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 ג'התשע תמוז                                ד "בס

 
 ל"השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז

     נבואת מיכה כהפטרה לפרשת בלק
 ( משה ליכטנשטייןוהרב  של הרב אלחנן סמט יםעל פי שיעור)בלק פרשת ל

 

 : ח' ו – ו' המיכה  .1
ב ַעִמים ַרִבים ְכַטל ֵמֵאת ְוָהָיה ְשֵאִרית ַיֲעֹקב ְבק   ו ' הר 

ר ֹלא-ִכְרִביִבים ֲעֵלי ב ֲאש  ה ְלִאיש ְוֹלא ְיַיֵחל ִלְבֵני -ֵעש  ְיַקו 
 ָאָדם

ב ַעִמים ַרִבים ְכַאְרֵיה  ז ר  ְוָהָיה ְשֵאִרית ַיֲעֹקב ַבּגוִֹים ְבק 
ְדֵרי ר ִאם-ְבַבֲהמוֹת ַיַער ִכְכִפיר ְבע  ָרַמס ָעַבר וְ -ֹצאן ֲאש 

יָך ְוָכל-ָתֹרם ָיְדָך ַעל ח  .ְוָטַרף ְוֵאין ַמִציל יָך -ָצר  ֹאְיב 

יָך  'ה-ַההוא ְנֻאם-ְוָהָיה ַבּיוֹם ט  .ִיָכֵרתו ְוִהְכַרִתי סוס 

יָך ָך ְוַהֲאַבְדִתי ַמְרְכֹבת  ָך  י  .ִמִקְרב  ְוִהְכַרִתי ָעֵרי ַאְרצ 

יָך-ְוָהַרְסִתי ָכל ָך וְ  יא  .ִמְבָצר  ִהְכַרִתי ְכָשִפים ִמָּיד 

יָך  יב  .ָלְך-וְמעוְֹנִנים ֹלא ִיְהיו יָך וַמֵצבוֹת  ְוִהְכַרִתי ְפִסיל 

ָך ְוֹלא יָך-ִמִקְרב  ה עוֹד ְלַמֲעֵשה ָיד  ְוָנַתְשִתי  יג  .ִתְשַתֲחו 

יָך ָך ְוִהְשַמְדִתי ָער  יָך ִמִקְרב   ְוָעִשיִתי ְבַאף יד  .ֲאֵשיר 

ת ר ֹלא ָשֵמעו  ַהּגוִֹים-וְבֵחָמה ָנָקם א    .ֲאש 

ר-ִשְמעו א ת  ֹאֵמר 'ה-ָנא ֵאת ֲאש  ָהִרים -קום ִריב א  ה 

ת ב  .ְוִתְשַמְעָנה ַהְּגָבעוֹת קוֹל ָך  'הִריב -ִשְמעו ָהִרים א 
ץ ִיְשָרֵאל -ַעמוֹ ְוִעם-ִעם 'הִכי ִריב לַ   ְוָהֵאָתִנים מוְֹסֵדי ָאר 

ה ג  .ַוָכחִיְת  ְלֵאִתיָך-ַעִמי מ   ד  .ֲעֵנה ִבי  ָעִשיִתי ְלָך וָמה ה 
ְשַלח  ץ ִמְצַרִים וִמֵבית ֲעָבִדים ְפִדיִתיָך ָוא  ר  ֱעִלִתיָך ֵמא  ִכי ה 

ת ה ַאֲהֹרן וִמְרָים-ְלָפנ יָך א  ָּיַעץ -ָנא ַמה-ַעִמי ְזָכר ה  .ֹמש 
ה ְך מוָֹאב ומ  ל  ן ָעָנה ֹאתוֹ -ָבָלק מ  -ְבעוֹר ִמן-ִבְלָעם ב 

ַבָמה ֲאַקֵדם  ו  .'הַהִּגְלָּגל ְלַמַען ַדַעת ִצְדקוֹת -ַהִשִטים ַעד
ּנו ְבעוֹלוֹת ַבֲעָגִלים ְבֵני  'ה ִאַכף ֵלאֹלֵהי ָמרוֹם ַהֲאַקְדמ 

ה ְיהָוה ְבַאְלֵפי ֵאיִלים ְבִרְבבוֹת ַנֲחֵלי ז  .ָשָנה ן -ֲהִיְרצ  ָשמ 

ֵתן ִהִּגיד ְלָך  ח  .ְבכוִֹרי ִפְשִעי ְפִרי ִבְטִני ַחַטאת ַנְפִשי ַהא 
ֲעשוֹת ִמְשָפט -דוֵֹרש ִמְמָך ִכי ִאם 'ה-טוֹב וָמה-ָאָדם ַמה

ת ִעם כ  ד ְוַהְצֵנַע ל  ס    .יָךק  ֱאֹל-ְוַאֲהַבת ח 

 (: ז-ד ,כג)דברים  .2
-דוֹר ֲעִשיִרי ֹלא ַּגם  'הָיֹבא ַעמוִֹני ומוָֹאִבי ִבְקַהל -ֹלא ד

ם ִבְקַהל  ר ֹלא-ַעל ה  .עוָֹלם-ַעד 'הָיֹבא ָלה  ִקְדמו -ְדַבר ֲאש 
ר ָשַכר  ם ִמִמְצָרִים ַוֲאש  ְך ְבֵצאְתכ  ר  ם וַבַמִים ַבד  ם ַבל ח  ְתכ  א 

ת יָך א  ן-ָעל  ךָ -ִבְלָעם ב   ו  .ְבעוֹר ִמְפתוֹר ֲאַרם ַנֲהַרִים ְלַקְלל 
לק  ֱאֹל 'הָבה ָא-ְוֹלא יָך ק  ֱאֹל 'הִבְלָעם ַוַּיֲהֹפְך -יָך ִלְשֹמַע א 

ת -ֹלא ז  .יָךק  ֱאֹל 'הִכי ֲאֵהְבָך   ַהְקָלָלה ִלְבָרָכה-ְלָך א 

יָך ְלעוָֹלם-ִתְדֹרש ְשֹלָמם ְוֹטָבָתם ָכל   .ָימ 

 :(ב-א ,יג)נחמיה  .3
ה ְבָאְזֵני ָהָעם ְוִנְמָצא ָכתוב  א ר ֹמש  ַבּיוֹם ַההוא ִנְקָרא ְבֵספ 

ר ֹלא -ים ַעדִק ָיבוֹא ַעֹמִני ומוָֹאִבי ִבְקַהל ָהֱאֹל-בוֹ ֲאש 

ת ב  .עוָֹלם ם וַבָמִים -ִכי ֹלא ִקְדמו א  ְבֵני ִיְשָרֵאל ַבל ח 
ת ינו ַהְקָלָלה ֵק ַוַּיֲהֹפְך ֱאֹל ִבְלָעם ְלַקְללוֹ -ַוִּיְשֹכר ָעָליו א 

  .ִלְבָרָכה

 (:י-ח ,כד)יהושע  .4
ל( ָוָאִבא)ואבאה  ח ם א  ְתכ  ר -א  ץ ָהֱאֹמִרי ַהּיוֵֹשב ְבֵעב  ר  א 

ת ם ַוִתיְרשו א  ְדכ  ֵתן אוָֹתם ְבי  ם ָוא  -ַהַּיְרֵדן ַוִּיָלֲחמו ִאְתכ 

ם ן ַוָּיָקם ט  .ַאְרָצם ָוַאְשִמיֵדם ִמְפֵניכ  ְך -ָבָלק ב  ל  ִצפוֹר מ 
ן ם ְבִיְשָרֵאל ַוִּיְשַלח ַוִּיְקָרא ְלִבְלָעם ב  ְבעוֹר -מוָֹאב ַוִּיָלח 

ם ְתכ  ְך ָברוְֹך  י  .ְלַקֵלל א  ְוֹלא ָאִביִתי ִלְשֹמַע ְלִבְלָעם ַוְיָבר 

ם ִמָּידוֹ  ְתכ  ם ָוַאִצל א  ְתכ    .א 

 :יב ,כ שמות .5
 "שקר עד ברעך תענה לא"

 :ה כו יםדבר .6
 "אלקיך' ה לפני ואמרת וענית"

 :כא טו שמות .7
 "מרים ותען להם"

 :יז ,במדבר כא .8
 "לה ֱענו באר עלי"

9.  

' ה כטל מאת רבים עמים בקרב יעקב שארית והיה"
 לבני ייחל ולא לאיש יקוה לא אשר עשב עלי כרביבים

 "אדם
 "עלי נהר כגנת נטיו כנחלים" כנגד

 "יתחשב לא ובגוים ישכן לבדד עם הן" וכנגד
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 (ז' מיכה ה) הדימוי של ישראל לאריה .11

 כאריה ,רבים עמים בקרב בגוים יעקב שארית והיה"

 ורמס עבר אם אשר ,צאן בעדרי ככפיר יער בבהמות

 "מציל ואין וטרף
 :(כד, ג"כ, במדבר) של בלעם יםדימויאל מול ה

 " יקימנו מי וכלביא שכב כארי כרע"
א ישכב עד יאכל הן עם כלביא יקום  וכארי יתנשא ל"

 ".  טרף

 (יד' מיכה ה) הפורענות בגויים .11
 "ועשיתי באף  ובחמה  נקם  את הגוים"

 (: כד-כג, ד"כ, במדבר) חזונו של בלעםאל מול 
לוצים מיד כתים וענו אשור וענו -אוי מי יחיה משמו א"

 " עבר

 :(ז-ו', ו)הקביעה הנבואית  .12
אלפי ב' הירצה ה... האקדמנו בעולות... 'במה אקדם ה"

 ... "אילים
להפיס דעת של מעלה , ניסיונותיהם של בלעם ובלקכנגד 

 באילים ובפרים

 ( כג, כגבמדבר )נבואת בלעם  .13
 " כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל"

 (יא, ה)מיכה כנגד נבואת 
 " והכרתי כשפים מידך ומעוונים לא יהיו לך"

 (:פט א)סנהדרין  במסכת יצחק ר .14

 נביאים שני ואין ,יאיםנב לכמה עולה אחד סגנון
 אחד בסגנון מתנבאין

 מיכה ספר מבנה  .51

 אשר פורענות בנבואות עוסקים אלו פרקים :ג-א פרקים

 בזה ייחודי מיכה הינו)לירושלים  והן לשומרון הן יבואו

 .(הממלכות שתי על הוא שמנבא

 .מיכה של הנחמה פרקי :ה-ד פרקים

 את עםה את מיכה מלמד בהן ,מוסר נבואות :ז-ו פרקים

 שמצוי כפי ,הוא עליהם מאיים לא אולם ,הישר דרך

 .התוכחה בנבואות


