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אחי יוסף ממצרים וקורותיהם בירידתם השנייה .בין הפרטים
במחצית השנייה של הפרשה מתוארת שיבת ֵ
של תיאור ההתרחשויות נמנית ההתמקדות התמוהה בחמוריהם של האחים .הם נזכרים שש פעמים )!(:
ַויּ ְִשׂאוּ ֶאת ִשׁ ְברָם ַעל ֲחמֹר ֶ
ֵיהם ַויּ ְֵלכוַּ ...ויּ ְִפ ַתּח ָה ֶא ָחד ֶאת ַשׂקּוֹ ָל ֵתת ִמ ְספּוֹא ַל ֲחמֹרוֹ ַבּ ָמּלוֹן ַויּ ְַרא ֶאת
אַמ ַתּ ְחתּוֹ )מב:כו-כז(.
ַכּ ְספּוְֹ ...בּ ִפי ְ
מוּב ִאים ...ו ְָל ַק ַחת
ַחנוּ ָ
אַמ ְתּח ֵֹתינוּ ֲאנ ְ
ֹאמרוּ ַעל ְדּ ַבר ַה ֶכּ ֶסף ַה ָשּׁב ְבּ ְ
יוֹסף ַויּ ְ
הוּבאוּ ֵבּית ֵ
ָשׁים ִכּי ְ
ִיראוּ ָה ֲאנ ִ
ַויּ ְ
ְאת ֲחמֹרֵינוּ )מג:יח(.
ֲב ִדים ו ֶ
א ָֹתנוּ ַלע ָ
ַויּ ֵ
ֵיהם )מג:כד(.
ִתּן ִמ ְספּוֹא ַל ֲחמֹר ֶ
ִתּן ַמיִםַ ...ויּ ֵ
יוֹסף ַויּ ֶ
יתה ֵ
ָשׁים ֵבּ ָ
ָבא ָה ִאישׁ ֶאת ָה ֲאנ ִ
ֵיהם )מד:ג(.
ָשׁים ֻשׁ ְלּחוּ ֵה ָמּה ַו ֲחמֹר ֶ
ַהבּ ֶֹקר אוֹר ְו ָה ֲאנ ִ
ָשׁבוּ ָה ִעירָה )מד:יג(.
ַויּ ְִק ְרעוּ ִשׂ ְמל ָֹתם ַוַיּ ֲעמֹס ִאישׁ ַעל ֲחמֹרוֹ ַויּ ֻ
מקריאת כל ששת הפסוקים הללו בהשמטת החמורים מתקבל הרושם שמצד העלילה אין בביטויים
המושמטים כל מידע או מסר חשובים לקורא .לכן מתבקשות השאלות האלה:
.1
מה הסיבה או התכלית בעצם אזכור החמורים בכלל וריבוי האזכורים בפרט?
האם יש עניין מיוחד בחמורים אלה או בקשר שלהם עם בעליהם ,הדורש תשומת לב?
.2
האם יש מסרים שמעבר לעלילה?
.3
שאלות אלו מתעצמות לאור עיון בפרשיות אחרות ,שבהן מתגלים ממצאים דומים:
העקדה ,נראה כמו בפרשתנו
 האזכור של החמור באחד האירועים המכוננים בקורות עמנו ,בפרשת ֵ
מיותר מצד העלילה ,בייחוד כשהחמור נזכר שם פעמיים )בר' כ"ב(! ומתבקשת כאן עוד שאלה כפולה:
מה חשיבות הדיווח על השארתו עם הנערים ,ומדוע לא נלקח החמור לסייע לאברהם הזקן וליצחק
במעלה ההר? אם לא לרכיבה ,הרי לשאת את העצים!
 מצד העלילה נראה מיותר גם אזכור חמורו של משה בשובו ממדיין למצריםַ " :ויּ ִַקּח מ ֶֹשׁה ֶאת ִא ְשׁתּוֹ
אַר ָצה ִמ ְצ ָריִם" )שמ' ד:כ(.
ָשׁב ְ
ְו ֶאת ָבּנָיו ַויּ ְַר ִכּ ֵבם ַעל ַה ֲחמֹר ַויּ ָ
יעי ַבּת
 כידוע ,באחת מן המפורסמות שבנבואות מופיע חמור כבהמת הרכיבה של המשיחָ " :ה ִר ִ
ְרוּשׁ ַלִם ִהנֵּה ַמ ְל ֵכּ ְך יָבוֹא ָל ְךָ ...ענִי ְור ֵֹכב ַעל חֲמוֹר ו ְַעל ַעיִר ֶבּן ֲאתֹנוֹת" )זכ' ט:ט(.
י ָ
 חז"ל קשרו במדרש את שלושת האזכורים האלה )ילקוט שמעוני(" :וירכיבם )משה( על החמור – חמור
המיוחד ,הוא החמור שחבש אברהם לעקידת יצחק והוא שעתיד מלך המשיח להגלות עליו" )ראו רש"י
לשמ' ד:כ( .מדרש זה הוא תשובה חלקית לשאלות שלעיל :אכן ,החמור הוא בעל-חיים מיוחד.
וּב ָקר
יטיב ַבּ ֲעבוּרָהּ ַוי ְִהי לוֹ צֹאן ָ
אַב ָרם ֵה ִ
וּל ְ
 לראשונה נזכרים חמורים במקרא בהיות אברהם במצריםְ " :
וּשׁ ָפחֹת ַו ֲאתֹנֹת ְוּג ַמ ִלּים" )בר' יב:טז( .רשימת המתנות מוזרה מכמה בחינות :א.
ֲב ִדים ְ
ַו ֲחמ ִֹרים ַוע ָ
הפירוט :הלוא ניתן לכתוב בקיצור 'ויהי לו מקנה ועבדים'; ב .רק לגבי החמורים מפורטים הזכרים


עמיצור ברק הוא פרופ' בפקולטה להנדסה במרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון .נוסף למחקריו המקצועיים )בעיקר
בנושא התפלת מים( הוא כותב מאמרים בנושאים תורניים ומדיניים בבמות שונות.
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והנקבות; ג .הסדר ההיררכי ההגיוני היה לשים את העבדים בראש הרשימה או בסופה אבל לא במרכזה,
ודאי שלא בין החמורים ובין האתונות!
אָביו ָשׁ ַלח
וּל ִ
 כיוצא בזה ,בפרשת "ויגש" יש פירוט מיותר לכאורה של זכרים ונקבות בבהמות המשאְ " :
ֲשׂרָה ֲחמ ִֹרים נ ְֹשׂ ִאים ִמטּוּב ִמ ְצ ָריִם ו ֶ
ְכּזֹאת ע ָ
ֶך" )מה:כג(.
אָביו ַל ָדּר ְ
וּמזוֹן ְל ִ
ָל ֶחם ָ
ְע ֶשׂר ֲאתֹנֹת נ ְֹשׂאֹת ָבּר ו ֶ
וּמזוֹן'.
ָל ֶחם ָ
והרי אפשר היה לקצר ולכתוב 'עשרים חמורים נ ְֹשׂ ִאים ִמטּוּב ִמ ְצ ָריִם וגם ָבּר ו ֶ
 החמורים נזכרים כמה פעמים בספר שופטים ,ובשלוש מהן האזכור נראה מיותר לכאורה:
ֶך ִשׂיחוּ )ה:י(.
ר ְֹכ ֵבי ֲאתֹנוֹת ְצחֹרוֹת י ְֹשׁ ֵבי ַעל ִמ ִדּין ְוה ְֹלכֵי ַעל ֶדּר ְ
ַויּ ָ
ָקם אַ ֲחרָיו י ִָאיר ַה ִגּ ְל ָע ִדי ַויּ ְִשׁפֹּט ֶאת י ְִשׂ ָר ֵאלַ ...וי ְִהי לוֹ ְשׁל ִֹשׁים ָבּנִים ר ְֹכ ִבים ַעל ְשׁל ִֹשׁים ֲעי ִָרים )י:ג-ד(.
וּשׁל ִֹשׁים ְבּנֵי ָבנִים ר ְֹכ ִבים ַעל
אַר ָבּ ִעים ָבּנִים ְ
ָאל ַע ְבדּוֹן ֶבּן ִה ֵלּל ַה ִפּ ְר ָעתוֹנִיַ .וי ְִהי לוֹ ְ
ַויּ ְִשׁפֹּט אַ ֲחרָיו ֶאת י ְִשׂר ֵ
ִשׁ ְב ִעים ֲעי ִָרם )יב:יג-יד(.
ניתן להציע תשובות חלקיות אחדות:
על השאלה הראשונה ניתן לומר שההתייחסות הכללית לבעלי-חיים במקרא היא נרחבת מאוד ומצריכה
דיון נרחב בנפרד .ההתמקדות בחמורים ,נושא דיון זה ,היא חלק ממנה .הייחוד של החמורים מתבטא
במקומות נוספים במקרא:
1
 החמור הוא הבהמה היחידה שחייבת בפדיון בכורות.
 האתון של בלעם היא בעל-החיים היחיד המתואר כבעל רוחניות עליונה .מלבד כושר הדיבור היא זכתה
גם לראות את מלאך-ה' ,שנעלם מעיני בלעם )"היודע דעת עליון" ,שלדברי חז"ל השתווה בנביאותו
למשה( .הנחש בגן-עדן והדג שבלע את יונה קיבלו מסרים מהא-ל אבל לא ראוהו.
 אם אין סדר היררכי בולט ברשימה שבבר' יב:טז ,ייתכן שהפסוק רומז לנו שהאדם והבהמה ,בייחוד
וּמ ְקרֶה ַה ְבּ ֵה ָמה
אָדם ִ
החמורים ,מעמדם שווה או קרוב לזה ,כמאמר החכם מכל אדםִ " :כּי ִמ ְקרֶה ְבנֵי ָה ָ
וּמ ְקרֶה ֶא ָחד ָל ֶהם ...ו ַ
ִ
אָדם ָהע ָֹלה ִהיא
רוּח ְבּנֵי ָה ָ
יוֹד ַע ַ
אָדם ִמן ַה ְבּ ֵה ָמה אָיִןִ ...מי ֵ
וּמוֹתר ָה ָ
ְרוּח ֶא ָחד ַלכֹּל ַ
ְרוּח ַה ְבּ ֵה ָמה ַהיֹּ ֶר ֶדת ִהיא ְל ַמ ָטּה" )קה' ג:יט-כא( .מסר זה עשוי להיות מענה אפשרי לחלק
ְל ָמ ְע ָלה ו ַ
מהשאלות דלעיל.
תשובה אפשרית אחרת ,פרוזאית ,לשלוש השאלות הראשונות היא מגוון התפקודים הרחב של החמור
לעומת בהמות אחרות :הוא משמש הן לרכיבה )שלא כצאן ובקר( ,הן למשא )שלא כסוסים( הן לחרישה
)שלא כגמלים( .אין הוא מקור למאכל ומלבוש ,מה שאין כן צאן ובקר ,אלא כל ייחודו בהיותו כוח עזר.
הוא גם נוח לטיפול ושליטה עקב מידותיו הנוחות יותר מבהמות העבודה האחרות .יש לזכור שבמציאות
הטכנולוגית באותם ימים ,היו בהמות העבודה מקור האנרגיה לעזרה הזמין ביותר ,ומכאן חשיבותן.
מסר אפשרי אחר מפרשתנו הוא אחריותנו כבני אדם לשלום הבהמות שבבעלותנו ולתזונתן .ניתן
ללמוד זאת הן מהביטויים שאינם חיוניים לעצם העלילה ,כגון " ָל ֵתת ִמ ְספּוֹא ַל ֲחמֹרוֹ" ,הן מהמידע שהתורה
ֲב ִדים ְו ֶאת ֲחמֹרֵינוּ" .אם האחים
מעבירה לנו על אודות חששם של האחים שהמצרי רוצה " ָל ַק ַחת א ָֹתנוּ ַלע ָ
ישתעבדו ,מדוע עליהם לדאוג לחירות חמוריהם? ומה עניין יש לקורא בשעבוד חמורי העבדים? אלא
שהתורה מלמדת אותנו על האחריות שלנו לשלום בהמותינו.
מסר חיוני אחר הוא "הצנע לכת" לא רק כקריאה להתנהגות ראויה אלא גם כאורח חיים המאפיין
בפועל בעיקר את אומתנו בעבר ובעתיד ,שלא כבני אומות העולם רוכבי הסוסים .החל מאברהם ,אשר
למרות עושרו ומעמדו בחר לרכוב על הנמוכה שבבהמות ,ועד המלך המשיח שחרף גדולתו יבוא רכוב על
ַעיִר – לא על סוס!
מסר זה מתיישב היטב עם הניגוד בין החמור הנמוך ,המייצג ענווה ,ובין הסוס הגבוה המסמל גאווה.
בנוהג שבעולם רוכבים מלכים על סוסים ,וכיכרות הערים הגדולות מקושטות בפסלי מלכים על גבי סוסים
אבירים .גם ָעצמת הצבאות הקלאסיים התבססה על פרשים ורכב .אבל בעם ישראל ,למרבה הפרדוקס,
הסוס אינו רצוי ואינו מצוי .לשלושת האבות וליוצאי מצרים היו צאן ובקר ,גמלים וחמורים אבל לא סוסים.
אלה היו למצרים! סוסים נזכרים לראשונה במקרא )בפרשת "ויגש"( בראש רשימת הבהמות שרכש יוסף
עבור פרעה .אחר כך )בפרשת "ויחי"( במסע ההלוויה של יעקב .כמו כן הם נזכרים בראש רשימת הבהמות
הדּבר )פרשת "וארא"( ,ובמודגש במרדף אחרי בני ישראל עד ים-סוף .בדר"כ יוצאים
שנפגעו במכת ֶ
ית סוּס ָו ֶר ֶכב ...לֹא ִתירָא ֵמ ֶהם" )דב' כ:א( .יתרה
ָא ָ
יך ְור ִ
אויבינו נגדנו בסוסיםִ " :כּי ֵת ֵצא ַל ִמּ ְל ָח ָמה ַעל אֹי ְֶב ָ
סוּסים...
מזו – התורה אוסרת ריבוי סוסים למלכי ישראל ,המודרכים לנהוג בצניעות וענווה" :לֹא-י ְַר ֶבּה-לּוֹ ִ
)ובסוף ההנחיה( ְל ִב ְל ִתּי רוּם ְל ָבבוֹ ֵמ ֶא ָחיו" )דב' יז:טז-כ(.

1

העקדה נזכרים כל בוקר בברכות השחר!
יצוין שציווי פדיון בכור חמור וחמורו של אברהם בסיפור ֵ
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הפרדוקס שבאיסור ריבוי הסוסים מתבטא בבניית הכוח הצבאי :טבעי ומתבקש לנצל את הרכב
ֹאמר ה' ֶאל
והסוסים הנופלים לידינו שלל במלחמה ,אך ה' אוסר על יהושע להשתמש בשלל זהַ " :ויּ ֶ
סוּס ֶ
ָאל ֶאת ֵ
ֲל ִלים ִל ְפנֵי י ְִשׂר ֵ
ֻלּם ח ָ
ְהוֹשׁ ַעָ ...מ ָחר אָנ ִֹכי נ ֵֹתן ֶאת כּ ָ
י ֻ
יהם ִתּ ְשׂרֹף" )יה' יא:ו(.
יהם ְתּ ַע ֵקּר ְו ֶאת ַמ ְר ְכּב ֵֹת ֶ
ָשׁיםַ ...וי ְַע ֵקּר ָדּ ִוד ֶאת
וּשׁ ַבע ֵמאוֹת ָפּר ִ
ובעקבות יהושע הולך גם דוד ,ללא ציווי מפורשַ " :ויּ ְִלכֹּד ָדּ ִודֶ ...א ֶלף ְ
ָכב" )שמו"ב ח:ד(.
ַיּוֹתרֵ ...מאָה ר ֶ
ֶכב ו ֵ
ָכּל ָהר ֶ
סוּסים
אַר ָבּ ִעים ֶא ֶלף ֻא ְרוֹת ִ
למרבה התמיהה עבר שלמה בנו על האיסור להרבות סוסיםַ " :וי ְִהי ִל ְשׁלֹמֹה ְ
ָשׁים" )מל"א ה:ו( ,וכך החלה הידרדרות שלטונו.
וּשׁנֵים ָע ָשׂר ֶא ֶלף ָפּר ִ
ְל ֶמ ְר ָכּבוֹ ְ
יש לקוות שעם ישראל ייוושע סופית כשנחזור לצניעות שמייצג המלך המשיח ,העני והענָו והנושע:
ְנוֹשׁע הוּא ָענִי ְור ֵֹכב ַעל חֲמוֹר" )זכ' ט:ט( .בב"א.
" ִהנֵּה ַמ ְל ֵכּ ְך יָבוֹא ָל ְך ַצ ִדּיק ו ָ

