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 אתון בלעם

 מפרשי המקרא

 כמו אחר במקום לפניו להיות להלן לפניו עוד לעבור -כו( ויוסף מלאך ה' עבור  ,)שם רש"י

 סימני מקומות בשלשה לעמוד ראה מה בתנחומא יש אגדה ומדרש. לפניהם עבר והוא( לב בראשית)

 .רמז לו אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלש רגלים בשנה -כח( זה שלש רגלים (  :הראהו אבות

מכרים כשועלים גדר מזה וגדר ויעמד מלאך ה' במשעול אמר לו הכרמים נ" (:כ, ידדבר רבה )מב

מזה אין אתה יכול לשלוט בהן שבידיהם לוחות כתובים משני עבריהם מזה ומזה הם כתובים, ותרא 

האתון את מלאך ה' ותלחץ אל הקיר ויוסף מלאך ה' עבור מה ראה לקדמו שלשה פעמים עד שלא 

אן ותט האתון מן הדרך נראה לו סימנין של אבות הראה לו עמד לו בראשונה היה ריוח מכאן ומכ
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ותלך בשנייה לא יכלה לזוז אלא לצד אחד בשלישית אין דרך לנטות ימין ושמאל ומה היו הסימנין 

האלה שאילו בקש לקלל בניו של אברהם היה מוצא מיכן ומיכן בני ישמעאל בני קטורה, בקש לקלל 

לא מצא בהן פסולת ליגע  בני יצחק היה מוצא בהן צד אחד בני עשו ותלחץ אל הקיר, בניו של יעקב

בהן לכך נאמר בשלישית במקום צר זה יעקב דכתיב )בראשית לב( ויירא יעקב מאד וייצר לו אשר 

אין דרך לנטות ימין ושמאל שלא מצא פסולת באחד מבניו, ותרא האתון את מלאך ה' ותרבץ תחת 

 ."בלעם ויחר אף בלעם ויך את האתון במקל על בזיונו שביזתה אותו

כד( גדר מזה וגדר מזה יש מפרשים אותו הגדר הוא הגל שהיה עד בין יעקב ללבן ) )שם(: חזקוני

הארמי ואמרינן הוא בלעם הוא לבן הוא כושן רשעתיים. והוא הלך עכשיו ועבר על הגל לרעה 

ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר הוא  לישראל לקללם לכך בא הגל שהיה עד ביניהם להזיקו כדכתיב

 .הגל הוא הגדר ועל זה נעשה חגר שנאמר וילך שפי

כו( ויוסף מלאך ה' עבור פירש"י סימני אבות הראהו כלומר כשבא לקלל מתחלה את בניו של )

אברהם אבינו לא עמדה להם זכותו של אברהם אבינו והיה לו לבלעם הדרך פתוח לכאן ולכאן כנגד 

ורה היינו ותלך בשדה ושוב כשחזר ובא לקלל לא עמד להם זכותו של יצחק והיה ישמעאל ובני קט

לבלעם דרך פתוח מצד אחד כנגד עשו בן יצחק והיינו ותלחץ אל הקיר וכשחזר ובא לקלל הועילה 

 .להם לישראל זכותו של יעקב שמטתו היתה שלמה והיינו אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל

אף בלעם אמר עכשיו כשהוזקתי ואין בי יכולת לעמוד על רגלי רבצת  )כז( ותרבץ תחת בלעם ויחר

תחתי, ויך את האתון במקל פעם ראשונה ושניה הכה אותה במתג או בשוט ופעם שלישית במקל 

 כדרך שעושים לבהמה עקשת שעסקיה רעים.

ית כה( ותלחץ אל הקיר. מדרש הוא הגל שעשה בעור אביו ליעקב בשביל הבר") )שם(: הדר זקנים

כדאמרינן בחלק הוא בעור הוא לבן הארמי הוא כושן רשעתים ועל ידי שעבר על הברית הזיקו. 

כתיב בתנחומא סימני אבות הראהו. בתחלה עמד כנגדו בשדה שיש דרך לנטות ימין ושמאל רמז 

שלא ילך לקלל זרעו של אברהם כי יש לו לקלל מימין ומשמאל מבני ישמעאל ומבני קטורה. ואח"כ 

משעול הכרמים שאין שם כי אם מהלך שני בני אדם בצמצום רמז שלא יקלל זרעו של יצחק עמד ב

מצד יעקב כי יש לו לנטות לצד עשו. ואחרי כן עמד במקום צר אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל 

 ."רמז אם בא לקלל זרע יעקב אין דרך לנטות ימין ושמאל כי כל בניו כשרים

ך ה' עבור. מדרש תנחומא מה ראה לעמוד בג' מקומות סימני אבות כו( ויוסף מלא)" הרא"ש )שם(:

הראהו כדפירש"י ז"ל וצריך פי' לפי' בראשונה עמד במקום שיש ריוח מכאן ומכאן ותט האתון מן 

הדרך בשנייה לא זזה רק בצד א' בשלישית אין דרך לנטות ימין ושמאל ומה היו הסימנים הללו אלו 

מוצא מכאן ומכאן בני ישמעאל ובני קטורה. אם בקש לקלל בני  בקש לקלל בניו של אברהם היה



 אדמו״ד שליט״א רסז

 ובמה ששאל, במ״ש במו״נ ח״ב פמ״ב אשר עניו בלעם בדרך ודברי
 האתוו הכל במראה הנבואה ושואל מה הכריחו להוציא מידי פשוטו

 דברי האתוך

 הנה מפורש הטעם בפי׳ הרלב״ג ר״פ בלק, וז״ל: יש בזה הטפור
ן את מלאך ד׳ והנה לא  שאלות קשות מאד . . איך יתכו שתראה האתו
 יראהו מי שאינו נביא כמ״ש שם בסוף דניאל והאנשים אשר היו עמו
 לא ראו . . למה לא נדמה לו (לבלעם) המלאך ראשונה וחרבו שלופה
 בידו ויגיע מזה התכלית המכווץ . . לאיזה תועלת הוצרך להתחדש על
ן . . והוא מבואר שה׳ ית׳ לא יחדש  דרך המופת שתדבר האתו
 המופתים ללא צורך . . והנה דעת רז״ל הוא שזה העניו הי׳ כפשוטו
 ולזה אמרו שפי האתוץ הי׳ מהדברים שנבראו ביה״ש. והנראה בעינינו

 לפי השרשים . . ומהעיוו כו׳ - ומפרש כמ׳׳ש במו׳׳נ.

 והנה במשנה אבות מוכח דהעניו כפשוטו. וי״ל בתירוץ קושיות
 הנ״ל:

 א) איך יתכו שתראה אתוץ את המלאך וזה א״א אלא לנביא
 וכדמוכח בדניאל כנ״ל.

 ול״ק עפמ״ש ברמב״ן(בראשית יח, a הובא בפי׳ האברבנאל במו״נ
 שם דלראיית מלאך א״צ להיות נביא. או י״ל כפי׳ הרמב״ו(במדבר כב,
 לג) שהאתוץ הרגישה במלאך או ראתה בו ולא ידעה מה העניו אבל

 נטתה מפני החרב השלופה כמנהג הבהמות.

 ואף דבלעם לא הרגיש ולא ראה גם את החרב שלופה, י״ל שהוא
יא פכ״ג) דהמזיקיו נעלמים מעיני בנ״א דכיון  ע״פ הידוע (להעיר מתנ
 דבעלי דעה הס יתבלבלו ויזיק להם, משא״כ בע״ח. - וראה ברכות (ו,
 א) אלמלי ניתנה רשות לעיו לראות - בלבד - איו כל ברי׳ כוי. ומש״פ

 שם הג׳ קאצענ׳ אינו פשוטו של מאמר זה.

 ועייג״כ מדרש תלפיות מע׳ אתוץ בלעם עוד טעם.

 ב) למה לא נראה המלאך לבלעם ראשונה ויגיע התכלית המכווך

 ול״ק ע״פ המבואר בזהר (בלק רו ע״ב ואילך) דידיעת בלעם היתה
 ע״י האתון, וע״י פעולותיו בה הי׳ רוצה ויכול להמשיך קללה על
ו וכשפיו אלו. ויש להעיר לה טתירת קטמי  ישראל. ולכו הי׳ צ״ל מתחי
 ג״כ ממרז״ל (ברכות ז, א) שאילולא כעט הק׳ כל אותו הימים הי׳ יכול
 בלעם להפיק את זממו, דמוכח דראית המלאך לבדה לא הי־ מטפיק.
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