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 סלחתי כדברך ואולם 

ה  ָהָעם  ַלֲעֹון  ָנא  ְסַלח ל  ַהזֶּ ָך  ְכֹגדֶּ ר  ַחְסדֶּ ה  ָלָעם  ָנָשאָתה  ְוַכֲאשֶּ ר  :ֵהָנה  ְוַעד  ִמִמְצַרִים  ַהזֶּ ָך   ָסַלְחִתי'  ה  ַויֹאמֶּ   : ִכְדָברֶּ

ת' ה ְכבֹוד ְוִיָמֵלא ָאִני  ַחי ְואּוָלם ץ ָכל אֶּ  1. (אכ-יט  יד  )במדבר :ָהָארֶּ

ד ֹנֵשא ָעֹון ָוָפַשע ְוַנקֵ  סֶּ ְך ַאַפִים ְוַרב חֶּ רֶּ ר ִדַבְרָת ֵלאֹמר: ה' אֶּ ה ֹפֵקד ֲעֹון ָאבֹות  ְוַעָתה ִיְגַדל ָנא ֹכַח ֲאֹדָני ַכֲאשֶּ ה לֹא ְיַנקֶּ

 2. יח(- יזד  י )במדבר    :ִשֵלִשים ְוַעל ִרֵבִעים   ַעל ָבִנים ַעל

 על לשון הרע  – ט פרק א חאנוס נתן דרבי אבות

  לת י בתח  ואחד   הים  על  אחד  :הן  ואלו  . הרע  לשון   על  אלא   נענשו  ולא   ה"הקב   את  אבותינו   סו ינ   סיונותינ   עשרה

  ואחד   בחורב  ואחד  ברפידים  ואחד  במרה  אחד  .האחרון  בשליו  ואחד   הראשון   בשליו  ואחד  .המן  בסוף  ואחד  המן

  3(. כב  יד  במדבר)  "בקולי   שמעו  ולא  פעמים  עשר  זה  אותי  ינסוו: " שנאמר  ,לםומכ  קשה  מרגלים  של  זה  .במרגלים

 אשרי אדם שהמקום מודה לדבריו – ט פרשה  דבחדש  מסכתא יתרו ישמעאל דרבי מכילתא

:  אומר  הוא  וכן  4. לדבריהם  הודה  שהמקום  אדם  בני  אשרי  -" )דברים יח יז(  דברו  אשר הטיבו  אלי' ה  ויאמר"...  

  שהמקום   אדם  בני  אשרי  -(  ה  לו  במדבר" )דוברים  יוסף  בני  מטה  כן",  (ז  כז  רבמדב" )דוברות   צלפחד  בנות  כן"

  אדם   אשרי :  ומרמות העולם לאו  עתידים   (.כ  יד   שם" )כדברך   סלחתי '  ה  ויאמרר: "אומ   הוא   וכן.  לדבריהם  הודה 

 5. לדבריו הודה שהמקום

 סלחתי עם ואולם – מסכת ברכות דף לב עמוד א

  6. "ויאמר ה' סלחתי כדבריך"  :שנאמר –ש ברוך הוא והודה לו למשה אמר רבי יוחנן: מנין שחזר הקדו

 
יובהמשך הפסוקים שם יש המשך והסבר מהו "ואולם": "  1 ים  ָכל  כִּ ים  ָהֲאָנשִּ י  ֶאת  ָהֹראִּ ֹבדִּ ֶאת  כְּ י  ֲאֶשר  ֹאֹתַתי  וְּ יתִּ ם  ָעשִּ ַריִּ צְּ מִּ ָבר   בְּ דְּ   ּוַבמִּ

ַנּסּו י  ַויְּ ים  ֶעֶשר  ֶזה  ֹאתִּ ָעמִּ ֹלא  פְּ עּו  וְּ י  ָשמְּ קֹולִּ ם  :בְּ אּו  אִּ רְּ י  רֲאשֶ   ָהָאֶרץ  ֶאת  יִּ תִּ ַבעְּ שְּ ָכל  ַלֲאֹבָתם  נִּ ַנֲאַצי   וְּ אּוהָ   ֹלא  מְּ רְּ ". אז מה בסוף, "סלחתי"  יִּ
? אנו רגילים לומר את שני הפסוקים לעיל בימי הסליחות והרחמים  על תנאיסלחתי  ? סלחתי לגמרי או באופן חלקי?  או "ואולם"

ת מדרשים ופרשנים הקושרים אותם עם לוחות השניים  . זאת, בעקבו ובקהל עם  ובפרט בליל התקדש יום הכיפורים, ברגש ובכוונה
ספר שמות. אך מן הראוי לזכור שמקור פסוקים אלה הוא בחטא המרגלים בפרשתנו, בספר  בהמסמלים את הסליחה על חטא העגל  

 ואגב, המילה "סלחתי" היא יחידאית בכל המקרא! במדבר.
(. תשובת הקב"ה: , הפוך ממה שהבאנורצף מהקבוצה השנייה לראשונהחזרנו שני פסוקים לאחור )יש לקרוא את חמישה הפסוקים ב  2

. משה נעזר בתפילתו בי"ג , "סלחתי" כתשובה ל"סלח נא""סלחתי כדברך ואולם ..." באה לא רק בשל התחינה "סלח נא" של משה
בדוק אילו  ולא בכדי )  אבל מזכיר כאן רק שבע מידות מתוך השלוש עשרה,  המידות שלמד בנקרת הצור בחורב לאחר חטא העגל

. המידה האחרונה היא "ונקה", אבל גם  חבנו בנושא זהשם הר  בפרשה זו  שבע מידות כנגד י"ג מידות. ראה דברינו  (מידות הושמטו
באמצע הפסוק. אבל כך הורונו חכמים בקבעם את י"ג    –כאן יש המשך: "לא ינקה". גם כאן אנו קוטעים רצף ואפילו חמור יותר  

"א( וכך גם כאשר  המידות בסדר סליחותינו ובהפרידם בין "נקה" ל"לא ינקה" )"מנקה לשבים, לא ינקה לשאינם שבים", יומא פו ע
לאמירת י"ג המידות שבפרשת כי תשא  של משה  הפרידו בין "סלחתי כדברך" ובין "ואולם" )וכך גם כאשר הצמידו את "סלח נא"  

ולא לשבע המידות שבפרשתנו(. בה בעת, פשט המקרא עומד ומהדהד. וכשם שמשה לא קוטע את הפסוק וממשיך: "ונקה לא ינקה, 
וכו' ", כך אולי גם עונה לו הקב"ה: "סלחתי ואולם ...". אירע כאן דבר מה שאי אפשר להתעלם לגמרי  פוקד עוון אבות על בנים  

 בפרשת כי תשא.  פוקד עוון אבות על בניםממנו. ואם כבר נדרשנו לפסוקים אלה, ראה גם דברינו 
בפרשה זו. שם הראינו שלפי שיטות אחרות )למשל בהמשך    לעשרה הניסיונות שניסו אבותינו את המקוםכבר הקדשנו דף מיוחד    3

לא התשיעי. העשירי הוא חטא קרח ועדתו, בפרשת  מדרש אבות דרבי נתן זה, בפרק לד(, חטא המרגלים איננו הניסיון העשירי, א
השבוע הבא, אחרי חטא המרגלים. אך רוב המקורות מונים את חטא המרגלים כניסיון העשירי ולפיכך גם החמור מכולם )בהיפוך  

עשרה לעשרה הניסיונות שנתנסה אברהם אבינו וניסיון העקידה, העשירי, הקשה מכולם. וגם שם יש כמה שיטות, ראה דברינו  
 שרה(. היש סליחה לחטא זה? היש כפרה למוציאי לשון הרע על ארץ ישראל?   , פרשת חייניסיונות נתנסה אברהם אבינו

האם  מדובר בדברי בני ישראל במעמד הר סיני שביקשו: "דבר אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר עמנו אלהים פן נמות". ראה דברינו    4
 בפרשת כי תבוא, אם אכן הייתה זו בקשה ראויה או שמא החמיצו בני ישראל את השעה.   הוחמצה השעה?

האם זו סליחה מלאה? לכאורה כן. אין כאן שום מגבלה. לא מצאנו במדרש זה שום הד להסתייגות הכתוב: "ואולם". ראה דברים    5
  בדבר   אכנו  אומר  אתה  .מעויין  מאזנים  בכף  הדין  מדת  הרי  ,ע"רבש  :משה  אמר  :לקיש  בן' שמעון  ר  בשם  אחאמר ר'  ארבה ה יג: "

  קיימת  ושלך  בטלת  שלי  חייך  :ה"הקב  ל"א  :ברכיה  ר"א  .אני  או'  ה  אתה  ,נוצח  מי  נראה  מוכרע  הדבר  :לו  אמר  .נא  סלח  אומר  ואני
" נא  "סלחבפרשת קרח(.    צדיק גוזר והקב"ה מקיים)ראה דברינו  ".  לך  ויקם  אומר  רותגז  :הוי  .כדברך  סלחתי'  ה  ויאמר:  שנאמר  מנין

אך    מדבר רבה בפרשתנו, ראה שם.. כך נראה גם ממדרשים רבים בפרשה טז ב " הוא אישור על כך כדברך תי ו"סלח ניצח את "אכנו" 
 ? , עם ההסתייגות העולה מפסוקי המקרא"ואולם" תוספת: מה נעשה עם ה 

ל חילול  ראה בגמרא שם דרשות נמלצות של ר' אלעזר ור' שמואל בר נחמני כיצד משה עומד וטוען בזכות בני ישראל ובנימוק ש  6
ו שנשבעת להם  י כך שבועתך בטלה. ועכש  -אלמלא נשבעת להם בשמים ובארץ הייתי אומר כשם ששמים וארץ בטלים  השם: "

דברים שאמרת לי    ...  כך שבועתך קיימת לעולם ולעולמי עולמים  -בשמך הגדול, מה שמך הגדול חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים  
חו  ועכשיו יאמרו אומות העולם: תשש כ ...  ו מה אני אומר להם?  יאמרתי להם בשמך, עכשלך אמור להם לישראל, בשמי, הלכתי ו

 של רבי יוחנן שלא במקרה מזכיר את לשון המכילתא לעיל.   על דרשות אלה בא משפט הסיום.  !"כנקבה ואינו יכול להציל

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a9%d7%91%d7%a2-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%a0%d7%92%d7%93-%d7%99%d7%92-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa1
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%93-%D7%A2%D7%95%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95-%D7%90%D7%91%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%91%D7%9E
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%A1%D7%94-%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%A1%D7%94-%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%A9%D7%A2%D7%94-%D7%A9%D7%94%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%A6%D7%94-2
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%A9%D7%A2%D7%94-%D7%A9%D7%94%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%A6%D7%94-2
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7-%D7%92%D7%95%D7%96%D7%A8-%D7%95%D7%94%D7%A7%D7%91%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D


 ז, תש"פ תשס" שלח לך פרשת 

 
 5מתוך    2עמ'  

 

 

  ", ואולם חי אני "תני דבי רבי ישמעאל: כדבריך עתידים אומות העולם לומר כן. אשרי תלמיד שרבו מודה לו.  

 7אמר רבא אמר רב יצחק: מלמד, שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: משה, החייתני בדבריך.

 ואולם דו משמעי  – על הפסוקב( פסיקתא זוטרתא )לקח טו

מיכן שנגזרה גזרה על ישראל  ...  . אלו ישראל שנקראו כבוד ה'  "ואולם חי אני וימלא כבוד ה' את כל הארץ"

ואולם חי אני וימלא כבוד וגו'. כי מתוך שישראל חוטאין לפני ואני  . דבר אחר:  שיהו גולים בין אומות העולם

אשרי העם שככה לו אשרי העם שה'  : "שיהו אומות העולם אומרין  .ץימלא כבוד ה' את כל האר  ,סולח להם

   8. "אלהיו

 סעד לקין  –בראשית רבה צז 

  : לפניו  ראמ  . (יג  ד   בראשית)  " מנשוא  עוני  גדולאמר: "שנ  , ה"הקב  מלפני  רחמים  לבקש   ונשתטח  עמד  מיד...  

 ר )משה(:שאמ  וכיון  !במדבר  לפניך  להכעיס  עתידין  שהן,  בואיר  ששים  מאותן  גדול עוני  יהא  לא  ,שלעולם  בונויר

  ר אמ  שעה   באותה   .(כ  שם  שם )  "כדברך  סלחתי  ה'   ויאמראמר: "שנ  , להן  מחלתה  מיד  , (יח  יד   במדבר )  עון   נושא

 9.מחצה  ה"הקב לו  מחל  מיד .תשובה  בעלי כל  בפני דלת נועל  אני ,לקין  מוחל איני  אם :ה"הקב

 ...  חילול השם, אבל  – כא-פסוקים כ יד פרק במדבר י"רש 

 10:"  'ה יכולת  מבלתי יאמרו  פן"  שאמרת מה בשביל - כדברך

  אקיים  כך , הארץ  כל את ימלא  וכבודי חי  שאני  כשם. שבועה לשון -  אני חי :להם אעשה זאת  אבל כמו  -  ואולם

 11. הארץ את יראו אם'  וגו הרואים  האנשים כל  כי, להם

 אריכות אפים או הנחת העונש – טפסוק י יד פרק במדבר ן"רמב

  אריכות  נא  סלח  מלת  כי  ידענו,  "כדברך  סלחתי"  אחר  "הארץ   את  יראו  אם"  שמצאנו  בעבור  כי  בי אברהםר  ואמר

 12. שלימה תשובה שיעשה עד ", לו ונסלח"  וכן, אף

 
. הגמרא ממשיכה לפסוק: "ואולם חי  ט()שאולי היה במקור ונשמ   הגמרא מצטטת את המכילתא אבל ב"תוספת קטנה" ומשמעותית  7

"סלחתי כדברך" אבל סביר להניח שהדרשן ציטט את שני הפסוקים במלואם כולל המשך הפסוק: "וימלא כבוד ה'  אני" )לא מובא  
מלשון  אולם    –   מכהה את "סלחתי", אלא אף מעצים אותו  וסליחה גמורה. לא רק ש"ואולם" אינו מחליש אאת כל הארץ"( ורואה בו  

עד שהקב"ה לא רק מודה לדבריו של משה ומקבלם, אלא אומר: "החייתני משה בדבריך". היש    ח כפי שנראה עוד להלן,חוזק וכ
... אם יראו את הארץ אשר נשבעתי  אך  סליחה גדולה מזו?   מה עם הגזרה שמיד באה אחריה על "האנשים הרואים את כבודי 

 לאבותם"? אנשים המכונים "מנאצי"?
אתם בכיתם  )"  שהוא "בכיה לדורות"  רוש הראשון, "ואולם" הוא אכן עונש, עונש הגלות. שהרי חטא המרגלים היה בתשעה באבבפי  8

בכיה לדורות  -בכיה של חנם   "מסכת תענית כט ע",  ואני קובע לכם  אולם" הוא לטובה. משה  ו"א(. אבל בפירוש השני גם כאן 
צְּ בתפילתו מעלה את הטיעון: " עּו מִּ ָשמְּ בֹו:וְּ רְּ קִּ ֹכֲחָך ֶאת ָהָעם ַהֶזה מִּ יָת בְּ י ֶהֱעלִּ ם כִּ ב ָהָאֶרץ ַהֹזאת  ַריִּ רּו ֶאל יֹושֵׁ ָאמְּ ֹכֶלת ה' ...  וְּ י יְּ תִּ לְּ בִּ מִּ

ָבר דְּ ם ַבמִּ ָחטֵׁ שְּ ַבע ָלֶהם ַויִּ שְּ יא ֶאת ָהָעם ַהֶזה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר נִּ ָהבִּ ת כל הארץ.  ", והקב"ה עונה לו שעקב הסליחה ימלא כבוד ה' אלְּ
( מבוסס  כאןוגם    כאןמדרש/פירוש מאוחר זה )ראה תיאורו    ה"אולם" הופך להיות "בריא ואולם" )תהלים עג ד(, היינו בריא וחזק.

עונש, ולא רק של דור המדבר  על המכילתא וגמרא ברכות הנ"ל וממשיך את גישתם, אבל בה בעת מציג את הפירוש של "ואולם" כ
 אלא של גלויות בכלל.   

אמר להם:  מתהפך הגלגל: "  שובה  –יסקא כד  פפסיקתא דרב כהנא  )וב ה"סלחתי" של דור המדבר מהוה עילה לקבלת קין בתשובה!    9
מעלה את האפשרות    ה זולָ בָ קְּ אך לקין נמחל רק מחצה. "נע ונד תהיה בארץ". הַ , ("?תשובתו של קין קבלתי ותשובתכם איני מקבל

 שגם ה"סלחתי" של דור המדבר היה רק "למחצה" )ואולי גם פחות מכך(, שהרי גם הם נעו ונדו במדבר ארבעים שנה.  
מוטיב שהפך ל: "למה יאמרו בעמים    –הוא מוטיב חילול השם שכמותו כבר טען משה בחטא העגל: "למה יאמרו מצרים לאמר"    10

 .  (תהלים עט י, קטו ביאמרו בגויים איה אלוהיהם" ) "למה, (יואל ב יז) איה אלוהיהם"
זה, עזבתי    11 לרגע  אונקלוס.  "שבקית", אומר  ישולם קמעא קמעא.  נותר פתוח. בשבועה, שהוא  איננה שלימה, החשבון  הסליחה 

  -  סלחתיסוק: "על הפ  ם"רשבבינתיים )ולא כשביקין של כל נדרי. ואולי כן ולכן מוסיפים שם בטלים ומבוטלים(. ראה גם פירוש  
 ". שנה ארבעים עד להם אאריך אלא אחת  בפעם  בדבר אכנו שלא - כדבריך :השדה כסף נתתי כמו. עכשיו אני סולח

אבן עזרא )מובא באמצעות ציטוטו ע"י רמב"ן( מעצים את מה שכבר ראינו ברש"י, תוך שהוא מדגיש את מידת "ארך אפים" שהיא   12
נזכרת כאן רק פעם אחת(. בשבע המידות שמשה מזכיר בחטא המרגלים בפרשתנו הוא  כאן המידה השנייה )ה' מידת הרחמים  

 שבע מידות כנגד י"ג מידותמשמיט גם את "אל, רחום וחנון, אמת, נוצר חסד לאלפים" ומתמקד בארך אפים. ראה שוב דברינו  
ה' ארך  בפרשתנו כשהוא מצטט את הגמרא בסנהדרין קיא: "  ובפרשה זו שם הרחבנו בנקודה זו. וכבר עמד על כך רש"י בפירוש

לצדיקים. אמר לו    :"ה שהיה יושב וכותב ה' ארך אפים. אמר לולצדיקים ולרשעים. כשעלה משה למרום מצאו משה להקב  -אפים  
חייך שתצטרך לדבר. כשחטאו ישראל בעגל ובמרגלים התפלל משה  קב"ה:  רשעים יאבדו. אמר לו ה  :אף לרשעים. אמר לוב"ה:  הק

זה היא אריכות אפים   ". אבל כלוהלא אמרת לי אף לרשעים  : והלא אמרת לי לצדיקים. אמר לוב"ה:  לפניו בארך אפים, אמר לו הק
 ולא סליחה מלאה. ה"ואולם" מכהה את "וסלחתי". 

https://www.mayim.org.il/publications/%D7%9C%D7%A7%D7%97-%D7%98%D7%95%D7%91-%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%AA%D7%90-%D7%96%D7%95%D6%BC%D7%98%D6%B8%D7%A8%D6%B0%D7%AA%D6%B8%D7%90-2/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9_%D7%9C%D7%A7%D7%97_%D7%98%D7%95%D7%91
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a9%d7%91%d7%a2-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%a0%d7%92%d7%93-%d7%99%d7%92-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa1
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  " וסלח  טוב"  וכן,  מעליו  השוגג  עונש  מעלים  והקרבנות  .אונקלוס  כדברי  העונש  הנחת  סליחה  כי  בעיני  והנכון

  ממנו  ועצום  גדול לגוי אותו ויעשה ויורישם בדבר יכם שלא בכללן לעם" כדברך לחתיס" ואמר 13.(ה  פו תהלים)

  שיתמו   וגזר,  במגפה  הם  ימותו  ושלא  הארץ  את  בניהם  שיירשו  להם  יסלח  אבל,  הארץ  מן  יאבדו  וזרעם  והם

 14. יומו או בב אחד כל שם וימותו במדבר  פגריהם

 שאר כבודי אקח את נקמתי, יי – מז פרק רביעי מאמר העיקרים ספר

  בנו   שיש  זכיות  בעבור  ולא  ,עליך  לנו  שיש  חיוב  שום  מצד  העזר  מבקשין  אנו  שאין  לומר,  שמך  כבוד  דבר  על  ואמר

  למה "  אחריו שאמר וזה, עכשיו עד יכול שהיית כמו עתה יכול שאינך הגוים יאמרו  שלא .שמך כבוד בעבור אבל

  העלית   כי   מצרים  ושמעו: "שאמר,  במרגלים  לתו יבתפ   משה   דרך  הדרך   וזה   15."היהם ו אל  איה   הגוים  יאמרו 

)וגו'  ה  יכולת  מבלתי...    הגוים  ואמרו  ...  מקרבו   הזה  העם  את  חךובכ   לו   נאמר  זה  ובעבור(,  טז- יג  יד  במדבר' 

  את   אקח  אני  אבל,  שמי  יתחלל  שלא  בענין  אומר  שאתה  הדרך  על  אסלח  כלומר(,  כ  יד  במדבר)  כדברך  סלחתי

  כי   הארץ  כל   את'  ה  כבוד  וימלא   אני  חי   ואולם  :שאמר  וזהו ,  במקומו  מונח   ודיכב  שישאר  אחר  בענין  בהם  נקמתי 

 16(. כג-כא יד במדבר) יראוה לא  מנאצי  וכל', וגו  הארץ  את יראו אם', וגו כבודי את הרואים האנשים כל

 סלחתי כדבריך בחטא העגל  – ב סימן פקודי פרשת( בובר) תנחומא מדרש 

  ארבעים  לסוף,  מלכים  אותם  וקרא,  התורה  את  להם  ונתן,  סיני  הר לפני  והביאם,  ישראל  את  חבב  ה"הקב  כך...  

  ה "הקב  אין  העולם  אומות  אמרו  שעה  באותה  !(ד  לב  שמות)  ישראל  אלהיך  אלה  ואמרו,  העגל  את  עשו   יום

  אלא   עוד  ולא(,  כ  יד  במדבר)  כדברך  סלחתי  :ה"הקב  ל"א,  עליהם  ונתפלל  משה  שעמד  כיון  .עוד  להם  מתרצה

  שמות [ )בתוכם  ושכנתי]  מקדש  לי   ועשו  שנאמר,  להם  שמחלתי  יודעים  והכל,  וביניהם  עליהם  ינתישכ   משרה  שאני

  17(. ח כה

 סלחתי עובר ליום כיפור – לא סימן תשא  כי פרשת תנחומא מדרש 

  ...   ?כיצד  .ה"הקב   אצל   משה  עשה   יום   כ"ק  :שלום  בר  יהודה   רבי   אמר   ? ההר  מן   משה   ירד   אימתי,  "לך  פסל "

  מסיון   ד"כ   יום  ארבעים  שם  ועשה  ".האלהים  אל  עלה  ומשה"   :בו  וכתיב  הדברות  עשרת  להם  נתן  דשובח  שהיבש

  שם   עשה  ...  בעשרים  ועלה  וחזר ...    הלוחות   את  ושבר  העגל  את  ראה  בתמוז   ז"בי  ירד   .יום'  מ  הרי  ,מתמוז  ו" וי

  לוו כ  אלול  שם  עשה...    לך  פסל   ל" כשא  אלול  אש חודשבר   עלה   .יום  ארבעים  הרי  אב  דשוח   וכל  תמוז  מן  עשרה

 
"  ואמר יי שבקית כפתגמך סליחה היא סליחה, אומר רמב"ן ואיננה 'ניתנת לחצאין' )בראשית רבה לעיל על קין(. את פירוש אונקלוס: "  13

רש"י(. בדיוק כמו שקרבן "מעלים עונש    לעיל תחת פירוש  11מבין רמב"ן כעזיבה מלאה )ולא עזיבה זמנית כפי שהצענו בהערה  
השוגג מעליו" )האם הוא מכוון לומר שחטא המרגלים היה בשוגג? הוא רמב"ן שבניגוד לרש"י סבור ששליחת המרגלים הייתה  

ַרב ֶחֶסד  ה: " תהלים פובפרשה זו(. וכמו הפסוק ב  שלח לך אנשים ראויים היו. ראה דברינו  ואנשים ראויה  ַסָלח וְּ י ַאָתה ֲאֹדָני טֹוב וְּ כִּ
ֶאיָך ָכל ֹקרְּ  שגם אותו אנו מצטטים בסליחות. אז איפה העונש שהוטל על דור המדבר? מה עם "ואולם"? –" לְּ

ולה: אי כליון העם וההבטחה שהבנים ייכנסו לארץ. ומה עם "ואולם"? לכך מתייחס רמב"ן בהמשך  רמב"ן היא כפ הסליחה עפ"י    14
ועל דרך האמת ואולם חי אני וימלא כבוד ה' את כל הארץ, הבטחה למשה בסליחה, יאמר פירושו שם )סוף פסוק כא( ואומר: "

ההבטחה לבנים היא הסליחה! )נעיר שבפרשתנו אין    ". חזרה על דבריו לעיל שקיוםשימלא כבודו את כל הארץ בזרעם ולא בהם
ֶתם  לט בעת שמשה חוזר ומספר לדור הבנים את שאירע: "  דברים אהבטחה שהבנים יזכו לרשת את הארץ, רק ב ֶכם ֲאֶשר ֲאַמרְּ ַטפְּ וְּ

ָלֶהם  ָמה ָיֹבאּו ָשָמה וְּ עּו ַהיֹום טֹוב ָוָרע הֵׁ נֵׁיֶכם ֲאֶשר ֹלא ָידְּ ֶיה ּובְּ הְּ יָרשּוהָ   ָלַבז יִּ ם יִּ הֵׁ ֶנָנה וְּ "(. ועדיין פירוש רמב"ן צריך עיון משום  ֶאתְּ
 במשנה  והנהכג בפרשתנו הוא מתייחס לתפילת משה בחטא המרגלים שנעדרת מספר דברים ואומר: "-שברצף דבריו בפסוקים כא

  שהתפלל   במרגלים  להם  הזכיר  ולא,  אהרן  על לתויתפ  כן  גם  והזכיר...    עליהם  התפלל  אשר  לתויתפ  העגל  במעשה  משה  הזכיר  תורה
  .בנים   על  אבות  עון  ויפקוד  אפו  ויאריך  להם  שישא  אלא  ,להם  למחול  התפלל  לא  הוא  כי,  שהזכרתי  הטעם  מן  זה  וכל.  כלל  עליהם

". האם שינה רמב"ן את דעתו כשבא לפרש את  עליו  לטעון יכולין היו כי להם הזכירה לא כן ועל,  עליהם  שלימה לתויתפ היתה ולא
 ת חטא המרגלים בספר דברים והצטרף לרש"י ולאבן עזרא? פרש

ֶמָך:י: " -ט  תהלים עטהוא מפרש את הפסוקים ב  15 ַמַען שְּ ינּו לְּ ר ַעל ַחֹטאתֵׁ ַכפֵׁ נּו וְּ ילֵׁ ַהצִּ ֶמָך וְּ בֹוד שְּ ַבר כְּ נּו ַעל דְּ עֵׁ שְּ י יִּ נּו ֱאֹלהֵׁ רֵׁ רּו    ָעזְּ ָלָמה ֹיאמְּ
ָּוַדע בג יֶהם יִּ ם ַאיֵׁה ֱאֹלהֵׁ ַמת ַדם ֲעָבֶדיָך ַהָשפּוך ַהּגֹויִּ קְּ ינֵׁינּו נִּ עֵׁ ם לְּ  לעיל על גלגול הביטוי "למה יאמרו".  10". ראה הערה יים ַבּגֹויִּ

, תלמיד של ר' חסדאי קרשקש(, בעל ספר העיקרים, ניתן לצרף לרשימה המכובדת של  15נראה שגם את ר' יוסף אלבו )ספרד, מאה    16
 כדברך" כסליחה "בערבון מוגבל". פרשנים ומדרשים שמבינים את "סלחתי 

  אחר  ...  כהנים  ממלכת  וקראן  התורה  את  להם  ונתן  סיני  הר  לפני  והביאם  ישראל  את  חיבב  ה"הקב  כךד: "  שמות רבה נאכך גם ב  17
  להם   סלח  מיד  עליהם  רחמים  לבקש  משה  שהלך  כיון  ...  עוד  להם  מתרצה  אינו  כוכבים  העובדי  אמרו  שעה  אותה  .חטאו  יום  ארבעים

". הרי לנו מדרשים בספר שמות ששואלים את "סלחתי כדברך" של חטא המרגלים  כדברך  סלחתי'  ה   ויאמר(  יד  במדבר)  שנאמר  ה"בהק
לעניין חטא העגל וירידת משה עם הלוחות השניים והציווי על הקמת המשכן. כאילו התחלף חטא העגל )יום הכיפורים( בחטא  

"ואולם". מנין לקחו  נעלם  ". וממילא גם  כדברך  ן הוא השלמה והוכחה ל"סלחתיהמרגלים )תשעה באב( והציווי על הקמת המשכ
 רבוב פרשיות ממש?"חירות הדרשן" לשלב פסוקים כרצונו לא הפכה כאן לעהמדרשים העתקה זו? האם 

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A9%D7%9C%D7%97-%D7%9C%D7%9A-%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D1
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  " כדבריך  סלחתי: "למשה  לו  נאמר  ביום  ובו   . ותענית  לה יבתפ   ם ישרוי  ישראל  והיו  בעשור   וירד   .מתשרי  ועשרה

 18. לטהר עליכם  יכפר הזה  ביום כי( טז ויקרא)  שנאמר ,לדורות  ומחילה סליחה  יום ה "הקב  וקבעו

 וסלחת לעווננו – ו פרק( ליינר) רבה עולם סדר

  באב   נה ו ושמ  בעשרים   ירד  ...  ולעלות  שניות   לוחות   לפסול  למשה  ואמר  לישראל  ה " הקב  נתרצה   שעה   באותה 

  כימים   בהר  עמדתי  ואנכי "   :שנאמר,  שניה  פעם  תורה  לו   ונשנית  באב  ותשעה   בעשרים  ועלה  ...  לוחות  שני  ופסל

  היה   והוא   בתשרי '  בי  ירד...    מרוצין  שניים   אף,  מרוצין  הראשונים  מה" ...  לילה   וארבעים  יום  ארבעים   הראשנים 

  לפיכך (,  ט  לד  שמות)  "ונחלתנו  ולחטאתנו   לעוננו  וסלחת"   :שנאמר,  המקום  לפני  שנתרצה  ובישרם,  הכיפורים  יום

 19.(לד טז  ויקרא)  "עולם לחקת לכם  זאת והיתה"  :שנאמר, לדורות וזכרון  חוק  יום נתקיים 

 אילו זכיתם  – א פרק דברים( בובר) אגדה מדרש 

  חטא "  :לכם  נתקיים  זכיתם  שלא  ועכשיו(,  כ  יד  כדברך)  "כדברך  סלחתי'  ה   אמרוי"  עליכם  נתקיים  זכיתם  אילו

 20(. ח  א איכה)" ירושלם חטאה

 תמה הזכות בניסיון העשירי  – כלי יקר במדבר יד כ "ויאמר ה' סלחתי כדברך"

בכמה מקומות דרשו פסוק זה על מעשה העגל. ורצונו לומר, כי בכל זמן ממצרים ועד הנה "סלחתי כדברך",  

אבל מכאן ואילך חושבנא, ולא אסלח לגמרי. ונתן טעם לדבר "וינסו אותי עשר פעמים" )פסוק כב להלן(, על כן  

סיונות. אבל משם והלאה, תמה זכות זו, על כן אגבה חובי מעט  יויתרתי להם בזכות אברהם שנתנסה בעשר נ

 21מעט.

 
נטעה   עם הפסוק "סלחתי כדברך". ועל מנת שלא  ואת יום הכיפוריםכאן הולך המדרש צעד נוסף ומקשר את הלוחות השניים    18

לחשוב שיש כאן טעות כלשהיא, הוא עושה את כל חשבון הימים למן עליית משה להר בתחילת חודש סיון לאחר מעמד הר סיני,  
ארבעה חודשים(, ביום שנקבע לדורות כיום סליחה ומחילה לעם ישראל  ,  בתשרי )סה"כי'  עד ירידתו מההר עם הלוחות השניים ב
הממקמים את "סלחתי כדברך" במרכז    לכל המדרשים, פרשנים, סידורים ומחזורי התפילהלדורות. נראה שמדרש זה הוא המקור  

תפילת יום הכיפורים )לא מצאנו מקור קדום יותר(. ואף אחד לא עוצר ושואל: מה בעצם ענין "סלחתי כדברך" ליום הכיפורים?  
: "ואולם". )והדמיון לי"ג מידות שמסתיימות  בפרט, שכפי שראינו, אין זו סליחה מלאה וכל מי שבקי בפסוקים יודע שיש המשך 

ומסדרי הסידורים    פרשני המקרא,  המדרש כאן  פו  "ונקה לא ינקה", כפי שהערנו(. האם לא נסחההמשך  במילה: "ונקה" ומתעלמות מ
מושלם  אף אחד לא זוקף גבה ושואל מה ענין "סלחתי כדברך" של המרגלים שראשית איננו וומחזורי התפילות שהעתיקו זה מזה? 

  כראשונה '  ה  לפני  ואתנפל: "יח  ט   דבריםבפירושו ל  י"רשמה עניינו ליום הכיפורים? ראה    – ושנית שייך עפ"י לוח השנה לתשעה באב  
  . לוחות   שני   לך  פסל( א  י  דברים)  למשה  לו  ואמר  לישראל"ה  הקב  נתרצה  ביום   בו,  בתמוז   עשר  בשמונה עלה  שהוא ...   -  יום  ארבעים 

 סלחתי(  כ  יד  במדבר)  למשה  לו  ואמר  בשמחה  לישראל  ה"הקב  נתרצה  ביום  בו.  הכפורים   ביום  כלים  נמצאו,  יום  ארבעים  עוד  עשה
  עמדתי   ואנכי(  י  י  דברים)  אחרונות  לוחות  של  בארבעים  שנאמר,  שלם   ברצון  שנתרצה  ומנין.  ולסליחה  למחילה  הוקבע  לכך.  כדברך

האם רש"י בפירושו לספר דברים שכח את פירושו לספר במדבר   ."ברצון אחרונים אף ברצון הראשונים מה, הראשונים כימים בהר
לעיל( בו הוא מדגיש את ה"ואולם", את "חי אני" שהוא לשון שבועה "אם יראו )האנשים( את הארץ"? האם ניתן  המובא  )רש"י  

 לקחת פסוק ממקום אחד, לנתק אותו מהקשרו, ו"לשתול" אותו במקום אחר ובהקשר אחר? 
  תוספות טט כמקור ל"סלחתי כדברך" שהועתק מפרשתנו לפרשת כי תשא ומתשעה באב ליום הכיפורים. ראה  מדרש זה מצוגם    19

  הלוחות   ושבר  בתמוז  ז"בי  וירד  בסיון'  בו  עלה  נמצא  עולם  בסדר  דתניא  הוא  כן  נמי  עולם  סדר  ולפי: " ...  א"ע  פב  קמא  בבא  מסכת
  המקום   ונתרצה  בתשרי '  י  עד באב'  מל   יום'  מ  עוד  ועשה הלוחות  פסולל  משה וירד  המקום   נתרצה  באב  ט"ובכ ... עלה  בתמוז  ח"ובי

  הוא   וכפרה  סליחה  לפיכך  כדברך  סלחתי'  ה  ויאמר  שנאמר  לישראל  המקום  נתרצה  יום  באותו  .בידו  והלוחות  בתשרי'  בי  משה  וירד
ראים הדברים כך. סדר עולם רבה  כך גם מציינים פרשני רש"י שהבאנו בהערה הקודמת. אך מעיון מדויק במדרש זה, לא נ". לדורות

כי  ירידת משה עם הלוחות השניים ליום הכיפוריםאת  גם הוא  אמנם מקשר   , אך הוא לא מצטט את הפסוק  פור()דברינו ביום 
פסוק שנכנס גם    –   "ונחלתנו  ולחטאתנו  לעוננו  וסלחת"סלחתי כדברך" מפרשתנו, אלא נשאר בספר שמות ומביא פסוק משם: "

 . דברי התוספות וכל שאר הראשונים שמסתמכים על מדרש סדר עולם רבה זה, צריכים עיון. הוא ובצדק לסדר סליחותינו 
איכה, על כל ההחמצות של עם  מגילת  יצחק "אילו זכיתם" שעובר בסדר הא"ב כולו, בדומה לפסוקים בפרקי    זהו מדרשו של ר'  20

את  ממקם  באיכה רבה. לענייננו, מדרש אגדה )בובר( זה, הוא בין המדרשים הבודדים ש  תיחתא יאפ ין גלה. ראה  יישראל שבעט
מקומו המקורי בתשעה באב, חטא המרגלים, ספר במדבר. אך ללא הועיל. מדרש זה נשאר "קול קורא במדבר" ב"סלחתי כדברך"  

 ליום הכיפורים וחטא העגל.   את "סלחתי כדברך" והעבירוהו סּוכְּ שנבלע בזרם המרכזי של המדרשים שנִּ 
מאה    בי שלמה אפרים מלונטשיץ, פוליןר)  כלי יקרמקור זה הוא בין הבודדים שמתייחס לשאלה שלנו. וכבר קדם לפירוש זה של    21

עשה  , צרפת, פרובאנס( שאומר: "סלחתי כדברך פעם אחת במ 13מאה    )רבי חזקיה בן מנוח,חזקוני  ( פירוש  המהרש"ל, תלמיד  16
פירוש זה משנה לחלוטין את משמעות הפסוק "סלחתי כדברך"  העגל ויתרתי להם, אבל עכשיו לא אסלח להם, אבל אפרע מהם".  

רש"י, רמב"ן, אבן עזרא, רשב"ם,  לעיל:  ואת השימוש שאנו עושים בו בתפילותינו ודברי תורתנו וחוזר אל פרשני המקרא שהבאנו  
רבה. עד כאן "סלחתי כדברך", אומר הקב"ה למשה, "ואולם" מכאן והלאה אין הנחות. לא כמו  ספר העיקרים(, אך בעוצמה גדולה בה

שאנו אומרים בכוונה גדולה בפתח תפילת יום הכיפורים "ויאמר ה' סלחתי כדברך", אלא אדרבא, כמו שהמדרש אומר במוצאי יום  
ם לכם ביום הראשון"(. ראה המשך דבריו של כלי יקר  הכיפורים: "מכאן ואילך נחל החשבון" )ויקרא רבה ל ז על הפסוק "ולקחת

שם, שהוא איננו מקבל את שיטת חז"ל שחטא המרגלים נכלל בעשרה הניסיונות שניסו אבותינו את הקב"ה. אדרבא, חטא המרגלים  
תפילותיהם בימי  הוא הניסיון האחד עשר. עליו כבר אין הנחות ולא סליחה מלאה. מעניין למה כיוונו כלי יקר וחזקוני כשאמרו ב

 . )אם אמרו( הסליחות והרחמים, ובפרט ביום הכיפורים: "סלחתי כדברך"

https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%9F-%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%AA%D7%90-%D7%93%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%94-%D7%A8%D7%91%D7%94-2
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%AA%D7%90-%D7%93%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%94-%D7%A8%D7%91%D7%94-2
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%AA%D7%90-%D7%93%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%94-%D7%A8%D7%91%D7%94-2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%A9%D7%99%D7%A5
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%9C%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%90
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 עד שיעשו תשובה שלימה  – יט אבן עזרא במדבר פרק יד

אריכות    "סלח נא ", ידענו כי מלת  "סלחתי כדבריך "אחר    "אם יראו את הארץ"ר שמצאנו שאמר  אח  -סלח נא  

  22)במדבר טו כח(, עד שיעשה תשובה שלימה.  "ונסלח לו" וכן  .אף

 שבת שלום  

 מחלקי המים 

כדברך"    ב"סלחתי   ה. הראשונה, "על אתר" בפרשתנו, רואופרשנים  , יש כאן שתי קבוצות מדרשיםלסיכום  :1  מים אחרונים 

, מצמצמים סליחה זו ומצביעים על בפרשתנו  סליחה, ברמה זו או אחרת, בהקשר עם חטא המרגלים. פרשני המקרא

בעוז    , קבוצת מדרשים מספר שמות, המנכסתצמתה. לעומתם, נצבת במלוא כוחה ועוודורשים גם את "ואולם"  חלקיותה

"ואולם" מסיבות ברורות )בדומה  - מומתעלמת לחלוטין    את הפסוק "סלחתי כדברך" לעניין חטא העגל ויום הכיפורים

ואין מי שמעיר ו"מוחה" על כך. להשלמת הנושא, ראה פירוש יד המלך על הלכות דעות    ל"נקה" שמתעלם מ"לא ינקה"( 

בנושא זה, בפרט    ולרמב"ם, פרק ז הלכה ז. וכן פירוש תורה תמימה שמות לד ו, הערה ה. וכל מי שיגלה עינינו ואוזננ

  . כוס" שהצבענו עליה, יבורך בכל מילי דמיטבי אלת "הנבש

אחרונים   לעיל  הער   : 2מים  רמב"ן  בשגגה  "מעליו  השוגג  עונש  מעלים  והקרבנות"ת  היה  המרגלים  שחטא  , שמרמזת 

ֹלא  ":  כו בפרק טו- פסוקים כבאל "החצי השני" של הפרשה. ראה    –מעניין אל פרשת השבוע    מתקשרת באופן  ּגּו וְּ שְּ י תִּ כִּ וְּ

ֶבר   ֶלה ֲאֶשר־דִּ ֹות ָהאֵׁ צְּ ת ָכל־ַהמִּ ָגָגה...    ֶאל־ֹמֶשה:   ה'ַתֲעשּו אֵׁ שְּ ָכל־ָהָעם בִּ י לְּ תֹוָכם כִּ ַלּגֵׁר ַהָּגר בְּ ל וְּ ָראֵׁ שְּ י יִּ נֵׁ ָכל־ֲעַדת בְּ ַלח לְּ סְּ נִּ .  "וְּ

ת הערת רמב"ן  כשהקשר כאן לסליחות ברור וטבעי יותר. בעקבו  גם פסוקים אלה נאמרים ברגש בתפילות ימים נוראים

מעין תיקון של חטא זה לדורות. כאילו התורה אומרת    םעם פרשת המרגלים ולראות בהגם    פסוקים אלהלקשר  נראה לנו  

, יש לו דין וכפרה: "והיה אם מעיני כל העדה נעשתה לשגגה ועשו כל  משגה רחב של הקהלכאן שאם חו"ח שוב יחזור  

של כל הציבור  מדובר בעבירה של עבודה זרה  דרשו את כל הפרשה שם שחז"ל  ו  23".   העדה פר בן בקר אחד לעולה וכו'

 בפרשה זו.  הפרשההחצי השני של  ראה דברינו    שהיא שקולה כנגד כל המצוות. 

 
נחזור ונקרא את פירוש אבן עזרא שרמב"ן ציטט לעיל והפעם ישירות מפירושו כפי שמצוי בידינו. בקריאה לאחור, אומר אבן עזרא,    22

וכו' "(, משליכים על פסוק כ: "סלחתי כדברך" ועל פסוק    פסוק כג: "אם יראו את הארץ" )וממילא גם פסוקים כא וכב שם "ואולם
יט הקודם בו משה מבקש "סלח נא", ומלמדים אותנו שהסליחה איננה אלא אריכות אף ומותנת בעשיית תשובה )ושלא כרמב"ן  

ת אף ולא  (. משה שמתפלל "סלח נא" מבקש לכתחילה אריכו14, אבל כן כרמב"ן של ספר דברים כמובא בהערה  של סליחה גמורה
אני מאריך את אפי. בכך חוזר אבן עזרא ומתקשר עם פירוש רש"י   –סליחה מלאה ומיידית. כך גם תשובת הקב"ה "סלחתי כדברך" 

" רש"י זה הוא אמנם על י"ג המידות שבחטא העגל,  מאריך אפו ואינו ממהר ליפרע, שמא יעשה תשובה -ארך אפים בשמות לד ו: "
ה של מידת "ארך אפים" בפרשתנו בעת שמשה מקצר את י"ג המידות לשבעה בלבד. הדרישה לחזרה  אבל כבר הצבענו על מרכזיות

  לשבים:   -ונקה  בתשובה עולה גם ממידת "נקה" החותמת את י"ג או שבע המידות, כפי שמפרש רש"י בפרשתנו על יסוד המכילתא: "
ינקה   גיסא,  את הסליחה.    ". מה קבלנו מכל זה? את מוטיב התשובה כמשליםלשאינן שבים  -לא  הכנסת מוטיב התשובה  מחד 

עם קין(. מאידך גיסא,  לעיל )ראה ההשוואה   למשוואה מעלה שאלה גדולה מדוע לא ניתנה לדור המדבר האפשרות לתשובה מלאה
"חותכת"  שילוב מוטיב התשובה   והרחמים שלכאורה  בימי הסליחות  כדברך" של תפילתנו  "סלחתי  יכול להאיר באור חדש את 

את "ואולם". "סלחתי כדברך" היא אריכות אף וקריאה לתשובה! סליחה של מתן הזדמנות לתיקון, של המתנה לתשובה.  מיטה  ומש
סלחתי כדברך, אבל )ברם, אולם( לצידה ציפייה )מוגבלת בזמן( שמי שנסלח לו וקיבל הזדמנות לתיקון, ינצל הזדמנות זו. הקריאה 

צפירת הרגעה' והרגשת הקלה שהנה נסלח לנו ונפתח דף חדש )לפחות על עבירות שבין  בימים נוראים: "סלחתי כדברך" איננה '
אדם למקום(, אלא בדיוק ההפך: קריאה של הסתכלות במראה, קריאת השכמה לחשבון נפש ולעשיית תשובה, קריאה לסגור את  

 חד, מקבלת פירוש חדש לגמרי. וכל הקהל בי, יחיד  ובקול רם רב הדף. לאור זאת, הקריאה "סלחתי כדברך" הנאמרת ברגש
:  כח  במדבר טו ואבן עזרא לעיל מחבר את "סלחתי כדברך" של חטא המרגלים לסליחת היחיד שנזכרת שני פסוקים שם בהמשך,    23

ַלח לוֹ " סְּ נִּ ר ָעָליו וְּ ַכפֵׁ נֵׁי ה' לְּ פְּ ָגָגה לִּ שְּ ָאה בִּ ֶחטְּ ן ַעל ַהֶנֶפש ַהֹשֶגֶגת בְּ ֶפר ַהֹכהֵׁ כִּ  ". וְּ
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