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הייתכנו רחמים בלי דין?
בשיא התריה שו חטא העגו ישובצת תיונה חתה אך חיתתית. 
ישה היציא ועח יחיוה יאת הקב"ה. אבו ע שיו, שוב עו הר 
סיני, הוא עושה יותר י ך. הוא יבקש יהקב"ה והיות ִעח ָהָעח. 
בֶֹתָך"  ָרֶ ָך" ו"ַהְרֵאִני ָנא ֶאת ְ ּ הוא יבקש יינו "הֹוִתֵעִני ָנא ֶאת ְתּ
ַעו  ו טּוִבי  ּ ָ ַאֲעִביר  "ֲאִני  יח(. הקב"ה עונה,  יג; שח  )שיות וג, 
ֶאת  י  ְוִרַחְיִתּ ָאחֹן  ר  ֲאֶשׁ ֶאת  ִתי  ְוַחֹנּ ְוָפֶניָך,  ה'  ח  ְבֵשׁ ְוָקָראִתי  ֶניָך,  ָפּ
י וֹא ִיְרַאִני ָהָאָתח  ָני, ִ ּ ר ֲאַרֵחח" — אבו "וֹא תּוַ ו ִוְראֹת ֶאת ָפּ ֲאֶשׁ

ָוָחי" )שח, יט- (. 

שח  יקוח  הצור,  ונקרת  וגשת  וישה  יורה  הקב"ה  ואז 
יעבור עו פני ישה והוא יו ו וראות "ֶאת ֲאחָֹרי ּוָפַני וֹא ֵיָראּו" 
)שח,  ג(. שח ישה שויע את ה' אויר את הייויח האוו: "ה', 
ִיח ְוַרב ֶחֶסת ֶוֱאֶית. נֵֹצר ֶחֶסת ָוֲאָוִפיח,  ה', ֵא־ו ַרחּוח ְוַחּנּון, ֶאֶרְך ַאַפּ
ה..." )ות, ז(. רשייה זו ז תה  ה וֹא ְיַנֶקּ ָאה, ְוַנֵקּ ע ְוַחָטּ א ָעוֹ ן ָוֶפַשׁ נֵֹשׂ

ו ינוי "שווש־עשרה ייתות הרחייח" שו ה'. 

חז"ו הסבירו שעו יתי  ך ה' ויית את ישה, ואת  ו תורות 
ישה  עוונות.1  וו פרת  וסויחה  אויו  והתפוו  העתית,  יצת 
עציו השתיש בייויח אוו ששיע יה', בשינוייח קויח, בישבר 

הבא — חטא הירגויח. ויייח נעשו ייויח אוו ופזיון החוזר שו 
הסויחות ביייח הנוראיח. הקב"ה  יו התחייב וסווח וחוטאיח 
חנון  ה'  הזו.2  העציית  הגתרתו  את  יצטטו  אח  ותור  תור  שב ו 
ורחוח ונוהג באהבה ובסויחה. זהו ר יב יר זי באיונת ישראו.

ה וֹא  אבו יש ברשייה הזו גח אזהרה. הקב"ה יוסיף: "ְוַנֵקּ
ה",  וויר וא ישאיר את האשח נקי יעונש. ועות, ה' "ּפֹוֵקת  ְיַנֶקּ
 — ִעיח"  ִרֵבּ ְוַעו  יח  ִשׁ ֵוּ ִשׁ ַעו  ָבִניח  ֵני  ְבּ ְוַעו  ִניח  ָבּ ַעו  ָאבֹות  ֲעו ֹן 
ישפט וא פשוט הטעון עיון, אך איננו נושא התיון שונו הפעח. 
האזהרה אוירת ונו שיש יחיוה אבו יש גח עונש. יש רחייח 

אבו יש גח תין.

וגח  עונש  רחייח,  וגח  תין  והיות  צרי יח  ויה  יתועה 
הקב"ה  שו  ביחשבה"  עוה  "בתחיוה  אירו  י  חז"ו  יחיוהה 
יתקייח,  העווח  שאין  ראה  התין.  "בייתת  העווח  את  וברוא 
הקתיח ייתת רחייח ושיתפּה וייתת התין".3 אבו זה רק יחתת 
את השאוה. ויה וא ויתר הקב"ה עו ייתת התין וגיריה ויה 

אין תי ברחייח ובסויחה ובתחה

העת ני  היחקר  ונו  יספק  ובותי־רגיוה  יפתיעה  תשובה 
ב יה תחוייח, יפיווסופיה יוסרית עת פסי וווגיה אבוווציונית, 

יתורת הישחקיח עת אתיקה סביבתית. 

שו  היפורסח  יאירו  היא  ביותר  הטובה  הזינוק  נקותת 
גארט הרתינג ישנת 1968 עו "הטרגתיה שו היון העח".4 הוא 
יבקש יאתנו ותייין נ ס שאין וו בעויח יסויייח:  ר ִירעה 
השייך ו ווח )והיון העח(, וישו, או היח והתגה אשר בו. הנ ס 
יספק פרנסה ואנשיח רביח — וחקואיח או ותייגיח היקויייח. 
אוא שהוא יושך אנשיח רביח יתי. יש רעיית־יתר או תיג־יתר, 

פרשת
כי תישא

ועיווי נשית: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאו בן אריה וייב שרטר
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 8 איש  איש  והשאר תריו  וא תרח  ווח,  אחת  אח שחקן  אבו 
הרווח(  אחוזי   50 תוספת  )ואחר  יהיו  הישותפת  בקרן  תווריח, 
ייצא  תווריח.   9 יקבו  שחקן  השווה  ו  ובחווקה   — תוור   36
ששוושת הישקיעיח ירוויחו תוור אחת נוסף והחזר ההשקעה, 
ואיוו השחקן הרביעי, הטריפיסט, ייהנה ירווח נקי שו 9 תווריח.

יתבקשיח  סיבוב  אחר  סיבוב  נגיר  אן.  וא  הישחק  אך 
שיש  והבין  יתחיויח  הח  שיטה.  באותה  ותרוח,  השחקניח 
אינח  שהשחקניח  בנוי  ך  הניסוי  אח  גח  טריפיסט,  ביניהח 
יותעיח יי תורח  יה.  אן קורה בתרך  וו אחת ישני תבריח. 
או ש ווח יפסיקיח ותרוח וקרן ) וויר וטוב הישותף( — או 
שהח יס יייח ביניהח, אח ניתנת והח האפשרות, והעניש את 
הנצון  את  והעניש  הישתתפיח  והוטיח  פעח  וא  הטריפיסט. 
אפיוו אח הענישה תגרוח והח עציח והפסת — תופעה הי ונה 

ועתיח "ענישה אוטרואיסטית".

יעין  בניסוייח  את הישתתפיח  החוקריח שחיברו  היו ין 
זה וי ונות אח־אר־איי,  תי וראות איוו אזוריח ביוח יופעויח 
 אן. התברר שהענשה אוטרואיסטית קשורה ויר זי העונג ביוח. 
 תברי  הנין, "נתיה ששייור הסתר החברתי ו ווי ההוגנות בתרך 
ענישה אוטרואיסטית עשויה בהחוט  הוא תגיוו  ושעציו.  זו 
והיות התבר היאחת אנשיח ו וו חברות".7 וב ו זאת, אין יתובר 
סובו,  העבריין  ו ווח.  רעה  בשורה  הוא  עונש  בעניין ישיח. 
אבו גח היענישיח, היבזבזיח זין או  סף שאחרת היו יושקעיח 
התברר  בין־תרבותייח  ביחקריח  הישותפת.  התוצאה  בשיפור 
נוטיח  האנשיח  בהן,  רווחת  טריפיסטית  שבארצות שהתנהגות 
והעניש בחוירה רבה יותר. הנטייה הגתווה ביותר וענישה יתגוה 
בחברות היושחתות ביותר, וביקויות שח התחשבות בטובת ה וו 
היא ת ונה נתירה. ענישה, אח  ן, היא פתרון שו יפוט אחרון. 

בס נת  התגיח  וישייון.  והפוך  עווו  האחו  ייתותו.  והישאב 
ה חתה.5

יה קורה אזה ויען הטוב הישותף, האינטרס שו ה וו, 
יספר  אפוא  קובעיח  עציו.  את  והגביו  יעתה  צריך  אחת   ו 
ירבי שו בהיות שאתח י וו ורעות, או  יות ירבית שו תגיח. 
ברעיית־הֶיתר  יישי יח  הח  וציית.  שוא  היתפתיח  יש  אבו 
הטוב  פני  עו  האישי  הרווח  את  יעתיפיח  הח  בתיג־היתר.  או 
הישותף.  ו עות הח יעטיח והאחריח הא פתייח רביח, הרווח 
שו הנצוניח הווו גתוו, והפסתח שו האחריח קטן. אוא שאח 

תתפשט התופעה, וא יהיה  ווח ואף אחת. 

זו הטרגתיה שו היון העח, והיא יסבירה  יצת קוריח אסונות 
סביבתייח ואסונות אחריח. הבעיה י ונה גח "בעיית הטריפיסט", 
וטוב  חוקו  את  ותרוח  בוי  האישי  עניינו  את  היקתח  האתח 
רבות,  אקטואויות  ה  בעיות  יאפייניח  אוה  יצביח  הישותף. 
שיתעניח ישוו תחוייח חקרו אותח ועויק: ביוווגיח יתיטייח 
 גון אנטוו רפפורט וירטין נובאק, ו ו וניח התנהגותייח  גון 

תניאו  הנין ועיוס טברסקי ז"ו.6 

בין היתר, הח יצרו יצביח ניסוִיִייח היַתייח בעיות יסוג 
זה. הנה תוגיה אחת. ארבעה שחקניח יקבויח 8 תווריח  ו אחת. 
אויריח והח שהח י וויח והשקיע  יה שירצו בקרן ישותפת, 
והרווחיח  ההשקעות  ושס וח  רווח,  אחוזי  חיישיח  היניבה 
יתחוק בשווה בין  ווח בוי קשר וגותו השקעתח. זוהי, בעצח, 
היציאות באחו הישותף, היצייח ו ו הנהניח יינו רווח שווה 
יארבעת  אחת  אח  ו  שונו,  בניסוי  ו ך,  וו.  תריו  וא  אח  גח 
השחקניח תרח את  ו שיונת התווריח שוו, 32 התווריח שבקרן 
הישותפת יהפ ו ו־48 תוור, ובחווקה  ו אחת יקבו 12 תוור. 
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מאנשים המאמינים בא־ל מוחל וסולח.9 אנשיח היאייניח  י, 
 יאיר התורה, אווהיח "נקה וא ינקה", נ וניח יותר והשאיר את 
יוא ת הענישה ואווהיח. אלה המתמקדים בסליחה האלוהית 

נוטים יותר ליטול לידיהם את מלאכת הנקם־ושילם. 

הניסוייח  ֲחָברות.  אן,  בין  ישוויח  גח  אשר  הוא   ך 
השתישו בסווח שאיננו יתאיח  ו  ך ויהתות: שיעור האנשיח 
בחברה  האנשיח  שיעור  ועוית  עתן,  בגן  היאייניח  בחברה 
ביותר  הגבוה  השיעור  בעוֹות  "ביתינות  בגיהינוח.  היאייניח 
שו איונה בגיהינוח והשיעור הניוך ביותר שו איונה בגן עתן — 
זאת, החברות  ועוית  ביותר.  הניו יח  ניצאו שיעורי הפשיעה 
הפשיעה.  אוופות  הן  הגיהינוח  פני  עו  העתן  גן  את  היב רות 
זו ניצאה  יעט ב ו התתות הגתווות, וב וו זה יגוון  תבנית 
שו  תערובת  שהן  סינקרטיות  ותתות  והינתיות  נוצריות  תתות 

 יה תתות".10 

גרח ואנשיח ושאוו: אח  היה  ה יפתיע, שהוא  הייצא 
האווהיתה  הענישה  את  והתגיש  הייעטות  תתות  יש  ויה   ך, 
הפסי וווג החברתי עזיח שריף הציע הסבר זה: "אינח האיונה 
והיות  ואנשיח  וגרוח  יותר  יעיוה  תרך  היא  נראה  בגיהינוח 
וגרוח  יותר  יעיוה  תרך  היא  עתן  בגן  האיונה  אבו   — טוביח 
תחת  והביא  תת  שו  רצונה  אח  וו ן,  טוב".  והרגיש  ואנשיח 
תת היבטיחה  יותר ושווק  הרבה  "קו   נפיה יאייניח חתשיח, 
גן עתן שיייי יתת היאייית עו יאייניה באש ובגופרית".11 

ברור אח  ן יתוע תווקא  אשר הקב"ה יונה את י"ג ייתות 
רחייו, וי ריז עו עציו חנון ורחוח, ארך אפייח ורב־חסת, הוא 
יקפית והותיע שוא ינקה יעונש את הראוי ועונש. עולם בלי 
דין אלוהי יהיה עולם עם יותר מרמור, ענישה ופשיעה, ופחות 

וזה יביא אותנו או התת. סתרה שויה שו ניסוייח שפ ה 
אור עו תפקיתו שו אורח החייח התתי בהקשריח אוה. וישו, 
יבתקיח שבהח יש וישתתפיח הזתינות וריות ווהרוויח י ך. 
אח הנסייניח הקתייו ויבתקיח אוה, בוי שהנבתקיח הבינו שיש 
קשר בין זה ובין הניסוי, תבריח שגריו וישתתפיח וחשוב עו 
רעיונות תתייח )וישו, הראו והח ייויח היתייחסות ואווהיח, 
רייו פחות, באופן  או הז ירו והח את עשרת התיברות( — הח 
יובהק.8 הירתק הוא שותוצאות בניסוייח יסוג זה אין  ו זיקה 
ואיונות שהישתתפיח יחזיקיח בהן. ההבתו נגרח וא באמונה 
שו נבתק באווהיח, אוא בהיזכרות הנבתק באווהיח ופני היבתק. 
י אן יובנת חשיבותח שו התפיוה ושו טקסיח תתייח שגרתייח 
אחריח. ברגעיח שו פיתוי, ההתאפקות שונו תוויה פחות באיונה 
שברקע חיינו, ויותר ביעשה היביא איונה זו או תשוית ובנו.

ובתוק  יצת  שנועתו  הניסוייח  הח  יותר  אף  חשוביח 
אנחנו  האח  אווהיח.  עו  חשיבה  שו  שונות  תר יח  ישפיעות 
חושביח בעיקר ביונחיח שו סויחה אווהית, או שו תין אווהי 
ועונש ישיייחה בתוך התתות הגתווות יש זרייח היתגישיח את 
יש יטיפיח  וזרייח אחריח היעתיפיח את ישנהו.  הצת האחת, 
שו גיהינוח וזפת רותחת, ויש היתבריח בקוו התייה התקה שו 

האהבה. איזו ין התר יח יעיוה יותרה

 יובן,  שהנבתקיח אתיאיסטיח או אגנוסטייח, אין הבתו. 
בקרב  אווח  עויהח.  אינח ישפיעיח  תתייח  תברי־ יבושין  שוח 
היאייניח, ההבתו יובהק. אנשים המאמינים באלוהים מעניש 
מרמים וגונבים פחות מאנשים המאמינים באלוהים מוחל וסולח. 
בתקו  יצת יתייחסיח היאייניח וטריפיסטיח  נוספיח  ניסוייח 
ביצבי טוב־ישותף יהסוג שתיארנו ועיו. התוצאות יפויאות. 
אנשים המאמינים באלוהים מעניש, מענישים את זולתם פחות 
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שאנו  דתיים.   ו  מאמינים  בקרב  אפילו  וסליחה,  אכפתיות 
עצינו  אנו  האשייח,  ך  את  יעניש  שאווהיח  יותר  יאייניח 
נוחיח יותר וסווח והח.   ו שפוחתת איונתנו שאווהיח יעניש 
זוהי  ושוחרי־ענישה.  את האשייח,  ך אנו נעשיח שוירי־טינה 
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