
 על סליחה / הרב אלישע וולפין
 

 חברים יקרים,
  

כבר כמעט חודש שלם שהספרדים משכימים לסליחות. ממוצאי שבת )מחר בערב( גם האשכנזים 
 מצטרפים. נו, הגיע הזמן!

  
 אנחנו בזמן סליחות.

  
"זה הזמן לסלוח", שר יואב יצחק. אלא שהשנה הכל בא לו פתאום נורא מוקדם. הנה, כבר סוף 

חוץ חם ולח. ממש לא סתיו. ובכל זאת... לוח השנה לוחש: "זמן אלול! עוד רגע ראש השנה, וב
 סליחות... זמן סליחות...".

  
 אז בסליחה עסקינן השבת.

  
 כמה קשה היא הסליחה לאדם! אז באנו לעזור, אם אפשר...

  
 כי לבקש סליחה, משמעו להודות בטעות.

 כי לסלוח, משמעו לשחרר את האחר מאשמה ארוכת השנים.
 ליחה, משמעו שהאחר צודק ואני... אני מה???כי לבקש ס

כי לסלוח, משמעו לוותר על כעס שנתן לי חומר בערה לקום כל בוקר, בציפייה לצדק שיבוא, 
 ואולי הכעס הזה אפילו נתן לי את המשמעות לחיי? אז לסלוח? ממש לא!

  
כל כך הרבה נכתב על הסליחה, וכל כך מעט נסלח. כל כך הרבה סליחה ביקשנו בחיינו, וכל כך 
מעט באמת נסלח )לא "נשכח", אלא נסלח!(. מעולם לא היה פער גדול יותר בין המשקל שנתן 

האדם לערך הסליחה, לבין נכונותו בפועל לסלוח. אולי דווקא בגלל שזה כל כך קשה נכתב על זה 
 בה. כאילו... אם רק נדבר על הסליחה, נוכל סוף כל סוף לסלוח.כל כך הר

  
החברה האנושית קיבלה כאקסיומה שאין עליה עוררין שיש טוב ויש רע. ואם יש טוב ורע חייב 
 במקביל להיות מנגנון סליחה, אחרת האנושות תתקע בהררי הזבל המנטאלי והרגשי של עצמה.

  
 במחשבה שנייה... אולי היא באמת נתקעה... אולי זו הבעיה.

  
אל דאגה, אני לא מבקש לשמוט את הקרקע מתחת לאקסיומה האנושית רבת השנים אודות הטוב 

 והרע. קטונתי!
  

אבל, כפי שכבר קראתם בפינה זו בעבר, אני כן מבקש לשים סימן שאלה קטן ליד תפיסת הטוב 
 א לעניין הסליחה.והרע שלנו, ולחבר את הנוש

  
אנחנו יודעים שקל לנו יותר לסלוח כשאנחנו מקבלים הסבר מניח את הדעת מדוע אדם מסוים 
עשה לנו את מה שעשה. פתאום החמלה גוברת על הכעס ועל הפגיעה. נכון, לא תמיד זה עובד. 

אבל כשההסברים אמיתיים ואוטנטיים, הם בהחלט מקלים על תהליך הסליחה ומרככים את 
 כעס.ה
  

למה פתאום הסבר מניח את הדעת מאפשר לנו לסלוח ]שימו לב למילים: "הסבר מניח את 
הדעת". ההסבר נותן לדעת שלנו לנוח[? כי אנחנו מבינים שהוא, האדם הפוגע, הוא עצמו קורבן. 

 פעמים רבות ילד מוכה יהפוך לגבר מכה.
  

שפיות זמנית בעת ביצוע -כיח איפושעים רבים, בעומדם לפני השופט, מנסים דבר ראשון להו
העבירה. אי שפיות, פירושה, שהאדם לא היה אחראי למעשיו באותו רגע נוראי. ואם הוא לא היה 
אחראי למעשיו, כמובן שהוא אינו אשם! אין ספק שגופו ביצע את העבירה, אבל "הוא" עצמו לא 

ו"הוא" עצמו לא היה בדיוק היה שם. מישהו או משהו אחר "גנבו" את תודעתו באותו רגע, 
 "בבית".

  
אני רוצה להציע, שהרגעים הללו של "אי שפיות זמנית" הם לא כל כך זמניים ולא כל כך נדירים... 

אני רוצה להציע שהרבה מאוד מהזמן "אנחנו" לא ממש נמצאים "בבית". או במילים אחרות, 
 "גנובים" או "נגנבים". וקצת מבהילות, רוב הזמן אנחנו לא ממש "שפויים". רוב הזמן אנחנו

  



תגידו בודאי, "שטויות! אנחנו בעלי הבית. אנחנו אנשים בוגרים, שפויים ומתפקדים )עובדה!?(, 
ולכן אנחנו אחראים לכל מעשינו, גם אם מתארח בתודעתנו "גנב" ערמומי. אתה מציע לנו תפיסה 

 שבסיסה חוסר אחריות רדיקאלית. היא מסוכנת".
  

לכן אני בשום פנים ואופן לא מציע לשנות את חוקי העונשין. לא מציע לפתור נכון. נכון מאוד! 
אנשים מאחריות בסיסית למעשיהם. את הפושעים אשמח לראות מאחורי סורג ובריח. אבל, וכאן 

 האבל הגדול, לא כנקמה!!! אלא כדי להבטיח את שלום הציבור.
  

המוח מגלה לנו שבשל חוויות  בספרו, "אינטליגנציה רגשית", דניאל גולמן טוען שחקר
טראומתיות והישרדותיות האדם פיתח ערוץ תקשורת, שרק הולך ומתקבע עם הזמן, בין תת 

ההכרה שלו )דרך האיבר הקטן במוח, שנקרא ה"אמיגדלה"( ישירות אל המערכת העצבית 
ל והתגובתית שלנו. הערוץ הזה עוקף כל פעם מחדש את המוח החושב, הלוגי, המתחשב, ומפעי

את גופנו, כי הוא סבור )בדרך כלל בטעות( ששוב הגיע המצב ההישרדותי ההוא, שדורש תגובה 
(. גולמן קורא למהלך הזה (fight, flight, or freeze –אלימה וקשה )או פחדנית ומתכווצת 

וזה קורה לכולנו לפעמים ולחלקנו  -"חטיפה"! לא פחות. הוא טוען שכל פעם ש"קופץ לנו פיוז" 
למעשה, תודעתנו נחטפה, או נגנבה. בספרו הוא מבקש לשקם את הבעלות שלנו על  –ותר קצת י

 ביתנו הרגשי.
  

חשוב להבין: ברגע של מצב הישרדותי אמיתי, כשאותה "אמיגדלה" במוח עוקפת את המוח 
החושב ומגייסת על דעת עצמה את הגוף לתגובה פיזית נחושה, זו לא חטיפה כלל! לזה בדיוק היא 

ה: לעזור לנו להתמודד עם רגעים הישרדותיים. בעל הבית נמצא, הוא פשוט קצת השתגע, נועד
וטוב שכך! מתי זו כבר חטיפה? לא ברגע של הישרדות, אלא רק כשצץ זכרון של החוויה 

ההישרדותית מהעבר. אנו נגנבים גם כשכבודנו העצמי נפגע. אנו נגנבים כשעוקפים אותנו בכביש. 
 של כאב רגשי כזה או אחר. אנו נגנבים ברגעים

  
 אז מי הוא בעל הבית?

  
באגדה של חז"ל אודות אברהם אבינו, הוא תהה מי הוא בעל הבית בעולם? מי מביא את האור 

משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום וראה בירה אחת ]עיר גדולה[  "אמר ר' יצחק: ליקום הזה?
אמר ]אברהם[: תאמר שהבירה הזו בלא מנהיג?! הציץ עליו בעל   דולקת ]שדולק בה אור![.

הבירה, ואמר: אני בעל הבירה. כך לפי שהיה אברהם אבינו אומר: תאמר ]שמא[ העולם בלא 
 מנהיג?! הציץ עליו הקב"ה, ואמר: אני הוא בעל העולם". )ילקוט שמעוני, פרשת לך לך, סימן ס"ב(.

  
ו בשפת הרחוב: התחרפנו(. מתוך קנאה אדירה ושנאה תהומית, עשרה אחים פעם נגנבו ונחטפו )א

הם מכרו את אחיהם לעבדות. זהו אולי הסיפור המזעזע ביותר בתורה. אחיו של יוסף פשוט 
נגנבו! בהתחלה הם רצו להרוג את יוסף. אחר כך השליכו אותו לבור, ולבסוף יהודה )אבי השבט 

רו אותו בשוק העבדים של מצרים. האחים הורידו שלנו!( מכר אותו לשיירה של ישמעאלים, שמכ
את יוסף כעבד למצרים ואת אביהם הם הורידו ביגון שאולה. עברו שנים. שנים של סבל ובדידות. 

אבל רגע הנקמה הגיע: האחים נעמדים לפני המשנה למלך מצרים, ולא יודעים שהוא יוסף. 
בועתים. הם מבינים שמצפה להם כשיוסף מגלה להם את זהותו האמיתית, האחים מבוהלים ומ

כעת נקמה אכזרית וצודקת. אבל יוסף לא נוטר ולא נוקם. הוא יודע מי בדיוק היה בעל הבית בעת 
המעשה המזעזע. האחים אולי נגנבו, אבל לבעל הבית הגדול היו תכניות משלו. יוסף אז אומר 

ה ַאל ה להם: בראשית מ"ה, ְצבּו ְוַאל-ְוַעתָּ עָּ ינֵּיֶכם ִכי-תֵּ נָּה,-ִיַחר ְבעֵּ ַחִני   ְמַכְרֶתם ֹאִתי הֵּ ִכי ְלִמְחיָּה ְשלָּ
ין-ִכי ו  ֱאֹלִהים ִלְפנֵּיֶכם. ִנים ֲאֶשר אֵּ ש שָּ מֵּ ָאֶרץ ְו]יש[ עֹוד חָּ ב ְבֶקֶרב הָּ עָּ רָּ ַתִים הָּ ִריש -ֶזה ]כבר[ ְשנָּ חָּ

ִציר. ִני ז  ְוקָּ חֵּ ה  ַוִיְשלָּ יטָּ ֶכם ִלְפלֵּ ָאֶרץ ּוְלַהֲחיֹות לָּ ִרית בָּ ֶכם ְשאֵּ ׂשּום לָּ ֱאֹלִהים ִלְפנֵּיֶכם לָּ
ה. ה ח  ְגֹדלָּ ֱאֹלִהים-ֹלא ְוַעתָּ נָּה ִכי הָּ ל ַאֶתם ְשַלְחֶתם ֹאִתי הֵּ ִני ְלָאב ְלַפְרֹעה ּוְלָאדֹון ְלכָּ יתֹו -ַוְיִׂשימֵּ בֵּ

ל ל ְבכָּ ִים.-ּוֹמשֵּ   ֶאֶרץ ִמְצרָּ
  

שלחתם אותי הנה! אתם, בעלי הבית הקטנים של חייכם, בכלל לא הייתם בבית. נגנבתם לא אתם 
לגמרי מרוב קנאה. נחטפתם מרוב שנאת אחים. אבל אז מגיעה ההתפתחות המעניינת: יוסף 

 מזכיר להם שבעל הבית הגדול היה שם, גם כשהם לא היו.
  

 סליחות...
  

יתנו רוב הזמן. כי רוב הזמן אלמנטים שונים לסלוח לעצמנו, כי רובנו לא באמת נוכחים בב
 "גונבים" את תודעתנו.



לסלוח לאחרים, בגלל אי שפיות רגעית ואי שפיות מתמשכת. כי לבעל הבית האמיתי יש תכניות 
 הנשגבות מבינתנו.

לסלוח לעצמנו ולאחרים, כי אחד הדברים הקשים ביותר, המאתגרים ביותר, המורכבים ביותר 
 ה להיות בני אדם.שאי פעם נעשה, ז

 ואפשר לשקול גם לסלוח לבעל הבית הגדול, כי הוא נשאר לשמור על ביתנו בזמן שאנחנו נגנבנו.
...ואולי, הוא בכלל הגנב, כי יש לו תכניות טובות יותר עבורנו משאנחנו בכלל מוכנים להעלות 

 בדעתנו!!!
  

 חודש אלול. חודש הסליחות. אז זה הזמן לסלוח.
  

ר בערב, בסליחות. ואם לא, אולי נתראה בראש השנה. אפשר גם ביום כיפור. אבל אז נתראה מח
 אם לא זה ולא זה ולא זה, נתראה מן הסתם במרחבי האינטרנט אי שם.

  
 שבת שלום,

  
 אלישע

 


