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נבואות התוכחה בספר דברים והשתקפותן בנבואת יחזקאל
עיקרו של ספר דברים הוא נאומיו של משה בטרם נפרד מהעם ,ערב כניסתם לארץ ישראל .בדבריו של משה
חוזר ונשנה הציווי להתרחק מעבודה זרה .כך למשל בפרק ד ,משה חוזר ומזהיר ,חוזר ומוכיח את העם כי
עליהם ללכת בדרכי ה' .פרק זה יכול גם להוות נקודת מבט חשובה בהבנת הגורמים לחורבן בית המקדש
הראשון ,כפי שהוא משתקף בספר יחזקאל.
יד ה' לוקחת את יחזקאל בחזונו ומביאה אותו לירושלים .שם נחשף יחזקאל לתועבות שעושה עם ישראל
בבית המקדש ,ומתוך כך מסיק את המסקנה הבלתי-נמנעת – בית המקדש עתיד להיחרב משום שאת תוכנו
ומהותו כבר ביטל עם ישראל במו ידיו ,והשרפה היא עניין טכני בלבד .יחזקאל מתאר בפנינו ,תוך שימוש
במונחים רבים ומגוונים ,את העבודה הזרה שבה עסק העם .בפרק ח' ,במסגרת מסעו לירושלים ,רואה יחזקאל
את סמל הקנאה ,תבנית רמש ובהמה ושקץ ,גילולים ,ביכוי התמוז והשתחוות לשמש .כל הדרכים הללו של
עבודה זרה מוכרות לנו מן הטרמינולוגיה של ספר דברים בלבד .השוואת פרק ח' ביחזקאל לדברים מלמדת כי
נבואה זו בספר דברים הייתה נבואת אזהרה שהתגשמה ,למרבה הצער ,בסוף ימי בית ראשון .הקשר בין
הספרים מקנה משנה חשיבות לנבואותיו של יחזקאל.
הסמל הוא הפריט הראשון של העבודה הזרה שרואה יחזקאל בפרק ח' .בתורה מופיע "סמל" רק פעם אחת,
ְק ָבה" .נראה כי משמעו
ָכר אוֹ נ ֵ
יתם ָל ֶכם ֶפּ ֶסל ְתּמוּנַת ָכּל ָס ֶמל ַתּ ְבנִית ז ָ
ֲשׂ ֶ
בספר דברים פרק ד:טזֶ " :פּן ַתּ ְשׁ ִחתוּן ַוע ִ
של מונח זה הוא פסל ,בדומה לצלם .אצל יחזקאל הוא מופיע בצירוף המילה קנאה ֵ -ס ֶמל ַה ִקּ ְנאָה .משמעות
צירוף זה אינה חד משמעית ונראה כי כאן הכוונה שהפסל מעורר את קנאתו של ה' ,כמו שנאמר בשירת האזינו
תוֹעבֹת י ְַכ ִעיסֻהוּ".
)לב:טז(" :י ְַק ִנ ֻאהוּ ְבּז ִָרים ְבּ ֵ
המראה השני ,המתואר בצירוף 'תבנית כל רמש' ,מופיע אף הוא בפרק ד' בספר דברים .זוהי צורה נוספת
של עבודה זרה ,שנאסרה במפורש ומופיעה במקדש )מן הסתם בהשפעה של פולחן מצרי או אשורי(ְ " :ו ִהנֵּה ָכל
לּוּלי ֵבּית י ְִשׂר ֵ
ֶמשׂ ְ
ַתּ ְבנִית ר ֶ
ָאל ְמ ֻח ֶקּה ַעל ַה ִקּיר ָס ִביב ָס ִביב".
וּב ֵה ָמה ֶשׁ ֶקץ ְו ָכל ִגּ ֵ
גם המראה הרביעי בתיאורו של יחזקאל ,אנשים המשתחווים לשמש ואחוריהם אל המקדש ,קשור לאזהרה
ְאת
ֵח ו ֶ
ְאת ַהָיּר ַ
ית ֶאת ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ו ֶ
ָא ָ
ְמה ְור ִ
ֶיך ַה ָשּׁ ַמי ָ
וּפן ִתּ ָשּׂא ֵעינ ָ
המופיעה פעם אחת בלבד ,בספר דברים פרק ד'ֶ " :
ֲב ְד ָתּם" )פסוק יט(.
ִית ָל ֶהם ַוע ַ
ַה ָ
כּוֹכ ִבים כֹּל ְצ ָבא ַה ָשּׁ ַמיִם ְונ ִַדּ ְח ָתּ ו ְִה ְשׁ ַתּ ֲחו ָ
ההקשר של האזהרות על איסור עבודה זרה בדברים פרק ד' הוא הציווי לעם לקיים את מצוות ה' מבלי
לשנות דבר ,ציווי החוזר על עצמו כמה פעמים בראשיתו של פרק זה )פסוקים א-טו(:
ָאל ְשׁ ַמע ֶאל ַה ֻח ִקּים ְו ֶאל ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים א ֶ
ו ְַע ָתּה י ְִשׂר ֵ
אתם
וּב ֶ
ֲשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַל ֵמּד ֶא ְת ֶכם ַלעֲשׂוֹת ְל ַמ ַען ִתּ ְחיוּ ָ
ֲשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם ְולֹא
יכם נ ֵֹתן ָל ֶכם .לֹא ת ִֹספוּ ַעל ַה ָדּ ָבר א ֶ
ֲשׁר ה' ֱא-ל ֵֹהי ֲאב ֵֹת ֶ
ִיר ְשׁ ֶתּם ֶאת ָהאָרֶץ א ֶ
ו ִ
יכם ַחיִּים
אַתּם ַה ְדּ ֵב ִקים ַבּה' ֱא-ל ֵֹה ֶ
ֲשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכםְ ...ו ֶ
ִת ְג ְרעוּ ִמ ֶמּנּוּ ִל ְשׁמֹר ֶאת ִמ ְצוֹת ה' ֱא-ל ֵֹהי ֶכם א ֶ
אַתּם
ֲשׁר ֶ
ֲשׁר ִצ ַוּנִי ה' ֱא-ל ָֹהי ַלעֲשׂוֹת ֵכּן ְבּ ֶקרֶב ָהאָרֶץ א ֶ
וּמ ְשׁ ָפּ ִטים ַכּא ֶ
ֻלּ ֶכם ַהיּוֹםְ .ר ֵאה ִל ַמּ ְד ִתּי ֶא ְת ֶכם ֻח ִקּים ִ
כְּ
ֲשׁר י ְִשׁ ְמעוּן ֵאת ָכּל
ַתכֶם ְל ֵעינֵי ָה ַע ִמּים א ֶ
וּבינ ְ
יתם ִכּי ִהוא ָח ְכ ַמ ְת ֶכם ִ
ֲשׂ ֶ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ַוע ִ
ָבּ ִאים ָשׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָתּהְּ .
וּפן יָסוּרוּ ִמ ְלּ ָב ְב ָך
ֶיך ֶ
ֲשׁר רָאוּ ֵעינ ָ
וּשׁמֹר נ ְַפ ְשׁ ָך ְמאֹד ֶפּן ִתּ ְשׁ ַכּח ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים א ֶ
ַה ֻח ִקּים ָה ֵא ֶלּה ...רַק ִה ָשּׁ ֶמר ְל ָך ְ

יתם ָכּל ְתּמוּנָה ְבּיוֹם ִדּ ֶבּר
ִשׁ ַמ ְר ֶתּם ְמאֹד ְלנ ְַפשׁ ֵֹתי ֶכם ִכּי לֹא ְר ִא ֶ
ֶיךְ ...ונ ְ
ֶיך ו ְִל ְבנֵי ָבנ ָ
ְהוֹד ְע ָתּם ְל ָבנ ָ
ֶיך ו ַ
ְמי ַחיּ ָ
כֹּל י ֵ
תּוֹך ָה ֵאשׁ.
יכם ְבּחֹרֵב ִמ ְ
ֲל ֶ
ה' א ֵ
אין ספק כי בראותנו כיצד התעלמו ישראל מן האזהרה הזו ,חורבן הבית מקבל הקשר רחב יותר ,ומדגיש את
הקשר בין האזהרה החטא והעונש.
בהמשכו של פרק זה ,לאחר פסוקים אלה ,ולאחר האזהרות שלא לעבוד עבודה זרה ,מוזכרת גם הברית
שנכרתה בין ה' והעם ,ולאחריה מתואר עונשם של אלה ה"שוכחים את הברית" )פסוקים כה-כח(:
יתם ָהרַע ְבּ ֵעינֵי ה' ֱא-
יתם ֶפּ ֶסל ְתּמוּנַת כֹּל ַו ֲע ִשׂ ֶ
ֲשׂ ֶ
ְנוֹשׁ ְנ ֶתּם ָבּאָרֶץ ְו ִה ְשׁ ַח ֶתּם ַוע ִ
וּבנֵי ָבנִים ו ַ
תוֹליד ָבּנִים ְ
ִכּי ִ
אַתּם
ֲשׁר ֶ
ֹאבדוּן ַמ ֵהר ֵמ ַעל ָהאָרֶץ א ֶ
יך ְל ַה ְכ ִעיסוַֹ .ה ִעיד ִֹתי ָב ֶכם ַהיּוֹם ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִם ְו ֶאת ָהאָרֶץ ִכּי אָבֹד תּ ֵ
לֹה ָ
יה ִכּי ִה ָשּׁ ֵמד ִתּ ָשּׁ ֵמדוּןְ .ו ֵה ִפיץ ה' ֶא ְת ֶכם ָבּ ַע ִמּים
ָמים ָע ֶל ָ
ֲריכֻן י ִ
ע ְֹב ִרים ֶאת ַהיּ ְַר ֵדּן ָשׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָתּהּ לֹא ַתא ִ
ָא ֶבן
אָדם ֵעץ ו ֶ
ֲשׂה י ְֵדי ָ
ֲב ְד ֶתּם ָשׁם ֱא-ל ִֹהים ַמע ֵ
ַהג ה' ֶא ְת ֶכם ָשׁ ָמּהַ .וע ַ
ֲשׁר ְינ ֵ
אַר ֶתּם ְמ ֵתי ִמ ְס ָפּר ַבּגּוֹיִם א ֶ
ִשׁ ְ
ְונ ְ
יחן.
ֹאכלוּן ְולֹא י ְִר ֻ
ֲשׁר לֹא י ְִראוּן ְולֹא י ְִשׁ ְמעוּן ְולֹא י ְ
אֶ
מתוך רצון לתת למסר הנבואי שלו משנה תוקף ,מביא יחזקאל את הסיבות שגרמו לחורבנה של ירושלים
וליציאת העם לגולה ,לא רק במפורש באמצעות הנבואה ,אלא גם באופן עקיף ,באמצעות ההקבלה של מעשי
העם כפי שהוא רואה אותם נעשים בימיו ,למרות האזהרות החוזרות ונשנות בפרשתנו שלא לנהוג כך.
בנוסף לדוגמאות דלעיל ניתן לראות כי ספר דברים כולו עמד לנגד עיניו של יחזקאל בבואו לנבא על
1
החורבן כך למשל:
ֲשׁר ִע ָמּ ֶהם" )כט:טז( .פסוק זה
ָהב א ֶ
ָא ֶבן ֶכּ ֶסף ְוז ָ
יהם ֵעץ ו ֶ
ֻל ֶ
יהם ְו ֵאת ִגּלּ ֵ
קּוּצ ֶ
ַתּ ְראוּ ֶאת ִשׁ ֵ
) (1שיקוצים )שק"ץ(" :ו ִ
מופיע בספר דברים במסגרת מעמד הברית בערבות מואב .בהזדמנות זו מדגיש משה כי הברית בין ה' והעם
תקפה גם לדורות הבאים אחריהם ,ובכלל זה תנאי הברית והעונשים לעוברים עליה.
וּמ ַכ ֵשּׁף" )יח:י(.
ַחשׁ ְ
וּמנ ֵ
וּבתּוֹ ָבּ ֵאשׁ ק ֵֹסם ְק ָס ִמים ְמעוֹנֵן ְ
ֲביר ְבּנוֹ ִ
ִמּ ֵצא ְב ָך ַמע ִ
) (2העברת הבנים באש" :לֹא י ָ
ֲבת
האזהרה על כך מופיעה כחלק מהציוויים לעם שלא לעשות כתועבות הגויים ,ועמה באה ההדגשהִ " :כּי תוֹע ַ
ֶיך" )שם יב( .לכן התוצאה של המעשים
אוֹתם ִמ ָפּנ ָ
מוֹרישׁ ָ
יך ִ
תּוֹעבֹת ָה ֵא ֶלּה ה' ֱא-לֹה ָ
וּב ְג ַלל ַה ֵ
ה' ָכּל ע ֵֹשׂה ֵא ֶלּהִ ,
יכם ַעד ַהיּוֹם" )כ:כא( -
לּוּל ֶ
אַתּם נ ְִט ְמ ִאים ְל ָכל ִגּ ֵ
ֵיכם ָבּ ֵאשׁ ֶ
ֲביר ְבּנ ֶ
וּב ְשׂ ֵאת ַמ ְתּנ ֵֹתי ֶכם ְבּ ַהע ִ
שמתאר יחזקאל ִ " -
2
נתפשת שוב כבלתי נמנעת.
עתה ניתן להסיק כי יחזקאל בחר במכוון לבסס את הטרמינולוגיה המתארת את עבודת האלילים של העם,
על כל גוֹניה ,על הטרמינולוגיה שבו משתמש ספר דברים בציוויו ובאזהרותיו שלא ללכת בעקבות מעשי הגויים
ושלא לעבוד לאליליהם .בדרך זו מקבלות נבואותיו של יחזקאל ,הן על החטא שבמעשי העם ,ובעיקר על
העונש שהא-ל יביא עליהם ,משנה תוקף .הוצאת העם מארצו והפצתו אל בין הגויים נתפשות עתה כתוצאה
ישירה של מעשיהם ,שנעשו בדיוק במתכונת שמפניה הוזהרו .בנוסף בוחר יחזקאל להעצים את חטאו של העם
על-ידי הכללה רבתי של כל סוגי העבודה זרה ,ולמנות אותם במשותף בפרק ח' .בדרך זו מחדד הנביא את
המסר הנבואי המועבר על-ידו לעם :חטאי העם כללו את העבודה זרה לסוגיה השונים המנויים לאורך ספר
דברים כולו ,ויש בכך צידוק לחורבן ולגלות הצפויים.
ד"ר טובה גנזל
המדרשה לנשים והמחלקה לתנ"ך
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הסתפקנו כאן בדוגמא מיצגת ,אך ניתן להצביע על מונחים נוספים.
בצירוף זה יחזקאל מעדיף בצורה ברורה את העברת הבנים באש המוזכרת בספר דברים על פני ה'נתינה למולך' המוזכרת
בספר ויקרא.

