
עמוד מקורות -  
האם תמיד חייבים לסלוח?  

האם יש מעשים שאין עליהם סליחה לעולם? 
״ֶׁשְּכֶׁשָחְטאּו יְִׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר, ָעַמד מֶֹׁשה ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא וְָאַמר ַּכָּמה ְּתִפּלֹות וְַתֲחנּונִים ְלָפנָיו וְֹלא נֲַענָה, 

ּוְכֶׁשָאַמר ״ְזכֹור ְלַאְבָרָהם ְליְִצָחק ּוְליְִׂשָרֵאל ֲעָבֶדיָך״ — ִמּיָד נֲַענָה… 

ָאַמר ָּדוִד ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ְמחֹול ִלי ַעל אֹותֹו ָעֹון. ָאַמר לֹו: ָמחּול ָלְך. ָאַמר לֹו: ֲעֵׂשה ִעִּמי 

אֹות ְּבַחּיַי. ָאַמר לֹו: ְּבַחּיֶיָך ֵאינִי מֹוִדיַע, ְּבַחּיַי ְׁשֹלמֹה ִּבנְָך ֲאנִי מֹוִדיַע. ְּכֶׁשָּבנָה ְׁשֹלמֹה ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ִּביֵּקׁש 

ְלַהְכנִיס ָארֹון ְלֵבית ׇקְדֵׁשי ַהֳּקָדִׁשים. ָּדְבקּו ְׁשָעִרים ֶזה ָּבֶזה. ָאַמר ְׁשֹלמֹה ֶעְׂשִרים וְַאְרָּבָעה ְרנָנֹות, וְֹלא נֲַענָה. 

ָּפַתח וְָאַמר: ״ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם וְִהּנְָׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם וְיָבֹא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד״. ְרַהטּו ָּבְתֵריּה ְלִמיְבְלֵעיּה, ֲאַמרּו: 

״ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד״. ֲאַמר ְלהּו: ״ה׳ ִעּזּוז וְִגּבֹור״. ָחַזר וְָאַמר: ״ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם 

וְיָבֹא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ה׳ ְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ֶסָלה״, וְֹלא נֲַענָה. ֵּכיוָן ֶׁשָאַמר: ״ה׳ ֱאֹלִהים 

ַאל ָּתֵׁשב ְּפנֵי ְמִׁשיֶחָך ָזְכָרה ְלַחְסֵדי ָּדוִד ַעְבֶּדָך״, ִמּיָד נֲַענָה. ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה נְֶהְּפכּו ְּפנֵי ׇּכל ׂשֹונְֵאי ָדוִד ְּכׁשּוֵלי 

ְקֵדיָרה, וַּיְֵדעּו ׇכל ָהָעם וְׇכל יְִׂשָרֵאל ֶׁשָּמַחל לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל אֹותֹו ָעֹון.  

(מסכת שבת, דף ל״א עמוד א׳) 

ֵאין ַהְּתׁשּוָבה וְֹלא יֹום ַהִּכּפּוִרים ְמַכְּפִרין ֶאָּלא ַעל ֲעֵברֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלָּמקֹום ְּכגֹון ִמי ֶׁשָאַכל ָּדָבר ָאסּור אֹו ָּבַעל 

ְּבִעיָלה ֲאסּוָרה וְַכּיֹוֵצא ָּבֶהן. ֲאָבל ֲעֵברֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו ְּכגֹון ַהחֹוֵבל ֶאת ֲחֵברֹו אֹו ַהְמַקֵּלל ֲחֵברֹו אֹו ּגֹוְזלֹו 

וְַכּיֹוֵצא ָּבֶהן ֵאינֹו נְִמַחל לֹו ְלעֹוָלם ַעד ֶׁשּיִֵּתן ַלֲחֵברֹו ַמה ֶּׁשהּוא ַחּיָב לֹו וִיַרֵּצהּו. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֶהֱחִזיר לֹו ָממֹון ֶׁשהּוא 

ַחּיָב לֹו ָצִריְך ְלַרּצֹותֹו וְִלְׁשאל ִמֶּמּנּו ֶׁשּיְִמחל לֹו. ֲאִפּלּו ֹלא ִהְקנִיט ֶאת ֲחֵברֹו ֶאָּלא ִּבְדָבִרים ָצִריְך ְלַפּיְסֹו וְִלְפּגַֹע ּבֹו 

ַעד ֶׁשּיְִמחל לֹו. ֹלא ָרָצה ֲחֵברֹו ִלְמחל לֹו ֵמִביא לֹו ׁשּוָרה ֶׁשל ְׁשֹלָׁשה ְּבנֵי ָאָדם ֵמֵרָעיו ּופֹוְגִעין ּבֹו ּוְמַבְּקִׁשין ִמֶּמּנּו. 

ֹלא נְִתַרָּצה ָלֶהן ֵמִביא לֹו ְׁשנִּיָה ּוְׁשִליִׁשית. ֹלא ָרָצה ְמנִיחֹו וְהֹוֵלְך לֹו וְֶזה ֶׁשֹּלא ָמַחל הּוא ַהחֹוֵטא. וְִאם ָהיָה ַרּבֹו 

הֹוֵלְך ּוָבא ֲאִפּלּו ֶאֶלף ְּפָעִמים ַעד ֶׁשּיְִמחל לֹו: (הלכות תשובה לרמב״ם, פרק ב׳ סעיף ט׳) 

ַמֲעֶׂשה ֶׁשָּבא ַר' ֶאְלָעָזר ְּבַרִּבי ִׁשְמעֹון  ִמִּמְגַּדל ְּגדֹור ִמֵּבית ַרּבֹו, וְָהיָה ָרכּוב ַעל ַהֲחמֹור ּוְמַטּיֵל ַעל ְׂשַפת ַהּיָם 

וְָׂשַמח ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה, וְָהיְָתה ַּדְעּתֹו ַּגָּסה ָעָליו, ִמְּפנֵי ֶׁשָּלַמד ּתֹוָרה ַהְרֵּבה. 

נְִזַּדֵּמן לֹו ָאָדם ֶאָחד ֶׁשָהיָה ְמכָֹער ְּביֹוֵתר. 

ָאַמר לֹו: "ָׁשלֹום ָעֶליָך, ַרִּבי!" 

וְֹלא ֶהֱחִזיר לֹו. 

ָאַמר לֹו: "ֵריָקא, ַּכָּמה ְמכָֹער אֹותֹו ָהִאיׁש! ֶׁשָּמא ָּכל ְּבנֵי ִעיְרָך ְמכָֹעִרים ְּכמֹוְתָך?" 

ָאַמר לֹו: "ֵאינִי יֹוֵדַע. ֶאָּלא ֵלְך וֱֶאמֹר ָלֻאָּמן ֶׁשֲעָׂשַאנִי: ַּכָּמה ְמכָֹער ְּכִלי ֶזה ֶׁשָעִׂשיָת!" 

ֵּכיוָן ֶׁשּיַָדע ְּבַעְצמֹו ֶׁשָחָטא, יַָרד ִמן ַהֲחמֹור וְנְִׁשַּתַּטח ְלָפנָיו, 

וְָאַמר לֹו: "נֲַענֵיִתי ְלָך, ְמַחל ִלי!" 

ָאַמר לֹו: "ֵאינִי מֹוֵחל ְלָך ַעד ֶׁשֵּתֵלְך ָלֻאָּמן ֶׁשֲעָׂשַאנִי, וֱֶאמֹר לֹו: ַּכָּמה ְמכָֹער ְּכִלי ֶזה ֶׁשָעִׂשיָת!" 

ָהיָה ְמַטּיֵל ַאֲחָריו ַעד ֶׁשִהִּגיַע ְלִעירֹו. 

יְָצאּו ְּבנֵי ִעירֹו ִלְקָראתֹו וְָהיּו אֹוְמִרים לֹו: "ָׁשלֹום ָעֶליָך, ַרִּבי, ַרִּבי! מֹוִרי, מֹוִרי!" 



ָאַמר ָלֶהם: "ְלִמי ַאֶּתם קֹוִרין 'ַרִּבי, ַרִּבי'?" 

ָאְמרּו לֹו: "ְלֶזה ֶׁשְּמַטּיֵל ַאֲחֶריָך." 

ָאַמר ָלֶהם: "ִאם ֶזה ַרִּבי, ַאל יְִרּבּו ְּכמֹותֹו ְּביְִׂשָרֵאל!" 

ָאְמרּו לֹו: "ִמְּפנֵי ָמה?" 

ָאַמר ָלֶהם: ָּכְך וְָכְך ָעָׂשה ִלי. 

ָאְמרּו לֹו: "ַאף ַעל ִּפי ֵכן ְמַחל לֹו, ֶׁשָאָדם ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה הּוא." 

ָאַמר ָלֶהם: "ִּבְׁשִביְלֶכם ֲהֵרינִי מֹוֵחל לֹו, ּוִבְלַבד ֶׁשֹּלא יְֵהא ָרִגיל ַלֲעׂשֹות ֵּכן." 

ִמּיָד נְִכנַס ַר' ֶאְלָעָזר ְּבַרִּבי ִׁשְמעֹון ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש וְָדַרׁש: 

"ְלעֹוָלם יְֵהא ָאָדם ַרְך ַּכָּקנֶה וְַאל יְֵהא ָקֶׁשה ָּכֶאֶרז.“ 

(תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף כ, ע"א-ע"ב אבות דרבי נתן, מא) 

ואפילו בעבירות שבין אדם לחברו, מועיל בקבלה לחזור בתשובה ולפייסו. שכן מצינו שזה שהולכים אחר יום 

הכפורים לנשק הידיים. הוא שאם לא נכנע האדם קודם יום כפור לשאול מחילה מחברו, ונכנע ביום כפור, 

וקבל עליו לילך ולשאול ממנו מחילה, תכף ומיד מוחל לו הקדוש ברוך הוא מיום כפור, אפילו שעדיין לא עשה 

מעשה לפייסו, וכמו שכתבו בעלי המוסר: שכל אדם מישראל, מצד שאנו אחים ורעים ומחויבים לקיים מצות 

ו'אהבת לרעך כמוך', מחויבים בכל לילה, למחול לכל מי שהכעיס והקניט אותו ובפרט בימי סליחה וכפרה, 

שהציווי הגדול הוא למחול כל אחד לחברו בלא שאלת שום מחילה. 

חכם וידאל קואינקה, דרכי חיים, עמ' רס"ה, הוצאת אהבת שלום, ירושלים, תשע"א (2011) 

 

 

חנה ארנדט, המצב האנושי, ע״מ 272



יצוג מרשים במיוחד ליחסו הבסיסי של האדם לחופש הוא המיתוס התנ"כי של גירוש האדם מגן עדן. 

המיתוס מזהה את ראשית תולדות האנושות עם מעשה של בחירה, אך הוא שם את כל הדגש על החטא 

שבמעשה חופשי ראשון זה ועל הסבל הנובע ממנו. אדם וחווה חיים בגן-עדן בהרמוניה מוחלטת זה עם זה 

ועם הטבע. חייהם שלווים ואין הם חייבים לעבוד. אין בחירה, אין חופש, אין גם מחשבה. על אדם נאסר 

לאכול מפרי עץ הדעת. הוא מפר את צו אלוהים, הוא יוצא ממצב של ההרמוניה שלו עם הטבע, בלא 

להתעלות עליו. מנקודת מבטה של הכנסייה שייצגה את הסמכות זהו חטא. אך מנקודת מבטו של האדם, 

זוהי תחילתו של החופש האנושי. פעולה בניגוד לפקודת האל פירושה השתחררות מכפייה, יציאה ממצב 

לא-מודע של קיום קדם-אנושי למעלת אדם. פעולה זו נגד צו הסמכות, ביצוע חטא, היא מהיבט זה 

הפעולה הראשונה הנעשית מתוך בחירה, הווי אומר, הפעולה האנושית הראשונה. ההיבט החיצוני של 

החטא במיתוס הוא האכילה מפרי עץ הדעת. פעולת אי-הציות כפעולה הנעשית מתוך בחירה היא ראשיתה 

של התבונה. המיתוס מספר על תוצאות נוספות של המעשה החופשי הראשון: ההרמוניה המקורית בין 

האדם לטבע מתנפצת. אלוהים מכריז מלחמה בין הגבר לאשה, ומלחמה בין האדם לטבע. האדם מנותק מן 

הטבע. הוא צועד צעד ראשון לקראת אנושיות בהופכו ל "יחיד". הוא ביצע לראשונה מעשה מתוך בחירה. 

 המיתוס מדגיש את הסבל הנובע ממעשה זה. ההתעלות מעל לטבע, הניכור מן הטבע ומיצור אנושי אחר, 

גורמת לאדם להבחין בעירומו, לחוש כלימה. הוא בודד וחופשי, ועם זאת חסר-אונים ומפוחד. החופש שזה 

עתה זכה בו נראה כקללה. הוא חופשי מכבלי גן-העדן המתוקים, אך הוא אינו חופשי למשול בעצמו 

ולהגשים את ייחודו. 

אריך פרום, מנוס מחופש, הוצאת דביר, עמוד 33 

צריך לדעת שמי שציער את חברו בדברים, צריך לפייסו דווקא, ולא יחשוב לשלוח לו ממון רב ועל ידי זה 

יתפייס ולא צריך לבזות עצמו לילך לבקש ממנו מחילה. כי הממון, בזה, לא יועיל ולא יציל. וצריך לפייסו. ועל 

זה אמרו בש"ס: 'כי ביום הזה יכפר עליכם'. ... 

'עברות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר, אבל עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד 

שירצה את חברו'. - לא כמו שעושים בהרבה מקומו, שערב יום הכיפורים, האהובים הולכים זה אל זה 

ומנשקים זה לזה, זה אומר תמחול לי וזה אומר תמחול לי, בחושבם שזהו עיקר מצוותם, ומעולם לא היתה 

להם שנאה כלל - אבל האחרים, שבאמת שונאים זה את זה, אין שום אחד מהם מבקש מחברו, שכל אחד 

מחשיב עצמו גדול מחברו, ואין ראוי לבקש מחילה ממנו. 

חכם אברהם אנקאווה, מלל לאברהם, חלק ב', דרוש לשבת תשובה, דף קסח עמ' ב', דפוס שלמה בילפורטי 

וחברו, ליוורנו תרל"ה (1874) 

'וילך משה וידבר אל כל ישראל ויאמר אליהם בן מאה ועשרים' - יש לשים לב לפסוקים אלו: אחד, אומרו 

'וילך משה' - ולא הזכיר להיכן הלך, ועוד אחד 'וידבר', שהוא לשון קושי - מה קושי דברים בכאן?, ועוד אחד 

'אל כל ישראל' - 'כל' לרבות את מה בא? ונראה לעניות דעתי הנה חכמינו זיכרונם לברכה אמרו: 'וילך משה' 

- שהיה הולך מאוהל לאוהל של ישראל לבקש מהם מחילה על אודות דברים קשים שדיבר אל ישראל, ואמר 



להם 'שמעו נא המורים', ושמא תאמר לא הלך כי אם אצל הגדולים, לכך אמר: 'כל ישראל' - כללות ישראל, 

כולם, גדולים וקטנים, היה מבקש מהם מחילה. 

חכם מרדכי דרמון (צ‘רמון), מאמר מרדכי, עמ' נ"ט ב'- ס, דפוס השותפים אברהם יצחק קאשטילו ואליעזר 

סעדון, ליוורנו, תקמ"ז (1786) 


