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   והשתקפותן בנבואת יחזקאלדבריםספר נבואות התוכחה ב

  
בדבריו של משה  .ערב כניסתם לארץ ישראל,  משה בטרם נפרד מהעםו של נאומיעיקרו של ספר דברים הוא

 ומוכיח את העם כי חוזר, הירמזו משה חוזר ,כך למשל בפרק ד. חוזר ונשנה הציווי להתרחק מעבודה זרה
 הגורמים לחורבן בית המקדש בהבנת  להוות נקודת מבט חשובה גםפרק זה יכול. 'עליהם ללכת בדרכי ה

   .כפי שהוא משתקף בספר יחזקאל, הראשון
שם נחשף יחזקאל לתועבות שעושה עם ישראל . לוקחת את יחזקאל בחזונו ומביאה אותו לירושלים' יד ה

חרב משום שאת תוכנו י בית המקדש עתיד לה–נמנעת - הבלתיתוך כך מסיק את המסקנה ומ, בבית המקדש
 תוך שימוש, מתאר בפנינויחזקאל . והשרפה היא עניין טכני בלבד, ומהותו כבר ביטל עם ישראל במו ידיו

 קאל יחז רואה,במסגרת מסעו לירושלים, ' בפרק ח.בה עסק העםשאת העבודה הזרה  , רבים ומגווניםבמונחים
כל הדרכים הללו של . ביכוי התמוז והשתחוות לשמש, גילולים, שקץותבנית רמש ובהמה , את סמל הקנאה

  מלמדת כידבריםל ביחזקאל 'השוואת פרק ח. מן הטרמינולוגיה של ספר דברים בלבדעבודה זרה מוכרות לנו 
הקשר בין . בית ראשוןבסוף ימי , למרבה הצער, הייתה נבואת אזהרה שהתגשמהנבואה זו בספר דברים 

  .מקנה משנה חשיבות לנבואותיו של יחזקאלהספרים 
,  רק פעם אחת"סמל"בתורה מופיע  .'רואה יחזקאל בפרק חש של העבודה הזרה  הראשוןהפריטהוא הסמל       

נראה כי משמעו . "ָזָכר אֹו ְנֵקָבהֶּפן ַּתְׁשִחתּון ַוֲעִׂשיֶתם ָלֶכם ֶּפֶסל ְּתמּוַנת ָּכל ָסֶמל ַּתְבִנית ": טז:ק דבספר דברים פר
 משמעות .ַהִּקְנָאה ֵסֶמל  - הוא מופיע בצירוף המילה קנאה יחזקאל  אצל .בדומה לצלם, של מונח זה הוא פסל

בשירת האזינו  מו שנאמרכ',  הכוונה שהפסל מעורר את קנאתו של ה כאןנראה כיוצירוף זה אינה חד משמעית 
  ."ַיְכִעיֻסהּו ְּבתֹוֵעבֹת יםְּבָזִר ַיְקִנֻאהּו" :)טז:לב(

 צורה נוספת זוהי.  בספר דברים'פרק ד ב אף הואמופיע', תבנית כל רמש'צירוף ב מתוארה, המראה השני
ְוִהֵּנה ָכל " :)מן הסתם בהשפעה של פולחן מצרי או אשורי(שנאסרה במפורש ומופיעה במקדש , של עבודה זרה

  ."ל ִּגּלּוֵלי ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְמֻחֶּקה ַעל ַהִּקיר ָסִביב ָסִביבַּתְבִנית ֶרֶמׂש ּוְבֵהָמה ֶׁשֶקץ ְוָכ
ר לאזהרה קשו ,אנשים המשתחווים לשמש ואחוריהם אל המקדש,  יחזקאלבתיאורו שלגם המראה הרביעי 

ׁש ְוֶאת ַהָּיֵרַח ְוֶאת ְוָרִאיָת ֶאת ַהֶּׁשֶמּוֶפן ִּתָּׂשא ֵעיֶניָך ַהָּׁשַמְיָמה ": 'ק דפרבספר דברים  ,פעם אחת בלבדהמופיעה 
  ). פסוק יט" ( ַוֲעַבְדָּתםַהּכֹוָכִבים ּכֹל ְצָבא ַהָּׁשַמִים ְוִנַּדְחָּת ְוִהְׁשַּתֲחִויָת ָלֶהם

מבלי '  הוא הציווי לעם לקיים את מצוות ה'פרק דדברים האזהרות על איסור עבודה זרה ב שלההקשר 
   :)טו- פסוקים א( אשיתו של פרק זהפעמים בר כמהציווי החוזר על עצמו , לשנות דבר

ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ְׁשַמע ֶאל ַהֻחִּקים ְוֶאל ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַלֵּמד ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹות ְלַמַען ִּתְחיּו ּוָבאֶתם 
ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ְולֹא לֹא תִֹספּו ַעל ַהָּדָבר . לֵֹהי ֲאבֵֹתיֶכם נֵֹתן ָלֶכם-ֱא' ִויִרְׁשֶּתם ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ה

לֵֹהיֶכם ַחִּיים -ֱא' ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּבה ...לֵֹהיֶכם ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם- ֱא' ִתְגְרעּו ִמֶּמּנּו ִלְׁשמֹר ֶאת ִמְצֹות ה
לָֹהי ַלֲעׂשֹות ֵּכן ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם - ֱא' ַּוִני הְרֵאה ִלַּמְדִּתי ֶאְתֶכם ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים ַּכֲאֶׁשר ִצ. ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום

ּוְׁשַמְרֶּתם ַוֲעִׂשיֶתם ִּכי ִהוא ָחְכַמְתֶכם ּוִביַנְתֶכם ְלֵעיֵני ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ִיְׁשְמעּון ֵאת ָּכל . ָּבִאים ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה
ַרק ִהָּׁשֶמר ְלָך ּוְׁשמֹר ַנְפְׁשָך ְמאֹד ֶּפן ִּתְׁשַּכח ֶאת ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָראּו ֵעיֶניָך ּוֶפן ָיסּורּו ִמְּלָבְבָך  ...ֵאֶּלהַהֻחִּקים ָה



ָנה ְּביֹום ִּדֶּבר ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְמאֹד ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם ִּכי לֹא ְרִאיֶתם ָּכל ְּתמּו ...ּכֹל ְיֵמי ַחֶּייָך ְוהֹוַדְעָּתם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ָבֶניָך
  . ֲאֵליֶכם ְּבחֵֹרב ִמּתֹוְך ָהֵאׁש' ה

ומדגיש את , חורבן הבית מקבל הקשר רחב יותר, אין ספק כי בראותנו כיצד התעלמו ישראל מן האזהרה הזו
   .הקשר בין האזהרה החטא והעונש

מוזכרת גם הברית , הולאחר האזהרות שלא לעבוד עבודה זר, לאחר פסוקים אלה, בהמשכו של פרק זה      
  : )כח- פסוקים כה(" הבריתאת שוכחים "האלה  ל עונשם ש ולאחריה מתואר,והעם' שנכרתה בין ה

- ֱא' ִׂשיֶתם ָהַרע ְּבֵעיֵני הִּכי תֹוִליד ָּבִנים ּוְבֵני ָבִנים ְונֹוַׁשְנֶּתם ָּבָאֶרץ ְוִהְׁשַחֶּתם ַוֲעִׂשיֶתם ֶּפֶסל ְּתמּוַנת ּכֹל ַוֲע
ַהִעידִֹתי ָבֶכם ַהּיֹום ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ִּכי ָאבֹד ּתֹאֵבדּון ַמֵהר ֵמַעל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם . ִעיסֹויָך ְלַהְכלֹה

 ֶאְתֶכם ָּבַעִּמים' ְוֵהִפיץ ה. עְֹבִרים ֶאת ַהַּיְרֵּדן ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה לֹא ַתֲאִריֻכן ָיִמים ָעֶליָה ִּכי ִהָּׁשֵמד ִּתָּׁשֵמדּון
לִֹהים ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם ֵעץ ָוֶאֶבן -ַוֲעַבְדֶּתם ָׁשם ֱא. ֶאְתֶכם ָׁשָּמה' ְוִנְׁשַאְרֶּתם ְמֵתי ִמְסָּפר ַּבּגֹוִים ֲאֶׁשר ְיַנֵהג ה

  .ֲאֶׁשר לֹא ִיְראּון ְולֹא ִיְׁשְמעּון ְולֹא יֹאְכלּון ְולֹא ְיִריֻחן
חזקאל את הסיבות שגרמו לחורבנה של ירושלים ימביא , מסר הנבואי שלו משנה תוקףתת למתוך רצון ל

 באמצעות ההקבלה של מעשי ,אלא גם באופן עקיף,  לא רק במפורש באמצעות הנבואה,וליציאת העם לגולה
  .שלא לנהוג כך  בפרשתנולמרות האזהרות החוזרות ונשנות, העם כפי שהוא רואה אותם נעשים בימיו

 דברים כולו עמד לנגד עיניו של יחזקאל בבואו לנבא על ניתן לראות כי ספרלדוגמאות דלעיל בנוסף 
  1:החורבן כך למשל

פסוק זה . )טז:כט ("ַוִּתְראּו ֶאת ִׁשּקּוֵציֶהם ְוֵאת ִּגֻּלֵליֶהם ֵעץ ָוֶאֶבן ֶּכֶסף ְוָזָהב ֲאֶׁשר ִעָּמֶהם"): ץ"שק(שיקוצים ) 1( 
והעם ' זו מדגיש משה כי הברית בין הבהזדמנות . מופיע בספר דברים במסגרת מעמד הברית בערבות מואב

   . ובכלל זה תנאי הברית והעונשים לעוברים עליה, תקפה גם לדורות הבאים אחריהם
. )י:יח ("לֹא ִיָּמֵצא ְבָך ַמֲעִביר ְּבנֹו ּוִבּתֹו ָּבֵאׁש קֵֹסם ְקָסִמים ְמעֹוֵנן ּוְמַנֵחׁש ּוְמַכֵּׁשף" :ם באשהבני העברת) 2(

ִּכי תֹוֲעַבת ": ועמה באה ההדגשה, כחלק מהציוויים לעם שלא לעשות כתועבות הגויים כך מופיעההאזהרה על 
 התוצאה של המעשים לכן). יבשם " (יָך מֹוִריׁש אֹוָתם ִמָּפֶניָךלֹה-ֱא' ּוִבְגַלל ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאֶּלה ה, ָּכל עֵֹׂשה ֵאֶּלה' ה
 - ) כא:כ" (ְּבֵניֶכם ָּבֵאׁש ַאֶּתם ִנְטְמִאים ְלָכל ִּגּלּוֵליֶכם ַעד ַהּיֹוםּוִבְׂשֵאת ַמְּתנֵֹתיֶכם ְּבַהֲעִביר " -  מתאר יחזקאלש

    2.נתפשת שוב כבלתי נמנעת
,  העםלעתה ניתן להסיק כי יחזקאל בחר במכוון לבסס את הטרמינולוגיה המתארת את עבודת האלילים ש

רותיו שלא ללכת בעקבות מעשי הגויים על הטרמינולוגיה שבו משתמש ספר דברים בציוויו ובאזה, על כל גֹוניה
 ובעיקר על ,הן על החטא שבמעשי העם, בדרך זו מקבלות נבואותיו של יחזקאל. ושלא לעבוד לאליליהם

הוצאת העם מארצו והפצתו אל בין הגויים נתפשות עתה כתוצאה . משנה תוקף, ל יביא עליהם- העונש שהא
בנוסף בוחר יחזקאל להעצים את חטאו של העם . הוזהרו יהשמפנשנעשו בדיוק במתכונת , ישירה של מעשיהם

בדרך זו מחדד הנביא את . ' ולמנות אותם במשותף בפרק ח, של כל סוגי העבודה זרהה רבתיידי הכלל- על
 המנויים לאורך ספר חטאי העם כללו את העבודה זרה לסוגיה השונים: ידו לעם- עלהמסר הנבואי המועבר 

  .  לחורבן ולגלות הצפויים ויש בכך צידוק,דברים כולו
  

  ר טובה גנזל"ד
  ך"המדרשה לנשים והמחלקה לתנ

  

                                                           

 .אך ניתן להצביע על מונחים נוספים, הסתפקנו כאן בדוגמא מיצגת   1
המוזכרת ' נתינה למולך'בצירוף זה יחזקאל מעדיף בצורה ברורה את העברת הבנים באש המוזכרת בספר דברים על פני ה   2

  .בספר ויקרא
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