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 נס פתיחת פי האתון והפיכת קללת בלעם לברכה
 

 בפניה חוסם' בפרשתנו מסופר כי האתון של בלעם סירבה להתקדם כאשר ראתה את מלאך ה
עד שהתחילה , לכתהמשיך להיכה אותה כדי לאלצה ל, שלא ראה את המלאך, בלעם. את הדרך

ה אילץ את בלעם "בהמשך הפרשה מסופר כי הקב ).כח-הכ, כב(לדבר ולהתנצח עם אדונה 
 . לברך את עם ישראל ומנע ממנו לקללו

 

 1: שתי שאלות- בין השאר -דון יצחק אברבנאל מעלה 
 ):ראה שם(? איזו תועלת הייתה לנס פתיחת פי האתון -
 

בר י ולא מצינו בזה תכלית אחר אלא שד,ה לא יחדש מופת אלא על צד ההכרח"הנה הקב
וזה כבר היה אפשר שיאמר לו מבלי שתראה האתון את המלאך ולא , ך אל בלעםהמלא

 .שתדבר כלל
 
 ?  הרי בידיו שלא להזדקק לזאת הקללה? ה לבלעם לקלל את העם"מדוע לא נתן הקב -

 

, כב' במד(ן " מתרץ הרמב- מה הייתה התועלת של נס פתיחת פי האתון -את השאלה הראשונה 
וכל שכן שיאלם ברצונו , ותח פי הנאלמיםפ" לבלעם שהוא לבדו ה רצה להבהיר"הקב:  כך)כג

העניין בל עדיין לא מובן  א." כי הכל בידו,גם ישים בפיהם דברים לדבר כרצונו, פי המדברים
יש מהפרשנים , לכן. כדי להעביר את המסר הזה לחולל נס צריךה " מדוע היה הקב;דיו

. אדם-דיברה האתון ממש כמו בןלא  למעשה  כי,שמוציאים את המקרא מידי פשוטו ומסבירים
 על כך שלכאורה ודעתו מסתמכת,  בפירושו על התורה שמואל דוד לוצאטודעתו שלכך למשל 

 :נס זה לא הרשים במיוחד את בלעם ואת המלווים אותו
 

אבל לא היה אפשר שלא יחרד , ל לעשות שתדבר-לא ייבצר מהא? האתון דיברה אם לא
, ולא היה אפשר שיהיה בו כוח להשיב לה דבר, ה גדולה עד מוותבלעם ושני נעריו חרד

אבל השמיעה , אין כתוב כאן" ותדבר"כי , אדם-על כן ייתכן שלא דיברה כדיבור של בני
: והיא חזרה וצעקה כאילו תאמר', כי התעללת בי וכו: בפיה קול יללה שהיה מובן ממנו

כלומר אין דרך הבהמה הזאת , לא: אז נכמרו רחמיו עליה ואמר', הלא אני אתנך וכו
, כי נערה באופן משונה מעט ממנהגה, פתח את פי האתון' כי ה, הנה אמת, להתעלל בי

 .עד שייבהל בלעם, כך-אך לא היה הנס כל
 

                                                           
 .שת ֻחקתל קוראים בשבת זו את פר" בחו∗

 .ט-שאלות יא ו,  ב,במדבר כב,  פירוש התורה מאת דון יצחק אברבנאל 1
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, טיעון כי אם בלעם היה מקלל את העםב 2ל ואנסלם אסטרוק"מתרצים שד את השאלה השנייה
 :ל מטעים"שד. 'הדבר היה גורם לחילול ה

 

היו בלעם ובלק , ואם היה בלעם מקלל, מפני שלא הותר לישראל להתגרות במואב
' כי לא ידעו כי ה, מתפארים שהועילה קללתו להציל את המלך ואת העם אשר שכרוהו

ויאמרו כי הקללה הביאה בהם מורך לבב וחיתתה , )ט, ב' דב" (אל תצר את מואב"ה וציו
אים לקראתם בעם כבד וביד חזקה כמו שעשה ואולי גם כן היו המואבים יוצ, גבורתם

והיה , כמו שעשו לאדום'  והיו ישראל מתרחקים מפניהם מפני מצוות ה)כ, כ' במ(אדום 
 . שם שמים מתחלל

 

ה היה נותן לבלעם לקלל את עם "אנסלם אסטרוק מרחיב את אותו טיעון ומסביר כי אם הקב
 נגרמו על לאורך שנותיוקדו את ישראל עלולים לחשוב שהצרות הרבות שפהגויים היו , ישראל

 .ה הזוקללהידי 
 

ל בדרך " מיישב את שתי השאלות הנ,"משך חכמה"בעל ה, הרב מאיר שמחה הכהן מדווינסק
כדי ": לוחמה פסיכולוגית"מדובר כאן ב, דעתו ל.ויישובו מתייחס לשתי השאלות כאחד, שונה

ה "רצה הקב, להפחיד את עמי האזור ולהקל על כיבושה של ארץ כנען על ידי בני ישראל
הקללות של בלעם נהפכו כאשר מטרה זו הושגה . כוונתו לסייע לעמובלהראות לכולם ש
י בני ישראל וכ, ה בזה אחיזת עיניים מצד בלעםיתוכדי שלא יחשדו שהי 3.לברכות לעיני כולם

נס פתיחת פי האתון לעיני ,  התרחש נס נוסף, במקום לקללםכםשלחו לו הון רב על מנת שיבר
 .ה"כך שלא היה ספק כי הייתה כאן התערבות ישירה של הקב, זקני מדין

 

 הוא . אין לאדם עשוי מחומר אפשרות לראות מלאכים שעשויים מצורה בלבד4,ם"לפי הרמב
 ולא בחזון או בחלוםמדובר , ופר במקרא שאנשים ראו מלאכיםכל פעם שמסב ש אפואסובר

 וכן , למשל,כמו סנוור תושבי סדום, נסים רביםלפי זה יובן כי . באירוע שהתרחש במציאות
 היה נושא פתיחת פי האתוןכל מה שמסופר ב, אם כן 5.לא התרחשו במציאות, פתיחת פי האתון

  אינום"הרמב, מצד שני. ררנו לעיל אינה קיימתולכן הבעיה שעו, במראה הנבואה ולא במציאות
 את  לכאורהם נוגדת"קושי נוסף הוא שעמדת הרמב.  נבואה זוה שלמה הייתה מטרתמבהיר לנו 

פי ...:עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות ואלו הם: ")ה, ה(מה שנאמר בפרקי אבות 
 6.ן היה נס ממשמשמע מדברי המשנה שמעשה פתיחת פי האתו הרי ...." האתון

 
לשאול מהו המסר שהתורה רוצה להעביר לנו כשהיא יש גם , בשולי הדברים שנאמרו עד כה
 . פתיחת פי האתון והפיכת הקללה לברכה: מספרת על שני הנסים האלה

 על פי פשוטו של מקרא נראה שאין התורה , לדעתו7.על שאלה זו משיב יחזקאל קויפמן
ה "לּו היה הקב,  לעםמזיקהואם כן קללתו הייתה , ת העםמפקפקת בכוחו של בלעם לקלל א
במובן זה שהוא פועל כמו " טבעי"כוח זה של בלעם הנו . מאפשר לבלעם לקלל את ישראל

 ההתורה בא. שרק יחידים יודעים להפעיל אותה" חכמה"אלא שמדובר ב, כוחות הטבע האחרים
. ועל אחת כמה וכמה להכניעו, ה"בלהתנגד לק, חכם ככל שיהיה, ללמדנו שאין בידי בשר ודם

 -אבל אין להעלות על הדעת , האדם יכול לנצל את כוחות הטבע לשם סיפוק צרכיו היומיומיים
 . באמצעות כלים מגיים'  שניתן להכניע את ה-כמו שהיה מקובל בהשקפה האלילית 

 

ת עם ישראל הראה את כוחו על ידי נס פתיחת פי האתון ועל ידי זה שבלעם הוכרח לברך א' ה
 .במקום לקללו

                                                           
 .על אתר, עיונים בספר במדבר, מובא על ידי נחמה ליבוביץ, בספרו מדרשי הלכה  2
 .  ראה בפירוש אברבנאל על התורה דברים דומים3
 . ו,   מורה נבוכים ב4
. נטייתו הכללית לפיה יש להקטין ככל האפשר במספר הנסיםם מתאימה גם ל"עמדה זו של הרמב.  מב,בשם    5

 .3-1א "תשס, ביטאון לענייני חינוך והוראה, בשדה חמד, "בעיית הנס בהגות היהודית"ראה על זה מאמרי 
ספר "וראה , א, יח' לבר, ן על התורה"ראה בעיקר פירוש הרמב, ם ממקורות שונים"הרבה הקשו על הרמב 6

 .ן"ם מפני השגות הרמב"שיוצא להגנת הרמב, א"מאת הריטב" הזיכרון
 .462-463' ע, כרך א, ד"אביב תשכ-תל, תולדות האמונה הישראלית, יחזקאל קויפמן  7

 
 נפלו כמה טעויות לך-שלחלפרשת ' פרי חיימוביץ'ד ג"מערכת הדף השבועי מצטערת על שבמאמרו של עו* 

 .בפרטים הביוגרפיים של חלק מהפרשנים הנזכרים בו
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 ר אלכסנדר קליין"ד      
 ומכללת אשקלוןהמחלקה למתמטיקה      

 
 
 

 .  הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע
 Parasha/JH/il.ac.biu.www://http/ :כתובתנו באינטרנט
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