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התרגום יונתן בן עוזיאל על הפסוק "וישלח מלאכים אל בלעם בן 
: "וישלח שליחים אל לבן הארמי, הוא בלעם מפרש בעור פתורה"

בן בעור, שנהיה טיפש מרוב חכמתו,  שביקש לבלוע את עם ישראל.
ולא חס על ישראל, זרע בני בנותיו. ובית מושבו בפדן היא פתור, 

 שנקראה על שמו שהיה פותר חלומות.  

ונמצא כי בלעם הרשע אשר נתבקש על ידי בלק לקלל את עם 
ישראל, הוא סבא של עם ישראל "לבן הארמי". וכן כתב בסדר 

ים תפ"ט( הדורות )האלף השלישי ב' אלפ
 בשם הזוה"ק. 

שנינו:  (פרק ה' משנה י"ט)במסכת אבות 
תלמידיו של בלעם הרשע יורשים גיהנם 
ויורדים לבאר שחת, שנאמר "ואתה אלהים 
תורידם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא 

 יחצו ימיהם". 

ולפי פשוטו היינו שתלמידי בלעם נקראו 
"אנשי דמים ומרמה". אמנם רבינו עובדיה 

פירש, שהכוונה היא לבלעם מברטנורא 
שנקרא "איש דמים", משום שהפיל בעצתו 

 כ"ד אלף מישראל. 

והקשה רבינו יוסף חיים זי"ע בספרו ברכת 
אבות, שלכאורה מדוע נקרא בלעם "אנשי 
מרמה", והיכן מצינו שנהג ברמאות? וכתב 
שעל פי התרגום יונתן בן עוזיאל שבלעם 

אבי שזה מובן, כי לבן היה  הוא לבן, הרי
הרמאים, וכדברי המדרש )בר"ר עה, ה( שלבן 
היה רבן של כל הרמאים, ולכן נאמר בו 

 "אנשי דמים ומרמה". 

אמנם בסנהדרין )קה.( מובא שבלעם היה 
 .בנו של לבן

בספר לפי שיטה זו שבלעם הוא לבן 
גימטריאות )לרבי יהודה החסיד פר' בלק 

לפי שהיה יעקב כ'  ?וז"ל: "ולמה זכה ]בלעם[ לנבואהאות י( כתב 
 .ע"כ .ים עמו ולמד ניהוג קדושתו"שנ

כוונת דבריו לפי המדרשים הנ"ל שבלעם הוא לבן הארמי, א"כ הכ' 
שנים שהיה יעקב אבינו בביתו, השפיעו עליו ללמוד את הנהגות 

ודבר זה הוא פלא איזה קדושה  .קדושת יעקב אבינו, ולכן זכה לנבואה
 ץ מיעקב אבינו?למד בלעם הטמא והמשוק

 העיד על עצמוכמו שיה קדוש וטהור ונראה לבאר, כי יעקב אבינו ה
". וכתב רש"י: ה ֹכִחי ְוֵראִשית אֹוִניְראּוֵבן ְבֹכִרי ַאת  , ג'( "ט"מויחי )

. ע"כ. וזכה לכך על ידי ה שלו שלא ראה קרי מימיוונפה ראשיהיא ט
 שלא להסתכל על דברים אסורים.  ר על עיניומשש

סתתמו עיניהם ולבם של ישראל, ועל כן כשנפטר יעקב אבינו ע"ה נ
כי כבר לא היה להם את אותם העיניים והלב שהיה בזמן שיעקב 
אבינו ע"ה חי, כי עד אז היה להם שמירת העינים והיו רואים רק 

מה שצריכים לראות, אבל כיון שנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניה"ם 
תרי סרסורי דעבירה, ועל ידי כך גם התחילו צרות  -ולב"ם 
 בוד שהתחילו לשעבדם.השיע

עו, ט"ז( "ט" ,ג"לישעיה ואומר הנביא ) יו ֵמְראֹות ְבר  ּוא ְמרֹוִמים ה ְוֹעֵצם ֵעינ 
 .בואהנל הגיעעל ידי שמירת עיניו אבינו  בק". ויעֹכןִיְש 

( 'ד, בכ"אמר רבי יוחנן, דאמר קרא: )עוד מצינו במסכת בבא בתרא )ס.(: 
יו" ט  ֵאל ֹשֵכן ִלְשב  יו ַוַיְרא ֶאת ִיְשר  ם ֶאת ֵעינ  א ִבְלע  , מה ראה? ראה "ַוִיש 

ם מכוונין זה לזה, אמר: ראוין הללו שתשרה עליהם שאין פתחי אהליה
 ."שכינה

מניין דרש רבי יוחנן שבלעם אמר: "ראוין הללו 
 ?"שתשרה עליהם שכינה

תוספות: "ראוין הללו שתשרה שכינה ה וביאר
יו רּוַח  -עליהם  ל  מסיפיה דקרא דריש דכתיב ַוְתִהי ע 
 ."ֱאֹלִהים

א בִ "פירוש, לשון הפסוק כולו:  יו ַוִיש  ם ֶאת ֵעינ  ְלע 
יו רּוַח  ל  יו, ַוְתִהי ע  ט  ֵאל ֹשֵכן ִלְשב  ַוַיְרא ֶאת ִיְשר 

. בפסוק מוזכרים הן בלעם והן ישראל, על "ֱאֹלִהים
יו רּוַח ֱאֹלִהים" מי מהם מדובר במילים ל  ? "ַוְתִהי ע 

מפרש רבי יוחנן שעל ישראל שרתה השכינה, 
ֶליָך ַמה ֹטבּו" ושמשום כך פתח בלעם בדבריו:  ֹאה 

ֵאל . שאותה רוח באה להם "ַיֲעֹקב ִמְשְכֹנֶתיָך ִיְשר 
   .בזכות צניעותם

אמנם "אין מקרא יוצא מידי פשוטו", 
ומשמעות הפסוקים היא שעל בלעם שרתה 

יו רּוַח "הרוח, שהרי מיד לאחר:  ל  ַוְתִהי ע 
בלעם הוא שמוזכר שפתח מתוך  - "ֱאֹלִהים

לֹו ַוֹיאַמר ְנֻאם ַוִיש  "אותה רוח בדבריו:  א ְמש 
ִין. ְנֻאם  ע  ם ְבנֹו ְבֹער ּוְנֻאם ַהֶגֶבר ְשֻתם ה  ִבְלע 
ֹשֵמַע ִאְמֵרי ֵאל ֲאֶשר ַמֲחֵזה ַשַדי ֶיֱחֶזה ֹנֵפל ּוְגלּוי 
ֵאל ֶליָך ַיֲעֹקב ִמְשְכֹנֶתיָך ִיְשר  ִים. ַמה ֹטבּו ֹאה   ."ֵעינ 

לכן היות שלשון הפסוק סובל את שני 
 .ירושים, שניהם אמתהפ

ר שראה בלעם שעם ישראל על ידי שמירת , כי אחמרונראה לו
ו, ז שכינה ביניהם, אימץ גם הוא מידה שרהתהעיניים זוכים ש

אינו מסוגל לשמור על עיניו, לכן מה בעל תאוה כמותו אולם 
כל בה הסתן", על עין אחת הוא הקפיד שלא לעשה? "שתום העי

ומרה הגיע למראות שלדברים אסורים, ועל ידי אותה עין שהקפיד 
 עליונים. 

שבלעם זכה לנבואה על ידי  ,ובזה מבואר דברי רבי יהודה החסיד
כשם שיעקב אבינו , שלמד הנהגת קדושה מיעקב אבינו, והיינו

על ידי שמירת עיניו, אף בלעם למד לעשות ליונות ע הגיע להשגות
 בעין אחת. י עיניו אלא תכן, אולם לא בש
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לקלל את בני שרוצה בלעם ללכת כבדרך  ,ארבבזה נמשיך ונ
ָאת"וכב על אתונו, רישראל,  ֵחץ ֶאלַוֵתֶרא ה  -ֹון ֶאת ַמְלַאְך ה', ַוִתל 

ם, ֶאל ּה-ַהִקיר, ַוִתְלַחץ ֶאת ֶרֶגל ִבְלע   (.כ"ב, כ"ה) "ַהִקיר; ַוֹיֶסף ְלַהֹכת 

מסביר רש'י: שהאתון שרכב עליה בלעם בדרך לקלל את עם 
ישראל, מלאך עמד מולה. האתון נלחצה מכך ולחצה את רגלו 

 .מכיוון שנבהלה מהמלאךשל בלעם לקיר 

: ֵעד ַהַגל ַהֶזה, מובא י"ג(ויצא סימן פרשת במדרש תנחומא )
תּוב,  ם ֶאל ַהִקיר"ֶזה ֶשָאַמר ַהכ  ַהַגל הּוא  ",ַוִתְלַחץ ֶאת ֶרֶגל ִבְלע 

ה ֶשִנְשַבע ְלַיֲעֹקב, ֶשֶנֱאַמר  ם ֶאת ַהְשבּוע  ַבר ִבְלע  ַהִקיר. ְלִפי ֶשע 
ה "ב( "נ א,"ל ויצא) ִאם ֹלא ַתֲעֹבר ֶאת ַהַגל ַהֶזה ְוֶאת ַהַמֵצב 

ה ע  ן, ֶשֶנֱאַמר, "ַהֹזאת ְלר  ב  ם ֶזה ל  כי ) "ֲאַרִמי ֹאֵבד ָאִבי", ּוִבְלע 
א ֲאַרִמי, 'ה ,ו"כ תבוא ֵאל ִנְקר  ר  (, ְוַעל ֶשִבֵקש ְלַכלֹות ֶאת ִיֹשְ

ֵאל"ֶשֶנֱאַמר,  ר  ה ִיֹשְ ה ֹזֲעמ  ְך נִ "ּוְלכ  ְפַרע ַהִקיר ִמֶמנּו, ְלִפי , ְלכ 
ה, ְכִדְכִתיב,  ֵעד ַעל ַהְשבּוע  ֵעִדים ִתְהֶיה בֹו "ֶשהּוא ה  ַיד ה 

ה ִראֹשנ   .('ז ,ז"י ראה) "ב 

"ויעמוד  :ד(")לעיל פסוק כ בן עזויאל וכ"כ בתרגום יונתן
מלאך ה' בשביל צר בין הכרמים, מקום שהקים יעקב ולבן גל 

שלא לעבור גבול זה ומצבה מכאן, ומצבה מכאן, והשביעו 
 ."להרע

אלא שאם הקיר היה ה"גל עד" מדוע קראה לו התורה "קיר" 
 "?אבנים ולא "גל

שהיה עם הגאון רבי משה מעשה ונראה לבאר על פי 
, שפעם כשסיים להתפלל תפילת שמונה ין ע"היפיינשט
עומד עדיין מאחוריו העומד ראה כי הביט לאחור ועשרה, 

ההלכה אומרת שלא  וממילא, פילת שמונה עשרהמתפלל תו
 ניתן לצעוד לאחור ולהיכנס לארבע אמותיו. 

המתין רבי משה פיינשטיין בסבלנות, ואף באמצע ניגש 
כי יש לו שיחת טלפון דחופה,  ,ואמר לולרבי   משה הגבאי 

אולם רבי משה לא זז ממקומו עד שהעומד מאחוריו סיים 
 את תפילתו.

כשנשאל רבי משה, מדוע לא צעד לאחור, גם כשקביל שיחת 
 שאסור לצעודמרת כאשר ההלכה און דחופה, השיב: טלפו

זה דומה כאילו קיר בנוי מאחורי, וכמו שלא ש לאחור, הרי
 ניתן לעבור את הקיר כך לא ניתן לעבור על ההלכה. 

הגר"א עה"פ "לפתח חטאת רובץ"' וז"ל: תשוקתו  שכתבוכמו 
של היצר הרע אליך, שתתחיל אתה לפתוח לו, אבל בלעדי 
סיבת פתיחתך, יהיה נכון לבך בטוח לא יקרב באהליך ולא 

נמצא כי אם החליט החלטה חזקה וברורה  תגור ממנו. עכ"ל.
שדבר מסויים לא יכשל בו, הרי שלא יכשל בו, כמו שלכולנו 
אין כלל יצר הרע לאכול חזיר או לחלל שבת, כי בזה היתה 

 לנו החלטה חזקה וגמורה. 

וזה הסוד שלימד יעקב את בלעם הוא לבן, אם רוצה אתה 
להסכל על הג"ל  ליך, עאלשלא לפגוע בעם ישר להצליח בקבלתך

 עד" כאילו הוא קיר, ולא ניתן לעבור אותו. 

בזה נמשיך ונבאר מדוע עורר הקב"ה את בלעם על ידי שהאתון 
 .החלה לדבר

ב"תפארת יהונתן" )להגר"י אייבשיץ וזאת על פי מה שכתב 
: שקודם חטא אדם הראשון כל בהמה וחיה היתה היו זצ"ל(

מדברים ככל האדם, ומעלת האדם מן הבהמה לא היה בדיבור, 
 .בהשגה להשיג אור העליון אלא 

גמת בהמה לענין השגה, ובהמה רק אח"כ שסרח, נתהווה בדו
היה הלוך וחסור לפי ערך האדם. ושפיר הוי אין כל חדש תחת 
השמש כי כן משמע מל' הפסוק "ויפתח ה' את פי האתון" שלא 

פתיחת פה היה זה בריאה חדשה ולא היה צריך רק ל
 ר. יעו"ש כל דבריו. לדב האתון

"שופריה דיעקב אבינו כשופרא דאדם  )נח.(מצינו בבבא בתרא ו
הראשון". היינו, יעקב אבינו אשר זכה לתקן את חטאו של אדם 

לכן זכה שפרצופו יהיה דומה לאדם הראשון קודם  ,הראשון
 . )עי' מה שכתבנו בזה בפרשת חיי שרה אות א'( החטא

וזאת רמזה האתון בדיבורה, כיצד אתה לבן הוא בלעם, רוצה 
ו תיקן את חטאו של אדם לפגוע בבניו של יעקב, הרי יעקב אבינ

הראשון, והראיה לכך שהאתון שהיא בעל חיים בכוחה לדבר, 
 כמצב שהיה לבעלי חיים קודם חטאו של אדם הראשון. 

המלאך רצה קודם להרוג את בלעם, ולבסוף הרג המלאך את 
שלא יאמרו זו היא  ,הרגתיה(: כ"ב, ל"ג)רש"י כמו שכתב האתון, 

ולא יכול להשיב שחס המקום על  ,שסלקה את בלעם בתוכחתה
וכן )שם(  ",ואת הבהמה תהרוגו"קרא כ( וכן )וי .כבוד הבריות

 ה".והרגת את האשה ואת הבהמ"

 –האתון הזו שפתחה את פיה ודיברה , אם הבה ונתבונן
היה הדבר גורם ייתה נשארת בחיים, הוהוכיחה את בלעם 

לקידוש שם שמים נפלא, שהיו באים מכל העולם לראות את 
ויהיו רואים בעיניים את חיבת !", תהיצור הנפלא "אתון המדבר

ישראל אצל הקב"ה, ויהיו רואים אמונה בחוש והשגחה נפלאה 
 ר.ביות

ה, שם שמים המיוחד הז אך הקב"ה אמר: אני מוותר על הקידוש
משום כבוד הבריות! כי אולי יהיו איזה אנשים  –ולמה?? 

יהיו מתמקדים  – תאתון המדבר –שכשיבואו לראות את הפלא 
ורואים בזה את "האתון שביישה והוכיחה את בלעם השוטה 
ולא היה לו מה לענות לה", ולא יהיו רואים בזה את "האמונה 

שחס המקום על כבוד וההשגחה וחיבת ישראל", ומשום 
 ון.הבריות, הורה הקב"ה למלאך להרוג את האת

האם מדברים כאן  –שומו שמים! על מי מדברים כאן! 
הלא מדובר כאן בפחות  –שמביישים את הצדיק הגדול?? 

בלעם הרשע! שהוא מהגרועים ביותר ומהטמאים ם שבפחותי
הלא כל אחד שיש לו מידות רעות הוא  –והמתועבים שבגויים! 

ה, מתלמידיו של בלעם הרשע וכמו שמפורש במסכת אבות פ"
ואף על פי כן חס הקב"ה על "כבודו", והרג את האתון  – טמי"

 שו.כדי שלא לביי

וזה מה שצריכים ללמוד, שאם על כבודו של בלעם הרשע חס 
שאסור לבייש או  –קל וחומר בן בנו של קל וחומר  –המקום 
שיהיה! ואפילו אם יש לו שום אחד מישראל, יהיה מי ללהכאיב 

 .סיבה גדולה וחשובה

ִרים ִנְבְראּו משנה ו'(: "פרק ה ) נאמר במשנה באבות ה ְדב  ר  ֲעש 
ָאֶרץ, ּוִפי ַהְבֵאר, ּוִפי  שֹות, ְוֵאלו ֵהן, ִפי ה  ת ֵבין ַהְשמ  ְבֶעֶרב ַשב 

ִמיר, ְוַהכְ  ן, ְוַהַמֶטה, ְוַהש  ָאתֹון, ְוַהֶקֶשת, ְוַהמ  ב, ה  ב, ְוַהִמְכת  ת 
תֹו ֶשל מֶשה, ְוֵאילֹו  ְוַהלּוחֹות. ְוֵיש אֹוְמִרים, ַאף ַהַמִזיִקין, וְקבּור 

ת ֲעשּוי ה ת ִבְצב  ם ָאִבינּו. ְוֵיש אֹוְמִרים, ַאף ְצב  ה   ".ֶשל ַאְבר 

לשון הר"ב נגזר עליה וכו'.  -ופי האתון וכתב על כך התוס' יו"ט: 
חי כל כך מששת ימי בראשית עד זמן בלעם. כי לא יתכן שהיה 

שכל אלו עשרה דברים שנבראו בין  ,וכן פירש בדרך חיים
השמשות לא בריאה ממש. אלא גזירה שגזר הבריאה בין 
השמשות. שאין נראה כי האיל של יצחק היה חי מששת ימי 

 בראשית עד אברהם. ע"כ.

השכים אברהם "א( מובא: פרק ל)פרקי דרבי אליעזר באולם 
בבקר ולקח את ישמעאל ואת אליעזר ואת יצחק בנו עמו וחבש 

 הוא החמור בן האתון ,הוא שרכב עליו אברהם ,את החמור
הוא  ",וישכם אברהם בבקר" אמרשנ שנבראת בין השמשות

ויקח משה את אמר "או למצרים שנוהחמור שרכב עליו משה בב
 אשתו ואת בניו וירכיבם על החמור הוא החמור שעתיד בן דוד

 ".עני ורוכב על החמור"ב עליו שנ' לרכו

ובמדרש תלפיות )ענף חמור( מובא: שאברהם מסר את החמור 
שלו ליצחק, ויצחק ליעקב, ויעקב ללוי ולוי לקהת וקהת לעמרם 
ועמרם למשה וכו'. וכותב שם וא"ת לאחר שמת משה היכן 
נשאר אותו החמור? וי"ל, כשעלה משה להר נבו למות שם עלה 

ונשאר החמור שם על ההר ורועה שם עד שיבוא  עם החמור,
 משיח. עכ"ל.

נמצא כי אתונו של בלעם זכתה שבנה החמור היוצא ממנה הוא 
שם קידשה יהיה חמורו של משיח. ויש לומר, כי מצד אחד היא 

ה בחיים בזה שפתחה את פיה, אולם מצד שני להשאירשמים 
יצא מזה בזיון לבלעם. לכן היא עצמה מתה אולם לא ניתן כי 

 ,היוצא ממנהבנה שתקבל בזה ה תששכר על קידוש השם שע
 יהיה חמורו של משיח. 
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