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יחסי אדם ואל 
בספר מיכה

ד״ר יסכה זימרן

שיעור 1: תוכחה חברתית:
 משה גרינברג, "תפיסות יהודיות של הגורם האנושי בנבואה המקראית", 

 בתוך: מ' בר אשר )עורך(, ספר היובל לרב מרדכי ברויאר: 
אסופת מאמרים במדעי היהדות, א, ירושלים תשנ"ב, עמ' 63 76-, כאן עמ' 76.

מתקופת התלמוד ועד לרנסנס הקנתה ההגות והפרשנות היהודית הקלאסית לכתבים 
הנבואיים סמכות אלוהית: בכולם פיעמה רוח הקודש... הייחוס הדוגמטי של השראה אלוהית 

לכתובים לא עיכב הכרה בעדות הספרותית לכך, שלבני-אנוש היה חלק בעיצוב הטקסט... 
הנבואה מותנית באופיו וביכולתו האישית של הנביא: גילו, מדרגתו הרוחנית והשכלתו 

השפיעו על המסר. זהו ההסבר הקרוב והטבעי למגוון הסגנונות והניסוחים המבדילים נביא 
ממשנהו, כאשר בפיהם מסר אחד. מכאן שהנוסחה הנבואית "כה אמר ה'" מורה לא יותר 

מאשר "זה תוכן דבר ה' אליי, בלשוני אני".

דוד גלעד, "ספרות הנבואה", בתוך: צ' טלשיר )עורכת(, ספרות המקרא: מבואות ומחקרים, 
ירושלים תשע"א, עמ' 324-307, כאן עמ' 312.

התוכחות המוסריות בעניין העוול החברתי והשלכותיו הלאומיות, תוכחות החוזרות ונשנות 
בספרות הנבואה, משקפות מענה דתי רב עצמה על שינוים במרקם החברתי בישראל שהואצו 

החל מהמאה השמינית לפנה"ס. כפי שהטעים יחזקאל קויפמן, בתקופה זו גדלו הבקיעים 
החברתיים, והפערים בין עשירים ועניים הלכו והתרחבו. מצב זה נבע מן השלווה היחסית 

ששררה בארץ במחצית הראשונה של המאה השמינית ומהמגמה לאורבניזציה נרחבת מאי 
פעם בארץ-ישראל, במיוחד לקראת סופה של אותה המאה. תנאים אלו הביאו לפריחתה 

ולהתבססותה של שכבה עליונה שלטת אשר ניצלה את חולשתם של איכרים שנושלו 
מאדמותיהם ושל מעמדות נחותים אחרים בחברה. המציאות העגומה הזאת השפיעה רבות על 

בשורתם של הנביאים הקלסיים כפי שנשתמרה בספרות הנבואה. 
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מיכה ב

י יֶׁש ְלֵאל יָָדם.  אֹור ַהּבֶֹקר יֲַעשׂוָּה ּכִ ּבְ בֹוָתם   ּכְ ֵבי ָאֶון וּפֲֹעלֵי ָרע ַעל ִמׁשְ הֹוי חֹׁשְ  1

אוּ  ים ְונָשָׂ וָּבּתִ דֹות ְוגָָזלוּ   ְוָחְמדוּ שָׂ  2 
ְוִאיׁש ְונֲַחלָתוֹ. קו ּגֶֶבר וֵּביתֹו   ְוָעׁשְ  

ישעיהו ה

ֶדה יְַקִריבוּ  ֶדה ְבשָׂ שָׂ ַבִית   יֵעי ַבִית ּבְ הֹוי ַמּגִ  8 
ֶקֶרב ָהָאֶרץ ֶכם ּבְ ם ְלַבּדְ ְבּתֶ ְוהוּׁשַ ַעד ֶאֶפס ָמקֹום    

מיכה ג

ט.  ּפָ ׁשְ ָרֵאל   ֲהלֹוא לֶָכם לַָדַעת ֶאת ַהּמִ ית ִישְׂ וְּקִצינֵי ּבֵ י יֲַעקֹב   ְמעוּ נָא ָראׁשֵ 1  ָואַֹמר ׁשִ

ֵאָרם ֵמַעל ַעְצמֹוָתם.  וּׁשְ ּגְֹזלֵי עֹוָרם ֵמֲעלֵיֶהם  שְֹׂנֵאי טֹוב ְואֲֹהֵבי רעה )ָרע(    2

ּצֵחוּ  ְוֶאת ַעְצמֵֹתיֶהם ּפִ יטוּ   ְועֹוָרם ֵמֲעלֵיֶהם ִהְפׁשִ י   ֵאר ַעּמִ ר ָאְכלוּ ׁשְ  3  ַוֲאׁשֶ
תֹוְך ַקּלַָחת. ר ּבְ וְּכָבשָׂ יר   ּסִ ר ּבַ ֲאׁשֶ וָּפְרשׂוּ ּכַ

ְולֹא יֲַענֶה אֹוָתם   4  ָאז ִיְזֲעקוּ ֶאל ה'  
ר ֵהֵרעוּ ַמַעְללֵיֶהם. ֲאׁשֶ ּכַ ֵעת ַהִהיא   נָיו ֵמֶהם ּבָ ר ּפָ ְויְַסּתֵ

מיכה ז

ִציר  עְֹללֹת ּבָ ּכְ י ַקִיץ  ָאְסּפֵ י ָהִייִתי ּכְ  1  ַאְללַי ִלי ּכִ
י.  ָתה נְַפׁשִ ּכוָּרה ִאוְּ ּבִ ּכֹול לֱֶאכֹול  ֵאין ֶאׁשְ

ָאָדם ָאִין  ר ּבָ ְויָׁשָ  2  ָאַבד ָחִסיד ִמן ָהָאֶרץ 
ִאיׁש ֶאת ָאִחיהוּ יָצוּדוּ ֵחֶרם.  ּלָם ְלָדִמים יֱֶארֹבוּ  ּכֻ

ִים ְלֵהיִטיב ּפַ  3  ַעל ָהַרע ּכַ
תוָּה.  ְוַהּגָדֹול ּדֵֹבר ַהוַּת נְַפׁשֹו הוּא ַוְיַעּבְ ּלוּם  ִ ּשׁ ֵֹפט ּבַ ר ׁשֵֹאל ְוַהּשׁ ַהּשַׂ

ה ִתְהיֶה ְמבוָּכָתם.  ְתךָ ָבָאה ַעּתָ ֻקּדָ יךָ ּפְ יֹום ְמַצּפֶ סוָּכה  ר ִמּמְ ֵחֶדק יָׁשָ 4  טֹוָבם ּכְ

ַאּלוּף  ְבְטחוּ ּבְ ַאל ּתִ ֲאִמינוּ ְבֵרעַ   5  ַאל ּתַ
ְתֵחי ִפיךָ.  מֹר ּפִ ֶֹכֶבת ֵחיֶקךָ ׁשְ ִמּשׁ

ֲחמָֹתּה  ּלָה ּבַ ּכַ הּ  ת ָקָמה ְבִאּמָ ּבַ ל ָאב  י ֵבן ְמנַּבֵ  6   ּכִ
י ֵביתוֹ.  אְֹיֵבי ִאיׁש ַאְנׁשֵ

שמואל ורגון, ספר מיכה: עיונים ופירושים, רמת-גן תשנ"ד, עמ' 21-22

מיכה מוכיח את העשירים ביהודה על כי מכוח האפשרויות הכלכליות שבידיהם רכשו אחוזות 
מדלת העם, אף בדרך של כפייה. עצמתם גרמה להתמוטטות כלכלית של גברים, אלמנות 

ויתומים ולאבדן חירותם... אחת התוצאות של נישול בני העם מנחלותיהם היתה התערערות 
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מסגרת המשפחה. בחברה מסורתית, שהתא המשפחתי הוא בסיסה, יש בהתרופפות המשפחה 
משום התרופפות המבנה החברתי כולו.

אילי ההון השתלטו בעזרת רכושם גם על מערכת השיפוט הממלכתית. השוחד עיוור אפוא את 
עיני השופטים וסילף את דרך משפט הצדק.

לפי הערכת הנביא, השתלטו העשירים גם על אנשי הרוח בחברת יהודה, אשר נתפסו לאווירה 
החומרנית שפשתה במדינה. 

מיכה ג

ָרֵאל  ית ִישְׂ וְּקִצינֵי ּבֵ ית יֲַעקֹב  י ּבֵ ְמעוּ נָא זֹאת ָראׁשֵ  9  ׁשִ
ׁשוּ.  ָרה ְיַעּקֵ ְוֵאת ּכָל ַהְיׁשָ ט  ּפָ ַהְמַתֲעִבים ִמׁשְ

ַעְולָה.  לִַם ּבְ ִוירוּׁשָ ָדִמים  ּבֹנֶה ִציֹּון ּבְ  10

ֶכֶסף ִיְקסֹמוּ  וְּנִביֶאיָה ּבְ ְמִחיר יֹורוּ  ְוכֲֹהנֶיָה ּבִ ּפֹטוּ  ׁשַֹחד ִיׁשְ יָה ּבְ  11  ָראׁשֶ
לֹא ָתבֹוא ָעלֵינוּ ָרָעה.  נוּ  ִקְרּבֵ ֲהלֹוא ה' ּבְ ֵענוּ לֵאמֹר  ָ ְוַעל ה' ִיּשׁ

ְגלְַלֶכם   12  לֵָכן ּבִ
ִית ְלָבמֹות יַָער. ְוַהר ַהּבַ ְהיֶה   ין ּתִ לִַם ִעיִּ ִוירוּׁשָ ֶדה ֵתָחֵרׁש  ִציֹּון שָׂ

ישעיהו כב

ִוד ְרִאיֶתם  ִקיֵעי ִעיר ּדָ ְוֵאת ּבְ  9 
ֵרָכה  צוּ ֶאת ֵמי ַהּבְ ַקּבְ י ָרּבוּ ַוּתְ ּכִ   

ְחּתֹונָה.  ַהּתַ  

ר ַהחֹוָמה.  ים ְלַבּצֵ ּתִ ְתצוּ ַהּבָ ם ַוּתִ לִַם ְסַפְרּתֶ י ְירוּׁשָ ּתֵ 10  ְוֶאת ּבָ

יָה ְויְֹצָרּה ֵמָרח ם ֶאל עֹשֶׂ ְטּתֶ נָה ְולֹא ִהּבַ ֵרָכה ַהְיׁשָ ין ַהחֹמַֹתִים ְלֵמי ַהּבְ יֶתם ּבֵ 11  וִּמְקָוה ֲעשִׂ

מיכה ג

ָרֵאל  ית ִישְׂ וְּקִצינֵי ּבֵ ית יֲַעקֹב  י ּבֵ ְמעוּ נָא זֹאת ָראׁשֵ  9  ׁשִ
ׁשוּ.  ָרה ְיַעּקֵ ְוֵאת ּכָל ַהְיׁשָ ט  ּפָ ַהְמַתֲעִבים ִמׁשְ

ַעְולָה.  לִַם ּבְ ִוירוּׁשָ ָדִמים  ּבֹנֶה ִציֹּון ּבְ  10

ֶכֶסף ִיְקסֹמוּ  וְּנִביֶאיָה ּבְ ְמִחיר יֹורוּ  ְוכֲֹהנֶיָה ּבִ ּפֹטוּ  ׁשַֹחד ִיׁשְ יָה ּבְ  11  ָראׁשֶ
לֹא ָתבֹוא ָעלֵינוּ ָרָעה.  נוּ  ִקְרּבֵ ֲהלֹוא ה' ּבְ ֵענוּ לֵאמֹר  ָ ְוַעל ה' ִיּשׁ

ְגלְַלֶכם   12  לֵָכן ּבִ
ִית ְלָבמֹות יַָער. ְוַהר ַהּבַ ְהיֶה   ין ּתִ לִַם ִעיִּ ִוירוּׁשָ ֶדה ֵתָחֵרׁש  ִציֹּון שָׂ
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מיכה ג

ְגלְַלֶכם   12  לֵָכן ּבִ
ֵתָחֵרׁש  ֶדה   שָׂ  ִציֹּון 
ְהיֶה   ּתִ ין   ִעיִּ לִַם    ִוירוּׁשָ

ְלָבמֹות יַָער.  ִית   ְוַהר ַהּבַ

ישעיהו א

ִחים.  ה ְמַרּצְ ּה ְוַעּתָ ט ֶצֶדק יִָלין ּבָ ּפָ ֵאיָכה ָהְיָתה ְלזֹונָה ִקְריָה נֱֶאָמנָה ְמלֲֵאִתי ִמׁשְ  21

ִים.  ּמָ ְך ָהיָה ְלִסיִגים ָסְבֵאְך ָמהוּל ּבַ ְסּפֵ ּכַ  22

ּפֹטוּ ְוִריב ַאְלָמנָה לֹא  ְלמִֹנים יָתֹום לֹא ִיׁשְ ּלֹו אֵֹהב ׁשַֹחד ְורֵֹדף ׁשַ ַרִיְך סֹוְרִרים ְוַחְבֵרי ּגַּנִָבים ּכֻ 23  שָׂ
יָבֹוא ֲאלֵיֶהם. 

ַרי ְוִאנְָּקָמה ֵמאֹוְיָבי.  ָרֵאל הֹוי ֶאּנֵָחם ִמּצָ לֵָכן ְנֻאם ָהָאדֹון ה' ְצָבאֹות ֲאִביר ִישְׂ  24

ִדילִָיךְ.  ּבֹר ִסיגִָיְך ְוָאִסיָרה ּכָל ּבְ יָבה יִָדי ָעלִַיְך ְוֶאְצרֹף ּכַ ְוָאׁשִ  25

ֶדק ִקְריָה נֱֶאָמנָה.  ֵרא לְָך ִעיר ַהּצֶ ִחּלָה ַאֲחֵרי ֵכן ִיּקָ ַבּתְ ָבִראׁשֹנָה ְויֲֹעַצִיְך ּכְ יָבה ׁשְֹפַטִיְך ּכְ 26  ְוָאׁשִ

ְצָדָקה. ֶביָה ּבִ ּפֶָדה ְוׁשָ ּפָט ּתִ ִמׁשְ צִיֹּון ּבְ  27

מיכה ג

ִית ְלָבמֹות יַָער. ְהיֶה ְוַהר ַהּבַ ין ּתִ לִַם ִעיִּ ֶדה ֵתָחֵרׁש ִוירוּׁשָ ִציֹּון שָׂ  12

J.I. Alfaro, Micah: Justice and Loyalty, Grand Rapid 1989, p. 40

אם ישנם זמנים, מקומות וחפצים קדושים, לאלוהים עדיין יש משהו שהוא קדוש יותר, דהיינו 
צדק וזעקת העניים.

מיכה ג

ָרֵאל  ית ִישְׂ וְּקִצינֵי ּבֵ ית יֲַעקֹב  י ּבֵ ְמעוּ נָא זֹאת ָראׁשֵ  9  ׁשִ
ׁשוּ.  ָרה ְיַעּקֵ ְוֵאת ּכָל ַהְיׁשָ ט  ּפָ ַהְמַתֲעִבים ִמׁשְ

ַעְולָה.  לַם ּבְ ִוירוּׁשָ ָדִמים  10 ּבֹנֶה ִציֹּון ּבְ

ֶכֶסף ִיְקסֹמוּ  וְּנִביֶאיָה ּבְ ְמִחיר יֹורוּ   ְוכֲֹהנֶיָה ּבִ ּפֹטו  ׁשַֹחד ִיׁשְ יָה ּבְ  11  ָראׁשֶ
לֹא ָתבֹוא ָעלֵינוּ ָרָעה.  נוּ   ִקְרּבֵ ֲהלֹוא ה' ּבְ ֵענוּ לֵאמֹר  ָ ְוַעל ה' ִיּשׁ

ְגלְַלֶכם   12  לֵָכן ּבִ
ִית ְלָבמֹות יַָער.  ְוַהר ַהּבַ ְהיֶה   ין ּתִ לַם ִעיִּ ִוירוּׁשָ ֶדה ֵתָחֵרׁש  ִציֹּון שָׂ
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מיכה ג

ָרֵאל  ית ִישְׂ וְּקִצינֵי ּבֵ ית יֲַעקֹב  י ּבֵ ְמעוּ נָא זֹאת ָראׁשֵ  9  ׁשִ
ׁשוּ.  ָרה ְיַעּקֵ ְוֵאת ּכָל ַהְיׁשָ ט  ּפָ ַהְמַתֲעִבים ִמׁשְ

ַעְולָה.  לַם ּבְ ִוירוּׁשָ ָדִמים  10 ּבֹנֶה ִציֹּון ּבְ

ֶכֶסף ִיְקסֹמוּ  וְּנִביֶאיָה ּבְ ְמִחיר יֹורוּ   ְוכֲֹהנֶיָה ּבִ ּפֹטו  ׁשַֹחד ִיׁשְ יָה ּבְ  11  ָראׁשֶ
לֹא ָתבֹוא ָעלֵינוּ ָרָעה.  נוּ   ִקְרּבֵ ֲהלֹוא ה' ּבְ ֵענוּ לֵאמֹר  ָ ְוַעל ה' ִיּשׁ

ְגלְַלֶכם   12  לֵָכן ּבִ
ְוַהר ַהּבִַית ְלָבמֹות יַָער.  ְהיֶה   ין ּתִ לַם ִעיִּ ִוירוּׁשָ ֶדה ֵתָחֵרׁש  ִציֹּון שָׂ
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שיעור 2: התחום המדיני
 בנימין אופנהיימר, "מעשה מדיני והגות מדינית אצל נביאי הבית הראשון", 

 בתוך: טיפוסי מנהיגות בתקופת המקרא: 
יום עיון לרגל מלאת שמונים וחמש שנים לדוד בן-גוריון, ירושלים תשל"ג, עמ' 37.

ברי, שהמחשבה המדינית של הנביאים לא נולדה מתוך שיקולים פראגמאטיים או מתוך 
הערכה מוקדמת של כוחות היסטוריים העומדים להופיע באופק, כפי שדימו חוקרים 

ראציונאליסטים בראשית מאה זו. היא אינה אלא פועל יוצא מהערכת המציאות באיספקלריה 
של האידיאלים הדתיים והמוסריים, שהגשמתם היא עיקר מגמתם החינוכית.

מיכה ד

ה ָתִריִעי ֵרַע  ה לָּמָ ַעּתָ  9 
ִאם יֹוֲעֵצְך ָאָבד   ךְ  ֲהֶמלְֶך ֵאין ּבָ   

י ֶהֱחִזיֵקְך ִחיל ּכַיֹּולֵָדה.  ּכִ  

ת ִציֹּון ּכַיֹּולֵָדה   10  חוִּלי ָוגִֹחי ּבַ
ה  י ַעּתָ  ּכִ

ֶבל  וָּבאת ַעד ּבָ ֶדה   ּשָׂ ַכְנּתְ ּבַ ְוׁשָ ְריָה    ֵתְצִאי ִמּקִ
ם ִיְגָאלְֵך ה' ִמּכַף אְֹיָבִיךְ.  ׁשָ ּנֵָצִלי   ם ּתִ ׁשָ

מיכה ד

ה ָתִריִעי ֵרַע  ה לָּמָ ַעּתָ  9 
ִאם יֹוֲעֵצְך ָאָבד   ךְ  ֲהֶמלְֶך ֵאין ּבָ   

י ֶהֱחִזיֵקְך ִחיל ּכַיֹּולֵָדה.  ּכִ  

ת ִציֹּון ּכַיֹּולֵָדה  10  חוִּלי ָוגִֹחי ּבַ

מיכה ד

ה ָתִריִעי ֵרַע  ה לָּמָ ַעּתָ  9 
ְך     ֲהֶמלְֶך ֵאין ּבָ   

ִאם יֹוֲעֵצְך ָאָבד     
י ֶהֱחִזיֵקְך ִחיל ּכַיֹּולֵָדה.  ּכִ  

ת ִציֹּון ּכַיֹּולֵָדה חוִּלי ָוגִֹחי ּבַ  10

יאיר הופמן, מיכה )מקרא לישראל(,  תל-אביב 2017, עמ' 197

המלך אין בך אם יועצך אבד – שאלה רטורית... התשובה המתבקשת בדרך כלל שלילית, וכאן 
משמעותה: הרי יש בך מלך ויועץ, מדוע אם כן את זועקת כאילו אינם ואין לך תקווה?
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 בנימין אופנהיימר, "היסטוריה ואסכטולוגיה בספר מיכה", 
בית מקרא ז )תשכ"ג(, עמ' -62 63

מהי הדרישה הפוליטית שבפי הנביא? הוא תובע מן העם וממנהיגיו, כי ייצאו למלחמת תנופה 
נגד האויב כדי לשבור את המצור. דבר זה עולה מכל דימוי ודימוי הנזכר כאן...

יהא זה דימוי היולדה... והפועל "גחי", המציין בבניין קל את פריצת הרחם בשעת הלידה, 
ובבניין הפעיל את הזינוק הפתאומי של התנין ממעמקי הים ואת זה של האויב ממארבו, 

משמש כאן מעבר מהמשל לנמשל.

מיכה ד

ה ָתִריִעי ֵרַע  ה לָּמָ ַעּתָ  9 
ִאם יֹוֲעֵצְך ָאָבד   ךְ  ֲהֶמלְֶך ֵאין ּבָ   

י ֶהֱחִזיֵקְך ִחיל ּכַיֹּולֵָדה.  ּכִ  

ת ִציֹּון ּכַיֹּולֵָדה 10  חוִּלי ָוגִֹחי ּבַ

מיכה ד

ה ָתִריִעי ֵרַע  ה לָּמָ ַעּתָ  9 
ִאם יֹוֲעֵצְך ָאָבד   ךְ  ֲהֶמלְֶך ֵאין ּבָ   

י ֶהֱחִזיֵקְך ִחיל ּכַיֹּולֵָדה.  ּכִ  

ת ִציֹּון ּכַיֹּולֵָדה 10  חוִּלי ָוגִֹחי ּבַ

מיכה ד

ה ָתִריִעי ֵרַע  ה לָּמָ ַעּתָ  9 
ִאם יֹוֲעֵצְך ָאָבד   ךְ  ֲהֶמלְֶך ֵאין ּבָ   

י ֶהֱחִזיֵקְך ִחיל ּכַיֹּולֵָדה.  ּכִ  

ת ִציֹּון ּכַיֹּולֵָדה   10  חוִּלי ָוגִֹחי ּבַ
ה  י ַעּתָ  ּכִ

ֶבל  וָּבאת ַעד ּבָ ֶדה   ּשָׂ ַכְנּתְ ּבַ ְוׁשָ ְריָה    ֵתְצִאי ִמּקִ
ם ִיְגָאלְֵך ה' ִמּכַף אְֹיָבִיךְ.  ׁשָ ּנֵָצִלי   ם ּתִ ׁשָ

H. Mckeating, The Books of Amos, Hosea and Micah, 
 Cambridge 1971, p. 174

בימי קדם, כאשר התרחשה פלישה לארץ, תושבי אותה הארץ היו בורחים אל מקום בטוח - 
הערים מוקפות החומה. אם הגברים היו בורחים לכיוון השני, מהערים אל אזורי הכפר, היה 

הדבר מעיד על העדר תקווה, הודאה בכך שהערים לא בטוחות ובכך שאי אפשר למנוע את 
נפילתן בשבי.
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שמואל ורגון, ספר מיכה: עיונים ופירושים, רמת-גן תשנ"ד, עמ' 128

בפסוק 9 מדברים מתנגדי מיכה, נביאי הישע, המעודדים את העם בשעת המצוקה, כי אין 
סיבה לפחוד ולזעוק, שהרי יש בבת-ציון מלך, ויש לסמוך על עצתו, שתביא ישועה לירושלים. 

אך לעומתם אומר מיכה, כי אמונתם זו אינה במקומה, לבת-ציון יש סיבה לפחוד ולזעוק, שכן 
תושבי יהודה ייאלצו לעזוב את העיר ולהתרכז בשדה לקראת הגלייתם, ורק לאחר שייענשו 

בגלות – יגאלם ה'. פסוקים אלה נראים אמנם כדברי הנביא עצמו, אך דומה שתוכנם מעיד 
עליהם כי הם דיאלוג, והם מביאים שתי עמדות מנוגדות.

מיכה ד

ה ָתִריִעי ֵרַע  ה לָּמָ ַעּתָ  9 
ִאם יֹוֲעֵצְך ָאָבד   ךְ  ֲהֶמלְֶך ֵאין ּבָ   

י ֶהֱחִזיֵקְך ִחיל ּכַיֹּולֵָדה.  ּכִ  

ת ִציֹּון ּכַיֹּולֵָדה   10  חוִּלי ָוגִֹחי ּבַ
ה  י ַעּתָ  ּכִ

ֶבל  וָּבאת ַעד ּבָ ֶדה   ּשָׂ ַכְנּתְ ּבַ ְוׁשָ ְריָה    ֵתְצִאי ִמּקִ
ם ִיְגָאלְֵך ה' ִמּכַף אְֹיָבִיךְ.  ׁשָ ּנֵָצִלי   ם ּתִ ׁשָ

מיכה ד

ה ָתִריִעי ֵרַע? ה לָּמָ ַעּתָ  9 
ִאם יֹוֲעֵצְך ָאָבד   ְך?  ֲהֶמלְֶך ֵאין ּבָ   

י ֶהֱחִזיֵקְך ִחיל ּכַיֹּולֵָדה.  ּכִ  

ת ִציֹּון ּכַיֹּולֵָדה   10  חוִּלי ָוגִֹחי ּבַ
ה  י ַעּתָ  ּכִ

ֶבל  וָּבאת ַעד ּבָ ֶדה   ּשָׂ ַכְנּתְ ּבַ ְוׁשָ ְריָה    ֵתְצִאי ִמּקִ
ם ִיְגָאלְֵך ה' ִמּכַף אְֹיָבִיְך?  ׁשָ ּנֵָצִלי?   ם ּתִ ׁשָ
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שיעור 3: יחסי ישראל והגויים
מיכה ה

לֹום  ְוָהיָה ֶזה ׁשָ  4 
ַאְרְמנֹוֵתינוּ  ְוִכי ִיְדרְֹך ּבְ י יָבֹוא ְבַאְרֵצנוּ  וּר ּכִ ַאּשׁ   

מֹנָה ְנִסיֵכי ָאָדם.  וּׁשְ ְבָעה רִֹעים  ַוֲהֵקמֹנוּ ָעלָיו ׁשִ  

ְפָתֶחיָה  ְוֶאת ֶאֶרץ ִנְמרֹד ּבִ ֶחֶרב   וּר ּבַ ְוָרעוּ ֶאת ֶאֶרץ ַאּשׁ  5 
ְגבוּלֵנוּ.  ְוִכי ִיְדרְֹך ּבִ י יָבֹוא ְבַאְרֵצנוּ   וּר ּכִ יל ֵמַאּשׁ ְוִהּצִ  

S.Z. Aster, “Treaty and Prophecy: A Survey of Biblical Reaction to Neo-
Assyrian Political Thought”, in: ibid and A. Faust )eds.(, The Southern 
Levant under Assyrian Domination, University Park 2018, p. 110.

בכתובות אשוריות נעשה שימוש בביטוי "שׂלימו" )salimu(, המגיע מאותו המקור הלקסיקלי 
והסמנטי כמו המונח העברי הנמצא בשימוש כאן, על מנת לתאר שיעבוד של טריטוריה. בתנ"ך 
העברי, "שלום" מתייחס בדרך כלל ל"כניעה"... כאן, נראה שנעשה שימוש במשמעות האכדית, 

מתוך מתקפה מחוכמת על הרעיון האשורי של חוק אוניברסלי.

מיכה ה

לֹום  ְוָהיָה ֶזה ׁשָ  4 
ַאְרְמנֹוֵתינוּ  ְוִכי ִיְדרְֹך ּבְ י יָבֹוא ְבַאְרֵצנוּ  וּר ּכִ ַאּשׁ   

מֹנָה ְנִסיֵכי ָאָדם.  וּׁשְ ְבָעה רִֹעים  ַוֲהֵקמֹנוּ ָעלָיו ׁשִ  

ְפָתֶחיָה  ְוֶאת ֶאֶרץ ִנְמרֹד ּבִ ֶחֶרב   וּר ּבַ ְוָרעוּ ֶאת ֶאֶרץ ַאּשׁ  5 
ְגבוּלֵנוּ.  ְוִכי ִיְדרְֹך ּבִ י יָבֹוא ְבַאְרֵצנוּ   וּר ּכִ יל ֵמַאּשׁ ְוִהּצִ  

שמואל ורגון, ספר מיכה: עיונים ופירושים, רמת גן תשנ"ד, עמ' 150

כינויים אלה ]רועים; נסיכים[ מכוונים לאנשי קואליציה של עמים זרים המצטרפים ליהודה 
בימי מיכה. שכן המושג "רועים" הוא ביטוי רגיל במקרא למנהיגים... ואילו המונח "נסיך" 

משמש במקרא כינוי למלכי עמים זרים דווקא ]יהושע יג, 21; יחזקאל לב, 30; תהלים פג, 12; 
דניאל יא, 8[, כמו המונח המקביל לו באכדית nasīku. גם המונח "אדם", הבא כאן כסומך, 

משמעו "עמים"... שבעת הרועים מייצגים, ככל הנראה, ברית צבאית אנטי-אשורית של עמי 
הסביבה.
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מיכה ה

לֹום  ְוָהיָה ֶזה ׁשָ  4 
ַאְרְמנֹוֵתינוּ  ְוִכי ִיְדרְֹך ּבְ י יָבֹוא ְבַאְרֵצנוּ  וּר ּכִ ַאּשׁ   

מֹנָה ְנִסיֵכי ָאָדם.  וּׁשְ ְבָעה רִֹעים  ַוֲהֵקמֹנוּ ָעלָיו ׁשִ  

ְפָתֶחיָה  ְוֶאת ֶאֶרץ ִנְמרֹד ּבִ ֶחֶרב   וּר ּבַ ְוָרעוּ ֶאת ֶאֶרץ ַאּשׁ  5 
ְגבוּלֵנוּ.  ְוִכי ִיְדרְֹך ּבִ י יָבֹוא ְבַאְרֵצנוּ   וּר ּכִ יל ֵמַאּשׁ ְוִהּצִ  

מיכה ה

לֹום  ְוָהיָה ֶזה ׁשָ  4 
ַאְרְמנֹוֵתינוּ  ְוִכי ִיְדרְֹך ּבְ י יָבֹוא ְבַאְרֵצנוּ  וּר ּכִ ַאּשׁ   

מֹנָה ְנִסיֵכי ָאָדם.  וּׁשְ ְבָעה רִֹעים  ַוֲהֵקמֹנוּ ָעלָיו ׁשִ  

ְפָתֶחיָה  ְוֶאת ֶאֶרץ ִנְמרֹד ּבִ ֶחֶרב   וּר ּבַ ְוָרעוּ ֶאת ֶאֶרץ ַאּשׁ  5 
ְגבוּלֵנוּ.  ְוִכי ִיְדרְֹך ּבִ י יָבֹוא ְבַאְרֵצנוּ   וּר ּכִ יל ֵמַאּשׁ ְוִהּצִ  

בנימין אופנהיימר, "היסטוריה ואסכטולוגיה בספר מיכה", בית מקרא 7 )תשכ"ז(, עמ' 64

הדבר המתמיה שאפשר ללמוד מדבריו על שבעה רועים ושמונה נסיכי אדם, הוא החיוב הבלתי 
מסויג של מגע מדיני עם עמים זרים לשם קידום פני הסכנה האשורית... כאן השלמה מעניינת 

להשקפתו ההיסטורית על העתיד לבוא. כשם שהוא חוזה את העתיד האידיאלי לפי מתכונת 
נבואות הנקם העתיקות ומדגיש את הבחינה הצבאית והמדינית, כן הוא דורש ממלכי יהודה 

שבזמנו כי יגבירו את עצמתם הצבאית וינהגו בתקיפות אף כלפי אויב חזק מהם, גם אם הדבר 
כרוך במדיניות של בריתות.

מיכה ה

ים  ים ַרּבִ ֶקֶרב ַעּמִ ּבְ ֵאִרית יֲַעקֹב   6  ְוָהיָה ׁשְ
ב  ְרִביִבים ֲעלֵי ֵעשֶׂ ּכִ ַטל ֵמֵאת ה'    ּכְ

ְולֹא ְייֵַחל ִלְבנֵי ָאָדם.  ר לֹא ְיַקוֶּה ְלִאיׁש  ֲאׁשֶ

ים  ים ַרּבִ ֶקֶרב ַעּמִ ּבְ ּגֹוִים  ֵאִרית יֲַעקֹב ּבַ  7  ְוָהיָה ׁשְ
ֶעְדֵרי צֹאן  ְכִפיר ּבְ ּכִ ַבֲהמֹות יַַער  ַאְריֵה ּבְ  ּכְ

יל.  ְוָטַרף ְוֵאין ַמּצִ ר ִאם ָעַבר ְוָרַמס  ֲאׁשֶ

ְוָכל אְֹיֶביךָ ִיּכֵָרתוּ.  רֹם יְָדךָ ַעל ָצֶריךָ  ּתָ  8

מיכה ה

ים  ים ַרּבִ ֶקֶרב ַעּמִ ּבְ ּגֹוִים  ֵאִרית יֲַעקֹב ּבַ  7  ְוָהיָה ׁשְ
ֶעְדֵרי צֹאן  ְכִפיר ּבְ ּכִ ַבֲהמֹות יַַער  ַאְריֵה ּבְ  ּכְ

יל.  ְוָטַרף ְוֵאין ַמּצִ ר ִאם ָעַבר ְוָרַמס  ֲאׁשֶ
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הושע ה

ְוָכָרָקב ְלֵבית ְיהוָּדה  12  ַוֲאִני ָכָעׁש ְלֶאְפָרִים 

ִויהוָּדה ֶאת ְמזֹרֹו   13  ַויְַּרא ֶאְפַרִים ֶאת ָחְליוֹ 
לַח ֶאל ֶמלְֶך יֵָרב  ׁשְ ַויִּ וּר   ַויֵּלְֶך ֶאְפַרִים ֶאל ַאּשׁ

ְולֹא ִיְגֶהה ִמּכֶם ָמזֹור  ְוהוּא לֹא יוַּכל ִלְרּפֹא לֶָכם 

ִפיר ְלֵבית ְיהוָּדה  ְוַכּכְ ַחל ְלֶאְפַרִים  ַ י ָאנִֹכי ַכּשׁ  14  ּכִ
יל  א ְוֵאין ַמּצִ ֶאּשָׂ ֲאִני ֲאִני ֶאְטרֹף ְוֵאלְֵך  

 15  ֵאלְֵך ָאׁשוָּבה ֶאל ְמקֹוִמי 
ֲחֻרְנִני  ר לֶָהם ְיׁשַ ּצַ ּבַ מוּ וִּבְקׁשוּ ָפנָי  ר יְֶאׁשְ ַעד ֲאׁשֶ

מיכה ה

ים  ים ַרּבִ ֶקֶרב ַעּמִ ּבְ ּגֹוִים  ֵאִרית יֲַעקֹב ּבַ  7  ְוָהיָה ׁשְ
ֶעְדֵרי צֹאן  ְכִפיר ּבְ ּכִ ַבֲהמֹות יַַער  ַאְריֵה ּבְ  ּכְ

יל.  ְוָטַרף ְוֵאין ַמּצִ ר ִאם ָעַבר ְוָרַמס  ֲאׁשֶ

הושע ה

ִפיר ְלֵבית ְיהוָּדה  ְוַכּכְ ַחל ְלֶאְפַרִים  ַ י ָאנִֹכי ַכּשׁ  14  ּכִ
יל א ְוֵאין ַמּצִ ֶאּשָׂ ֲאִני ֲאִני ֶאְטרֹף ְוֵאלְֵך  

ים  ים ַרּבִ ֶקֶרב ַעּמִ ּבְ ֵאִרית יֲַעקֹב    6  ְוָהיָה ׁשְ
ב  ְרִביִבים ֲעלֵי ֵעשֶׂ ּכִ ַטל ֵמֵאת ה'    ּכְ

ְולֹא ְייֵַחל ִלְבנֵי ָאָדם.  ר לֹא ְיַקוֶּה ְלִאיׁש   ֲאׁשֶ

מיכה ה

ים  ים ַרּבִ ֶקֶרב ַעּמִ ּבְ ּגֹוִים   ֵאִרית יֲַעקֹב ּבַ  7  ְוָהיָה ׁשְ
ֶעְדֵרי צֹאן  ְכִפיר ּבְ ּכִ ַבֲהמֹות יַַער   ַאְריֵה ּבְ  ּכְ

יל.  ְוָטַרף ְוֵאין ַמּצִ ר ִאם ָעַבר ְוָרַמס   ֲאׁשֶ

ְוָכל אְֹיֶביךָ ִיּכֵָרתוּ.  רֹם יְָדךָ ַעל ָצֶריךָ   ּתָ  8
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מיכה ה

ים  ים ַרּבִ ֶקֶרב ַעּמִ ּבְ ֵאִרית יֲַעקֹב    6 ְוָהיָה ׁשְ
ב  ְרִביִבים ֲעלֵי ֵעשֶׂ ּכִ ַטל ֵמֵאת ה'    ּכְ   

ְולֹא ְייֵַחל ִלְבנֵי ָאָדם.  ר לֹא ְיַקוֶּה ְלִאיׁש    ֲאׁשֶ   

ים  ים ַרּבִ ֶקֶרב ַעּמִ ּבְ ּגֹוִים    ֵאִרית יֲַעקֹב ּבַ  7 ְוָהיָה ׁשְ
ֶעְדֵרי צֹאן  ְכִפיר ּבְ ּכִ ַבֲהמֹות יַַער     ַאְריֵה ּבְ ּכְ   

יל.  ְוָטַרף ְוֵאין ַמּצִ ר ִאם ָעַבר ְוָרַמס      ֲאׁשֶ   

רֹם יְָדךָ ַעל ָצֶריךָ ְוָכל אְֹיֶביךָ ִיּכֵָרתוּ.  8 ּתָ

H.W. Wolff, Micah the Prophet )trans. R.D. Gehrke(,  
Philadelphia 1981, p. 95

קריאה הנשענת על הרגישויות המודרניות שלנו לא מאפשרת את קיומה ההרמוני של הנבואה 
המופיעה בפסוק 7' עם הנבואה בדבר הטל. אולם, אין שום דבר - סגנוני או קונטקסטואלי, 

המצביע על כך שמדובר במחבר אחר מזה של הנבואה הניתנת בפסוק 7'.

גרשון ברין, מחקרים בספרות הנבואה הקלסית, ירושלים 2006, עמוד 141

בשניהם ]ה 6, 7[ מוענקת לישראל זכות חיים עצמאיים, ויתרון על פני מתנגדיהם. בפס' ו נוסח 
הדבר ניסוח של עצמאות – כטל: "אשר לא יקווה לאיש". ובא הכתוב השני וממשיך את אותו 
הרעיון: עצמאותם של ישראל תתבטא בנקם במשעבדיהם, בשליטה מלאה ואין מי שיעמוד 
מולם... דימוי הטל אינו בא אלא להדגיש את חיוניותם של ישראל ואת חוסר הצורך שלהם 

בעזרה מחוג כלשהו.

בנימין אופנהיימר, "היסטוריה ואסכטולוגיה בספר מיכה", בית מקרא 7 )תשכ"ז(, עמ' 62

אפשר לומר, שהגיונותיו ההיסטוריים של מיכה כמו אלה של ישעיהו סבבו על הרעיון כי ישראל 
תהיה לעתיד לבוא פינה ויתד בהיסטוריה העולמית; אלא שישעיהו שיווה לתקופה זו צביון 
רוחני ואוניברסאלי ודחק את המוטיב הצבאי לקרן זוית )יש' יא יא-טז(. כנגד זה ראה מיכה 

להדגיש אך ורק את המשמעות הצבאית והלאומית של רעיון זה. 
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שיעור 4: יחסי הגויים והאל
מיכה ד

ית ה' ִיְהיֶה ַהר ּבֵ ַאֲחִרית ַהיִָּמים     1  ְוָהיָה ּבְ
ָבעֹות  א הוּא ִמּגְ ְוִנּשָׂ רֹאׁש ֶהָהִרים     נָכֹון ּבְ

ים  ְוָהְלכוּ ּגֹוִים ַרּבִ  2 ים.   ְונֲָהרוּ ָעלָיו ַעּמִ
ית ֱאלֵֹהי יֲַעקֹב  ְוֶאל ּבֵ  ְוָאְמרוּ ְלכוּ ְונֲַעלֶה ֶאל ַהר ה'   

אְֹרחָֹתיו  ְונְֵלָכה ּבְ ָרָכיו     ְויֹוֵרנוּ ִמּדְ
לִָם. וְּדַבר ה' ִמירוּׁשָ ֵצא תֹוָרה     יֹּון ּתֵ י ִמּצִ ּכִ

ְוהֹוִכיַח ְלגֹוִים ֲעֻצִמים ַעד ָרחֹוק  ים    ים ַרּבִ ין ַעּמִ ַפט ּבֵ  3  ְוׁשָ
ַוֲחִניתֵֹתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות  ים    תוּ ַחְרבֵֹתיֶהם ְלִאּתִ  ְוִכּתְ

ְולֹא ִיְלְמדוּן עֹוד ִמְלָחָמה.    אוּ ּגֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב     לֹא ִישְׂ

ֵאנָתֹו    ְוַתַחת ּתְ ַחת ּגְַפנֹו    בוּ ִאיׁש ּתַ  4  ְויָׁשְ
ר.  ּבֵ י ִפי ה' ְצָבאֹות ּדִ ּכִ ְוֵאין ַמֲחִריד   

ם ֱאלָֹהיו  ׁשֵ ים יְֵלכוּ ִאיׁש ּבְ י ּכָל ָהַעּמִ ּכִ  5 
ם ה' ֱאלֵֹהינוּ ְלעֹולָם ָוֶעד. ׁשֵ ַוֲאנְַחנוּ נֵלְֵך ּבְ  

מיכה ד

ית ה' ִיְהיֶה ַהר ּבֵ ַאֲחִרית ַהיִָּמים     1  ְוָהיָה ּבְ
ָבעֹות  א הוּא ִמּגְ ְוִנּשָׂ רֹאׁש ֶהָהִרים     נָכֹון ּבְ

ים  ְוָהְלכוּ ּגֹוִים ַרּבִ  2 ים.   ְונֲָהרוּ ָעלָיו ַעּמִ
ית ֱאלֵֹהי יֲַעקֹב  ְוֶאל ּבֵ  ְוָאְמרוּ ְלכוּ ְונֲַעלֶה ֶאל ַהר ה'   

אְֹרחָֹתיו  ְונְֵלָכה ּבְ ָרָכיו     ְויֹוֵרנוּ ִמּדְ
לִָם. וְּדַבר ה' ִמירוּׁשָ ֵצא תֹוָרה     יֹּון ּתֵ י ִמּצִ ּכִ

ְוהֹוִכיַח ְלגֹוִים ֲעֻצִמים ַעד ָרחֹוק  ים    ים ַרּבִ ין ַעּמִ ַפט ּבֵ  3  ְוׁשָ
ַוֲחִניתֵֹתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות  ים    תוּ ַחְרבֵֹתיֶהם ְלִאּתִ  ְוִכּתְ

ְולֹא ִיְלְמדוּן עֹוד ִמְלָחָמה.    אוּ ּגֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב     לֹא ִישְׂ

ֵאנָתֹו    ְוַתַחת ּתְ ַחת ּגְַפנֹו    בוּ ִאיׁש ּתַ  4  ְויָׁשְ
ר.  ּבֵ י ִפי ה' ְצָבאֹות ּדִ ּכִ ְוֵאין ַמֲחִריד   

ם ֱאלָֹהיו  ׁשֵ ים יְֵלכוּ ִאיׁש ּבְ י ּכָל ָהַעּמִ ּכִ  5 
ם ה' ֱאלֵֹהינוּ ְלעֹולָם ָוֶעד. ׁשֵ ַוֲאנְַחנוּ נֵלְֵך ּבְ  
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מיכה ד

ית ה' ִיְהיֶה ַהר ּבֵ ַאֲחִרית ַהיִָּמים     1  ְוָהיָה ּבְ
ָבעֹות  א הוּא ִמּגְ ְוִנּשָׂ רֹאׁש ֶהָהִרים     נָכֹון ּבְ

ים  ְוָהְלכוּ ּגֹוִים ַרּבִ  2 ים.   ְונֲָהרוּ ָעלָיו ַעּמִ
ית ֱאלֵֹהי יֲַעקֹב  ְוֶאל ּבֵ  ְוָאְמרוּ ְלכוּ ְונֲַעלֶה ֶאל ַהר ה'   

אְֹרחָֹתיו  ְונְֵלָכה ּבְ ָרָכיו     ְויֹוֵרנוּ ִמּדְ
לִָם. וְּדַבר ה' ִמירוּׁשָ ֵצא תֹוָרה     יֹּון ּתֵ י ִמּצִ ּכִ

ְוהֹוִכיַח ְלגֹוִים ֲעֻצִמים ַעד ָרחֹוק  ים    ים ַרּבִ ין ַעּמִ ַפט ּבֵ  3  ְוׁשָ
ַוֲחִניתֵֹתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות  ים    תוּ ַחְרבֵֹתיֶהם ְלִאּתִ  ְוִכּתְ

ְולֹא ִיְלְמדוּן עֹוד ִמְלָחָמה.    אוּ ּגֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב     לֹא ִישְׂ

ֵאנָתֹו    ְוַתַחת ּתְ ַחת ּגְַפנֹו    בוּ ִאיׁש ּתַ  4  ְויָׁשְ
ר.  ּבֵ י ִפי ה' ְצָבאֹות ּדִ ּכִ ְוֵאין ַמֲחִריד   

ם ֱאלָֹהיו  ׁשֵ ים יְֵלכוּ ִאיׁש ּבְ י ּכָל ָהַעּמִ ּכִ  5 
ם ה' ֱאלֵֹהינוּ ְלעֹולָם ָוֶעד. ׁשֵ ַוֲאנְַחנוּ נֵלְֵך ּבְ  

פרנק פולק, הסיפור במקרא, ירושלים תשנ"ט, עמ' 96

לשדה סמנטי )שדה משמעים( בפרשה מסוימת ניתן לייחס )א( מילים נרדפות או מילים 
המתכללות בקבוצת-על אחת )כגון 'חלקי גוף', לשון 'תנועה'(. )ב( מילים נוגדות זו לזו )'גדול'-

'קטן', 'טוב'-'רע', 'עמד'-'שכב'(, )ג( מילים המתקשרות במלים אלה בשל תפקידן בפעולה, כגון 
'רגל' בצד 'הליכה'... 

שדה סמנטי נקבע, אפוא, על פי אותם כללים השולטים ביצירת אסוציאציות.

מיכה ד

ית ה' ִיְהיֶה ַהר ּבֵ ַאֲחִרית ַהיִָּמים     1  ְוָהיָה ּבְ
ָבעֹות  א הוּא ִמּגְ ְוִנּשָׂ רֹאׁש ֶהָהִרים     נָכֹון ּבְ

ים  ְוָהְלכוּ ּגֹוִים ַרּבִ  2 ים.   ְונֲָהרוּ ָעלָיו ַעּמִ
ית ֱאלֵֹהי יֲַעקֹב  ְוֶאל ּבֵ  ְוָאְמרוּ ְלכוּ ְונֲַעלֶה ֶאל ַהר ה'   

אְֹרחָֹתיו  ְונְֵלָכה ּבְ ָרָכיו     ְויֹוֵרנוּ ִמּדְ
לִָם. וְּדַבר ה' ִמירוּׁשָ ֵצא תֹוָרה     יֹּון ּתֵ י ִמּצִ ּכִ

ְוהֹוִכיַח ְלגֹוִים ֲעֻצִמים ַעד ָרחֹוק  ים    ים ַרּבִ ין ַעּמִ ַפט ּבֵ  3  ְוׁשָ
ַוֲחִניתֵֹתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות  ים    תוּ ַחְרבֵֹתיֶהם ְלִאּתִ  ְוִכּתְ

ְולֹא ִיְלְמדוּן עֹוד ִמְלָחָמה.    אוּ ּגֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב     לֹא ִישְׂ

ֵאנָתֹו    ְוַתַחת ּתְ ַחת ּגְַפנֹו    בוּ ִאיׁש ּתַ  4  ְויָׁשְ
ר.  ּבֵ י ִפי ה' ְצָבאֹות ּדִ ּכִ ְוֵאין ַמֲחִריד   

ם ֱאלָֹהיו  ׁשֵ ים יְֵלכוּ ִאיׁש ּבְ י ּכָל ָהַעּמִ ּכִ  5 
ם ה' ֱאלֵֹהינוּ ְלעֹולָם ָוֶעד. ׁשֵ ַוֲאנְַחנוּ נֵלְֵך ּבְ  
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דוד אלגביש, "חזון הר בית ה' ", בית מקרא 38 )תשנ"ג(, עמ' 201

הישוב העירוני בירושלים נחלק לאזורים הבאים: עיר דוד הנמוכה שבה גרו אוכלוסי העיר; 
העופל, שהוא גבוה מעיר דוד, בו שכן הממשל; ארמון המלך ששכן במקום גבוה יותר, בחלקו 
הנמוך של הר הבית, והמקדש – משכנו של מלך מלכי המלכים, היה בפסגת הר הבית, במקום 
הגבוה ביותר בעיר. חלוקה זו תאמה את ההשקפה לפיה, כל הגבוה מחברו, חשוב הוא ממנו. 

במחצית השניה של המאה השמינית לפנה"ס, צורפה הגבעה המערבית לתחום היישוב העירוני 
של ירושלים, ואז נוצרה בעיה תיאולוגית. היישוב בגבעה זו היה גבוה מהר הבית, ואין זה 
מהוגן שאנשים יגורו במקום גבוה יותר ממקום המקדש וישקיפו עליו מלמעלה. לכן נאמר 

בחזון, כי הר בית ה' עתיד לגבוה.

בנימין אופנהיימר, "היסטוריה ואסכטולוגיה בספר מיכה", בית מקרא 7 )תשכ"ג(, עמ' 55

אין להניח שהכתוב מדבר על גידולו הפלאי של הר הבית לעתיד לבוא... אלא כאן ביטוי 
מושאל... הוא יהיה מפורסם וממרחקים יבואו אליו.

מיכה ד

ית ה' ִיְהיֶה ַהר ּבֵ ַאֲחִרית ַהיִָּמים     1  ְוָהיָה ּבְ
ָבעֹות  א הוּא ִמּגְ ְוִנּשָׂ רֹאׁש ֶהָהִרים     נָכֹון ּבְ

ים  ְוָהְלכוּ ּגֹוִים ַרּבִ  2 ים.   ְונֲָהרוּ ָעלָיו ַעּמִ
ית ֱאלֵֹהי יֲַעקֹב  ְוֶאל ּבֵ  ְוָאְמרוּ ְלכוּ ְונֲַעלֶה ֶאל ַהר ה'   

אְֹרחָֹתיו  ְונְֵלָכה ּבְ ָרָכיו     ְויֹוֵרנוּ ִמּדְ
לִָם. וְּדַבר ה' ִמירוּׁשָ ֵצא תֹוָרה     יֹּון ּתֵ י ִמּצִ ּכִ

ְוהֹוִכיַח ְלגֹוִים ֲעֻצִמים ַעד ָרחֹוק  ים    ים ַרּבִ ין ַעּמִ ַפט ּבֵ  3  ְוׁשָ
ַוֲחִניתֵֹתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות  ים    תוּ ַחְרבֵֹתיֶהם ְלִאּתִ  ְוִכּתְ

ְולֹא ִיְלְמדוּן עֹוד ִמְלָחָמה.    אוּ ּגֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב     לֹא ִישְׂ

ֵאנָתֹו    ְוַתַחת ּתְ ַחת ּגְַפנֹו    בוּ ִאיׁש ּתַ  4  ְויָׁשְ
ר.  ּבֵ י ִפי ה' ְצָבאֹות ּדִ ּכִ ְוֵאין ַמֲחִריד   

ם ֱאלָֹהיו  ׁשֵ ים יְֵלכוּ ִאיׁש ּבְ י ּכָל ָהַעּמִ ּכִ  5 
ם ה' ֱאלֵֹהינוּ ְלעֹולָם ָוֶעד. ׁשֵ ַוֲאנְַחנוּ נֵלְֵך ּבְ  

 יאיר זקוביץ, משמיע שלום מבשר טוב: שבעה פרקי חזון לשלום ירושלים, 
חיפה 2004, עמ' 153-152

הפועל 'ונהרו' פותח את תיאור זיקת העמים כלפי ה'. פועל זה, המצטלצל עם מילת 'הרים', 
נגזר מן השם נהר, והוא מבטא את הזרם העז של העמים אשר יעלו להר ה', ודוק: בכוח 

הכבידה נהר זורם כלפי מטה, ואילו העמים יזרמו כלפי מעלה, אל ראשו של הגבוה בהרים. 
גובהו של ההר לא ירתיעם מלטפס אל פסגתו...

דרך אחרת לבאר 'ונהרו' היא מלשון נהרה, אור... אין להעדיף פירוש אחד של 'ונהרו' על 
רעהו: לפנינו משנה הוראה, והנביא מכוון בדבריו לשתי המשמעויות גם יחד.
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מיכה ד

ית ה' ִיְהיֶה ַהר ּבֵ ַאֲחִרית ַהיִָּמים     1  ְוָהיָה ּבְ
ָבעֹות  א הוּא ִמּגְ ְוִנּשָׂ רֹאׁש ֶהָהִרים     נָכֹון ּבְ

ים  ְוָהְלכוּ ּגֹוִים ַרּבִ  2 ים.   ְונֲָהרוּ ָעלָיו ַעּמִ
ית ֱאלֵֹהי יֲַעקֹב  ְוֶאל ּבֵ  ְוָאְמרוּ ְלכוּ ְונֲַעלֶה ֶאל ַהר ה'   

אְֹרחָֹתיו  ְונְֵלָכה ּבְ ָרָכיו     ְויֹוֵרנוּ ִמּדְ
לִָם. וְּדַבר ה' ִמירוּׁשָ ֵצא תֹוָרה     יֹּון ּתֵ י ִמּצִ ּכִ

ְוהֹוִכיַח ְלגֹוִים ֲעֻצִמים ַעד ָרחֹוק  ים    ים ַרּבִ ין ַעּמִ ַפט ּבֵ  3  ְוׁשָ
ַוֲחִניתֵֹתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות  ים    תוּ ַחְרבֵֹתיֶהם ְלִאּתִ  ְוִכּתְ

ְולֹא ִיְלְמדוּן עֹוד ִמְלָחָמה.    אוּ ּגֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב     לֹא ִישְׂ

ֵאנָתֹו    ְוַתַחת ּתְ ַחת ּגְַפנֹו    בוּ ִאיׁש ּתַ  4  ְויָׁשְ
ר.  ּבֵ י ִפי ה' ְצָבאֹות ּדִ ּכִ ְוֵאין ַמֲחִריד   

ם ֱאלָֹהיו  ׁשֵ ים יְֵלכוּ ִאיׁש ּבְ י ּכָל ָהַעּמִ ּכִ  5 
ם ה' ֱאלֵֹהינוּ ְלעֹולָם ָוֶעד. ׁשֵ ַוֲאנְַחנוּ נֵלְֵך ּבְ  

מיכה ד

ית ה' ִיְהיֶה ַהר ּבֵ ַאֲחִרית ַהיִָּמים     1  ְוָהיָה ּבְ
ָבעֹות  א הוּא ִמּגְ ְוִנּשָׂ רֹאׁש ֶהָהִרים     נָכֹון ּבְ

ים  ְוָהְלכוּ ּגֹוִים ַרּבִ  2 ים.   ְונֲָהרוּ ָעלָיו ַעּמִ
ית ֱאלֵֹהי יֲַעקֹב  ְוֶאל ּבֵ  ְוָאְמרוּ ְלכוּ ְונֲַעלֶה ֶאל ַהר ה'   

אְֹרחָֹתיו  ְונְֵלָכה ּבְ ָרָכיו     ְויֹוֵרנוּ ִמּדְ
לִָם. וְּדַבר ה' ִמירוּׁשָ ֵצא תֹוָרה     יֹּון ּתֵ י ִמּצִ ּכִ

ְוהֹוִכיַח ְלגֹוִים ֲעֻצִמים ַעד ָרחֹוק  ים    ים ַרּבִ ין ַעּמִ ַפט ּבֵ  3  ְוׁשָ
ַוֲחִניתֵֹתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות  ים    תוּ ַחְרבֵֹתיֶהם ְלִאּתִ  ְוִכּתְ

ְולֹא ִיְלְמדוּן עֹוד ִמְלָחָמה.    אוּ ּגֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב     לֹא ִישְׂ

ֵאנָתֹו    ְוַתַחת ּתְ ַחת ּגְַפנֹו    בוּ ִאיׁש ּתַ  4  ְויָׁשְ
ר.  ּבֵ י ִפי ה' ְצָבאֹות ּדִ ּכִ ְוֵאין ַמֲחִריד   

ם ֱאלָֹהיו  ׁשֵ ים יְֵלכוּ ִאיׁש ּבְ י ּכָל ָהַעּמִ ּכִ  5 
ם ה' ֱאלֵֹהינוּ ְלעֹולָם ָוֶעד. ׁשֵ ַוֲאנְַחנוּ נֵלְֵך ּבְ  

יאיר הופמן, מיכה )מקרא לישראל(, תל-אביב 2017, עמ' 156

חוקרים רבים נוטים לתארך את החזון לימי בית שני... הסיבה היחידה שעליה מבססים 
המאחרים את תיארוכם היא ההשקפה שהאסכטולוגיה המקראית לא נולדה לפני ימי בית שני 
ולפיכך גם חזון הר הבית האסכטולוגי מאוחר. אולם טיעון זה לוקה מבחינה מתודולוגית. הוא 

מבוסס על ההנחה המוטעית כאילו קיומה של תפיסת עולם מגובשת, אסכטולוגיה במקרה 
הנוכחי, הוא תנאי מוקדם להיווצרות ספרות המביעה תפיסה זו... אולם בדרך כלל צמיחתן 

של תפיסות תרבותיות ורעיוניות... הפוכה: קודם נזרקים לחלל העולם רעיונות מבודדים 
ובהתרבותם הם מתלכדים בדיעבד לשיטה כוללת. אף שהאסכטולוגיה המקראית התגבשה רק 
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לאחר חורבן בית ראשון אין זה סותר את האפשרות שנבואה כמו 'חזון הר הבית' תיווצר קודם 
לכן ותהווה נדבך בהתגבשות המושגית המאוחרת יותר של האסכטולוגיה.

דוד אלגביש, "חזון הר בית ה' ", בית מקרא 38 )תשנ"ג(, עמ' 205

המציאות היישובית בירושלים בימי חזקיהו נרמזת בהיגד ׳הר בית ה׳ בראש ההרים ונשא 
מגבעות׳ הנבואה על עליית העמים לירושלים מתייחסת בדרך הניגוד לפלישת הגויים ליהודה 
בימי חזקיהו, ותואמת לקריאת חזקיהו לשבטי הצפון לעלות לירושלים לחג הפסח. ולבסוף - 
החזון בדבר השיפוט של העמים לעתיד בירושלים, מתייחס אף הוא לסנחריב שדן את יהודה 

למסע עונשין על שהפרה ברית הוסאלים שהיתה לה עם אשור, ושפט את מנהיגי יהודה שנפלו 
בשבי

 ישראל קנוהל, אמונות המקרא: גבולות המהפכה המקראית, ירושלים תשס"ז, עמ' 89-90

מלכותו של מלך אשור והמעשים שעשה – איסוף ממלכות ובלילתן – נועדו להפוך את 
האנושות לישות אחת בעלת תווים אחידים, 'שפה אחת ודברים אחדים', תחת ההגמוניה של 
אשור וצבאה. זעזועים אלה גרמו למהפכה במחשבה הדתית הישראלית על מערכת היחסים 
בין האל ואומות העולם... ישעיה קיבל את המציאות החדשה של זמנו והעניק לה משמעות 

חדשה. הגבולות בין העמים אמנם יימחקו, אבל לא כדי שהעמים יתאחדו תחת כוח הנשק 
האשורי, אלא כדי שיתאחדו במסר של שלום ויבואו לבקש את דבר האל בירושלים... חזון עידן 

השלום שבו כל העמים יתאחדו בבקשת דבר האל היה תגובתו של ישעיה לאתגר שהציבו מלך 
אשור ודברי הרהב שלו.  

מיכה ד 5-1ישעיהו ב 2-5
ית  ַאֲחִרית ַהיִָּמים נָכֹון ִיְהיֶה ַהר ּבֵ  2  ְוָהיָה ּבְ

ָבעֹות ְונֲָהרוּ  א ִמּגְ רֹאׁש ֶהָהִרים ְוִנּשָׂ ה' ּבְ
ֵאלָיו ּכָל ַהּגֹוִים.

ית ה'  ַאֲחִרית ַהיִָּמים ִיְהיֶה ַהר ּבֵ  1  ְוָהיָה ּבְ
ָבעֹות  א הוּא ִמּגְ רֹאׁש ֶהָהִרים ְוִנּשָׂ נָכֹון ּבְ

ים. ְונֲָהרוּ ָעלָיו ַעּמִ

ים ְוָאְמרוּ ְלכוּ ְונֲַעלֶה ֶאל  ים ַרּבִ  3  ְוָהְלכוּ ַעּמִ
ָרָכיו  ית ֱאלֵֹהי יֲַעקֹב ְויֵֹרנוּ ִמּדְ ַהר ה' ֶאל ּבֵ

ֵצא תֹוָרה  יֹּון ּתֵ י ִמּצִ אְֹרחָֹתיו ּכִ ְונְֵלָכה ּבְ
לִָם. וְּדַבר ה' ִמירוּׁשָ

ים ְוָאְמרוּ ְלכוּ ְונֲַעלֶה ֶאל   2  ְוָהְלכוּ ּגֹוִים ַרּבִ
ָרָכיו  ית ֱאלֵֹהי יֲַעקֹב ְויֹוֵרנוּ ִמּדְ ַהר ה' ְוֶאל ּבֵ

ֵצא תֹוָרה   יֹּון ּתֵ י ִמּצִ אְֹרחָֹתיו ּכִ ְונְֵלָכה ּבְ
לִָם. וְּדַבר ה' ִמירוּׁשָ

ים  ים ַרּבִ ין ַהּגֹוִים ְוהֹוִכיַח ְלַעּמִ ַפט ּבֵ  4  ְוׁשָ
ים ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם  תוּ ַחְרבֹוָתם ְלִאּתִ ְוִכּתְ

א גֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְולֹא  ְלַמְזֵמרֹות לֹא ִיּשָׂ
ִיְלְמדוּ עֹוד ִמְלָחָמה. 

ים ְוהֹוִכיַח ְלגֹוִים  ים ַרּבִ ין ַעּמִ ַפט ּבֵ  3  ְוׁשָ
תוּ ַחְרבֵֹתיֶהם  ֲעֻצִמים ַעד ָרחֹוק ְוִכּתְ

אוּ  ים ַוֲחִניתֵֹתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות לֹא ִישְׂ ְלִאּתִ
ּגֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב  ְולֹא ִיְלְמדוּן עֹוד ִמְלָחָמה.  

ֵאנָתֹו ְוֵאין  ַחת ּגְַפנֹו ְוַתַחת ּתְ בוּ ִאיׁש ּתַ  4  ְויָׁשְ
ר. ּבֵ י ִפי ה' ְצָבאֹות ּדִ ַמֲחִריד ּכִ

אֹור ה'. ית יֲַעקֹב ְלכוּ ְונְֵלָכה ּבְ ּבֵ ם ֱאלָֹהיו  5  ׁשֵ ים יְֵלכוּ ִאיׁש ּבְ י ּכָל ָהַעּמִ  5  ּכִ
ם ה' ֱאלֵֹהינוּ ְלעֹולָם ָוֶעד.  ׁשֵ ַוֲאנְַחנוּ נֵלְֵך ּבְ
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מיכה ד 5-1ישעיהו ב 2-5
ַאֲחִרית ַהיִָּמים נָכֹון ִיְהיֶה ַהר ּבֵית   2  ְוָהיָה ּבְ

ָבעֹות ְונֲָהרוּ  א ִמּגְ רֹאׁש ֶהָהִרים ְוִנּשָׂ ה' ּבְ
ֵאלָיו ּכָל ַהגֹּוִים.

ַאֲחִרית ַהיִָּמים יְִהיֶה ַהר ּבֵית ה'   1  ְוָהיָה ּבְ
ָבעֹות  א הוּא ִמּגְ רֹאׁש ֶהָהִרים ְוִנּשָׂ נָכֹון ּבְ

ים. ְונֲָהרוּ ָעלָיו ַעּמִ

ים ְוָאְמרוּ ְלכוּ ְונֲַעלֶה ֶאל  ים ַרּבִ  3  ְוָהְלכוּ ַעּמִ
ָרָכיו  ית ֱאלֵֹהי יֲַעקֹב ְויֵֹרנוּ ִמּדְ ַהר ה' ֶאל ּבֵ

ֵצא תֹוָרה  יֹּון ּתֵ י ִמּצִ אְֹרחָֹתיו ּכִ ְונְֵלָכה ּבְ
לִָם. וְּדַבר ה' ִמירוּׁשָ

ים ְוָאְמרוּ ְלכוּ ְונֲַעלֶה ֶאל   2  ְוָהְלכוּ גֹּוִים ַרּבִ
ָרָכיו  ית ֱאלֵֹהי יֲַעקֹב ְויֹוֵרנוּ ִמּדְ ַהר ה' ְוֶאל ּבֵ

ֵצא תֹוָרה   יֹּון ּתֵ י ִמּצִ אְֹרחָֹתיו ּכִ ְונְֵלָכה ּבְ
לִָם. וְּדַבר ה' ִמירוּׁשָ

ים  ים ַרּבִ ין ַהגֹּוִים ְוהֹוִכיַח ְלַעּמִ ַפט ּבֵ  4  ְוׁשָ
ים ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם  תוּ ַחְרבֹוָתם ְלִאּתִ ְוִכּתְ

ְלַמְזֵמרֹות לֹא ִיּשָׂא גֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְולֹא 
ִיְלְמדוּ עֹוד ִמְלָחָמה. 

ים ְוהֹוִכיַח ְלגֹוִים  ים ַרּבִ ין ַעּמִ ַפט ּבֵ  3  ְוׁשָ
תוּ ַחְרבֵֹתיֶהם  ֲעֻצִמים ַעד ָרחֹוק ְוִכּתְ

אוּ  ים ַוֲחִניתֵֹתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות לֹא ִישְׂ ְלִאּתִ
ּגֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב  ְולֹא ִיְלְמדוּן עֹוד ִמְלָחָמה.  

ֵאנָתֹו ְוֵאין  ַחת ּגְַפנֹו ְוַתַחת ּתְ בוּ ִאיׁש ּתַ  4  ְויָׁשְ
ר. ּבֵ י ִפי ה' ְצָבאֹות ּדִ ַמֲחִריד ּכִ

אֹור ה'. ית יֲַעקֹב ְלכוּ ְונְֵלָכה ּבְ ּבֵ ם ֱאלָֹהיו  5  ׁשֵ ים יְֵלכוּ ִאיׁש ּבְ י ּכָל ָהַעּמִ  5  ּכִ
ם ה' ֱאלֵֹהינוּ ְלעֹולָם ָוֶעד.  ׁשֵ ַוֲאנְַחנוּ נֵלְֵך ּבְ

 בנימין אופנהיימר, "היסטוריה ואסכטולוגיה בספר מיכה", 
בית מקרא 7 )תשכ"ז(, עמ' 49, 53

חידושו של חזון אחרית הימים, לפי הנוסח שביש' ב, א-ה הוא רעיון התשובה האסכטולוגית 
של הגויים. רעיון זה חוזר אצל ישעיהו בפרק יט. לעתיד לבוא יישבעו בערי מצרים בשם ה' 

צבאות ואף יקימו מזבח לה' )שם פס' יח-כב(. ויש גם רמז לכך, כי אשור תכיר אז בה' )פס' 
כג-כה(. במסתו השניה על נושא זה רומז הנביא על כך, שהגויים עתידים לקבל על עצמם 

את מלכות אלהים )כד, טו; כה, ג(... על טענות אלה של קויפמן יש להוסיף, כי חזון זה טבוע 
בסגנונו האישי המיוחד של ישעיהו.

...מתוך הקשר העניינים מסתבר כי... מיכה הוסיף פסוק זה ]5[ משום שלא קיבל את רעיון 
התשובה האסכטולוגית של הגויים.

W.J. Wessels, “Micah 4 and 5: A Battle of Words and Perceptions”. 
 OTE 12 )1999(, p. 629

נראה כי פסוק ה' מציג את תגובתם של אנשים שאינם מסכימים עם מיכה החוזה זמן בו 
האומות יגיעו לציון מתוך הכרה בה'. עם זאת, הם רואים עצמם כמנוגדים לאומות אלו שכן 

הם מצהירים בתוקף על הזדהותם הנצחית עם ה', כאשר לתפיסתם האומות האחרות ימשיכו 
לסגוד לאלים שלהם... הם אינם שותפים להשקפתו של מיכה בנוגע לעתיד, אלא מסתפקים 

במצב הקיים. 
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J.L. Mays, Micah )OTL(, London 1976, p. 99

לאחר סיום הנבואה נשמעים דברי הקוראים בה המשתוקקים לכך שתתגשם. הם מדברים 
בעיצומה של היסטוריה קשה וחסרת ודאות שנכון לאותה העת עדיין אינה מוגדרת על ידי 

הגשמת החזון. אותם 'אנחנו' הם החברים בקהילת עמו של אלוהים, עם ישראל הנאמן... 
המילים אינן פשרה נוחה מתוך פלורליזם תיאולוגי, אלא ריאליזם בנוגע לדברים כפי שהם.

שמואל ורגון, ספר מיכה: עיונים ופירושים, רמת גן תשנ"ד, עמ' 117; 120.

הפסוק )מיכה ד, 5( הוא הערה ריאליסטית של מיכה על הנבואה המופשטת והאוטופית 
המכוונת לעתיד. הצורות "ילכו", "נלך" באימפרפקט משמען: הולכים בהתמדה... לאמור: אף-

על-פי שכל העמים הולכים לפי שעה כל אחד בשם אלוהיו, אנחנו, בית ישראל, הולכים בשם 
ה' אלוהינו, וכך נמשיך ונלך לעולם ועד- כל הימים. בהערה זו אומר הנביא למעשה, שלעתיד 

לבוא ילכו אמנם כל העמים בשם ה', אבל בהווה קיים קו מפריד בין ישראל לעמים...
מחזון העתיד עובר מיכה לאנשי דורו ואומר, כי בינתיים, עד שכל העמים יכירו באלוהי 

ישראל, ראוי שעם ישראל בעצמו ילך בשם ה' אלוהיו כבר עתה, ושאר העמים יצטרפו אליו 
בהמשך.

גרשון ברין, מחקרים בספרות הנבואה הקלסית, ירושלים 2006, עמ' 70-69

אם תחולת הכתוב )פסוק 5( להווה, הרי יש כאן הסתייגות מן האמור קודם בנבואה ]א-ד[... 
עולה מזה שמיכה מתפלמס כאן עם הרעיון שבנבואה הקדומה, בפקפקו בכנות התגשמות 

הרעיון, וזאת משום קבע כי נאמנות הליכת של ישראל היא בשם ה', ולא כן הגויים, 
הממשיכים ללכת איש בשם אלוהיו, ויש להטיל ספק ביכולתם לשנות את טיבם ולקיים את 

האמור בנבואה הקדומה...
בעוד ישעיהו שתק בעניין הגויים בציפייה לקיום הדברים בעתיד הנזכר, מדגיש מיכה את 

ספקותיו וקובע שהגויים אינם מוכשרים לכך: "כי כל העמים ילכו איש בשם אלהיו", והיות וכך 
כיצד זה ישנו בעתיד את אופיים וטיבם?!

יצחק פלג, "שתי קריאות בחזון אחרית הימים: מה בין השלום בנבואת אחרית הימים 
בישעיה ב, ב-ה לשלום בנבואה התאומה במיכה ד, א-ה", שנתון לחקר המקרא והמזרח 

הקדום כ )תש"ע(, עמ' 45-44

מתברר שחזונו של מיכה דווקא ברור ואחיד: מיכה טוען כי בניגוד לימים אלו, להווה, באחרית 
הימים יעלו עמים רבים, איש איש בשם אלוהיו, אל הר ה' אלוהי יעקב, והוא יורה להם מקצת 
תורתו, אחת מדרכיו, וליתר דיוק את תורת השלום. בעתיד, באחרית הימים, ישבו בני עמו של 
הנביא איש תחת גפנו ותחת תאנתו, כמו שהיה בעבר, בימי שלמה המלך. אין המדובר בהכרח 

בבדלנות בין העמים כי אם אולי דווקא להפך – המדובר בהכרה של העמים שיש מה ללמוד 
מאלוהי יעקב, ואין זה מחייב אותם לבטל את עצמם ואת אמונתם באלוהיהם.
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שיעור 5: המלך האידיאלי
מיכה ד

יֹּום ַההוּא ְנֻאם ה'  6  ּבַ
ר ֲהֵרעִֹתי. ַוֲאׁשֶ ָצה  ָחה ֲאַקּבֵ ְוַהּנִּדָ אְֹסָפה ַהּצֹלֵָעה 

ְוַהּנֲַהלָָאה ְלגֹוי ָעצוּם ֵאִרית  י ֶאת ַהּצֹלֵָעה ִלׁשְ ְמּתִ  7  ְושַׂ
ה ְוַעד עֹולָם. ֵמַעּתָ ַהר ִציֹּון  וָּמלְַך ה' ֲעלֵיֶהם ּבְ

מיכה ב

ָרֵאל ֵאִרית ִישְׂ ץ ׁשְ ץ ֲאַקּבֵ ַקּבֵ ּלָךְ   12  ָאסֹף ֶאֱאסֹף יֲַעקֹב ּכֻ
ְברוֹ  תֹוְך ַהּדָ ֵעֶדר ּבְ ּכְ ְצָרה  צֹאן ּבָ יֶמּנוּ ּכְ  יַַחד ֲאשִׂ

ִהיֶמנָה ֵמָאָדם. ּתְ

 13  ָעלָה ַהּפֵֹרץ ִלְפנֵיֶהם 
ַער ַויְֵּצאוּ בֹו ׁשַ ְרצוּ ַויֲַּעבֹרוּ   ּפָ
ם.  רֹאׁשָ ַוה' ּבְ ַויֲַּעבֹר ַמְלּכָם ִלְפנֵיֶהם 

גרשון ברין, מחקרים בספרות הנבואה, ירושלים 2006, עמ' 127-126

כצאן בצרה – ייתכן שמדובר בסוג מסוים של צאן על שם בצרה שבאדום )או במואב(...
נראה להעדיף את האפשרות האחרת: ְבצרה. כאן בי"ת היא בי"ת היחס, ולפי זה יש כאן כינוי 

נרדף לביטוי "כעדר בתוך הדברו", ואזי 'צרה' הוא כינוי מקום מגורי הצאן, כעין הלשון 'דיר'...
או שהכוונה לצאן הנאסף בפחד, במצוקה...

ר' אליעזר מבלגנצי הציע הצעה נוספת: צאן מבצר, אבל פרט לדמיון השמות בצרה-מבצר אין 
בכך כדי לבאר את תמונת הצירוף.

יאיר הופמן, מיכה, )מקרא לישראל(, תל-אביב 2017, עמ' 122

ֵצרֹה', היינו  נראה שיש להשוות תיבת 'בצרה' לאכדית ṣēru, שדה, ערבה... ולקרוא 'כצאן ְבּ
בערבתו מקביל ל'בתוך הדברו'.

שמואל ורגון, ספר מיכה: עיונים ופירושים, רמת גן תשנ"ד, עמ' 85

יש סוברים, ש"הפורץ" מכוון למנהיג, ואם גם כאן חבוי משל, הרי הכוונה לאיל או לתיש 
ההולך בראש העדר; אך נראה להעדיף את הדעה, שהפורץ כינוי לה'. הוא "איש מלחמה", 

היוצא ופורץ לפני עמו במלחמות... ואף מוביל אותו בדרך הגאולה.... האל מכונה בהמשך גם 
"מלך", כביטוי מקביל לה'. 



21

ד״ר יסכה זימרןיחסי אדם ואל בספר מיכה

מיכה ב, 13

ם.  רֹאׁשָ ָעלָה ַהּפֵֹרץ ִלְפנֵיֶהם = ַויֲַּעבֹר ַמְלּכָם ִלְפנֵיֶהם = ַוה' ּבְ
]על פי שמואל ורגון[

 
ָעלָה ַהּפֵֹרץ ִלְפנֵיֶהם = ַויֲַּעבֹר ַמְלּכָם ִלְפנֵיֶהם

]על פי יאיר זקוביץ ויאיר הופמן[

יאיר הופמן, מיכה )מקרא לישראל(, תל-אביב 2017, עמ' 118

הנבואה מציירת גאולה בת שני שלבים, הבאים כנראה להקדים שלב שלישי שאינו נזכר בה 
במפורש. השלב הראשון הוא קיבוץ 'שארית ישראל' למקום אחד, והשלב השני – יציאה 
מאורגנת משם בראשות מלך בשר ודם ובהנחיית האל. הציור מיוסד על דגם הגאולה של 

מסורת יציאת מצרים: התכנסות במקום אחד וממנו פריצה מלוכדת של העם כולו בראשות 
מנהיג דגול )משה שהוא בבחינת "מלכם"(, כשה' בראשם מנחה אותם את הדרך....

זיקת הנבואה למסורת זו מאפשרת להחיל את דגם יציאת מצרים גם על מה שלא נאמר: כשם 
שהיציאה ממצרים וההליכה במדבר הקדימות את הכניסה לארץ המובטחת כך גם כאן היציאה 

מהגלות קודמת לגאולה.

M. Sweeney, “The portrayal of YHWH’s deliverance in Micah 2.12-13 
reconsidered”, in: J.H. Ellens )ed.(, God’s Word for Our World, I, London 
2004, pp. 315-326, here p. 316

בחינה מדוקדקת של השפה והדימויים בפרק ב', פסוקים י"ב-י"ג, מתוך ההקשר הספרותי 
המיידי במיכה ב', מעלה כי הוא כלל אינו עוסק בגאולת ישראל על ידי ה'; אלא, הוא מציג את 

ה' ואת המלך המובילים את האנשים מהערים המוגנות המוקפות חומה אל הגלות...

מיכה ב

ָרֵאל ֵאִרית ִישְׂ ץ ׁשְ ץ ֲאַקּבֵ ַקּבֵ ּלְָך    12  ָאסֹף ֶאֱאסֹף יֲַעקֹב ּכֻ
ְברֹו               תֹוְך ַהּדָ ֵעֶדר ּבְ ּכְ ְצָרה  צֹאן ּבָ יֶמּנוּ ּכְ  יַַחד ֲאשִׂ

ִהיֶמנָה ֵמָאָדם. ּתְ

 13  ָעלָה ַהּפֵֹרץ ִלְפנֵיֶהם 
ַער ַויְֵּצאוּ בֹו ׁשַ ְרצוּ ַויֲַּעבֹרוּ   ּפָ
ם.  רֹאׁשָ ַוה' ּבְ ַויֲַּעבֹר ַמְלּכָם ִלְפנֵיֶהם 

גרשון ברין, מחקרים בספרות הנבואה הקלאסית, ירושלים 2006, עמ' 95

המגלה וההולך בראש הגולים הוא האל... "ויעבור מלכם לפניהם וה' בראשם"... אין ]בפסקה[ 
כל נחמה, בניגוד לפירוש המקובל, אלא עונש גלות שהאל יממש בעצמו.... מיכה מצטייר 

כאן כמי שסבור שהענישה היא ביוזמת האל ובביצועו )גם אם יהיו מעורבים בכך בני עמים 
אחרים(. אפשר שזה הגורם העומד מאחורי האמירה הסתומה על הגלות, שלא נוסחה בדרך 
הקונבנציונאלית של הודעה על אויב שיגיע בשליחות האל. וכאן ניתן להצביע על הבדל בין 
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ד״ר יסכה זימרןיחסי אדם ואל בספר מיכה

מיכה לישעיהו. ישעיהו אינו נמנע מלציין את מהות האויב... אף ישעיהו רואה באל את סיבת 
הכול, אבל הוא אינו נמנע מציון הסוכנים האנושיים לפעולתו.

מיכה ב

ָרֵאל ֵאִרית ִישְׂ ץ ׁשְ ץ ֲאַקּבֵ ַקּבֵ ּלְָך    12  ָאסֹף ֶאֱאסֹף יֲַעקֹב ּכֻ
ְברֹו               תֹוְך ַהּדָ ֵעֶדר ּבְ ּכְ ְצָרה  צֹאן ּבָ יֶמּנוּ ּכְ  יַַחד ֲאשִׂ

ִהיֶמנָה ֵמָאָדם. ּתְ
 13  ָעלָה ַהּפֵֹרץ ִלְפנֵיֶהם 

ַער ַויְֵּצאוּ בֹו ׁשַ ְרצוּ ַויֲַּעבֹרוּ   ּפָ
ם.  רֹאׁשָ ַוה' ּבְ ַויֲַּעבֹר ַמְלּכָם ִלְפנֵיֶהם 

בנימין אופנהיימר, "היסטוריה ואסכטולוגיה בספר מיכה", בית מקרא ז )תשכ"ג(, עמ' 52

מדובר כאן על התכנסותה של שארית ישראל בתוך חומות ירושלים )ב, 12-13; ד, 14(. הם 
סגורים ומסוגרים בתוך העיר. מסביב לירושלים התאספו גויים וצבאותיהם ושמו עליה מצור 

...)14 ,12 ,11 ,4(
הנבואות הפוליטיות האקטואליות פותחות, לדעתי, בב, 12-13. מאמר זה קשור לסיום הנבואה 

על קיבוץ גלויות )ד, 6-7( ואל ראשית הנבואה הבאה )8-9( על ידי דימוי הצאן. ה"שער" 
דרכו יצא הצאן אינו שער הגולה )מרטי( ולא "מבואות הגבול" )ולהאוזן( ואף לא שער ארצם 

)קויפמן(, כי אם שערי העיר הנצורה. מכאן של"שארית" שבנבואות הפוליטיות משמעות 
קונקרטית ברורה: שארית תושבי יהודה, שברחו לתוך עיר הבירה. הפורץ אשר עתיד לצאת 

לפני הצאן )ב, יג-טו( איננו ה' כי אם מלך יהודה.

מיכה ד

יֹּום ַההוּא ְנֻאם ה'  6  ּבַ
ר ֲהֵרעִֹתי. ַוֲאׁשֶ ָצה  ָחה ֲאַקּבֵ ְוַהּנִּדָ אְֹסָפה ַהּצֹלֵָעה 

ְוַהּנֲַהלָָאה ְלגֹוי ָעצוּם ֵאִרית  י ֶאת ַהּצֹלֵָעה ִלׁשְ ְמּתִ  7  ְושַׂ
ה ְוַעד עֹולָם. ֵמַעּתָ ַהר ִציֹּון  וָּמלְַך ה' ֲעלֵיֶהם ּבְ

ת ִציֹּון עֶֹפל ּבַ ל ֵעֶדר  ה ִמְגּדַ  8  ְוַאּתָ
וָּבָאה אֶתה   ָעֶדיךָ ּתֵ

לִָם. ַמְמלֶֶכת ְלַבת ְירוּׁשָ לָה ָהִראׁשֹנָה  ְמׁשָ ַהּמֶ


