
 / הרב אלישע וולפין ת כי תצא: כשעוד לא המציאו את בתי הכלאפרש 

 

 

 חברים יקרים, 

 

פרשת כי תצא מלאה בחוקים שבין אדם לחברו. מלאה! הרבה "עשה" והרבה "לא תעשה". חלק 

עלולים  -סליחה על הביטוי  -מהחוקים הגיוניים ותקפים גם היום, חלק ממש לא רלוונטיים, וחלק 

 הזויים בעיני המתבונן המודרני.להיראות די 

 

ישנו ביטוי אחד שחוזר על עצמו פעם אחר פעם בפרשה שלנו, ושאתו אני רוצה להתמודד השבוע: 

"ובערת הרע מקרבך". פגשנו בביטוי הזה לראשונה בפרשת 'ראה' לפני שבועיים, ושוב בפרשת 

 'שופטים' מהשבוע שעבר. אבל השבוע הוא מככב!

 

 טוי קשה ומפחיד!בי… בערת הרע מקרבך

 

מאמינים כל כך בהכלה, בקבלה, ואם צריך, אז בתיקון והתמרה.  - 12-אנשי המאה ה -ואנחנו הרי 

אנחנו שואפים לאנדיבידואציה, כלומר, התכללות האדם השלם, האדם שלומד עם השנים להכיל 

ם הציליים )מלשון האהובים יותר, האהובים פחות, וכן, גם החלקי -החלקים המצויים בו  כלולקבל את 

צל(. אפילו חז"ל, שהיו מאוד נועזים ומתקדמים לזמנם, טענו שאין אדם רע, יש מעשים רעים. המושג 

"לבער את הרע מקרבך" מזוהה היום עם מגזרים, חברות וקבוצות מאוד שמרניים, סגפניים, קיצוניים 

כזה שנתפס כ"לא נורמטיבי". וסגורים, חברות שבהן אין מקום או סובלנות רבה לשונה ולחריג, או ל

 שם השונה נתפס כרע והוא מנודה, במטרה להרחיקו מהחברה.

 

-מכיון שאני נמנע מלהתייחס אל התורה כמסמך היסטורי, סוציולוגי, או אנתרופולוגי, אלא כטקסט אל

רי וגם היסטורי, וכדברי "אלוהים חיים", אני חייב להבין כיצד הביטוי הזה נכון ומדויק גם עבו-זמני, א

 עבור החברה הנאורה )?( שבה אני חי.

 

הפרשה שלנו, וגם אלו שלפניה, מלאות כל כך בחוקים ובעונשים, ולכן חשוב לציין עובדה מרתקת 

לגבי הצדק התורני הקדום. תופתעו לגלות, שמערכת הענישה העתיקה הרבה יותר "הגיונית" 

לעונשו! הישיבה בכלא, למשל, מה ו"נאורה" מזו המודרנית. היום אין קשר ישיר בין החטא 

מטרתה??? אם מטרת הכלא היא להרחיק אדם מסוכן מהציבור, הרי שאין זה עונש. זהו אקט הגיוני 

של הגנה עצמית! ואם כך, מדוע לכלוא אותו רק לתקופה מוגבלת? מי אמר שהוא ישתנה? אז לא, 

במובן מסוים, הענישה של  הכלא היום כמעט אף פעם איננו משמש כלי להרחקה של גורם מסוכן.

היום היא בעצם סוג של נקמה. אנחנו משתמשים בביטוי "שילם את חובו לחברה"... אבל אלה דברי 

הבל!!! הישיבה בכלא איננה "משלמת" לחברה מאומה, ההפך, היא עולה לחברה הרבה מאוד כסף. 

ברה". זה לא שאין נקמה נכון יותר יהיה לומר על עונש הכליאה: "הוא השביע את יצר הנקמה של הח

בתורה. יש! אבל באופן מפתיע, דווקא לא כל כך הרבה. התורה פשוט לא מבלבלת בין ענישה 

 לנקמה. 

 

 -בתורה אין כלא!!! הדבר היחידי שמתקרב ל"כלא" הנו המושג של ערי הלוויים, שאליהן יכול אדם 

 לברוח מאימת יצר הנקמה של משפחת ההרוג.  - שהרג בשגגה

 

א, אם כן, הענישה התורנית? התורה מבקשת לייחס לענישה משמעות של של תוצאה, אבל מה הי

לא סתם תוצאה במובן הפשוט והישיר של המילה. תוצאה פשוטה וישירה היא מצב שבו יש קשר 

נסיבתי ברור בין המעשה לתוצאה. מי שעישן כל חייו יסבול מבעיות בריאותיות כאלה ואחרות. חברה 

ות הגשם ופולטת אין סוף גזים רעילים לאטמוספרה, סופה שתיחנק ותיצלה בעולם שכורתת את יער

החרב שהיא יצרה. התורה מכירה כמובן גם בענישה מן הסוג הזה, אבל על פי רוב, הקשר בין החטא 



את מה ששנוא עליך, לחברך לא  -ועונשו הוא רוחני יותר. התורה יוצרת משוואה פשוטה וידועה 

לחברך את מה ששנוא עליך, הרי שהדבר הזה ייעשה גם לך. המשפט המפורסם תעשה. ואם עשית 

הזה לא כתוב בתורה, טבע אותו רבי הלל, התורה אומרת את זה קצת אחרת: "עין תחת עין, שן 

 תחת שן, נפש תחת נפש..". 

 

כבר חז"ל התמירו את "עין תחת עין" למשהו הרבה יותר מתקדם. הם תמחרו את הנזק שנגרם, 

שו מזה שגרם לנזק לשלם תשלום שהוא שווה ערך לנזק. הם מצאו שיטה חכמה ביותר להעריך ודר

את "הערך" הכספי של כל נזק ונזק, וזה היה עונשו של גורם הנזק )לצד עלויות הריפוי, תשלום בגין 

ם הצער שנגרם, ועוד(. היום היינו קוראים לזה פיצויים, לא עונש. בתי המשפט היום פוסקים פיצויי

 בנוסף לעונש! 

 

אז הנה, אפשר לראות שבמובנים רבים דווקא אנחנו היום הרבה יותר נקמניים ואכזריים. אנחנו 

 דורשים להכאיב לזה שפשע, לא כמידת פשעו, אלא כמידת יצר הנקמה שבנו! 

 

"ובערת  -הבדל נוסף בין הענישה התורנית לענישה המודרנית, נוגע ישירות למשפט הקשה שלנו 

 קרבך". הרע מ

 

בכל המקרים בתורה שבהם מופיע הביטוי הזה, אין התייחסות לחטא, או למעשה הרע שנעשה. 

המילה "רע" איננה שם תואר, כלומר, היא איננה מתארת מעשה, אלא היא מופיעה כפועל! היא 

מתייחסת לעצם האקט של להרע. אם אדם עשה מעשה רע כלשהו, עליו לשאת בתוצאות הישירות 

, וזה עונשו במקרים כאלו אין התורה נזקקת למשפט הקשה של "ובערת הרע מקרבך". של מעשהו

 אבל אדם )או בעל חיים, אגב, כפי שמופיע בעניין "שור מועד"(, שמהווה גורם מרע, אותו יש להרחיק. 

 

החוטא ישלם את המחיר ויפצה את הקרבן. אבל ההזמנה  -קשה ככל שיהיה  -על מעשה רע בודד 

 להרחיק ולבער את הגורמים שמרעים באופן קבוע ומתמשך. כאן היא 

 

ישאף …( אם הייתי דרוויניסט, הייתי טוען שכך בדיוק פועל הטבע! הטבע תמיד )בעצם, כמעט תמיד

להרחיק את הגורם הממית. הוא יעשה את זה בכל מיני דרכים, כשאחת מהן תהיה הופעתו של גורם 

 הנגע המרע. חזק יותר שיביא להכחדתו וביעורו של 

 

דרווין ותורת ישראל שותפים לערך עליון אחד: "ובחרת בחיים". גם תורת ישראל וגם התאוריה של 

דרווין )למרות שמעולם לא הוכחה!( מקדשות את החיים, את החיות, את ייצר הקיום, את השבחת 

רם מרע, ואותו יש החיים והקיום. וכל דבר שפוגע בקיום, בחיּות ובחיוניות של הבריאה, הרי שהוא גו

 לבער. 

 

תודה לאל, אנחנו היום איננו מוציאים להורג אנשים )אם כי אצל שכנינו, הן במזרח והן במערב, הנוהג 

עדיין קיים(. חז"ל הבינו, שאם המטרה היא להעצים את החיים, הרי שסקילה, או כל הוצאה אחרת 

 .  ובחרת בחיים -להורג סותרת את העיקרון שעליו כל זה מבוסס 

 

כדאי לבדוק: מה מצמצם את החיות שלנו? מה מרע את חיינו? מהו  -ואולי גם מעבר לה  -השבת 

 הגורם שמפחית את חיוניותנו? ואת זה, ממליצה פרשת "כי תצא", כדאי לבער מחיינו. 

 

 זה אחלה תרגיל לחודש אלול.

 

 שבת של שלום וחיוניות!

 

 אלישע


