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 ויפתח ה' את פי האתון 

ְפַתח י ֶאת' ה ַויִּ ֹּאֶמר ָהָאתֹון פִּ ְלָעם ַות י ֶמה ְלבִּ יתִּ י ְלך  ָעשִּ י  כִּ יַתנִּ כִּ ים ָשֹלש  ֶזה הִּ  1. (במדבר כב כח) :ְרָגלִּ

 להרבות בדרשות על בלעם   – מסכת סנהדרין דף קו עמוד ב

דרוש    -ולהו לא תפיש למדרש, לבר מבלעם הרשע, דכמה דמשכחת ביה  אמר ליה מר בריה דרבינא לבריה: בכ

 2ביה. 

 יודע דעת עליון ודעת בהמה  – ב עמוד קה דף סנהדרין מסכת

  מאי :  ליה  דאמרי  -?  בהמתו  דעת  מאי  !?ידע  הוה  עליון דעת,  ידע  הוה  לא בהמתו  דעת  השתא,  "עליון  דעת  דעווי "

.  בעלמא  לטעינא  -,  "נךואת  אנכי  הלא "  :ליה  אמרה  -.  ברטיבא  להו  שדאי :  להו  אמר  - ?  סוסיא  רכבת   לא   טעמא

 3. בלילה  אישות  מעשה  לך  עושה  שאני  אלא  ,עוד  ולא  -  "הזה   היום  עד  מעודך".  בעלמא  אקראי  -  ",עלי  רכבת  אשר"

  -   "עליון   דעת  דעווי"  מאי  אלא  4ב(.   א  א  מלכים" )כנתו ס  לו  ותהי : " התם  וכתיב ,  "הסכנתי   ההסכן: " הכא  כתיב

  5. בה כועס ה"שהקב  שעה אותה לכוון  דעיו  שהיה

 
מדברת אל בלעם  את פיה ועליה רכב בדרכו לקלל את ישראל. האתון פותחת    פסוק זה הוא ללא ספק השיא בסיפור אתונו של בלעם  1

הקשת והמן  לצד    מופלאים שנבראו בערב שבת בין השמשותהדברים  האחד מעשרה  (. פתיחת פה זו היא  )ורואה מה שהוא לא רואה
אמנם פלאיים אבל נבראו בפוטנציאל כחלק מהבריאה. ראה  בות פרק ה משנה ו(, היינו הם  )מסכת אוכו'  והמטה והשמיר והכתב  

פעמים מוזכרת  שתים עשרה    ".שבראשית עשיית הדברים הושם בטבעם שייעשה בהם כל מה שייעשהפירוש הרמב"ם על משנה זו: "
שת אתונו של בלעם. דרשות רבות נאמרו  לג בפרק כב בספר במדבר, שניתן לכנותם בשם: פר-האתון בשלושה עשר הפסוקים כא

פרשת בלעם, או פרשת בלק ובלעם )ירושלמי ברכות פרק א   –על פרשת בלעם בכללותה )כך היא מכונה ברוב המקרים בפי חז"ל  
בבבל(. ואף אנו שלחנו בה יד  של ימינו שמקורה  לא פרשת בלק כפי שמה בימינו שאולי ניתן לה משיטת הקריאה בתורה    –דף ג(  

  ספרו   כתב  משה". הדרשה הקצרה ואולי החשובה מכולן, לגבי פרשת בלעם, היא:  בפרשה זו שנה האחרת  פרשת בלעםברינו  בד
על 'חיצוניותה' בהשוואה לשאר פרשות התורה ומאידך גיסא על  מה שמעיד מחד גיסא    " )בבא בתרא טו ע"א(ואיוב  בלעם  ופרשת

ובתוך פרשה זו אנחנו מבקשים    ,ובתוך פרשת בלעם, כתב משה גם את שלושה עשר הפסוקים של פרשת אתונו של בלעם   .ייחודיותה
 . להתמקד במעשיה ודבריה של אתונו של בלעם 

בלעם, דואג, אחיתופל וגיחזי    -ם אחאב ומנשה וארבעה הדיוטות  ירבע  -שה מלכים  ובכל אלה שאין להם חלק לעולם הבא: של  2
,  )סנהדרין צ ע"א, ראש פרק חלק(, אין להרבות בדרשות )ראה למשל איך נכוו החכמים שרצו לדרוש בחטאי מנשה, סנהדרין קכ ע"ב 

(. חוץ מבלעם,  , הביקורת על ר' עקיבאדור המדבר וחלקו לעולם הבא איך בקשו למנות את שלמה וחזרו בהם, שם קד ע"ב, דברינו 
סנהדרין, בה הדרשות על בלעם נמשכות על  מסכת  . ואכן לבד מהגמרא בשכל המרבה לדרוש עליו )ולספר בגנותו( הרי זה משובח

מספר  ואף אנו שלחנו ידינו בנושא זה  רבים  קו ע"ב(, רבו הדרשות על בלעם במדרשים    -פני יותר משלושה עמודים )דף קה ע"א  
זו.  בין אברהם לבלעם)בהשוואה של בלעם עם משה( וכן בדברינו    משל הטבח והשרדברינו  . ראה  פעמים נדון    בפרשה  והפעם 

דרוש   - כמה דמשכחת ביה :  של מר בריה דרבינא לבנו וויו י צספק אם יצאנו ידי חובת עדיין  . ו ובנס הדיבור שלה  באתונו של בלעם
 ביה!

לפני שנפרש ונתעמק, נסביר. שרי מואב תמהים מדוע אדם מכובד כבלעם רוכב על חמור ולא על סוס )ראה קהלת י ז "ראיתי עבדים    3
תקופת בית שני, בו  שאלה זו משקפת מבט מוטעה של )אפשר ש. סוסים" וכן מגילת אסתר "סוס אשר רכב עליו המלך"רוכבים על 

רכיבה על חמור לא נחשבה לפחיתות כבוד, ראה אברהם    התקופת בית ראשון ב, לעומת  רכיבה על חמור נחשבה לפחיתות כבוד
ואין אנו בקיאים בסוסים ובחמורים בארצות המקרא(. בלעם עונה    החובש את חמורו וכן יוסף השולח חמורים להביא את אביו.

האיצו   םשהאולי בכך הוא רומז להם ) ן, שאולי בכלל איננה שלואתוהאת במקומו להם שהוא שילח את הסוס לרעות באחו ולקח  
וא עונה: רק למשאות  א עמהם(. כאן, מתערבת האתון ומתפתח דו שיח בינה ובין בלעם. היא אומרת: "אנכי אתונך". הו בו לב

, עד שאנו מגיעים לפתיחת הפה האמיתי של האתון אשר מגלה וטעינה. היא עונה לו: אשר רכבת עלי והוא אומר: רק באקראי וכו' 
 . "סוד נורא" שהיה ביניהם

ף ששוכב  מדרש זה "מהדר" במצוותו של מר בריה דרבינא לבנו לדרוש בפרשת בלעם ומשפיל את בלעם עד תום. הוא קוסם ומכש  4
אם הוא כ"כ בזוי, למה בכלל המקרא  ו מדוע עושה זאת המדרש? מה הכריח אותו ללכת בדרך זו?  הוא סתם אדם בזוי. עם בהמות!  

מדבר עם השכינה "בכל שעה שירצה"   ,"יודע דעת עליון"? אדם ששוכב עם בהמות  הפסוק:  ודא עקא, מה נעשה עםמתעסק איתו? 
  אגדה   מדרשראה פיתוח של גמרא זו בעד שנענה )אם נענה( על שאלות קשות אלה,    ? הכיצד?, במדבר רבה יד כ(ז   פרק  זוטא  ספרי)
  אתה   למה:  תחתיו  האתון  כשרבצה   כשראו  לבלעם   מואב  של  השרים  לו  אמרו  -  בלעם  אל  האתון  ותאמר: "כב  פרק  במדבר(  בובר)

,  אתונך   אנכי  הלא  :לו  אמרה  .לקחתיה  שעה  ולפי  )באחו שלחתי אותו(  ליה  שריגא  ברטיבא  :להו  אמר  ?סוס  רוכב  אתה  ואי  אתון  רוכב
  רכבת   אשר  אלא  ,לאו  :לו  אמרה   .לרכיבה  ולא  אתוני  את  בעלמא  לטעינה  :בלעם  לה  אמר  !עלי  אלא  סוס  על  רוכב  אינך  כי  כלומר

  אלא   הסכנתי  הסכן   ואין  .ואתונ  על  בא   שהיה  לפי   .בלילה  אשה  ומעשה  ביום   רכיבה  מעשה  ָךמ  ע    עושה  שאני  אלא   ,עוד   ולא  .עלי
התוכחה עוד    ןועל עניי  ".תוכחתה  על   לעמוד  יכול  היה  שלא .  לא  ויאמר(:  ד  א   אלכים  מ)  סוכנת   למלך  ותהי  : דתימר  כמה  אשה  מעשה

 נראה בהמשך. 
מדרש לפי  ?  (מתכחשים לו  א, אבל חז"ל ל )תואר שאגב בלעם נותן לעצמו! במדבר כד טז ומה באמת נעשה עם "ויודע דעת עליון"    5

נאומו  באסמכתא בפסוק, בדברי בלעם בפתח דבריו  גם  ויש לכך    .ידע לכוון ולנצל את הזמן בו הקב"ה כועס הכוונה שבלעם  זה,  
ב  ָמההראשון: " ה  ֹלא  ֶאקֹּ ם  ּוָמה  ֵאל  ַקבֹּ עֹּ ה' " )במדבר כג ח(. ראה הדרשות על פסוק זה. צמצום "ויודע דעת עליון" לעניין    ָזַעם  ֹלא  ֶאז 

"ב,  ע ד  זרה  עבודה", מופיע במדרשים רבים מלבד הגמרא בסנהדרין שהבאנו )ראה  בה כועס  ה"שהקב  שעה  אותה  לכוין   עיוד  שהיה"
"ויודע דעת עליון"  פסוק  הוכן ספרי זוטא במדבר פרק ז שלומדים מ  שנז  פיסקא  דברים  ספריברכות ז ע"ב ועוד(. לעומתם, ראה  

ועדיין   בפרשה זו. יודע דעת עליוןוכבר הקדשנו דף נפרד לנושא מד לדבר איתו. שבלעם, בניגוד למשה, ידע מתי ועל מה הקב"ה עו
   , יבורך בכל מילי דמיטב.ינו עינינו ומשקנו מימ המדרש בסנהדרין שמשפיל כ"כ את בלעם, צריך עיון ופירוש והמאיר 

http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%91%d7%9c%d7%a2%d7%9d1
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%93%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%91%d7%a8-%d7%95%d7%97%d7%9c%d7%a7%d7%95-%d7%9c%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%94%d7%91%d7%901
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9e%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%98%d7%91%d7%97-%d7%95%d7%94%d7%a9%d7%a8
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%90%d7%91%d7%a8%d7%94%d7%9d-%d7%9c%d7%91%d7%9c%d7%a2%d7%9d
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%99%d7%95%d7%93%d7%a2-%d7%93%d7%a2%d7%aa-%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f
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 האתון דברה נכוחה אך מתה  – ידסימן  כ פרשה רבה במדבר

  6. אותו  שביזתה   בזיונו  על  - "  במקל   האתון   את  ויך  בלעם  אף  ויחר   בלעם  תחת   ותרבץ'  ה   מלאך  את  האתון  ותרא"

 8. ברשותופיו  אין   לקלל קשיב שאם 7,ברשותו והלשון שהפה להודיעו -" האתון פי את' ה ויפתח"

  שלש   החוגגת  אומה  לעקור  מבקש  אתה  :לו  רמזה  -"  רגלים  שלש  זה  הכיתני  כי  לך  עשיתי  מה  לבלעם  ותאמר"

   9.סרוח לשונו כוכבים עובד ,דשוהק  בלשון שמדבר פ" אע -"  בי התעללת  כי  לאתון  בלעם ויאמרבשנה. " רגלים

  , אחת  אנקה  ראה   בדרך  10. נחש  נשוך  שונו בל  לרפאות   שבא   לרופא  משל  -   " כי עתה הרגתיך  בידי   חרב   יש   לו "

  אמרה   כך  ?! נחש  נשוך  בלשונך  לרפאות  באת   היאך  ,ליטול  יכול  אתה  אי  זו  לו:  אמרו  .להורגה  מקל  מבקש  התחיל 

  שלימה   אומה   לעקור  רוצה  אתה  והיאך  ,בידך  חרב  כ "א  אלא  להרגני   יכול   אתה  אין   -  אני  :לבלעם  האתון 

. ויש אומרים:  מעולם  כמוהו  היה  שלא  נס  שראו  ,מואב  שרי  מהיםת  התחילו  .תשובה  מצא  ולא  שתק  !בלשונך?

  היה   שלא  למדת ". הרי  הזה  היום  עד   מעודך   עלי  רכבת  אשר  אתונך   אנכי   הלא: "השיבתו  . שלי  אינה :  להם  אמר

 11. הימנו  גדולה שהאתון ,זקן

 12. הא  ר  י    אותה  םועושי  הר  ב  ד  ש  היא    זו  אומרים  יהיו  שלא  ,מתה  שדברה  כיון  -"  כה  לך  לעשות  הסכנתי  ההסכן"

  לקה י שס  א הי  זו   :יאמרו  שלא   ,רשע  אותו   של  כבודו  על  ה"הקב   חס   -"  כה  לך  לעשות  הסכנתי  ההסכןדבר אחר: " 

  תקרב  אשר ואשה. וכן הוא אומר: "הצדיק כבוד על לומר צריך אין ,הרשע כבוד על ה" הקב חס ואם. בלעם את

אם אשה חטאה, בהמה במה חטאה?    –  (טז  כ  ויקרא)  "הבהמה  ואת  האשה  את  והרגת  אותה  לרבעה  בהמה  כל  אל

  13תקלה על ידיה, לפיכך אמר הכתוב: תיהרג. לאשה אלא לפי שבאה  

  שחס  ,להודיעך.  ידיה  על   פלונית  אשה  שנהרגה  הבהמה זו היא    : דבר אחר, שלא תהא בהמה עוברת בשוק ויאמרו

  ולעמוד   לשעבדה  יכולין  היו   לא  ,מדברת  תהייה   שאילו  .הבהמה  פי  וסתם  םרכוצ  ויודע  בריות  של  כבודן  על  ה"הקב

 14.בה  לעמוד  יכול  היה לא ,שדברה כיון - שבחכמים חכם וזה ותשבבהמ תש  פ  הט   שזו .בה

 
שייך למדרש שלהלן. האתון של בלעם מבזה אותו    הואמסיומת המדרש הקודם )ראה בדפוסים(, אך לנו נראה שקטע זה  "גנבנו"    6

יחסי האתון  הוא מרכך מאד את ". מחד גיסא, והוא מתבזה על ידה. אבל מדרש זה איננו הולך בדרך החריפה של המדרש בו פתחנו
 .  שיח הזה.-והדיאלוג ביניהם, אך מאידך גיסא הוא מדגיש את שרי מואב שנוכחים ושומעים את הדו ובלעם"

 של הקב"ה. שאלה לילדים בשולחן שבת: למי נאמר בפירוש בתורה שהפה שלו הוא ברשות הקב"ה?  7
 של בלעם, שביקש לקלל את עם ישראל וסופו שברך אותם )שמות רבה ד ג(. 8
"ויתעללו    :ש בגבעהלגיפהביטוי המקביל בפרשת  טציה עם  ובגלל הקונעצמה, אלא    מצדלא רק  "התעללת" הוא לשון סרוחה ומגונה    9

"א הוא מזכיר גם את  ע  קכז  דף  בלק  פרשת  במדבר(  טוב  לקח) זוטרתא  פסיקתאובבה" )שופטים יט כה(. כך מסבירים רוב הפרשנים.  
ואנו נוסיף גם את "שם לה עלילות דברים"  ".  (לא  א  שמואל)  בי   והתעללו  הערלים   יבואו  פן  כמו  בזיון  לשון "מות שאול בגלבוע:  

רע במילותיו. אך יש גם בלשון המקרא: "את אשר  שם  ומגולל  ומתגולל (. קודם מעולל רע במעשיו ואח"כ גם מתעולל )דברים כב יד
ועכ"פ, האם פתיח זה מסמן שגם מדרש במדבר רבה הולך בדרך    התעללתי במצרים" )שמות יב ב( שודאי אין לומר שזו לשון סרוחה.

 המינית של הגמרא בסנהדרין?
 וצריך עיון.   ע"י מציצת הארס? 10
את שלושת המשפטים האחרונים ניתן להסביר כך: לשרי מואב שתמהים על הפלא של אתון שמדברת, עונה בלעם שהיא איננה    11

שלו. הוא מתכחש ושולל כל קשר שלו עם התופעה הבלתי מובנת הזו של אתון שמדברת. ואילו היא ממשיכה ועונה לו: הלוא אנכי 
שהו  ישיחשדוהו בכשפים? ששרי מואב יאמרו לבלק שבעצם איננו "יודע דעת עליון", ואדרבא, מ  אתונך וכו'. ממה מפחד בלעם?

ודאי הסברים טובים  ו ו )ויש בצענאחר, חזק יותר, עשה קסם עליו ועל אתונו? ניתן להבין ולהסביר קטע קשה זה במדרש, כפי שה 
הקטע ממסכת סנהדרין. כאילו חסרה כאן השאלה של שרי מואב  כאן    'ד מחדשבַ עּו 'יותר(, אך יש גם רגליים לדבר שאולי נשמט או 

נשמט.  ששם: מדוע אתה רוכב על חמור ולא על סוס? גם הפתיחה של המשפט השני: "ויש אומרים" מרמזת ש"יש אומרים" קודם 
ן? האם מישהו  גם תשובת האתון מחזירה אותנו לגמרא בסנהדרין. האם ייתכן שמדרש במדבר רבה מנסה לרכך את הגמרא בסנהדרי

 עשה כאן עיבוד?  
ובמכילתא דרבי ישמעאל  ראה פחדו של יעקב אבינו שהמצרים יעשו ממנו יראה )האלהה, עבודת אלילים, בראשית רבה צו ה(.    12

  מכת בכורות פרשת בא מסכתא דפסחא יג הסבר מדוע נהרגו גם בכורי הבהמות במכת בכורות שלא יעשו מה יראה )מובא בדברינו  
ובפרט  ובירושלמי פאה פרק א הלכה א מסופר על גוי אשקלוני, פרטיכל, שעשה מאביו יראה. אבל יראה מבהמה,  בפרשת בא(.  
מע שמותה של האתון היה "בידי שמים" וכדי  תן. ועכ"פ, כאן משבאומות מסוימות, מצאנו רק כאאולי  כמו שיש  לאחר שמתה,  

 לחוס על כבודו של בלעם, אבל בהמשך נראה אפשרות אחרת. 
מסכת סנהדרין פרק ז משנה ד: "... הבא על הזכור ועל הבהמה ... אם אדם חטא בהמה מה חטאת? אלא לפי שבאת  ראה מקור ב   13

וכבר   בר אחר שלא תהא בהמה עוברת בשוק ויאמרו זו היא שנסקל פלוני על ידה".לאדם תקלה על ידה לפיכך אמר הכתוב תסקל. ד
חיה ובהמה שנמחו במבול הגם שלא חטאו. האם  בהקשר ל  בפרשת נח   אם אדם חטא בהמה במה חטאהדנו בנושא זה בדברינו  

 רמזים לגמרא בסנהדרין אותה הוא מנסה לרכך?ל זאת אזכור הלכה זו של משכב אדם ובהמה מלמדת שבמדרש שלנו יש בכ
אך בהמשך    לעיל.ון. ראה המשנה בסנהדרין שהבאנו  בתחילת דבריו, נראה שהפירוש השני, ה"דבר אחר", ממשיך את הפירוש הראש  14

הוא משנה כיוון ומתייחס לא לצורך להרוג בהמה שבני אדם חטאו איתה, אלא לעניין מדוע באמת אין כח דיבור בבעלי חיים. מזלנו  
פת החיות?  כבני אדם שבהמות לא מדברות. או שמא הן רואות ושומעות מה אנחנו מדברים ועושים ומספרות האחת לשנייה בש

אולי הנס של האתון של בלעם הוא שהפעם היא דברה בשפה שאנחנו מבינים, בשפת בני אדם. אבל ביום יום, בלי נס, מי יודע מה  
 החיות מספרות זו לזו עלינו? בחוש הדיבור ובדרכי התקשורת שלהם. 

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%92%D7%A9-%D7%91%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%941
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9E%D7%9B%D7%AA-%D7%91%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%9D-%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%97%D7%98%D7%90-%D7%91%D7%94%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%98%D7%90%D7%94-2
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 ראיית הבהמה עדיפה מזו של האדם  –  פסוק לא כב פרק במדבר( בובר) אגדה מדרש 

  נאמר   שבאתון  .לראות  בהמותל  שנותן  כמו  לראות  אדם  לעיני  רשות  שאין  מכאן  -  "בלעם  עיני  את'  ה  ויגל"

,  בדרך   המהלכים  המלאכים  לראות  כדי   רשות   לאדם  היה  שאילו   ?כן  ולמה  ".  ' ה  ויגל "  נאמר   ובבלעם  " ותרא"

 15.להרגו בא והיה מלאך שהוא בו הכיר  כי - " לאפיו  וישתחו ויקד . "מדעתו ויוצא נבעת היה מיד

 לעםשיח המלאך וב- העיקר הוא דו – פסוק כג  כב פרק במדבר ן"רמב

  נתפש  גוף  אינם  כי,  םהעיניי  לחוש  אּור  י    לא  ,הנבדלים  השכלים  ,השם  מלאכי  -  "  'ה  מלאך  את  האתון  ותרא"

  אבל   ...  המשכלת  הנפש  במראות   אותם  ישיגו  ,כדניאל  הקודש  הרוח  לאנשי  או  לנביאים  יראו   וכאשר  .במראה

  והוא  מלעבור  אותה  מפחיד  בדבר  ישההרג  כי",  האתון   ותרא "  לפרש  תוכל  כן  על.  אפשר  אי  הבהמה   לעיני  שיושגו

  אמרה,  הדבור  הבורא  לה  ושם  הנס  בה  אירע  וכאשר.  הראות  על  לא  ההשגה  על  שיאמר...    לשטן  יצא  אשר  המלאך

  שהוסיף ,  יתכן  אבל  ...  כן  עתה  עשתה  למה  ידעה  לא  אבל(,  ל  פסוק)  "כה  לך  לעשות  הסכנתי  ההסכן"  :לבלעם

  הזכיר   כאשר"  האתון  עיני  השם  ויגל"   הכתוב  בה  הזכיר  ולא,  כאדם  וראתה  הדבור  בה  שהוסיף  מי  עיניה  בהשגת

  עינים   גלוי נקרא  ואינו  השמשות  בין  בנבראים  חדשה  כבריאה   גדול  נס  באתון  כולו  הענין   כי(,  לא  פסוק)  באדוניה

 16. פיה פתיחת  רק בנסים יזכירו   לא( ו" מ ה"פ  אבות ) רבותינו אבל. בלבד

  וכל ,  הנאלמים  פי  פותח   השם  כי   להודיעו,  אלם  ישום  מי   או   לאדם  הפ  שם  מי   לבלעם  להראות,  הזה  הנס  וטעם

  אחר   ילך  שלא  ולהזהירו,  בידו  הכל  כי  כרצונו  לדבר  דברים  בפיהם  ישים  גם,  המדברים  פי  ברצונו  שיאלם  שכן

 17. היה וקוסם מנחש  כי, בהם ויקללם  וקסם נחש

 בלעם הרג את האתון  – סימן טו כ פרשה רבה במדבר

י" ַאנ  ר  תֹוןה    ַות  ט  א  ַני  ַות  פ  ה  ל  ֹלש ז  ים  ש  ל  ג  ה  אּוַלי  ר  ת  ט  ַני  נ  פ  י מ  ה  כ  ה  ַגם  ַעת  כ  י  ֹאת  ת  ַרג  ּה  ה  אֹות  י  ו  ֱחי ית  " )במדבר כב  ה 

 18.האתון את   שהרג למד  את מיכן -לג( 

 לק ליום הדין  – צג פרשה רבה בראשית

  יכול   לא  ,כוכבים  העובדי  של  חכם  ,בלעם  !וכחה הת  מיום   לנו  אוי  ,הדין  מיום  לנו  אוי  :אמר  ברדלא  כהן  אבא

  שבטים   של  קטנן   יוסף".  לא   ויאמר  כה  לך  לעשות  הסכנתי  ההסכןזהו שכתוב: ",  אתונו  של  בתוכחתה  לעמוד 

 
בפרט ראייה של מזיקים, הן עולות עלינו. ראה   דיבור עולות הבהמות על בני האדם )אילו רק ניתן להן(, גם בראייה,כח הלא רק ב  15

  מן   יותר  לראות  לבהמה   רשות  ה"הקב  שנתן,  ראה  לא  והוא   -  האתון  ותרא זה: "פירוש רש"י, במדבר כב כג שהביא מדרש אגדה  
  מתחבט מדוע מודגש רק הנס של , הוא  להלן, שנראה  פירוש רמב"ןב".  מזיקין  כשיראה  דעתו  טרףית  דעת  בו  שיש  שמתוך,  האדם

דיבור האתון ולא של ראייתה. ולפי דברי המדרש ורש"י, הבהמות תמיד רואות מזיקים )ומלאכים?( במקום שבני אדם לא רואים  
 ובאמת הנס העיקרי היה נס הדיבור.

רמב"ן מסכים בשורה התחתונה לדברי רש"י והמדרש שעיקר הנס היה הדיבור ולא הראייה, אבל לא משום שבהמות רואות )מזיקים(    16
ובודאי שאין הבהמות רואות מלאכים, שהם "שכלים נבדלים", כמו שהנביאים ואנשי הקודש ראו אותם,  כל הזמן ואין בכך חידוש. 
בהמות רואות, אומר רמב"ן באיזה חוש שאינו בדיוק ראיה אלא יותר עניין של הרגשה, בפרט במשהו  נכון יותר השיגו בשכלם.  

ה "כאילו באים לשוחטה". אבל רמב"ן מוכן לקבל שמרגע שקרה נס הדיבור, שהוא העיקר,  שמפחיד אותן או גורם להן לחרדה גדול
"וראתה כאדם", או לפחות הבינה כעת טוב יותר מה ראתה קודם, לפני אתונו של בלעם    בחוש הראייה שלנסי  קרה גם משהו  

נזכר במשנה במסכת אבות לצד אותם דברים  והוא זה ש  אבל גם נס ראייה זה הוא משני לנס פתיחת הפה שהוא העיקר  שנפתח פיה.
 ואליו חותר הרמב"ן בפירושו, כפי שהוא ממשיך ואומר.   שנבראו בערב שבת בין השמשות, 

לנס הדיבור של האתון )ראה שוב: "עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות ... פי הארץ ופי הבאר ופי האתון והקשת והמן    17
ולהזהירו!  פרק ה משנה ו(, יש מטרה מוסרית ומעשית כאחד, ללמד את בלעם "מי שם פה לאדם"    והמטה והשמיר וכו' ", מסכת אבות 

בין משה שהיה כבד פה לבלעם שהיה  , ישר והפוך,עוד קו דימיוןויוצר בכך   פסוקים שנאמרו לגבי משהרמב"ן משתמש ב)ראה איך 
כאילו לפרש. רמב"ן  כלל  ל אותם אין הוא טורח  -וקים כדראה איך בפירוש הרמב"ן שבידינו, יש "חור" בפס  .נואם בחסד עליון(

שיח  -שיח של האתון עם בלעם. מה שמעניין אותו הוא העימות והדו-מתעלם משלוש פעמים שכתוב שם "ותרא האתון" ומכל הדו
את  דברי המוסר והלקח שבלעם צריך לקחת איתו מכל הסיפור הזה לקרמה שחשוב הם  !  , לא עם האתוןעם המלאך של בלעם  

ל אומרת דרשני, אם לא שפשוט חלו כאן ידי מעתיקים ועורכים ואבד  -משימתו בהרי מואב. ועדיין, שתיקת הרמב"ן בפסוקים כד
 שיח שבין האתון לבלעם.    -לנו פירושו ודעתו באשר לדו

בר עם  י שכאשר המלאך דאומר המדרש,    , מדברי המלאך לבלעם כשנגלה לפניו: "כי עתה גם אותך הרגתי ואותה החייתי", אתה למד  18
בעליה אשר  בלעם  מדרש במדבר רבה לעיל(, אלא בידי  כנהרגה האתון )  שמיםלא הייתה בחיים. לא בידי  כבר    , היאבלעם האתון

. הסוד שאיננו אלא קוסם פשוט או הסוד הנורא  )בנוכחות שרי מואב(  , כאשר ביזתה אותו וגילתה את סודותיוהיכה אותה עד מוות 
  -   אני: "במדבר רבה )והתנחומא(דברי האתון במדרש    .בסנהדרין. אם יורשה לנו לחבר מדרשים )אפילו סותרים( יותר של הגמרא  

בין אם נקרו ע"י האתון  בלשונך?!", בין אם נאמרו    שלימה  אומה  לעקור  רוצה  אתה  והיאך  ,בידך  חרב  כ "א  אלא  להרגני  יכול  אתה  אין
בעימות עם הטפשה   .לקללבאמת הם לכך שהבין שאין בכוחו  , אולי תרמו גם לאחר שהרג אותה במו ידובראשו של בלעם מעצמו,  

שבבהמות נזקק לחרב, אז היכן כוחו בפיו? ושרי מואב שעומדים מהצד ורואים כיצד מתנהג הקוסם הגדול, מה הם חושבים? מה  
 הם ידווחו לבלק? 
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",  בתוכחתו  לעמוד  יכולים  היו  ולא  היה   א ו לכשיב ".  מפניו  נבהלו  כי   אותו  לענות  אחיו  יכלו  ולאזהו שכתוב: 

  כמה   אחת  על  -  (  נ  תהלים)"  לעיניך  ואערכה  אוכיחך : " שנאמר,  שהוא  מה  ילפ  ואחד  אחד  כל  ויוכיח   ה"הקב

 19. וכמה

 שבת שלום  

 מחלקי המים 

ב(, - : משה )שמות ד יאלמי עוד נאמר שהפה שלו הוא ברשות הקב"ה הוא  7הפתרון לשאלה בהערה    :1  מים אחרונים 

 ישעיהו פרק ו? עוד? ירמיהו )א ט(,  

בפרט, הוא מהנושאים הנדרשים ארוכות בספרות  המסתורי  תונו של בלעם ודיבורה  א  ,פרשת בלעם בכלל  :2  מים אחרונים 

הסוד והקבלה. ראה למשל, פירוש הזוהר בפרשת בלק דף רא ע"א שמקשר את העניין עם חמורו המופלא של פנחס בן 

  ארחיה  הוה  לא  דחמרא  תימרון   אי   חברייא: " דברים של טעםשירה ויאיר שלא סתם נהק כשהיה רעב ולא אכל, אלא אמר  

ל אחת כמה  ע  יאיר  בן   פנחס  דרבי   חמריה  .בכלא  לרבונה  דנצחת  חייבא  דבלעם  אתון   וחמו  פוקו,  עלמא  דאברי   מיומא  בכך

פירוש ראה  כדוגמא נוספת,  )וגם הפרות שאמרו שירה כשנשאו את ארון הברית משדה פלשתים דברו ושרו(.  ".  וכמה

  ח " ע  חדש  זוהר]  רות  במדרש  ל" ז  רבותינו  אמרו  וכן : "ב  פסוק  כ  פרק  שמות  לתורה )שהולך בד"כ בתורת הסוד(  ריקאנטי 

  שמזהיר  זהב   ואלהי   כסף  אלהי   והם...    בלעם  של  ואתונו  אברהם  של  לחמורו  כוונו,  ואתון   חמור  דא  אחרים  אלהים[  ג"ע

   .  מדרשים המופלאיםפ"א ובדל"ת של הפרדס, בפשטות המתחדשים וב". ואנו, די לנו ב'[כ  להלן ]  בפסוק  עליהם

 

 
בדברינו    19 עמדנו מספר פעמים  כבר  יוסף  תוכחת  ויגשעל  "יוסף קטנן של  בפרשת  איננה פליאה שהרי  ובאמת, פליאת המדרש   .

שבטים", היה כעת משנה למלך מצרים. אז מה הפלא שאחיו "הגדולים" נבעתו מפניו? וכן בלעם אשר נבעת מפני אתונו, שהרי לא  
ת בני אדם. ואע"פ כן, רואה המדרש בשתי תוכחות אלה "קל וחומר" ליום הדין. עוד על תוכחת האתון  בכל יום אתון מדברת בשפ 
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