ב"ה ,אלול תשע"ח

היום מוקדש לע"נ נאוה אפלבום הי"ד שנרצחה ביום כלולותיה ,י"ג באלול תשס"ג,
יחד עם אביה ,הרב ד"ר דוד אפלבום הי"ד

לסלוח לבלתי נסלח – כיצד סולחים?
פרדוקס הסליחה – ז'אק דרידה:

"ככל שהעוול חמור יותר ,גדל הצורך בסליחה ,אך ככל שהעוול חמור יותר ,קטנה ההצדקה לסליחה.
הסליחה ,כמחיקת העוול ,אינה אפשרית כאשר היא נחוצה ואינה נחוצה כאשר היא אפשרית"

 .1תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף טז עמוד ב
בית הלל אומרים :ורב חסד מטה כלפי חסד - .היכי עביד?
רבי אליעזר אומר :כובשו ,שנאמר +מיכה ז +ישוב ירחמנו יכבש עונתינו,
רבי יוסי בר חנינא אמר :נושא ,שנאמר +מיכה ז +נשא עון ועבר על פשע.
תנא דבי רבי ישמעאל :מעביר ראשון ראשון ,וכן היא המדה.
אמר רבא :ועון עצמו אינו נמחק ,דאי איכא רובא עונות  -מחשיב בהדייהו.
 .2שמות פרק לד
אתי חֵ ן בְּ עֵ ינֶיָך אֲ ֹּדנָי ֵילְֶך נָא אֲ ֹּדנָי ְּב ִק ְּרבֵ נּו כִ י עַ ם ְּק ֵשה ע ֶֹּרף הּוא וְ ָסל ְַח ָת לַ עֲֹונֵנּו
(ט) וַי ֹּאמֶ ר ִאם נָא מָ צָ ִ
אתנּו ּונְּ חַ ל ְָּתנּו:
ּולְּחַ טָ ֵ
 .3במדבר פרק יד
ֹּאמר יְּקֹוָ ק
אתה ָלעָ ם ַה ֶזה ִמ ִמ ְּצ ַריִם וְּ עַ ד ֵהנָה( :כ) וַי ֶ
(יט) ְס ַלח נָא לַ עֲֹון הָ עָ ם הַ זֶ ה כְּ גֹּדֶ ל חַ ְּס ֶדָך וְּ כַ אֲ שֶ ר נָשָ ָ
סָ ל ְַח ִּתי כִ ְּדבָ ֶרָך( :כא) וְּ אּולָם חַ י ָאנִ י וְּ יִמָ לֵא כְּ בֹוד יְּ קֹוָק ֶאת כָל ָה ָא ֶרץ(...:כג) ִאם ִי ְּראּו ֶאת ָה ָא ֶרץ אֲ ֶשר
נ ְִּשבַ עְּ ִתי לַאֲ ב ָֹּתם וְּ כָ ל ְּמנַאֲ צַ י ל ֹּא י ְִּראּוהָ :
 .4דברים פרק כט
(יט) ל ֹּא י ֹּאבֶ ה יְּקֹוָ ק ְסֹלחַ לֹו כִ י ָאז יֶעְּ ַשן ַאף ְּיקֹוָק וְּ ִקנ ְָּאתֹו בָ ִאיש ַההּוא וְּ ָר ְּבצָ ה בֹו כָל ָה ָאלָה ַהכְּ תּובָ ה
בַ סֵ פֶר הַ זֶה ּומָ ָחה ְּיקֹוָק ֶאת ְּשמֹו ִמ ַתחַ ת הַ שָ מָ יִם:
 .5ויקרא פרק ד
(א) ַויְּדַ בֵ ר ְּיקֹוָק ֶאל מֹּשֶ ה לֵאמֹּר( :ב) דַ בֵ ר ֶאל בְּ נֵי י ְִּש ָר ֵאל ֵלאמֹּר ֶנפֶש כִ י ֶתחֱ ָטא ִּב ְש ָגגָה ִמכֹּל ִמ ְּצֹות יְּ קֹוָ ק
אֲ שֶ ר ל ֹּא ֵתעָ שֶ ינָה וְּ עָ שָ ה מֵ ַא ַחת מֵ הֵ נָה( ...:כ) וְּ עָ שָ ה לַ פָר כַ אֲ ֶשר עָ ָשה ְּל ַפר ַה ַח ָטאת כֵן ַיע ֲֶשה לֹו וְּ כִ פֶ ר
ֲעלֵהֶ ם הַ כֹּהֵ ן וְ נ ְִּסלַ ח לָהֶ ם...:
 .6במדבר פרק ל
(ו) וְּ ִאם הֵ נִיא ָא ִביהָ א ָֹּתּה ְּביֹום שָ ְּמעֹו כָל נְּדָ ֶריהָ וֶאֱ סָ ֶריהָ אֲ שֶ ר ָא ְּס ָרה עַ ל נַפְּ ָשּה ל ֹּא יָקּום וַיקֹוָק יִּ ְסלַ ח
לֶיה וְּ ֵאת
אֹותּה וְּ ֵהפֵר ֶאת נ ְִּד ָרּה אֲ ֶשר עָ ָ
ָ
ישּה יָנִ יא
יה א ָֹּתּה( ...:ט) וְּ ִאם בְּ יֹום ְּשמֹּעַ ִא ָ
לָּה כִ י הֵ נִיא ָאבִ ָ
ִמבְּ טָ א ְּשפ ֶָתיהָ אֲ שֶ ר ָא ְּס ָרה עַ ל נַפְּ שָ ּה ַויקֹוָק ִּי ְסלַח לָ ּה:

 .7ילקוט שמעוני תורה פרשת פינחס רמז תשעו
"כבשים" – בית שמאי ובית הלל ,בית שמאי אומרים כבשים שהן כובשין עונותיהן של ישראל כמה
דאת אמר ישוב ירחמנו יכבוש עונותינו,
ובית הלל אומרים כל דבר שהוא נכבש סופו לצוף ,אלא כבשים שהן מכבסין עונותיהם של ישראל
 .8תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נה עמוד א
תנו רבנן :גזל מריש ובנאו בבירה ,ב"ש אומרים :מקעקע כל הבירה כולה ומחזיר מריש לבעליו,
וב"ה אומרים :אין לו אלא דמי מריש בלבד ,משום תקנת השבין.
 .9רש"ר הירש בראשית פרק לט
"צלח" קרוב ל"שלח" ,ואולי גם ל"סלח"" .שלח" :להגיע לקראת מטרה" .סלח" אולי :לאפשר
התקדמות על  -ידי סילוק מעצור .החטא שלא נתכפר ,הנו מעצור על דרך חיי האדם ,הוא נעצר
ומתעכב; הסליחה מתירה את הקשר ומאפשרת התקדמות ללא מעצור" .צלח" :התקדמות לקראת
מטרה מתוך התגברות על כל מכשול.
 .10תהלים פרק קד
(לה) י ִַתמּו חַ טָ ִּאים ִמן ָה ָא ֶרץ ְּּורשָ עִ ים עֹוד ֵאינָם בָ רֲ כִ י נַפְּ ִשי ֶאת יְּקֹוָ ק ַהלְּ לּו יָּה:
 .11תלמוד בבלי מסכת ברכות דף י עמוד א
הנהו בריוני דהוו בשבבותיה דרבי מאיר והוו קא מצערו ליה טובא,
הוה קא בעי רבי מאיר רחמי עלויהו כי היכי דלימותו.
אמרה ליה ברוריא דביתהו :מאי דעתך?  -משום דכתיב :יתמו חטאים ,מי כתיב חוטאים? חטאים
כתיב! ועוד ,שפיל לסיפיה דקרא :ורשעים עוד אינם ,כיון דיתמו חטאים  -ורשעים עוד אינם? אלא,
בעי רחמי עלויהו דלהדרו בתשובה  -ורשעים עוד אינם .בעא רחמי עלויהו והדרו בתשובה.
 .12תהלים פרק קג
(ח) ַרחּום וְּ חַ נּון יְּ קֹוָק ֶא ֶרְך ַאפַ יִם וְּ ַרב חָ סֶ ד( :ט) ל ֹּא ָלנֶצַ ח י ִָריב וְּ ל ֹּא לְּעֹולָם ִיטֹור( :י) ל ֹּא כַ חֲ ָט ֵאינּו עָ ָשה
לָנּו וְּ ל ֹּא ַכעֲֹונ ֵֹּתינּו גָמַ ל עָ לֵינּו( :יא) כִ י כִ גְּ בֹּּהַ שָ ַמיִם עַ ל הָ ָא ֶרץ גָבַ ר ַח ְּסדֹו עַ ל י ְֵּר ָאיו( :יב) כִ ְּרחֹּק ִמזְּ ָרח
ִממַ ע ֲָרב ִה ְּר ִחיק ִמ ֶמנּו ֶאת פְּ ָשעֵ ינּו:
 .13תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף עג עמוד א
כי אתא רב דימי א"ר יוחנן :המערה יין נסך מחבית לבור ,אפילו כל היום כולו .ראשון ראשון בטל...
כי אתא רב שמואל בר יהודה א"ר יוחנן :לא שנו אלא שנפל קיתון של מים תחלה ,אבל לא נפל שם
קיתון של מים תחלה  -מצא מין את מינו וניעור.

