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אהבה זה לא מספיק
היהדות היה דת ש  ההבה: ש  ש וש ההבות גדו ות. "ְוָהַהְבָתּ 
"ְוָהַהְבָתּ  ְ הֶֹדָך";  ּוְבָכ   ָך  ַנְבְשׁ ּוְבָכ   ְ ָבְבָך  ָכ   ְבּ ֱה־ ֶֹהיָך  ה'  ֵהת 
ֶהֶרץ ִ ְצָרִים".1 י ֵגִרים ֱהִייֶתם ְבּ ר, ִכּ ם ֶהת ַהֵגּ ְ ֵרֲעָך ָכּ ֹוָך"; "ַוֲהַהְבֶתּ

הייתה  גם  היה  ההבה,  ש   דת  היה  שהיהדות  רק  ו ה 
החיים  ב רכז  הההבה  הת  שהע ידה  הרהשונה  הציווי יזציה 
בכ   כי  ציינו  החרים,  וכ והו  ק"ס  והיס,  הסובר  ה וסריים. 
הזהב  הדו ה  כ    רעיון  רכזי  יש  הגדו ות  הציווי יזציות 
"נהג בהחרים כבי שהתה רוצה שינהגו בך",2 הו בניסוח הש י י 
תורת  חכ י  תעשה  חברך".3  ע יך  ה  " ה ששנוה  ה    ש  
כנגד  " ידה  הו  הדדי",  "ה טרוהיזם  קורהים  זה  ה שחקים 
 ידה". הד יות  חשב הוכיחו כי בצורות  סוי ות ש ה )ובייחוד 
זוהי  נובהק  ההרוורד(,  שתכנן  רטין  ה"נדיבה"  בווריהציה 

ההסטרטגיה הטובה ביותר  הישרדותה ש  כ  קבוצה.4

היהדות היה גם דת ש  צדק. ה ברט היינשטיין דיבר ע  
"הההבה הכ עט קנהית  צדק" שגר ה  ו  הודות   ז ו שהו יד 
יהודי.5 ההסבר היחיד הניתן בתורה  בחירתו ש  הברהם  הותו 
ה  ְיַצֶוּ ר  ֲהֶשׁ ְ ַ ַען  יו  ְיַדְעִתּ י  "ִכּ  היות  ייסדה ש  ה ונת ה' הוה 

ט"  ָבּ ֶרְך ה' ַ ֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוִ ְשׁ ְ רּו ֶדּ יתֹו ַהֲחָריו ְוָשׁ ָניו ְוֶהת ֵבּ ֶהת ָבּ
ההם  וצדק?  ההבה  בין  השי וב  נדרש  יט(.  דוע  יח,  )ברהשית 

הין די בההבה? 
התשובה ט ונה בקטע קצרצר ו ט ט  בברשתנו, כו ו כ ה 
 י ים בודדות. הן בהות  החר ש סובר כי  בן נתן  יעקב, סוף 
סוף, הת רח   הישה — ת ורת שבע שנות עבודה נוסבות. כדי 
הסברים  הדבוס  ה צהת  ע ינו  זכור שעד  עוצ תן,  הת   הבין 
היו נדירים, ורוב  תב  י בית הכנסת,   עט ה ה שע דו  יד 
סבר התורה שע  הבי ה,  ה קרהו הת ה י ים בברשת השבוע 
ה ה רק ש עו הותן.6 תה יכי עיבוד ה ידע בש יעה ובקריהה 
שונים  הוד זה  זה. כשהנחנו קורהים, הנחנו רוהים הת הטקסט 
כו ו — ה שבט, הִבסקה — בבת החת. בש יעה זה ב תי הבשרי. 
הנחנו שו עים  י ה החר  י ה, והיננו יכו ים  דעת  רהש כיצד 
ביותר  החזקים  הסברותיים  ההבקטים  כ ה  ן  יסתיים.   שבט 
בתרבות שבע ־בה נובעים  כך ש י ותיו הרהשונות ש   שבט 

יוצרות ציביות  ה שך  סוים, הך הה שך החר.
הנה הן ה י ים שהנו שו עים  החר נישוהי יעקב  רח : 
וקיווינו.  ציבינו  כט,  (.  כך  )ברהשית  ָרֵח "  ֶהת  ם  ַגּ ֱהַהב  "ַוֶיּ
 יעקב יש עכשיו שתי נשים, החיות, דבר שיהיה  י ים הסור ע  
בי הה כה. זהו  צב טעון ב תח. הב  הרושם הרהשון ש נו הוה 

שהצ  יעקב הכו  יהיה בסדר. הוה הוהב הת שתיהן.

ם ֶהת  ַגּ ֱהַהב  "ַוֶיּ ָהה".  ֵ ּ ִ" זו  וברת ב י ה הבהה:  ציבייה 
הבשרי  בחינה  הינו  הדבר  הבתעה;  רק  היננה  זו  ָהה".  ֵ ּ ִ ָרֵח  
הת  הה".  "יותר  כבי שההב  כהן  "ִ  הה"  ש עו  תחבירית. 
ג" היננו  יותר מאת  גם הת ב  ה ה ש שבט ב תכונת "ה ההב 
 ן ההבשר. ה י ים "גם" ו" " )ב ובן "יותר  ־"( סותרות זו הת 
זו. זהו החד  הותם  קרים נדירים והדירים, שהתורה  שת שת 

ב תכוון בתחביר שבור כדי  בטה  ערכת יחסים שבורה.7

פרשת
ויצא

 עי וי נש ת: בינחס בן יעקב השר הייז, עזריה  בן הריה  ייב שרטר
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ההוב, הו הבי ו  זה הההוב בחות,  הרגיש דחוי, נטוש, נשכח, 
בודד.  שום כך הי הבשר  בנות חברה, קהי ה הו הבי ו  שבחה 

ע  הההבה  בדה. נדרשת גם תשתית ש  צדק, ש  הוגנות.

הם נביט בהחת־עשרה הובעותיו ש  השורש הה"ב בסבר 
ברהשית, נג ה תובעה יוצהת דובן. בכ  בעם שהההבה נזכרת, 
היה  חו  ת עי ות. יצחק הוהב הת עשו הב  רבקה הוהבת הת 
יעקב. יעקב הוהב הת יוסף, בנה הבכור ש  רח , יותר  שהוה 
הוהב הת שהר בניו. כך נוצרו שתיים  יריבויות־ההחים הגור יות 

ביותר בתו דות ע נו.

הב  הבי ו הן  תג דות בהביטנו ה  הובעתו הרהשונה ש  
השורש הזה בתורה, ב י ות הבתיחה ש  ברשיית עקידת יצחק: 
ר ָהַהְבָתּ ֶהת ִיְצָחק" )כב, ב(. רש"י  ְנָך ֶהת ְיִחיְדָך ֲהֶשׁ "ַקח ָנה ֶהת ִבּ
הו ר — בעקבות  דרש, ש צדו קיב  הת השרהתו  ן ההשווהה 
ה תבקשת בין עקידת יצחק  סבר היוב — שכהשר הברהם ערך 
" כ   השטן  ה והים,  ה ר  יצחק  בנו  היג    הת  סעודה  חוג 
סעודה שעשה הברהם  ה הקריב  בניך בר החד הו הי  החד"; 
הותך.  הוהב  יותר  כבי שהוה  יצחק  הת  הוהב  הברהם  כ ו ר, 
הותו  בַני',  ה  'זבח  הו ר  ו  הייתי  "הי ו  השיב  ו,  הקב"ה 
היה  עכב".8 כ ו ר, זו הייתה הסיבה  ניסיון העקידה:  הרהות 

שהההש ה שבבי השטן כוזבת.

תיהו וגיות  כזו  סיבות  היה  דת ש  ההבה.  היה  היהדות 
ע וקות. בעו ם ה יתוס, הה ים היו עוינים כ בי בני ההדם, הו 
ב קרה הטוב הדישים  הם. גם בהתיהיזם בן ז ננו היקום והחיים 
קיי ים ב י שום סיבה. הנחנו תהונות חו ר, ברי  קריות עיוורת 
וברירה טבעית. גישתה ש  היהדות היה היבה ביותר ה וכרת  י. 
הנחנו כהן  בני שה והים ברה הותנו בההבה ובס יחה, וביקש 

י  ְרה ה' ִכּ והז  גיע הבסוק הבה — וטורף הת הק בים: "ַוַיּ
נּוָהה ֵ ָהה". ההם  הה הייתה שנוהה?  ה. הרי בבסוק הקודם  ְשׂ
נה ר  נו שיעקב ההב הותה.   ה  תכוונת הבוה התורה בהו רה 
"שנוהה"? היה  תכוונת   ה ש הה הרגישה. נכון, היה הייתה 
שהיה  הו ר  זה  בחות  החותה.  בחינתה  ההובה  הב   ההובה, 
שבע  הורך  וידעה  כ   עכשיו,  יודעת   — יודעת  שנוהה.  הה 
יעקב — שיעקב  הוהב עד  השנים שהייתה השתו היחידה ש  
כ ות בהחותה הצעירה רח . התורה  סברת ששבע השנים שעבד 
ַהֲהָבתֹו הָֹתּה" )כט, כ(.  ָיִ ים ֲהָחִדים ְבּ בשבי  רח  היו בעיניו "ְכּ

 הה  ה הייתה שנוהה. היה הייתה ההובה בחות. הב  הדם 
הנתון ב צב כזה הינו יכו  ש ה  הרגיש דחוי. התורה  טעי ה 
הותנו  כהבה ש   הה בש ות שהיה נותנת  י דיה.  בכור היה 
י".  שני היה  ה ֶיֱהָהַבִני ִהיִשׁ י ַעָתּ ָעְנִיי ִכּ י ָרָהה ה' ְבּ קורהת רהובן, "ִכּ
ם ֶהת ֶזה".  ן ִ י ַגּ ֶתּ נּוָהה ָהנִֹכי ַוִיּ י ְשׂ ַ ע ה' ִכּ י ָשׁ קורהת ש עון "ִכּ
ֶוה  ִיָ ּ ַעם  ַהַבּ ה  "ַעָתּ כי ה רה  נותנת הת השם  וי,   ש ישי היה 
ה ָבִנים" )כט,  ב- ה(. יגון רב שנים  י  ֹו ְשׁ ָֹשׁ י ָיַ ְדִתּ י ֵהַ י ִכּ ִהיִשׁ
נסוך ע  הבסוקים ה  ו. כך גם בברק הבה, כהשר רהובן  ביה 
  הה דודהים  עוררי ההבה, שת שוך בעזרתם הת יעקב ה יה, 
ורח , החווה כהב  סוג החר, צער העקרּות,  בקשת   הה כ ה 
י — ְוָ ַקַחת  ְך ֶהת ִהיִשׁ  ן הדודהים.  הה הו רת  ה: "ַהְ ַעט ַקְחֵתּ

ִני?" ) , טו(. הו   ותה  שוועת.  ם ֶהת ּדּוָדֵהי ְבּ ַגּ

שי ו  ב  ה קרה. זה התחי  בההבה. זה גם ה שיך בההבה. 
יעקב ההב הת רח . הוה ההב הותה   בט רהשון. הין עוד סיבור 
ההבה כזה בתורה כו ה. כשהנחנו  תוודעים  רהשונה  הברהם 
ו שרה, הם כבר נשוהים. השתו ש  יצחק נבחרת  ו בידי עבד 
וזו  ההחרים.  יותר  ההבות  רגשי  הוה  הוהב.  יעקב  הב   הביו. 
הבעיה. הההבה  החדת, הב  גם  ב גת. היה גור ת  זה שהינו 
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צריך  "כ   ה שהתה  הביט ס  שרו  השישים  בשנות  צדק.  היה 
הוה ההבה". ה ווהי שזה היה נכון. הבה נההב — הב  הבה  ה 
נשכח הת ה ה ה רגישים  ה־ההובים. גם הם בני הדם. גם  הם 

יש רגשות. גם הם עשויים בצ ם ה והים. 
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 Evolution and Mathematics (or, Why We Need Each Other to Succeed), Melbourne:

 .Text, 2011
ש'  לי,  גר נית:  מצטייר  שהוא  כפי  העולם  עולמי:  דמות  היינשטיין,  ה ברט   .5

הטינגר, ת  הביב: ה"י שטיב , תרצ"ה. 
ה י ה "קריהה" בביטוי "קריהת התורה"  ש עה כ ובן הקרהה בקו ,  ה קריהה   .6
בעיניים. והכן, ע  בי רוב הרהשונים, קריהת התורה היה חובת הציבור,  ה חובתו 

ש  כ   תב   יחיד ) הבדי   קריהת ה גי ה בבורים(.
ְהיֹוָתם  הֶ ר ַקִין ֶה  ֶהֶב  ָהִחיו ַוְיִהי ִבּ הדוג ה הק הסית  כך היה הבסוק ה קוטע "ַוֹיּ  .7
ַהְרֵגהּו" )ברהשית ד, ח(. שבירת ה שבט ) ה ה ר  ָקם ַקִין ֶה  ֶהֶב  ָהִחיו ַוַיּ ֶדה ַוָיּ ׂ ָשּ ַבּ
קין ה  הב  החיו?(  בטהת הת שבירת היחסים שהובי ה  שבירת ה וסר —  רצח 

הרהשון.
רש"י  ברהשית כב, ה.  .8

 התנו שכ והו נההב הת זו תנו ונס ח  הם. הההבה, ההבת ה', 
 וב עת בעצם הווייתנו. 

הההבה  הת  ש נו  בטהים  ה רכזיים  הטקסטים  רבים  ן 
עו ם"  "ההבת  ע   ה דברת  קריהת ש ע,  ש בני  הברכה  הזו: 
ה';  הת  ה צווה  ההוב  עצ ה,  קריהת ש ע  רבה";  "ההבה  הו 
קידשנו  "השר  היה  הותה  ה קדי ה  שהברכה  הכוהנים,  ברכת 
ב צוותיו וציוונו  ברך הת ע ו ישרה  בההבה"; שיר השירים, 
שירת הההבה הגדו ה; " כה דודי  קרהת כ ה" ש  רבי ש  ה 
ה קבץ; "ידיד נבש" ש  רבי ה יעזר הזכרי. הם רצונכם  חיות 
תהבו  הם  ההבו.  חבצתם  התקרב  ה והים,  הם  ההבו.  היטב, 
שביתכם ית  ה בהור השכינה, ההבו. הההבה היה  קו ו ש  ה'. 

הבשר  בנות  שבחה,  הי  הינה  סביקה.  ההבה  הב  
צדק.  גם  נדרש  ההבה  בדה.  ע   חברה,  וכ ה  כ ה  החת  וע  
הההבה  שוחדת, הצדק נקי כביים. הההבה ברטיקו רית, הצדק 
הצדק  והי ו  ו ה  החר,  זה  הההבה  ובנית  הדם  הוניברס י. 
נוצר עיקר חיינו  שווה  כו . ע  ה תח הזה שבין ההבה וצדק 
סבר  רבים  סיבורי  נושהם ש   שזה  הוה  ה וסריים.  ה  קרה 
ברהשית. הסבר הזה עוסק בהנשים וביחסים ביניהם, בעוד שהר 

התורה  ת קדת בעיקר בחברה. 
הצדק ב י הההבה הוה צחיח. הההבה שהין ע ה צדק עושה 
הי  ה ה שכ עט  הההוב־בחות.  נרהה  זה  כך  בחות  הו  עוו , 
ובעונה החת. היטיב  הבשר  חוות הת הההבה והת הצדק בעת 
 בטה זהת ני ס בוהר, הביזיקהי חתן ברס נוב , כשגי ה שבנו 
הדבר  נקודת  הת  יכו   רהות  הוה  חבץ  חנות  קו ית:  גנב 
הך  ה  )ההבה(,  הב  ש   ו נקודת  בט  )צדק(  שובט  ש    בט 

 שתי הנקודות בו־ז נית.
ב ב חיי ה וסר ש נו נ צה עי ות שהין  ו בתרון בשוט. 
הין חוק הצבע שיה ר  נו  תי התגובה הנכונה היה ההבה, ו תי 
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