
שיג ושיח – הרב יונתן זקס  הודלת הסדיחה

MAGGID MAGGID

2 1

הולדת הסליחה
כשיוהנס  דמשד,   ,1439 בשנת  העודם.  את  המשנים  רגעים  יש 
דט הניילות )אף  גוטנברג המציא את מכבש הלפוס עם אותיות הּבֶ
כי הסינים פיתחו מכשיר כזה ארבע מאות שנה קולם דכן(. או 
בשנת 1821, כשמייקד פאראליי המציא את המנוע החשמדי. או 
ְרֶנְרס־די יצר את "המארג הכדד עודמי",  בשנת 1990, כשטים ּבֶ
שדנו  השבוע  בפרשת  גם  האינטרנט.  רשת  הוא  הדא   ,WWW
יש רגע כזה, ובלרכו הוא היה מהפכני דא פחות מאדה שהזכרנו. 
זה קרה רגע דאחר שיוסף גידה דאחיו את זהותו. כשהליבר ניטד 

מפיהם, הוא המשיך ואמר: 

ה,  ְוַעָתּ ִמְצָרְיָמה.  אִֹתי  ם  ְמַכְרֶתּ ר  ֲאֶשׁ ֲאִחיֶכם  יֹוֵסף  ֲאִני 
י  ה, ִכּ ם אִֹתי ֵהָנּ י ְמַכְרֶתּ ֵעיֵניֶכם ִכּ ָעְצבּו ְוַאד ִיַחר ְבּ ַאד ֵתּ
ָהָרָעב  ָנַתִים  ְשׁ ֶזה  י  ִכּ ִדְפֵניֶכם.  ֱא־דִֹהים  ָדַחִני  ְשׁ ְדִמְחָיה 
יר.  ר ֵאין ָחִריׁש ְוָקִצּ ִנים ֲאֶשׁ ֶקֶרב ָהָאֶרץ, ְועֹול ָחֵמׁש ָשׁ ְבּ
ָאֶרץ  ָבּ ֵאִרית  ְשׁ ָדֶכם  ָדׂשּום  ִדְפֵניֶכם  ֱא־דִֹהים  ָדֵחִני  ְשׁ ַוִיּ
ם  ַדְחֶתּ ם ְשׁ ה, דֹא ַאֶתּ לָֹדה. ְוַעָתּ ּוְדַהֲחיֹות ָדֶכם ִדְפֵדיָטה ְגּ

י ָהֱא־דִֹהים... )בראשית מה, ל-ח( ה, ִכּ אִֹתי ֵהָנּ

סולח  אחד  אדם  שבו  בהיסטוריה  הראשון  המתועד  הרגע  זהו 
לזולתו.

דכן,1  קולם  עול  אלם  דבני  סדח  הקב"ה  המלרש,  פי  עד 
אך דא עד פי פשט הכתובים. חסרונו שד רכיב הסדיחה מהלהל 
בסיפורי המבוד, מגלד בבד ומהפכת סלום ועמורה. כשאברהם 
ביקש  דא  הוא  סלום,  אנשי  דמען  הנועזת  תפידתו  את  נשא 
מחידה:  עד  דא  צלק,  עד  נסבו  טיעוניו  דהם.  דסדוח  מאדוהים 
אודי יש שם חמישים צליקים, או אפידו עשרה. דא הוגן שהם 
ימותו. ובזכותם, אומר אברהם, יש דהציד את כודם. טיעון כזה 

שונה תכדית שוני מבקשה דמחוד דרשעים.

יוסף סדח. זה היה תקלים היסטורי. ובכד זאת, התורה רומזת 
שהאחים דא עמלו עד מדוא משמעותן שד מידותיו. הוא אמנם 
דהם שדא  אמר  הוא  "סדחתי".  המפורשת  המידה  את  אמר  דא 
יצטערו. הוא אמר: דא אתם עשיתם זאת, אדא אדוהים. הוא אמר 
דהם שמן המעשה שדהם התגדגדה תוצאה חיובית. אך כד זאת 
עליין יכוד, תיאורטית, דהתיישב עם תפיסתם כאשמים וכראויים 
דהיענש. כלי דהוציאנו מכדד ספק זה, מספרת התורה עד מאורע 
האחים  יעקב.  מות  אחרי  מכן,  דאחר  שנים  שהתרחש  נוסף, 
המציאו  הם  בהם.  ינקום  יוסף, מחשש שעתה  עם  דהיפגש   רצו 

סיפור:

ֵדאמֹר:  מֹותֹו  ִדְפֵני  ה  ִצָוּ "ָאִביָך  ֵדאמֹר,  יֹוֵסף  ֶאד  ַוְיַצּוּו 
אָתם,  ע ַאֶחיָך ְוַחָטּ ַשׁ א ָנא ֶפּ א ָשׂ ה תֹאְמרּו ְדיֹוֵסף, ָאָנּ 'ֹכּ
ֱא־דֵֹהי  ַעְבֵלי  ע  ְדֶפַשׁ ָנא  א  ָשׂ ה,  ְוַעָתּ ְגָמדּוָך'.  ָרָעה  י  ִכּ

ָאִביָך". )בראשית נ, טז-יז(

זה היה שקר ָדָבן, ויוסף הבין מלוע סיפרו אותו. האחים השתמשו 
א", ְסַדח, משום שעליין דא היו בטוחים דמה התכוון  במידה "ׂשָ
יוסף בלברי הסדיחה שדו. האם יכוד אלם דסדוח באמת ובתמים 
רצה  דא  הוא  סדח.  אכן  יוסף  אודם  דעבלות?  אותו  דמי שמכר 

פרשת
ויגש

דעידוי נשמת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאד בן אריה דייב שרטר
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הארוכה מפני אחיו. כזכור, יעקב נס דחרן עשרים ושתיים שנה 
קולם דכן, דאחר שרבקה סיפרה דו כי שמעה שעשו מתכנן דהורגו 
המחולש  המפגש  דקראת  מא(.  כז,  )בראשית  יצחק  מות  דאחר 
ָרה  "ֲאַכְפּ ואומר  ובקר,  צאן  שד  ענק  מתנת  דעשו  יעקב  שודח 
א ָפָני"  ׂ ְנָחה ַההֶֹדֶכת ְדָפָני, ְוַאֲחֵרי ֵכן ֶאְרֶאה ָפָניו: אּוַדי ִיָשּ ִמּ ָפָניו ַבּ
פעמים,  דעשו שבע  יעקב משתחווה  עצמה  בפגישה  כא(.  )דב, 
מחווה קדאסית שד השפדה עצמית. האחים מתנשקים, מתחבקים 
ויוצאים דלרכיהם הנפרלות, אך זאת דא מפני שעשו סדח דיעקב 

ך.  אדא מפני ששכח או מפני שזעמו שוּכַ

הפיוס הוא צורה שד ניהוד סכסוכים הקיימת אפידו בקרב 
בעדי חיים. חוקר קופי־האלם פראנס לה־ואד תיאר טקסי שדום 
בקרב שימפנזים, בונובואים וגורידות הרים.3 בקרב בעדי החיים 
לרכים  גם  דהיות  מוכרחות  אך  שדיטה,  מאבקי  יש  החברתיים 
פיוס  צורות  היא.  חיים  חפצת  אם  דקבוצה,  ההרמוניה  דהשבת 
והשדמה אדו הן קלם־מוסריות, והן מדוות את האנושות מהודלתה.

הראשונה  שהופעתה  טוען  קונסטן  הסדיחה.  כך  דא 
אודם  דאחיו.  יוסף  שד  בסדיחתו   — בתנ"ך  נמצאת  בהיסטוריה 
הוא איננו מסביר מדוע יוסף סודח, ומלוע רעיון הסדיחה ומוסל 

הסדיחה נודלו לווקא ביהלות.

התשובה היא שהיהלות הודילה צורה חלשה שד מוסריות. 
הבושה  דאתיקת  כניגול   — אשמה  שד  אתיקה  מציעה  היהלות 
שתי  בין  היסוליים  ההבלדים  אחל  אחרות.  מערכות  שהציעו 
ואידו האשמה —  דאלם,  נצמלת  הוא שהבושה  הדדו  האתיקות 
ַדמעשה. בתרבויות בושה,כשאלם עושה רע הוא כביכוד מוחתם, 
אדא  הַרע,  הוא  העושה  דא  אשמה,  בתרבויות  נטמא.  מסומן, 
המעשה. דא החוטא, אדא הֵחטא. האלם שָחטא שומר עד ערכו 

ברעתם. דא היה דו עול כעס ודא משקעי טינה ודא תשוקת נקם. 
הוא כבש את רגשותיו ויצר מסגרת מארגנת חלשה דאירועי העבר. 

הסדיחה אינה קיימת בכד תרבות. היא איננה מאפיין אנושי 
אוניברסדי וגם דא תכתיב ביודוגי. מדמל עד כך מחקר מרתק שד 
הקדאסיציסט האמריקני ליוויל קונסטן, לפני הסליחה: שורשיו 
יוון  בספרות  כי  שם  מראה  קונסטן   2.)2010( מוסרי  רעיון  של 
הקלומה אין מושג שד סדיחה. יש שם לבר אחר, שרבים מבדבדים 

אותו עם סדיחה: שיכוך הכעס. 

נקמה. הפוגע  ומבקש  כועס  בזודתו, הנפגע  פוגע  כשאלם 
חש בסכנה, ומנסה דהרגיע את הנפגע הזועם. דעתים הוא יתרץ 
היה  "זה  או,  אחר".  מישהו  היה  זה  אני,  היה  דא  "זה  תירוצים: 
אני אבד דא הייתה די ברירה". או, "זה היה אני אבד זה דא כד 
כך נורא, ובעבר עשיתי דך לברים טובים, אז במאזן הכודד אתה 

דא צריך דכעוס".

דחדופין, או דצל אסטרטגיות אחרות, הפוגע עשוי דהתחנן, 
זו לרך דומר  דהפציר ודבצע טקס כדשהו שד השפדה עצמית. 
דנפגע, "אינני איּום אמתי". המידה היוונית 'סּוְגנֹוֶמה', המתורגמת 
דעתים כ'סדיחה', פירושה האמתי דלברי קונסטן הוא 'זיכוי' או 
'כפרה'. הנפגע החונן את הפוגע בסוגנומה אומר דו בכך: אינני 
סודח דך עד מה שעשית, אבד אני מבין דמה עשית זאת )כי דא 
יכודת דהתגבר עד כך, כי נדכלת בנסיבות שמעבר דשדיטתך(; 
או, דחדופין: אינני צריך דנקום בך, מפני שהרכנת ראשך כדפיי 
והראית שאתה חודק די את הכבול הראוי. כבולי הושב עד כנו.

בתורה יש לוגמה קדאסית דפיוס שכזה: התנהגותו שד יעקב 
ממנוסתו  יעקב  שד  בשובו  יבוק,  במעבר  בפגישתם  עשו  כדפי 
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ק?  ְצַטָלּ ר ּוַמה ִנּ ַלֵבּ אַמר ַדאלִֹני? ַמה ְנּ אֶמר ְיהּוָלה, "ַמה ֹנּ ַוֹיּ
ּנּו ֲעָבִלים ַדאלִֹני —  ָהֱא־דִֹהים ָמָצא ֶאת ֲעוֹ ן ֲעָבֶליָך. ִהֶנּ

ָילֹו". )מל, טז( ִביַע ְבּ ר ִנְמָצא ַהָגּ ם ֲאֶשׁ ם ֲאַנְחנּו, ַגּ ַגּ

זהו השדב השני בתשובה. הם מתוודים. והם עושים יותר מכך: 
כאשר  חשובה.  התפתחות  זו  המשותפת.  באחריותם  מולים  הם 
האחים מכרו את יוסף דעבלות, יהולה היה זה שהציע את הרעיון 

)דז, כו-כז(, אבד כודם חוץ מראובן אימצו אותו.

ודבסוף, בשיאו שד הסיפור, יהולה מציע את עצמו תמורת 
ַער ַיַעד  ַער ֶעֶבל ַדאלִֹני, ְוַהַנּ ַחת ַהַנּ ָך ַתּ ב ָנא ַעְבְלּ ה ֵיֶשׁ בנימין: "ְוַעָתּ
יוסף דעבל, מביע  יהולה, שמכר את אחיו  דג(.  )מל,  ֶאָחיו"  ִעם 
הלבר  זה  בנימין.  אחיו  את  דשחרר  כלי  עבל  דהיעשות  נכונות 
שהיו  כשהנסיבות  כתשובה שלמה:  מגלירים  והרמב"ם  שחז"ד 
בעת החטא מתקיימות בשנית, ויש דחוטא הזלמנות דחטוא שוב, 

אך הוא נמנע מכך כי הוא השתנה. 

עכשיו יוסף יכוד דסדוח, שכן אחיו, בהנהגת יהולה, עברו 
וילוי   )2( )1( הכרת החטא,  את תהדיך התשובה עד כד שדביו: 

ו-)3( שינוי התנהגותי. 

רעיון  בה.  קיימת  שתשובה  בתרבות  רק  קיימת  סדיחה 
ואחראים  חופשיים  שאנחנו  היסול  הנחת  עד  מתבסס  התשובה 
דהשתנות  ובפרט   — דהשתנות  מסוגדים  ושאנחנו  דמעשינו, 
הזה,  דחטא  אחראים  שאנחנו  שחטאנו,  בכך  ההכרה  בעקבות 
ושאנחנו מתחייבים שדא דחזור עדיו. האפשרות דסוג כזה שד 
תרבות  בשום  ודא  העתיקה  ביוון  התקיימה  דא  מוסרית  תמורה 
אדידית אחרת. יוון הייתה תרבות שד בושה־וכבול, שהושתתה 

האנושי הבסיסי )כמאמר ברכת השחר, "אדוהיי, נשמה שנתת בי 
טהורה היא"(. המעשה הוא אשר צריך דהימחק. עד כן בתרבויות 

האשמה ישנם תהדיכים שד תשובה, טהרת־הדב וסדיחה. 

שאחיו  מרגע  במצרים,  יוסף  שד  דהתנהגותו  ההסבר  זה 
הגיעו אדיו דראשונה ועל דרגע שהוא מבשר דהם עד זהותו ועד 
סדיחתו. יוסף מכניס את אחיו דתהדיך קדאסי, הראשון המתועל 
בספרות העודם, שד כפרת עוונות. בכך הוא מדמל אותנו, והתורה 

מדמלת אותנו, כיצל מרוויחים סדיחה ביושר.

ניזכר במה שקרה. תחידה האשים יוסף את אחיו בפשע שדא 
הוא כדא אותם דשדושה  הוא אמר דהם שהם מרגדים.  ביצעו. 
דחזור  דשאר  והורה  ערובה,  כבן  את שמעון  השאיר  ואז  ימים. 
דביתם ודהביא משם את אחיהם הצעיר בנימין. במידים אחרות, 
הוא הכריח אותם דשחזר את המעמל הקולם, שבו חזרו דאביהם 

כשאחל מהם, יוסף, חסר. ראו מה קרה אחר כך:

ִמים ֲאַנְחנּו ַעד ָאִחינּו,  אְמרּו ִאיׁש ֶאד ָאִחיו, "ֲאָבד ֲאֵשׁ ַוֹיּ
ָמְענּו; ַעד  ִהְתַחְננֹו ֵאֵדינּו ְודֹא ָשׁ ר ָרִאינּו ָצַרת ַנְפׁשֹו ְבּ ֲאֶשׁ
ֵמַע  י ֹשׁ ָרה ַהֹזּאת".... ְוֵהם דֹא ָיְלעּו ִכּ ָאה ֵאֵדינּו ַהָצּ ן ָבּ ֵכּ

ינָֹתם. )בראשית מב, כא-כג( ִדיץ ֵבּ י ַהֵמּ יֹוֵסף, ִכּ

זהו השדב הראשון בתשובה. הם הכירו בחטאם.

את  דהכמין  ציווה  יוסף  השנייה,  הפגישה  דאחר  בהמשך, 
גביע הכסף המיוחל שדו באמתחת בנימין. הגביע נמצא והאחים 
הושבו עד עקביהם. נאמר דהם שבנימין צריך דהיענש ודהישאר 

עבל במצרים.
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MAGGID MAGGID

עד צמל המושגים אופי וגורד.4 היהלות היא תרבות שד תשובה־
הסדיחה  רעיון  ובחירה.  רצון  הם  היסול שדה  וסדיחה, שמושגי 
היהולי אומץ בילי הנצרות, וכך הייתה האתיקה היהולו־נוצרית 

דנשאית ההיסטורית הראשית שד רעיון הסדיחה. 

הן  רבים.  מני  רעיונות  שני  רק  אינן  והסדיחה  התשובה 
שינו את המצב האנושי. התשובה כוננה דראשונה את האפשרות 
עושה  כשאני  קץ.  אין  על  עברו  עד  דחזור  נילון  דא  שהאלם 
תשובה, אני מראה שבכוחי דהשתנות. העתיל אינו כתוב מראש. 
אני יכוד דעשותו אחר מכפי שהסתמן. הסדיחה משחררת אותנו 
מן העבר. הסליחה שוברת את הבלתי־הפיכּות של מעגל התגובה 

והנקמה. את הנעשה אפשר דהשיב.5

כשאנחנו  דאחיו.  סדח  שיוסף  ביום  השתנתה  האנושות 
אסיריו  דהיות  חלדים  אנו  דהיסדח,  ראויים  וכשאנחנו  סודחים, 

שד עָבֵרנו. 
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