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I. Jeremiah 2:2
לּוֹלתיְִַך לֶכְ ֵתְך ַאחֲ ַרי ַַּ ִִַּ ְדַָּ ר ְַּאֶ ֶרץ
ָ
עּוריְִַך ַאהֲ בַ ת כְ
ְרּוש ִַ ַלם לֵאמֹ ר כֹה ָאמַ ר ְיהוָ ה ָזכ ְַר ִַתי לְָך חֶ סֶ ד נְ ַ
את בְ ָאזְ נֵי י ָ
הָ ֹלְך וְ ָק ָר ָ
ֹלא זְ רּועָ ה
II. Isaiah 1
Isaiah 1:21-23
כא) אֵ יכָה הָ י ְָתה לְ ז ֹונָה ִַק ְריָה נֶאֱ מָ נָה ְמלֵאֲ ִַתי ִַמ ְשפָ ט צֶ דֶ ק יָלִַ ין ַָּ ּה וְ עַ ָתה ְמ ַר ְצ ִַחים
כב) כ ְַספֵ ְך הָ יָה לְ ִַסיגִַ ים סָ בְ אֵ ְך מָ הּול ַַּ ִָּ יִַם
כג) ָש ַריְִַך סו ְֹר ִַרים וְ חַ בְ ֵרי ַגנָבִַ ים כֻּּל ֹו ֹאהֵ ב שֹחַ ד וְ רֹדֵ ף ַשלְ מֹ ִַנים יָתוֹם ֹלא י ְִַשפֹ טּו וְ ִַריב ַאלְ ָמנָה ֹלא־יָבוֹא אֲ לֵיהֶ ם
Rashi, Isaiah 1:21
לזונה .תועה מעל אלהיה
Radak, Isaiah 1:21
איכה .הזונה אינה נאמנת לבעלה אבל משקרת בו ומזנה תחתיו וכן ירושלם שהיתה נאמנת לאל בימי דוד
ובימי שלמה ובימי אסא ובימי יהושפט לא היו מזבחים ומקטרים בבמות אלא בבית המקדש ואחר כך שבה
להיות זונה ועזבו בית ה' והם מזבחים ומקטרים בבמות ולאשרות
III. Ezekiel 16
Mishnah Megillah 6:10
מעשה ראובן (בראשית לה) ,נקרא ולא מתרגם .מעשה תמר (שם) ,נקרא ומתרגם .מעשה עגל הראשון (שמות
לב) ,נקרא ומתרגם .והשני (שם) ,נקרא ולא מתרגם .ברכת כהנים (במדבר ו) ,מעשה דוד (שמואל ב יא) ואמנון
(שם יג) ,לא נקראין ולא מתרגמין .אין מפטירין במרכבה (יחזקאל א) ,ורבי יהודה מתיר .רבי אליעזר אומר ,אין
מפטירין בהודע את ירושלים (שם טז)
Bartenura, Mishnah Megillah 4:10:9
אין מפטירין בהודע את ירושלים( .יחזקאל ט״ז) .משום יקרא דירושלים .ואין הלכה כר׳ אליעזר
Ezekiel 16:15
נּותיְִַך עַ ל־כָל־עוֹבֵ ר לוֹ־י ִֶַהי
ת־תזְ ַ
ל־שמֵ ְך וַ ִַת ְשפְ כִַ י אֶ ַ
וַ ִַתבְ ְט ִַחי בְ יָפְ יְֵך וַ ִַתזְ נִַ י עַ ְ
Radak, Ezekiel 16:15
ותבטחי ביפיך ותזני על שמך .בטחת בהצלחה הגדולה ועל שמך שיצא לך שם בגוים וזנית אחרי אלהים אחרים
מאלהי העמים כמו שנאמר וישמן ישורון ויבעט וכל ענין הזנות הבא בכנסת ישראל היא עכו"ם ואף על פי
שהמליצה היא כמשפטי הזנות וכדרך התשמיש הכל היא ענין המליצה לפי שדמה אותה לזונה אבל המשל הוא
על כל מיני עכו"ם
Ezekiel 16:37
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ָל־מַאהֲ בַ יְִַך אֲ ֶשר עָ ַרבְ ְת עֲ לֵיהֶ ם וְ אֵ ת כָל־אֲ ֶשר ָאהַ ְב ְת עַ ל כָל־אֲ ֶשר ָשנֵאת וְ ִַקַַּ ְצ ִַתי אֹ ָתם עָ לַיְִַך
ְ ָלכֵן ִַהנְ ִַני ְמ ַקֵַּ ץ אֶ ת־כ
ֵיתי עֶ ְרוָ ֵתְך אֲ לֵהֶ ם וְ ָראּו אֶ ת־כָל־עֶ ְרוָ ֵתְך׃
ִַ ִַמסָ בִַ יב וְ גִַ ּל
Radak, Ezekiel 16:37
וכולם יבאו עליך מסביב להחריב ארצך וזהו גלוי הערוה...על כל אשר שנאת
 על דרך משל.וראו את כל ערותך
Treaty between Ashur-nirari V of Assyria and Mati’ilu of Arpad (8th c. BCE)
“If Mati’ilu sins against this treaty … may Mati’ilu become a prostitute, his soldiers women,
may they receive [a gift] in the square of their cities like any prostitute…”
IV. Hosea 1-2, 14
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