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עת לאהבה ועת לצדק
"ְוָ ַהְבָתּ  גתולות.  שלוש  הבות  של  של  הבה:  תת  הי   היהתות 
ּוְבָכל ְמ ֶֹתָך" )תברים ו, ה(;  ָך  ַנְפְשׁ ּוְבָכל  ָכל ְלָבְבָך  ְבּ ֵ ת ה' ֱ ־לֶֹהיָך 
י ֵגִרים  ִכּ ר,  ם ֶ ת ַהֵגּ מֹוָך" )ויקר  יט, יח(; "ַוֲ ַהְבֶתּ "ְוָ ַהְבָתּ ְלֵרֲבָך ָכּ

ֶ ֶרץ ִמְ ָרִים" )תברים י, יט(.1 ֱהִייֶתם ְבּ

ול  רק שהיהתות הי  תת של  הבה, הי  גם הייתה ה יוויליז יה 
הסופר  המוסריים.  החיים  במרכז  ה הבה  הר שונה שהבמיתה  ת 
ק"ס לו יס, וכמוהו  חרים,  יינו כי בכל ה יוויליז יות הגתולות 
יש רביון מרכזי התומה לכלל הזהב "נהג ב חרים כפי ש תה רו ה 
ל   בליך  "מה ששנו   הלל  בניסוח השלילי של  בך",2  ו  שינהגו 
תבשה לחברך" )שבת ל  ב" (. חכמי תורת המשחקים קור ים לזה 
" לטרו יזם התתי",  ו "מיתה כנגת מיתה". התמיות מחשב הוכיחו 
כי ב ורה מסוימת של  לטרו יזם זה )ובפרט בוורי  יה ה"נתיבה" 
ביותר  הטובה  ה סטרטגיה  זוהי  מה רוורת(,  נוב ק  מרטין  שתכנן 

להישרתותה של כל קבו ה.3

בל  תיבר  של  תק.  לברט  יינשטיין  תת  גם  הי   היהתות 
"ה הבה הכמבט קנ ית ל תק" שגרמה לו להותות למזלו שהולית 
 ותו יהותי.4 ההסבר היחית הניתן בתורה לבחירתו של  ברהם להיות 
ָניו  ָבּ ֶ ת  ה  ְיַ ֶוּ ר  ֲ ֶשׁ ְלַמַבן  יו  ְיַתְבִתּ י  "ִכּ הו   ה'  מייסתה של  מונת 

ט" )בר שית  ָפּ ּוִמְשׁ ְ ָתָקה  ַלֲבׂשֹות  ֶרְך ה'  ֶתּ ְמרּו  ְוָשׁ ַ ֲחָריו  יתֹו  ֵבּ ְוֶ ת 
יח, יט(. מתוב נתרש השילוב בין  הבה ו תק? ה ם  ין תי ב הבה? 

התשובה טמונה בקטב ק ר ר ומטלטל בפרשתנו, כולו כמה 
מילים בותתות. הן ב ות ל חר שמסופר כי לבן נתן ליבקב, סוף סוף, 
 ת רחל ל ישה — תמורת שבב שנות בבותה נוספות. כתי להבין  ת 
בו מתן של מילים  לו, בלינו לזכור שבת המ  ת התפוס הספרים 
היו נתירים, ורוב מתפללי בית הכנסת, למבט  לה שבמתו לית ספר 
התורה שבל הבימה, ל  קר ו  ת המילים בפרשת השבוב  ל  רק 
שמבו  ותן.5 תהליכי ביבות המיתב בשמיבה ובקרי ה שונים מ ות 
זה מזה. כש נחנו קור ים,  נחנו רו ים  ת הטקסט כולו — המשפט, 
הִפסקה — בבת  חת. בשמיבה זה בלתי  פשרי.  נחנו שומבים מילה 
 חר מילה, ו יננו יכולים לתבת מר ש כי ת משפט יסתיים. כמה 
מן ה פקטים הספרותיים החזקים ביותר בתרבות שבבל־פה נובבים 
מכך שמילותיו הר שונות של משפט יו רות  יפיות להמשך מסוים, 

 ך ההמשך  חר.

לרחל:  יבקב  נישו י  ל חר  שומבים  ש נו  המילים  הן  הינה 
ם ֶ ת ָרֵחל" )בר שית כט, ל(. לכך  יפינו וקיווינו. ליבקב  ֱ ַהב ַגּ "ַוֶיּ
יש בכשיו שתי נשים,  חיות, תבר שיהיה לימים  סור בל פי ההלכה. 
זהו מ ב טבון במתח.  בל הרושם הר שון שלנו הו  ש  ל יבקב 

הכול יהיה בסתר. הו   והב  ת שתיהן.

ם ֶ ת ָרֵחל  ֱ ַהב ַגּ ָ ה". "ַוֶיּ  יפייה זו מופרת במילה הב ה: "ִמּלֵ
ָ ה". זו  יננה רק הפתבה; התבר  ינו  פשרי מבחינה תחבירית.  ִמּלֵ
"ִמל ה" משמבו כ ן "יותר מכפי ש הב  ת ל ה".  ל  שמשפט 
במתכונת "   הב גם  ת ב יותר מאת ג"  יננו מן ה פשר. המילים 
"גם" ו"מ" )במובן "יותר מ-"( סותרות זו  ת זו. זהו  חת מ ותם 

פרשת
ויצא

לבילוי נשמת: פינחס בן יבקב  שר  ייז, בזרי ל בן  ריה לייב שרטר
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בבת  ביתי  לו  נבחרת  י חק  של  נשו ים.  שתו  כבר  הם  ולשרה, 
 ביו.  בל יבקב  והב. הו  רגשי יותר מה בות ה חרים. וזו הבביה. 
ה הבה מ חתת,  בל גם מפלגת. הי  גורמת לזה ש ינו  הוב,  ו 
 פילו לזה ה הוב פחות, להרגיש תחוי, נטוש, נשכח, בותת. משום 
לבנות חברה, קהילה  ו  פילו משפחה בל ה הבה  כך  י  פשר 

לבתה. נתרשת גם תשתית של  תק, של הוגנות.

בספר  השורש  ה"ב  של  הופבותיו  בחמש־בשרה  נביט   ם 
נזכרת,  פבם שה הבה  בכל  תופן.  יו  ת  תופבה  נגלה  בר שית, 
י חק  והב  ת בשו  בל רבקה  והבת  ת  הי  מחוללת בימות. 
יבקב. יבקב  והב  ת יוסף, בנה הבכור של רחל, יותר משהו   והב 
 ת ש ר בניו. כך נו רו שתיים מיריבויות־ה חים הגורליות ביותר 

בתולתות במנו.

הן מתגמתות בהביטנו  ל הופבתו הר שונה של   בל  פילו 
השורש הזה בתורה, במילות הפתיחה של פרשיית בקיתת י חק: "ַקח 
ר ָ ַהְבָתּ ֶ ת ִיְ ָחק" )כב, ב(. רש"י בל פסוק  ְנָך ֶ ת ְיִחיְתָך ֲ ֶשׁ ָנ  ֶ ת ִבּ
זה  ומר — בבקבות מתרש, שמ יתו קיבל  ת השר תו מן ההשוו ה 
המתבקשת בין בקיתת י חק לספר  יוב — שכ שר  ברהם ברך סבותה 
לחוג  ת היגמל בנו י חק  מר השטן ל לוהים, "מכל סבותה שבשה 
 ברהם ל  הקריב לפניך פר  חת  ו  יל  חת"; כלומר,  ברהם  והב 
 ת י חק יותר מכפי שהו   והב  ותך. הקב"ה השיב לו, " ילו הייתי 
 ומר לו 'זבח  ותו לפַני', ל  היה מבכב". כלומר, זו הייתה הסיבה 

לניסיון הבקיתה: להר ות שהה שמה שבפי השטן כוזבת.

תי ולוגיות  מסיבות  כז ת  הי   של  הבה.  תת  הי   היהתות 
ה תם,  ו  בני  כלפי  בוינים  היו  ה לים  המיתוס,  בבולם  במוקות. 
במקרה הטוב  תישים להם. גם ב תי יזם בן זמננו היקום והחיים 
קיימים בלי שום סיבה.  נחנו ת ונות חומר, פרי מקריות ביוורת 

מקרים נתירים ו תירים, שהתורה משתמשת במתכוון בתחביר שבור 
כתי לבט  מברכת יחסים שבורה.6

י  ִכּ ה'  ְר   "ַוַיּ הקלפים:  וטורף  ת   — הב   הפסוק  מגיב  ו ז 
הקותם  בפסוק  הרי  ל .  שנו ה?  הייתה  ל ה  ה ם  ֵלָ ה".  נּוָ ה  ְשׂ
נ מר לנו שיבקב  הב  ותה. למה מתכוונת  פו  התורה ב ומרה 
הייתה  הי   נכון,  הרגישה.  של ה  למה  מתכוונת  הי   "שנו ה"? 
 הובה,  בל  הובה פחות מ חותה. מבחינתה זה  ומר שהי  שנו ה. 
ל ה יותבת — יותבת בכשיו, ויתבה לכל  ורך שבב השנים שהייתה 
 שתו היחיתה של יבקב — שיבקב מ והב בת כלות ב חותה ה בירה 
רחל. התורה מספרת ששבב השנים שבבת בשביל רחל היו בביניו 

ַ ֲהָבתֹו  ָֹתּה" )כט, כ(.  ָיִמים ֲ ָחִתים ְבּ "ְכּ

ל ה ל  הייתה שנו ה. הי  הייתה  הובה פחות.  בל  תם 
מטבימה  התורה  תחוי.  להרגיש  יכול של   כזה  ינו  במ ב  הנתון 
לילתיה. לבכור הי   נותנת   ותנו מכ בה של ל ה בשמות שהי  
י". לשני הי   ה ֶיֱ ָהַבִני ִ יִשׁ י ַבָתּ ָבְנִיי ִכּ י ָרָ ה ה' ְבּ קור ת ר ובן, "ִכּ
ֶזה".  ֶ ת  ם  ַגּ ִלי  ן  ֶתּ ַוִיּ ָ נִֹכי  נּוָ ה  ְשׂ י  ִכּ ה'  ַמב  ָשׁ י  "ִכּ קור ת שמבון 
י  ֶוה ִ יִשׁ ַבם ִיָלּ ה ַהַפּ לשלישי הי  נותנת  ת השם לוי, ב ומרה "ַבָתּ
ה ָבִנים" )כט, לב-לה(. יגון רב שנים נסוך בל  לָֹשׁ י לֹו ְשׁ י ָיַלְתִתּ ֵ ַלי ִכּ
הפסוקים הללו. כך גם בפרק הב , כ שר ר ובן מבי  לל ה תות ים 
מבוררי  הבה, שתמשוך בבזרתם  ת יבקב  ליה, ורחל, החווה כ ב 
התות ים. ל ה  מן  מסוג  חר,  בר הבקרּות, מבקשת מל ה כמה 
ִני?"  ם ֶ ת ּתּוָתֵ י ְבּ י — ְוָלַקַחת ַגּ ְך ֶ ת ִ יִשׁ  ומרת לה: "ַהְמַבט ַקְחֵתּ

)ל, טו(.  ומללותה משוובת. 

שימו לב מה קרה. זה התחיל ב הבה. זה גם המשיך ב הבה. 
יבקב  הב  ת רחל. הו   הב  ותה ממבט ר שון.  ין בות סיפור 
ל ברהם  לר שונה  מתוותבים  כש נחנו  כולה.  בתורה  כזה   הבה 
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משתי  ל   ) הבה(,  ך  של  ב  מבט  מנקותת  ) תק(,  ו  שופט 
הנקותות בו־זמנית.7

בלב חיי המוסר שלנו נמ   בימות ש ין לו פתרון פשוט.  ין 
חוק   בב שי מר לנו מתי התגובה הנכונה הי   הבה, ומתי הי  
 תק. בשנות השישים שרו הביטלס "כל מה ש תה  ריך הו   הבה". 
הלוו י שזה היה נכון. ה הבה  ינה מספקת. הבה נ הב —  בל הבה 
ל  נשכח  ת  לה המרגישים ל ־ הובים. גם הם בני  תם. גם להם 

יש רגשות. גם הם בשויים ב לם  לוהים. 

ש לות לשולחן שבת

ה ם רב ל הוב  נשים מסוימים יותר מ חרים?	 
במה ה תק  וניברסלי?	 
בל מה  נו מכריזים בחוזרנו בל הביטוי " בינו מלכנו" 	 

בתפילות הימים הנור ים?

5

וברירה טבבית. גישתה של היהתות הי  היפה ביותר המוכרת לי. 
וביקש  ובסליחה,  ב הבה  בר   ותנו  ש לוהים  מפני  כ ן   נחנו 
ה',  ה הבה,  הבת  לו.  ונסלח  הזולת  נ הב  ת  שכמוהו  מ יתנו 

מובלבת בב ם הווייתנו. 

רבים מן הטקסטים המרכזיים שלנו מבט ים  ת ה הבה הזו: 
הברכה שלפני קרי ת שמב, המתברת בל " הבת בולם"  ו " הבה 
רבה"; קרי ת שמב ב מה, המ ווה ל הוב  ת ה'; ברכת הכוהנים, 
שהברכה המקתימה  ותה הי  " שר קיתשנו במ וותיו ו יוונו לברך 
 ת במו ישר ל ב הבה"; שיר השירים, שירת ה הבה הגתולה; "לכה 
רבי  של  נפש"  "יתית  רבי שלמה  לקבץ;  של  כלה"  לקר ת  תותי 
 ליבזר  זכרי.  ם ר ונכם לחיות היטב,  הבו.  ם חפ תם להתקרב 
ל לוהים,  הבו.  ם ת בו שביתכם יתמל  ב ור השכינה,  הבו. 

ה הבה הי  נווהו של ה'. 

 בל  הבה  ינה מספיקה.  י  פשר לבנות משפחה, ובל  חת 
כמה וכמה חברה, בל  הבה לבתה. נתרש גם  תק. ה הבה משוחתת, 
ה תק נקי כפיים. ה הבה פרטיקולרית, ה תק  וניברסלי. ה הבה 
מופנית ל תם זה ול  ל חר, ו ילו ה תק שווה לכול. בל המתח הזה 
שבין  הבה ו תק נו ר ביקר חיינו המוסריים. ל  מקרה הו  שזה 
נוש ם של רבים מסיפורי ספר בר שית. הספר הזה בוסק ב נשים 

וביחסים ביניהם, בבות ש ר התורה מתמקתת בביקר בחברה. 

ה תק בלי ה הבה הו   חיח. ה הבה ש ין במה  תק בושה 
שכמבט  י  ה הוב־פחות.  ל   לזה  נר ה  לפחות  כך  בוול,  ו 
היטיב  ובבונה  חת.  בבת  ה תק  ו ת  ה הבה  לחוות  ת   פשר 
לבט  ז ת נילס בוהר, הפיזיק י חתן פרס נובל, כשגילה שבנו גנב 
חפץ מחנות מקומית. הו  הבין שיכולות להיות לו שתי תגובות 
של  מבט  מנקותת  בנו  לר ות  ת  יכול  הו   הזה:  למ ב  נפרתות 
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 Martin Nowak and Roger Highfield, Super Cooperators: Altruism, Evolution 3  ר ו למשל
 .and Mathematics (or, Why We Need Each Other to Succeed), Melbourne: Text, 2011
4   לברט  יינשטיין, דמות עולמי: העולם כפי שהוא מצטייר לי, מגרמנית: ש'  טינגר, 

תל  ביב:  "י שטיבל, תר "ה. 
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כל מתפלל יחית )להבתיל מקרי ת המגילה בפורים(.
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