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 חטאו של בלעם והאתון המדברת
 

.  לקלל את עם ישראל כדיהמלך בלקי "נשכר עיהודי ש-הנביא הלא, פרשתנו מספרת על בלעם
במלחמת ישראל  והוא אכן נהרג, הוא האיש הרע של הסיפור" בלעם הרשע" שלכאורה ברור

כלל לא ברור מה , כשקוראים את פרשת בלק, ולםוא). ח,  לא'במד(נגד מדין כעונש על מעשיו 
. והוא פועל בהתאם, ה מה לעשות"והרי בכל שלב ושלב הוא שואל את הקב; חטאו של בלעם

למעשה הוא מברך את עם ישראל ו ,ה"התנהגותו נראית על פניה כמופת לאמונה וציות לקב
, בו אהליך יעקבטֹמה "): ה, כד (בלעם הוא אפילו מקור הברכה המפורסמת. מספר פעמים

 ."משכנתיך ישראל
 

תמורת , העלילה מתחילה כאשר בלק מלך מואב פונה לבלעם ומבקשו לקלל את עם ישראל
 ,ה"בלי לקבל את רשותו של הקבמיכול לעשות צעד כלשהו הוא בלעם משיב לו שאין  .תשלום

סרב לצאת  ומ, להוראות בלעםמציית, לא ללכת עם אנשי בלקשה אומר לו "כאשר הקב, אכןו
בהתאם ו ,בלק מפרש את סירובו של בלעם כתכסיס שנועד להעלות את המחיר .נגד עם ישראל

 שבלעם ובלבד ,המציעים לו תשלום גבוה יותר,  יותרנכבדיםאל בלעם שרים שולח לכך הוא 
 .יסכים לקבל על עצמו את המשימה

א אם יתן לי בלק מלֹ: ")יח, כב( ועונה לשריו, בלעם זועם על ההצעה החדשה של בלק, ואולם
טוב לי  "– ממש ."י לעשות קטנה או גדולההל-א' ר את פי הלא אוכל לעבֹ, ביתו כסף וזהב

 בלעם,  לאורך כל הפרשה; ולא רק במקרה הזה)עב, קיט' תה ("!תורת פיך מאלפי זהב וכסף
 ג וגם מתנהרבלעם מדב. ה" רשות מהקב לכן קודם לבקשבלימ עושה דבר או חצי דבר אינו

כועס עליו ואומר בלק כאשר , צדקתו של בלעם מגיעה לשיא בסוף הסיפור !ממש כמו צדיק
תגובתו של בלעם נאמרת ). יא, כד( עקב סירובו לקלל את עם ישראל פרוטהשהוא לא יקבל אף 

אם יתן לי בלק " ):יג, כד(  לבלק את שאמר לו מהרגע הראשוןזכיר מהואאף היא בכעס כאשר 
תו אֹ', אשר ידבר ה. לעשות טובה או רעה מלבי' לא אוכל לעבר את פי ה, הבמלא ביתו כסף וז

ה ואינו סוטה "במילים אלו חוזר בלעם על קביעתו שהוא מקיים אך ורק את דברי הקב. "אדבר
 ?נקבע שבלעם היה רשע, אם כן, על סמך מה. לא ימינה ולא שמאלה,  כהוא זה'מציווי ה

בלעם הולך בדרך . פרשת האתון המדברת,  הפרשה כולה נעבור לחלק המוזר ביותר בכלתהע
. וחרבו שלופה בידו' והנה מתייצב על דרכו מלאך ה, ה כמובן"ברשות הקב, רכוב על אתונו

כאשר האתון סוטה מהדרך , ולכן. אולם בלעם אינו רואה אותו, האתון מבחינה מיד במלאך
 מבין את ינוכי הוא א, צותמכה אותה בלעם נמר, מלט מחרב המלאךילהכדי שלוש פעמים 

ותאמר לבלעם מה ): "כח, כב( האתון לדברמתחילה פתאום .  הולכת ישרינהמדוע א, התנהגותה

                                                           
 . בשבת זו את פרשת ֻחקתל קוראים" בחו∗
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שהאתון  על כך בלי לגלות שום פליאה משיב לה בלעם . "?רגליםש עשיתי לך כי הכיתני זה שלֹ
לה המלאך גם לפתע מתג. )כט, כב (" יש חרב בידי כי עתה הרגתיךלּו": ואומר לה, מדברת
, אומר מיד, כהרגלו, בלעם. סוף הוא מבין את הסיבה לסטייתה של האתון מהדרך-וסוף, לבלעם

הוא שהמלאך משיב לו . ושואל אם עליו לחזור הביתה בלא שישלים את משימתו, "חטאתי"
. ה להגיד"אמר לו הקבי מה שרק את עליו להגיד אך,  עם אנשי בלקבדרכוכן יכול להמשיך א

 . ה ממלא בלעם בשלמותו"זה של הקבציווי 
 

פרשה מוזרה זו לא ? מה פירושה ומשמעותה של פרשת האתון המדברת: שאלה בולטת היא
לא ,  היינו מוציאים לחלוטין את פרשת האתוןלּו. השפיעה כהוא זה על המשך הסיפור של בלעם

 ? למה האתון מופיעה בכלל, אם כן. מה בסיפור-היינו מרגישים שחסר דבר
: המסתכם בארבע מילים בלבד, פשר להבין את סיפור בלעם כאחד המסרים החשובים בתורהא

. ה בירך אותו"עם שהקב,  את עם ישראללקללבלעם נענש על כי יצא  .האדם אחראי על מעשיו
ה לא אסר עליו ללכת עם "ידי העובדה שהקב-בלעם אינו יכול להשתחרר מאחריותו למעשיו על

כי , הליכתו עם אנשי בלקב  אם להמשיךתושאלאומר לבלעם בתשובה לה שב ו"הקב. אנשי בלק
אולם , עליך להחליט כפי שאתה מבין לנכון: משמעות התשובה. עליו לעשות כהבנתו וכרצונו

לכן נענש . על כל אדם חלה אחריות למעשיו. עליך גם לדעת שאתה הוא האחראי על החלטתך
היה עליו .  עליו במפורש להצטרף לאנשי בלקה לא אסר"בלעם ולכן נחשב כרשע למרות שהקב

 . להבין את זאת בעצמו
 

ה בנסיבות " מה אם באמת אין האדם יודע מה רצונו של הקב, מתעוררת השאלהעל רקע זה
האם הוא ראוי לעונש על שטעה בתום .  והוא מתקשה להגיע להחלטה מוסרית נכונה,מסוימות

 ?ה שיצטרף לאנשי בלקה לא רצ"אולי בלעם באמת לא הבין שהקב? לב
המסר של הסיפור הוא שכאשר אדם מחפש . הסיפור על האתון המדברת בא לענות על שאלה זו

 . תמיד יוכל למצוא אותה, את האמת
 

אדם נוסע במכוניתו בכביש מהיר כדי לבצע משימה : נתאר לעצמנו סיטואציה מימינו אנו
בקושי רב הוא מגיע לקצה . עבודכל הבלמים מפסיקים ל, באמצע הנסיעה, מסוימת ופתאום

שמעולם לא נתקל במקרה כזה שכל הבלמים , הכביש ומזעיק מכונאי האומר לו בתדהמה
 לא -והנה . לאחר התיקון ממשיך האיש בנסיעתו לקראת ביצוע משימתו. אחת-מתקלקלים בבת

ש אחרי שהצמיגים תוקנו ממשיך האי. אחת-בבת,  תקר  בכל אחד מארבעת הצמיגים–יאומן 
 !המנוע נופל מהרכב, פתאום, בנסיעתו עד אשר

רועים כל כך בלתי רגיל אינו ירצף א. ברור לחלוטין שצירוף מקרים חריג שכזה אומר דרשני
אם . יש כאן מסר ברור והאיש אמור להבין שעליו לעצור ולא להמשיך במשימתו. מתרחש סתם

,  אלא מפני שאין הוא מעוניין בכךאין זה, ה"אין הוא קולט את המסר שפעולתו אינה לרצון לקב
 . ולכן הוא נושא באחריות מלאה לתוצאות

 
ותאמר האתון אל : "נקודה זו מודגשת באמירה חשובה מאוד בשיחה שבין האתון לבין בלעם

 ,ההסכן הסכנתי לעשות לך כה. ך אשר רכבת עלי מעודך עד היום הזהי אתנֹכהלוא אנ, בלעם
 ).ל, כב" (ויאמר  לא

 
והיה על בלעם , יתה חריגה לחלוטיןיאלה אומרת לנו התורה שהתנהגותה של האתון הבמילים 

בלעם לא הבין את המסר אך ורק מפני שלא רצה להבין . ה"להבין שמדובר פה במסר מהקב
 .נענש על חטאיו ולכן גם , כן התנהג כרשעאבלעם מכאן ש ו,אותו

 
 אביעזרנתן ' פרופ

 המחלקה לפיסיקה
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