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מחילה
עיקר המחילה שצריך אדם למחול להפוגע בו נלמד מכמה כתובים בתורה ,מהם על אברהם אבינו,
משה רבינו ,שמואל הנביא ועוד שבקשו רחמים עבור אלו שחטאו להם .אברהם התפלל על
אבימלך ,1משה התפלל על בני ישראל ,2וגם שמואל הנביא התפלל על בני ישראל .3ובדברי קבלה
נשנה החיוב לבקש מחילה 4ופרטי דיניו.5
מה שחייבה התורה לבקש מחילה ,כי (א) אין עוונות שבין אדם לחבירו נמחלים עד שירצה את
חבירו ,דכתיב "מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו"( ;6ב) ועל ידי בקשת מחילה יוקל מעט מצערו של
הנפגע.7

 )1בראשית כ ,יז :וַיִּ תְ פַ לֵּל ַאבְ ָרהָ ם אֶ ל הָ אֱֹלהִּ ים וַיִּ ְרפָ א אֱֹלהִּ ים אֶ ת אֲבִּ ימֶ לְֶך וגו'.
ֹאמרּו חָ טָ אנּו כִּ י ִּדבַ ְרנּו בַ ה' ָובָ ְך הִּ תְ פַ לֵּל אֶ ל ה' וְ יָסֵּ ר מֵּ עָ לֵּינּו אֶ ת הַ נָחָ ש וַיִּ תְ פַ לֵּל מֹ שֶ ה בְ עַ ד הָ עָ ם.
 )2במדבר כא ,זַ :ו ָיבֹא הָ עָ ם אֶ ל מֹ שֶ ה ַוי ְ
 )3שמואל א יב ,כג :גַם ָאנֹ כִּ י חָ לִּ ילָה לִּ י מֵּ ֲחטֹא לַה' מֵּ חֲ דֹל לְ הִּ תְ פַ לֵּל בַ עַ ְדכֶם וְ הוֹרֵּ יתִּ י אֶ תְ כֶם בְ ֶד ֶרְך הַ ּטוֹבָ ה וְ הַ יְשָ ָרה.
 )4משלי ו ,א-ג :בְ נִּי אִּ ם עָ ַרבְ תָ לְ רֵּ עֶ ָך תָ קַ עְ תָ ַלזָר כַפֶ יָך :נוֹקַ ְשתָ בְ אִּ ְמרֵּ י פִּ יָך נִּלְ כ ְַדתָ בְ ִּא ְמרֵּ י פִּ יָך :עֲשֵּ ה זֹאת אֵּ פוֹא בְ נִּי וְ ִּהנָצֵּ ל כִּ י בָ אתָ בְ כַף רֵּ עֶ ָך
לְֵּך הִּ תְ ַרפֵּס ְּורהַ ב רֵּ עֶ יָך:
 )5איוב לג ,כזָ :ישֹר עַ ל ֲאנ ִָּשים ַויֹאמֶ ר חָ טָ אתִּ י וְ יָשָ ר הֶ ֱעוֵּיתִּ י וְ ֹלא שָ וָ ה לִּ י.
 )6משנה יומא ח ,ט :דרש רבי אלעזר בן עזריה (ויקרא ט"ז) מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר
עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חברו.
 )7ליקוטי שיחות ח"ז (ע'  :)16דורך בעטן מחילה פארלייכטערט מען אין א געוויסער מאס דעם צער וואס מען האט יענעם פארשאפן.
ובמילא האט מען דאך ניט קיין רעכט צו פארשאפן יענעם א גרעסערן צער דורכן ניט בעטן מחילה ביי אים  -והארום ס'איז דאך ניט קיין
© All Rights Reserved, JLI’s Machon Shmuel: The Sami Rohr Research Institute, 2015
MachonShmuel.com | info@MachonShmuel.com

