
 

 

 

 

 פרשת כי תצא: כשלחמור מותר להיות לגמרי חמור

 

 ,חברים יקרים

 

פרשת כי תצא, החמישית בספר דברים, עמוסה במצוות. המצוות עוסקות במגוון רחב של 

תחומים, וקשה להצביע על מכנה משותף אחד. אם עד עתה שמענו הרבה בספר דברים על 

מצוות שבין האדם לאלוהיו, ועל המצוות החלות על בעלי השררה, הרי שבפרשת כי תצא, 

ברו האדם, והן עוסקות בנו, האנשים הפשוטים. חלק המצוות הן על פי רוב בין האדם לח

מהמצוות "הגיוניות" לאדם המודרני, ואפילו מעוררות השראה, וחלק לא מובנות לנו כלל. 

ערבוב בין  -אחת המצוות הפחות הגיוניות ולכן גם פחות מיושמות, היא האיסור על כלאיים 

הגידולים בשדה אחד, הכלאה בין  דברים )בגדים העשויים מחומרים שונים, ערבוב בין סוגי

בעלי חיים, הרכבה של עצי פרי, ועוד(. בספר ויקרא יש פירוט רב יותר של איסורי הכלאיים, 

 .אבל גם בפרשה שלנו יש לה נציגות מכובדת

ה וְֹלא-יְִהיֶה ְכִלי )בגד( ֶגֶבר ַעל-דברים כ"ב: "ה. ֹלא ה-ִאשָּׁ -ט. ֹלא… יְִלַבׁש ֶגֶבר ִשְמַלת ִאשָּׁ

ו.-ַתֲחרֹׁש ְבׁשֹור-ִתְזַרע ַכְרְמָך ִכְלָאיִם... י. ֹלא יא. ֹלא ִתְלַבׁש ַׁשַעְטֵנז ֶצֶמר   ּוַבֲחמֹר יְַחדָּׁ

ו   ."ּוִפְׁשִתים יְַחדָּׁ

בעידן שבו הנדסה גנטית, הכלאות חקלאיות, ובכלל, הניסיון האנושי להשביח כל הזמן את 

ע די מופרך ובעייתי. אם נוסיף לזה את הקבלה הגזע ואת היבולים, האיסור על כלאיים נשמ

שחייהם  -והסובלנות שאנחנו דורשים היום כלפי קהילת הלהט"בים, ובמיוחד הטרנסג'נדרים 

דורש עיון  -ערבוב המינים, טשטוש הזהויות   הרי שהאיסור על כלאיים, קרי, -קשים במיוחד 

 .מחודש בנושא ופרשנות שתתאים לעידן שלנו

  

ם המסורתיים )רש"י, הרמב"ן וחבריהם( טוענים שהסיבה הבסיסית לאיסור רוב הפרשני

כלאיים, היא למנוע מהאדם להתערב בצורה בוטה והרסנית במעשה הבריאה האלוהי. על 

מעשה הבריאה נאמר "טוב" ואף "טוב מאוד". מדובר ב"טוב" שהוא מעבר לתפיסה האנושית 

. האדם לא מסוגל לעולם לראות את של טוב ורע, תהיה מפותחת ומלומדת ככל שתהיה

השלם, את התמונה ההוליסטית, ולכן כל התערבות גסה מדי במנגנון אחד של הבריאה 

עלולה לפגוע במנגנון אחר, ולקלקל יותר מאשר להיטיב. מותר לשפר, מותר להתמיר, אבל 

גיון לא לטשטש גבולות ולייצר בריאה/ברייה חדשה לגמרי. בין אם אנחנו מסכימים עם ההי

הזה ובין אם לאו, אפשר לקבלה לפחות כקריאה לשים לב! להיזהר! כי אכן, לצד המתנות 

האדירות של הקדמה והטכנולוגיה )שבלעדיהם לא הייתי יכול לשלוח לכם את הדרשה 

הזאת(, את התוצאות ההרסניות של התערבות האדם בטבע אנחנו רואים, מרגישים 

 .ומריחים

  

אחד ה"ערבובים"/כלאיים המוזכרים בפרשה שלנו, שלא רק אני רוצה השנה להתמקד ב

 :שנשמע הגיוני לחלוטין, הוא אפילו מעורר השראה

ו-ַתֲחרֹׁש ְבׁשֹור-ֹלא"  ."ּוַבֲחמֹר יְַחדָּׁ



מדובר כמובן על התקופה שבה רתמו בהמות עבודה למחרשה, והן גררו את המחרשה 

, כי רק כך היא תוכל לחרוץ הכבדה לאורך השדה. המחרשה הייתה חייבת להיות כבדה

תלמים באדמה הקשה. השוורים היו הבהמות המתאימות ביותר למשימה הזו )האם גם 

אבל בעוד החמורים היו מרובים, זולים ולכן גם זמינים …(. השוורים חשבו כך? אין לי מושג

רות לכל כיס, השוורים היו יקרים מאוד )הם גם אכלו הרבה יותר וחייבו מכלאות חזקות ויק

יותר(. החמורים גם עבדו קשה! הם גם יכלו לגרור מחרשה, אבל רק מחרשה קלה, 

שההספק שלה היה מאוד נמוך, וזה התאים לחלקה קטנה של אדם עני. יתרה מזו, שוורים 

מסוגלים בקלות לעבוד ביחד. גם סוסים. אבל חמורים לא! )פרט מעניין, שלמדתי השבוע!( 

וררים עגלה, כפי שמקובל עם סוסים. העשיר, שאין לו מחסור לכן נדיר לראות שני חמורים ג

בכוח שוורים, לא יחשוב בכלל להוסיף חמור לכוח )הרי, למה לו?(. אבל אדם עני, שיש לו 

שור אחד בלבד )וזקוק ליותר מבהמה אחת(, בקלות יוכל להתפתות לרתום חמור לעזרתו של 

שהוא מביא לשטח לכוח האדיר שמביא  השור. על פניו, החמור יוסיף את מעט הכוח הטבעי

 .השור, וכך כולם יהיו מרוצים

  

אז זהו שלא. ממש לא. זה אולי מובן מאליו, אבל חשוב שייאמר, כי יש כאן שיעורים מאוד 

  .חשובים, שעשויים להקרין חזרה על החכמה הגדולה שטמונה באיסורי כלאיים בכלל

  

נסים להפעיל כלי חשמלי על ידי זרם חזק ברמה הבסיסית ביותר, זה לא עובד. כפי שמ

מיכולת הקיבול שלו והכלי נשרף, כך החמור לא מתאים למשימה שנועדה לשור )כי אם היא 

 .(נועדה לחמור, לא היו מבזבזים עליה שור

  

ברמה הבאה, יש כאן התעללות נוראית בבעלי חיים. הציפייה מהחמור תהיה לעמוד בקצב 

א להפך. העוצמות של השור ימיתו אסון על החמור. כמו כן, יש וביכולת המשא של השור, ול

 .כאן ניסיון לכפות על החמור לעבוד בעבודת צוות, שהוא אינו מסוגל, מטבעו, לעשות

  

קבלת המציאות כפי שהיא נבראה. כל  -לכן יש כאן שיחה על ציפיות. על קבלת המציאות 

 .לקריסתה, או לפחות לכאב גדול ניסיון לכפות על הבריאה עומס שלא נועד לה, יביא

  

האדם מטבעו רוצה כל הזמן עוד! עוד, ועוד, ועוד. הוא לא יודע שובע. התחושה הבסיסית של 

חייו היא חוסר )לא בהכרח מחסור, לפעמים זה סתם חוסר(. אם הוא שבע, זה רק לרגע. וגם 

ל חוסר. וזה בסדר! אם יש לו "הכל", הוא יחשוש לאבד את מה שיש לו, ושוב הוא בתודעה ש

כך האנושות התפתחה. משחר ההיסטוריה הרעב וחוסר הסיפוק היו המנוע שהניע את גלגלי 

 .היצירה

  

אבל גם ליצירה שלנו יש גבולות. גבולות בדרך כלל נקראים בשפה היהודית "דין" )חוקים, 

 -לות אסור ומותר!(. אבל במקרה שלנו גבולות הן דווקא חסד, ההפך מדין. להכיר בגבו

הנו חסד ענק. זו החמלה   -גבולות היכולת שלך, גבולות החובות שלך לחברה ולאחרים 

… אז אני לא מסוגל… במהותה. אני לא מתכוון לחוויה של פשרה )"טוב נו, מילא, מה לעשות

קצת כמו איה, החמור הנפלא מפו הדב...(. אלא להכרה שהיא לגמרי חפה  -…" כמה חבל

 .נקודה. וזה שור. נקודה. וכל אחד מהן שלם לחלוטין ומספיק לחלוטין מכל שיפוט: זה חמור.

  

אנחנו יודעים כל כך טוב לצטט את האמירות היפות שאומרות, "כל אחד הוא יחיד ומיוחד 

אנחנו … אבל אנחנו בדרך כלל ממש לא… במינו". ואנחנו באמת היינו רוצים להתכוון לזה

ת משווים את עצמנו לזולתנו, על פי כל מדד אפשרי הרי לא מפסיקים להשוות. אנחנו כל הע



כמעט )מראה, הכנסה, השכלה, נימוסין והליכות, ועוד ועוד(. זה מתחיל מינקות. כל ביקור 

בטיפת חלב הוא יותר ביקורת מאשר ביקור )וזה בסדר! מדובר בדיני נפשות, אלא שהמסר 

ולגרום לביטול עצמי חס  - לילד ולהורה -שמחלחל אל התודעה יכול להיות מכאיב מאוד 

 -וחלילה(. בהמשך, כל בחינה שילדינו עושים בבית ספר הנה אקט של השוואה. ציונים 

הם תמיד ביחס לציפייה מסוימת. אנחנו לעולם לא  -מספריים וקרים או מילוליים וחמים 

על בוחנים משהו ביחס לעצמו, שהרי אז לא היינו צריכים לבחון. עצם המילה מבחן, רומזת 

בין משהו למשהו, בד"כ בין איזושהי נורמה לבין המקרה המונח  -כך שנעשית כאן השוואה 

 .לפנינו

  

נסו לשים לב כמה השוואות אתם עושים בשעה אחת. כל מבט, כל שביב מידע, הם כולם 

עוברים עיבוד במוחנו הקודח. העיבוד כמעט תמיד כרוך בהשוואה: "המממםםםם, למה 

… הוא יותר יפה, אבל הוא ממש לא…? א יותר מ...? למה הוא לא כמוהדבר דומה? האם הו

 ."...כדי שיהיה יותר… צריך לעשות לו

  

ללא  אני חלילה לא בא להציע להימנע מהשוואות. אין קיום אנושי ללא השוואות. אין חברה

השוואות. אבל, אנחנו בחודש מיוחד, חודש אלול. חודש הסליחות וחשבון הנפש. אחד 

הוא להתבונן בהשוואות שאנחנו  -ורק אם תרצו  -נות הנפש האפשריים, אם תרצו מחשבו

עושים, ובסבל שהם מביאים לנו, ובחרדה שהם מעוררים בנו. הפלא הגדול הוא, שהשוואות 

 !סליחה גדולה… מפנות את מקומן ל

  

בריאה הלכות כלאיים מזמינות אותנו לכבד את הבריאה. בדיוק כפי שהיא. ללא כל שיפוט. ה

כבר נשפטה בבג"ץ: היא טובה מאוד! לכן, הלכות כלאיים מזמינות אותנו להכרה/תודעה 

בהירה שכל דבר הוא קודם כל הוא. פשוט הוא. הוא לא יותר, הוא גם לא פחות. הוא הוא. 

 !מסתבר, שאפשר להיות בפליאה גדולה גם ללא השוואה

  

ורת ושיפוט, רוויים בהרגלי השוואה נכון, זה קשה!!! כי אנחנו ספוגים במערכות של ביק

 .שינקנו עם כל טיפת חלב שהזינה אותנו מינקותנו ועד היום

  

 .אבל בגלל זה יש תורה. ובגלל זה יש את חודש אלול

  

ומכיוון שהזכרתי בהתחלה את קהילת הלהט"בים בתחילת הדיון, זה לא יהיה הוגן לא לסגור 

שלעיל, ברור שכל ברייה הנו/ה שלם/ה בדיוק  את הפינה הזאת גם כן לחסד. ברוח הפרשנות

 .כפי שהוא/היא. ללא ההשוואה האנושית שלנו, אין שום בעיה. יש רק קסם. יש רק מגוון

  

הנו  -בטבע בכלל ובאדם בפרט  -המגוון הוא אולי סוד הבריאה האלוהית. המגוון … והמגוון

יזהר מכלאיים, יש להיזהר לא הביטוי האולטימטיבי של אינסוף פניו של הבורא. כשם שיש לה

 .פחות מהכחדה, גם של בני אדם

  

 שבת שלום

  

 אלישע
 


