
  

 

 אלוהי על נוכחות נשים כחסד 

 בלק שיחה על פרשת

 

פרשת בלק מיוחדת בכך שרוב המאורעות שבה, מתרחשים מאחורי גבם של בני ישראל 

 לא מודעים למה שקורה מסביב בין בלק מלך מואב לבין בלעם הקוסם. אלהבמדבר ו

ולך בדרכי , הוא שכל עוד עם ישראל הנרצה לומר זאת בקצרההמסר המרכזי של הפרשה, אם 

מפני סכנות חיצוניות כגון מזימות אויבים  עמו ה' ושומר על מצוותיו, ה' מצדו שומר על

ידוע ואני לא מתכוון לדבר עליו כאן. מה שאני כן רוצה לעשות של הפרשה לפגוע בו. הסיפור 

 זה לדבר על הפטרת הפרשה:

 

 אל עמו. פטרה אנחנו קוראים על דברי מיכה הנביאהב

ימי בפעל המכונה גם מיכה המורשתי, היה מהעיר מרשה שבאזור גת. הוא יכה הנביא מ

עלייתה  זאת היתה תקופת .לעוד כמה נביאים אחריםבמקביל  ממלכת ישראלו ממלכת יהודה

בית תקופת אנחנו מדברים על כלומר  .חורבן מלכות ישראלשהביאה לאשור  ממלכתשל 

התנבאו ארבעה נביאים: ישעיהו, הושע, עמוס באותה תקופה . מאה השמינית לפה"סב ראשון

  מיכה היה הצעיר מביניהם.וומיכה. ככל הנראה ישעיהו היה המבוגר 

" תרי עשרמכונה "קובץ הב יושב במקום טוב באמצעפרקים,  השבע שיש בושל מיכה  ספרו

לספר  יונהוממוקם בין ספר הוא הספר השישי בקובץ,  .כלומר שנים עשר נביאים אחרונים

מצטיין בדברי  אבל הוא .נחמהגם נבואות פורענות וזעם ונבואות  למיכה הנביא יש. נחום

 יו. נהיגהתוכחה שלו אל העם ומ

. הוא קורא למעין על שלא הלך בדרכי ה' את העםתחילה  וכיחמיכה מבהפטרתנו, פרק ו', 

  :משפט ציבורי בו ה' תובע את עם ישראל

  

ים ֶאת ב ְמעּו ָהרִׁ ים מֹוְסֵדי ָאֶרץ-שִׁ יב ְיהָוה ְוָהֵאָתנִׁ ם  רִׁ יב ַליהָוה עִׁ י רִׁ ם-כִׁ ְתַוָכח.-ַעּמֹו ְועִׁ ְשָרֵאל יִׁ  יִׁ

י ֶמה ג יָך-ַעּמִׁ י ְלָך ּוָמה ֶהְלֵאתִׁ יתִׁ י.  ָעשִׁ  ֲעֵנה בִׁ

 

 אח"כ מזכיר לו את חסדי ה' :

   

ם ּומִׁ  ד ְצַריִׁ יָך ֵמֶאֶרץ מִׁ תִׁ י ֶהֱעלִׁ יָך ָוֶאְשַלח ְלָפֶניָך ֶאתכִׁ יתִׁ ים ְפדִׁ ְרָיםֹמֶשה ַאֲהֹרן -ֵבית ֲעָבדִׁ   .ּומִׁ

 

גם את מרים. דבר זה בנשימה אחת נקודה מעניינת. יחד עם משה ואהרון מזכיר מיכה  כאן יש

שבו אלוהים קורא למשה, אהרון ומרים וזה מקרה אחד  ישבתורה  חסר תקדים במקרא. אמנם

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94#.D7.A1.D7.A4.D7.A8_.D7.9E.D7.99.D7.9B.D7.94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%99_%D7%A2%D7%A9%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%99_%D7%A2%D7%A9%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%9D


  

, אבל הנסיבות של הקריאה על האישה הכושית שמשה לקח מדבריםכאשר מרים ואהרון 

ם י. בנביאים וכתובים יש שלושה איזכורים של משה ואהרון, שניבמיוחד ותהזאת לא מרנינ

 בספר תהלים ואחד בספר מיכה:

 

יָת ַכֹצאן ַעֶּמָך  , כא(תהלים עז)ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן. -ְבַיד ָנחִׁ

אים ֶאל  , ו'(תהלים צט)ְיהָוה ְוהּוא ַיֲעֵנם -ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן ְבֹכֲהָניו  ּוְשמּוֵאל ְבֹקְרֵאי ְשמֹוֹקרִׁ

מה . עמועם וכהתגלמות החסד של אלוהים  יכה מוזכרת מרים עם משה ואהרוןרק אצל מ

לא על נס  טוב תעשה אם תעלהה שדוגלת בשוויוניות, תנועאני חושב שאתם אומרים על זה? 

את סגנונו השיוויוני של גם  , שזה נכון לגבי כל הנביאים, אלאאת פועלו של מיכה הנביארק 

 הזה. הנביא האמיץ

 

מביע את הרעיון שהבאתי של ההפטרה עם הפרשה הוא בכך שהנביא  (והסמוי)י העיקרהקשר 

כל עוד עם ישראל הולך בדרכי ה' ושומר על מצוותיו, ה' מצדו שומר בהתחלת הדברים, דהיינו 

עם הפרשה הקשר המשני והגלוי עליו מפני סכנות חיצוניות כגון מזימות אויבים לפגוע בו. 

 בלק ובלעם באופן מפורש: גם מוזכרת הקנוניה שלש הוא

 

י ְזָכר ה ְלָעם ֶבן-ָיַעץ ָבָלק ֶמֶלְך מֹוָאב ּוֶמה-ָנא ַמה-ַעּמִׁ ן-ָעָנה ֹאתֹו בִׁ ים ַעד-ְבעֹור מִׁ טִׁ ְלָגל ְלַמַען -ַהשִׁ ַהגִׁ

ְדקֹות ְיהָוה. )פרק ו'(  ַדַעת צִׁ

בסוף דבריו מטיף הנביא לעם דברי מוסר. אבל לפני כן, כדאי לעמוד על הקשר בין נבואות 

ישעיהו שימש מקור השראה שופע עבור מיכה. מיכה הנביא לבין אלה של ישעיהו הנביא. 

ההשפעה של הנביא ישעיהו על מיכה מתגלית מהשוואת נבואותיהם. יש חלקים שהם זהים 

 כמעט מילה במילה. לדוגמא:

 

 מיכה

יֹון ֵתֵצא תֹוָרה ּוְדַבר צִׁ י מִׁ ם-כִׁ ירּוָשָלִׁ  )ד' ב'( ְיהָוה מִׁ

ים ַעד ם ֲעֻצמִׁ יַח ְלגֹויִׁ ים ְוהֹוכִׁ ים ַרבִׁ יֹתֵתיֶהם -ְוָשַפט ֵבין ַעּמִׁ ים ַוֲחנִׁ תִׁ ְתתּו ַחְרֹבֵתיֶהם ְלאִׁ ָרחֹוק ְוכִׁ

ְשאּו גֹוי ֶאל-ְלַמְזֵמרֹות ֹלא ְלְמדּו-גֹוי ֶחֶרב ְוֹלא-יִׁ ְלָחָמה.יִׁ  )ד' ג'( ן עֹוד מִׁ

 

 ישעיהו

ים ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל ים ַרבִׁ ְדָרָכיו ְוֵנְלָכה -ְיהָוה ֶאל-ַהר-ְוָהְלכּו ַעּמִׁ ֵבית ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ְוֹיֵרנּו מִׁ

יֹון ֵתֵצא תֹוָרה ּוְדַבר  ְבֹאְרֹחָתיו צִׁ י מִׁ ם.-כִׁ ירּוָשָלִׁ  )ב' ג'( ְיהָוה מִׁ

יתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות ֹלאְוָשַפט ֵבי ים ַוֲחנִׁ תִׁ ְתתּו ַחְרבֹוָתם ְלאִׁ ים ְוכִׁ ים ַרבִׁ יַח ְלַעּמִׁ ם ְוהֹוכִׁ ָשא -ן ַהגֹויִׁ יִׁ

ְלָחָמה )ב' ד'(-גֹוי ֶחֶרב ְוֹלא-גֹוי ֶאל ְלְמדּו עֹוד מִׁ  יִׁ

 

http://www.daat.ac.il/daat/olam_hatanah/perekT.asp?sefer=29&perek=77
http://www.daat.ac.il/daat/olam_hatanah/perekT.asp?sefer=29&perek=77
http://www.daat.ac.il/daat/olam_hatanah/perekT.asp?sefer=29&perek=99
http://www.daat.ac.il/daat/olam_hatanah/perekT.asp?sefer=29&perek=99


  

 בחזון אחרית הימים שלו: ישעיהו מצטיין גם

 

 פרק יא:

ם ו םֶכֶבש ְוָנמֵ -ְוָגר ְזֵאב עִׁ יא ַיְחָדו ְוַנַער ָקֹטן ֹנֵהג ָבם.-ר עִׁ יר ּוְמרִׁ ְרָבץ ְוֵעֶגל ּוְכפִׁ י יִׁ    ְגדִׁ

ְרְבצּו ַיְלֵדיֶהן ְוַאְרֵיה ַכָבָקר ֹיאַכל ז ְרֶעיָנה ַיְחָדו יִׁ    ֶתֶבן.-ּוָפָרה ָוֹדב תִׁ

יתּו ְבָכל-ָיֵרעּו ְוֹלא-ֹלא ט י-ַיְשחִׁ י  ַהר ָקְדשִׁ ים.-ֵדָעה ֶאתָמְלָאה ָהָאֶרץ -כִׁ ם ַלָים ְמַכסִׁ  ְיהָוה ַכַּמיִׁ

 

ָשא גֹוי ֶאל-" ֹלא-רואים, שני הנביאים מדברים על חזון אחרית הימים בזמן שכפי שאנחנו  גֹוי -יִׁ

ְלָחָמה". -ֶחֶרב ְוֹלא ְלְמדּו עֹוד מִׁ שלא ניתן להגשימו. גדול שזהו אידיאל  יודעים היטב הםשנייִׁ

. אדרבא, דבר שניתן , על כל פנים, לא הגשמה מלאההגשיםבכלל, אידיאלים לא ניתן ל

נשגבים שלא ניתנים למימוש ראויים נעלים ולהגשמה לא ראוי להיות אידיאל. רק דברים 

 , לחתור למימושםשניתן לשאוף לאידיאלים יודעיםגם הנביאים  שנילשמש אידיאלים. אבל 

סית פשוטים. מכאן ששני ולנסות להתקרב אליהם. שאיפה זאת אפשרית ע"י מעשים יח

, ישעיהו בנאום המפורסם שלו , לרדיפת צדק ולאהבת שלוםהנביאים מטיפים לאהבת הזולת

 )פרק נז( שנקבע להיות הפטרת שחרית של יום כיפור, ומיכה בין היתר בפרק שלפנינו:

 

 ישעיהו

ינּו ַנְפֵשנּו ְוֹלא ֵתָדע ֵהן ְביוֹ  נִׁ יָת עִׁ ְמְצאּוָלָּמה ַצְמנּו ְוֹלא ָראִׁ ְנֹגשּו.-ֵחֶפץ ְוָכל-ם ֹצְמֶכם תִׁ   ַעְצֵביֶכם תִׁ

 )נח, ג'(

יב ּוַמָצה ָתצּומּו ּוְלַהכֹות ְבֶאְגֹרף ֶרַשע ֹלא יַע ַבָּמרֹום קֹוְלֶכם. )נח, ד'(-ֵהן ְלרִׁ  ָתצּומּו ַכיֹום ְלַהְשמִׁ

ים ְוָכלַפֵתַח ַחְרֻצבֹות ֶרַשע ַהֵתר ֲהלֹוא ֶזה צֹום ֶאְבָחֵרהּו  ים ָחְפשִׁ מֹוָטה -ֲאגֻדֹות מֹוָטה ְוַשַלח ְרצּוצִׁ

 )נח, ו'( .ְתַנֵתקּו

 )חרצובות = שרשרות, קשרים, אזיקים   מוטה = עול, משא, מטען(

תֲהלֹוא  יא ָביִׁ ים ָתבִׁ ים ְמרּודִׁ יִׁ י  ָפֹרס ָלָרֵעב ַלְחֶמָך ַוֲענִׁ ְבָשְרָך ֹלא-כִׁ יתֹו ּומִׁ סִׁ ְרֶאה ָעֹרם ְוכִׁ ְתַעָלם תִׁ  תִׁ

 )נח, ז'(

ם יַע ְוָזַרח ַבֹחֶשְך אֹוֶרָך ַוֲאֵפָלְתָך ַכָצֳהָריִׁ  )נח, י'( ְוָתֵפק ָלָרֵעב ַנְפֶשָך ְוֶנֶפש ַנֲעָנה ַתְשבִׁ

 

 מיכה

ם  י אִׁ ְּמָך כִׁ יד ְלָך ָאָדם ַמה טֹוב ּוָמה ה' דֹוֵרש מִׁ גִׁ ְשָפט ְוַאֲהַבת ֶחֶסד ְוַהְצֵנַע לֶ הִׁ ם ֲעשֹות מִׁ ֶכת עִׁ

 )ו' ח'( :ֱאֹלֶהיָך

 

האם אלוהים זקוק למשהו מצד האדם? אם לא, אז  עם אלוהים?לכת מה זאת אומרת להצניע 

 אפשר לפרש "הצנע לכת" בכל מיני צורות.  מה פירוש הדבר?



  

. לא , במחשבותלהיות צנוע כלפי חוץ ובעיקר כלפי פנים –"הצנע לכת" פירושו כמשמעו  .1

 א על הזולת.להיות יהיר, לא להתנש

 ., לחפש את האמת"הצנע לכת" פירושו להיות כן, לא להיות צבוע .2

 , כלומר לגמול חסד לזולת.כלפיולאהוב את הזולת, ולהיות איכפתי פירושו "הצנע לכת"  .3

 

מסתכלים בתמונת האידיאל , מאוד , שניהם שופעי מרץ ונמלציםגדולים אם כן שני נביאים

 ות הרבים. רשולות ומעבירים אותן למדליקים שתי משואות גדשל האדם, 

 עד כמה עמנו הלך לאור המשואות האלה, אנחנו יודעים מההיסטוריה. 

 הדליקוהאם אנחנו, יהודים של כאן ועכשיו, נשכיל ללכת באור המשואות שהשאלה היא 

 ישעיהו בן אמוץ ומיכה המורשתי?

 

 

 הכין: ניסן אבדי

 
 


