
 
 
 

 חברים יקרים,
 

 פרשת כי-תצא מלאה בהנחיות לקיומה של חברה מוסרית, אמפטית וצודקת. חלק מההנחיות מופלאות וחלקן
  קשות לאוזן המערבית המודרנית ודורשות תיווך או התאמה.

 
 אני מבקש להתמקד הפעם בהנחייה אחת, שמאוד נגעה לליבי: ֹלא־ַתֲחֹרׁש ְּבׁשֹור־ּוַבֲחֹמר ַיְחָּדו  (דברים כ"ב,

  י).
 

 על פניו, ההנחיה מאוד ברורה ופשוטה: שור וחמור אינם שווים בכוחם. זו התעללות לרתום את שניהם
 למחרשה אחת. החמור לא יעמוד בקצב של השור ויירמס ויגרר מעוצמתו, והשור בסופו של דבר יישא את

 המשא כלו, כולל את החמור עצמו.
 

  אבל יש רובד נוסף.
 

 המחשבה שאפשר לרתום שור וחמור למחרשה אחת לא לוקחת בחשבון את טבעם השונה של שני בעלי
  החיים הללו.

 
  כל ברייה היא ייחודית. כל צמח, כל בעל חיים וכל אדם הם ייחודיים וחד פעמיים.

 
 "אדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד וכולן דומין זה לזה, ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא טבע כל

 אדם בחותמו של אדם הראשון, ואין אחד מהן דומה לחברו" (משנה, סדר נזיקין, מסכת סנהדרין, פרק ד,
 משנה ה).

 
 בני האדם טובעים מטבעות זהים, כי אנחנו כל הזמן משווים - כלומר מצפים שיהיה שווה, במובן של דומה.
 אנחנו משווים את עצמנו לאחרים, את עצמנו היום לאיך שהיינו פעם, את התנהגותו של אדם מסוים לעומת

 הסטנדרט החברתי המקובל, את הציונים של התלמיד במבחן לעומת הממוצע הכיתתי. אנחנו משווים גובה,
 משקל, מנת משכל, יופי, רמת נחמדות… הכל. נראה לפעמים שאין דבר שאיננו משווים, וכי עצם המבט שלנו

 הוא מבט משווה. אפילו שקיעה יפה מעלה את המחשבה: "וואי, השקיעה הזאת כל כך יפה! היא דומה
 לשקיעה שראינו לפני שנה בחופשה ביוון… בעצם לא, שם היה קצת יותר יפה", או "אין בשום מקום שקיעות

  יפות כמו השקיעה הישראלית".
 

 המוח האנושי - שהוא מדהים ומוגבל בעת ובעונה אחת - רגיל למדוד, לשקול ולהעריך. הדרך היחידה שניתן
 לעשות זאת, זה על ידי השוואה. אנחנו מוקפים במדדים שונים, כי מדד הוא כלי השוואתי, ובעזרתו אנחנו

 מעריכים את עצמנו ואת זולתנו בכל דבר ועניין.
 

 כל ציפייה שחולפת בראשנו היא תוצאה של השוואה, ואז היא שבה ומייצרת עוד סדרה של השוואות. הציפייה
 עצמה באה ממשהו ששמענו, או שראינו בברושור, ושאותו אנחנו רוצים לממש. ואולי הציפייה היא תוצאה של

 חוויה שחווינו פעם בעצמנו ואנו כעת רוצים לשחזר אותה בדיוק, או אפילו לשפר.
 



 אלא שההשוואתיות ממררת את חיינו! אנחנו כל העת מודדים ונמדדים ביחס למשהו או מישהו אחר, חיים
 תחת רודן הציונים, והציונים הם תמיד יחסית לאנשים אחרים, יחסית לנורמה שמישהו אחר קבע, יחסית

  למדדים שנראים לנו אמיתיים.
 

 באה פרשת כי-תצא, ומזכירה לנו לא לרתום את החמור ואת השור למחרשה אחת, כי אלה בריות שונות, והן
 לא ניתנות להשוואה. הם שניהם בעלי חיים. שניהם משמשים את האדם לעבודת האדמה. אפשר אפילו לומר
 שבמהות הם זהים - כשם שהזהב שממנו עשויים המטבעות הוא אותו זהב בכל מטבע ומטבע, וכל אדם עשוי

  מאותם מולקולות ואטומים - אבל בפועל הם שונים בתכלית השינוי.
 

 האם אפשר להימנע מהשוואתיות?
 

 לדעתי לא. השוואתיות הינה מנגנון ההפעלה של המוח האנושי - של האונה הקדמית שלו, זו שזיכתה אותו
  בבכורה בעולם החי. זו המטריצה שבה אנו שבויים.

 
 אבל עם קצת מודעות, אפשר למתן את יצר ההשוואתיות. אפשר לזכור שמעשה ההשוואה הוא מלאכותי

 לחלוטין. זה "רק" המנגנון המוחי שלנו בפעולה. לא יותר. המידע שמגיע אלינו מתהליך ההשוואה - בין אם הוא
 מחמיא לנו ובין אם הוא משפיל אותנו, בין אם הוא עובד עבורנו, ובין אם הוא מעכב - הוא פיקציה מוחלטת

  והמצאה אנושית מרשימה.
 

 הכל נראה אחרת כשמסירים את עדשות ההשוואתיות מעל הראייה שלנו. לא אומר שהכל נעשה יפה יותר (כי
 זו שוב השוואה), אבל הראייה נעשית בהירה יותר (וכן, גם זו השוואה…), טרייה יותר, חומלת יותר, ופתוחה

 יותר למציאות ולאינסוף הגוונים שבה.
 

 שבת שלום,
 

  אלישע


