
  תשע"ג –לפרשת בלק 

  אריה או כבש?

  אריאל טוכפלד

בלעם נקרא לקלל את עם ישראל, והוא יוצא לעשות זאת ברצון רב. הקב"ה הופך את 
המוטיבציה שלו לקלל לברכות. לאורך הברכות הללו ישנו מוטיב אחד שחוזר על עצמו. 

  הברכה השניה נכתב כך:המוטיב הוא השוואת עם ישראל לאריה. בנבואת 

  ָלִלים ִיְׁשֶּתה (במדבר כג, כד).ֶהן ָעם ְּכָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִרי ִיְתַנָּׂשא לֹא ִיְׁשַּכב ַעד יֹאַכל ֶטֶרף ְוַדם חֲ 

  ובנבואה השלישית הביטוי הוא:

ָגֵרם ְוִחָּציו ִיְמָחץ. ָּכַרע ָׁשַכב יְ  ֵאל מֹוִציאֹו ִמִּמְצַרִים ְּכתֹוֲעֹפת ְרֵאם לֹו יֹאַכל ּגֹוִים ָצָריו ְוַעְצֹמֵתיֶהם
  ).ט-ַּכֲאִרי ּוְכָלִביא ִמי ְיִקיֶמּנּו ְמָבֲרֶכי ָברּו ְוֹאְרֶרי ָארּור (שם כד, ח

  השוואת ישראל לאריה חוזרת פעם נוספת בהפטרה:

-ֲאֶׁשר ִאם-צֹאן-ַער ִּכְכִפיר ְּבֶעְדֵרייַ ְוָהָיה ְׁשֵאִרית ַיֲעֹקב ַּבּגֹוִים ְּבֶקֶרב ַעִּמים ַרִּבים ְּכַאְרֵיה ְּבַבֲהמֹות 
  ֵרתּו.ֹאְיֶבי ִיּכָ -ָצֶרי ְוָכל-ָעַבר ְוָרַמס ְוָטַרף ְוֵאין ַמִּציל. ָּתֹרם ָיְד ַעל

  ח-מיכה ה, ז

הנביא מיכה מתנבא על עם ישראל שיהיה כמו אריה שינצח את כל אויביו. לאחר הניצחון 
גורמים לחטאי עם ישראל, גם את כלי המלחמה, היות במלחמה, הקב"ה יהרוס, יחד עם כל ה

  ולא יהיה בהם עוד צורך:

. ְוִהְכַרִּתי ָעֵרי ַאְרֶצ  ְיהָוה ְוִהְכַרִּתי סּוֶסי ִמִּקְרֶּב ְוַהֲאַבְדִּתי-ַההּוא ְנֻאם-ְוָהָיה ַבּיֹום ַמְרְּכֹבֶתי
. ְוִהְכַרִּתי ְכָׁשִפים ִמּיָ -ְוָהַרְסִּתי ָּכל . ְוִהְכַרִּתי ְפִסיֶלי ּוַמֵּצבֹותֶ -יּוֶד ּוְמעֹוְנִנים לֹא ִיהְ ִמְבָצֶרי י ָל
. ְוָנַתְׁשִּתי ֲאֵׁשיֶרי מִ -ִמִּקְרֶּב ְולֹא . ְוָעִׂשיִת ִתְׁשַּתֲחֶוה עֹוד ְלַמֲעֵׂשה ָיֶדי י ִּקְרֶּב ְוִהְׁשַמְדִּתי ָעֶרי

  לֹא ָׁשֵמעּו. ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר-ֶאת-ְּבַאף ּוְבֵחָמה ָנָקם

  יד-שם, ח

הנבואה הזו של מיכה היא הדרך בה הוא מתאר את מה שנקרא חזון אחרית הימים. בדומה 
לפסוקים אחרים בהם הוא מתנבא על כתיתת החרבות לאתים והחניתות למזמרות, 

הצורך בהם לעתיד לבוא, כך יהיה גם בהריגת -שמשמעותם הריסת כלי המלחמה בשל אי
  רכבות, הערים המבוצרות והמבצרים.סוסי המלחמה והמ

לעומת הדימוי של עם ישראל כאריה המופיע אצל מיכה, ישעיהו דווקא נוקט בהשוואה לחיה 
  הנמצאת דווקא בקיצוניות השניה של שרשרת המזון:

ֹנֵהג ָּבם. ּוָפָרה ָוֹדב  ו ְוַנַער ָקֹטןְוָגר ְזֵאב ִעם ֶּכֶבׂש ְוָנֵמר ִעם ְּגִדי ִיְרָּבץ ְוֵעֶגל ּוְכִפיר ּוְמִריא ַיְחּדָ 
ִני ַׁשע יֹוֵנק ַעל ֻחר ָּפֶתן ְוַעל ְמאּוַרת ִצְפעֹוִּתְרֶעיָנה ַיְחָּדו ִיְרְּבצּו ַיְלֵדיֶהן ְוַאְרֵיה ַּכָּבָקר יֹאַכל ֶּתֶבן. ְוִׁשעֲ 

ֵּדָעה ֶאת אדוני ַּכַּמִים ַלָּים  ָאֶרץָּגמּול ָידֹו ָהָדה. לֹא ָיֵרעּו ְולֹא ַיְׁשִחיתּו ְּבָכל ַהר ָקְדִׁשי ִּכי ָמְלָאה הָ 
  ְמַכִּסים.

  ט-ישעיהו יא, ו

בעוד האריה המופיע אצל מיכה הוא זה השולט על שאר החיות, וכל החיה הרואה אותו 
ולא פוגע בהם. בדומה לכך  –חוששת ממנו, האריה של ישעיהו גר יחד עם העגל והשור 



פוגע בחיות שאמורות להיות המזון שאומות העולם לא פוגעות בעם ישראל, כך האריה לא 
  שלו.

  אז האם עם ישראל הוא כמו חיה טורפת או כמו חיה תמימה שרועה באחו?

הרבנים יואל בן נון ובני לאו נותנים בספרם 'ישעיהו' את התשובה הבאה: ההבדל בין 
הנבואות של ישעיהו ומיכה נובע ממחלוקת בין הנביאים. שני הנביאים הללו חיו באותה 

פה, וככל הנראה הדעה שלהם על המתרחש אקטואלית מתמיד, היות והתקופה היא התקו
ימי חזקיהו. מלך אשור כובש את שומרון, והוא מגיע לפאתי ירושלים, מאיים לכבוש גם 

  אותה.

הנביא מיכה קורא למלך לצאת להילחם במלך אשור. הוא דורש ממנו להתנהג כמו אריה, 
דורש זאת בשם ה'. לעומת זאת, הנביא ישעיהו דורש לצאת למתקפת הגנה על הארץ, ואף 

ממנו להתנהג כמו כבש, כאשר מובטח לו שהחיות הטורפות לא יטרפו את הכבש. דווקא מי 
  שמושווה לאריה הוא הקב"ה, והוא זה שיגן על עם ישראל.

נראה שהמצב הזה בו יש שני נביאים שליחי ה' שאומרים שני דברים שנראים הפוכים, הוא 
. ברוב המקרים יש נביא אחד שהוא שליח ה', לעומת נביאי שקר שאומרים למלך מה חריג

שנוח לו לשמוע. ירמיהו, למשל, ניסה לומר למלך יהודה שעליו להיכנע לבבל כדי לשמור על 
הייתה ירושלים ממשיכה  –ירושלים בשלמותה, ואילו היה מקשיב לו ולא לנביאי השקר 

  היה נחרב. לעמוד על תילה, ובית המקדש לא

הדבר מראה כמה חסרים לנו נביאים בימינו. כיצד נדע מהו רצון ה', ומהו המהלך הנכון ביותר 
בתקופתנו, כאשר אין נביא שאומר לנו מה ה' רוצה מאיתנו? הקושי הוא בעיקר בתחומים 

שבהם השכל האנושי והניתוח המדיני והביטחוני אומר לעשות דבר אחד, בעוד הקב"ה 
  ו אחר לגמרי.התכוון למשה

שנזכה שישובו מהרה הנביאים להיות חלק מאיתנו, ונדע מתי עלינו להתנהג כמו אריות ומתי 
  עלינו להתנהג כמו כבשים ולסמוך על ה' שהוא יעשה עבורנו.

   


