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  יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהבאם
 

כי בלק מלך מואב שלח את זקני מואב וזקני מדין לבקש מבלעם לקלל את עם , בפרשתנו מסופר
'  עד שיקבל את הנחיית ה,אלא הזמינם ללון בביתו, בלעם לא נתן להם תשובה מיידית. ישראל

תאֹר את העם כי ברוך לא תלך עמהם לא : "ואמר לו' ואכן בלילה התגלה אליו ה. כיצד להגיב
לתתי להלֹך ' לכו אל ארצכם כי מאן ה: "לאור זאת הודיע להם בלעם בבוקר). יב, כב" (הוא

שרים רבים "ושלח אל בלעם קבוצה שנייה שכללה , ברם בלק לא התייאש). יג" (עמכם
כה אמר בלק בן צפור אל נא : "הם פנו אל בלעם ואמרו. מאלה שבמשלחת הראשונה" ונכבדים

על כך השיב בלעם ). יז-טז" (כי כבד אכבדך מאד וכל אשר תאמר אלי אעשה. ע מהלֹך אליתמנ
להי לעשות קטנה או -א' אם יתן לי בלק מלֹא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבֹר את פי ה: "מיד

 ).יח" (גדולה
 אם יתן איש את כל הון ביתו): "ז, ח(תשובה זו של בלעם מזכירה לנו את האמור בשיר השירים 

הפירוש הפשוט של הפסוק הוא כי אי אפשר לקנות אהבה גם עבור הון ". בוז יבּוזּו לו, באהבה
', כל הון ביתו'לביטוי לתת את ,  כלומר1.במשמעות של יסרבו לו, והעושה כן הרי שיבוזו לו, רב

 .יש במקרא משמעות של הפלגה וגוזמה
כפי המופת שנתן , בשה ידו של ירבעםכזכּור י). ט-א(א יג "ניתן לצרף לכאן גם את האמור במל

ויד ירבעם שבה , ואיש האלוקים נענה לו, ירבעם ביקש ממנו כי יתפלל עבורו. איש האלוקים
להים בֹאה אתי הביתה וסעדה ואתנה לך -וידבר המלך אל איש הא: "בהמשך מסופר. כבראשונה

מך ולא אֹכל לחם ולא להים אל המלך אם תתן לי את חצי ביתך לא אבֹא ע-ויאמר איש הא. מתת
אף כאן יש לשון של .." לאמר לא תאכל לחם' כי כן צוה אֹתי בדבר ה. אשתה מים במקום הזה

 .בדומה לביטויים הקודמים, הפלגה וגוזמה
' כי ה, הוא יודע. שתשובת בלעם היא תשובה כהלכה, הרושם הראשון המתקבל הוא, אם כן

הוא משיב לשליחי ', ן הוא רוצה להמרות את פי הוהואיל ואי, אסר עליו ללכת ולקלל את ישראל
 .גם עבור ממון רב ביותר' אין לעבור את פי ה: בלק בדברי סירוב נחרצים
 ):יט, ה(כך שנינו בפרקי אבות . ל"אלא שלא כך היא דעת חז

ושלשה דברים אחרים , כל מי שיש בידו שלשה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו
עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם . הרשעמתלמידיו של בלעם 

 . עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע. אבינו
  

                                                           
 .ואין כאן המקום להתעכב על פירושים נוספים, ראה פירוש דעת מקרא 1
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על יסוד פסוקים אלו , ל את שלושת הדברים הללו"פירשו לנו חז) ה"פמ, ב"נו(באבות דרבי נתן 
 מנין שנאמר אם יתן לי חבהר נפש: "ואנו נצטט רק את הקשור לענייננו, האמורים אצל בלעם

 2):י, ר כ"במד= ו ' שם סי(הדברים מפורשים יותר במדרש תנחומא ". בלק מלא ביתו כסף וזהב
 

אלו היה מבקש לשכור חיילות להלחם כנגדן ספק ' נפש רחבה דכתיב אם יתן לי בלק וגו
 . הא למדת שכן בקש, לא דיו שיתן כך ונוצח. נוצחין ספק נופלין

 
 : י על תשובת בלעם"כתב רשעל יסוד זה 

 
ראוי לו ליתן לי כך : אמר. למדנו שנפשו רחבה ומחמד ממון אחרים, מלֹא ביתו כסף וזהב

ואני ודאי , שהרי צריך לשכור חילות רבות ספק נוצח ספק אינו נוצח, כסף וזהב שלו
 .נוצח

 

 בלעם חומד ממון כי', וגו" אם יתן לי בלק: "ל על יסוד הפסוק"כיצד קבעו חז, יש אפוא לשאול
 .והוא השתמש בלשון הפלגה כמקובל, לכאורה תשובת בלעם היא תשובה נאה. היה

. ואנו נביא רק שתי תשובות מראשוני המפרשים שדנו בכך, י השיבו על כך"רבים מפרשני רש
דאם לא כן למה : "ואת תשובתו הקצרה נביא בלשונה, )ם"רא(=אליהו מזרחי ' הראשון הוא ר
 ".'לא אוכל לעבור את פי ה, אם יהרגני: היה לו לומר. בכסף' י התלה העברת פ

הואיל ,  בלעם השיב לבלק תשובה הקשורה עם כסף3:דוד פארדו כך' אבל על תשובה זו שאל ר
כי כבד אכבדך : "כפי שציטטנו לעיל, הרי בשליחות זו אמרו לו השרים. ובלק הציע לו כסף

 4".אני נותן לך, יותר ממה שהיית נוטל לשעבר: "י שם"כפי שכתב רש, וכוונתם הייתה" מאד
לא ': אם כן בלעם אינו יכול להשיב לשלוחי בלק. בלק הבטיח לבלעם תשלום כספי גדול, היינו

לכן ענה בלעם . שהרי אדם משיב בדרך כלל על יסוד מה שדיברו עמו', אבוא אפילו אם יהרגני
 . שהיה חומד ממון, כאןואין לנו אפוא ראיה מ, תשובה הנוגעת לענייני כסף

ד פארדו ושאל כן " שפעל לפני ר5,אליקים גאטיניו' אמנם תשובה לטענה זו מצאנו בדברי ר
והוא מתוך שנפשו , מ היה ברמז שאמר לו כבד אכבדך ולא בפומבי"מ: "והוא משיב, מעצמו

משיך מ,  לפי פירוש זה6".הורה שנפשו רחבה, רחבה אמר אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב
, היינו מתנה, הואיל והמלך ביקש לתת לו מתת. מיושבת גם תשובת איש האלוקים, אליקים' ר

.'וגו" אם תתן לי חצי ביתך: "השיב לו איש האלוקים באותו מטבע
המחצית השניה של דברי . ל באופן אחר ובניתוח לשוני" מיישב את דברי חז7יעקב קניזל' ר

 וכוח יכולת אין בי -האחד : יתנת להתפרש בשני אופניםנ',  וגו8"לא אוכל לעבֹֹר: "בלעם
                                                           

רדיפת הממון הרי הן ... והשלש): "י שילת"ר' מהד(ם בפירוש המשניות שכתב "יש לעיין בדברי הרמב  2
ואמנם רב תאוותו הרי היא ... 'רוח גבוה'והגאווה והיא ' נפש רחבה'ורב התאווה והיא ', עין רעה'והיא 

". בלעם בועל אתונו היה) א"ע, קה' סנה(והחכמים אמרו ... עצתו לבלק להציג נשים לזנות עם ישראל
היה רב התאווה לא היה יועץ שאם לא , ונפש רחבה: "ע ברטנורא בפירושו לאבות שם"ואחריו נמשך ר

פירוש זה אינו , לכאורה". בלעם בועל אתונו היה) א"ע, קד' סנה(ואמרו חכמים . להפקיר בנות מואב לזנות
' אמנם ר. ואין כאן המקום להרחיב בזה, ויש לעיין מדוע פירשו כן, "נפש רחבה"ל על "תואם את דברי חז

וכן : "מגן אבותוכך כתב בפירושו לאבות , ירושיםהביא את שני הפ) ץ"רשב(ר צמח דוראן "שמעון ב
שהיה מתאווה לאסוף הרבה ממון , וזו היא נפש רחבה', אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב'נאמר בבלעם 

 ".ואפשר שיכנס בכלל זה תאוות הזמה... למלא נפשו הרחבה
 .א"ויניציאה תקכ, משכיל לדוד  3
אבל אין בכך ליישב את דברי . חסרים דברים אלו, ה"שנת רל, היו דה קלבריא'רג, י דפוס ראשון"ברש  4

 .ש בדבריו"ע, והוא גם פירשם, ם היו דברים אלו"הואיל ולפני הרא, ם"הרא
 .ו"איזמיר תקט, תועפות ראם  5
הוא . ס"בני ברק תש, ב"ח, בספרו קרני רמים, רבא לפני כמאתיים שנה'ראש רבני ג, שאול הכהן' וכן כתב ר  6

 .אבל הרחיב את דבריו, תועפות ראםציין ל
, ת"פ, משה פיליפ' י ר"ע, ויצא לאור במהדורה חדשה על פי כתבי יד, ד"ספרו נדפס פעם אחת בקושטא רפ  7

אבל זה , ם"ונאמר רק כי פעל בתקופת הרא, אין עליו פרטים רבים. במבוא נכתב על המחבר וספרו. ח"תשנ
-ויניציאה שנ, נ שפירא בספרו אמרי שפר"פירוש זה כתב גם רכי כ, יש להוסיף. לא השתמש בספרו של זה

 . ו"תשמ, צ"ד, ז"שנ
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י קניזל נותן דוגמאות מתחום "ר. וכמו שתרגם אונקלוס,  לעבוררשות אין לי -השני . לעבור
על פי הפירוש הראשון . כדי להסביר מדוע המשפט הזה שאמר בלעם אינו הגיוני, אחר לגמרי

  איני יכול,  תתן לי מלא ביתך כסף וזהבאם': לדוגמה, האם אדם יכול לומר, "לא אוכל"של 
לפי . שהרי אדם ממילא אינו יכול לעלות לשמים, ברור שמשפט זה אינו הגיוני. 'לעלות לשמים

. ' לעלות לשמיםרשותאין לי ... אם תתן': המשפט המתאים הוא, "לא אוכל"הפירוש השני של 
וקבלת הכסף , הב שהאדם מקבלשהרי הרשות אינה תלויה בכסף ובז, גם משפט זה אינו הגיוני

לא , אם תתן לי כסף וזהב': יש לפרש לכן שבלעם אמר. אינה משנה את האיסור שחל עליו
בגלל ' ואם הוא רוצה לעבור את פי ה, משפט זה מבטא כי לאדם יש בחירה. ''אעבור על דברי ה

 .הוא יכול לעשות זאת, בצע כסף
ל כי "הסיקו חז, המשפט שאמר בלעם אינו הגיוני, הואיל וכפי שהוסבר, י קניזל"לפיכך אומר ר

. אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב: האחד. דברי בלעם מורכבים למעשה משני משפטים
והכוונה , "כי כבד אכבדך"המשפט הראשון מתייחס לדברי בלק . 'לא אוכל לעבֹר וגו: השני

שהרי כפי שהמשיך , ה ממוןועל כך משיב בלעם שהוא ראוי לקבל הרב, י"היא לממון כדברי רש
שגם , המשפט השני. אבל בלעם ודאי מנצח, בלק ספק מנצח ספק אינו מנצח, י לפרש"שם רש

וכמו שכתב ', לעבור על דברי היכולת אין בי : משמעותו, י עצמו כתבו כמשפט נפרד"רש
ו ונתנבא כאן שאינו יכול לבטל הברכות שנתברכ, על כרחו גלה שהוא ברשות אחרים: "י"רש

 ".האבות מפי השכינה
לא אבא ולא ... אם תתן: "שאכן אמר, י קניזל מיישבת גם את דברי איש האלוקים"תשובת ר
או אי (אלא יש כאן התייחסות לביצוע , אין כאן אזכור של יכולת או רשות. 'וגו" אֹכל לחם

 .של דברים התלויים בבחירתו החופשית של האדם) ביצוע
האם ביטוי מעין זה נמצא גם ,  עתה נותר לנו לבדוק9.המקראייםעד כאן בדקנו את הביטויים 

הנאמרת ) ט, ו(המפנים אותנו למשנה באבות , י"אכן גם על כך עמדו מפרשי רש. ל"בלשון חז
 :נצטט חלק מהמשנה הקשור לנושא. בשבת זו

ונתן לי שלום , ופגע בי אדם אחד, פעם אחת הייתי מהלך בדרך: אמר רבי יוסי בן קיסמא
מעיר גדולה של חכמים : אמרתי לו, מאיזה מקום אתה, רבי: אמר לי. החזרתי לו שלוםו

ואני אתן לך אלף אלפים , רצונך שתדור עמנו במקומנו, רבי: אמר לי. ושל סופרים אני
אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים , בני: אמרתי לו. דינרי זהב ואבנים טובות ומרגליות

 .  איני דר אלא במקום תורה,טובות ומרגליות שבעולם
  

                                                                                                                                                                      
 
 

       
,  י טולידנו בספרו אהל יעקב"עמד גם ר', לא אעבור'או ' לא אוכל לעבור': על ההבדל בין הביטויים    8

 .ה"ליוורנו תקפ, ח אלמושנינו"ומשמרת הקדש לר, ז"ירושלים תשנ
בספרו מלאכת הקודש על , משה טולידנו' רראיים מן הראוי להביא את אשר כתב ביחס לביטויים המק  9

.  ואחת מהן נוגעת ללשון המקרא, הוא כתב שלוש תשובות לשאלה שהעמדנו. ג"ליוורנו תקס, י"פירוש רש
וזאת התרומה אשר : "כגון, וכהוכחה הביא כמה פסוקים, "זהב וכסף"בכל התורה הסדר הוא , לדבריו

הואיל ובלעם . ועוד פסוקים) ו, א' אס" (מטות זהב וכסף"; )ג, כה' שמ" (ם זהב וכסף ונחֹשתתיקחו מאת
כלומר אם יתן לי , ולכן הקדים הכסף", למדנו שנפשו רחבה, "כסף וזהב"הפך את הסדר המקובל ואמר 

 ".אבל בשביל הכסף בלבד לא אלך, הכסף וגם הזהב אז אראה אולי אוכל לעשות בקשתו
, )ב, יג' בר" (ואברם כבד מאֹד במקנה בכסף ובזהב: "כי אמנם במקום אחד נמצא, שיך וכותבמשה ממ' ר 

וברור , שהפסוק מנה את הדברים לפי ָכּבדם, והסיבה לשינוי הסדר היא, אבל לדבריו פסוק זה הוא חריג
סוקים הואיל ומצאנו כמה וכמה פ, ברם תשובתו נראית קשה". היה לו כסף בכובד יותר מזהב"שאברהם 

ברך את אדני מאד ' וה: "כגון בדברי אליעזר למשפחת לבן על עושרו של אברהם, שבהם הסדר הוא שונה
לא תחמד : "או בציווי התורה על השמדת עבודה זרה, )לה, שם כד" (ויגדל ויתן לו צאן ובקר וכסף וזהב

: או בציווי על המלך, )יג, שם ח" (וכסף וזהב ירבה לך: "או, )כה, ז' דב" (כסף וזהב עליהם ולקחת לך
ך מצינו את שתי האפשרויות בכמות "דומה שבתנ. ועוד פסוקים, )יז, שם יז" (וכסף וזהב לא ירבה לו מאד"

 .  ותשובתו צריכה אפוא בירור נוסף, שווה פחות או יותר
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שניהם הזכירו ? יוסי לבין תשובתו של בלעם' מה ההבדל בין תשובתו של ר, נשאלת השאלה
ובכל זאת רק בלעם מכונה , כי הם מסרבים לקבל את ההצעה גם תמורת ממון רב, בדבריהם

.נביא כמה תשובות שנאמרו בזה. כבעל נפש רחבה
יוסי ' ברור שר, לדבריו. י שעמד על כך"ון מבין מפרשי רש הוא הראש10,יעקב סלניק' דומה שר

אם אתה נותן לי כל כסף  "הוא הרי אמר. ולא התכוון למה שאמר, בן קיסמא נקט לשון גוזמא
אלא ודאי , וכי אדם יכול לספק את כל הנמצא בעולם". שבעולםוזהב ואבנים טובות ומרגליות 

.שהרי ברור שאי אפשר לתת דבר כזה, ימוד ממון ולכן אין הדבר מלמד על ח11,שזו לשון גוזמא
12 

הוא ציווי " לא תחמד" ציווי התורה 13.יהודה מודרן' י ר"תשובה זו פותחה והוסברה ע
על כך . כיצד ניתן לצוות על הרהורים העולים במחשבתו של האדם. שלכאורה קשה להבינו

והוא ראה בת , עת נכונהאיש כפרי שיש לו ד: "במשל) יד, כ' שמ(אברהם אבן עזרא ' משיב ר
כאשר אין אדם ... מלך שהיא יפה לא יחמוד אותה בלבו שישכב עמה כי ידע שזה לא יתכן

לדעת ". כי הרגילוהו מנעוריו לדעת שהיא אסורה לו, פ שהיא יפה"מתאווה לשכב עם אמו אע
 זו  לפי גישה. הוא אינו מתאווה אליו, דבר שאדם יודע בבירור שאינו יכול להשיגו, ע"ראב

ולכן האדם אינו , כל כסף וזהב שבעולם הוא דבר שלא ניתן להשיגו: יהודה כך' מסביר ר
' ברור כי לר, יוסי מבטאים דבר שאינו בר השגה' הואיל ודברי ר, נמצא. מתאווה לכך כל עיקר

. ולכן ברור גם שדבריו נאמרו רק בדרך של הפלגה, יוסי עצמו לא הייתה כל תאווה להשיג זאת
ולכן הם מראים כי בלעם היה חפץ , יכולים להתממש" מלֹא ביתו"דברי בלעם על , זאתלעומת 
.בכך
סופו הוכיח על "בקצרה ניתן לומר שהיא מבוססת על . יהודה מודרן כתב תשובה נוספת' ר

נמצאנו למדים כי כוונתו , הואיל ובלעם הלך בסופו של דבר לקלל את ישראל, לאמור". תחילתו
יוסי בן קיסמא לא הלכו כפי ' והן ר, ברם הן איש האלוקים. ן לקבל כסף וזהבמתחילה הייתה אכ

אבל מעולם לא חמדו , כ משמע כי דבריהם על קבלת ממון היו רק בדרך ההפלגה"וא, שנתבקשו
14.ממון ולא  הייתה להם כוונה לקבל את אותו הממון

שתמש באותו רעיון כדי מ, מ" שהשיב לעיל על הקושי במקרא לגישת הרא15אליקים גאטיניו' ר
כאשר פונים לאדם : הרעיון העיקרי בתשובתו כפי שהוסבר לעיל. ליישב גם את הקושי הזה

ואין בכך משום הוכחה שהוא , ודאי שבתשובתו הוא ידבר על ענייני כסף, ומציעים לו כסף

                                                           
, עניין לצייןמ. 'וכו" יוסי בן קיסמא' רבים מקשים מכאן על ר: "הוא כותב, ב"קראקא ת, בספרו נחלת יעקב  10

ולא כתב מה טיבו של כתב (כתב כי בכתב יד , ערך בלעם, אליהו איתמרי הכהן' כי בספר מדרש תלפיות לר
ומתרצים כדברי , )ואפשר שהכוונה גם כאן לתוספות כתב יד, לא נתפרש היכן(מקשים כן התוספות ) יד זה

ידוע הוא שאי אפשר לתת : "יא כךואחת מהן ה, אליהו עצמו כתב עוד שתי תשובות לכך' ר. נחלת יעקב
כך אי אפשר לדור אני , האפשר שאתה נותן לי כל כסף וזהב שבעולם ודאי שלא... כל כסף וזהב שבעולם

 ". במקום שאין תורה כי אם במקום תורה
ח "ור) 3לעיל הערה (ד פארדו במשכיל לדוד "ר; )15ראה הערה (ש פרימו "וכעין זה כתב גם מהר  11

 .ה"ליוורנו תקפ, מרת הקדשאלמושנינו במש
ומה בקשתך עד חצי המלכות וינתן : "והוא סבור כי מדברי אחשורוש לאסתר, הוא דן גם בשאלה הקודמת  12

אם . אכן כך אמר איש האלוקים". חצי"כי בלשון גוזמא והפלגה משתמשים ב, אנו למדים) ג, ה' אס" (לך
כי , נמצא אפוא. ביטוי לרצון אמיתי של האומראלא , אין זו לשון גוזמא, "מלא ביתו"כן בלעם שאמר 

ברם דומה שקיים קושי לשיטה זו . ל"ובכך הוא מיישב את דברי חז, למדנו מכאן שבלעם היה מחמד ממון
 .היא לשון גוזמא והפלגה" מלא ביתו"כי משם ניתן ללמוד שגם לשון , מהפסוק שהבאנו משיר השירים

 .תשובה שנייה שלו נביא בהמשך הדברים. ז"רממונקאטש ת, בספרו פרי העץ על התורה  13
, ש פרימו"מבלי לדעת מדברי מהר, וכן השיב באורך רב; )ראה להלן(ש פרימו "תשובה נוספת כתב מהר  14

וכן ; בחידושיו על התורה בשם אוצרות חיים, ח"זיטומיר תרי, ח הכהן רפפורט בתשובותיו מים חיים"ר
 .143' עמ, ם"לונדון תשד, שנייה' מהד, קול תודה על אבותבספרו הגיוני אבות ו, ה פרבר"כתב רצ

ש פרימו בספרו אמרי "י מהר"תמצית התשובה נאמרה כבר ע, לדבריו. ז"איזמיר תקט, בספר תועפות ראם  15
תשובת תועפות ראם . א"ע, דף כו, ק"קושטא ת, משה הכהן' לר,  כהונת עולםשהודפס יחד עם ספר , שפר

 .6כר לעיל בהערה כנז, הובאה בקרני רמים
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 אותו כי כן הציע לו, יוסי בן קיסמא הוכרח אפוא בתשובתו להזכיר כסף וזהב'  ר16.חומד ממון
.שאין בכך ראיה כי הוא חמד ממון אחרים, וברור אפוא, אדם שפגשו

 שפיגל' יעקב ש' פרופ
 המחלקה לתלמוד
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