על נוכחות נשים כחסד אלוהי
שיחה על פרשת בלק
פרשת בלק מיוחדת בכך שרוב המאורעות שבה ,מתרחשים מאחורי גבם של בני ישראל
במדבר ואלה לא מודעים למה שקורה מסביב בין בלק מלך מואב לבין בלעם הקוסם.
המסר המרכזי של הפרשה ,אם נרצה לומר זאת בקצרה ,הוא שכל עוד עם ישראל הולך בדרכי
ה' ושומר על מצוותיו ,ה' מצדו שומר על עמו מפני סכנות חיצוניות כגון מזימות אויבים
לפגוע בו .הסיפור של הפרשה ידוע ואני לא מתכוון לדבר עליו כאן .מה שאני כן רוצה לעשות
זה לדבר על הפטרת הפרשה:
בהפטרה אנחנו קוראים על דברי מיכה הנביא אל עמו.
מיכה הנביא המכונה גם מיכה המורשתי ,היה מהעיר מרשה שבאזור גת .הוא פעל בימי
ממלכת יהודה וממלכת ישראל במקביל לעוד כמה נביאים אחרים .זאת היתה תקופת עלייתה
של ממלכת אשור שהביאה לחורבן מלכות ישראל .כלומר אנחנו מדברים על תקופת בית
ראשון במאה השמינית לפה"ס .באותה תקופה התנבאו ארבעה נביאים :ישעיהו ,הושע ,עמוס
ומיכה .ככל הנראה ישעיהו היה המבוגר ומיכה היה הצעיר מביניהם.
ספרו של מיכה שיש בו שבעה פרקים ,יושב במקום טוב באמצע בקובץ המכונה "תרי עשר"
כלומר שנים עשר נביאים אחרונים .הוא הספר השישי בקובץ ,וממוקם בין ספר יונה לספר
נחום .למיכה הנביא יש נבואות זעם ופורענות וגם נבואות נחמה .אבל הוא מצטיין בדברי
התוכחה שלו אל העם ומנהיגיו.
בהפטרתנו ,פרק ו' ,מיכה מוכיח תחילה את העם על שלא הלך בדרכי ה' .הוא קורא למעין
משפט ציבורי בו ה' תובע את עם ישראל:
ָארץ כִׁ י ִׁריב לַיהוָ ה ִׁעם-עַ ּמ ֹו וְ ִׁעם-י ְִׁש ָראֵ ל י ְִׁתוַ כָח.
ב ִׁש ְמעּו הָ ִׁרים אֶ תִׁ -ריב יְהוָ ה וְ הָ אֵ ָתנִׁ ים מו ְֹסדֵ י ֶ
יתי לְ ָך ּומָ ה הֶ לְ אֵ ִׁתיָך עֲ נֵה בִׁ י.
ג עַ ִּׁמי מֶ ה-עָ ִׁש ִׁ
אח"כ מזכיר לו את חסדי ה' :
ּומ ְריָם.
יתיָך וָ אֶ ְשלַח לְ פָ נֶיָך אֶ ת-מֹ ֶשה ַאהֲ רֹן ִׁ
ּומבֵ ית עֲ בָ ִׁדים פְ ִׁד ִׁ
ד כִׁ י הֶ עֱלִׁ ִׁתיָך מֵ אֶ ֶרץ ִׁמ ְצ ַריִׁם ִׁ
כאן יש נקודה מעניינת .יחד עם משה ואהרון מזכיר מיכה בנשימה אחת גם את מרים .דבר זה
חסר תקדים במקרא .אמנם בתורה יש מקרה אחד שבו אלוהים קורא למשה ,אהרון ומרים וזה

כאשר מרים ואהרון מדברים על האישה הכושית שמשה לקח ,אבל הנסיבות של הקריאה
הזאת לא מרנינות במיוחד .בנביאים וכתובים יש שלושה איזכורים של משה ואהרון ,שניים
בספר תהלים ואחד בספר מיכה:
ית ַכצֹאן עַ ּמֶ ָך בְ יַד-מֹ ֶשה וְ ַאהֲ רֹן( .תהלים עז ,כא)
נ ִָׁח ָ
ּושמּואֵ ל בְ ק ְֹראֵ י ְשמ ֹוק ִֹׁראים אֶ ל-יְהוָ ה וְ הּוא יַעֲ נֵם (תהלים צט ,ו')
מֹ ֶשה וְ ַאהֲ רֹן בְ כֹהֲ נָיו ְ
רק אצל מיכה מוזכרת מרים עם משה ואהרון וכהתגלמות החסד של אלוהים עם עמו .מה
אתם אומרים על זה? אני חושב שתנועה שדוגלת בשוויוניות ,טוב תעשה אם תעלה על נס לא
רק את פועלו של מיכה הנביא ,שזה נכון לגבי כל הנביאים ,אלא גם את סגנונו השיוויוני של
הנביא האמיץ הזה.
הקשר העיקרי (והסמוי) של ההפטרה עם הפרשה הוא בכך שהנביא מביע את הרעיון שהבאתי
בהתחלת הדברים ,דהיינו כל עוד עם ישראל הולך בדרכי ה' ושומר על מצוותיו ,ה' מצדו שומר
עליו מפני סכנות חיצוניות כגון מזימות אויבים לפגוע בו .הקשר המשני והגלוי עם הפרשה
הוא שגם מוזכרת הקנוניה של בלק ובלעם באופן מפורש:
ה עַ ִּׁמי זְ כָר-נָא מַ ה-יָעַ ץ בָ לָק מֶ לְֶך מוָֹאב ּומֶ ה-עָ נָה אֹת ֹו בִׁ לְ עָ ם בֶ ן-בְ עוֹר ִׁמן-הַ ִׁש ִׁטים עַ ד-הַ גִׁ לְ גָל לְ מַ עַ ן
ַדעַ ת ִׁצ ְדקוֹת יְהוָ ה( .פרק ו')
בסוף דבריו מטיף הנביא לעם דברי מוסר .אבל לפני כן ,כדאי לעמוד על הקשר בין נבואות
מיכה הנביא לבין אלה של ישעיהו הנביא .ישעיהו שימש מקור השראה שופע עבור מיכה.
ההשפעה של הנביא ישעיהו על מיכה מתגלית מהשוואת נבואותיהם .יש חלקים שהם זהים
כמעט מילה במילה .לדוגמא:
מיכה
ירּוש ִׁ ָלם (ד' ב')
כִׁ י ִׁמ ִׁציוֹן ֵתצֵ א תו ָֹרה ְּודבַ ר-יְהוָ ה ִׁמ ָ
וְ ָשפַ ט בֵ ין עַ ִּׁמים ַרבִׁ ים וְ הוֹכִׁ יחַ לְ ג ֹויִׁם עֲ צֻ ִׁמים עַ דָ -רחוֹק וְ כִׁ ְתתּו חַ ְרב ֵֹתיהֶ ם לְ ִׁא ִׁתים וַ חֲ נִׁ ית ֵֹתיהֶ ם
לְ מַ זְ מֵ רוֹת ֹלא-י ְִׁשאּו גוֹי אֶ ל-גוֹי חֶ ֶרב וְ ֹלא-יִׁלְ ְמדּון עוֹד ִׁמלְ חָ מָ ה( .ד' ג')
ישעיהו
ָאמרּו לְ כּו וְ נַעֲ לֶה אֶ ל-הַ ר-יְהוָ ה אֶ ל-בֵ ית אֱ ֹלהֵ י יַעֲ קֹב וְ י ֵֹרנּו ִׁמ ְד ָרכָיו וְ נֵלְ כָה
וְ הָ לְ כּו עַ ִּׁמים ַרבִׁ ים וְ ְ
ירּוש ִׁ ָלם( .ב' ג')
בְ א ְֹרח ָֹתיו כִׁ י ִׁמ ִׁציוֹן ֵתצֵ א תו ָֹרה ְּודבַ ר-יְהוָ ה ִׁמ ָ
וְ ָשפַ ט בֵ י ן הַ ג ֹויִׁם וְ הוֹכִׁ יחַ לְ עַ ִּׁמים ַרבִׁ ים וְ כִׁ ְתתּו חַ ְרבו ָֹתם לְ ִׁא ִׁתים וַ חֲ נִׁ יתו ֵֹתיהֶ ם לְ ַמזְ מֵ רוֹת ֹלא-י ִָׁשא
גוֹי אֶ ל-גוֹי חֶ ֶרב וְ ֹלא-יִׁלְ ְמדּו עוֹד ִׁמלְ חָ מָ ה (ב' ד')

ישעיהו מצטיין גם בחזון אחרית הימים שלו:
פרק יא:
ּומ ִׁריא י ְַח ָדו וְ נַעַ ר ָקטֹן נֹ הֵ ג בָ ם.
ו וְ גָר זְ אֵ ב ִׁעם-כֶבֶ ש וְ נָמֵ ר ִׁעם-גְ ִׁדי י ְִׁרבָ ץ וְ עֵ גֶל ּוכְ פִׁ יר ְ
ַאריֵה כַבָ ָקר יֹאכַלֶ -תבֶ ן.
ז ּופָ ָרה וָ דֹב ִׁת ְרעֶ ינָה י ְַח ָדו י ְִׁרבְ צּו יַלְ דֵ יהֶ ן וְ ְ
ָארץ דֵ עָ ה אֶ ת-יְהוָ ה כַּמַ יִׁם ַליָם ְמכ ִַׁסים.
ט ֹלא-י ֵָרעּו וְ ֹלא-י ְַש ִׁחיתּו בְ כָל-הַ ר ָק ְד ִׁשי כִׁ י-מָ לְ ָאה הָ ֶ
כפי שאנחנו רואים ,שני הנביאים מדברים על חזון אחרית הימים בזמן שֹ "-לא-י ִָׁשא גוֹי אֶ ל-גוֹי
חֶ ֶרב וְ ֹלא-יִׁלְ ְמדּו עוֹד ִׁמלְ ָחמָ ה" .שניהם יודעים היטב שזהו אידיאל גדול שלא ניתן להגשימו.
בכלל ,אידיאלים לא ניתן להגשים ,על כל פנים ,לא הגשמה מלאה .אדרבא ,דבר שניתן
להגשמה לא ראוי להיות אידיאל .רק דברים נעלים ונשגבים שלא ניתנים למימוש ראויים
לשמש אידיאלים .אבל שני הנביאים גם יודעים שניתן לשאוף לאידיאלים ,לחתור למימושם
ולנסות להתקרב אליהם .שאיפה זאת אפשרית ע"י מעשים יחסית פשוטים .מכאן ששני
הנביאים מטיפים לאהבת הזולת ,לרדיפת צדק ולאהבת שלום ,ישעיהו בנאום המפורסם שלו
(פרק נז) שנקבע להיות הפטרת שחרית של יום כיפור ,ומיכה בין היתר בפרק שלפנינו:
ישעיהו
ית ִׁענִׁ ינּו נַפְ ֵשנּו וְ ֹלא ֵת ָדע הֵ ן בְ י ֹום צ ְֹמכֶם ִׁת ְמ ְצאּו-חֵ פֶ ץ וְ כָל-עַ ְצבֵ יכֶם ִׁתנְ גֹ שּו.
לָּמָ ה צַ ְמנּו וְ ֹלא ָר ִׁא ָ
(נח ,ג')
הֵ ן לְ ִׁריב ּומַ צָ ה ָתצּומּו ּולְ הַ כוֹת בְ אֶ גְ רֹף ֶר ַשע ֹלאָ -תצּומּו כַיוֹם לְ הַ ְש ִׁמיעַ בַ ּמָ רוֹם קוֹלְ כֶם( .נח ,ד')
צּוצים חָ פְ ִׁשים וְ כָל-מוֹטָ ה
הֲ לוֹא זֶה צוֹם אֶ בְ חָ ֵרהּו פַ ֵתחַ חַ ְרצֻבוֹת ֶר ַשע הַ ֵתר אֲ גֻדוֹת מוֹטָ ה וְ ַשלַח ְר ִׁ
ְתנ ֵַתקּו( .נח ,ו')
(חרצובות = שרשרות ,קשרים ,אזיקים מוטה = עול ,משא ,מטען)
ּומבְ ָש ְרָך ֹלא ִׁת ְתעַ לָם
רּודים ָתבִׁ יא בָ יִׁת כִׁ יִׁ -ת ְראֶ ה עָ רֹם וְ כִׁ ִׁסית ֹו ִׁ
הֲ לוֹא פָ רֹס ל ָָרעֵ ב ל ְַחמֶ ָך וַ עֲ נִׁ יִׁים ְמ ִׁ
(נח ,ז')
ֹשְך או ֶֹרָך וַ אֲ פֵ ל ְָתָך כַצָ הֳ ָריִׁם (נח ,י')
וְ ָתפֵ ק ל ָָרעֵ ב נַפְ ֶשָך וְ נֶפֶ ש נַעֲ נָה ַת ְשבִׁ יעַ וְ ז ַָרח בַ ח ֶ
מיכה
ּומה ה' דו ֵֹרש ִׁמ ְּמָך כִׁ י ִׁאם עֲ שוֹת ִׁמ ְשפָ ט וְ ַאהֲ בַ ת חֶ סֶ ד וְ הַ ְצנֵעַ ֶלכֶת ִׁעם
ָאדם מַ ה טוֹב ָ
ִׁהגִׁ יד לְ ָך ָ
אֱ ֹלהֶ יָך( :ו' ח')
מה זאת אומרת להצניע לכת עם אלוהים? האם אלוהים זקוק למשהו מצד האדם? אם לא ,אז
מה פירוש הדבר? אפשר לפרש "הצנע לכת" בכל מיני צורות.

" .1הצנע לכת" פירושו כמשמעו – להיות צנוע כלפי חוץ ובעיקר כלפי פנים ,במחשבות .לא
להיות יהיר ,לא להתנשא על הזולת.
" .2הצנע לכת" פירושו להיות כן ,לא להיות צבוע ,לחפש את האמת.
" .3הצנע לכת" פירושו לאהוב את הזולת ,ולהיות איכפתי כלפיו ,כלומר לגמול חסד לזולת.
אם כן שני נביאים גדולים ,שניהם שופעי מרץ ונמלצים מאוד ,מסתכלים בתמונת האידיאל
של האדם ,מדליקים שתי משואות גדולות ומעבירים אותן לרשות הרבים.
עד כמה עמנו הלך לאור המשואות האלה ,אנחנו יודעים מההיסטוריה.
השאלה היא האם אנחנו ,יהודים של כאן ועכשיו ,נשכיל ללכת באור המשואות שהדליקו
ישעיהו בן אמוץ ומיכה המורשתי?

הכין :ניסן אבדי

