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  )ז:לו' תה(" ' ּוְבֵהָמה תֹוִׁשיַע הָאָדם"
  עמיצור ברק

  

 הפרטיםבין . במחצית השנייה של הפרשה מתוארת שיבת אֵחי יוסף ממצרים וקורותיהם בירידתם השנייה
  : (!)הם נזכרים שש פעמים. דות התמוהה בחמוריהם של האחיםר ההתרחשויות נמנית ההתמקואיתשל 

 ֶאת ַוַּיְרא ַּבָּמלֹון ַלֲחמֹרֹו ִמְסּפֹוא ָלֵתת ַׂשּקֹו ֶאת ָהֶאָחד ַוִּיְפַּתח... ַוֵּיְלכּו ֲחמֵֹריֶהם ַעל ִׁשְבָרם ֶאת ַוִּיְׂשאּו
  .)כז-כו:מב( ַאְמַּתְחּתֹו ְּבִפי ...ַּכְסּפֹו
 ְוָלַקַחת ...מּוָבִאים ֲאַנְחנּו ְּבַאְמְּתחֵֹתינּו ַהָּׁשב ַהֶּכֶסף ְּדַבר ַעל ַוּיֹאְמרּו יֹוֵסף ֵּבית הּוְבאּו ִּכי יםָהֲאָנִׁש  ַוִּייְראּו
  .)יח:מג (ֲחמֵֹרינּו ְוֶאת ַלֲעָבִדים אָֹתנּו
  .)כד:מג (ֲחמֵֹריֶהםלַ  ִמְסּפֹוא ַוִּיֵּתן ...ַמִים ַוִּיֶּתן יֹוֵסף ֵּביָתה ָהֲאָנִׁשים ֶאת ָהִאיׁש ַוָּיֵבא
  .)ג:דמ (ַוֲחמֵֹריֶהם ֵהָּמה ֻׁשְּלחּו ְוָהֲאָנִׁשים אֹור ַהּבֶֹקר
  .)גי:דמ (ָהִעיָרה ַוָּיֻׁשבּו ֲחמֹרֹו ַעל ִאיׁש ַוַּיֲעמֹס ִׂשְמלָֹתם ַוִּיְקְרעּו

בביטויים העלילה אין  מתקבל הרושם שמצד בהשמטת החמוריםמקריאת כל ששת הפסוקים הללו 
  :לכן מתבקשות השאלות האלה.  חשובים לקורא כל מידע או מסרםהמושמטי

  ?מה הסיבה או התכלית בעצם אזכור החמורים בכלל וריבוי האזכורים בפרט .1
 ?הדורש תשומת לב, האם יש עניין מיוחד בחמורים אלה או בקשר שלהם עם בעליהם .2
 ?האם יש מסרים שמעבר לעלילה .3

 

 :שבהן מתגלים ממצאים דומים, אחרותשאלות אלו מתעצמות לאור עיון בפרשיות 
 נראה כמו בפרשתנו , בפרשת העֵקדה, האזכור של החמור באחד האירועים המכוננים בקורות עמנו

: ומתבקשת כאן עוד שאלה כפולה)! ב"כ' בר(בייחוד כשהחמור נזכר שם פעמיים , מיותר מצד העלילה
חמור לסייע לאברהם הזקן וליצחק ומדוע לא נלקח ה, מה חשיבות הדיווח על השארתו עם הנערים

 !הרי לשאת את העצים, אם לא לרכיבה? במעלה ההר
 ִאְׁשּתֹו ֶאת מֶֹׁשה ַוִּיַּקח" :מצד העלילה נראה מיותר גם אזכור חמורו של משה בשובו ממדיין למצרים 

  ).כ:ד' שמ" (ִמְצָרִים ַאְרָצה ַוָּיָׁשב ַהֲחמֹר ַעל ַוַּיְרִּכֵבם ָּבָניו ְוֶאת
 ַּבת ָהִריִעי" :באחת מן המפורסמות שבנבואות מופיע חמור כבהמת הרכיבה של המשיח, ע כידו 

  ).ט:ט' זכ" (ֲאתֹנֹות ֶּבן ַעִיר ְוַעל ֲחמֹור ַעל ְורֵֹכב ָעִני ...ָלךְ  ָיבֹוא ַמְלֵּכךְ  ִהֵּנה ְירּוָׁשַלִם
 חמור – רוהחמ על )משה(וירכיבם " ):ילקוט שמעוני(במדרש את שלושת האזכורים האלה ל קשרו "חז 

 י"ראו רש( "עליו להגלות המשיח מלך שעתיד והוא יצחק לעקידת אברהם שחבש החמור הוא, המיוחד
 .חיים מיוחד-החמור הוא בעל, אכן: מדרש זה הוא תשובה חלקית לשאלות שלעיל). כ:ד' לשמ

  ּוָבָקר צֹאן לֹו ַוְיִהי ּבּוָרהעֲ ּבַ  יבֵהיִט  םּוְלַאְברָ " :בהיות אברהם במצריםלראשונה נזכרים חמורים במקרא 
. א: רשימת המתנות מוזרה מכמה בחינות). טז:יב' בר" (ּוְגַמִּלים ַוֲאתֹנֹת ּוְׁשָפחֹת ַוֲעָבִדים ַוֲחמִֹרים
רק לגבי החמורים מפורטים הזכרים . ב'; ויהי לו מקנה ועבדים'ב בקיצור הלוא ניתן לכתו: הפירוט

                                                           
   בעיקר (נוסף למחקריו המקצועיים  .שומרוןבפקולטה להנדסה במרכז האוניברסיטאי אריאל ב' עמיצור ברק הוא פרופ

  .במות שונותב כותב מאמרים בנושאים תורניים ומדינייםהוא ) בנושא התפלת מים
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, י היה לשים את העבדים בראש הרשימה או בסופה אבל לא במרכזההסדר ההיררכי ההגיונ. ג; והנקבות
 !בין החמורים ובין האתונותודאי שלא 

 ָׁשַלח ּוְלָאִביו" :יש פירוט מיותר לכאורה של זכרים ונקבות בבהמות המשא" ויגש"בפרשת , כיוצא בזה 
). כג:מה( "ַלָּדֶרךְ  ְלָאִביו ּוָמזֹון ָוֶלֶחם ָּבר נְֹׂשאֹת ֲאתֹנֹת ְוֶעֶׂשר ִמְצָרִים ִמּטּוב נְֹׂשִאים ֲחמִֹרים ֲעָׂשָרה ְּכזֹאת

 .'ּוָמזֹון ָוֶלֶחם ָּבר  וגםִמְצָרִים ִמּטּוב  נְֹׂשִאיםעשרים חמורים'והרי אפשר היה לקצר ולכתוב 
 ובשלוש מהן האזכור נראה מיותר לכאורה, החמורים נזכרים כמה פעמים בספר שופטים : 

  ).י:ה (ִׂשיחּו ֶּדֶרךְ  ַעל ְוהְֹלֵכי ִמִּדין ַעל יְֹׁשֵבי ֹותְצחֹר ֲאתֹנֹות רְֹכֵבי  
  ).ד- ג:י (ֲעָיִרים ְׁשלִֹׁשים ַעל רְֹכִבים ָּבִנים ְׁשלִֹׁשים לֹו ַוְיִהי... ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַוִּיְׁשּפֹט ַהִּגְלָעִדי ָיִאיר ַאֲחָריו ַוָּיָקם  
 ַעל רְֹכִבים ָבִנים ְּבֵני ּוְׁשלִֹׁשים ָּבִנים ַאְרָּבִעים לֹו ַוְיִהי. ַהִּפְרָעתֹוִני ִהֵּלל ןּבֶ  ַעְבּדֹון ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַאֲחָריו ַוִּיְׁשּפֹט  

  ).יד- יג:יב (ֲעָיִרם ִׁשְבִעים
  :ניתן להציע תשובות חלקיות אחדות

חיים במקרא היא נרחבת מאוד ומצריכה -על השאלה הראשונה ניתן לומר שההתייחסות הכללית לבעלי
הייחוד של החמורים מתבטא . היא חלק ממנה, נושא דיון זה, ההתמקדות בחמורים. נפרדדיון נרחב ב

  :במקומות נוספים במקרא
 1.החמור הוא הבהמה היחידה שחייבת בפדיון בכורות  

 מלבד כושר הדיבור היא זכתה . עליונההחיים היחיד המתואר כבעל רוחניות -האתון של בלעם היא בעל
ל השתווה בנביאותו "שלדברי חז, "היודע דעת עליון("שנעלם מעיני בלעם ', ה-  את מלאךלראותגם 

 . ל אבל לא ראוהו- עדן והדג שבלע את יונה קיבלו מסרים מהא- הנחש בגן). למשה
 בייחוד , ייתכן שהפסוק רומז לנו שהאדם והבהמה, טז:יב' אם אין סדר היררכי בולט ברשימה שבבר

 ַהְּבֵהָמה ּוִמְקֶרה ָהָאָדם ְבֵני ִמְקֶרה ִּכי" :כמאמר החכם מכל אדם, ו קרוב לזהמעמדם שווה א, החמורים
 ִהיא ָהעָֹלה ָהָאָדם ְּבֵני רּוחַ  יֹוֵדעַ  ִמי ...ָאִין ַהְּבֵהָמה ִמן ָהָאָדם ּומֹוַתר ַלּכֹל ֶאָחד ְורּוחַ  ...ָלֶהם ֶאָחד ּוִמְקֶרה
מסר זה עשוי להיות מענה אפשרי לחלק . )כא-יט:ג' קה" (ְלַמָּטה יאִה  ַהּיֶֹרֶדת ַהְּבֵהָמה ְורּוחַ  ְלָמְעָלה

 .מהשאלות דלעיל
לשלוש השאלות הראשונות היא מגוון התפקודים הרחב של החמור , פרוזאית, תשובה אפשרית אחרת
הן לחרישה ) שלא כסוסים(הן למשא , )שלא כצאן ובקר(הוא משמש הן לרכיבה : לעומת בהמות אחרות

. אלא כל ייחודו בהיותו כוח עזר, מה שאין כן צאן ובקר, אין הוא מקור למאכל ומלבוש). םשלא כגמלי(
יש לזכור שבמציאות . הוא גם נוח לטיפול ושליטה עקב מידותיו הנוחות יותר מבהמות העבודה האחרות

  .ומכאן חשיבותן, הזמין ביותרלעזרה  האנרגיהבהמות העבודה מקור היו  ,הטכנולוגית באותם ימים
ניתן . מסר אפשרי אחר מפרשתנו הוא אחריותנו כבני אדם לשלום הבהמות שבבעלותנו ולתזונתן

 הן מהמידע שהתורה ,"ַלֲחמֹרֹו ִמְסּפֹוא ָלֵתת"כגון , ללמוד זאת הן מהביטויים שאינם חיוניים לעצם העלילה
אם האחים . "ֲחמֵֹרינּו ְוֶאת יםַלֲעָבדִ  אָֹתנּו ָלַקַחת"מעבירה לנו על אודות חששם של האחים שהמצרי רוצה 

אלא ? ומה עניין יש לקורא בשעבוד חמורי העבדים? מדוע עליהם לדאוג לחירות חמוריהם, ישתעבדו
  .לשלום בהמותינושלנו שהתורה מלמדת אותנו על האחריות 

לא רק כקריאה להתנהגות ראויה אלא גם כאורח חיים המאפיין " הצנע לכת"מסר חיוני אחר הוא 
אשר , החל מאברהם. שלא כבני אומות העולם רוכבי הסוסים,  בעיקר את אומתנו בעבר ובעתידבפועל

 המשיח שחרף גדולתו יבוא רכוב על המלךועד , למרות עושרו ומעמדו בחר לרכוב על הנמוכה שבבהמות
  !  לא על סוס–ַעִיר 

. וס הגבוה המסמל גאווהובין הס, המייצג ענווה, מסר זה מתיישב היטב עם הניגוד בין החמור הנמוך
וכיכרות הערים הגדולות מקושטות בפסלי מלכים על גבי סוסים , בנוהג שבעולם רוכבים מלכים על סוסים

, למרבה הפרדוקס, אבל בעם ישראל. גם ָעצמת הצבאות הקלאסיים התבססה על פרשים ורכב. אבירים
. גמלים וחמורים אבל לא סוסים, צאן ובקרלשלושת האבות וליוצאי מצרים היו . הסוס אינו רצוי ואינו מצוי

בראש רשימת הבהמות שרכש יוסף ") ויגש"בפרשת (סוסים נזכרים לראשונה במקרא ! אלה היו למצרים
כמו כן הם נזכרים בראש רשימת הבהמות . במסע ההלוויה של יעקב") ויחי"בפרשת (אחר כך . עבור פרעה

כ יוצאים "בדר. סוף- במרדף אחרי בני ישראל עד יםובמודגש , ")וארא"פרשת (שנפגעו במכת הֶּדבר 
יתרה . )א:כ 'דב( "ֵמֶהם ִתיָרא לֹא ...ָוֶרֶכב סּוס ְוָרִאיתָ  אְֹיֶביךָ  ַעל ַלִּמְלָחָמה ֵתֵצא ִּכי: "אויבינו נגדנו בסוסים

... ֹו סּוִסיםּל-ַיְרֶּבה- לֹא" :המודרכים לנהוג בצניעות וענווה,  התורה אוסרת ריבוי סוסים למלכי ישראל–מזו 
  ).כ-טז:יז' דב" (ֵמֶאָחיו ְלָבבֹו רּום ְלִבְלִּתי) ובסוף ההנחיה(

 
  !יצוין שציווי פדיון בכור חמור וחמורו של אברהם בסיפור העֵקדה נזכרים כל בוקר בברכות השחר   1
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טבעי ומתבקש לנצל את הרכב : הפרדוקס שבאיסור ריבוי הסוסים מתבטא בבניית הכוח הצבאי
 ֶאל 'ה ַוּיֹאֶמר" :אוסר על יהושע להשתמש בשלל זה' אך ה, והסוסים הנופלים לידינו שלל במלחמה

 ).ו:יא' יה" (ִּתְׂשרֹף ַמְרְּכבֵֹתיֶהם ְוֶאת ְּתַעֵּקר סּוֵסיֶהם ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ֲחָלִלים ֻּכָּלם ֶאת נֵֹתן ָאנִֹכי ָמָחר ...ְיהֹוֻׁשעַ 
 תאֶ  ָּדִוד ַוְיַעֵּקר ...ָּפָרִׁשים ֵמאֹות ּוְׁשַבע ֶאֶלף ...ָּדִוד ַוִּיְלּכֹד" :ללא ציווי מפורש, ובעקבות יהושע הולך גם דוד

  ).ד:ב ח"שמו" (ָרֶכב ֵמָאה ...ַוּיֹוֵתר ָהֶרֶכב ָּכל
 סּוִסים ֻאְרֹות ֶאֶלף ַאְרָּבִעים ִלְׁשלֹמֹה ַוְיִהי" :למרבה התמיהה עבר שלמה בנו על האיסור להרבות סוסים       

  .  החלה הידרדרות שלטונווכך, )ו:א ה"מל" (ָּפָרִׁשים ֶאֶלף ָעָׂשר ּוְׁשֵנים ְלֶמְרָּכבֹו
  

: והנושעהעני והעָנו ,  סופית כשנחזור לצניעות שמייצג המלך המשיחע    יש לקוות שעם ישראל ייווש   
  .א"בב).  ט:ט 'זכ" (ֲחמֹור ַעל ְורֵֹכב ָעִני הּוא ְונֹוָׁשע ַצִּדיק ָלךְ  ָיבֹוא ַמְלֵּכךְ  ִהֵּנה"

  
  


