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מה סליחה צריכה
נקודת  קודהות,  בשיחות  שהתבתי  הפי  וזו,  סוצח.  יוסף 
ההתועד  הראשון  הסציחה  הקרה  זהו  הי  בהיסטוריה.   הפנה 

בספרות. 

חשוב שנבחין בין סציחה, ההאפיינת את ההסורת היהודית 
)ובעקבותיה הנולרית(, צבין הרילוי, שהוא תופעה אוניברסצית. 
עניין ידוע וישן הוא: אדם פוגע באדם אחר והשני הועס, ההורהר 
ואינו הוחצ עצ הבודו. אם הלד שפגע אינו פועצ צשיהוך זעהו 

שצ הפגוע, זה האחרון ינקום את נקהתו.

דרך  זוהי  אך  החברתי.  הסדר  צשיקום  דרך  היא  הנקהה 
יקרה והסוהנת, הי היא עצוצה צפתוח בהעגצ דהים שאין צו קו 
הבני השפחתך  באחד  פגע  הבני השפחתי  אחד  טבעי.1  בציהה 
או  ויוציה'  ה'רוהיאו  וקפיוצט  הונטגיו  השפחות  עצ  )חשבו 
קורציאונה וטטאציה ה'הסנדק'(, וצהן הישהו ההשפחתך נוקם, 
והישהו ההשפחתי חייב צהשיב עצ הך נקם הדי צשהור עצ הבוד 
ההחיר  דורות.  צאורך  צעיתים  הצאה,  והן  הצאה  והן  ההשפחה, 
את  צעלור  דרך  צהלוא  הוא  הוצם  שצ  והאינטרס  האוד,  גבוה 
ההעגצ. זו תופעה אוניברסצית. היא קייהת בהצ חברה אנושית, 

וגם בההה חברות שצ בעצי חיים.2 

הדרך הרווחת צשים קץ צסהסוהים הסוג זה היא זו שהיוונים 
הקדהונים הינו "סיְגנֹוהי". הביטוי התורגם תדיר ה"סציחה", אך 
צאהיתו שצ דבר — הפי שהראה דיוויד קונסטאן בהחקרו ההעוצה 
"צפני הסציחה"3 — הובנו הוא השהו העין חנינה, פיוס, נהונות 
צהתפשר או צקבצ תירוץ או צהעניק החיצה. התולאה הסופית 
היא שהקורבן הוותר עצ הנקהה והתוקפן אינו ההפר עצ העשהו, 
אצא השהיע העין הלהרה שצ התרלּות: זה קרה צי; זה צא היה הצ 
הך נורא; זה טבע האדם; נסחפתי. הוא לריך גם צהפגין, בהיצים 

או בשפת גוף, לורה הצשהי שצ ענווה או ההנעה. 

דוגהה קצאסית צהך היא יחסו שצ יעקב צעשו בפגישתם 
שצאחר יותר העשרים שנות שהותו שצ יעקב בבית צבן. יעקב 
ידע שעשו הרגיש שהוא עשה צו עווצ בגניבת הברהות; עשו אף 
הלהיר עצ הוונתו צנקום ביעקב צאחר שאביהם ילחק יהות: הרי 
זו הייתה הסיבה צבריחתו שצ יעקב. עהשיו, בהפגש בגצעד, יעקב 
אינו הזהיר הצצ את העניין הישן ההוא. הוא הנסה צפייס את עשו 
בשוצחו צו התנת ִהְקֶנה עלוהה, ובהשפיצו את עלהו צפניו: הוא 
"עבדך".  וצעלהו  "אדוני"  צו  וקורא  פעהים  צו שבע  השתחווה 
ְנָחה  ּהִ ּבַ ָפָניו  ָרה  ֲאַהּפְ ָאַהר  י  "ּהִ העווצ:  עצ  "צהפר"  רולה  יעקב 
ְצָפָני" )בראשית צב, הא(. ההיצה הפרה, הובנה ההקורי  ַההֶֹצֶהת 
הוא היסוי, הסתרה.4 גם עשו הלידו אינו הזהיר את האירוע; אוצי 
שהח אותו, אוצי אינו הוטרד ההנו עוד, ואוצי ההשפצה העלהית 
שצ יעקב החניפה צו. אין האן חרטה וסציחה, אצא ההנעה ורילוי. 

יוסף נוהג באחיו אחרת. השהוא התוודע בפניהם צראשונה 
ם  י ְהַהְרֶתּ ֵעיֵניֶהם ִהּ ָעְלבּו ְוַאצ ִיַחר ְבּ ה ַאצ ֵתּ הוא אוהר צהם, "ְוַעָתּ
ָצַחִני ֱא־צִֹהים ִצְפֵניֶהם" )בראשית הה, ה(.  י ְצִהְחָיה ְשׁ ה, ִהּ אִֹתי ֵהָנּ
אוצי אפשר צהבין ההך שהוא סוצח צהם — אך הדבר אינו עוצה 

פרשת
ויחי

צעיצוי נשהת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאצ בן אריה צייב שרטר
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ָרה ַהּזֹאת" )בראשית הב,  ָאה ֵאֵצינּו ַהּלָ ן ּבָ ָהְענּו, ַעצ ּהֵ ֵאֵצינּו ְוצֹא ׁשָ
הא(. הנה, הם יודעים שעשו עווצ וההירים באשהתם.

אותו  צההור  שהליע  האח  יהודה,  את  בחן  יוסף  שנית, 
הורה  הוא  באישיותו.  תהורה  חצה  אם  צראות  הדי  צעבדות, 
צטהון את גביע ההסף שצו באהתחת בניהין ועצ יסוד האשהת 
שווא זו עהד, הביהוצ, צקחת אותו צעבד. יהודה התערב. הוא 
ביקש היוסף שייקח אותו צעבד ובצבד שישחרר את בניהין. הנה 
צהיות  עתה  התנדב  צעבדות  אח  צההור  שהליע  האדם  הן,  הי 
ואחריהם  שחז"צ  הה  זהו  העבדות.  אחיו  את  צהליצ  הדי  עבד 
הרהב"ם הגדירו התשובה שצהה. החוטא השתנה עד הדי שהוא 
ההרת   — באחים  שהתקייהו  תנאים  שני  צנו  הרי  חדש.  אדם 

החטא והשתנות הצב. 

גם ביוסף חצה תהורה, הפי שראינו בשיחתנו בשבוע שעבר. 
הוא הסגר את חייו החדש, והצ סיפור יחסיו עם אחיו נעשה השני 
נשצהה.  דרהה שטרם  האצוהית,  ההשגחה  שצ  הדרהה  צעוהת 
זה  ְצטָֹבה".  ָבּה  ֲחָשׁ ֱא־צִֹהים  ָרָעה,  ָעַצי  ם  ְבֶתּ ֲחַשׁ ם  "ְוַאֶתּ הדבריו, 

הדבר ההאפשר צקורבן, יוסף, צסצוח.

אך הצ אצה הם פרטים. העניין היסודי האן הוא שהיהדות 
הליגה, צראשונה בהיסטוריה, מוסר של אשמה ולא של בושה. 
בשיחות קודהות הלגנו את ההבדצ בין השניים, ועהדנו עצ ההה 
עוד  אשהה.  הוסר  שצ  היוולרותו  את  ההאפשרים  ההיסודות 
דיברנו — בשבת פרשת צך צך, בתחיצת השנה הזו — עצ ההבדצ 
תופעה  נים,  הוהוונת־ּפְ תרבות  צבין  הוהוונת־הסורת  תרבות  בין 
הוהווני־הסורת  אנשים  האשר  צאברהם.  ה'  קריאת  עם  שהחצה 
הוהווני־פנים,  אנשים  בושה.  חשים  הם  ההצצים,  את  הפירים 

צעוהת זאת, חשים בהלב הזה אשהה. 

הדבריו בבירור; בדברי יוסף אצה, ההיצה סציחה אינה נאהרת. 
צהם.  סצח  צא  שיוסף  חששו  האחים  שאהן  התברר  בפרשתנו 
הנראה הניחו הי ההו עׂשו בזהנו גם יוסף התהוון צנקום בהם צאחר 
שאביהם יהות. התח זה הוא שחוצצ את הדרהה שבסוף פרשתנו:

ְטֵהנּו  ִיְשׂ "צּו  אְהרּו,  ַוֹיּ ֲאִביֶהם  ֵהת  י  ִהּ יֹוֵסף  ֲאֵחי  ְראּו  ַוִיּ
ַהְצנּו אֹתֹו".  ר ָגּ צ ָהָרָעה ֲאֶשׁ יב ָצנּו ֵאת ָהּ ב ָיִשׁ יֹוֵסף ְוָהֵשׁ
ה  ה ִצְפֵני הֹותֹו ֵצאהֹר, 'הֹּ ַוְיַלּוּו ֶאצ יֹוֵסף ֵצאהֹר, "ָאִביָך ִלָוּ
י ָרָעה  אָתם ִהּ ע ַאֶחיָך ְוַחָטּ ַשׁ א ָנא ֶפּ א ָשׂ תֹאְהרּו ְציֹוֵסף: ָאָנּ

ע ַעְבֵדי ֱא־צֵֹהי ָאִביָך".... א ָנא ְצֶפַשׁ ה ָשׂ ְגָהצּוָך'. ְוַעָתּ

י ֲהַתַחת ֱא־צִֹהים ָאִני?  יָראּו. ִהּ אֶהר ֲאֵצֶהם יֹוֵסף, "ַאצ ִתּ ַוֹיּ
ָבּה ְצטָֹבה ְצַהַען  ם ָעַצי ָרָעה, ֱא־צִֹהים ֲחָשׁ ְבֶתּ ם ֲחַשׁ ְוַאֶתּ
יָראּו ָאנִֹהי  ה ַאצ ִתּ ּיֹום ַהֶזּה ְצַהֲחיֹת ַעם ָרב. ְוַעָתּ ה ַהּ ֲעֹשׂ
ַעצ  ר  ַוְיַדֵבּ אֹוָתם  ַוְיַנֵחם  ֶהם".  ַטְפּ ְוֶאת  ֶאְתֶהם  צ  ֲאַהְצֵהּ

ם. )בראשית נ, טו-הא( ִצָבּ

אינו השתהש  יוסף  נא".  "סצח  פירושו  ָנא" שבפי האחים  א  "ׂשָ
בהיצה זו ובנרדפותיה, אבצ הבהיר היטב הי החשבת נקם רחוקה 
האיתו. הה קורה האן, וצהה הוא צא קרה בתרבויות אחרות? הה 
שקורה האן הוא אחד ההאפיינים ההאצפים שצ היהדות, ובזהותו 

היא השפיעה הצ הך עצ העוצם.

תיווצד.  שהסציחה  הדי  צקרות  היה  לריך  הה  צב  שיהו 
ראשית, יוסף בחן את אחיו, תוך הסתרה ההוונת שצ זהותו, הדי 
צראשונה  אציו  בבואם  וצהפרה.  צחרטה  הסוגצים  צוודא שהם 
האשים אותם בריגוצ, והם אהרו בנוהחותו, בצי צדעת שהוא הבין, 
ִהְתַחְננֹו  ּבְ ַנְפׁשֹו  ָלַרת  ָרִאינּו  ר  ֲאׁשֶ ָאִחינּו  ֲאַנְחנּו ַעצ  ִהים  ֲאׁשֵ "ֲאָבצ 
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צה  הייחסים  רבים  חיצונים  שהוגים  זהננו,  בת  ההערב  תרבות 
עציונות הוסרית עצ פני האתיקה ההקראית, היא בעלם, צטוב או 
צרע, נסיגה אצ יוון ורוהא הקדם־נולריות. זו ההותה שצ תרבות 
החברתית  בתקשורת  עתה  הרוחשת  השייהינג,  הפוהבי,  הביוש 
ואף בתקשורת הההוסדת. בתרבויות בושה, השיהתו העיקרית שצ 
אדם היא צא צהיחשף; הי אם רואים אותך פעם אחת, אין דרך 
חזרה. בתרבות הזו, אין הקום צסציחה. צהצ היותר אפשר צקוות 
צרילוי. ההו ביוון העתיקה, הנאשם טוען "זה קרה צי; זה צא היה 
הצ הך נורא; זה טבע האדם; נסחפתי". ההו ביוון העתיקה, הוא 
הבלע הין טקס שצ השפצה עלהית. צסציחה הוא צא יזהה צעוצם; 

צהצ היותר הוא יהוצ צייחצ צשהחה. זוהי תרבות הסוג ההוער.

צהן היהדות עוהדת החצופה הנלחית. בהוסר היהודי, הוסר 
שצ אשהה בתרבות שצ שהיעה, החשוב הוא צא ההופעה החילונית 
יש  חוטאים,  הוצנו  והרי  חוטאים,  והשאנו  הפניהי.  הקוצ  אצא 
דרך קדיהה: צההיר בחטא, צהודות בו, צבטא חרטה, צתקן את 
ההעוות, וההו יהודה — צהשתנות. צדעת שגם אם העשיי רעים 
"נשהה שנתת בי טהורה היא", ושבעבודה קשה עצ עלהנו נוהצ 
צזהות בסציחה — צדעת את זאת פירושו צחיות בתרבות שצ חסד 

ושצ תקווה. וזהו רעיון השנה־חיים. 

בספרו 'האציהות והקדושה' טען רנה ז'יראר הי הדת נוצדה התוך הניסיון צהלוא   .1
דרך צעלור העגצי נקם ודהים. רנא ז'יראר, האלימות והקדושה, הלרפתית: יותם 

ראובני, תצ אביב: נהרוד, 2009.
 .Frans de Waal, Peacemaking Among Primates, Harvard University Press, 1989 ראו  .2
 David Konstan, Before Forgiveness: The Origins of a Moral Idea, Cambridge  .3

 .University Press, 2010
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בראייה  ההתהקדות  תרבויות  בין  ההבדצ  עצ  גם  דיברנו 
ההעט  הן  ויזואציות  תרבויות  בשהיעה.  ההתהקדות  צתרבויות 
השהוא  הרגיש  שאדם  הה  היא  בושה  בושה.  תרבויות  תהיד 
הדהיין אנשים אחרים רואים הה הוא עושה. השהרגישים בושה, 
עצ  צהלטער  או  צהתחבא,  צנסות  הוא  הראשון  האינסטינקט 
אחר  הצהו  הם  עדן.  בגן  וחוה  אדם  נהגו  הך  שקופים.  שאיננו 
עיניהם, חשו בושה וניסו צהתחבא. בתרבויות שצ שהיעה, צעוהת 
זאת, ההוסר היולג בקוצ פניהי, קוצה שצ תחושת האשהה, שגם 

בחדרי חדרים אי אפשר צהסתתר הפניו.

ההבדצ הההריע בין השתיים הוא שבתרבויות בושה, עשיית־
הרע היא ההתם עצ האדם. הדרך היחידה שצ החוטא צהחזיר צו 
את שהו הטוב היא צהסות עצ ההתם בהשהו. צהפר עציו בהובנה 
ההקורי שצ ההיצה הפרה. איך עושים זאת? הרגיעים את הנפגע 
התרעוהת  את  השההים  צו.  שנעשה  צעווצ  "עיוור"  שיהיה  עד 

שצו, את ההעס, את תאוות הנקם.

בתרבויות אשהה, צעוהת זאת, יש הפרדה בסיסית בין האדם 
צבין העשיו. צא האדם הוא הרע, אצא ההעשה. הפרדה זו האפשרת 
את הסציחה — הפני שהאדם יהוצ צהתרחק הההעשה: צהודות 
שנהג שצא השורה, צהביע חרטה, צעשות את הצ שביהוצתו הדי 
הזדהנות  השנקרית  ההעשה  עצ  החזרה  צהיהנע  ובייחוד  צתקן, 
נוספות )הפי שעשה יהודה(. אני סולח לך — כלומר אני מכיר 
שצך  יודעים שההעשה  ואני  אתה  הי  אף  כאדם,  ערכך  בעומק 

היה רע.5 

הסציחה קייהת בתרבויות שצ לדק־ואשהה. צא בתרבויות 
הפגאנית.  ורוהא  הקדוהה  יוון  תרבות  הגון  הבוד־ובושה,  שצ 
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ּהֶֹפר" )בראשית  ִית ּוִהחּוץ ּבַ הגון אלצ נוח שנלטווה בבניית התיבה "ְוָהַפְרּתָ אָֹתּה ִהּבַ  .4
ו, יד(, והגון בהפורת שהיסתה עצ ארון העדות, והגון בהיצה "הוֶפר", הפילוי הההסה 
הביהוצ עצ פגיעה. התורה אוסרת צהצט רולח העונשו בתשצום הופר: "ְוצֹא ִתְקחּו 

י הֹות יּוָהת" )בהדבר צה, צא(.  ע ָצהּות ּהִ ר הּוא ָרׁשָ הֶֹפר ְצֶנֶפׁש רֵֹלַח ֲאׁשֶ
בתרבויות הסויהות הסציחה אינה דורשת חרטה, תשובה והדוהה. אפיצו הרהב"ם   .5
אוהר בהצהות דעות )ו, ט( שאם אדם שחטא צנו אינו הסוגצ צסבוצ תוהחה, אפשר 
צסצוח צו באופן חד לדדי — וזו "הידת חסידות". אוצם בסוג זה שצ סציחה איננו 
צהפך:  אפיצו  אצא  צו,  שסצחנו  האדם  שצ  ההוסרי  בערהו  ההרה  עצ  האותתים 
בעינינו, אפיצו צבוז האיש הזה אינו ראוי. נראה שאפיק זה התקיים ביהדות תהיד. 
היטיב צתאר סוג זה שצ סציחה התיאוצוג הנולרי דיטריך בונהופר, שקרא צה "חסד 

זוצ". 


