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 מחילה
להפוגע בו נלמד מכמה כתובים בתורה, מהם על אברהם אבינו,  למחולעיקר המחילה שצריך אדם 

משה רבינו, שמואל הנביא ועוד שבקשו רחמים עבור אלו שחטאו להם. אברהם התפלל על 

. ובדברי קבלה 3, וגם שמואל הנביא התפלל על בני ישראל2ישראל, משה התפלל על בני 1אבימלך

 .5ופרטי דיניו 4מחילה לבקשנשנה החיוב 

מחילה, כי )א( אין עוונות שבין אדם לחבירו נמחלים עד שירצה את  לבקשמה שחייבה התורה 

של ; )ב( ועל ידי בקשת מחילה יוקל מעט מצערו 6תטהרו" לפני ה'חבירו, דכתיב "מכל חטאתיכם 

 .7הנפגע

                                                 
ל כ, יז: ( בראשית1 ְתַפלֵּ ים ֶאל ַאְבָרָהם ַויִּ ְרָפא ָהֱאֹלהִּ ים ַויִּ יֶמֶלְך וגו'. ֶאת ֱאֹלהִּ  ֲאבִּ

י ָחָטאנּו ַוֹיאְמרּו ֹמֶשה ֶאל ָהָעם ַוָיֹבא: ז ,כא במדבר( 2 ַבְרנּו כִּ ל ָוָבְך' ַבה דִּ ְתַפלֵּ ר' ה ֶאל הִּ ינּו ְוָיסֵּ ָעלֵּ ל ַהָנָחש ֶאת מֵּ ְתַפלֵּ  .ָהָעם ְבַעד ֹמֶשה ַויִּ

י ַגם :כג, יב א שמואל( 3 יָלה ָאֹנכִּ י ָחלִּ ֲחֹטא לִּ ֲחֹדל' ַלה מֵּ ל מֵּ ְתַפלֵּ י ַבַעְדֶכם ְלהִּ יתִּ  .ְוַהְיָשָרה ַהּטֹוָבה ְבֶדֶרְך ֶאְתֶכם ְוהֹורֵּ

יג: -א, ו משלי( 4 ם ְבנִּ ֶעָך ָעַרְבתָ  אִּ י נֹוַקְשתָ  :ַכֶפיָך ַלָזר ָתַקְעתָ  ְלרֵּ ְמרֵּ יָך ְבאִּ ְלַכְדתָ  פִּ י נִּ ְמרֵּ יָך ְבאִּ ה :פִּ פֹוא ֹזאת ֲעשֵּ י אֵּ ל ְבנִּ ָנצֵּ י ְוהִּ ֶעָך ְבַכף ָבאתָ  כִּ  רֵּ

ְך ס לֵּ ְתַרפֵּ ֶעיָך ּוְרַהב הִּ  :רֵּ

ים ַעל כז: ָיֹשר, לג ( איוב5 י ַוֹיאֶמר ֲאָנשִּ י ְוָיָשר ָחָטאתִּ יתִּ י. ָשָוה ְוֹלא ֶהֱעוֵּ  לִּ

 מכפר הכפורים יום למקום אדם שבין עבירות תטהרו' ה לפני חטאתיכם מכל( ז"ט ויקרא) עזריה בן אלעזר רבי ח, ט: דרש יומא ( משנה6
 חברו. את שירצה עד מכפר הכפורים יום אין לחבירו אדם שבין עבירות

. פארשאפן יענעם האט מען וואס צער דעם מאס געוויסערא  אין מען פארלייכטערט מחילה בעטן דורך(: 16ליקוטי שיחות ח"ז )ע' ( 7
 קיין ניט דאך איז'ס והארום - אים ביי מחילה בעטן ניט דורכן צער גרעסערן א יענעם פארשאפן צו רעכט קיין ניט דאך מען האט ובמילא
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