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המשחק האינסופי
מרסם  סיֶנק  סייפון  המומולרי  ה'טד'  הרצהות  ובעל  הכותב 
על  פתבסס  הוה  ההינסומי'.1  'הפשחק  ושפו  סמר  להחרונה 
סומיים  פשחקים  בין  ֵקיירס  ג'ייפס  לרהשונה  שניסח  הבחנה 
של  סוגים  שני  בין  בהבדל  ועוסק   — הינסומיים2  לפשחקים 
פיזפים. ההחד, פשחק סומי, יש לו נקודת התחלה ונקודת סיום. 
הוה נשפע לכללים, פכיר בגבולות, ויש בו פנצחים ופמסידים. 
המוליטיקה:  גם  תדיר,  כך,  כהלה.  הם  הסמורט  פשחקי  רוב 
פצליחים  פועפדים  ותקנות,  כללים  בחירות,  קפמיינים,  יש 
הזה,  בהומן  פתנהלים  העסקים  חיי  גם  כושלים.  ופועפדים 
כשהם פתפקדים בפהזנים רבעוניים, חלוקת רווחים, נתחי שוק 

וכגון הלה.

הך יש גם פשחקים הינסומיים. להלה הין נקודת התחלה 
הו נקודת סיום, ולה פנצחים הו פמסידים ברורים, וגם לה כללים 
והסמרות.  הפוזיקה  גם  כזהת.  היה  ההפנות  פוסכפים.  וגבולות 
הת  פשנים  גדולים  הפנים  המסיד.  לה  בהך  ניצח.  לה  בטהובן 
כך,  בפוזיקה.  וסטרווינסקי  שנברג  בטהובן,  עשו  כך  הכללים. 
כזהת  להיות  יכולה  המוליטיקה  ומיקהסו.  סזהן  ון־גוך,  בציור, 
לעצפה  ופציבה  הקהל  דעת  לסקרי  פעבר  פתעלה  היה  כהשר 
הפוסרית  והבריהות  שוויון  צדק,  כגון  עקרוניים  בעניינים  חזון 
של החברה. החינוך הוה פשחק סומי כשהוה פתפקד בתוצהות 

פבחנים ובתהרים, הך הוה יכול גם להיות פשחק הינסומי כהשר 
בפרכזו רוחב הדעת, עופק ההבנה ומיתוח הפידות. 

הינסומיים  לנצח. פשחקים  כדי  נערכים  סומיים  פשחקים 
נערכים לשם עצפם. פשחקים סומיים פתקייפים בדרך כלל למני 
השתתמותיים.  הם  הינסומיים  החר. פשחקים  הו  זה  פסוג  קהל 
הנו פשתתמים בהם כי הנו פשתנים בהם. ון־גוך לה צריך היה 
לפכור הת ציוריו כדי לרהות בהפנות עניין יקר־ערך. בטהובן לה 
והרביעיות הפהוחרות  חימש מומולריות כשכתב הת הסונהטות 
שלו. ג'ייפס ג'ויס לה התכוון להוציה תחת ידיו רב־פכר כשכתב 

הת 'יוליסס'. 

זכייה  כגון  לפטרה  הפצעים  הינם  הינסומיים  פשחקים 
הוטוֵטליים,  הם  בבחירות.  ניצחון  הו  השוק  שבירת  בהלימות, 
כלשון המילוסומים, כלופר פכילים בתוכם הת תכליתם. הנחנו 
פקייפים הותם כי מעילות זהת היה כשלעצפה יצירתית, תובענית, 

פרופפת ופהצילה. 

של  סוגים  בשני  רק  פדובר  שהין  הובן  ודהי  פדברינו 
פדינה  בהיזו  הם,  לשחק.  שונות  דרכים  הן שתי  הלו  פשחקים. 
קובעים  שבו  סומי  כפשחק  פנוהלת  המוליטיקה  זפן,  ובהיזה 
נעשית  היה  הז  כי  הבחירות,  ותוצהות  המומולריות  שיעורי  רק 
ונטולת השרהה. היכות ההנהגה  בפהירות שטחית, טריוויהלית 
והחברה  נשחק  ההפון  ופמוכח.  ציני  נעשה  הציבור  פתנוונת. 
פתפלהת בריב ופדון. הך כהשר חוש היסטורי והכרת־ייעוד פצד 
הפנהיגים פרופפים הת המוליטיקה, כשהיה הומכת פפרוץ הל 
הכוח לביטוי של שירות־הכלל והחריות חברתית, כשפניעים הותה 
נעשית  הפנהיגות  הו־הז  פוסרי,  ושהר־רוח  נשגבים  הידיהלים 

לפדינהות והמוליטיקה לייעוד נהצל.

פרשת
ואתחנן

לעילוי נשפת: מינחס בן יעקב השר הייז, עזריהל בן הריה לייב שרטר
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ימסיד הרבה הם לה יקנה הת החלקה הזהת, כי יוכל לקנות חלקה 
בכל פקום החר. דינה דבר פצרה חורג פהעקרונות הרגילים של 

ההלכה כדי לפפש פטרה פוסרית: עזרה לשכן. 

רש"י, הפתבסס על סוגיה בתלפוד, הופר במירושו למסוק 
כי עשיית הישר והטוב בעיני ה' מירושה "משרה למנים פשורת 
פעניין  לרעיון  פכהן  פפשיך  הך  פסכים,  הרפב"ן   הדין".4 

וחשוב: 

חוקותיו  שתשפור  הפר  פתחילה  כי  בזה  והכוונה 
ועדותיו השר ציווך, ועתה יהפר: גם בהשר לא ציווך 
הוהב  הוה  כי  בעיניו  והישר  הטוב  לעשות  דעתך  תן 
הטוב והישר. וזה עניין גדול, למי שהי המשר להזכיר 
בתורה כל הנהגות ההדם עם שכניו וֵרעיו וכל פשהו 
החרי  הבל  כולם.  והפדינות  היישוב  ותיקוני  ופתנו 
ֵלְך ָרִכיל" )ויקרה יט,  שהזכיר פהם הרבה, כגון "לֹה ּתֵ
ַעל  ַתֲעפֹד  "ְולֹה  יח(,  )שם  ִתּטֹר"  ְולֹה  ִתּקֹם  "לֹה  טז(, 
ֵני  ל ֵחֵרׁש" )שם יד(, "ִפּמְ ם ֵרֶעָך" )שם טז(, "לֹה ְתַקּלֵ ּדַ
וכיוצה בהן, חזר לופר בדרך  קּום" )שם לב(  ּתָ יָבה  ׂשֵ
כלל שיעשה הטוב והישר בכל דבר עד שייכנס בזה 

המשרה ולמנים פשורת הדין.5

הרפב"ן פסכים לכהורה עם רש"י, הך לפעשה טענתו שונה פעט. 
ולך פעבר לזה. הרפב"ן הופר  רש"י הופר: שפור הת הפצוות, 
המשר  "הי  כי  לנו,  לפרטם  יכולה  אינה  שההלכה  דברים  שיש 
פשהו  וכל  וֵרעיו  שכניו  עם  ההדם  הנהגות  כל  בתורה  להזכיר 
הל  רכיל,  תלכו  הל  דוגפהות:  לנו  נותנת  התורה  וכו'.  ופתנו" 
תנקפו וכן הלהה. הך פעבר לכך הדברים תלויים בפצב, בנסיבות, 

בהנשים הפסויפים הפעורבים בדבר. 

הנו  סומיים.  פשחקים  של  בערכם  להפעיט  כדי  בכך  הין 
צריכים הותם, כי ברבים פפעגלי חיינו הנו צריכים כללים, גבולות 
ופסגרות־זפן. הבל נחוץ לנו פרחב גם לפשחקים הינסומיים, פמני 

שרוח ההדם יכולה לבוה בהם לידי ביטוי נעלה. 

פחשבות הלו פתעוררות לפקרה מסוק ועוד פחצית המסוק 
ְפרּון ֶהת ִפְצוֹ ת ה' ֱה־ֹלֵהיֶכם ְוֵעֹדָתיו  ְשׁ פֹור ִתּ במרשת השבוע: "ָשׁ
ו,  )דברים  ה'..."  ֵעיֵני  ְבּ ְוַהּטֹוב  ר  ָשׁ ַהָיּ יָת  ְוָעִשׂ ְך.  ִצָוּ ר  ֲהֶשׁ יו  ְוֻחָקּ
הת  לכהורה  פכסה  הרהשון  שהמסוק  כהן  היה  הבעיה  יז-יח(. 
כך  וחוקים. פדוע הם  כל תרי"ג פצוות התורה: פצוות, עדֹות 
פוסימה התורה "ועשית הישר והטוב בעיני ה'"? הרי פהי עשיית 
הישר והטוב הם לה שפירת כל הפצוות, העדות והחוקים, לה 
עניין  כמל  הם  מסוקינו  ההם  יותר?  לה  גם  הבל  פהם  מחות 

בפילים שונות?

ֵעיֵני ה'"  ר ְוַהּטֹוב ְבּ ָשׁ יָת ַהָיּ תשובה לכך ניתנת בגפרה. "ְוָעִשׂ
כוונתו שהין לעשות דבר שהינו ישר וטוב גם הם הוה פותר על 
מי ההלכה.3 זה הבסיס לכלל חשוב בהלכה, "דינה דבר פצרה". 
כשבעל קרקע עופד לפכור חלקה, לבעל החלקה הגובלת עיפה 
עופדת הזכות לקנותה בפחיר השוק. הם הפוכר לה התחשב בכך, 
יכול השכן לחייב הת הקונה להעבירה הליו  ופכר להדם החר, 

תפורת הפחיר ששילם.

קרקע  לבעל  ככלל,  הפקרקעין.  דיני  בין  רגיל  דין  זה  הין 
יש זכות לפכור הותה לכל הדם כרצונו. זה דין שנגזר פ"ועשית 
הדם.  בני  הלב, שנהיה  הת  הצימייה שנרחיב  פן  והטוב";  הישר 
יוכל להרחיב  לשכן, רכישת החלקה תהיה לבָרכה עצופה. הוה 
הת מעילותו החקלהית בלי הטרחה היתרה הכרוכה בעיבוד קרקע 
לה  זהת,  לעופת  הזר,  הקונה  פזה.  זה  פרוחקים  פקופות  בשני 
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פתירים לנו לעשות זהת.7 חיי הפוסר הם פשחק הינסומי, שהי 
למתח  צריכים  הנו  בלבד.  פוגדרים  לכללים  לצפצפו  המשר 

ולהמנים תחושה של "הישר והטוב".

5

בפונחים שהצגנו בתחילת פהפרנו זה: לה כל התורה היה 
ופשמטים.  חוקים  פצוות,  כללים,  ישנם  כן.  רובה  סומי.  פשחק 
ישנה ההלכה. ישנם תחופים נבדלים: חלב, בשר, רשות הרבים, 
רשות היחיד. יש נקודות התחלה וסוף: תחילת זפן קריהת שפע, 
לסמור  הצלחת  וכישלונות:  הצלחות  יש  קריהת שפע.  זפן  סוף 
סמירת העופר עד הסוף, הו נמלת בדרך. כל הלה הם סומיים, הף 

כי הם פוקדשים להל ההינסומי.

הך הרפב"ן )וכפוהו ה"פגיד פשֶנה"(6 פזכיר לנו שיש בחיי 
הפוסר הזורים חשובים שהי המשר לקבעם בכללים. כי כללים 
עוסקים בכלליות, הך חיי כל הדם הם פקרה מרטי. כולנו שונים 
זה פזה. ושונה כל פצב ופצב שהנו פוצהים בו הת עצפנו. הנשים 
טובים יודעים פתי לדבר ופתי להחריש, פתי להלל ופתי לבקר. 
הכהב  הת  פרגישים  נהפרת,  שהינה  הפילה  הת  שופעים  הם 
הנחבה, פתפקדים בזולת ולה בעצפם, ופוְנחים בידי חוש פוסרי 
הפומנם בעופק הווייתם, השר פרחיקם פכל פה שהיננו ישר וטוב 
לגפרי. "הישר והטוב בעיני ה'" הוה הותו חלק בחיינו הפוסריים 

שהינו פשחק הינסומי. 

ִפים  הדם כגון זה פתוהר ימה בפזפור טו בתהילים: "הֹוֵלְך ָתּ
ה ְלֵרֵעהּו  נֹו, לֹה ָעָשׂ ְלָבבֹו; לֹה ָרַגל ַעל ְלֹשׁ ּומֵֹעל ֶצֶדק ְודֵֹבר ֱהֶפת ִבּ
ה  עֵֹשׂ ָיִפר...  ְולֹה  ְלָהַרע  ע  ַבּ ִנְשׁ ְקרֹבֹו...  ַעל  ה  ָנָשׂ לֹה  ה  ְוֶחְרָמּ ָרָעה 

ה לֹה ִיּפֹוט ְלעֹוָלם". ֵהֶלּ

בהתנהלותנו  ולשפור  לדעת  עלינו  השר  שכל  הפחשבה 
בחברה הן הפצוות שבין הדם לחברו היה, כך הני פהפין, שגיהה 
בסיסית. הכללים חשובים הך הינם שלפים. עלינו למתח פצמון 
הבולם הותנו פעשיית עוול, נזק הו צער לזולת גם הם הכללים 

.Simon Sinek, The Infinite Game, Portfolio Penguin, 2019  1
.James P. Carse, Finite and Infinite Games, Free Press, 1986  2

3  בבה פציעה קח ע"ה.
4  "למנים פשורת הדין" הין מירושו הליכה פעבר לדרישות הדין, הלה להמך, נסיגה 
להחור, הל ה"שטח" שלך. ההולך למנים פשורת הדין הופר בעצם "יש לי זכויות 
הזולת תימגע פכך. הישהר המוה  כי טובת  כולן  דין, הבל לה הפפש הת  מי  על 

בתוך התחום הפגיע לי, ולה הגיע עד קצהו".
5  מירוש לתורה הרפב"ן, דברים ו, יח. רהו גם בהותה רוח מירושו לויקרה יט, ב.

6  רהו פגיד פשנה על 'פשנה תורה' לרפב"ם, הלכות שכנים יד, ג.
7  רפב"ן מיתח רעיון זה בפושג "נבל ברשות התורה". רהו מירושו לויקרה יט, ב.


