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בכל מקום שבו מתקיימים יחסי 
אנוש, יש טעויות ועוולות כל הזמן, 

בשוגג או במזיד. מתברר שאיננו 
מושלמים ושאולי דווקא מעצם 

היותנו בני אנוש, אנחנו מועדים - 
ואולי גם מיועדים - לשגות.

"תודעה שמסרבת לסלוח מסתירה 
ממודעותנו את העובדה שאנחנו 
כולאים את עצמנו כאשר אנחנו 

נאחזים בכעס ובשנאה"
)ג'רלד ג'ימפולסקי(

תארו לעצמכם שבמשך שנה שלמה היינו 
חיים בבית בלי לנקות אותו. איך היינו 
מרגישים? ומה באשר לביתנו הפנימי? 

לאורך השנה אנחנו מתנסים בכל כך הרבה 
חוויות, מפגשים, אנשים, "שיעורים", פגיעות 

והבנות. אנחנו עושים חשבונות וצוברים 
אותם, ממשיכים לשאתם בתוכנו הלאה וכך 

מאפשרים להם, באופן מודע או לא מודע, 
להשפיע על חיינו גם ממרחק של מקום וזמן. 

חשבונות עם אחרים אנחנו די רגילים 
לעשות, בצורה כזו או אחרת, במידה כזו או 

אחרת, אולי מכיוון שאנו עדיין מרגישים 
נפרדים ונבדלים זה מזה. החשבונאות 

המדוברת פחות היא זו שבינינו לבין 

אלוהים. איתו, כך נדמה, יש לנו מערכת 
יחסים מורכבת מאוד. 

כשדברים טובים קורים לנו בחיים, אנחנו 
שמחים וקוראים בשמחה: "יש אלוהים!". 

ואולם, מה קורה כשדברים טובים פחות 
מתרחשים בחיינו? מה קורה כשאנחנו 

חווים פער בין מה שאנחנו רוצים, חושבים 
עליו ומאמינים בו ובין מה שאנחנו פוגשים 
בחיים? מה קורה באותם הזמנים במערכת 

היחסים שלנו עם אלוהים? עם עצמנו?

ניקוי שולחן
"לשגות זה אנושי; לסלוח – אלוהי" 

)אלכסנדר פופ(
במקרא הסליחה מתוארת כתכונה אלוהית. 

האדם מעצם הווייתו מועד לחטוא, ולכן 
אלוהים הוא שמתבקש לסלוח לו. ואנחנו, 

אם נודה באמת, די קשה לנו לסלוח על 
דברים שנעשו או נאמרו ופגעו בנו או 

באנשים היקרים לנו. אנו נוטים לנטור טינה, 
לכעוס במשך ימים, חודשים ולעתים אף 
שנים ארוכות או חיים שלמים. בו בזמן, 

הדבר אינו מונע מאיתנו לצפות שהטעויות 
שלנו עצמנו יישכחו וייסלחו. 

הבשורות הטובות הן שבדרך כלל יש דרך 
לשנות ולתקן את שנעשה, את שנאמר - 

אבל לשם כך אנחנו צריכים להתאמץ, לצאת 
מעצמנו. תהליך הסליחה מאפשר לנו להרהר 

בפער הזה שבין הרצוי למצוי שיצר את 
הכאב, להעמיק בהבנתנו את המקום הפצוע, 

להביע חרטה ורצון לחזור בתשובה, לנסות 
לתקן ככל האפשר את מה שנפגם בעבר 

ולהתחייב לשפר ולשנות בעתיד.
"מנקודת מבטן של האהבה והרוח, סליחה היא 

הנכונות להרפות מעבר מכאיב. זוהי החלטה 
שלא לסבול עוד, החלטה לרפא את הלב ואת 
הנשמה שלנו. זוהי הבחירה שלא להאמין עוד 
בערך השנאה או הכעס. זוהי נטישת התשוקה 
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אולי אנחנו מתוכנתים לחטוא, כמו ילדים קטנים. אחרת איך נלמד ומתוך 
מה נתפתח? מהיום הראשון של חודש אלול, במשך 40 ימים, נפתחת 

בפנינו הזדמנות לצאת למסע סליחות, העובר דרך ראש השנה ומסתיים 
בתפילת הנעילה ביום הכיפורים. זה הזמן לסלוח 

מאת: רינה בן–עמי 
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בדרך כלל יש דרך לשנות ולתקן את שנעשה, את שנאמר – אבל לשם כך אנחנו צריכים להתאמץ, לצאת מעצמנו. 
תהליך הסליחה מאפשר לנו להרהר בפער הזה שבין הרצוי למצוי שיצר את הכאב, להעמיק בהבנתנו את המקום 

הפצוע, להביע חרטה ורצון לחזור בתשובה, לנסות לתקן ככל האפשר את מה שנפגם בעבר ולהתחייב לשפר 
ולשנות בעתיד
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ולאחר חג סוכות, שהוא חג האסיף, 
מתחילים את החריש ואת הזריעה של 

השנה החדשה. 
"מבחינה רוחנית החגים הם ההכלה. סוכה 

היא חיבוק של אהבה וקירוב, והיום האחרון 
של סוכות, שמיני עצרת, מגיע אחרי שאנחנו 

כבר מתנקים ויכולים לראות את הזרע 
הנכון והמטוהר שייטמן באדמה. זהו הזיווג. 

ואולם, לפניו שני האנשים צריכים לעשות 
תהליך של התבוננות ושל ניכוש העשבים 
השוטים, כדי לבוא נקיים ולאפשר חיבור 

טוב וקשר חזק ופורה. 
"הסליחה היא הזדמנות או גשר להתחדשות 

שלנו. כשאיננו מבקשים או מעניקים 
אותה, אנו מוסיפים עוד שכבה של לכלוך 
וממשיכים לסחוב את הלכלוך הרבה זמן. 

כל שנדרש מהאדם זה לחיות בהתאמה 
 לתהליכים הקוסמיים שקורים, לחיות

עם הזמן. 
"חודש אלול הוא הזמן שלנו לעבוד נכון 
יותר בתוך עולמנו הפנימי, להפנים את 
השנה החולפת בממד הנפשי, להתבונן 
בשחיקה המתרחשת בחיינו כל הזמן, 

לעשות חשבון נפש, לנקות את הדרוש ניקוי, 
לסגור ולהיוולד מחדש".

שינוי תפיסה
"הכוח הקיים באהבה ובסליחה בחיינו יכול 

לחולל נסים" )ג'רלד ג'ימפולסקי(
"תורות רבות מדברות על עולם האשליה 

ועל עולם האמת", אומרת אפרת שר–שלום, 
ראש קהילת הקורס בנסים בישראל, 

ומזמינה אותנו להרחיב את האופן שבו אנו 
תופסים את חיינו האנושיים ובהתאמה 

לכך גם את מושג הסליחה. "עולם האשליה 
מתייחס לכל מה שמתכלה, לכל מה שלא 
ישרוד. עולם האשליה מכיל את התפיסות 

השגויות שלנו, את מה שיצרנו במחשבותינו 
ואין בהם דבר שהוא מאלוהים. הוא מכיל 

את עולם הכעסים, הפחדים והאשמה שלנו; 
שפיטה ואמונה באובדן ובהרס. 

"כל מחשבות התקיפה הן תוצר האגו, ואין 
בהן דבר שהוא מאלוהים. העולם שאנו 

להכאיב לאחרים או לעצמנו בגלל משהו 
שכבר נמצא בעבר. זוהי הנכונות לפקוח את 
עינינו ולראות את האור המצוי באחרים, ולא 

לשפוט או לדון אותם לכף חובה. 
"לסלוח פירושו לחוש את החמלה, את הרכות, 

את העדינות ואת הדאגה לאחרים שתמיד 
שוכנות בלבנו, לא משנה מה קורה בעולם 

באותו רגע. הסליחה היא הדרך למקום של 
שלווה פנימית ואושר, הדרך אל הנשמה שלנו" 

)ג'רלד ג'ימפולסקי, "לדעת לסלוח"(.
"יש כמה סוגי סליחה", אומר הרב נעם 

שפירא, מנהל "תורת הנפש", בית הספר 
הגבוה לפסיכולוגיה היהודית לפי שיטת 

הבעל–שם–טוב. "יש הסליחה שאנחנו 
מבקשים מבורא עולם על כך שלא היינו 

בסדר, ויש גם הסליחה שאנו מעניקים 
לבורא עולם על כך שהוא מאכזב אותנו, 
על זה שאיננו מקבלים את מה שאנחנו 

מאמינים שמגיע לנו. מה שאנחנו צריכים 
כאן זה לסלוח לעצמנו על כך שאנחנו מצפים 

לדברים שלא באמת מגיעים לנו. 
"על פי היהדות, אף אחת מהסליחות אינה 
מובנת מאליה. נכון, הבורא הוא מלך מוחל 
וסולח, ולכן גם קיבלנו את יום הכיפורים, 

יום הסליחה והכפרה, שמאפשר לנו בכל 
שנה לעשות סוג של 'ניקוי שולחן', לפתוח 
דף חדש. עם זאת, זהו אינו דבר המתרחש 

באופן אוטומטי. קיים כאן מתח נכון בין 
ההבנה של מה שמצופה מאיתנו כבני אנוש 

ובין מה שהצלחנו לממש במהלך השנה. 

"בכל שנה ניתנת בידינו ההזדמנות לעשות 
עבודה פנימית של התנקות ושל שינוי. 

המתח הזה דוחף אותנו בכל פעם לעשות 
את העבודה, להתמסר לתהליך שמאפשר 

לנו להפוך את הקיום שלנו למשמעותי".

חלון זמן
"הסליחה היא המפתח לאושר" )קורס בנסים(

אמנם אפשר לעבוד על תהליכי סליחה 
בכל רגע ורגע במהלך השנה, אך קל יותר 

להוציא דבר אל הפועל כשהוא נעשה 
בזמן. כשזה קורה, אנו זוכים במעין "רוח 

גבית" שמקלה את העבודה. קל הרבה 
יותר, למשל, להגיע אל חוף מבטחים 

כשתופסים טרמפ על גל, מאשר לשחות 
אליו בזמן של זרמים מנוגדים.

לוח השנה היהודי מעניק לנו חלון מיוחד 
בזמן לחשבון נפש ולתהליך של סליחה. 

מיומו הראשון של חודש אלול, חודש 
הסליחות והרחמים, ובמשך 40 ימים, 

מתאפשר לנו לצאת למסע העובר דרך 
ראש השנה ומסתיים בתפילת הנעילה 

ביום הכיפורים. 
"זהו הזמן שבו מתגלות מידות הרחמים 

העליונות", מסביר הרב שפירא, "וזהו 
הזמן שבו כל היקום נמצא בתהליך של 

סגירת מעגל והיערכות לפתיחתו של 
מעגל חדש. זה מתבטא גם במציאות 

הטבעית החקלאית - זה הזמן של סגירת 
 מעגל היבולים של השנה הקודמת,

הרב נעם שפירא: "הסליחה היא הזדמנות או גשר להתחדשות שלנו. כשאיננו מבקשים או מעניקים אותה, אנו 
מוסיפים עוד שכבה של לכלוך וממשיכים לסחוב את הלכלוך הרבה זמן. כל שנדרש מהאדם זה לחיות בהתאמה 

לתהליכים הקוסמיים שקורים, לחיות עם הזמן. חודש אלול הוא הזמן שלנו לעבוד נכון יותר בתוך עולמנו 
הפנימי, לעשות חשבון נפש, לנקות את הדרוש ניקוי, לסגור ולהיוולד מחדש"

"קורס בנסים". ספר שנרשם בהשראה על ידי הלן שקמן וויליאם סטפורד, 
שני פרופסורים לפסיכולוגיה רפואית בבית הספר לרופאים ולמנתחים 

באוניברסיטת קולומביה, ניו יורק. 

 "תורת הנפש". בית הספר הגבוה לפסיכולוגיה יהודית לפי שיטת
הבעל–שם–טוב המקיים תכניות לימודים והכשרה בייעוץ ובעזרה נפשית על פי 

תורת הנפש של הקבלה והחסידות.
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רואים, שנדמה שהוא מחוצה לנו, הוא 
למעשה מראה מדויקת של כל מחשבותינו, 

השלכה של עולמנו הפנימי. לכן, כשאנו 
מדברים על סליחה, היא אינה מופנית 

לדברים שהם אמת, אלא למחשבות שלנו 
עצמנו שהושלכו החוצה. 

"אנחנו סולחים לסיפורים שאנו מספרים 
לעצמנו על מעשיהם של אחרים, על 

תכונותיהם הבלתי ראויות. אנחנו לומדים 
להכיר שכל מה שאנו רואים בחוץ מצוי גם 

בפנים ושעלינו לשנות את הגישה שלנו 
כלפי עצמנו. הסליחה היא שינוי תפיסה 

שלנו בנוגע למי שאנחנו באמת ומה שעשינו 
מעצמנו בדמיוננו. דימינו שאנחנו בעלי 

מום, פושעים וחוטאים. הסליחה אומרת 
לנו שמה שחשבנו שאנחנו - מעולם לא 

קרה. היא מחזירה אותנו ישירות להוויה 
האלוהית שאנחנו - חפים, זכים וטהורים.

"כדי שנוכל להבין את הסליחה, עלינו 
להבין את היווצרות האשמה. היווצרות 

האשמה התחילה בעת שהפרדנו את עצמנו 
מהאלוהות. בחרנו להתרחק מאלוהים 

ולברוא לנו עולם נפרד - נפרד מתוך 
תשוקתנו לשלוט ולקבוע סדר חדש וחוקים 
חדשים, שבהם אנחנו בעלי הכוח והשליטה 

ולפיכך גם צודקים תמיד. 
ָמה ַעל ָהָאָדם'"  ֵדּ ְר ל ְיהָוה ֱאֹלִהים ַתּ ֵפּ ַיּ ַו '"
)בראשית ב, כא(, מצטטת שר–שלום. 

"בשום מקום לא כתוב שהאדם התעורר. 
הזיכרון של הפרידה הראשונית, שבו 

אפרת שר־שלום: "סליחה אינה מופנית לדברים שהם אמת, אלא למחשבות שלנו שהושלכו החוצה. אנחנו סולחים 
לסיפורים שאנו מספרים לעצמנו על מעשיהם של אחרים, על תכונותיהם הבלתי ראויות. אנחנו לומדים להכיר בכך שכל 

מה שאנו רואים בחוץ מצוי גם בפנים ושעלינו לשנות את הגישה שלנו כלפי עצמנו. הסליחה מחזירה אותנו ישירות 
להוויה האלוהית שאנחנו – חפים, זכים וטהורים"
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"כשאתה פוגש מישהו זכור שזהו 

מפגש קדוש.

כפי שתראה אותו, כך תראה

את עצמך.

כפי שתתייחס אליו, כך תתייחס

אל עצמך.

כפי שתחשוב עליו, כך תחשוב

על עצמך.

את הדבר הזה אל תשכח לעולם

כי בו תמצא את עצמך או תאבד

את עצמך"

)קורס בנסים(
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הרב נעם שפירא: "יש שלושה שלבים בתהליך תיקון או ניקיון – הכנעה, הבדלה והמתקה. אני מתחיל עם 
הכנעה של האגו, עם ההבנה שאיני מושלם ולכן אני מבקש סליחה. לאחר מכן, אני יכול להתחרט ולהצטער על 
מה שעשיתי ולזכות במחילה. לבסוף, ההמתקה והכפרה מגיעות עם ההבנה שכל התהליך הזה לא רק אפשר לי 

להתנקות ולמחוק את שנעשה, אלא גם קידם אותי" 

שחור, או שאני מטייח ומצליח לברוח. 
"ואולם, החיים הם לא שחור-לבן. 

הפסיכולוגיה היהודית אומרת שאין צורך 
להתחבא ולהסתתר. אפשר וצריך לקחת 
את האשמה ולחיות איתה, לקבל את זה 

שאני אשם, אבל גם לדעת שיש בתוכי 
הרבה אור, ושיש בידי הכוח לבחור מה אני 

מכניס בכל דבר ודבר בחיי - את החושך או 
את האור. 

"כמו כן, אני לא לבד, אלא מלווה תמיד על 
ידי האהבה והתמיכה של הבורא. יש לי 

גם שליחות משמעותית בעולם. לכן, מותר 
לי לקרוס קצת, אבל גם לדעת שיש שם 
מישהו שמחזיק אותי, שמקבל אותי גם 

כשאני אשם ושבסוף גם סולח".
אז נדמה שתהליך הריפוי והסליחה יכול 
להתחיל להתקיים בתוכנו רק כשאנחנו 

מסוגלים להודות שאיננו יודעים מהי האמת 
ומניחים לשיפוט שלנו כלפיה. 

"שום דבר לא יתרחש ללא הרצון שלנו", 
מדגישה שר–שלום. "אנחנו חייבים לפתוח 

את הפתח, להסכים לפתוח את עצמנו 
לריפוי, ולו במידה הקטנה ביותר, כדי 

לאפשר לכוח הריפוי הממתין למוכנותנו 
 להיכנס. כל עוד אנו אוחזים בטינה,

לא נתרפא. רק סליחה לעצמנו תוציא 
אותנו לחופשי".

ואולם, אי אפשר להתעלם מכך שבתוכנו 
עולם ומלואו. גם כשיש הבנה ורצון, האגו 

שלנו תמיד נוכח ככוח של התנגדות המבקש 
לשמור אותנו בנפרדות ובמה שידוע ומוכר 

לנו עד כה. 
"מה שיכול לסייע לנו", מדגיש הרב שפירא, 

"הוא לדעת שאנחנו מחוברים למשהו 
הרבה יותר גדול וגבוה. עם זאת, עלינו 

לזכור שכבני–אנוש יש לנו פגמים, ודווקא 
כשנתבונן בהם, כשנקבל אותם ונודה בהם 

ובתחושת האשמה המתלווה אליהם, 
תתאפשר לנו הסליחה. 

"זהו השלב הראשון מתוך שלושה שלבים 
בתהליך תיקון או ניקיון - הכנעה, הבדלה 

והמתקה. אני מתחיל עם הכנעה של האגו, 
עם ההבנה שאיני מושלם ולכן אני מבקש 

סליחה. לאחר מכן, מתוך ההבדלה שאני 
עושה בין החלקים השונים שקיימים בתוכי, 

אני יכול להתחרט ולהצטער על מה שעשיתי 
ולזכות במחילה. לבסוף, ההמתקה והכפרה 

מגיעות עם ההבנה שכל התהליך הזה לא 
רק אפשר לי להתנקות ולמחוק את שנעשה, 

אלא גם קידם אותי ותרם לי מעבר למה 
שהיה לי לפני הכישלונות. 

"אנחנו יכולים להתחיל ברמה הכי 
בסיסית, בבחינתן של מערכות אנושיות 

שאנו מזהים שהן אינן טובות. מכיוון 
שהנטייה שלנו היא להאשים את כולם חוץ 

מאת עצמנו, התרגול יהיה קודם לשאול 
את עצמנו היכן החלק שלנו. 

 "זו גם יכולה להיות ההזדמנות שלנו לבדוק
עד כמה אנחנו נכנעים ומוותרים לתאוות, 

ליצרים ולתשוקות שלנו, אלה שאנו כבר 
יודעים שאינם טובים לנו. זו הזדמנות 

גם להבין מה מנהל אותנו, ועד כמה אנו 
מעמיסים על עצמנו דברים מיותרים שיוצרים 

 שחיקה בחיינו. ההתבוננות והבדיקה יגלו
לנו מה נכון ומה לא נכון, ויסייעו לנו לבדוק 
היכן בחיינו אנחנו מקדמים נפרדות במקום 

אחדות - בפנים ובחוץ".

נוכחות האהבה
"המשימה שלך היא לא לחפש אהבה, אלא רק 

למצוא את כל המחסומים בתוך עצמך שבנית 
נגדה" )ג'לאל א–דין רומי(

"מכיוון שהאגו שלנו מתנגד לסליחה, אנחנו 
מפרקים את התהליך לשלושה שלבים - 

תחילה נסלח לאחר על מה שלא עשה לנו, 
לאחר מכן נסלח לעצמנו על מה שלא עשינו 

אנחנו ולבסוף נבקש את עזרתה של השכינה 
בוויתור על האשמה", אומרת שר–שלום. 
"אלוהים הוא אהבה ורק אהבה. אין בו 

רשע ולכן אין הוא מרשיע. הוא אינו מבין 
 את ההסתתרות שלנו. היה צורך לשלוח

מי מטעמו שיגשר בין תפיסתנו העלובה 
 את עצמנו ובין בריאתו אותנו כהוויה

של אהבה. 
"השכינה היא השליחה. היא מתרגמת לנו את 

עולם הפחד לעולם האהבה. יש שני מצבים 

בחרנו להפריד את עצמנו מאלוהים, עדיין 
מהדהד. כתוצאה מפירוד זה נוצרה האשמה. 

זוהי האשמה הראשונית המושלכת על כל 
תחושות האשמה שנדמה כאילו הן שונות. 

"אשמה זו, הבלתי נסבלת והבלתי נסלחת 
לאמונתנו, מושלכת ומוטלת על אחרים 

מתוך רצון להיפטר ממנה ולסלקה מעלינו. 
זהו היפוך מוחלט לאופן שבו אנו יכולים 

להיפטר ממנה. כשאנחנו משליכים אותה 
ומאשימים אחרים, אנו מחזקים אותה. 

האמונה שאנו אשמים מתחזקת. שוב 
נרצה לברוח ממנה על ידי השלכתה,

ושוב נחזק אותה. הסליחה תלמד אותנו 
 לוותר על האשמה. הסליחה תוציא

אותנו לחופשי". 

מבחן עצמי
"הסליחה יוצרת עולם שבו איננו מונעים את 

אהבתנו מאיש" )ג'רלד ג'ימפולסקי(
"היום נזהרים מהמילה 'אשמה' ומעדיפים 
להשתמש במילה 'אחריות', שנדמה שהיא 
קצת יותר אופטימית", אומר הרב שפירא. 

"כאילו שאם אני אשם, האשמה צובעת 
לי את החיים בפסימיות נוראית. ואז אני 



שאליהם היא מנחה אותנו - אהבה וקריאה 
לאהבה. כשמישהו תוקף אותי, זוהי קריאה 

לאהבה. זוהי קריאתו עד שאסכים לראות 
שזוהי קריאתי שלי. שיפוטי אותו הוא שיפוטי 

שלי את עצמי. זהו עניין לא פשוט לאגו. הוא 
יתווכח וירצה להיות צודק. הוא תמיד רוצה 

להיות צודק", מסבירה שר–שלום.
"תהליך הסליחה מתחיל בהסכמה, ברצון, 

בנכונות קטנה. הסכמה לראות אחרת 
מהאופן שבו האגו שלנו מצווה עלינו 
לראות. אנחנו סולחים לזולת על מה 

שנדמה כי עשה לנו. למעשה, אנו סולחים 
על ההשלכה שלנו עליו. אנו סולחים לעצמנו 

על מי שדימינו לעצמנו שהוא אנחנו, על 
מחשבותינו הנסתרות, על אמונות שווא 

וחטאינו הנסתרים. אנחנו סולחים לעצמנו 
על שבחרנו לראות את עצמנו לא כמו 

שאלוהים ברא אותנו. 
"תחת מסכה זו של טינה ממתינה האשמה, 
ואותה אנו מוסרים לשכינה. השכינה משנה 

את תפיסתנו מפחד לאהבה. היא תיטול 
מאיתנו את האשמה, אם נמסור לה אותה. 

היא תזכיר לנו את רוחנו השלמה, הבלתי 
נפרדת מהבריאה כולה. 

"תפקיד הסליחה הוא להחזיר אותנו 
לזיכרון מהותנו. היא מזכירה לנו שהפירוד 

מעולם לא היה. היא מסירה את המכשולים 
למודעות של נוכחות האהבה. כל ריפוי 

שחיפשנו אי פעם מצוי בסליחה, הסליחה 
לעצמנו. הסליחה מזכירה לנו שהאחריות 

הבלעדית על האושר שלנו היא שלנו בלבד". 
אז בפעם הבאה שנפגוש בן–אנוש אחר, 

בואו נזכור שביכולתנו לבחור לראות ולחוות 
את הקדושה שבמפגש האנושי. בואו 

נזכור את ההזדמנות שלנו באותם רגעים 
לנקות מעלינו את האשמה, להשתמש 
בסליחה כדי להרפות מהפחד ולהסיר 

את המחסומים שבנינו נגד האלוהים, נגד 
האהבה. כל אלה כבר קיימים בתוכנו. 

משתתפים

www.torathanefesh.org .הרב נעם שפירא | www.efratsarshalom.com .אפרת שר–שלום

ביבליוגרפיה

"לדעת לסלוח, הכוח המרפא של הסליחה", ג'רלד ג'ימפולסקי, הוצאת כנרת.

"סליחה", פרופ' רחל אליאור, מתוך עמוד הפייסבוק: "הרצאות, שיחות ומאמרים של פרופסור רחל אליאור". 
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סליחה ומחילה

אפרת שר־שלום: "מכיוון שהאגו שלנו מתנגד לסליחה, אנחנו מפרקים את התהליך לשלושה שלבים – תחילה נסלח 
לאחר על מה שלא עשה לנו, לאחר מכן נסלח לעצמנו על מה שלא עשינו אנחנו ולבסוף נבקש את עזרתה של השכינה 

בוויתור על האשמה. סליחה היא השכינה. השכינה מתרגמת לנו את עולם הפחד לעולם האהבה"


