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 אתונו של בלעם   סיפור פירוש הרמב"ם ל 
מאיר מוניץ 

פרשת   על  זו  בבמה  בעבר  שפרסמנו  בדברים 
הצגנו את פירושו העקרוני של הרמב"ם על  1וישלח,

 הופעתם של מלאכים בתנ"ך:

כבר הסברנו שבמקום בו נזכרת ראיית מלאך 
בד פנייה  מצדואו  במראה   ,יבור  ורק  אך  זה 

נאמר   זה  אם  בין  בחלום,  או  הנבואה 
מפורשות בין אם לא, כפי שהקדמנו ואמרנו 

 דע זאת והבינהו מאוד מאוד!

את   שראה  בתחילה  כתוב  אם  הבדל  ואין 
חשב  שהוא  הכתוב  פשט  שהיה  או  המלאך 

לבן בתחילה  ואחרי-אותו  בסופו -אדם,  כן, 
כל מלאך,  שהוא  לו  התברר  דבר,  זמן   של 

שסו  שאתה שזה  מוצא  הוא  דבר  של  פו 
דע   אז  מלאך.  היה  בדיבור,  פנה  או  שנראה, 

מראה  -אל היה  ההוא  המצב  שמתחילת  נכון 
במראה   כי  נבואה.  של  חלום  או  הנבואה 
שהנביא   יש  נבואה  של  בחלום  או  הנבואה 

ל מדבר אליו, כפי שנבהיר. יש  -רואה את הא
את   שומע  שהוא  ויש  מלאך,  רואה  שהוא 

ואינהמדבר   מי אליו  רואה  ויש  ו  מדבר.  שהו 
-שהוא רואה דמות אדם מדברת אליו ואחרי

מלאך.  הוא  מדבר  שאותו  לו  מתברר  כן 
בן שראה  מציין  הוא  נבואה  של  זה  -באופן 

ואחרי מדבר  או  עושה  שהוא  -אדם  ידע  כן 
 2מלאך. 

הרמב"ם   הזו,  הכללית  הקביעה  ון ילדעובר  לאחר 
לפרטני   המלאכים  שלושת  אברהם בהתגלות 
השלישית  קב  יע  ובמאבק הדוגמה  והמלאך. 

מביא היא פרשת אתונו של בלעם, אבל  הרמב"ם  ש
 ם:יכאן דבריו קצרים וכללי

כג( -וכן פרשת בלעם כולה בדרך )במ' כב:כב
כל זאת במראה   –ל(  -כח:ודיבור האתון )שם

 
 ר־אילן.ד"ר מאיר מוניץ, מזכיר המערכת בהוצאת בה*
 .לע"נ אימי חיה סימה בת חנא וטייבל הכ"מ **
עם    1 יעקב  של  למאבק  הרמב"ם  "פירוש  מוניץ,  מ' 

שבועי המלאך",   תשפ"בל  דף  וישלח   ' ס )מ  פרשת 
1445). 

, מהדורת שוורץ, תל אביב תשס"ג. חלק  מורה נבוכים  2
 . 403שני פרק מ"ב, כרך א עמ'  

ה'   שמלאך  בסוף  התברר  כי  הנבואה, 
 3לג( דיבר אליו.-לא:)שם

דומה שמי    4ע,"ם ידול הרמבלמרות שפירושו זה ש
לגלות   מופתע  להיות  עשוי  לראשונה  בו  שנתקל 

והאתון   תרחש  לא השלדעת הרמב"ם סיפור בלעם 
מתוך כך אפשר בנקל להגיע  5כלל במציאות הפיזית.

מפשט   ,למסקנה כאן  גם  התרחק  שהרמב"ם 
שאינו מאפשר  הפילוסופי,  האילוץ  בגלל  הכתובים 

ג בעולם  לפעול  רוחניים  הפלמלאכים  על שמי    ועל 
בהח  פי גם  אולם  האריסטוטליים.    ה ז עניין  וקים 

 גיסא  שעיון בפשטי הכתובים מחד  ,אבקש להראות
להעלות   יםעשויגיסא והבנת כוונת הרמב"ם מאידך 

בין דבריו ובין  שמסקנות מפתיעות על מידת הזיקה  
 פשט המקראות.

בפשט    זה  סיפורב בולטים  קשיים  כמה  יש 
 הכתובים: 

מדוע    ,השאלה  ביותר הואייתי  י ובעקושי מרכז .1
ש שה לבלעם  אמר  ה'  אחרי  מתיר   ואבמפורש 

בלק   ול שרי  עם  א    :ללכת  ֶאל  -"ַויָֹּבא  ֹלִהים 
אּו  בָּ ְלָך  ִלְקֹרא  ִאם  לֹו  ַוֹיאֶמר  ה  ַלְילָּ ם  ִבְלעָּ
ֲאֶשר   ר  בָּ ַהדָּ ֶאת  ְוַאְך  ם  ִאתָּ ֵלְך  קּום  ִשים  ֲאנָּ הָּ

ס ב:כ(, הוא כועכ)במ'    "ֲאַדֵבר ֵאֶליָך ֹאתֹו ַתֲעֶשה
למחרת   איתםעליו  הולך  אכן  "ַוִיַחר   :כשהוא 

ֹלִהים ִכי הֹוֵלְך הּוא ַוִיְתַיֵצב ַמְלַאְך ה' ַבֶדֶרְך  -ַאף א  
ן לֹו" )שם טָּ  כב(?:ְלשָּ

רבים ניסו לתרץ קושיה זו. יש שתלו את 
בלעם של  השליליות  בכוונותיו  הכעס   .סיבת 

 כך למשל פירש רשב"ם:  

 
 .404שם, עמ'     3
"האת4 לוין,  י'  למשל:  בלעם"  ראו  עם  דיברה האתון  ם 

  (.244 לפרשת בלק תשנ"ח )מס'  דף שבועי
ש   5 להעיר,  עליש  המקראי  ה  הסיפור  אולי  והאתון  א 

מהמקרים   לידי שאחד  באה  הצהרת ביטו  בו  י 
למורה בהקדמתו  הסתירות  על  , נבוכים  הרמב"ם 

בפרק ו של החלק השני הוא   .ובספרשיש  הפנימיות  
"ותנועות כולן   כותב:  בלעם  מלאך"  -על  אתון  ידי 

אבל  הטבע.  חוקי  של  במשמעות  למלאך  וכוונתו 
מ בפרק  זה,  "המעיין  בפירוש  צורך  כלל  שאין  יבין  ב 

ה הנבואה  אושבעצם כל מעשה האתון מתרחש במר
 בעולם הממשי.  ולא



  

2 

מתאוה לקללם, ון,  ברצ   –  "ִכי הֹוֵלְך הּוא"
רוצה".   הק'  שאין  יודע  שהיה  פי  על  אף 

" כתב:  שור  א  'ובכור  ַאף  ִכי  -ַוִיַחר  ֹלִהים 
 , אעפ"י שנתן לו רשות לילך  –  'הֹוֵלְך הּוא

נ הרעה  מעשיו,  ימחשבתו  מתוך  כרת 
היה דעתו לעשות מצו ת המקום,  ושאם 

ו אקללם  שלא  מאחר  לומר  לו  א  להיה 
אלך למה  מבקש  שהוא  מה  וכי אעשה   ,

בארצו עמו  להתקוטט  ודאי אלך  אלא   ,
מה שהיה הולך, דעתו היה לקללם שלא 
לי  שאמר  כשם  דקסבר  המקום,  ברשות 

" ֵתֵלְךתחילה  אמר    )שם:יב(  "ֹלא  ועכשיו 
שלא  שאמר  על  בו  יחזור  כך  "לך",  לי 

 לקללם. 
הכעס היה על    . לדעתו,רמב"ן תירץ בכיוון אחר

דברי   עם לא אמר לשרי מואב את תוכן לכך שב
סתמי,  םומשמעות  ה' באופן  איתם  הלך  אלא   ,

אכן  שהוא  המוטעה  הרושם  את  אצלם  ויצר 
לקלל במטרה  ישראל  הולך  פירש    את  )ובדומה 

, שהכעס היה על כך שלא  "אור החיים"גם בעל  
יצר   אלא  ה',  ברשות  הולך  שהוא  כלל  אמר 

 רושם שהוא הולך ברצון עצמו(.
ומדו אלה  תירוצים  שלמרות   אחריםה 
תמוהה  עדיין  הלך הדורות, נקודה זו  נו במשנית

 וצריכה עיון גדול.
 

מואב   .2 שרי  היו  היכן  השאלה  הוא  נוסף  קושי 
ונערי בלעם בזמן מעשה האתון. דומה שחזקוני  

" פירש:  ולכן  זה  בקושי    ֵרי שָּ   ִעם  ֶלְךיֵ וַ 'הרגיש 
  6לא עמהם ממש אלא אחריהם".  – 'ָאבֹומ

 רמב"ן כתב על כך: 
ה  אם  הכתוב  הגיד  עם  ולא  בלק  שרי  יו 

במעשים האלה, או שהיו רוכבים  בלעם  
והקרוב   ובינו.  ביניהם  היה  ורחוק  לפניו 
שהיו עמו לא יתפרדו ממנו, וראו בנטות 

כסבורים היו    ,האתון והכות בלעם אותה
שמעו   ולא  הרעה,  הבהמה  כמנהג  שהיה 

  לוי יגך שהוא  אהמל  ברידאף כי  בורה,  יד
   עיני בלעם.

רמב"ן  הב דברי  מביא  משך  כך את  על  המדרש 
על   ותמהו  המתרחש  את  ראו  אכן  שהשרים 

 הנס הגדול. 
פ וריב"א  פלטיאל  חיים  בדרך  יר'  רשו 

הקושיה  ה קושיה  ה  אתשפותרת   את  וגם  זו 
לדעתם ללכת   ,הראשונה.  בלעם  את  ציווה  ה' 
יעשה    ןולא יחידי )"פ  ,דווקאיחד עם שרי מואב  

ועל זה    הוא הלך לבדו, אך  ריב"א(  –מכשפות"  
 חרה אף ה'.

 

 
שני    6 את  הרג  שהמלאך  ופירש  הפליג  שור  ובכור 

 הנערים. 

נוסף   .3 בפרשתנוהקושי  למה    ,קיים  בדומה 
שראינו בפרשת וישלח, הוא קיומה של כפילות  
שנראית מיותרת. בתחילת סיפור האתון כתוב:  
ִעם  ַוֵיֶלְך  ֲאֹתנֹו  ֶאת  ַוַיֲחֹבש  ַבֹבֶקר  ם  ִבְלעָּ ם  "ַויָּקָּ

מֹוָאב" ֵרי  ומי)במ  שָּ כב:כא(.  סיומו  י'  אחרי  ד 
ק" )שםכתוב שוב: "ַוֵילֶ  לָּ ֵרי בָּ ם ִעם שָּ  לה(. :ְך ִבְלעָּ

 פירוש הרמב"ם 
פירש הרמב"ם את   שלפיוהעיקרון הפרשני הבסיסי  

.  'כלל ופרט 'כ  יםכתוב  עניינים אלהש  ,פרשתנו הוא
בתחילה יש כותרת כללית המתארת את ההתגלות 

ֵאלָּ   –)אצל אברהם   א  ה"ַוֵירָּ ]בר' יו  ַמְמֵרא"  ְבֵאֹלֵני   '
ַוִיְפְגעּו בֹו    –יח:א[; ואצל יעקב   ְלַדְרכֹו  ַלְך  הָּ "ְוַיֲעֹקב 

א   בא -ַמְלֲאֵכי  מכן  ולאחר  לב:ב[(,  ]בר'  ֹלִהים" 
 פירוט של תוכן ההתגלות.  ה

יש   הרי  פרשתנו,  את  דומה  בדרך  נפרש  אם 
ההתגלות  את  המתארת  כללית  כותרת  בתחילתה 

"ַויָֹּבא א  ת המסואת תמצי ם  -ר שלה:  ִבְלעָּ ֹלִהים ֶאל 
ה   ִשים קּום ֵלְך  ַלְילָּ ֲאנָּ אּו הָּ ַוֹיאֶמר לֹו ִאם ִלְקֹרא ְלָך בָּ

ר ֲאֶשר ֲאַדֵבר ֵאֶליָך ֹאתֹו ַתֲעֶשה" בָּ ם ְוַאְך ֶאת ַהדָּ  , ִאתָּ
המדויקת  ו והדרך  ההתגלות  פירוט  בא  מכן  לאחר 
מתאריםש הפסוקים  הזה.  המסר  הועבר  את    בה 
ראה בחלום שהוא כיצד  שהיה לבלעם;  לילה  הזון  ח

וע  הולך כנגדו  יוצא  המלאך  כיצד  בלק,  שרי  את ם 
של   בהנחייתו  והמראה מסתיים  האתון,  כל מעשה 
ֲאֶשר   ר  בָּ ַהדָּ ֶאת  ְוֶאֶפס  ִשים  ֲאנָּ הָּ ִעם  "ֵלְך  המלאך 

ְתַדֵבר" ֹאתֹו  ֵאֶליָך  שהיאֲאַדֵבר  שהובאה  ה  ,  הנחיה 
ההתגלות.   "ַויֵ בכותרת  הפסוק  ִעם  המשך  ם  ִבְלעָּ ֶלְך 

ק" לָּ ֵרי בָּ  , מתאר את הליכתו איתם בפועל לו()שם: שָּ
הגשמית,   במראה   כנגדבמציאות  לו  שהראו  מה 

 הנבואה.

את פי לחלוטין  מיישב  הרמב"ם  של  רושו 
החזקה   ומתרץ  הראשונה  הקושייה  לעיל,  שמנינו 

את שתי הנוספות בצורה משכנעת. לטעמי, בסוגיה 
מ  זו זה  שאין  רק  סוטה לא  שהרמב"ם  לומר  דויק 

מטעמים המקראות  אלא   מפשט  פילוסופיים, 
של   הפשט  ברובד  גם  ביותר  הנוח  הוא  שפירושו 

 קשה להבנה ולפירוש. שכאמור פרשה זו, 

 

 מופץ בסיוע קרן הנשיא  הדף השבועי
 ומופיע גם באתר המידע שללתורה ולמדע, 

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
rasha2/pahttp://www1.biu.ac.il 
  dafshv@mail.biu.ac.ilל של הדף:"כתובת דוא

ובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע  ניתן לפנות לכת
 בדוא"ל.  

 בר אילן תסיטאוניבר -הדף השבועי   
 יש לשמור על קדושת העלון 
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