות חוסר בזה לראותאין

 אחד מצד והלוחות( )הארת שבו המרכזיים המוסדות ושל הקרבנות שלמוחלט
 הפילוסופים את נם מציינת :ה מסוג דו-ערכיות שכן שם מצד המקדשוהערכת

 ממנה. משוחרר אש המודרני האדם ואפילו הבירים י%של
 שני מצד עצמי, ערך לה אץ הקרבנות שעבודת TWID הרמב"ם כי ראינוכך
 דקדוקיהז כל על קרבנות הלכות החזקה" ב"היד לפנינו פורס עצמוהוא

 זה. בעניץ והמצוות החוקים לכל הרציצת במלאומתיחס

  Deutcron~mP. .ם(8 בסחרי ראשון למרק מבוא ראה זה כל על138.

 יג-יד( ג-ח, ו, ב, גו, )ישע' הדגשה יתר השבת שמירת הודגשה והגויבה החורבן בהקיפה*13,
 ,"Sabbath". גרינברג מ. ראה יח( י-ג, נחמ' כא; יג, כ., )יחו' לחורבן כנימוק הועלתהואף

 וכן , ש-יום..השבת4 העובדה מן ללמיד אילי גיתן הפרשה' של והסכימאטי הספרותי עיבודה .על . 149.,

 ג-העיר בדיוק פעמים שנע כה מופיעיה*ירושלים-
 הזאת-

 . : ' פעיתם(, שלש מומיעה
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 ]35ן '..,... וינפיד,- .-משה . ..:-.י'

 יזן. בקרבנות ערך רואה אש הוא שאף האלכטנדרור פילון לגבי. הדיןוהוא
 דווקא ואכן: לירושלים. לרגל העליה אח רבה בהתלהבות מתאה הואמאידך
 ובעונה בעה כאלהי עמתת שתי לקיים אמשר כיצד לממדר, עשרהרשתו:
 בני כעוס של החוויה מעצם מתלהב. הוא לרגל העליה את מתאה כשהואאחת.

 לדת מיע' כשהוא ואת לעומת אחד, בלב האל אה לעבוד הבאיםישראל,
 אינה התורה אף שלמעשה ואומר מהם מאד מסתיג הוא עצמםבקרבמת
 בהיכל. ולא המקדש בחצר מקום להם הקצתה באשל כמיוחד אותםמחשיבה
 הדתית אתךתפיסתו בס,-ירכיהן. .אחת מומה -באמצעות להדגום-"נסיפ

 הדעות אסומת של המסועפת בפרשה_ למעשה הקשררה שלירכףהו.האידיאלית
 יותר. רחבה ובמסגרת כזתד לליבון והראוייה זה נביאאצל

 י:טי._ה.נ.-"כסס.-.ד-פך נ - '--' -"ד י' :י.ו.-נ:
 ".%קד א"ר- . ,4 "ל -ד י " ד ..י-" (% ם- " ה.;י.

 *זן ,-: (;. -ר.י "( 1-י.. לעז " ן ! "הב . ?י,-rr'.דזט:

 נגנון ש: ('י ן- י. . י" .ד-,ל -- "יף;:. -: .ונח,-ע

 ,La :VJNikiprowetzky" חס6*815ע"]עף 5סט aificn~ וט " ;cu~e לשמונה לאחרתה ראה41ג.
 Semitica?17 d'Alexandrie", p~i'ofl chez Jerusalrm 45 Temple- 11 sacnfic~al;71מת(
 -ך;, ..-: .יע ף, רק.16]--י9

- - 
 ן1ף4=, ..

- 
 ך ;

- 
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