
  

  

  ועל הצנעת לכתאלוהי על נוכחות נשים כחסד 

   בלקשיחה על פרשת
  

מתרחשים מאחורי גבם של בני ישראל במדבר , רשת בלק מיוחדת בכך שרוב המאורעות שבהפ
  . לא מודעים למה שקורה מסביב בין בלק מלך מואב לבין בלעם הקוסםאלהו

וד עם ישראל הולך בדרכי הוא שכל ע, נרצה לומר זאת בקצרהאם , המסר המרכזי של הפרשה
.  מפני סכנות חיצוניות כגון מזימות אויבים לפגוע בו עמומצדו שומר על' ה, ושומר על מצוותיו' ה

מה שאני כן רוצה לעשות זה לדבר על . ידוע ואני לא מתכוון לדבר עליו כאןשל הפרשה הסיפור 
  :הפטרת הפרשה

 
  . אל עמופטרה אנחנו קוראים על דברי מיכה הנביאהב
ממלכת ימי בפעל הוא . היה מהעיר מרשה שבאזור גת, המכונה גם מיכה המורשתייכה הנביא מ

 ממלכת עלייתה של זאת היתה תקופת .לעוד כמה נביאים אחריםבמקביל  ממלכת ישראל ויהודה
מאה ב בית ראשוןתקופת אנחנו מדברים על  כלומר .חורבן מלכות ישראלשהביאה לאשור 

ככל . עמוס ומיכה, הושע, ישעיהו: התנבאו ארבעה נביאיםבאותה תקופה . ס"השמינית לפה
   .מיכה היה הצעיר מביניהםוהנראה ישעיהו היה המבוגר 

" תרי עשר"מכונה קובץ הב יושב במקום טוב באמצע,  פרקיםה שבעשיש בו של מיכה ספרו
. נחום לספר יונהוממוקם בין ספר , הוא הספר השישי בקובץ .כלומר שנים עשר נביאים אחרונים

 מצטיין בדברי התוכחה שלו אבל הוא .נחמהגם נבואות פורענות וזעם ונבואות  למיכה הנביא יש
   .יונהיגאל העם ומ

הוא קורא למעין . ' על שלא הלך בדרכי האת העם תחילה וכיחמיכה מ', פרק ו, בהפטרתנו
   :ע את עם ישראלתוב' משפט ציבורי בו ה

   
  .ִיְתַוָּכח ִיְׂשָרֵאל-ַעּמֹו ְוִעם- ִּכי ִריב ַליהָוה ִעם ְוָהֵאָתִנים מֹוְסֵדי ָאֶרץ ִריב ְיהָוה-ִׁשְמעּו ָהִרים ֶאת ב
  . ֲעֵנה ִבי  ֶהְלֵאִתיךָ  ָעִׂשיִתי ְלָך ּוָמה-ַעִּמי ֶמה ג
  

  :' כ מזכיר לו את חסדי ה"אח
    
   .ּוִמְרָיםמֶֹׁשה ַאֲהרֹן - ְלָפֶניָך ֶאת ְצַרִים ּוִמֵּבית ֲעָבִדים ְּפִדיִתיָך ָוֶאְׁשַלחִּכי ֶהֱעִלִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמ  ד
  

דבר זה . גם את מריםבנשימה אחת יחד עם משה ואהרון מזכיר מיכה .  נקודה מעניינתכאן יש
אהרון ומרים וזה , שבו אלוהים קורא למשהמקרה אחד  יש בתורה אמנם. חסר תקדים במקרא

אבל הנסיבות של הקריאה הזאת ,  על האישה הכושית שמשה לקחמדברים מרים ואהרון כאשר
ם בספר ישני, בנביאים וכתובים יש שלושה איזכורים של משה ואהרון.  במיוחדותלא מרנינ

  :תהלים ואחד בספר מיכה
  

  )כא, תהלים עז( .מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן-ְּבַיד ָנִחיָת ַכּצֹאן ַעֶּמךָ 
 )' ו,תהלים צט( ְוהּוא ַיֲעֵנם ְיהָוה-מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ְּבכֲֹהָניו  ּוְׁשמּוֵאל ְּבקְֹרֵאי ְׁשמֹוקִֹראים ֶאל

מה אתם . עמועם וכהתגלמות החסד של אלוהים  רק אצל מיכה מוזכרת מרים עם משה ואהרון

את לא רק  על נס טוב תעשה אם תעלה, ה שדוגלת בשוויוניותתנועאני חושב ש? אומרים על זה
את סגנונו השיוויוני של הנביא  גם אלא, שזה נכון לגבי כל הנביאים, פועלו של מיכה הנביא

  . הזההאמיץ
  

מביע את הרעיון שהבאתי של ההפטרה עם הפרשה הוא בכך שהנביא  )והסמוי(העיקרי הקשר 
מצדו שומר ' ה, ושומר על מצוותיו' כל עוד עם ישראל הולך בדרכי הדהיינו , בהתחלת הדברים



  

 הואעם הפרשה הקשר המשני והגלוי . עליו מפני סכנות חיצוניות כגון מזימות אויבים לפגוע בו
  :רת הקנוניה של בלק ובלעם באופן מפורשגם מוזכש
  
ִצְדקֹות  ַהִּגְלָּגל ְלַמַען ַּדַעת-ַהִּׁשִּטים ַעד-ְּבעֹור ִמן- אֹתֹו ִּבְלָעם ֶּבן ָעָנה-ָּיַעץ ָּבָלק ֶמֶלְך מֹוָאב ּוֶמה- ָנא ַמה-ַעִּמי ְזָכר ה

  )'פרק ו. (ְיהָוה

כדאי לעמוד על הקשר בין נבואות מיכה , אבל לפני כן. בסוף דבריו מטיף הנביא לעם דברי מוסר
ההשפעה . ישעיהו שימש מקור השראה שופע עבור מיכה. הנביא לבין אלה של ישעיהו הנביא

יש חלקים שהם זהים כמעט מילה  .של הנביא ישעיהו על מיכה מתגלית מהשוואת נבואותיהם
  :לדוגמא. במילה

  
  מיכה

  )'ב' ד( ְיהָוה ִמירּוָׁשָלִם- ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה ּוְדַבר
ִיְׂשאּו -ָרחֹוק ְוִכְּתתּו ַחְרבֵֹתיֶהם ְלִאִּתים ַוֲחִניתֵֹתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות לֹא-ְוָׁשַפט ֵּבין ַעִּמים ַרִּבים ְוהֹוִכיַח ְלגֹוִים ֲעֻצִמים ַעד

  )'ג' ד( .ן עֹוד ִמְלָחָמהִיְלְמדּו- ּגֹוי ֶחֶרב ְולֹא-ּגֹוי ֶאל
  

  ישעיהו
 ִּכי ִמִּצּיֹון  ִמְּדָרָכיו ְוֵנְלָכה ְּבאְֹרחָֹתיו ֵּבית ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ְויֵֹרנּו-ְיהָוה ֶאל- ַהר-ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל ְוָהְלכּו ַעִּמים ַרִּבים

  )'ג' ב( .ְיהָוה ִמירּוָׁשָלִם-ּוְדַבר ֵּתֵצא תֹוָרה
ּגֹוי ֶחֶרב -ֶאל ִיָּׂשא גֹוי-ְוִכְּתתּו ַחְרבֹוָתם ְלִאִּתים ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות לֹא ן ַהּגֹוִים ְוהֹוִכיַח ְלַעִּמים ַרִּביםְוָׁשַפט ֵּבי

  )'ד' ב(ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה -ְולֹא
  

  : בחזון אחרית הימים שלוישעיהו מצטיין גם
  

  :פרק יא
     .ִיְרָּבץ ְוֵעֶגל ּוְכִפיר ּוְמִריא ַיְחָּדו ְוַנַער ָקטֹן נֵֹהג ָּבם ְּגִדי-ר ִעםֶּכֶבׂש ְוָנמֵ -ְוָגר ְזֵאב ִעם ו
    .ֶּתֶבן-ַיְחָּדו ִיְרְּבצּו ַיְלֵדיֶהן ְוַאְרֵיה ַּכָּבָקר יֹאַכל ּוָפָרה ָודֹב ִּתְרֶעיָנה ז
  .ְיהָוה ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים-ֵּדָעה ֶאתָמְלָאה ָהָאֶרץ -ִּכי  ַהר ָקְדִׁשי-ַיְׁשִחיתּו ְּבָכל-ָיֵרעּו ְולֹא-לֹא ט
 

ּגֹוי -ֶאל ִיָּׂשא גֹוי-לֹא "-שני הנביאים מדברים על חזון אחרית הימים בזמן ש, רואיםכפי שאנחנו 
, בכלל. שלא ניתן להגשימוגדול  שזהו אידיאל יודעים היטב הםשני". ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה-ֶחֶרב ְולֹא

דבר שניתן להגשמה לא , אדרבא. לא הגשמה מלאה, על כל פנים, הגשיםאידיאלים לא ניתן ל
. נשגבים שלא ניתנים למימוש ראויים לשמש אידיאליםנעלים ורק דברים . ראוי להיות אידיאל

 ולנסות להתקרב לחתור למימושם,  שניתן לשאוף לאידיאליםיודעיםגם הנביאים  שניאבל 
מכאן ששני הנביאים מטיפים לאהבת . סית פשוטיםי מעשים יח"שאיפה זאת אפשרית ע. אליהם
שנקבע להיות ) פרק נז(ישעיהו בנאום המפורסם שלו , לרדיפת צדק ולאהבת שלום, הזולת

  :ומיכה בין היתר בפרק שלפנינו, הפטרת שחרית של יום כיפור
 

 ישעיהו
 )'ג, נח(  .ִּתְנּגֹׂשּו ַעְּצֵביֶכם-ֵחֶפץ ְוָכל-ם צְֹמֶכם ִּתְמְצאּוַנְפֵׁשנּו ְולֹא ֵתָדע ֵהן ְּביֹו ָלָּמה ַּצְמנּו ְולֹא ָרִאיָת ִעִּנינּו

  )'ד, נח( .ְלַהְׁשִמיַע ַּבָּמרֹום קֹוְלֶכם ָתצּומּו ַכּיֹום-ּוַמָּצה ָּתצּומּו ּוְלַהּכֹות ְּבֶאְגרֹף ֶרַׁשע לֹא ֵהן ְלִריב
 .מֹוָטה ְּתַנֵּתקּו-ְוָכל ֲאֻגּדֹות מֹוָטה ְוַׁשַּלח ְרצּוִצים ָחְפִׁשיםַחְרֻצּבֹות ֶרַׁשע ַהֵּתר  ַּפֵּתחַ ֲהלֹוא ֶזה צֹום ֶאְבָחֵרהּו 

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

  )'ז, נח ( ִתְתַעָּלםָערֹם ְוִכִּסיתֹו ּוִמְּבָׂשְרָך לֹא ִתְרֶאה- ִּכי ָפרֹס ָלָרֵעב ַלְחֶמָך ַוֲעִנִּיים ְמרּוִדים ָּתִביא ָבִיתֲהלֹוא 
  )'י, נח (אֹוֶרָך ַוֲאֵפָלְתָך ַּכָּצֳהָרִים ְוָתֵפק ָלָרֵעב ַנְפֶׁשָך ְוֶנֶפׁש ַנֲעָנה ַּתְׂשִּביַע ְוָזַרח ַּבחֶֹׁשךְ 

  
  מיכה

  )'ח' ו (:ֶכת ִעם ֱאלֶֹהיךָ ֲעׂשֹות ִמְׁשָּפט ְוַאֲהַבת ֶחֶסד ְוַהְצֵנַע לֶ ּדֹוֵרׁש ִמְּמָך ִּכי ִאם ' ִהִּגיד ְלָך ָאָדם ַמה ּטֹוב ּוָמה ה
  

אז , אם לא?  האם אלוהים זקוק למשהו מצד האדם?עם אלוהיםלכת מה זאת אומרת להצניע 
  . בכל מיני צורות" הצנע לכת" אפשר לפרש ?מה פירוש הדבר



  

לא . במחשבות,  להיות צנוע כלפי חוץ ובעיקר כלפי פנים–פירושו כמשמעו " הצנע לכת" .1
  .א על הזולתלא להתנש, להיות יהיר

 .לחפש את האמת, לא להיות צבוע, פירושו להיות כן "הצנע לכת" .2
 .כלומר לגמול חסד לזולת, כלפיוולהיות איכפתי , לאהוב את הזולתפירושו  "הצנע לכת" .3

  
מסתכלים בתמונת האידיאל של ,  מאודשניהם שופעי מרץ ונמלצים,  גדוליםאם כן שני נביאים

  . ות הרביםרשולות ומעבירים אותן למדליקים שתי משואות גד, האדם
  . אנחנו יודעים מההיסטוריה, עד כמה עמנו הלך לאור המשואות האלה

 ישעיהו הדליקונשכיל ללכת באור המשואות ש, יהודים של כאן ועכשיו, האם אנחנוהשאלה היא 
  ?בן אמוץ ומיכה המורשתי

  
  

  ניסן אבדי: הכין

  
 


