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 +תוכן הפרקים _
פרק א :סוגיות הש"ס3 ,
)א( ריצוי אחרי חבלה

בבא קמא צב > ‚ <
רש"י > ‡. . . . < ·-
ראב"ד > · < . . . .
ר"י מלוניל > ‚ < .
אור זרוע > „ < . .
פסקי הרא"ש > „ <
מאירי > . . . . . . < ‰
שיטה מקובצת > < ‰
מהרש"א > . . . . . < Â
תוספות יו"ט > . < Á
פני יהושע > . . . < Ë
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)ב( ירושלמי ותוספתא ב"ק

3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5

ירושלמי ב"ק > „ < 6 . . . . . . . .
אור זרוע > 6 . . . . . . . . . . . < ‰
יפה מראה > 6 . . . . . . . . . . < ‰
תוספתא ב"ק > 7 . . . . . . . . . . < È
ספר חסידי > 7 . . . . . . . . . . . < È
חסדי דוד > 7 . . . . . . . . . . . . . < È
)ג( יומא פה פז  /עד שירצה

משנה יומא פה > 8 . . . . . . < Ë

רמב" פיהמ"ש > 8 . . . . . . . < È
יומא פז > 8 . . . . . . . . . . . . . . < È
רש"י > 9 . . . . . . . . . . . . . . < ‰
רש"י )ב"מ ,ב"ב( > 9 . . . . < Â
רשב" > 10 . . . . . . . . . . . < ‰
רי" יומא > 10 . . . . . . . . . < Á
הלכות גדולות > 10 . . . . . . < ‰
רבינו חננאל > 10 . . . . . . . < ‰
פסקי הרא"ש > 11 . . . . . . . < ‰
מאירי > 11 . . . . . . . . . . . . < Ë
ר"י מלוניל > 12 . . . . . . . . . . < È
ראב" > 12 . . . . . . . . . . . . < Ë
מרדכי > 13 . . . . . . . . . . . . . . < È
מהרש"א > 13 . . . . . . . . . . < ‰
כפות תמרי במשנה > 14 . . < Â
כפות תמרי גמרא > 16 . . < Á
שפת אמת > 18 . . . . . . . . . < Ë
ר"י בכר > 18 . . . . . . . . . < ‰
)ד( תורת כהנים וירושלמי

תורת כהני > 19 . . . . . . . . . . < È
קרב אהר > 19 . . . . . . . . . . < È

פרק ב :מחילה ופיוס בתורה25 ,
)א( פרשת אברהם ואבימלך

בראשית כ > „ <
רש"י > . . . . < ‰
רשב" > . . . < ‰
רמב" > . . . . < Â
העמק דבר > < Á
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)ב( אחי יוסף

25
25
26
26
26

פרק ג :ראשונים31 ,

)א( מדברי הרמב"ם

רמב" תשובה > . . . < ‡È
כס משנה > . . . . . . < ‡È
לח משנה > . . . . . . < ‡È
רמב" חובל ומזיק > < ‡È
לח משנה > . . . . . . < ‡È
רמב" דעות > . . . . . < ‡È
רמב" תשובה > . . . . < Â
ראב"ד > . . . . . . . . . . < Á
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.
.

31
31
32
32
32
32
32
33

אחי יוס > . < Ë
רש"י> . . . . . . < È
רשב"> . . . . < È
רבינו בחיי > . < È
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...
....
....
....

)ג( עוד פיוסים בתורה

27
27
28
28

הע ממשה > 28 . . . . . . . . < Ë

כס משנה > 33 . . . . . . . . < Ë
לח משנה > 33 . . . . . . . . . . < È
שו"ת הרמב" > 33 . . . . . < ‡È
)ב( ראשונים מוני המצוות

סמ"ג
סמ"ג
סמ"ק
חינו

ע חובל > . . < ‡È
טז תשובה > < ‡È
ח' > . . . . . . < ‡È
שס"ד > . . . . < ‡È
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.

.
.
.
.

34
33
34
35

ירושלמי > 20 . . . . . . . . . . < ‡È
הכותב > 20 . . . . . . . . . . . . < ‡È
יפה מראה > 20 . . . . . . . . . < ‡È
)ה( פירוט החטא

יומא פו > 21 . . . . . . . . . . . < Ë
רש"י > 21 . . . . . . . . . . . . . . . . < È
מאירי > 21 . . . . . . . . . . . . . < ‰
חיבור התשובה > 21 . . . . . < ‰
רא"ש > 21 . . . . . . . . . . . . . < ‰
ר" > 21 . . . . . . . . . . . . . . . < ‰
כפות תמרי > 21 . . . . . . . . < Ë
)ו( תענית טז

גמרא תענית > 21 . . . . . . . . < Ë
תוספתא > 21 . . . . . . . . . . . . . < È
רש"י > 21 . . . . . . . . . . . . . . . . < È
מאירי > 21 . . . . . . . . . . . . . < ‰
)ז( ראש השנה יז:

גמרא ר"ה > 21 . . . . . . . . . < Ë
רש"י > 21 . . . . . . . . . . . . . . . . < È
מאירי > 21 . . . . . . . . . . . . . < ‰

במדבר רבה > 28 . . . . . . . . . . < È
רש"י > 28 . . . . . . . . . . . . . . . . < È
אהר ומרי ממשה > 8 . . . < Ë
חברי איוב > 29 . . . . . . . . . . . < È
משלי ו > 29 . . . . . . . . . . . . . . < È
רש"י ,אב עזרא > 30 . . . . < Ë

שערי תשובה > 35 . . . . . . < ‡È
)ג( ראשונים

חובות הלבבות > 38 . . . . . . . . < È
תשובת רש"י > 40 . . . . . . . < ‡È
רי" גיאות > 42 . . . . . . . . < ‡È
ראבי"ה > 42 . . . . . . . . . . . < ‡È
אור זרוע הל' יוה"כ > „ < 4 . . .
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ספר חסידי > 44 . . . . . . . < ‡È
ספר היראה > 44 . . . . . . . . < ‡È
אורחות חיי לרא"ש> 41 . . < ‡È
חיבור התשובה > 37 . . . . . < ‡È
אורחות חיי )לוניל( > 41 . . < ‡È

פרק ד :אחרונים )א(49 ,
י של שלמה > . < ‡È
י של שלמה > . < ‡È
מהרש"ל שו"ת > < ‡È
מהרי"ט > . . . . . . < ‡È
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49
49
51
52

מנהגי מהר"ש > . . . < ‡È
מנהגי מהרי"ל > . . . < ‡È
מהר" מריזנבורק > < ‡È
רבינו ירוח > . . . . . < ‡È
ספר המנהגות > . . . . < ‡È

ב"ח שו"ת > . . . < ‡È
רמ"ע מפאנו > . < ‡È
של"ה > . . . . . . . < ‡È
יוס אומ > . . . < ‡È
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.
.
.

פרק ה :שלחן ערוך ומפרשיו56 ,
)א( חו"מ סי' תכב פיוס אחר חבלה

חו"מ תכ"ב > < ‡È
בית יוס > . . < ‡È
בית חדש > . < ‡È
דרכי משה > < ‡È
שלח ערו > < ‡È
לבוש > . . . . < ‡È
ערו השלח > < ‡È

.
.
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.
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56
56
56
56
57
57
57

.
.
.
.

58
58
59
60

)ב( או"ח סי' תרו פיוס בערב יוה"כ

טור > . . . . . . < ‡È
בית יוס > . . < ‡È
בית חדש > . < ‡È
שלח ערו > < ‡È

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

פרק ו :אחרונים )ב( 78
של"ה > . . . . . . . . . . < ‡È
מעשה רקח תשובה > < ‡È
מעשה רקח חובל > . < ‡È
שתי הלח > . . . . . . < ‡È
דעת תורה > . . . . . . . < ‡È
חיי שאל > . . . . . . . < ‡È
חיי ביד > . . . . . . . . < ‡È

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

78
78
79
79
81
82
82

רשימת הספרים100 ,
עיונים וציונים נוספים102 ,

לבוש > . . . . . < ‡È
טורי זהב > . . < ‡È
מג אברה > < ‡È
פרי חדש > . . < ‡È
אליה רבה > . < ‡È
אליה זוטא > . < ‡È
ברכי יוס > . < ‡È
פרי מגדי > . < ‡È
שו"ע הרב > . < ‡È
חיי אד > . . . < ‡È
מטה אפרי > < ‡È
ב איש חי > . < ‡È
ערו השלח > < ‡È

.
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.
.

מנחת חינו שס"ד > . . < ‡È
מנחת חינו ל"ג > . . . < ‡È
מנחת חינו ע"ב > . . . < ‡È
מהרש" > . . . . . . . . . < ‡È
ר' נפתלי מאמסטרד > . . < ‡È
חפ חיי > . . . . . . . . < ‡È

44
45
40
41
41

53
53
54
54

60
61
62
62
64
65
66
67
68
69
69
70
70

86
88
88
88
88
89

פסקי ריקאנטי > . . < ‡È
מהר"ח אור זרוע > < ‡È
תרומת הדש > . . . < ‡È
מהר"י ווייל > . . . . < ‡È

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

43
43
46
47

של"ה > 54 . . . . . . . . . . . . < ‡È
סדר היו > 55 . . . . . . . . . < ‡È
מסילת ישרי > 55 . . . . . . . . . < È
קוב שיעורי > 55 . . . . . . . . < È

משנה ברורה > 71 . . . . . . . < ‡È
שער הציו > 71 . . . . . . . . < ‡È
ביאור הלכה > 72 . . . . . . . < ‡È
)ג( או"ח סי' תרז  /פירוט החטא

טור תרז > . . < ‡È
בית יוס > . . < ‡È
בית חדש > . < ‡È
שלח ערו > < ‡È
טורי זהב > . . < ‡È
מג אברה > < ‡È
של"ה > . . . . < ‡È
אליה זוטא > < ‡È
פרי מגדי > . < ‡È
משנה ברורה > < ‡È
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.
.
.
.
.
.
.

מעשה ע הגרי"ס > < ‡È
מצוות הלבבות > . < ‡È
אז נדברו > . . . . . . < ‡È
מועדי וזמני > . < ‡È
צביו העמודי > . < ‡È
דברי יציב > . . . . . < ‡È
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.
.
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.
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73
73
74
75
75
76
76
76
76
77

91
91
91
93
95
97
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 +פרק א :סוגיות הש"ס _
)äìéçî åðîî ù÷áéù ãò ìçîð åðéà åøéáçá ìáåç (à

 .äðùî .áö àî÷ àááאע"פ שהוא נות לו  1אי נמחל לו עד שיבקש
ממנו שנאמר )בראשית כ ז( ועתה השב אשת ]האיש כי נביא
הוא ויתפלל בעד וחיה .ומני שא לא מחל לו שהוא אכזרי  2שנאמר )פסוק
יז( ויתפלל אברה אל האלקי וירפא אלקי את אבימל וגו'.
 .àøîâת"ר כל אלו שאמרו דמי בשתו ,אבל צערו אפילו הביא כל אילי נביות
שבעול= אי נמחל לו עד שיבקש ממנו שנאמר )ש ( השב אשת האיש כי
נביא הוא ויתפלל בעד ,דאשת נביא בעי אהדורי אשת אחר לא בעי אהדורי,
אמר רבי שמואל בר נחמני אמר ר' יונת השב אשת האיש מכל מקו ,ודקא
אמרת )בראשית כ( הגוי ג צדיק תהרוג ,הלא הוא אמר לי אחותי היא והיא
ג היא אמרה אחי הוא ,נביא הוא וכבר לימד אכסנאי שבא לעיר על עסקי
אכילה ושתיה שואלי אותו או על עסקי אשתו שואלי אותו ,אשת היא
אחות היא ,מכא לב נח שנהרג שהיה לו ללמוד ולא למד.
 ,'åë åì ïúåð àåäù ô"òà :äðùîá :é"ùøסתמא היא ולא ר' עקיבא קאמר לה.
 ,åøîàù åìà ìë :àøîâáסלע מנה ומאתי וד' מאות דמי בושת ה ,øòö ìáà .
שדואג על בושתו  3אינו נמחל לו ,ãåîìì åì äéäù .דר אר ולא למד מדקאמר ליה רחמנא

>‡<

>·<

נביא הוא דמשמע אי ממש בדברי וראוי אתה ליהרג.

] :ã"áàøבשטמ"ק[ ,'åëå åúùåá éîã åøîàù åìà ìë :פירוש הבושת כמו חולי הוא שהוריקו
פניו ונעכר דמו וכל אבריו נתרופפו ולבו דואג ,ואמרו בכמה אד רוצה לסבול
זה החולי בשיעורי הללו המפורשי במשנה ,אבל זה שנתכוי לצערו אינו יוצא ידי שמי
עד שיפייס את חבירו והוא יבקש עליו רחמי מפני שחטא בצער חבירו  ,4כמו שאמרו
 .1משנה ב"ק :יש גורסים במשנה ובברייתא "אפילו נותן לו כל ממון שבעולם" )אור זרוע פסקי רי"ד וריא"ז
כאן ,סמ"ק >?<( )במקום 'אפילו הביא כל אילי נביות'( וע"ע שטמ"ק בשם גאון ,וכן איתא גם בשינויי גירסאות
במשניות הוצ' ווילנא ,וע"ע לשון הרמב"ם הל' חובל ומזיק אפילו 'הקריב' כל אילי נביות וכו'..

 .2עיין שינוי גירסאות מובאים ב"דברי יציב" לקמן ????

 .3רש"י= :על איזה צער מדובר?? = אחרונים )קול התורה מאמר של הרב שאול וגשל ועוד( מביאים שיש
מחלוקת ראשונים אם חובת פיוס המוזכר כאן הוא רק על בושת ,כמשמעות דברי רש"י כאן )וע"ע מהרש"א
כאן( ,או גם על שאר הד' דברים עיין רמב"ם וראב"ד ושטמ"ק כאן בשם גאון .וע"ע ערוך השלחן חו"מ תכב

סעיף ד נעתק לקמן >?< ,ובשו"ת חשב האפוד ?? כתב ֹ == ==. ,

 .4ראב"ד= :מבאר שאף שמשלם מפייס "שנתכוין לצערו" ,עי' שיטת רש"י באונ"ד במכנה שם ,וראה בשו"ת
חשב האפוד צילום סי' מד דיון בזה ברש"י ונעלם ממנו ראב"ד זה ודו"ק.

>‚<
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הוא 5

לעני גזילה )יחזקאל לג טו( חבול ישיב רשע גזילה ישל ,אע"פ שמשל גזילה ,רשע
וצרי כפרה על חטאו.
 ,ùéàä úùà úà áùä äúòå øîàðùא על פי שנת אבימל לאברה אל כס וצא ובקר,
א על פי כ לא נתרפא עד שהתפלל אברה בעדו'åëå âåøäú ÷éãö íâ éåâä úøîà à÷ãå .
 ,àåä àéáðחכ הוא וממ למד ופושע אתה בזה ואלמלי קרבת אליה כבר היית מת שהיה
ל ללמוד דר אר ולא למדת ,אלא שאני חסתי עלי כיו שלא היית מזיד ולא נתתי
לנגוע אליה.
 ,'åâå ììôúéå øîàðù éøæëà àåäù ìçî àì íàù ïéðîשנחשב לאברה המחילה לו למידת
רחמנות כמ"ש פרק המביא )ביצה לב (:כל המרח על הבריות בידוע שהוא מזרעו של
אברה אבינו.
 ,åì ïúåð àåäù ô"òà :ìéðåìî ïúðåäé åðéáøדמי בשתו סלע או מנה או מאתי וד'
מאות זוז הנזכרי ,אינו נמחל לו ,צערו שציער אותו שנת
אל לבו דאגה ,אינו נמחל עד שיבקש ממנו ,כלומר שימחול לו בלב טוב שלא יתבעו
עלבונו מ השמי כמו שמצינו שאמר הש לאבימל שלא ימלט מדי שמי עד שיתפלל
אברה בשבילו ,שכל כ ימחול לו בלב של שיתפלל עליו שלא יענישנו בעבורו ,שאע"פ
שאפשר שהתודה על חטאתו בינו ובי בוראו מוחל לו הב"ה חלקו שעבר על צוויו ,אבל
חלק חבירו אינו מוחל ,וא לא רצה למחול לו מחילת די שמי נקרא אכזרי שאינו חושש
על עונש חבירו ,שהרי אברה חשש על אבימל שלא היה ממשפחתו כ"ש בני משפחתו.
 :àî÷ ïîéñ ç"ô :àî÷ àáá é÷ñô :òåøæ øåàמתניתי  :אעפ"י שנת לו כל ממו שבעול
אינו נמחל לו עד שיבקש ממנו מחילה שנאמר ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא ,ומני
שא לא מחל שהוא אכזרי שנאמר ויתפלל אברה אל האלהי:
ת"ר כל אלו שאמרו סלע ומנה ומאתי וד' מאות זוז דמי בושתו ה אבל צער לבו שנת
על לבו דאגה על בושתו אינו נמחל לו אפילו נות לו כל ממו שבעול עד שיבקש ממנו
מחילה שנאמר ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא ויתפלל בעד וחיה:
 :æè ïîéñ :ù"àøä é÷ñôתנו רבנ כל אלו שאמרו דמי בושתו ,אבל צערו שמצטער
על בושתו אפילו הביא כל אילי נביות אינו נמחל לו עד שיבקש ממנו
שנאמר השב אשת האיש וגו' .מני שלא יהא המוחל אכזרי .שנאמר ויתפלל אברה:
 :éøéàîא על פי שנת לו כל דמי החבלות אינו נמחל לו עד שיבקש ממנו מחילה על
צערו ר"ל על שדאג בלבו על קלונו ,ואפילו התודה על חטאתו כל שבינו ובי
חבירו אינו נמחל עד שיבקש ממנו מחילה ,והוא שנאמר באבימל השב אשת האיש כי
נביא הוא ויתפלל בעד ,כלומר שתבקש ממנו עד שימחול ל בלב טוב כל כ שיהא
מתפלל בעד .וא לא מחל לו נקרא אכזרי הואיל ובקש ממנו כראוי ,שנמצא שאינו
חושש על עונש חבירו ונאמר ויתפלל אברה ,וכבר ידעת שמדת הרחמנות נתיחסה לאברה
אבינו וכל שאינו נמש בזה אחר מדותיו נקרא אכזרי:
= .5על פי ב"ק ס :שדורש מפסוק זה שאף שמחזיר עדיין רשע הוא ,ומוסיף הראב"ד משום שצריך גם לפייסו.
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 :åðåùì äæå ùøéô ì"æ ïåàâå :úöáå÷î äèéùא על פי שנות לו חמשה דברי אינו
נמחל לו עד שיבקש ממנו וכו' ,אבל צערו א על פי שמשל לו
את הצער אפילו יהא נות לו כל ממו שבעול אינו נמחל לו עד שיבקש ממנו ,דצערא
דגופא לא קא מחיל משו אגר ממונא :6
 ,øòö ìáà ä"ãá é"ùøôá :à"ùøäîשדואג על בושתו וכו' עכ"ל ,דצער של החבלה גופה
כבר פרע לו בכלל ה' דברי שמשל לו ,וק"ל.
 ,'åëå åøòö ìáà åúùåá éîã åøîàù åìà ìë 'îâכפרש"י צער שדואג על בושתו ,אבל צער של
חבלה הוא בתו החמשה דברי ,וצער דנקט הכא דומיא דאברה דמייתי ,שלא היה ש
רק צער של בושת ,וכ מצאתי בקצת נוסחאות טור חו"מ סי' תכ"ב אי מתכפר מ הצער
של בושת עד שיפייסנו וכו' וק"ל.
 ,'åâå úùà áùä øîàðù åðîî ù÷áéù ãòהוציאו מהכתוב הזה בקשת המחילה כי מהראוי
שיאמר הקב"ה לאברה שיתפלל בעד אבימל אבל אמר זה לאבימל שיפייס את אברה
עד שימחול לו ויתפלל בעדו ,וכ נאמר ויקח אבימל צא וגו' ויתפלל וכפרש"י ש.
 ,'åâå ììôúéå øîàðù éøæëà àåäù åì ìçî àì íàù ïéðîשנחשב לאברה המחילה לו למידת
רחמנות כמ"ש פרק המביא )ביצה לב (:כל המרח על הבריות בידוע שהוא מזרעו של
אברה אבינו.
 ,êãòá ììôúéå 'åâå úùà áùä äúòå øîàðù :äðùîá :áåè íåé úåôñåúוממילא שיפייסנו
כדי שיתפלל ,כי מי פתי יסור הנה לבקש מאד שיתפלל עליו שלא
יומת על חטאו אשר חטא כנגד זה האד עצמו ולא יפייסנו תחלה .וז"ל בראשית רבה
א"ל מי מפייסו שלא נגעתי בה ,א"ל כי נביא הוא ,פירש"י ]בחומש[ ויודע שלא נגעת
בה .ע"כ .שמעינ מהכא דהיה צרי לפייס אלא דאברה משו שהיה נביא לא הוצר
לפייסו.
ובגמרא דרשינ כי נביא הוא דמדאמר הגוי ג צדיק תהרוג הלא הוא אמר לי אחותי היא
וגו' ,מהדר ליה הקב"ה כי נביא הוא וכבר לימד אכסנאי שבא לעיר על עסקי אכילה
ושתייה שואלי אותו או על עסקי אשתו וכו' ,ולפי זה אפילו אברה עצמו היה צרי
לפיוס .ונראה לי דמשו הכי לא תפסו בגמרא מדרש רבה אע"פ שהוא קרוב יותר למשמעות
הכתוב .משו דכיו דמהאי קרא ילפינ פיוס .אתי שפיר למדרשה בעני שיהא במשמע
דלאברה עצמו הוצר לפייס:
 .'åë íäøáà ììôúéå øîàðù éøæëà àåäù åì ìçî àì íàù ïéðîå :äðùîá :òùåäé éðôויש
לדקדק אכתי מנ"ל שהוא אכזרי דלמא המחילה רשות לכל אד ,ועוד יש
לדקדק דממשנתינו משמע שלאחר שביקש מחילה יצא ידי שמי לגמרי וא"כ למה היה
צרי אברה להתפלל דמאחר שאבימל ביקש מחילה מאתו ונתרצה לו ממילא היה ראוי
לרפואה דמה לו לעשות עוד .וי"ל דאדרבה מהכא ילפינ כיו דממילא משמע שבלא
התפלה היה ראוי להתרפא וא"כ על כרח שתפלת אברה לא הוצרכה אלא להראות
לרבי שידעו שמחל לו ולהראות די המחילה לרבי שהיא מצד החיוב וק"ל:
éòá àéáð úùàã ,'åë àåä àéáð éë ùéàä úùà áùä øîàðù 'åë åøîàù åìà ìë ø"ú :àøîâá
 .'åë éøåãäàנראה לומר דאפשטא דקרא לא שיי להקשות כ די"ל דכי נביא הוא אויתפלל

בעד קאי ,והיינו משו דבאינש דעלמא אפשר שלא היה צרי לבקש מחילה אלא אברה
שאני שהוא נביא ויש לחוש יותר ולירא ממנו א על פי שיצא ידי שמי כבר וכעני
 .6שיטה מקובצת= :לא פירש על צער הבושה אלא צער הגוף של החבלה ,ועיין רש"י וראב"ד לעיל ובדברי
צביון העמודים מצוה ח' אות כ' ולקמן מצויין קצת על דברי סמ"ק.
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שאמרו )מכות יא( קללת חכ אפילו על חנ באה אבל עכשיו דילפינ בקשת המחילה
חובה מכל אד מקשה שפיר .וישבתי עוד בדר אחר ומצאתיו בתוספות יו"ט ש ולכ
לא רציתי להארי:

)÷"á àúôñåúå éîìùåøé (á

 :æ äëìä ç ÷øô àî÷ àáá :éîìùåøéמשנה :א על פי שהוא נות לו וכו'...
גמרא :תני רבי יודה אומר משו רב גמליאל הרי הוא אומר
)דברי לג( ונת ל רחמי וגו' ,סימ זה יהא ביד כל זמ שאת רחמ המקו
מרח עלי ,אינ מרח אי המקו מרח ל) .ע"ע תוספתא כא פ"ט(
רב אמר אד שסרח לחבירו וביקש ממנו ולא קיבלו יעשה שורת בני אד
ויפייסנו דכתיב )איוב לג( ישור על אנשי וגו' ,וא עשה כ מה כתיב תמ
פדה משאול נפשו מעבור בשחת וגו' .א"ר יוסה הדא דתימר שלא הוציא לו
ש רע אבל הוציא לו ש רע אי לו מחילה עולמית.
 :æòù ïîéñ àî÷ àáá é÷ñô :òåøæ øåàירושלמי ,תני ר' יהודה אומר משו ר"ג הרי
הוא אומר ונת ל רחמי ורחמ והרב הסימ הזה יהיה ביד כל זמ
שאתה רחמ הקב"ה רחמ עלי אי אתה רחמ אי הקב"ה רחמ עלי .רבא אמר אד
שסרח על חבירו תחילה הל וביקש ממנו פע ראשונה ושניה ושלישית ולא קיבלו מה
יעשה .יעשה שורה של בני אד ויפייסנו לפניה הה"ד ישור על אנשי יעשה שורה של
אנשי' ויאמר חטאתי וישר העויתי ולא שוה לי .א עשה כ מה כתיב פדה נפשו מעבור
בשחת :אמר ר' יוסי הדתמר באותו שלא הוציא עליו ש רע אבל א הוציא עליו ש
רע אי לו מחילה עולמית:
 ,'åë ïúðå øîåà àåä éøä :íù :äàøî äôéוקרא יתירא היא דבתר ונת ל רחמי מה
צ"ל ורחמ אלא הכי קאמר כשיהיו ל רחמי על הבריות המקו ירחמ.
סימ זה ,צ"ע סימ מא דכר שמיה ועוד מה צור לסימ ועוד קשה כיו דונת ל רחמי
היינו לרח על הבריות הכל מה' ומה טע שית ל שכר עד הדבר.
וי"ל דדריש נת ל ,שנות ה' ל סימ שתדע כשתהיה מרוח מה' והיינו כאשר ]יהיה[
ל רחמי על אחרי בזאת תדע שתהיה ירוח ,ומלת ל תשרת לשני .וטע הסימ
שיהיה דבר זה לנגד עיניו תמיד לזכרו כדי שיזהר במתנות עניי וכדמייתי לה בפרק
שואל בתר הא דא"ר חייא לדביתהו כי אתא עניא אקדי ליה ריפתא כי היכי דליקדמו
לבני.
 ,ïîçø äúàù ïîæ ìëלפו גמרי דמייתי לה אדתנ שלא יהא המוחל אכזרי משמע דלמחול
לחוטא לו מיירי שכמו כ המקו ימחול לו וכדר שאמר בפ"ק דר"ה למי נושא עו למי
שעובר על פשע ,אבל לפו גמרא בבלית דמייתי לה במס' ביצה פרק המביא גבי עובדא
דשבתי דאיקלא לבבל ולא זיינוה משמע דלרח על העני לפרנסו נאמר שכמו כ ה' יתנהו
ויברכהו ,ותרוייהו איתנהו.
 ,åùôð äãô ãò 'åë çøñù íãàאיתא לעיל בפרק בתרא דיומא סי' ו' בש שמואל ,וש
פירשתי >?<.
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 ,àîéúã àãäפירוש הא דתנ זמני שלא יהא המוחל אכזרי שנאמר ויתפלל אברה ,שלא
הוציא עליו ש"ר אבל הוציא עליו ש"ר אי לו מחילה עולמית לפי שחרפתו לא תמחה
הילכ האי נמי מצי למיהוי עליה אכזרי .אי נמי אדרב קאי וה"ק הא דסגי בג' שורות של
בני אד דוקא בשאר הכעסות אבל בש"ר אי לו מחילה עולמית .ונראה דהיינו דוקא
כשלא נתפייס זה או שמת אבל נתפייס ומחל לו הרי זה מחול.

 :è ÷øô àî÷ àáá :àúôñåúהחובל בחבירו אע"פ שלא בקש החובל מ
הנחבל הנחבל צרי שיבקש עליו רחמי שנאמר ויתפלל אברה
אל האלהי ,וכ אתה מוצא בריעי איוב שנאמר )איוב מב ח( ועתה קחו לכ
שבעה פרי ושבעה אלי ,מהו אומר )פסוק י( וה' שב את שבות איוב בהתפללו
בעד רעהו.

> < ÂË

ר' יהודה אומר מש רב גמליאל הרי הוא אומר )דברי לג( ונת ל רחמי
ורחמ והרב וגו' ,זה סימ יהא ביד כל זמ שאתה רחמ הרחמ מרח
עלי.

 :ñù ïîéñ :íéãéñç øôñהחובל בחבירו אע"פ שלא בקש החובל מ הנחבל שימחל
צרי הנחבל שיבקש עליו רחמי שנאמר )בראשית כ יז( ויתפלל אברה
אל האלהי וירפא אלהי את אבימל וכ אתה מוצא ברעי איוב )איוב מב ח( ואיוב עבדי
יתפלל עליכ וכתיב )פסוק י( וה' שב את שבות איוב בהתפללו בעד רעהו.
... :íù :ãåã éãñçכא אשמועינ עדיפא מינה ]ממה שכתוב במשנה[ ,דא על פי
שלא עשה החובל מה שמוטל עליו ,שלא ביקש ממנו ,אעפ"כ צרי הנחבל
לבקש עליו רחמי ,ונראה דודאי אי זו אלא מידת חסידות .אי נמי קמ"ל שהוא לטובתו,
שכיו שג הוא צרי רחמי להתרפא ,מאחר שהוא מבקש על החובל שיתרפא מעוונו
ממילא הוא נענה תחילה.
ואהא הוא דמייתי ראיה מאברה שנאמר ויתפלל וכו' על אבימל ,וכתיב וה' פקד את
שרה וכו' ,דמדלא כתיב ויפקוד ה' וכו' שמע מינה דהכי קאמר וה' פקד כבר ,קוד פקדו
לבית אבימל .וה"נ מוכח מאיוב דאי אפשר לומר דמייתי ראיה אהא דאע"פ שלא ביקש
וכו' ,דהא גבי אברה ואיוב נראה מ הכתובי דבקשו ,וא"כ א"א לומר אלא כדאמר
דמייתי דעל ידי זה הוא נענה תחילה.
ורב גמליאל מוסי כי היכי דלא תימא דשאני אברה ואיוב דנפיש זכותייהו ,הילכ מייתי
קרא שמבטיח הוא ית' לכל אד ,דה"ק ונת ל רחמי ,כיו שנות ל מידת רחמי
לרח על הכל אפילו אינ כדאי ,הכא נמי ירחמו עלי מ השמי אפילו אינ כדאי.
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)åøéáç úà äöøéù ìò øôëî åðéà øåôéë íåé (â

 :äðùî :äô àîåéעבירות שבי אד למקו יו הכפורי מכפר ,עבירות
שבי אד לחבירו אי יו הכפורי מכפר עד שירצה ]את[
חבירו.
את זו דרש רבי אלעזר ב עזריה )ויקרא טז( מכל חטאתיכ לפני ה' תטהרו,
עבירות שבי אד למקו יו הכפורי מכפר ,עבירות שבי אד לחבירו
אי יו הכפורי מכפר עד שירצה את חבירו.
אמר רבי עקיבא אשריכ ישראל לפני מי את מיטהרי מי ]ומי :רי"ף[ מטהר
אתכ אביכ שבשמי שנאמר )יחזקאל לו( וזרקתי עליכ מי טהורי וטהרת,
ואומר )ירמיה יד( מקוה ישראל ה' ,מה מקוה מטהר את הטמאי א הקדוש
ברו הוא מטהר את ישראל.

> < ÁÈ

 ïעיין לקמן ברייתא דתורת כהנים פרשת אחרי >?< ובמפרשים שם

 :äðùîä ùåøéô :í"áîøזכור כללי אלו וסמו עליה ,והוא א שגג אד בעשה ולא
תעשה או הזיד בעשה ועשה תשובה ,מתכפר לו מיד ...וא הזיד בלאו ועשה
תשובה ,תשובה תולה ויוה"כ מכפר ...וא שגג בכריתות ...במה דברי אמורי בזמ שאי
עבודת יוה"כ אבל א יש ,כבר ידעת שבשעיר המשתלח מתכפרי כל העוונות ...ושעיר
המשתלח אינו מכפר עבירות שבי אד לחבירו .7

> < ËÈ

==== ????? ====איפה המקום של קטע זה??  //לציין שיש מהרש"א וכפות תמרים לקמן ועוד מפרשים??

 :àøîâ :åô àîåéאמר רבי יצחק אמרי במערבא משמיה דרבה בר מרי ,בא
וראה שלא כמדת הקדוש ברו הוא מדת בשר וד .מדת בשר
וד ,מקניט את חבירו בדברי ,ספק מתפייס הימנו ספק אי מתפייס הימנו,
וא תאמר מתפייס הימנו ,ספק מתפייס בדברי ספק אי מתפייס בדברי.
אבל הקדוש ברו הוא ,אד עובר עבירה בסתר ,מתפייס ממנו בדברי,
שנאמר )הושע יד( קחו עמכ דברי ושובו אל ה' ,ולא עוד אלא שמחזיק לו
טובה שנאמר וקח טוב ,ולא עוד אלא שמעלה עליו הכתוב כאילו הקריב
פרי ,שנאמר )ש( ונשלמה פרי שפתינו.
 :àøîâ .æô àîåéעבירות שבי אד למקו וכו' :רמי ליה רב יוס בר
חבו לרבי אבהו עבירות שבי אד לחבירו אי יו הכפורי
מכפר והא כתיב )שמואלא ב( א יחטא איש לאיש ופללו אלהי ,מא אלהי
דיינא .אי הכי אימא סיפא וא לה' יחטא איש מי יתפלל לו ,הכי קאמר א
יחטא איש לאיש ופללו אלהי ימחול לו ,וא לה' יחטא איש מי יתפלל
בעדו ,תשובה ומעשי טובי.

 .7רמב"ם פיהמ"ש= :הרמב"ם כאן נקט החילוק בין מצוות למקום ומצוות לחבירו לענין שעיר המשתלח )כפרת
יום כפור( אמנם בהל' תשובה נקט החילוק לענין תשובה עצמה שאינה מכפרת על עבירות לחבירו עם שירצה

את חבירו ,וכן פשטות הגמרא אח"כ בפסוקים ופללו אלהים וכו' ,ועיין אחרונים ?? ??

><Î
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אמר רבי יצחק כל המקניט את חבירו אפילו בדברי צרי לפייסו ,שנאמר
)משלי ו א >?<( בני א ערבת לרע תקעת לזר כפי נוקשת באמרי פי עשה
זאת אפוא בני והנצל כי באת בכ רע ל התרפס ורהב רעי ,א ממו יש
ביד התר לו פסת יד ,וא לאו הרבה עליו ריעי.
אמר רב חסדא וצרי לפייסו בשלש שורות ]חבורות :רי"ף[ של שלשה בני אד,
שנאמר )איוב לג( ישר על אנשי ויאמר חטאתי וישר העויתי ולא שוה לי.
אמר רבי יוסי בר חנינא כל המבקש מטו מחבירו אל יבקש ממנו יותר משלש
פעמי ,שנאמר )בראשית נ >?<( אנא שא נא ...ועתה שא נא ,וא מת מביא
עשרה בני אד ,ומעמיד על קברו ,ואומר חטאתי לה' אלהי ישראל ולפלוני
שחבלתי בו.
רבי ירמיה הוה ליה מילתא לרבי אבא בהדיה ,אזל איתיב אדשא דרבי אבא.
בהדי דשדיא אמתיה מיא מטא זרזיפי דמיא ארישא .אמר עשאוני כאשפה,
קרא אנפשיה )תהלי קיג( מאשפת ירי אביו .שמע רבי אבא ונפיק לאפיה,
אמר ליה השתא צריכנא למיפק אדעת ,דכתיב ל התרפס ורהב רעי.
רבי זירא כי הוה ליה מילתא בהדי איניש הוה חלי ותני לקמיה וממציא
ליה ,כי היכי דניתי וניפוק ליה מדעתיה.
רב הוה ליה מילתא בהדי ההוא טבחא לא אתא לקמיה .במעלי יומא דכפורי
אמר איהו איזיל אנא לפיוסי ליה .פגע ביה רב הונא אמר ליה להיכא קא
אזיל מר ,אמר ליה לפיוסי לפלניא .אמר אזיל אבא למיקטל נפשא ,אזל וק
עילויה ,הוה יתיב וקא פלי רישא ,דלי עיניה וחזייה ,אמר ליה אבא את זיל,
לית לי מילתא בהד ,בהדי דקא פלי רישא אישתמיט גרמא ומחייה בקועיה
וקטליה.
רב הוה פסיק סידרא קמיה דרבי ,עייל ) (:æô óãאתא רבי חייא הדר לרישא,
עייל בר קפרא הדר לרישא .אתא רבי שמעו ברבי הדר לרישא .אתא רבי
חנינא ב"ר חמא ,אמר כולי האי נהדר וניזיל לא הדר .איקפיד רבי חנינא ,אזל
רב לגביה תליסר מעלי יומי דכפורי ,ולא איפייס.
והיכי עביד הכי והאמר רבי יוסי בר חנינא כל המבקש מטו מחבירו אל יבקש
ממנו יותר משלש פעמי ,רב שאני .ורבי חנינא היכי עביד הכי ,והאמר רבא
כל המעביר על מדותיו מעבירי לו על כל פשעיו ,אלא ,רבי חנינא חלמא
חזי ליה לרב דזקפוהו בדיקלא ,וגמירי דכל דזקפוהו בדיקלא רישא הוי .אמר
שמע מינה בעי למעבד רשותא .ולא איפייס ,כי היכי דליזיל ולגמר אורייתא
בבבל.
 ,íéäìà åììôå áéúëäå :é"ùøוקא סלקא דעת 'ופללו' לשו תפלה ופיוס הוא ,שהקב"ה
מפללו ומפייסו ומכפר לו ,ïééã íéäìà ïàî .והאי 'ופללו' לשו ונת בפלילי
)שמות כא( ,הדיי ישפוט ביניה ,éëä éà .דפללו דקרא לשו משפט נינהו ,אימא סיפא מי
יתפלל לו ,מי ישפטנו בשביל המקו ,וכי אי שלוחי הרבה למקו ליפרע הימנוéëä .
÷ ,øîàהכי נמי דפילול דקרא לשו פיוס הוא ,והכי קאמר א יחטא איש לאיש ופללו
לחבירו וריצהו ,האלהי ימחול לו  ,åãòá ììôúé éî ùéà àèçé 'äì íàå .8א אינו שב
 .8רש"י= :כתב על דברי רש"י ב"טל תורה" )לר"מ אריק( כאן :משמע דאין צריך שום תשובה על זה רק לרצות
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מעבירות שבידו ,כ היה עלי הכה מוכיח את בניו שישובו מרעת.
 ,êéôë øæì úò÷ú êòøì úáøò íà éðáבשביל זר לערבו בממו  ,או א נוקשת באמרי פי
שהקנטתו בדברי ,ìöðäå úàæ äùò ,כי באת בכ רע על עסקי ממו  ,ñôøúä êì ,יד ופרע
לו ,ועל מוקש אמרי פי ,א הקנטתו ,רהב רעי ,הרבה רעי לבקש הימנו מחילה ,רעי
בתרא דקרא מלא כתיב לפי שהוא לשו רבי.
 ,úåøåù ùìùáשלש פעמי יפייסוהו בשלשה אנשי בכל פע ,שנאמר ישור ,לשו שורה
ואי שורה פחותה משלשה בני אד ,éúàèç .הרי פע אחת ,éúéåòä øùéå ,הרי שתיàìå ,
 ,éì äåùהרי שלשה ,àð àù äúòå àð àù àðà .אי נא אלא לשו בקשה.
 ,äéãäá àáà 'øì àúìéî äéì äåäר' אבא היה לו להתרע על ר' ירמיה ,שחטא לו ,אזל ר'
ירמיה איתיב אדשא דר' אבא ,àéîã éôéæøæ .התזת טיפי שופכי  ,שהיתה השפחה שופכת,
וזרזיפי ,טיפי  ,ודומה לו כרביבי זרזי אר בספר תהלי )עב(.
 ,äéùôð àéöîîלפני מי שחטא לו אולי יבקש ממנו מחילה וימחול לו ,éðúå óéìç .עובר
ושונה ומשלש פעמי רבות ,àçáè éãäá .הטבח חטא לו ,àáà ìéæà÷ .רביה,äéùôð ìè÷îì .
עכשיו הוא מענישו למות ,àùéø øáú .משבר עצמות ראש של בהמה .בקועיה ,בגרגרתו.
סידרא ,פרשת מקרא של נביאי או של כתובי.
) ,àééç 'ø àúà (:æô óãוג הוא היה חפ לפסוק עמו וחזר בשבילו לראש הפרשהáø .
 ,éðàùמחמיר היה לעצמו ,áøì äéì àæç àîìç .ראה חלו על רב שתלאוהו בדקל ,והוא
סימ נשיאות ראש וגדולה ור' חנינא ראש ישיבה היה כדאמר רבי )כתובות קג (:בשעת
פטירתו ,חנינא בר חמא ישב בראש ,וכשראה חלו זה על רב דאג למות לפי שאי מלכות
נוגעת בחברתה ,אמר אדחייה מהכא ,ויברח לבבל מפני וש יהיה ראש ולא נדחי למות
בשבילו.
 ,êéô éøîàá úù÷åð íà åà êòøì úáøò íà éðá .åè÷ àòéöî àáá :é"ùøשהוניתו בדברי.
עשה זאת והנצל ,התרפס יד א ערבת ,וא לא ערבת אלא נוקשת באונאת דברי,
רהב רעי ,הרבה עליו רעי לבקש מחילה ,א ממו יש לו ביד ,א נעשה לו ערב ,וא
נוקשת בדברי ,רהב רעי.
 ,êòøì úáøò íà éðá :âò÷ àøúá àáá :í"áùøממו או נוקשת באמרי פי שחרפתו
וגדפתו עשה זאת אפוא בני והנצל משני דברי הללו ,על כי באת בכ רע
דהיינו ממו שיש לו עלי ל התרפס ,התר לו פיסת יד ות לו מעותיו ,ורהב רע על
שחרפתו הרבה עליו ריעי ובקש מחילה.
 ç ÷øô óåñ àîåé :ó"éøמשנה :עבירות שבי אד למקו יוה"כ מכפר ,עבירות שבינו
לבי חבירו אי יוה"כ מכפר עד שירצה את חבירו ,את זו דרש ר' אלעזר ב עזריה
מכל חטאתיכ לפני ה' תטהרו ,א"ר עקיבא אשריכ ישראל לפני מי את מטהרי ומי
מטהר אתכ אביכ שבשמי מטהר אתכ שנא' וזרקתי עליכ מי טהורי וטהרת
וגו' ,ואומר מקוה ישראל ה' ,מה מקוה מטהר את הטמאי א הקדוש ברו הוא מטהר
את ישראל:
גמרא :אמר ר' יצחק כל המקניט את חבירו אפילו בדברי צרי לפייסו שנאמר בני א
ערבת לרע תקעת לזר כפ נוקשת באמרי פי נלכדת באמרי פי עשה זאת איפא בני
והנצל כי באת בכ רע ל התרפס וגו' ,א ממו יש לו ביד התר לו פסת היד וא
לאו הרבה עליו רעי.
לחבירו ,וצ"ע ברמב"ם הל' תשובה פ"א ה"א ובכס"מ שם ,עכ"ל.
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אמר רב יהודה וצרי לפייסו בשלשה חבורות של שלש שלש בני אד שנאמר ישור על
אנשי ויאמר חטאתי וישר העויתי ,וא מת א"ר יוסי בר חנינא מביא עשרה בני אד
ומעמיד על קברו ואומר חטאתי לה' אלהי ישראל ולפלוני זה שחבלתי בו ,א"ר יוסי בר
חנינא כל המבקש מטו מחבירו אל יבקש ממנו יותר משלשה פעמי שנאמר אנא שא נא
ועתה שא נא ,ודוקא חבירו אבל רבו מפייס ליה עד דמפייס:
... :íéøåôéëä íåé úåëìä :úåìåãâ úåëìäואילו מא דצעריה לחבריה לא מיכפר ליה
עד דמיפייס ליה ,דתנ עבירות שבי אד למקו יו הכיפורי מכפר,
שבינו לבי חבירו אי יו הכיפורי מכפר עד שירצה את חבירו .אמר רבי יצחק כל
המקניט את חבירו אפילו בדברי ,צרי לפייסו שנאמר בני א ערבת לרע וגו' נוקשת
באמרי פי וגו' עשה זאת איפוא בני וגו' ,א ממו יש לו ביד התר לו פיסת היד ,וא
לאו הרבה עליו רעי.
אמר רב חסדא וצרי לפייסו בשלש שורות של שלשה שלשה בני אד ,שנאמר )איוב לג
כז( ישור על אנשי וגו' .א"ר יוסי ברבי חנינא המבקש מטו מחבירו אינו צרי לפייסו
יתר משלשה פעמי ,שנאמר אנא שא נא ועתה שא נא .וא מת ,אמר רב יוסי בר חנינא
אמר רבי אבהו מולי עשרה בני אד ועומד על קברו ואומר חטאתי לה' אלהי ישראל
ולפלוני זה שחבלתי בו.
) :ìàððç åðéáøפז :(.עבירות שבי אד למקו יוה"כ מכפר ע התשובה שנאמר וא
לה' יחטא איש מי יתפלל לו ,תשובה ומעשי טובי ,אבל ריבות שבי
אד לחבירו אי יוה"כ מכפר עד שירצה את חבירו ,שנאמר א יחטא איש לאיש ופללו
וגו' ,כלומר ריצהו אלהי ימחול לו.
א"ר יצחק המקניט את חבירו אפילו בדברי צרי לפייסו ,וכל שכ א יש לו תביעת
ממו שנאמר בני א ערבת לרע תקעת לזר כפי א ממו ערבת לו ל התרפס כלומר
ל התר פיסת יד ושל לו .וא )ד פז (:לאו ]אלא[ נוקשת באמרי פי והקנטתו ,ורהב
רעי ,הרבה עליו רעי ופיוסי .אמר רב חסדא ובשלש שורות של שלשה בני אד שנאמר
ישור על אנשי ויאמר חטאתי וישר העויתי וגו'.
ואר"י בר' חנינה המבקש מחילה מחבירו אינו חייב יותר מג' פעמי שנאמר אנא שא נא
פשע אחי וחטאת וגו' ועתה שא נא לפשע עבדי אלהי אבי וכו' ,וא מת צרי להולי
עשרה בני אד על קברו ויאמר חטאתי לה' אלהי ישראל ולפלוני זה שחבלתיו:
ירושלמי ...שמואל אמר הדי דחטי על חבריה צרי מימר ליה סרחית על ,אי קבליה
הא יאות ,ואי לא מייתי בני נש ומפייס ליה קומייהו כדכתיב ישור על אנשי ,יעשה שורה
של אנשי ויאמר חטאתי וישר העויתי וגו' ,וא עשה כ עליו הכתוב אומר פדה נפשו
מעבור בשחת וחיתו באור תראה ,ואי מת צרי מיזל מיפייסיה בקבריה ומימר ליה סרחית
על:
ר' ירמיה הוה ליה לר' אבא מלתא בהדיה ,אזיל יתיב אדשא ,נפקא אמתיה למישרא עפר
בקלילתא ,אמר עשאוני כאשפה תוב לא מחייבנא ,ק למיזל נפק רבא בתריה ,חזייה ר'
ירמיה א"ל קו אדוכתי עלי רמיא לפיוס שנאמר ל התרפס ורהב רעי.
ר' זירא כי הוה לאיניש בהדיה מלתא הוה חלי ואתי קמיה כי היכי דנשתעי בהדיה.
רב הוה ליה מלתא בהדיה ההוא טבחא כולי שתא לא אתא לגביה במעלי דכפורי אמר
רב אוזיל אנא למיפייסיה כו'.
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ר' חנינא איקפד עליה דרב משו דאמר קמיה דר' כד על ר' חנינא כמה נהדר וניזיל ואזל
רב לגבי' דרב חנינא י"ג מעלי יומי דכפורי ולא איפייס ליה ,והיכי עביד רב הכי והאמר
ריב"ח כל המבקש מטו מחבירו אל יבקש יותר מג' פעמי ,ושנינ הני מילי אד ע
חבירו אבל תלמיד בהדיה רב שאני ,כלומר ר' חנינא רבו של רב היה.
ור' חנינא היכי עביד ,לית ליה הא ]דרבא[ דאמר כל המעביר על מדותיו מעבירי לו על
כל פשעיו] ,אלא[ ר' חנינא חזא לחלמא דזקפיה לרב וא' אידחייה לבבל דליגמר אורייתא
הת.
 :ãë ïîéñ ç"ô :ù"àøä é÷ñôוישי אד אל לבו ערב יו הכפורי לפייס כל אד
שנוטר לו איבה כדאמרינ )פז (:גבי רב דהוה ליה לרבי חנינא מילתא
בהדיה אזל גביה תריסר מעלי יומא דכיפורי ולא איפייס .ואמרינ נמי הת רב הוה ליה
מילתא בהדי ההוא טבחא נטר ליה תריסר ירחי דשתא ולא אתא כי מטא מעלי יומא
דכיפורי אמר איזל אנא ואפיק ליה מדעתיה –
– כדי שיהא לב כל ישראל של ע חבירו ,כדאיתא בפירקא דרבי אליעזר )פרק מו( ראה
סמאל שלא מצא חטא בישראל ביו הכפורי ואמר רבו העול יש ל ע אחד כמלאכי
השרת ,מה מלאכי השרת יחיפי רגל א ישראל יחיפי רגל ביו הכפורי .מה מלאכי
השרת אי לה קפצי כ ישראל עומדי על רגליה ביו הכפורי .מה מלאכי השרת
אי בה אכילה ושתיה א ישראל כ ביו הכפורי .מה מלאכי השרת שימת שלו
ביניה א ישראל ביו הכפורי כ  .מה מלאכי השרת נקיי מכל חטא א ישראל כ
ביו הכפורי .ומתו מדרש זה נהגו באשכנז הרבה בני אד שעומדי כל היו בזקיפה.
 :éøéàîיומא :עבירות שבי אד למקו יו הכפורי מכפר שהרי יש ש תשובה שהיא
חרטה על מה שעשה ושגומר בדעתו שלא לשוב בה עוד ,אבל שבי אד לחבירו
אי יו הכפורי מכפר עד שירצה את חבירו ,א גזלו שישיבהו ויפייסהו ,וא הקניטו
שירצהו בדברי ויפייסהו למחול לו:
ואת זו דרש ר' אלעזר ב עזריה מכל חטאתיכ לפני ה' תטהרו ,כלומר אות שביניכ
לה' ,הא שבי אד לחבירו אי יו הכפורי מכפר עד שיבא וירצה את חבירו :אמר ר'
עקיבא אשריכ ישראל וגו'.
]פז... [.המקניט את חבירו אפילו בדברי שהוא צרי לפייסו כמו שביארנו במשנה צרי
לפייסו בשלש חבורות של שלשה בני אד כלומר שיפייסהו שלשה פעמי כל אחת
בשלשה בני אד ,ר"ל שא לא מחל לו בראשונה יחזר אחריו שניה ושלישית ומכא
ואיל אינו צרי ,וא מת מביא עשרה בני אד ומעמיד על קברו ואומר חטאתי לה'
אלקי ]ישראל[ ולפלוני זה שעשיתי לו כ וכ ,ומדת חסידי שלא להתעקש שלא למחול
אדרבא ראוי לו להמציא עצמו אצל אותו שחטא לו שיהא מזומ לו לבקש ממנו מחילה
וימחול לו וכל המעביר על מדותיו מעבירי לו על כל פשעיו:
 :äðùîá :ìéðåìî ïúðåäé åðéáøיג ,íå÷îì íãà ïéáù úåøéáò .שאי היזק בה לבני
אד כגו חלב וד ,ושבי אד לחבירו כגו גזל ועריות
והדומה לה  ,אי יו הכפורי מכפר עד שירצה את חבירו וימחול לו ,את זו דרש ר'
אליעזר מכל חטאתכ לפני ה' תטהרו ,שהיא לפני ה' לבדו ,שלא נודע על אד ,תטהרו.
 :àøîâáבעבירות שבי אד למקו אסור להודיע למי שאינ יודעי שאי כבודו של
מקו כשאד ילוד אשה קצר ימי ושבע רוגז כי הוא עובר לפני מצותו אבל עבירות
שבי אד לחבירו כגו שחבירו קובל עליו ברבי ,ראוי לו שיודה לו ויאמר לכל אמת
הוא והנחש השיאני וא או פעלתי לא אוסי ואפרענו כאשר תשיג ידי ==דוגמא של לשון
פיוס = ,השב לו לפייס לרבי שיבקשו מ העשוק שימחול לו ,וזהו כבוד של מעלה
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כשמבקש מחילה ברבי לחבירו וכל ישראל ילמדו ממנו לעשות כ ] .חסר כא קטע של
חנפי[
וא לאו אלא שהכעיסו בדברי ירבה עליו רעי שיבקשו ממנו שימחול לו .בשלשה
חבורות של שלשה שלשה דכתיב שורה ואי שורה פחותה משלשה בני אד וכתיב חטאתי
חד ,וישר העויתי תרי ,ולא שוה לי ,תלתא.
 :æöú ãåîò àîåé 'ñî á"ç íìùä :ï"áàøעבירה שבי אד למקו יוה"כ מכפר ושבי
אד לחבירו עד שירצה את חבירו ,את זו דרש ר' אלעזר ב עזריה מכל חטאותיכ
לפני ה' תטהרו חטא שבי אד למקו תטהרו ,וכתיב א יחטא איש לאיש ]אלקי[
ימחול לו וא לה' יחטא איש מי יתפלל לו תשובה ומעשי טובי .א"ר יצחק כל המקניט
את חבירו אפילו בדברי צרי לפייסו ,שנאמר ל התרפס ורהב ריע ,א ממו יש לו
ביד התר לו פיסת יד וא לאו הרבה עליו רעי.
ואמר רב חסדא וצרי לפייס בחבורה של ג' בני אד שנאמר ישור על אנשי ויאמר וגו'.
וא מת ,אמר רב יוס מביא י' בני אד ומעמיד על קברו ואומר חטאתי לה' אלקי
ישראל ול פלוני שחבלתי ב .וצרי אד להמציא עצמו אצל אותו שחטא לו שיבקש
ממנו מחילה כדאמר 'ר' זירא ממצי נפשיה' .אמר ר' יוסי בר חנינא כל המבקש מטו
מחבירו אל יבקש יותר מג' פעמי ,שנאמר אנא שא נא ,ועתה שא נא .ומני שלא יהא
המוחל אכזרי ,שנאמר ויתפלל אברה אל האלקי וגו' .אמר רבא כל המעביר על מידותיו
מעבירי לו על כל פשעיו.
 :â"ëùú úåà àîåé :éëãøîמנהג לבקש מחילה ערב יו כיפור כדאמרינ במדרש שובה
ישראל יתבר שמו ויתבר זכרו שהוא מחבב את ישראל ותיק לה י' ימי
תשובה שאפילו יחיד העושה תשובה בה מקבלי תשובתו כתשובת צבור ,לפיכ צריכי
כל ישראל להחזיר בתשובה ולעשות שלו בי איש לרעהו ולמחול זה לזה בערב יו"כ
כדי שתתקבל תשובת ותפלת לפני הקדוש ברו הוא בשלו ובחיבה,
ובתנחומא פרשת וה' פקד את שרה ,ילמדנו רבינו א תהיה קטטה בי אד לחבירו כיצד
מתכפר לו ,כ שנו רבותינו עבירות שבי אד למקו יו"כ מכפר ושבי אד לחבירו אי
יו"כ מכפר עד שירצה לחבירו ,וא הל לרצותו ולא קיבל עליו מה יעשה א"ר יוסי ב
דורמסקית סימ זה יהא מסור ביד כל הימי שאתה מרח על חביר יש ל מרחמי
וא אינ מרח על חביר אי ל מרחמי ,ומה יעשה א"ר שמואל יביא י' בני אד
ויעשה שורה א' ויאמר לה קטטה היתה ביני ובי חבירי והלכתי לרצותו ולא קבל עליו,
והקב"ה רואה שהשפיל עצמו ומרח עליו שנאמר ישור על אנשי ויאמר חטאתי וישר
וגו' מה כתיב בתריה פדה נפשו מעבור בשחת.
ירושלמי תני יו מיתה כיו תשובה אמר שמואל האי מא דחטא לחבריה צרי למימר
ליה סריחות על כו' ומסיק הדא דאת אמר בשאר כל עבירות אבל המוציא ש"ר על חבירו
אי לו מחילה עולמית

 :ã"ëùú æîøונהגו רבותינו ואמרו שתקנת קדמונינו וחר שלא להוציא ש רע על המתי
שה שוכני עפר ,ורבי תמהו מה ראו על ככה ,ולא דבר רק הוא מה כי באנו להגדה
דר' תנחומא פרשת ואתחנ אמר משה לפני הקדוש ברו הוא רבש"ע כל הכעס הזה עלי
למה וכו' א"ל אתה אמרת שלח נא ביד תשלח ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמ לא ה'
שלחני וא בריאה יברא ה' שמעו נא המורי הנה קמת תחת אבותיכ תרבות אנשי
חטאי וכי אברה יצחק ויעקב חטאי היו שאמרת לבניה כ א"ל ממ למדתי שאמרת
מחתות החטאי האלה בנפשות אמר ליה אני אמרתי בנפשות ולא באבות:

> < ‡Ï
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] :à"ùøäîיומא[  ,'åë íå÷îì íãà ïéáù úåøéáò ,'åâå 'ä éðôì íëéúàèç ìëîלדרש זה קאי
'לפני ה'' אחטאתיכ דלעיל מיניה ,כי ביו הזה יכפר מכל חטאתיכ אשר
עשית לפני ה' ולא חטאתיכ שלפני חבירו ,ור"ע דדריש אשריכ ישראל לפני מי כו'
קאי 'לפני ה'' אסיפא דקרא אתטהרו ,שהוא עצמו מטהר אתכ שנא' וזרקתי וגו' ,ובמדרש
ילקוט מסיי ביה ואומר מקוה ישראל ה' מה מקוה מטהר כו' ,והיינו דישראל ה
בלטאת== כטמאי מתי דבעו אזאה וטבילה ,וז"ש וזרקתי עליכ וגו' ה מי חטאת
בהזאה ,ומקוה היא הטבילה ,והיינו שיהיה לה טהרה גמורה ע"י שמוחל לה הקב"ה
על כל חטאתיה וק"ל.

> < ‚Ï

אשריכ וגו' ולפני מי את מטהרי== ...לא נעתק כעת

]פו ,'åë íéøáãá ñééôúî ÷ôñ [:ר"ל ג שהוא לא הקניטו רק בדברי ספק א הוא מתפייס
ע"ז בדברי אלא בממו  ,אבל הקב"ה אד עובר עבירה בסתר כו' דעבירה פרהסיא לא
שייכא ביה פיוס דברי דעונשו מפורש בתורה א מלקות א כריתות ומיתת ב"ד ,אבל
עבירה בסתר שאי עונשו מפורש ,הקב"ה מתפייס בדברי דהיינו בוידוי ע התשובה
כמ"ש קחו עמכ דברי ושובו וגו'.
=וכתב רש"ש )כא( על דבריו :שעבירה בפרהסיא איכא לפעמי חילול הש דאי מתכפר בתושבה
לחודה ועי' אבות פ"ד מ"ד בתיו"ט ד"ה כל המחלל.

]פז ,'åë àèçé íà ÷"ä 'åë àîéà éëä éà ,'åë íé÷ìà åììôå [.עיי פ' הסוגיא בפרש"י והוא
דחוק ,דמי הכריחו לומר דפלל ויתפלל חדא לשינא הוא א מלשו פלילות ומשפט וא
מלשו תפילה ,ואימא דפלל מלשו משפט הוא ויתפלל מלשו תפלה הוא ולא תיקשי ליה
מידי.

ונראה לפרש דבי המקשה ובי המתר מפרשי ליה פלל מלשו משפט ויתפלל מלשו
תפילה ,וה"ק והא כתיב א יחטא איש לאשי ופללו אלקי שהקב"ה ד ביניה ליפרע
מאותו איש שחטא נגד חבירו העונש כפי החטא ,וממתני' קתני דאי מתכפר לו עד שירצה
את חבירו ,ומשני מא אלקי דיינא ,דע"י שד ביניה הדיי על מה שחטא נגד חבירו
נמחל לו ,ופרי אימא סיפא וא לה' יחטא איש מי יתפלל לו ,וע"י הדיי אפשר שיתכפר
לו כפי העבירה א עונש מלקות וא מיתת ב"ד ,ומשני ה"ק א יחטא איש לאיש ופללו
אלקי שהדיי ד ביניה ימחול לו חבירו ואי עליו כלו ,אבל א לה' יחטא איש מי
יתפלל בעדו דמה שפללו הדיי בעונש מלקות או מיתה ג"כ לא יועיל לו כלו עד שיעשה
תשובה כדאמרינ לעיל בד' חילוקי כפרה דבעי תשובה ע כל אחד ואחד ודו"ק.
 ,'åë íéòø åéìò äáøä àì íàå 'åë èéð÷îä ìëמפורש ס"פ גט פשוט )בבא בתרא קעג/ (:
וז"ל ש :לקח בגדו כי ערב זר וגו' ,חיבור הפסוקי ,הכתוב ראשו מיירי מי שהוא נעשה
ערב בעד זר ,אמר כי הוא ראוי לקחת בגדו ממנו עבור התשלומי שלא היה לו להיות
ערב בעד זר שאינו אוהבו ,ופסוק שני מיירי במי שנעשה ערב בעד רעהו ואוהבו ,שהוא
קצת מהראוי ,ואמר א א ערבת לרע ,שהוא הלוה וכראוי עשית נגד הלוה ,אבל תקעת
לזר כפ שהוא המלוה כי הוא לטובתו נעשה ערב והוא זר נגד ,ואמר נוקשת באמרי
פי ,להיות ערב בעד הלוה אבל ע"י זה נלכדת למלוה באמרי פי ,ואמר והנצל כי באת
בכ רע ,ראה להנצל שיתפייס המלוה ויהיה ל לריע ואוהב להרצות ליקח ממ החוב
לחלקי ולזמני שלא ידחוק עלי לשל לו כולו בפע אחד ,והיינו התר לו פס יד ,התר
לשל לו פס וחלק מהמשאת יד שהוא החוב ,וסיי וא לאו כו' שלא יתרצה המלוה
להיות ל לאהוב ולא יתפייס בזה ,הרבה עליו רעי לפייסו בזה.

> < „Ï
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כ נראה לפרש הכא הא דקאמר וא לאו כו' ,ורשב" פירש וא לאו כו' אדברי קשי
שאמר אד לחבירו שצרי להרבות עליו רעי לפייסו ,וכ פרש"י בס"פ המקבל דא לאו
קאי אנוקשת באמרי פי שהוניתו בדברי הרבה עליו רעי לבקש ממנו מחילה ,וכ נראה
לפרשו בסו יומא לפי ענינו ,עוד פרש"י ש ביומא הרבה עליו רעי רעי בתרא דקרא
מלא כתיב שהוא בלשו רבי עכ"ל:

 ,'åë úåøåù 'âáכפרש"י חטאתי הרי פ"א כו' עכ"ל ,ואי כא הוכחה דאימא כל כזה אומר
בפע אחת בשורה אחת של ג' אנשי ,והר" פי' דסמי אהא דבסמו דרשינ מאנא שא
נא ועתה שא נא וגו' דההוא ודאי משמע ג"פ ,ונראה הטע בזה דיותר מתפייס האד
בג' פעמי בכל פע בג' אנשי משיתפייס האד בפ"א ג ע"י ט' אנשי ,וכ מצינו
ביעקב שאמר וריוח תשימו בי עדר ובי עדר וגו' ויצו את הראשו וגו' ויצו את השני
ג את השלישי וגו' דאינו דומה מתפייס מג"פ למתפייס בפ"א ,ורש"י פ' ש ע"פ המדרש
טע אחר וק"ל.

 ,'åâå àð àù àðà øîàðù íéîòô 'âî øúåé åðîî ù÷áé ìàופרש"י אי נא אלא לשו בקשה
עכ"ל ,ר"ל אי נא האמור פה אלא לשו בקשה אבל יש נא שהוא לשו עתה ,דלפי התרגו
ג בכא הוא מלשו עתה שתרגומו וכעי שבוק כע  ,אבל התלמוד ימא בזה דא"כ היה
כפול וכיו דחד מה ע"כ הוי לשו בקשה אית ל למימר דכולהו מלשו בקשה דצרי
ג"פ לבקש.

ויש להקשות מנ"ל למיל מהכא דאל יבקש יותר מג"פ ואימא א לא נתרצה לה יוס
בפע א' היו מבקשי ממנו יותר מג"פ ,וי"ל דהא ודאי יוס נתרצה לה בפ"א וא"כ הא
דכתיב הכא בבקשה ג"פ נא על כרח לאשמעינ שאילו לא היה נתרצה בפ"א היו מבקשי
ממנו יותר עד ג"פ ,ומינה לדעלמא שאל יבקש יותר מג"פ.
 ,'åë ïåéáà íéøé úåôùàî äéùôðà éø÷ äôùàë éðåùòר"ל אנפשיה ,דנקרא 'ירמיה' על ש
ירי יה ,קרי האי קרא מאשפות ירי וגו ',ירמיה האביו הוא במקו אשפה.

 ,'åë êúòãî ÷ôéîì àðëéøö àúùä ì"àכ"ה בנוסחת גמרות שלנו ור"ל דא"ל ר' אבא לר'
ירמיה עד השתא באת להוציא מדעתי מה שחטאתי ל ,השתא שמתו ביתי זלזלו ב
לעשות כאשפה הרי אנא צריכנא להוציא מדעת שתמחול על שזלזלו ב.
 ,'åë àçáè àåää éãäá àúìéî ì"ä áøכפרש"י שהטבח חטא לו ,ודקאמר איזיל אנא לפייסיה
כו' ,לפי דעת הטבח אמר כ וע"כ נענש הטבח שהוא חטא נגד רב והיה לו לפייסיה לרב,
אבל רב זלזל בכבודו ליל אצלו לפייסיה ג שזלזל ברב לקראו בש אבא.
]פז ,'åë éðàù áø [:עיי פרש"י אבל התלמוד סת ולא פירש ,ונראה שסמ עדלעיל דרב
שאני דאפילו לטבח שחטא לו אזל הוא לפייסיה וכ"ש לגבי ר' חנינא.
 ,åøéáç úà äöøéù ãò 'åë åøéáçì íãà ïéáù úåøéáò :àîåé äðùîá :íéøîú úåôëיראה
דהכי קאמר דאע"ג דהשיב לו את הגזילה אשר גזל ממנו ,אי יו
הכפורי מכפר עד שירצהו וישאל ממנו מחילה ,וכ"כ הרמב" פ"ב דהל' תשובה די ט'
יע"ש .וקשה דכתב הרמב" פ"ה דחובל ה"ט וז"ל :אינו דומה מזיק חבירו בגופו ]למזיק
ממונו שהמזיק ממו חבירו כיו ששל כו' נתכפר לו אבל חובל בחבירו אע"פ שנת ה'
דברי אי מתכפר לו עד שיבקש מהנחבל וימחל לו[.
ויש ליישב דמ"ש בהל' תשובה דבגוזל חבירו צרי שישאל ממנו מחילה היינו משו דגזל
ממנו בע"כ דסת גזלה הכי הוי שגוזל מחבירו וחובל בו או מצערו עד שגוזל ממונו
בפניו ,והוי דומיא דחובל בגופו ,אבל מזיק ממונו כגו שהיה עובר ושיבר כדו ולא נתכוו
לצערו א"צ שישאל ממנו מחילה כיו דשיל לו ,וקרוב לזה כתב הל"מ פ"ה דחובל ]ה"ט[
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יע"ש .ולפ"ז מ"ש במתני' עד שירצה את חבירו ,לצדדי קתני ,א מיירי במזיק ממונו
ולא ציערו ,כיו דשיל לו הרי ריצה אותו וא"צ לשאול ממנו מחילה דהא לא ציערו,
אבל בגוזל ממונו בחזקה דציערו מלבד התשלומי צרי שירצהו לשאול ממנו מחילה על
הצער:

ויש להסתפק בחובל בחבירו ושיל לו וג שאל ממנו מחילה ,א סגי בהכי או צרי ג"כ
להתודות לפני ה' .וראיתי בהרמב" פ"א מהל' תשובה ה"א דכתב וכ החובל בחבירו או
מזיק ממונו כו' עד שיתודה כו' ,וכתב ש מר בכ"מ משנה ס"פ החובל אע"ג שנות לו
אינו נמחל עד שיבקש ממנו מחילה ,ומ"מ מאי דמפיק לה רבינו מכל חטאות האד צ"ע
היכא מייתי לה .ודברי מר קשי לשמוע דמאי ראיה מייתי ממתני' דסו החובל ,דהת
מיירי שצרי שיבקש מ הנחבל מחילה ,אבל שיתודה לה' אי ראיה מהת ומנ"ל להרמב"
זה .ואפילו תימא דהראיה היא כ דכיו דצרי שישאל מחבירו מחילה סברא הוא ג"כ
דצרי להתודות ,וא זו היא כונתו נהי דנאמר דחובל בחבירו צרי שיתודה כיו דאשכח
דצרי שישאל מחבירו מחילה ,אבל מזיק ממונו דכתב הרמב" פ"ה מחובל דא"צ שישאל
מחבירו מחילה למה כתב כא דצרי להתודות ,והלא הוידוי גבי חובל מפיק לה מדאשכח
דצרי שישאל מ הנחבל מחילה כדאמר אבל מזיק ממו חבירו דא"צ לשאול ממנו
מחילה מנ"ל להרמב" דצרי להתודות.
וצרי לדחוק ולומר דה מזיק ממו חבירו מיירי בגוונא דציער את חבירו שהזיק ממונו
במזיד לצערו ,והו"ל כגוזל את חבירו או חובל בו דצרי לשאול ממנו מחילה ,וכיו דמיירי
בכה"ג דצרי לשאול ממנו מחילה מסתברא דג לפני ה' צרי להתודות ,זה נ"ל בישוב
דברי מר בכ"מ.

וע"פ הדברי האלה יומתק לשונו דסיי :ומ"מ מאי דמפיק לה כו' ,ולכאורה תיבת ומ"מ
היא טפילה מבלי מלח ומגומגמת הרבה ,ועל פי מ"ש דכונת הרב בראיה זו היא דמות
ראיה ודוגמא לדבר ,דכש דאשכח דישאול מחבירו מחילה מסתברא שיהיה חייב ג
להתודות ,לפיכ סיי ואמר ומ"מ ,כלומר הג דלא נעל ממני חולשת ראיה זו אפ"ה
היא דמות ראיה א מ"מ מאי דמפיק לה כו' ,כלומר דלזה לא ידע להביא סמ דנפקא
מקרא דמכל חטאת האד ודוק .ואני מצאתי בספר החינו בפרשת נשא מצוה שס"ג דהכי
איתא במכילתא דרשא זו דמכל חטאת האד יע"ש:

 .'åë íëéúàèç ìëî à"ø ùøãבמשניות שה בלי תלמוד גרסי :את זו דרש ראב"ע ,והקשה
הרב בינה לעתי בדרשותיו )ד מג( למה אמר את זו הול"ל דרש ראב"ע ,והרב ז"ל תיר
יע"ש ואי דבריו מחוורי בזה ,ועיי בספר יד יוס ד רפ"א.

ולכאורה נ"ל דמשו דהתנא שנה משנתו לעיל עבירות שבי אד למקו כו' ,והוא לא
הביא ראיה לדבריו ,אמר עתה את זו דרש ראב"ע כלומר דמפיק לה מקרא .ועי"ל משו
דברישא דמתני' תנ חטאת ואש ודאי מכפרי ,ופרי בגמ' אש ודאי אי אש תלוי
לא ומשני הנ אי אחר מכפר כפרת אש תלוי אחר מכפר כפרת דתנ בפרק בתרא
דכריתות )כה (.חייבי חטאות ואשמות ודאי שעבר עליה יוה"כ חייבי  ,ואמרו ש בגמ'
דנפקא ל מקרא דמכל חטאתיכ לפני ה' ,חטא שאי מכיר בו אלא ה' כגו אש תלוי
יוה"כ מכפר כו' ,באופ דדיוקא דקרא דלפני ה' וכו' ,אשמועינ ה דינא דיש חילוק בי
אש תלוי לאש ודאי ,ולז"א את זו דרש ,כלומר ע הדי שאמרתי לעיל חטאת ואש
ודאי מכפרי דר"ל דאי יוה"כ מכפר כפרת ,ע די זה דרש ראב"ע אגדה יפה בה
קרא עבירות שבי אד למקו יוה"כ מכפר כו'.
וראיתי בספר מאור עיני )ד קכ"ד ע"ב( דפירש דראב"ע ס"ל דמי שיש לו עבירות שבי
אד לחבירו אי הקב"ה מכפר לו אפילו על עבירות שבינו למקו ,ור"ע חולק עליו וס"ל
דאפי' על עבירות שבי אד לחבירו הקב"ה מכפר אע"פ שלא ריצה את חבירו ,ואי דבריו
מחוורי אצלי ודוק:
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 .'åë ìàøùé íëéøùà ò"ø øîàקשה מה קשר לדרשת ר"ע ע האמור ,ג כפל הלשו לפני
מי את מטהרי ומי מטהר אתכ ,ועוד קשה מאי ואומר .ויראה דלפי שדרש תחלה לפני
ה' תטהרו עבירות שבי אד לחבירו אי יוה"כ מכפר עד שירצהו ,וע כל זה צרי
להתודות לפני ה' כמ"ש הרמב" פ"א מה' תשובה )ה"א( ,וזה הוא כונת הכתוב כי ביו
הזה יכפר עליכ לטהר אתכ מכל חטאתיכ ,אפי' עבירות שבי אד לחבירו אימתי
כשלפני ה' תטהרו כלומר כשעשית דבר זה ,דקוד שבאת לפני ה' להתודות שאלת מחבר
מחילה וטהרת הלבבות ,אז ודאי יכפר עליכ היו הזה אפי' לעבירות שבי אד לחבירו,
ומפני שיש פעמי שאד שחטא לחבירו שואל ממנו מחילה מפני היראה ואינו מלב
ומנפש ,לכ בא ר"ע ואמר אשריכ ישראל לפני מי את מטהרי ,כלומר דא עבירות
שבי אד לחבירו לא היה צרי להתודות לפני ה' ,היה יכול האד לשאול מחבירו מחילה
לפני ואינו מלב ומנפש ,אבל כיו דהצריכו הכתוב דמלבד שאלת המחילה מחבירו צרי
להתודות לפני ה' דחוקר הלבבות א כ ודאי שהאד השואל מחבירו מחילה צרי להיות
מלב ומנפש משו דצרי להתודות לפני ה' ,ולפניו לא יכנס תשובה של רמאות ,ולכ
אמר אשריכ ישראל לפני מי את מטהרי א בעבירות שבי אד לחבירו דע"י זה תהיה
התשובה מעולה מלב ומנפש בלא רמאות.
ועוד אפשר דה"ק ראו חיבתכ לפני המקו דהקב"ה רוצה דא חטא איש לאיש מלבד
דצרי שישאל ממנו מחילה הצריכו להתודות לפני ה' ,אלמא דמי שהקניט את חבירו כמי
שהקניט את ה' והש תבע כבוד הנעלב ,וכל זה מורה חיבה שיש להקב"ה ע ישראל,
ולכ אמר אשריכ ישראל וחיבה יתירה נודעת לכ ממה שאני רואה לפני מי את מטהרי ,
אפילו בעבירות שבי אד לחבירו דצרי להתודות לפני ה' כדאמר .
ועוד אמר ומי מטהר אתכ אביכ שבשמי ,כלומר ג יש לישראל אושר שני ,דא
הקב"ה היה מוסר סליחת העו ביד מלא היה קשה לישראל סליחת העו  ,ע"ד מ"ש
בפרשת משפטי הנה אנכי שולח מלא כו' אל תמר בו כי לא ישא לפשעכ ,שאינו
מלומד בכ שהוא מ הכת שאי חוטאי ,ועוד שהוא שליח ואינו עושה אלא שליחותו
כדפרש"י ש ,אבל עתה שסליחת העו והטהרה היא ביד הקב"ה שהוא רחמ ואדו העול
הוא מיקל עלינו .והביא ראיה דהקב"ה מטהר את ישראל מדכתיב וזרקתי וכו' ,ומפני שיש
לדחות דקרא דוזרקתי אתא לומר דממזרי טהורי לע"ל כדדרשינ פרק עשרה יוחסי
)עב ,(:או לומר שיזרוק עליה מי חטאת דאפר פרה כדפרש"י בכתוב לכ מייתי ראיה ב'
מדכתיב מקוה ישראל ה' כו' .ורמז ר"ע לומר זה לרמוז דהאיש הנעלב לא יהיה אכזרי
שלא למחול לחבירו דהקב"ה רוצה בטהרת של ישראל ולא מסר הסליחה ביד מלא
להקל עליה הסליחה בתשובה קלה א"כ ג מזה ילמוד האד מוסר השכל למחול לחבירו
מיד ללכת בדרכי ה' ודוק:
] åøéáç úà èéð÷îä ìë ÷çöé 'ø øîà (:æô óã àøîâ) :íéøîú úåôëאפי' בדברי צרי
לפייסו שנאמר בני א ערבת[ כו' .וק"ק למה הזכיר מקניט לחבירו גבי ערבות ,ויראה
דהכתוב בא לרמוז מ"ש בפרק הזהב )נח (:גדולה אונאת דברי מאונאת ממו  ,ולכ אמר
דבעני הממו הפיוס הוא בנקל כשית לו פסת יד ,אבל כשחר לחבירו והקניטו בדברי
לא סגי ליה כשישאל ממנו מחילה אלא צרי להרבות עליו רעי.
ומ"ש אפילו בדברי לאו למימרא דדברי קילי מממו אלא ה"ק לא מיבעיא א הקניט
לחבירו ע"י שחבל בו אלא אפילו לא חבל בו והקניטו בדברי צרי לפייסו ולהרבות
עליו רעי כדכתיב ורהב ריעי ,והאי ריעי מלא יו"ד כדפרש"י לרמוז שיפייסנו בג' שורות
של בני אד משלשה שלשה ועמו הרי י'.
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ומשמע דסדר שאלת המחילה כ הוא ,דבתחלה יל הוא לבדו לפייס חבירו וא לא רצה
להתפייס מביא לו שלשה בני אד לחלות פניו שימחול לו ,וא לא נתרצה מביא לו שנית
ושלישית ,וכ נראה מדברי הרמב" פ"ב דהלכות תשובה ]ה"ט[ ,אבל מדברי הטור סי'
תר"ו יראה דמיד בפע הא' יולי עמו ג' בני אד יע"ש ,וכ נראה מריהטא דגמ' דאמר
וצרי לפייסו בג' שורות כו' המבקש מטו מחבירו אל יבקש ממנו יותר מג"פ ,ואלו
להרמב" ד"פ הוי ,וצ"ל לדעת הרמב" דג"פ ה ע"י אחרי ודוק:
 .'åë ô"âî øúåé ù÷áé ìà åøéáçî åèî ù÷áîä ìëוקשה מנא ליה דלא יבקש יותר מג"פ.
ויראה דנפקא ליה מדכתיב אנא שא נא פשע אחי ,הרי א' ,וחטאת ,הרי ב' ,כי רעה
גמלו ,הרי ג' ,ועתה שא נא כלומר אחרי ששאלנו ממ מחילה ג"פ ועתה שא נא כי אי
יכולי לבקש מחילה יותר מג"פ ודוק:
 .'åë åøá÷ ìò ïãéîòîå 'é àéáî úî íàåהא דצרי ליל על קברו היינו כשחטא עמו בחייו
דחל עליו החיוב בחייו ללכת אליו ואע"פ שמת הנעלב לא פקע ממנו חיוב זה ,אבל
כשחיר אותו לאחר מיתה אז סגי ליה שישאל ממנו מחילה במקו שחרפוהו ,וכ"נ מדקדוק
לשו הרמב" פ"ב דה' תשובה ,ג השלטי גבורי פרק הזהב )ד ל"ג ע"א בדפי הרי"(
הארי בזה יע"ש:
 ,'åëå àçáè àåää éãäá àúìî ì"åä áøלפי האמת דהטבח הוא שחטא וזלזל לרב קשה אי
היה הול רב לפייסו לטבח ,ותו דהטבח עצמו אי העיז פניו לומר לרב זיל לית לי מלתא
בהד דמשמע דרב הוא שחטא לטבח ,ולכ יראה דהאמת הוא דהטבח חטא ע רב מ"מ
בשעת מריבה ג רב זלזל לטבח ורב כיו דחזא דלא אתא הטבח בערב יוה"כ לשאול
ממנו מחילה אמר ודאי דהטבח סובר כי אני חטאתי לו יותר ממה שהוא חטא לי ולכ
הסכי רב ללכת לטבח לפייסו ,ורב הונא אמר אזיל אבא למקטל גברא ,יע כי האמת
הוא דהטבח חטא ע רב ,אמנ רב חשש על עצמו שמא הוא החוטא ואזל לפייסו ,והטבח
א"ל זיל לית לי מלתא בהד דעדיי עומד במרדו ודעתו המשובש דרב חטא לו ולפי שלא
פשפש במעשיו לראות א הוא החוטא נענש ומת:
 ,éðàù áøפרש"י מחמיר על עצמו היה .והרמב" פ"ב דתשובה ]ה"ט[ מפרש דר' חנינא
רבו הוה ,ויראה דטעמו דלא ניחא ליה פרש"י משו דמשמעות כל המבקש מטו מחבירו
אל יבקש יותר מג' פעמי משמע דאיסורא איכא א מבקש יותר מג"פ ,ולכ פירש רב
שאני דרבו הוה.
והלח משנה כתב דהרמב" גריס רבו שאני ,והקשה הל"מ לדעת הרמב" ממ"ש לקמ
ור"ח היכי עביד הכי כו' ]וא"ת לדעת רבינו כו' אפי' אל פעמי כו' היה חייב רב שלא
ללכת כו'[ יע"ש ונדחק בתירו קושיא זו.
ועוד מקשי דמה עובדא נראה דרב היה באר ישראל י"ג מעלי יומא דכיפורי כשהיה
ר"ח בר חמא ראש ישיבה כדפרש"י ,ובפ"ק דסנהדרי )ה( אמרינ כי הוה נחית רב לבבל
א"ל ר' חייא לרבי ב אחותי יורד לבבל יורה יורה כו' ,אלמא דבחיי רבי נחית רב לבבל
וש נעשה ראש.
ויראה לי דבחיי רבי כד נחית רב לבבל לא הל לש להיות ראש ישיבה ,דהרי רבה בר
בר חנא היה ש ובשביל כבודו דרבה בר בר חנא לא נת רשות רבי לרב שיתיר בכורות
כמ"ש ש בסנהדרי  ,וא"כ ע"כ צ"ל דמה שהל רב לבבל בימי רבי היה לסחורה או
לצור איזה חיתו  ,ואעפ"כ נקט רשותו דמידי היותו ש יוכל להורות ,ונמצא דרב לא
היה ראש ישיבה בבבל בחיי רבי ובחזרתו היה מעשה שהקפיד לר"ח בחיי רבי והיה הול
רב ]לא"י[ בכל שנה ע עולי רגלי ובי"ג מעלי יומא דכיפורי היה שואל מחילה מר'
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חנינא אחר שמל ר"ח בא"י ,ולא היה רוצה למחול ר"ח לרב משו דראה בחלו דזקפוה
לרב בדקלא דהוא סימ נשיאות ,וא היה מוחלו היה ירא ר"ח שיקבע רב דירתו בא"י
וימות ר"ח לכ לא רצה ר"ח למחול לו כדי שיתייאש רב מדירת א"י ויקבע דירתו בבבל
וש יעשה ראש ,ומ"מ בכל שנה ושנה כשהיה בא רב לא"י ע עולי רגלי היה שואל
מחילה מר"ח כל זמ שהיה חי ,ואלו חיה ר"ח יותר היה שואל מחילה ממנו רב דרבו
שאני ,ועפ"ז נסתלקו השתי קושיות הנזכרות .ועיי מ"ש בכה"ג סי' תר"ו לתר קושיא
השנית:

והרב המפה סי' תר"ו כתב וז"ל :והמוחל לא יהיה אכזרי מלמחול א לא שמכוי לטובת
מבקש מחילה ,גמרא ביומא עכ"ל .משמע דהוא מפרש דמה שלא מחל ר"ח לרב היה
בעבור טובת רב כדי שיל ויעשה ראש בבבל ,ומפי' רש"י לא משמע הכי אלא ר"ח לא
מחל לרב לטובתו של ר"ח דא היה מוחל לו היה נשאר בא"י והיה מת ר"ח כדי שיעשה
רב ראש.

ויראה דלמור" בעל המפה לא ניחא ליה פרש"י משו דאנ פרכינ ]ור' חנינא[ היכי
עביד הכי והאמר רבא כו' ,וא איתא כפרש"י דמה שלא מחל לו היה לטובתו של ר"ח,
לא משני מידי דהרי א מחל לו היה לו טובה לר"ח דמעבירי לו על כל פשעיו והשתא
דלא מחל לו לית ליה ה טיבותא ,והיכי שביק ה טיבותא ובקש לו טובה אחרת שלא
ידחה וימות מקמי רב ,דאטו בשביל זה לא ימות הרי אפשר שימות מחמת שלא העבירו
לו פשעיו ,ולכ פירש מור" בעל המפה דכונת תירוצא דגמרא דר"ח לא מחל לרב ונתכוו
לטובת רב שיל לבבל ויעשה ראש ישיבה ,אבל א היה מוחל לו ר"ח היה רב קובע
דירתו בא"י ולא היה נעשה ראש עד שישלימו ימי מלכותו של ר"ח דאי מלכות נוגעת
בחברתה כמלא נימא ,וכיו דמה שלא מחל לו לא נתכוו להיות אכזרי ולא לטובתו אלא
לטובת רב שיל לבבל ויעשה ראש בכה"ג לא אבד ר"ח שכרו דמעבירי לו על כל פשעיו
דהרי מחל לו בלב ולטובת רב לא פרס לו המחילה ודוק:
 ,êãéá ùé ïåîî íà :íù àîåé :úîà úôùיותר ניחא גירסת הב"ח יש 'לו' ביד ,דלגיסא
יש ביד י"ל דקאי הכל רק אתביעת ממו  ,והכי קאמר דא יש ביד
לשל התר לו פיסת היד וא אי ל לשל הרבה עליו ריעי ומנ"ל דאפילו המקניט
בדברי צרי לפייסו:

 ,'åë úî íàå 'îâá íùי"ל דקאי ארישא דאע"ג שביקש ממנו ג כ בחייו א מת מביא
עשרה כו' ,דנהי דבחיי אי צרי יותר ,משו דאחר ג' פעמי הוי חזקה דבודאי לא
ימחול לו עוד ,אבל לאחר מיתה נמחל לו כשמביא עשרה בני אד :9
 ,êúòãà ÷ôéîì àðëéøö àúùä 'îâá íùי"ל דרב ירמיה אמר כ לר' אבא שבא כעת לפייסו,
א יש גורסי להדיא א"ל לא צריכת השתא עלי רמיא ,אבל קשה אמאי רמי עליה לפייסו
דמה חטא ר' אבא בהא דשדיא אמתיה מיא עליה דרב ירמיה:

 ,ìéæà÷ ä"ã é"åúáהקשו הא דקרא רב הונא לרב בשמו אבא ותירצו דהיה דר חשיבות,
ולכאורה משמע דבאמת לא היה שמו אבא ,וקשה דהא ההוא טבחא ודאי לא נתכוי
להחשיבו ואפילו הכי קרא ליה אבא וע"כ דשמו היה כ ,א לא שנאמר דא דשמו כ
א הוא ש של חשיבות מותר לקרותו ,ואפשר דר"ה לא אמר כלל רק חשב בדעתו כ
]אכ עדיי קשה לפי' רש"י בחולי )יח( דרב לא היה שמו אבא אלא משו כבוד היו קורי
אותו כ ע"ש[:
 .9שפת אמת :חידוש גדול דהרי בחייו לא מחל ומהיכי תיתי שעשיו מחול?? וכל דברי הגמ' הם כשלא בקש
בחייו
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 ,'åë äéáâì áø ìéæà àðéðç áø ãô÷éà àøîâáהא דהקפיד ר"ח אע"ג שלא היה מחויב לחזור
בשבילו ,א לפי שהחזיר לאחרי ועבורו לא החזיר הוי בזיו  ,א"נ א שלא היה כדי
מה שהקפיד אזיל רב לפייסו ,דהא משמע דביוה"כ איכא קפידא שיתפייס אחד ע חבירו
ואי נפקותא א הצדק עמו במה שמקפיד עליו או לא מ"מ צריכי להתפייס.
 ,éðàù áø 'îâá íùפירש רש"י מחמיר היה לעצמו ,אבל לשו הגמרא רב שאני משמע
דמדינא היה צרי לפייסו ,והיה נ"ל הטע דכא שאני ,דהא דאמרינ דיותר מג' פעמי
לא יבקש פיוס מחבירו י"ל הטע משו דלאחר ג"פ נתחזק שלא ימחול לו עוד ,א"כ
יביא אותו לידי איסור דהא אסור להיות אכזרי מלמחול ,אבל הכא ידע רב ברב חנינא
שלא יעשה איסור ובודאי יש לו טע על מה שאינו מוחל לו לכ הותר לו לבקשו:
 ,äéòå÷á äééçîå :íù :ù"ùøנראה שזהו מידה כנגד מידה שהוא חטא נגד רב בחמוס
דברי וג עתה שקראו אבא בשמיה וזלזלהו וחטא בקול היוצא מהגרו .
] :êøëá äãåäé ø"øäיומא פז [:ור"ח היכי עביד הכי והאמר רבא כל המעביר ,צ"ע
דלא הקשה משנה מפורשת דהחובל צג .שהמוחל לא יהיה אכזרי ...ונ"ל מזה לסייע
להמובא ברמ"א סי' תר"ז דהיכא שהוא לטובת המבקש מחילה שלא למחול אי צרי
למחול ,ונראה שמפרש מ"ש כי היכי דניזיל ולגמור כו' משו טובתו של רב דלא כפרש"י
ועי' בב"ח שתמה >?< ,ובזה ניחא דלפרש"י תקשה דהא מחמת זה דרבא )מעביר על
מדותיו( מאריכי לו ימיו כדאיתא בסו מגילה גבי ר"נ הגדול ...וא"כ כיו דלפרש"י מזה
היה מתירא שלא ימות אדרבא היה לו להעביר על מידותיו ולמחול ,ולפי"ז י"ל דלכ לא
הקשה ממתני' דהחובל דהיה ידוע שהיה מתירא כמו שהוא באמת התי' לפרש"י ולכ לא
מחל לו ,משא"כ מרבא קשה שפיר ולכ תי' הש"ס דהטובה היא לרב וכמ"ש הרמ"א
ול"ק ג מרבא וזהו לפירוש הרמ"א ,ולפרש"י צ"ע ,והב .
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 :ç ÷øô ä äùøô úåî éøçàא .כי ביו הזה יכפר עליכ )ויקרא

טז ל(  ,בקרבנות ,ומני שאע"פ שאי קרבנות ואי שעיר היו מכפר ת"ל כי ביו
הזה יכפר .עבירות שבי אד למקו יו הכפורי מכפר ושבי אד לחבירו אי
יו הכיפורי מכפר עד שירצה את חבירו.

> < ‡Ó

ב .זו דרש רבי אלעזר ב עזריה מכל חטאתיכ לפני ה' תטהרו ,דברי שבינ לבי
המקו מוחלי ל ,דברי שבינ לבי חביר אי מוחלי ל עד שתפייס את
חביר.

÷ ,íå÷îì íãà ïéáù úåøéáò... .à :ïøäà ïáøכלומר העיקר בידינו שאי יו הכיפורי
מכפר אלא על עבירות שבי אד למקו אבל לא ]על[ עבירות שבי
אד לחבירו כגו גזל ואונאת ממו או אונאת דברי ,ולא היינו יודעי מנל  ,אלא זה
דרש וכו'.

> < ·Ó

 ,ùøã åæ .áכלומר זה האמור דרש אותו ר"א ב עזריה מקרא דאומר 'לפני ה'' .מילה 'זו'
זרה כי אי אפשר שתשוב לכפרה שהכפרה היא מה' לא לפני ה' ,וא"כ לא היה לו לומר
אלא כי היו הזה יכפר עליכ ה' ,ומאי לפני ה' ,וג שנסבול זה ,עדיי יקשה שאינה
במקומה שסמו לאומרו יכפר צרי לומר המכפר וא"כ לא היה לו לומר אלא כי ביו
הזה יכפר עליכ לפני ה' מכל חטאתיכ ,ואחר דאמר אחר אומ' מכל חטאתיכ ,לזה
אמר שהוא תנאי לחטאו' ולא הוראת המכפר ויר]צה[ מכל חטאתיכ אשר יהיו לפני ה'
לחוד ולא בי אד לחבירו.

 ,'åëå ñééôúù ãò êì ïéìçåî ïéàמשמע שאחר שיפייס עדיי צרי למחילה ,שכ משמע
מאומרו עד שתפייס שאז מוחלי  ,וצרי לחקור בזה מני דרש זה ,ועוד א החטא הוא
לחבירו ופייסו למה צרי מחילה .ונ"ל דדייק מה שחזר לומר תטהרו ,דאחר דפירש אומרו
לפני ה' דהדר למילת חטאתיכ ,מילת תטהרו יתרה היא ואי לה על מה שתסמו ,לזה
אמר שהוא על המי האחר מחחטא והוא החטא שבי אד לחבירו ,ויפורש על ב' פני,
או שירצה יכפר עליכ מהחטאי אשר יהיו לפני ה' ,כי המי האחר צרי שתטהרו את
ממנה קוד ואז יכופר לכ ,או שירצה יכפר עליכ מכל חטאתיכ אשר יהיו לפני ה',
ומאותה שתטהרו את ]אות[ מה קוד ,וזה במה שתרצו ותפייסו את מי שחטאת
אליו ואז יכפר עליכ,
וטע הכפרה אחר הריצוי אינו על מה שחטא לחבירו כי זה בפיוס והריצוי יכופר ,אלא
שהחוטא לחבירו יש בו חטא לחבריו וחטא נגדו ית' ,א במה שעבר על ואהבת לרע
כמו א במה שעבר וגזל או גנב או אנה אותו וכיוצא בזה ,ומ"ש הכתו' הוא שאי
הקב"ה מכפר מה שחטא לו בשתו'?? חטאו לחבירו עד שיכופר קוד מחבירו ואז לא
ישאר אלא מה שחטא לו ית' ,והו"ל חטא שבינו למקו ויו הכיפורי מכפר.

 :æ"ä ç"ô àîåé :éîìùåøéשמואל אמר הה דחטא על חבריה צרי מימר ליה
סרחית על ואי קבליה הא טבאות ואי לא מייתי בני נש ומפייס
ליה קומיהו ,הדא הוא דכתיב ישר על אנשי יעשה שורה של אנשי ויאמר
חטאתי וישר העויתי ולא שוה לי ,א עשה כ עליו הכתוב אומר פדה נפשו
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מעבר בשחת וחייתו באור תראה ,מית צרי מפייסתיה על קיבריה ומימר
סרחית על .10
 :íù éîìùåøé :áúåëäמכא נראה שהוא מנהג של טעות מה שנוהגי בזמננו א יחטא
איש לאיש והקניטו בדברי נכנס ביניה אמצעי עושה שלו ומדבר ע העלוב
שירצה לקבל פיוס העולב ואחר זאת ההקדמה יבוא העולב לבקש מחילה ממנו ,ואי זאת
כוונת שמואל ,אלא שהעולב יל מעצמו לפני העלוב ויאמר לו סרחתי על ,וא לא קבלו
אז יביא אנשי עמו וחוזר לחלות פניו בפניה שימחול לו ,וכ יורה דקדוק לשו שמואל.
ועוד יגיד עליו רעו שאמר ואי מיית צרי למיזל על קבריהו וכו' וראוי שנאמר שההליכה
לפני החי והמת אי בה הקדמת הידיעה רק שהעולב יל מעצמו לפייס העלוב וזאת
הבושה והבזיו ה לכפר עליו מאשר חטא לחבירו אפילו לא הקניטו אלא בדברי וכשהול
לפייסו על קברו יולי עמו י' אנשי ויאמר בפניה חטאתי לה' ולפלוני זה שפשעתי לו
וה ישיבו לו מותר ל מחול ל .עיין בסמוך ביפה מראה ד"ה צריך מש"כ בזה.
 ,'åëå àèçã ïää :íù :äàøî äôéזה שחטא לחבירו צרי לומר לו חטאתי ל ,וא קבלו
הנה מה טוב ,וא לאו מביא בני אד ומפייסו לפניה.
 ,êìò úéçøñ äéì øîéî êéøöכתב בעל עי יעקב ]הכותב[ מכא נראה שהוא מנהג של
טעות-] ...נעתק לעיל בסמוך[ ,ולא מצאתי הכרח למש"כ שצרי שהעולב יל מעצמו ,דכיו
דסו סו הול לפייסו מה לי כ או כ מאחר שהעלוב מתפייס בכ ,ואפילו א העלוב
מתפייס מבלי שיל העולב אצלו כלל שפיר דמי ,ומה צור לבושה ובזיו לכפר עליו
מאחר שהעלוב מוחל לו בלא"ה ובדידיה תליא מילתא .11
 ,íéùðà ìò øåùé ã"ääלעיל מיניה כתיב ?? אל אלוה וירצהו ,והיינו שיבקש על חטאתיו
ויכופר בתשובה ,דעבירות שבי אד לחבירו אי תושבה מועלה עד שירצה את חבירו,
להכי כתיב בתריה ישור על אנשי .ולהכי קאמר א עשה כ עליו הכתוב אומר בתריה
פדה נפשו ,דהא עבד תשובה על כל חטאתיו דאי משו פיוס חבירו לחוד אי מקו לומר
א עשה כ וכו'.
 ,íéùðà ìù äøåù äùòéבבבלי מפורש דאמר רב חסדא צרי לפייסו בג' שורות של ג' בני
אד שנאמר ישור על אנשי ויאמר חטאתי וישר העויתי ולא שוה לי ,ופרש"י בג' שורות
ג' פעמי יפייסהו בג' אנשי בכל פע שנאמר ישור לשו שורה ואי שורה פחותה מג'
בני אד ??? הרי פע אחד וישר העויתי הרי שתי ולא שוה לי הרי ג'.
 ,êì éúàèç åì øîåìå åøá÷ ìò åñééôì êéøö úî íàåובבבלי קאמר מביא י' בני אד ומעמיד
על קברו ואומר חטאתי לה' אלהי ישראל ולפלוני שחבלתי בו וכו'.
 ,úéîìåò äìéçî åì ïéà åøéáçì òø íù àéöåîá ìáà úåøéáòä ìë øàùá àñéé éáø øîàכ
מצאתי בנוסחת עי יעקב ,ובנוסחתינו ליתיה אלא לקמ בבא קמא פרק החובל ש וש
אפרשהו ב"ה.
 ïמפרשים בירושלמי :רבינו חננאל לקמן יומא פז ?? >?< ,== ,== ,== ,מובא בטור ושו"ע= ,רמב"ם משמיט
 .10ירושלמי יומא= :ב"תורתן של ראשונים" )נדפס בירושלמי שם( מביא שבכמה ראשונים יש תוספת בגירסת
הירושלמי והוא המימרא של רבי יוסא שעל הוצאת שם רע אין מחילה עולמית ,המובא בירושלמי ב"ק >?<

עיין לעיל.

 .11יפה מראה== :הענין מבואר גם באחרונים עיין ?? ?? ומשנה ברורה תרו סק"ב שכתב :ונכון שילך בעצמו
אליו ולא ישלח תחילה אמצעי שירצה לקבל פיוסים ,ואם קשה עליו לילך בעצמו תחילה או שיודע שיותר
קרוב הפיוס ע"י איש אמצעי שיתווך ביניהם ,יכול לעשות ע"י אמצעי".
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 ...אמר רב יהודה ,רב רמי כתיב )תהלי לב( אשרי נשוי פשע כסוי
חטאה וכתיב )משלי כח( מכסה פשעיו לא יצליח ,לא קשיא הא

> < ÂÓ

בחטא מפורס הא בחטא שאינו מפורס .רב זוטרא בר טוביה אמר רב נחמ
כא בעבירות שבי אד לחבירו כא בעבירות שבי אד למקו.
]ש[ ...וצרי לפרוט את החטא ,שנאמר )שמות לב( אנא חטא הע הזה חטאה
גדלה ויעשו לה אלהי זהב דברי רבי יהודה ב בבא .רבי עקיבא אומר ,אשרי
נשוי פשע כסוי חטאה .אלא מהו שאמר משה ויעשו לה אלהי זהב.

לציין שדברי התנאים הם בתוספתא כאן פרק ד יד

 ,äàèç éåñë :é"ùøשלא נתגלה עונו ,íñøåôî àèçá .טוב לו שיודה ויתבייש ולא יכפור
בו ,íñøåôî åðéàù àèçá .לא יגלה חטאו וכבוד הש הוא שכל מה שאד חוטא
בפרהסיא מיעוט כבוד שמי הוא ,åøéáçì íãà ïéáù úåøéáò .יגלה לרבי שיבקשו ממנו
שימחול לו ,àèçä úà èøôì êéøöå .כשהוא מתודה אומר ,חטא פלוני חטאתי.
... :æé ïîéñ :ù"àøאמר רב יהודה רב רמי כתיב אשרי נשוי פשע כסוי חטאה וכתיב
מכסה פשעיו לא יצלח ,לא קשיא כא בעבירות שבי אד למקו וכא בעבירות
שבי אד לחבירו ]וכ"ה ברי"[ ...

:ï"ø

ברי" :כא בעבירות שבי אד לחבירו ,בהנהו מכסה פשעיו לא יצליח שצרי
להרבות עליו רעי שימחול לו.

] :éøéàîיומא[ עבירות שבי אד למקו אינו צרי לפרסמ לבני אד ,אלא שיתודה
עליה בינו לבי עצמו ועל זה נאמר אשרי נשוי פשע כסוי חטאה ,אבל שבינו
לבי חבירו צרי לפרסמ שהרי צרי הוא לרצות את חבירו ועל זה נאמר מכסה פשעיו
לא יצלח.
 :éøéàîì :äáåùúä øåáéçעמ' ... :199שאי עתה כוונתי לבאר רק שיהא פורט את
החטא בעת וידויו ,או על דעת האחרי שיהיו את הגלוי לו חקוקי
בלבו ושיכוי לכלל לדעתו בשעה שהוא אומר חטאתי וגו' ...ויספיק זה בחלק עבירות
שבי אד למקו כעני אוכל דבר האסור ובא על הערוה וכעני מחר ומגד ודומיה
מ העבירות הנכללות בחלק הדיבור ...ולא יצטר בכל זה לפרס חטאיו לרבי ולגלות
רעתו בקהל ,להודיע אשר חטא ,אלא שפורט חטאיו בינו לבי עצמו...
אבל בעבירות שבי אד לחבירו ראוי לו לפרס מה שבינו לבינו ומה שחטא ,ר"ל לפרוט
חטאו בפניה ,ושיודיע אי התחרט על מה שעשה לו ,מלבד ההתודות לש ושאר תנאי
התשובה ,וכשאינו עושה כ אי תשובתו מ המובחר ועל זה נאמר מכסה פשעיו לא יצליח
]...עמ'  [200אלא שמכל מקו אי הזכרת החטא א בעבירות שבי אד לחבירו ממה
שיעכב את התשובה לא לא עשה כ  ,אלא ממה שמפליג בענינה...
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 ä"á÷ä úãîë àìù äàøå àá 'åë àáøòîá éøîà é"ø øîà :íéøîú úåôëמדת ב"ו מדת
ב"ו מקניט את חבירו כו' .ק"ק דמאי קמ"ל וכי מה עני אד דיש לו
מידות רעות מכח יצר הרע להקב"ה שהוא רחמ וחסיד בכל מעשיו.

יש לומר דהקב"ה צונו והלכת בדרכיו שנל בדרכי ה' ואפ"ה אנו רואי דהקב"ה צונו
דא הקניט אד לחבירו צרי שיפייסנו וא לא נתפייס צרי להרבות עליו רעי בג'
שורות של ג' בני אד כמ"ש לקמ ד פז ,אלמא דהעולב ומקניט את חבירו חטאתו רבה,
שהרי אשכח שיש רשות לנעלב שלא יתפייס מיד עד שירבה עליו רעי ,וזהו גודל חסידותו
יתבר שלא כמדת הב"ו ,מדת ב"ו אפילו שיהיה הב"ו חסיד )דמדת ב"ו( מקניט חבירו
בדברי ספק מתפייס ספק אינו מתפייס ויש לו רשות שלא להתפייס מיד ,ואת"ל מתפייס
מיד ספק שיתפייס בדברי כשיאמר נעניתי ל ספק אינו מתפייס בדברי עד שישל לו
קנס ליטרא דדהבא כמו שהוא הדי לת"ח ולכל אד נמי צרי לשל הבושת לפי המבייש
והמתבייש וזהו די תורה ולא חייב הקב"ה לנעלב שימחול לחבירו באומרו חטאתי ל
כמו שהוא גבי הקב"ה ,וזהו שאמר אבל מדת הקב"ה אינו כ אד עובר עבירה בסתר
מתפייס הימנו בדברי וכו'.

ותיבת בסתר אינו נוח לי דמשמע דבפרהסיא אינו כ וזה מנ"ל ,ובילקוט הושע לא גרסי
תיבת בסתר .ואפשר ליישב הגירסא דנקט בסתר לחדושא ,דאע"ג דעבר בסתר דלא השוה
עבד לקונו ועי של מטה עשאה כאלו אינה רואה וכמ"ש בפרק מרובה )עט (:דמהאי
טעמא החמירה תורה דהגנב ישל ד' וה' משא"כ הגזל וכיוצא בזה ספ"ק דקדושי )מ(.
ופ"ב דחגיגה )טז (.ודוק:
=כא נשמטו כמה קטעי ==

 ,'åë íñøåôî àèçá ïàë 'åë òùô éåùð éøùà áéúë éîø áø é"ø øîàאיכא למידק דלקמ פליגי
תנאי א צרי לפרט החטא שנאמר ויעשו לה כו' דברי ר"י ב בבא ר"ע אומר אשרי
נשוי פשע כו' ,וקשה דתירו ר"י לא מצי אתי כר"ע דהא חטא העגל מפורס הוה ואפ"ה
אמר ר"ע דאי צרי לפרט .ג מה שתיר ]רב[ זוטרא לא מצי אתי כר"י ב בבא דהא
חטא העגל הוא מעבירות שבי אד למקו ואפ"ה אמר ר"י ב בבא דצרי לפרט החטא
וא"כ התלמוד הי"ל להקשות על הנ תירוצי נימא כתנאי.

ואפשר ליישב דר"י יאמר אנא דאמרי אפי' לר"ע וע"כ לא אמר ר"ע דא"צ לפרט אלא
בעבירות שבי אד למקו דאפילו דה מפורסמות א"צ שיפרט החטא אבל בעבירות
שבי אד לחבירו בחטא מפורס צרי לפרט ובחטא שאינו מפורס א"צ לפרט) ,ומר(
]ורב[ זוטרא יאמר אנא דאמר אפי' לר"י ב בבא וע"כ לא אמר ר"י ב בבא דצרי לפרט
בעבירות שבי אד למקו היינו דוקא בחטא מפורס אבל חטא שאינו מפורס בי אד
למקו אינו יכול לפרט החטא ובי אד לחבירו צרי לפרט ,זה נ"ל ליישב דברי האמוראי
כי היכי דלהוי מלתייהו אליבא דכ"ע ,וקרוב לזה מצאתי בספר מאור עיני יע"ש.

והרמב" פ"ב מה' תשובה ]ה"ג[ פסק וצרי לפרט החטא כו' וכתב ש מר דפסק כר"י
ב בבא וכו' יע"ש .וכונת מר דכיו דרב דהוא מגדולי האמוראי סובר כריב"ב אע"ג
]דרב[ זוטרא משמיה דר" סבר כר"ע באמוראי קמאי שה לפני אביי ורבא אי הלכה
כבתראי אלא אדרבה כקמאי ולפיכ פסק כרב דסובר כריב"ב ודחה דברי ר" דסבר כר"ע
משו דרב הוא גדול מר"  .והוצרכתי לפרש דברי מר משו דבספר אהבת עול ד ס"ו
ע"ג נתקשה בדברי מר ופירש פירוש דחוק יע"ש:
א ק"ל א הטע דפסק הרמב" כריב"ב הוא משו דשינוייא דאר"י אמר רב אתייא
כותיה א"כ הי"ל לרמב" לחלק חלוק אר"י אמר רב דבחטא מפורס צרי לפרט החטא
ובחטא שאינו מפורס א"צ לפרט והרמב" סתמא קאמר וצרי לפרט החטא .ולכאורה
היה נ"ל דמ"ש וצרי לפרט החטא ר"ל בחטא מפורס דהא מייתי ראיה מדכתיב ויעשו
לה אלהי זהב וחטא העגל מפורס הוה ,אבל חטא שאינו מפורס א"צ לפרט ,וז"א
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דהרי אשכח להרמב" שכתב ש די ה' עבירות שבי אד לחבירו צרי לפרס ושבי
אד למקו א"צ לפרס כו' משמע דאפילו בחטא שאינו מפורס צרי שיפרט חטאיו
לפני המקו וזהו הפ תירו ר"י אמר רב.

וע"כ יראה לי דהרמב" ס"ל דמדלא הקשו על פלוגתא זו דאמוראי נימא כתנאי משמע
ליה להרמב" דפלוגתא דאמוראי אינו עני לפלוגתא דתנאי ולא שייכא בהדי הדדי .והעני
הוא דפלוגתא דתנאי דנחלקו א צרי לפרט החטא או לא המחלוקת הוא בעני הוידוי
כשמתודה אד בינו לבי קונו א צרי לפרט החטא בזה נחלקו ריב"ב אומר צרי לפרט
ור"ע אומר א"צ ,ובעני פלוגתא זו לא שנא חטא מפורס ל"ש חטא שאינו מפורס ול"ש
עבירות שבי אד לחבירו ול"ש שבינו למקו בעני הוידוי שמתודה אד בינו לבי קונו,
ריב"ב אומר צרי לפרט ור' עקיבא אומר א"צ ,ובעני פלוגתא זו פסק כריב"ב ,ואע"ג
דהלכתא כר"ע מחבירו פסק כריב"ב משו דיש ברייתא אחרת דאפליגו על עבירות שהתודה
עליה ביוה"כ שעבר א יכול להתודות עליה ביוה"כ אחר א לאו משמע דצרי לפרט
החטא,

וליכא למימר דההיא אתיא כר"ע ואיירי בעבירות שבי אד לחבירו ,דבעבירות שבי אד
לחבירו כיו דכבר ריצה את חבירו בשנה שעברה פשיטא דלכ"ע א"צ להתודות שנית דהא
חבירו מחל לו ,ולכ ע"כ לומר דמיירי בעבירות שבי אד למקו אלמא דצרי לפרט
החטא כריב"ב ,ותו דר"ע לא אמר דאסור לפרט את החטא אלא דא"צ כמ"ש בירושלמי
משמע דלר"ע א הזכיר לית ל בה ,וכיו דלריב"ב צרי להזכיר נקטינ כותיה כיו
דליכא שו איסור לר"ע ,זהו בעני מחלוקת תנאי דאפליגו א צרי לפרט כשמתודה
ע קונו.

ועני פלוגתא דאמוראי הוא אחר ולא שייכא במחלוקת התנאי הנז' ,דכונת מחלוקת
האמוראי היא דיש שבח גדול לשב שיתודה ברבי כדי שיתבייש וימחלו לו עונותיו או
שילמדו ממנו לשוב ,ובזה נחלקו ,דר' יאודה סבר דבחטא מפורס כשהוא מתודה לפני
רבי בזה נאמר מכסה פשעיו כו' ולא יתודה סת אלא יאמר חטא פלוני חטאתי ובחטא
שאינו מפורס יתודה סת דאשרי נשוי פשע כו' וזש"א דבחטא מפורס מכסה פשעיו
לא יצליח היינו כשבא להתודות לפני רבי ,אבל א הוא מתודה בינו לבי קונו בזה לא
דיבר ר"י דזה הוא פלוגתא דריב"ב ור"ע ,ג ]רב[ זוטרא הול על דר זה דכשהאד בא
להתודות ברבי כדי שיתבייש סברת ]רב[ זוטרא דבעבירות שבי אד לחבירו בזה נאמר
מכסה פשעיו כו' ולא יתודה סת גזלתי אלא גזלתי לפלוני ,אבל בעבירות שבי אד
למקו א"צ לפרס עצמו ועזות פני הוא לו א גיל וע"ז נאמר אשרי נשוי פשע כו'
אלא יתודה סת ,וזש"א דבעבירות שבי אד לחבירו מכסה פשעיו לא יצליח היינו כשבא
להתודות לפני רבי אבל א הוא מתודה בינו לבי קונו לא דיבר רב זוטרא דזה הוא
פלוגתא דריב"ב ור"ע.
וכבר כתבתי דלעני פלוגתא דתנאי פסק הרמב" ז"ל כריב"ב לגבי ר"ע ,ולעני ה פלוגתא
דאמוראי פסק כלישנא בתרא משו דמשמע ליה דהנ תרי תירוצי אליבא דרב נאמרו ומר
אמר הכי תיר רב ומר אמר הכי אמר רב ופסק כלישנא בתרא דהחילוק הוא כא בעבירות
שבי אד לחבירו כו' ,וכ הרי" והרא"ש לא הביאו אלא ה לישנא בתרא.

ועפ"ז נסתלקה השגת הראב"ד דהקשה אמאי לא כתב הרמב" דבחטא מפורס שבינו
למקו דצרי לפרטו ברבי דחלוק זה הוא לפי תירוצא קמא דר"י אמר רב והרמב"
אינו פוסק אלא כתירו ב' ,זה נ"ל נכו בישוב דברי הרמב" .ועיי מ"ש הל"מ ומהרי"ט
בתשובה א"ח סי' ח' >?< ובספר אהבת עול ד ס"ו והמעיי יבחר ודו"ק:
 ïלקמן מובאים דברי הפוסקים :רמב"ם >?< ומפרשיו ,טור ושו"ע >?< וכל המפרשים עיי"ש
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)åãéá õøùå ìáåè (æ

 .æè úéðòúאמר רב אדא בר אהבה אד שיש בידו עבירה ומתודה ואינו
חוזר בה למה הוא דומה לאד שתופס שר בידו שאפילו טובל בכל מימות
שבעול לא עלתה לו טבילה ,זרקו מידו כיו שטבל בארבעי סאה מיד
עלתה לו טבילה שנאמר )משלי כח ??( ומודה ועוזב ירוח ,ואומר )איכה ג מא(
נשא לבבנו אל כפי אל אל בשמי.
 :àúôñåúתענית פ"א ??... :אלא איזה צו שאני רוצה בו פתח חרצובות
רשע וגו' ,א יהא שר בידו של אד ,אפילו טובל בשילוח ובכל מי בראשית
אינו טהור לעול ,השלי שר מידו עלתה לו טבילה בארבעי סאה ,וכ
הוא אומר ומודה ועוזב ירוח ,ואומר נשא לבבו אל כפי וגו'.
 ,äøéáò åãéá ùéù :é"ùøגזל  ,åá øæåç åðéàå .12לשל את הגזל למה הוא דומה וכו'àùð .
 ,íéôë ìà åðááìע הכפי צרי לישא הלב לשמי כלומר שיחזור מקלקולו.

> ‚ <

> „ <

> < ‰

 ,'åâå íéôë ìà åááì àùð :â äëéà :é"ùøומדרש רבותינו נשא לבבנו באמת להקב"ה כאד
הרוח בנקיו כפיו שמשלי מידיו כל טינו כי מודה ועוזב ירוח והמודה ואינו עוזב
כטובל ושר בידו=) .מובא כאן במהרש"א עיי"ש(.

)...'êøéáç úà ñééôå êì ,êì ìåçî éðåáìò' (ç

 :æé äðùä ùàøאמר רבי יוחנ גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אד...
תא שמע ,שאלה בלוריא הגיורת את רב גמליאל כתיב בתורתכ )דברי י(
אשר לא ישא פני ,וכתיב )במדבר ו( ישא ה' פניו אלי ,נטפל לה רבי יוסי
הכה אמר לה אמשול ל משל למה הדבר דומה לאד שנושה בחבירו מנה
וקבע לו זמ בפני המל ונשבע לו בחיי המל ,הגיע זמ ולא פרעו בא לפייס
את המל ,ואמר לו עלבוני מחול ל ל ופייס את חביר ,הכא נמי כא
בעבירות שבי אד למקו כא בעבירות שבי אד לחבירו ,עד שבא רבי
עקיבא ולימד כא קוד גזר די כא לאחר גזר די...
 ,åøéáçì à"áù úåøéáòá ïàë íå÷îì à"áù úåøéáòá ïàë :úåéç õ"øäîנ"ב :הכוונה דבעבירות
שבי אד למקו אזי הוא יתבר הוא הבעל די ויוכל לוותר ולעבור על המידה וה' מלא
 .12רש"י תענית :הכסף משנה תשובה ב ג כבר עמד על דברי רש"י שפירש כאן בעוון גזל ,ומדייק שהרמב"ם
לא ס"ל כך עיי"ש שם לשונו שמדובר על כל עבירה שאינו שב עליו בתשובה עיי"ש בכסף משנה === .ובדעת
קדושים להר"ר רפאל כץ )צילום( מפרש שרש"י הסתמך על הגמ' ביומא שמעמיד פסוק זה בבין אדם לחבירו

עיי"ש.
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רחמי ונושא פני לישראל ,אכ בעבירות שבי אד לחבירו אזי הקב"ה בבחינת שופט
וא"כ אינו נושא פני ,רק במשפט ד ושופט צדק.
 :íéùåã÷ úòãלהר"ר רפאל כ" ,בתו"ד :מה שכתוב עלבוני מחול הכוונה על תנאי
שקוד יפייס את חבירו כי בלי זה הוא טובל ושר בידו...
 :à"ùøäîכתיב אשר לא ישא פני כו' .עיי בזה בתוס' הכא שה הולכי קצת בדר
שכתבנו בפ' התינוקות בחידושינו על דברי התוס' ש עי' ש:
כא בעבירות שבי אד למקו כו' .והשתא יש לפרש אשר לא ישא פני אפני אד
שהוא פשטיה דקרא כמ"ש התוס' דבעבירות שבי אד למקו כתיב ישא ה' פניו דהיינו
פניו של שכינה אבל בעבירות שבי אד לחבירו לא ישא פני של אד חבירו עד שחבירו
נושא לו פניו ומוחל לו:

 ìפיוס על דבר קטן כמו דבר גדול

... :à"ô àèåæ :õøà êøãא אומרי עלי אחרי דבר רע אל תענ ,גדול יהיה בעיני
כקט  ,א אמרת על אחרי דבר רע ,קט יהיה בעיני כגדול עד שתל ותפייס עליו.
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 +פרק ב :בתורה _
)êìîéáàå åðéáà íäøáà úùøô (à

פרשת וירא  /בראשית פרק כ
וח
רר ַ ִ ַ
מל ְ ָ
אבימל ֶ ֶ
ולח ֲ ִ ֶ ֶ
אחתי ִהוא ַ ִ ְ ַ
א! ֲ ֹ ִ
"רה ִ ְ
אברה ֶאל ָ ָ
ואמר ַ ְ ָ ָ
)ב( ַ ֹ ֶ
ה* ֵמת ַעל
ואמר ל ִ ְ
ה+ילה ַ ֹ ֶ
,חל  ַ ָ ְ ָ
אבימל ַ ֲ
אלהי ֶאל ֲ ִ ֶ ֶ
ובא ֱ ֹ ִ
"רה) :ג( ַ ָ ֹ
ֶאת ָ ָ
ואמר
אליה ַ ֹ ַ
קרב ֵ ֶ ָ
ואבימל ֹלא ָ ַ
,על) :ד( ַ ֲ ִ ֶ ֶ
,עלת ָ ַ
והוא ְ ַ 0
לקח! ְ ִ
אר ָ ַ ְ ָ
הא/ה ֲ ֶ
ִָ ָ
והיא ַג ִהוא
אחתי ִהוא ְ ִ
אמר ִלי ֲ ֹ ִ
הלא ה1א ָ ַ
!הרג) :ה( ֲ ֹ
צ2יק ַ ֲ ֹ
אדני ֲהג י ַ ַ ִ
ֲ ָֹ
ע"יתי ֹזאת:
34י ָ ִ ִ
1בנקיֹ ַ ַ
לבבי ְ ִ ְ
,ת ְ ָ ִ
אחי ה1א ְ ָ
אמרה ָ ִ
ָ ְָ
ע"ית ֹ5את
לבב ָ ִ ָ
בת ְ ָ ְ
ידע!י ִ4י ְ ָ
אנכי ָ ַ ְ ִ
,חל ַ ָ ֹ ִ
האלהי ַ ֲ ֹ
אליו ָ ֱ ֹ ִ
ואמר ֵ ָ
)ו( ַ ֹ ֶ
וע!ה
אליה) :ז( ְ ַ ָ
לנע ֵ ֶ ָ
נת!י ִ ְ ֹ ַ
מחט ִלי ַעל ֵֹ 4לא ְ ַ ִ
אנכי א ְת ֵ ֲ
ואח" ַ ָ ֹ ִ
ֶָ ְ ֹ
מיב ַ2ע ִ4י
אינ ֵ ִ
וא ֵ ְ
וחיה ְ ִ
,עד ֶ ְ ֵ
וית+3ל ַ ַ ְ
נביא ה1א ְ ִ ְ ַ ֵ
האי ִ4י ָ ִ
את ָ ִ
הב ֵ ֶ
ֵָ
אר ָל:
וכל ֲ ֶ
א!ה ְ ָ
מ ת ָ!מ1ת ַ ָ
הא+ה
ה2ברי ָ ֵ ֶ
ויד,ר ֶאת ָ4ל ַ ְ ָ ִ
עבדיו ַ ְ ַ ֵ
לכל ֲ ָ ָ
וקרא ְ ָ
,,קר ַ ִ ְ ָ
אבימל ַ ֹ ֶ
וֶ ֶ ִ ֲ 4
)ח( ַ ַ ְ ֵ
ואמר ל ֶמה
לאברה ַ ֹ ֶ
אבימל ְ ַ ְ ָ ָ
וקרא ֲ ִ ֶ ֶ
מאד) :ט( ַ ִ ְ ָ
האני ְ ֹ
ויראִ ָ ֲ ָ 1
,אזניה ַ ִ ְ
ְ ָ ְֵ ֶ
מע"י
גדלה ַ ֲ ִ
חטאה ְ ֹ ָ
ממלכ!י ֲ ָ ָ
ועל ַ ְ ַ ְ ִ
עלי ְ ַ
הבאת ָ ַ
חטאתי ָל ִ4י ֵ ֵ ָ
1מה ָ ָ ִ
ע"ית ָ+נֶ 1
ָ ִ ָ
ע6די:
ע"ית ִ ָ ִ
יע"ָ ִ ָ 1
אר ֹלא ֵ ָ
ֲֶ
ואמר
ה5ה) :יא( ַ ֹ ֶ
ה2בר ַ ֶ
ע"ית ֶאת ַ ָ ָ
ראית ִ4י ָ ִ ָ
אברה ָמה ָ ִ ָ
אבימל ֶאל ַ ְ ָ ָ
ואמר ֲ ִ ֶ ֶ
)י( ַ ֹ ֶ
א!י:
2בר ִ ְ ִ
והרג1ני ַעל ְ ַ
ה5ה ַ ֲ ָ ִ
6,ק  ַ ֶ
אלהי ַ ָ
יראת ֱ ֹ ִ
אמר!י ַרק ֵאי ִ ְ ַ
אברה ִ4י ָ ַ ְ ִ
ַ ְָ ָ
לא/ה) :יג(
ו!הי ִלי ְ ִ ָ
א6י ַ ְ ִ
אבי ִהוא ַא ֹלא ַבת ִ ִ
אחתי ַבת ָ ִ
אמנה ֲ ֹ ִ
וג ָ ְ ָ
)יב( ְ ַ
!ע"י
אר ַ ֲ ִ
חסֶ ֲ 2
ואמר ָלֶ 7זה ַ ְ ֵ
אבי ָ ֹ ַ
מ,ית ָ ִ
אלהי ִ ֵ
אתי ֱ ֹ ִ
התעִ ֹ 1
4אר ִ ְ
ויהי ַ ֲ ֶ
ְַ ִ
אחי ה1א:
אמרי ִלי ָ ִ
6ה ִ ְ ִ
אר ָנב א ָ ָ
ה6ק  ֲ ֶ
ע6די ֶאל ָ4ל ַ ָ
ִ ִָ
וב ל ֵאת
לאברה ַ ָ ֶ
ו! ְ ַ ְ ָ ָ
1פחת ַ ִ ֵ
ועבדי ְ ָ ֹ
1בקר ַ ֲ ָ ִ
אבימל ֹצא ָ ָ
וח ֲ ִ ֶ ֶ
)יד( ַ ִ ַ
,עיני ֵב) :טז(
לפני ַ 8,ב ְ ֵ ֶ
ארצי ְ ָ ֶ
ה*ה ַ ְ ִ
אבימל ִ ֵ
ואמר ֲ ִ ֶ ֶ
א! ) :טו( ַ ֹ ֶ
"רה ִ ְ
ָָ
אר
לכל ֲ ֶ
עיני ְ ֹ
ה*ה ה1א ָל ְ4ס1ת ֵ ַ ִ
לאחי ִ ֵ
4ס ְ ָ ִ
אל ֶ ֶ
נת!י ֶ ֶ
ה*ה ָ ַ ִ
אמר ִ ֵ
1ל"רה ָ ַ
ְ ָָ
ונכחת:
ואת ֹ4ל ְ ֹ ָ ַ
א! ְ ֵ
ִָ
א!
ואת ִ ְ
אבימל ְ ֶ
אלהי ֶאת ֲ ִ ֶ ֶ
ור3א ֱ ֹ ִ
האלהי ַ ִ ְ ָ
אברה ֶאל ָ ֱ ֹ ִ
ות+3ל ַ ְ ָ ָ
)יז( ַ ִ ְ ַ ֵ
2בר
אבימל ַעל ְ ַ
לבית ֲ ִ ֶ ֶ
רח ְ ֵ
,עד ָ4ל ֶ ֶ
עצר ה' ְ ַ
עצר ָ ַ
ולד) :1יח( ִ4י ָ ֹ
ְואמהתיו ַ ֵ ֵ
ַ ְ ָֹ
אברה:
את ַ ְ ָ ָ
"רה ֵ ֶ
ָָ
) :é"ùøיד( וית לאברה ,כדי שיתפייס ויתפלל עליו) :טו( הנה ארצי לפני ,אבל פרעה
אמר לו הנה אשת קח ול ,לפי שנתיירא שהמצריי שטופי זמה:
)טז( ולשרה אמר ,אבימל ,לכבודה כדי לפייסה הנה עשיתי ל כבוד זה ,נתתי ממו
לאחי שאמרת עליו אחי הוא ,הנה הממו והכבוד הזה ל כסות עיני :לכל אשר את,
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יכסו עיניה שלא יקילו ,שאלו השיבותי ריקנית יש לה לומר לאחר שנתעלל בה
החזירה ,עכשיו שהוצרכתי לבזבז ממו ולפייס ,יודעי יהיו שעל כרחי השיבותי ועל
ידי נס :ואת כל ,וע כל באי העול :ונכחת ,יהא ל פתחו פה להתוכח ולהראות דברי
נכרי הללו .ולשו תוכחת בכל מקו ברור דברי ,ובלע"ז אישפרובי"ר ]לבחו [ ואונקלוס
תרג בפני אחרי ,ולשו המקרא כ הוא נופל על התרגו הנה הוא ל כסות של כבוד
על העיני שלי ששלטו ב ובכל אשר את ,ועל כ תרגומו וחזית ית וית כל דעמ.
ויש מדרש אגדה אבל ישוב לשו המקרא פירשתי:
) :í"áùøטז( ולשרה אמר ,דברי פיוסי ותנחומי ,הנה בקחתי אות בתחילה לא באונס
ולא בכח אלא כמנהג נישואי שהרי נתתי מהר ומת אל כס לאחי בשביל
שהייתי סבור שהיה אחי כמו שאמרת לי .ולא זהו מת של צא ובקר שנת אבימל
לאברה לבסו אלא קוד שהביאה אל ביתו .שאפילו פרעה שנענש יותר כתוב בו ולאבר
היטיב בעבורה ,קוד נישואי  ,וכל שכ אבימל:
נתתי אל כס ,מתחילה ,כדכת' בפרעה ,וכדכת' הרבו עלי ]מאד[ מהר ומת  .וכדכת'
ומגדנות נת לאחיה ולאמה:
הנה הוא ל כסות עיני לכל אשר את ואת כל ,אל כס שנתתי לאחי מתחילה כבוד
גדול הוא ל וכסות עיניה של כל בני בית אשר את וג לכל העול ,שלא יסתכלו
ב לגנאי לומר אשה זו מנהג הפקר נהג בה אבימל ,כי הכל ידעו כי דר כבוד לקחה
ובעל כרחו החזירה:
כסות עיני ,שלא יראו ב לגנאי כדכת' וכסה את עי האר ולא יוכל לראות את האר.
וכשמסתכלי באד לבזותו כת' לראוה ב ,עיני תראינה בה ,ותחז בציו עינינו:
ונוכחת ,מפורס ומתוכח יפה כי דר כבוד נהגתי ב ואל תשימי ללב רק טוב .זהו עיקר
לפי פשוטו .כי לכבודה של שרה אמר אבימל כל זה ולא לקנתרה ולהוכיחה:
) :ï"áîøטז( הנה נתתי אל כס לאחי ,היו הצא והבקר והעבדי שנת לו שוי אל
כס ,ואמר לשרה הנה נתתי ממו רב לאחי ,הנה הכס ל כסות עיני כל
המביטי ביפי ,כי את עיניה ואת ראשיה החוזי יכסו מהביט ב ,ומהביט בכל אשר
את ,אפילו בנערותי ושפחותי .והנה לטובת נתפשת בביתי ,כי ייראו ממ ויכסו עיניה
מראות ב ,באמר המל פדה נפשו על שלחו יד באשת הנביא .והגיד הכתוב שפייס את
אברה בממו ואת שרה בדברי שלא יענש באחד מה:
ואמר כי שרה לא נתפייסה לו ,אבל ע כל זה היתה מתוכחת עמו בטענות ,לאמר שלא
תמחול לו ,ובשבחה דבר הכתוב .ואברה נתפייס ויתפלל עליו ,והוא כלשו וע ישראל
יתוכח )מיכה ו ב( ,א דרכי אל פניו אוכיח )איוב יג טו( ,ש ישר נוכח עמו )ש כג ז(:
ויתכ שיהיה "אל כס" ,אלפי כס ,ממו רב כיד המל .וכ הקט יהיה לאל )ישעיה
ס כב( ,לע רב ,וכ השיבו נא לה כהיו שדותיה כרמיה זיתיה ובתיה ומאת הכס
והדג והתירוש והיצהר אשר את נושי בה )נחמיה ה יא( ,מאות רבות ,ממו גדול:
) :øáã ÷îòäז( ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא ויתפלל .פרש"י ויודע שלא נגעת
בה לפיכ יתפלל .ולא נתבאר עדיי למה הוא צרי לתפלה .אחר שלא
חטא ולא נגע בה .וכי בשביל שהיה נצר לשמירה מהקב"ה הוא נהרג ,אלא ע"כ עיקר
בחטא הוא מה שציער לאברה וכדתנ בפ' החובל אע"ג שהוא נות לו צערו אי נמחל
לו עד שיבקש ממנו שנאמר ועתה השב וגו' .אבל א"כ יש להבי למאי הקדי הקב"ה
ואחש ג אנכי אות מחטוא לי על כ לא נתתי וגו' מאי נ"מ בזה לעני צערו של
אברה ,אלא מזה המציאו חז"ל בגמ' ש לבאר מאמר כי נביא הוא .ודקא אמרת הלא
הוא אמר לי וגו' כי נביא הוא וכבר לימד אכסניא שבא לעיר על עסקי אכילה ושתיה
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שואלי אותו או על עסקי אשתו כו' ]ומשמעות נביא הוא ת"ח כדאיתא במנחות דצ"ט
ב' .על וכשל ג נביא[ .ולכאורה כ"ז ההמצאה הוא נגד המשנה דהכל משו צערו של
אברה .ולפי סוגיא זו עיקר החטא בשביל מיעוט ד"א ועל עני אשר איש שלא התנהגו
כשורה.
אבל העני כ הוא שודאי עיקר החטא והקפידה היה צערו של אברה ,אבל ע"ז התנצל
אבימל בצדק שהוא בעצמו גר לזה וא"כ אי עליו שו עו  ,מש"ה הקדי הקב"ה
שאינ צדיק גמור כמו שאתה אומר א כ היה ראוי אברה לומר אחותי היא ,וא"כ בחנ
אתה מצער אותו וצרי אתה לפייסהו שיתפללו ,וזהו דבר ה' ועתה השב וגו' כי נביא
הוא ויודע שאינ צדיק גמור ונצר להשמר ממ .ובגמ' הסבירו יותר שמאי הוא יודע
וכי נביא יודע טבע כל האד ,ויישבו דהבי בחכמתו ממה שהעברת על ד"א נמצא
ההקדמה נחוצה לעיקר החטא:
ויתפלל בעד וחיה .לפי דברינו ע"פ המשנה שהחטא היה מה שציער את א"א וא"כ לא
נצר אלא לפיסו ולא לתפלה ,אלא מכא למדנו שהחוטא בי אד לחבירו הוא חטא בי
אד לשמי ג"כ ,וכשמתפייס מהאד עדיי נצר לבקש כפרה מהקב"ה מש"ה נצר
לתפלת אברה שיהי מחול לו.
)ולזה כוו התנא ג"כ בהא דתנ אע"פ שהוא נות לו אי נמחל לו עד שיבקש ממנו שנא'
ועתה השב וגו' ואינו מוב הוכחה זו .דאי מהא שהזהיר ה' להשב .הרי הוא רק חזרת
הגזילה ולא בקשה ואי מהא שאמר לו ה' ויתפלל בעד .אינו מוכח כלל שיבקש ממנו
אלא כ פי' המשנה אי נמחל לו מה' עד שיבקש ממנו וימחול הוא לו .ואז ימחול לו
הקב"ה ג"כ .שנא' ועתה וגו' ויתפלל בעד הרי דבעינ לתפלה ורצוי .אלא שבזה שיתפלל
אברה מוכח שהוא מחל לו ואז יועיל התפלה שימחול לו ה' .והכי אי' בגמ' ש אפי'
הביא כל אילי נביות שבעול אי נמחל לו כו' והיינו קרבנות שבי אד לשמי .ובזה
החטא מיירי:(:

)óñåé éçà ìù äìéçî úù÷á (á

פרשת ויחי  /בראשית פרק נ
ייב ָלנ1
והב ָ ִ
י"טמנ 1י ֵס ְ ָ ֵ
ואמר 1לֵ ְ ְ ִ 1
אביה ַ ֹ ְ
אחי י ֵס ִ4י ֵמת ֲ ִ ֶ
ַוראֵ ֲ 1
)טו( ִ ְ
מלנֹ 1את :
אר ָ ַ ְ
הרעה ֲ ֶ
ֵאת ָ4ל ָ ָ ָ
תאמרְ 1לי ֵס
לאמר) :יז( ֹ4ה ֹ ְ
לפני מ ת ֵ ֹ
צ1ה ִ ְ ֵ
אבי ִ ָ
לאמר ָ ִ
ויצֶ 11אל י ֵס ֵ ֹ
)טז( ַ ְ ַ
עבדי
לפע ַ ְ ֵ
וע!ה ָ"א ָנא ְ ֶ ַ
גמלָ ַ ְ 1
רעה ְ ָ
וח8את ִ4י ָ ָ
אחי ְ ַ ָ ָ
3ע ַ ֶ
א*א ָ"א ָנא ֶ ַ
ָָ
ואמר1
לפניו ַ ֹ ְ
ו3לָ ָ ְ 1
אחיו ַ ִ ְ
ולכָ ֶ ַ 1
אליו) :יח( ַ ֵ ְ
,ד,ר ֵ ָ
וב 9י ֵס ְ ַ ְ ָ
אבי ַ ֵ ְ ְ
אלהי ָ ִ
ֱ ֵֹ
לעבדי:
ה**ְ 1ל ַ ֲ ָ ִ
ִֶ
חב!
וא! ֲ ַ ְ ֶ
אני) :כ( ְ ַ ֶ
אלהי ָ ִ
התחת ֱ ֹ ִ
!ירא4ִ 1י ֲ ַ ַ
אלה י ֵס ַאל ִ ָ
ואמר ֲ ֵ ֶ
)יט( ַ ֹ ֶ
להחית ַע ָרב) :כא(
ה5ה ְ ַ ֲ ֹ
ע"ה ֶַ ַ  4
למע ֲ ֹ
לטבה ְ ַ ַ
חבָ ֹ ְ 7
אלהי ֲ ָ ָ
רעה ֱ ֹ ִ
עלי ָ ָ
ַָ
ל:,
ויד,ר ַעל ִ ָ
וינח א ָת ַ ְ ַ ֵ
ט3כ ַ ְ ַ ֵ
ואת ַ ְ ֶ
אתכ ְ ֶ
אכל4ל ֶ ְ ֶ
אנכי ֲ ַ ְ ֵ
!יראִ ֹ ָ 1
ְוע!ה ַאל ִ ָ
ַָ
 ,íäéáà úî éë óñåé éçà åàøéå (åè) :é"ùøמהו ויראו ,הכירו במיתתו אצל יוס ,שהיו
רגילי לסעוד עמו על שולחנו של יוס והיה מקרב בשביל כבוד אביו ,ומשמת
יעקב לא קרב  ,åðîèùé åì :13שמא ישטמנו...
 .13רש"י בראשית= :בדעת זקנים על התורה כאן ,מפרש שבחיי אביהם לא ציוו כי אמרו מה לנו לעורר
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) ,óñåé ìà ååöéå (æèכמו )שמות ו יג( ויצו אל בני ישראל ,צוה למשה ולאהר להיות שלוחי
אל בני ישראל ,א זה ויצוו אל שלוח להיות שליח אל יוס לומר לו כ  .ואת מי צוו,
את בני בלהה שהיו רגילי אצלו שנאמר והוא נער את בני בלהה  ,äåö êéáà :14שינו בדבר
מפני השלו כי לא צוה יעקב כ שלא נחשד יוס בעיניוéäìà éãáò òùôì àð àù (æé) :
 ,êéáàא אבי מת אלהיו קיי ,וה עבדיו ,åéçà íâ åëìéå (çé) :מוס על השליחות:

) ,éðà íéäìà úçúä éë (èéשמא במקומו אני ,בתמיה ,א הייתי רוצה להרע לכ ,כלו אני
יכול ,והלא את כולכ חשבת עלי רעה והקב"ה חשבה לטובה ,והיא אני לבדי יכול
להרע לכ:

) ,íáì ìò øáãéå (àëדברי המתקבלי על הלב ,עד שלא ירדת לכא היו מרנני עלי
שאני עבד ועל ידיכ נודע שאני ב חורי  ,וא אני הורג אתכ מה הבריות אומרות כת
של בחורי ראה ונשתבח בה ואמר אחי ה ולבסו הרג אות ,יש ל אח שהורג את
אחיו .דבר אחר עשרה נרות לא יכלו לכבות נר אחד וכו':

:í"áùø

 ,øîàì óñåé ìà ååöéåויצוו לפני ]הליכת לשלוחי[ צנועי לאמר אל יוס:

 ,åéìà íøáãá óñåé êáéå (æé) :ééçá åðéáøתכ שהזכירו לו אביו בכה לגודל האהבה
ונכמרו רחמיו ,והנה אחיו בקשו ממנו מחילה ,ולא באר הכתוב שמחל
לה ,וכבר בארו רז"ל שכל מי שחטא לחב'רו ועשה תשובה אינו נמחל לעול עד שירצה
את חברו ,ואע"פ שהזכיר הכתוב וינח אות וידבר על לב שנראה בזה שהיה לה רצוי
מיוס מכל מקו לא ראינו שיזכיר הכתוב מחילה ביוס ולא שיודה לה שישא פשע
וחטאת וא כ מתו בענש בלא מחילת יוס ואי אפשר להתכפר עונ רק במחלתו ועל
כ הוצר העונש להיותו כמוס וחתו להפקד אחר זמ בעני עשרה הרוגי מלכות:

> < „Ò

> < ‰Ò

וקרוב אני לומר שיש מזה רמז בכתוב ממה שנכפל הלשו ועשה בזה שני חלקי פשע
אחי וחטאת פשע עבדי אלהי אבי ,והיה ראוי הכתוב לומר ועתה שא נא לפשע:
אבל כיו הכתוב לרמוז א תשא פשע אחי וחטאת יהיה פשע עבדי אלהי אבי נמחל,
ובאר הכתוב כי פשע עבדי אלהי אביו הוא פשע אחיו כי יזכיר לה הש"י עונות ראשוני,
והב זה:

)åðéáø äùîî íéøîå ïøäà úù÷á (â

פרשת בהעלות  /במדבר פרק יב

אלנ1
אר נ ַ ְ
ח8את ֲ ֶ
עלינָ ַ 1
תת ָ ֵ
אדני ַאל ָנא ָ ֵ
מה ִ,י ֲ ֹ ִ
אהרֹ ֶאל ֹ ֶ
ואמר ַ ֲ
)יא( ַ ֹ ֶ
חצי
ואכל ֲ ִ
מרח ִאֵ ָ ֵ ַ 6
,צאת ֵ ֶ ֶ
אר ְ ֵ
64ת ֲ ֶ
תהי ַ ֵ
חטאנ) :1יב( ַאל ָנא ְ ִ
ואר ָ ָ
ֲַ ֶ
רפא ָנא ָל:7
לאמר ֵאל ָנא ְ ָ
מה ֶאל ה' ֵ ֹ
וצעק ֹ ֶ
ב"ר ) :יג( ַ ִ ְ ַ
ְ ָ

השנאה הרי כבר שכחה והלכה לה ,כיון שחזרו מלקבור אביהם ועבר יוסף על הבור שהשליכוהו אחיו אמר

ברוך שעשה לי נס במקום הזה ,אמרו עדיין יש שנאה טמונה בלבו ,מיד ויצוו את יוסף

 .14ובתרגום יונתן" :ופקידו ית בלהה למימר ליוסף וכו'.
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פרשת חקת  /במדבר פרק כא

ויסר
הת+3ל ֶאל ה' ְ ָ ֵ
וב ִ ְ ַ ֵ
ד,רנַ 1בה' ָ ָ
חטאנ4ִ 1י ִ ַ ְ
ואמרָ ָ 1
מה ַ ֹ ְ
הע ֶאל ֹ ֶ
ַובא ָ ָ
ָֹ
הע:
,עד ָ ָ
מה ְ ַ
ות+3ל ֹ ֶ
ה*ח ַ ִ ְ ַ ֵ
מעלינֶ 1את ַ ָ ָ
ֵֵָ

:é"ùø
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 ,äùî ììôúéåמכא למי שמבקשי ממנו מחילה שלא יהא אכזרי מלמחול:

 :âë úåà èé äùøô :äáø øáãîáויבא הע אל משה ויאמרו חטאנו ידעו שדברו
במשה ונשתטחו לפניו ואמרו התפלל אל ה' ויסר מעלינו וגו' ,נחש
יחיד היה ויתפלל להודיע ענותנותו של משה שלא נשתהה לבקש עליה רחמי ולהודיע
כח התשובה כיו שאמרו חטאנו מיד נתרצה לה שאי המוחל נעשה אכזרי וכ הוא אומר
)בראשית כ( ויתפלל אברה אל האלהי וירפא אלהי וכ הוא אומר )איוב מב( וה' שב את
שבות איוב בהתפללו בעד רעהו ומני שא סרח אד לחבירו ואמר לו חטאתי שנקרא
חוטא א אינו מוחל לו שנא' )שמואל א יב( ג אנכי חלילה לי מחטוא לה' מחדול להתפלל
בעדכ אימתי כשבאו ואמרו חטאנו שנא' )ש ט( )ויאמרו כל הע אל שמואל התפלל
בעד עבדי וגו' כי יספנו על כל חטאתינו( ויאמר הע אל שמואל חטאנו כי עברנו את
פי ה' ואת דברי השיב חלילה לי מחטא לה' ויאמר אל משה עשה ל שר והיה כל
הנשו לא נשו נחש בלבד אלא אמר כל הנשו אפילו נשו מפת ועקרב וחיה רעה
וכלב ויעש משה נחש נחושת וישימהו על הנס זרקו לאויר ועמד:

)áåéà éøáç (ä

איוב פרק מב

ה!ימני
אליפז ַ ֵ ָ ִ
ואמר ה' ֶאל ֱ ִ ַ
הא+ה ֶאל ִא ב ַ ֹ ֶ
ה2ברי ָ ֵ ֶ
,2ר ה' ֶאת ַ ְ ָ ִ
אחר ִ ֶ
ויהי ַ ַ
)ז( ַ ְ ִ
וע!ה
4עב2י ִא ב) :ח( ְ ַ ָ
אלי ְנכ ָנה ְ ַ ְ ִ
ד,ר! ֵ ַ
רעי ִ4י ֹלא ִ ַ ְ ֶ
1בני ֵ ֶ
א3י ְב ִ ְ ֵ
חרה ַ ִ
ָָ
והעלית ע ָלה
עב2י ִא ב ְ ַ ֲ ִ ֶ
1לכֶ 1אל ַ ְ ִ
אילי ְ
ובעה ֵ ִ
פרי ְ ִ ְ ָ
בעה ָ ִ
לכ ִ ְ ָ
ְקחֶ ָ 1
ע6כ
לבל!י ֲע" ת ִ ָ ֶ
א:א ְ ִ ְ ִ
3ניו ֶ ָ
עליכ ִ4י ִא ָ ָ
ית+3ל ֲ ֵ ֶ
עב2י ִ ְ ַ ֵ
וא ב ַ ְ ִ
,עדכ ְ ִ
ְַַ ֶ
1בל2ד
ה!ימני ִ ְ ַ
אליפז ַ ֵ ָ ִ
ולכַ ִ ֱ 1
4עב2י ִא ב) :ט( ַ ֵ ְ
אלי ְנכ ָנה ְ ַ ְ ִ
ד,ר! ֵ ַ
נבלה ִ4י ֹלא ִ ַ ְ ֶ
ְָָ
3ני ִא ב:
ו:א ה' ֶאת ְ ֵ
אליה ה' ַ ִ ָ
,2ר ֲ ֵ ֶ
4אר ִ ֶ
וע"ֶ ֲ ַ 1
ה*עמתי ַ ַ ֲ
צפר ַ ַ ֲ ָ ִ
ה1/חי ֹ ַ
ַ ִ
לא ב
אר ְ ִ
וס ה' ֶאת ָ4ל ֲ ֶ
רעהֶ ֹ ַ 1
,עד ֵ ֵ
,הת3לל ְ ַ
)י( ַוה' ָב ֶאת ְב1ת ִא ב ְ ִ ְ ַ ְ
למנה:
ְ ִ ְֶ

איוב פרק לג

צדקת ) :כז(
לאנ  ִ ְ ָ
וב ֶ ֱ
,תר1עה ַ ָ ֶ
3ניו ִ ְ ָ
ורא ָ ָ
ורצהְ ַ ַ 1
יע!ר ֶאל ֱאל ֵַ ְ ִ ַ 7
)כו( ֶ ְ ַ
נפ
3דה ַ ְ
וה ִלי) :כח( ָ ָ
ולא ָ ָ
העויתי ְ ֹ
ויר ֶ ֱֵ ִ
חטאתי ְ ָ ָ
ואמר ָ ָ ִ
אני ַ ֹ ֶ
יר ַעל ֲ ָ ִ
ָ ֹ
!ראה:
וחת ָ,א ר ִ ְ ֶ
/,חת ְ ַ ָ
מעבר ַ ָ ַ
ֲֵ ֹ
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î

àøæò ïáà

משלי פרק ו  /שיי לגמרא יומא פז

נל4ד!
באמרי ִפי ִ ְ ַ ְ ָ
ק! ְ ִ ְ ֵ
34י) :ב( נ ַ ְ ָ
ל5ר ַ ֶ
!קע! ַ ָ
לרע ָ ַ ְ ָ
ערב! ְ ֵ ֶ
,ני ִא ָ ַ ְ ָ
)א( ְ ִ
התר3ס
רע ֵל ִ ְ ַ ֵ
בכ ֵ ֶ
באת ְ ַ
וה*צל ִ4י ָ ָ
,ני ְ ִ ָ ֵ
ע"ה ֹזאת ֵאפ א ְ ִ
,אמרי ִפי) :ג( ֲ ֵ
ְ ִ ְֵ
מד
4צבי ִ ָ
ה*צל ִ ְ ִ
לעפע3י) :ה( ִ ָ ֵ
1תנ1מה ְ ַ ְ ַ ֶ
לעיני ְ ָ
נה ְ ֵ ֶ
!! ֵ ָ
רעי) :ד( ַאל ִ ֵ
1רהב ֵ ֶ
ְַ
מד ָיק :1פ
1כצ 3ר ִ ַ
ְִ
 ,úáøò íà éðá :é"ùøערבות ממו כמשמעו פירשו רבותינו ,ñôøúä êì :התר לו פס יד
לשל לו ממונו ,êéòø áäøå :וא אי לו ממו עמ אלא שנוקשת באמרי פי
לדבר לו קשות הרבה עליו רעי לבקש ממנו שימחול ל:
 ,êéôë øæì úò÷ú úáøò íà éðá :àøæò ïáàלזר המלוה תקעת כפי לפרוע החוב הוא
המוקש שנלכדת בו ה אמרי פי ,úàá éë :א על פי כמו כי רכב ברזל
כי ע קשה עור בכ ברשותו כמו מ הבא בידו ,התרפס מ ברגלה רפסה ,והטע ל
אליו והכנע והיה לו למרמס ,ורהב פועל עומד והוא סבות דבק ע רע ,ïúú ìà :אחר
התרפס ותיגע ולא תיש עד שתפרע החוב ,ìöðú æà :כצבי שימלט מיד אד:

> < ËÒ
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 +פרק ג :ראשונים _
)í"áîøä éøáãî (à

 :à"ä à ÷øô :äáåùú úåëìä :í"áîøכל מצות שבתורה בי עשה בי לא תעשה
א עבר אד על אחת מה בי בזדו בי בשגגה כשיעשה
תשובה וישוב מחטאו חייב להתודות לפני האל ברו הוא שנאמר איש או אשה כי יעשו
וגו' והתודו את חטאת אשר עשו זה וידוי דברי ,וידוי זה מצות עשה ,כיצד מתודי
אומר אנא הש חטאתי עויתי פשעתי לפני ועשיתי כ וכ והרי נחמתי ובושתי במעשי
ולעול איני חוזר לדבר זה ,וזהו עיקרו של וידוי ,וכל המרבה להתודות ומארי בעני זה
הרי זה משובח,
וכ בעלי חטאות ואשמות בעת שמביאי קרבנותיה על שגגת או על זדונ אי מתכפר
לה בקרבנ עד שיעשו תשובה ,ויתודו וידוי דברי שנאמר והתודה אשר חטא עליה ,וכ
כל מחוייבי מיתות בית די ומחוייבי מלקות אי מתכפר לה במיתת או בלקיית עד
שיעשו תשובה ויתודו,
וכ החובל בחבירו והמזיק ממונו א על פי ששיל לו מה שהוא חייב לו אינו מתכפר
עד שיתודה וישוב מלעשות כזה לעול שנאמר מכל חטאות האד...

><Ú

 :è äëìä á ÷øôאי התשובה ולא יו הכפורי מכפרי אלא על עבירות שבי אד למקו
כגו מי שאכל דבר אסור או בעל בעילה אסורה וכיוצא בה  ,אבל עבירות שבי אד
לחבירו כגו החובל את חבירו או המקלל חבירו או גוזלו וכיוצא בה אינו נמחל לו לעול
עד שית לחבירו מה שהוא חייב לו וירצהו ,אע"פ שהחזיר לו ממו שהוא חייב לו צרי
לרצותו ולשאול ממנו שימחול לו ,אפילו לא הקניט את חבירו אלא בדברי צרי לפייסו
ולפגע בו עד שימחול לו ,לא רצה חבירו למחול לו מביא לו שורה של שלשה בני אד
מריעיו ופוגעי בו ומבקשי ממנו ,לא נתרצה לה מביא לו שניה ושלישית לא רצה מניחו
והול לו וזה שלא מחל הוא החוטא ,וא היה רבו הול ובא אפילו אל פעמי עד
שימחול לו.
 :é äëìäאסור לאד להיות אכזרי ולא יתפייס אלא יהא נוח לרצות וקשה לכעוס ,ובשעה
שמבקש ממנו החוטא למחול מוחל בלב של ובנפש חפיצה ,ואפילו הצר לו וחטא לו
הרבה לא יקו ולא יטור ,וזהו דרכ של זרע ישראל ולב הנכו  ,אבל העובדי כוכבי
ערלי לב אינ כ אלא ועברת שמרה נצח ,וכ הוא אומר על הגבעוני לפי שלא מחלו
ולא נתפייסו והגבעוני לא מבני ישראל המה.
 :àé äëìäהחוטא לחבירו ומת חבירו קוד שיבקש מחילה מביא עשרה בני אד ומעמיד
על קברו ויאמר בפניה חטאתי לה' אלהי ישראל ולפלוני זה שכ וכ עשיתי לו ,וא
היה חייב לו ממו יחזירו ליורשי ,לא היה יודע לו יורשי יניחנו בבית די ויתודה.
 :á ÷øô äáåùú :äðùî óñëאפילו לא הקניט את חבירו אלא בדברי וכו' עד מניחו
והול לו מימרא דר' יצחק פ' בתרא דיומא .וא היה רבו וכו' .כ"כ
הרי" והרא"ש ,ונראה שטעמ מדגרסינ בגמ' דרב הל י"ג פעמי לבקש מחילה מרבי
חנינא והיכי עביד הכי והאמר ר"י בר חנינא כל המבקש מטו מחבירו אל יבקש ממנו יותר

> < ‡Ú

ÌÈÂ˘‡¯ :‚ ˜¯Ù

î

35

Ì"·Ó¯‰ È¯·„Ó

äðùî óñë

î

:äðùî íçì

î

÷éæîå ìáåç úåëìä

î

äðùî íçì

î

úåòã úåëìä

מג' פעמי רב שאני .ומפרשי דה"ק דר' חנינא הוה רבו וכשהוא רבו שאני משאר בני
אד שצרי לבקש ממנו אפילו כמה פעמי .ורש"י לא פירש כ :
 :á ÷øô äáåùú :äðùî íçìהלכה ט :אי התשובה ולא יוה"כ וכו' .ש )פה (:במשנה
עבירות שבי אד למקו יוה"כ מכפר עבירות שבי אד לחבירו אי
יוה"כ מכפר עד שירצה חבירו ,ובגמרא )פז( אמר רב יצחק כל המקניט את חבירו אפילו
בדברי צרי לפייסו וכו' .עוד ש וצרי לפייסו בשלש שורות של בני אד .עוד ש כל
המבקש מטו מחבירו אל יבקש ממנו יותר משלש פעמי וא מת מביא עשרה בני אד
ומעמיד על קברו וכו' ונתבאר כל זה בדברי רבינו:

> < ·Ú

וא היה רבו הול ובא וכו' .ש )פז( רב הוה פסיק סדרא קמיה דרבי עייל וכו' אתא ר'
חנינא וכו' אקפד רבי חנינא אזל רב לגביה תליסר מעלי יומא דכיפורי ולא אתפייס והיכי
עביד הכי והאמר ר' יוסי בר חנינא כל המבקש מטו מחבירו וכו' ומשני רב שאני ,מפרש
רש"י ז"ל רב שאני מחמיר היה על עצמו .ורבינו גורס רבו שאני כלומר דר' חנינא רבו
היה .והקשו עוד ור' חנינא היכי עביד הכי והא אמר רבא כל המעביר על מדותיו וכו'
אלא ר' חנינא חלמא חזא וכו' כלומר ראה בחלומו שרב יעמוד ראש ישיבה שמא ימות
הוא כדי שרב יהיה ראש משו דאי מלכות נוגעת בחבירתה כמלא נימא ולכ לא היה
מוחל לו דאמר אדחייה מהכא ויברח לבבל וש יהיה ראש .וא"ת לדעת רבינו שאומר
דברבו אפילו אל פעמי היכי אמר אדחייה מהכא הא היה חייב רב שלא ללכת מש
עד שיפייסנו .וי"ל דמכל מקו כיו שיראה רב שבשו צד ואופ אחר כמה פעמי אינו
רוצה למחול לו ישא רגליו ויל לבבל:
 :è äëìä ä ÷øô :÷éæîå ìáåç úåëìäאינו דומה מזיק חבירו בגופו למזיק ממונו,
שהמזיק ממו חבירו כיו ששל מה שהוא חייב לשל נתכפר
לו אבל חובל בחבירו אע"פ שנת לו חמשה דברי אי מתכפר לו ,ואפילו הקריב כל
אילי נביות אי מתכפר לו ולא נמחל עונו עד שיבקש מ הנחבל וימחול לו.

> < ‚Ú

 :é äëìäואסור לנחבל להיות אכזרי ולא ימחול לו ואי זו דר זרע ישראל אלא כיו
שבקש ממנו החובל ונתחנ לו פע ראשונה ושניה וידע שהוא שב מחטאו וניח על
רעתו ימחול לו ,וכל הממהר למחול הרי הוא משובח ורוח חכמי נוחה הימנו.

 :ä ÷øô ÷éæîå ìáåç :äðùî íçìהלכה ט :אינו דומה מזיק וכו' שהמזיק ממו חבירו
וכו' .אע"ג דבהל' תשובה פ"ב כתב רבינו ז"ל דהגוזל את חבירו אינו
מתכפר לו אלא א ירצה לנגזל ויפייס אותו אע"פ שהשיב לו הגזילה ,י"ל דשאני גזל
דנתהנה מאותה עבירה ,ועוד שציער הרבה לנגזל שלקח ממנו בעל כרחו ,אבל מזיק הממו
שלא נתהנה מהיזק ההוא אלא שהזיק לו ולמזיק לא באה הנאה ממנו לא נצטער כל כ
הניזק כמו הנגזל כיו ששל לו היזקו די ולכ כתב רבינו ז"ל כא שנתכפר לו מיד משא"כ
בנגזל כדכתיבנא:

> < „Ú

éøæëà äéäé àì

 :å"ä å ÷øô :úåòã úåëìäכשיחטא איש לאיש לא ישטמנו וישתוק כמו שנאמר ברשעי
ולא דבר אבשלו את אמנו מאומה למרע ועד טוב כי שנא אבשלו
את אמנו  ,אלא מצוה עליו להודיעו ולומר לו למה עשית לי כ וכ ולמה חטאת לי
בדבר פלוני ,שנאמר הוכח תוכיח את עמית ,וא חזר ובקש ממנו למחול לו צרי למחול,
ולא יהא המוחל אכזרי שנאמר ויתפלל אברה אל האלהי.
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 :ä äëìä á ÷øô :äáåùú úåëìäושבח גדול לשב שיתודה ברבי ויודיע פשעיו לה
ומגלה עבירות שבינו לבי חבירו לאחרי ואומר לה אמנ חטאתי
לפלוני ועשיתי לו כ וכ והריני היו שב ומתנח ,וכל המתגאה ואינו מודיע אלא מכסה
פשעיו אי תשובתו גמורה שנאמר מכסה פשעיו לא יצליח ,במה דברי אמורי בעבירות
שבי אד לחבירו אבל בעבירות שבי אד למקו אינו צרי לפרס עצמו ועזות פני
היא לו א גיל ,אלא שב לפני האל ברו הוא ופורט חטאיו לפניו ומתודה עליה לפני
רבי סת וטובה היא לו שלא נתגלה עונו שנאמר אשרי נשוי פשע כסוי חטאה.
 :íù :ã"áàøä úâùäבד"א בעבירות שבי אד לחבירו .א"א וכ עבירות המפורסמות
ומגולות אע"פ שאינ ע חבירו שכמו שנתפרס החטא כ צרי
לפרס התשובה ויתבייש ברבי.
 :íù :äðùî óñëושבח גדול לשב וכו' .פרק בתרא דיומא )ד פ"ו (:אמר רב יהודה
רב רמי כתיב אשרי נשוי פשע וכתיב מכסה פשעיו לא יצליח ל"ק כא
בחטא מפורס כא בחטא שאינו מפורס רב זוטרא בר טוביה אמר רב נחמ כא בעבירות
שבי אד למקו כא בעבירות שבי אד לחבירו:
וכתב הראב"ד אמר אברה וכ עבירות המפורסמות וכו' ויתבייש ברבי ,עכ"ל .כוונתו
לומר דהיינו דאמר כא בחטא מפורס כא בחטא שאינו מפורס ,ומדקדק בלשו רבינו
ימצא דלא קאמר דעבירות שבינו למקו אינו צרי לפרסמ אלא כשאינ מפורסמי,
שכ כתב ועזות פני היא לו א גיל ,ואילו היו מפורסמי לא הוה שיי לומר א גיל
דהא גלויי ועומדי ה ,וג"כ בסו דבריו יוכיח דקאמר וטובה היא לו שלא נתגלה עונו,
ואי במפורסמי הרי אע"פ שהוא לא גיל כבר נתגלו אלא ודאי כדאמר .
וסובר רבינו דחטא מפורס שבינו למקו לא דמי לעבירות שבי אד לחבירו ,דבעבירות
שבי אד לחבירו מצוה לפרסמ כדי שימחול לו חבירו ,אבל בעבירות שבינו למקו נהי
דאי לו להעלימ כשיאמרו לו עברת עבירה פלונית ,לא יאמר לא עברתי כיו שנתפרס
אלא יאמר עברתי ואני שב בתשובה שלימה לפני המקו ,מ"מ אינו מצווה לפרסמ שאולי
יהיה ש אד שלא ידע בדבר ועכשיו ידע ואיכא חילול הש ,ולכ לא כתב רבינו
שבעבירות שבינו לבי המקו מצוה לפרסמ :
 :íù :äðùî íçìושבח גדול לשב וכו' .בפרק יוה"כ )פו (:רב רמי כתיב אשרי נשוי
פשע כסוי חטאה וכתיב מכסה פשעיו לא יצליח לא קשיא הא בחטא
מפורס הא בחטא שאינו מפורס רב זוטרא בר טוביה אמר רב נחמ כא בעבירות שבי
אד לחבירו כא בעבירות שבי אד למקו .וכתב רבינו כתירוצא בתרא דסבר דפליג
אתירוצא קמא ולא מפליג בי חטא מפורס לשאינו מפורס .והר"א ז"ל בהשגות סבר
דלא פליגי ופסק ג כ כתירוצא קמא ולכ כתב דבחטא מפורס אפילו עבירות שבי
אד למקו צרי לפרס התשובה:
) :ç"îú 'éñ :í"áîøä ú"åùלר' עובדיה הגר( ...ואשר השיב רב שלא כהוג
והעציב והכלימ וקרא כסיל ,עבירה גדולה בידו וחטא גדול חטא
וקרוב בעיני ששוגג הוא ,וראוי לו לבקש ממ מחילה ,אע"פ שאתה תלמידו ואחר כ
יצו ויזעק ויתפלל ויכנע אולי יתכפר לו וימחול לו האל יתעלה ,וכי שכור היה זה ולא
ידע שבשלשי וששה מקומות הזהירה תורה על הגר ,ואיה דבר וגר לא תונה ,והיא אונאת
דברי...
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 :äáåùú :æè äùò :â"îñעוד ש )יומא פה (:אמרינ אי תשובה ויו הכיפורי מכפרי
אלא עבירות שבי אד למקו כגו מי שאכל דבר האסור או בעל בעילה אסורה
אבל עבירה שבי אד לחבירו כגו חובל בחבירו או קללו או גזלו וכיוצא בה אינו
נמחל לו לעול עד שישל לו מה שחייב לו וג צרי )ב"ק צב (.שירצהו וישאל ממנו
מחילה ואפילו לא הקניטו אלא בדברי צרי לפייסו ולפגוע בו עד שימחול ,לא רצה
חבירו למחול לו מביא לו שורה של שלשה בני אד מריעיו ופוגעי בו ומבקשי ממנו
למחול ,לא נתרצה מביא לו שורה שניה ושלישית שנאמר )איוב לג כז( ישור על אנשי
ויאמר חטאתי וישר העויתי ולא שוה לי הרי זה ג' לשונות פיוס ושלשה שורות לא רצה
מניחו והול לו וזה שלא מחל הוא החוטא וא הוא רבו הול ובא מאה פעמי עד
שימחול לו.
עוו גדול הוא להיות אכזרי מלמחול ודרכ של זרע ישראל להיות נוחי לרצות כדר
שמצינו ביוס לאחיו אבל הגוי ערלי לב אינ כ שנאמר )עמוס א יא( ועברתו שמרה
נצח וכ )יבמות עח (:הוא אומר על הגבעוני לפי שלא מחלו ולא נתפייסו והגבעוני לא
מבני ישראל המה )ש"ב כא ב(:
וגרסינ בירושלמי דהחובל )ב"ק ח י( אמר רבי יוס הדא דאתמר שצרי למחול באד
שלא הוציא עליו ש רע אבל באותו שהוציא עליו ש רע אי לו מחילה עולמית ,עוד
אמרינ בפרק בתרא דיומא )פז (.החוטא לחבירו ומת חבירו קוד שיבקש ממנו מחילה
מביא עשרה בני אד ומעמיד על קברו ואומר לה חטאתי לה' אלקי ישראל ולפלוני זה
שעשיתי לו כ וכ וא היה חייב לו ממו יחזיר ליורשי לא היה יודע לו יורש יניחנו
בבית די :
]... :åøéáçá ìáåç :ò äùòבתו דבריו[ אינו דומה מזיק חבירו בגופו למזיק בממונו
שהמזיק בממו חבירו כיו ששיל מה שהוא חייב לשל נתכפר לו ומכל מקו מצוה
לשאול ממנו מחילה כאשר ביארנו במצות וידוי )עשה טז( אבל החובל בחבירו אע"פ שנת
לו חמישה דברי אי מתכפר לו ואפילו הקריב כל אילי נביות אי מתכפר לו ולא נמחל
לו עוונו עד שיבקש מחילה מ הנחבל וימחול לו כדאיתא בפרק החובל )צב ,(.ואסור
לנחבל להיות אכזרי ולא ימחול ואי זה דר זרע ישראל ואמרו רבותינו )יומא כג (.כל
המעביר על מדותיו מעבירי על כל פשעיו וגרסינ בפרק שואל )שבת קמט (:כל שחבירו
נענש על ידו אי מכניסי אותו במחיצתו של הקב"ה שנאמר )משלי יז( ג ענוש לצדיק
לא טוב וכתיב )תהלי ה( כי לא חפ רשע אתה ולא יגור רע ואמרינ בפרק החובל )צג(.
כל המוסר די על חבירו הוא נענש תחילה א יש דיי באר שיוכל לבא לדי לפניו ואמר
רבי יצחק או לו לצועק יותר מ הנצעק ורבינו שמואל )תד"ה אחד( גורס אוי לו לצועק
יותר ממי שאינו צועק וכ הוא במכילתא )משפטי פרשה יח(
) :ç äåöî :÷"îñבמצות ואהבת לרע כמו( לאהוב את חבירו דכתיב ואהבת לרע כמו,
ובכלל זה הבאת שלו שבי אד לחבירו ומכריעו לכ זכות...
...וא אד יודע שחטא לחבירו אל יתבייש מלבקש ממנו מחילה  15אפילו נחשב לקט
כי כולנו בני איש אחד אנחנו .ומצינו שרב שהיה גדול הדור הוה ליה מילתא בהדי ההוא
 .15סמ"ק= :יש לעיין למה מביא דיני פיוס כאן במצוות ואהבת לרעך כמוך ,וכל הראשונים הביאו זה במצות
תשובה ,אמנם הדין שהנפגע לא יהיה אכזרי שייך כאן במצוות ואהבת ועיין
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טבחא הל ערב יוה"כ בבית של אותו הטבח לפייסו ,ופיו הכשילו לאותו טבח ואמר למה
בא רב כא וכי סבור את שמת אני ,ונשל הקרדו מידו והרג את עצמו=?? .משמע שרב
פגע בטבח ועיין מהרש"א ועוד אחרונים ועיין צביון העמודים שם

וכל שכ שיש לאד לשאל סליחה ומחילה מחבירו דאית ליה מילתא בהדיה שאפילו נות
כל ממו שבעול ]=מדייק בצביון העמודים דלכאורה מפרש "אילי נביות" שמוזכר בגמ' לא בתורת קרבן
אלא פיצוי כספי ,עיי"ש[ אינו נמחל לו עד שיבקש ממנו מחילה שנאמר )בראשית כ( ועתה השב
אשת האיש כי נביא הוא וגו' .ומניי שלא יהיה המוחל אכזרי שנאמ' ויתפלל בעד.
ודי הוא שימחול שהרי הוא צרי שימחול הקב"ה על כל מה שעשה ועיוות ,וידוע יהי'
לו שא לא ימחול אי הקב"ה מוחל לו כדכתיב נושא עו ועובר על פשע ,למי הוא נושא
עו למי שעובר על פשע.
וכ מצינו ברבי אליעזר שירד לפני התיבה ואמר עשרי וארבע רננות ולא נענה ובא רבי
עקיבה ואמר אבינו מלכנו חטאנו לפני ונענ' ,ויצא' בת קול ואמרה לא מפני שזה גדול
מזה אלא מפני שזה מעביר על מדותיו ,וזה אינו מעביר על מדותיו.
וא לא מחל אליו בפע ראשונה יבקש ממנו פע שנייה עד ג' פעמי ויותר לא יבקש.
וא מת קוד יביא עשרה בני אד על קברו ויאמר אנא חטאתי לה' אלהי ישראל ולפלוני
שדברתי עליו .ואשיב לעני הראשו ...
 :ãñù äåöî :êåðéçä øôñמצות וידוי על החטא :שנצטוינו להתודות לפני ה' על כל
החטאי שחטאנו בעת שנתנח עליה  ,וזהו עני הוידוי שיאמר האד
בעת התשובה אנא הש חטאתי עויתי ופשעתי כ וכ  ,כלומר שיזכיר החטא שעשה
בפירוש בפיו ,ויבקש כפרה עליו ויארי בדבר כפי מה שיהיה צחות לשונו.
ואמרו ז"ל שאפילו החטאי שחייבה התורה קרב עליה צרי האד אל הוידוי ע
הקרב  ,ועל זה נאמר )במדבר ה ו( דבר אל בני ישראל איש או אשה כי יעשו מכל חטאת
האד למעל מעל בה' ואשמה הנפש ההיא והתודו את חטאת אשר עשו .ואמרו במכילתא
)ספרי זוטא נשא( לפי שנאמר )ויקרא ה ה( והתודה אשר חטא ...מני אתה מרבה שאר
כל המצוות ...ועוד דרשו ז"ל ש במכילתא ,מכל חטאת האד ,ממה שבינו לבי חבירו
על הגנבות ועל הגזלות ועל לשו הרע .וזה הוידוי צרי באמת שישיב החמס אשר בכפיו,
שא לא כ מוטב שלא יתודה על זה ...הנה התבאר שכל מיני העוונות הגדולי והקטני
ואפילו מצות עשה חייב האד עליה הוידוי.
מדיני המצוה מה שאמרו ז"ל שהתשובה היא שיעזוב החוטא חטאו ויסירנו מלבו
וממחשבתו ...ואחר כ יתודה עליו ,כלומר שיאמר דברי התשובה בפיו...
...במה דברי אמורי שהתשובה לבדה מספקת ,בעבירות שבי אד למקו ,כגו האוכל
דבר איסור או בועל בעילה אסורה ,וכ המבטל אחת ממצוות עשה וכיוצא בזה ,אבל
עבירות שבי אד לחבירו כגו החובל בחבירו או הגוזל ממונו או בכל דבר אחר שהזיקו
שלא כדי בי במעשה בי בדיבור ,אי נמחל לו לעול בתשובה בלבד עד שית לחבירו
מה שהוא חייב לו ועד שירצהו .וא לא רצה חבירו להתרצות לו כבר אמרו זכרונ לברכה
)יומא פ (.מה תקנתו.
ונוהגת מצוה זו בכל מקו ובכל זמ  ,בזכרי ונקבות .ועובר על זה ולא התודה על חטאיו
ביו הכפורי שהוא יו קבוע מעול לסליחה וכפרה ביטל עשה זה ,ואוי לו לאד א
ימות בלא וידוי ונשא עונו...
 :çé à øòù :äáåùú éøòùודיבר שלמה ע"ה על דבר התשובה ופרט בו העני הזה,
ופתח פתח דבריו ואמר )משלי כח יב( בעלו צדיקי רבה תפארת ובקו
רשעי יחופש אד ,פירוש הצדיקי מפארי ומכבדי בני אד על כל מעלה טובה
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הנמצאת בה ,ורשעי מחפשי מומי בני אד ושגיאות להשפיל ,וא על פי שכבר
הזניחו המעשי הה וחזרו בתשובה.

אחר כ אמר )פסוק יג( מכסה פשעיו לא יצליח ומודה ועוזב ירוח ,כי א על פי שאי
לבעל תשובה לגלות עונותיו לבני אד ,כמו שיש להבי ממה שאמר ובקו רשעי יחופש
אד ,אבל חייב להתודות עליה כעני שנאמר )תהלי לב ה( חטאתי אודיע ועוני לא
כסיתי ,ונאמר )ירמיה ב לה( הנני נשפט אות על אמר לא חטאתי ,וחכמי ישראל זכרונ
לברכה פירשו )יומא פו( פעמי שהמכסה פשעיו לא יצליח ,כמו בעבירות שבי אד לחבירו,
כי אי לו כפרה עד אשר ישיב הגזלה והחמס והעושק ,ועד אשר יבקש מחילה מאשר
הציק לו ,או הלבי פניו ,או ספר עליו לשו הרע ,או בעבירות שבי אד למקו שנתפרסמו
לבני אד כי העושה עבירות בפרהסיא מחלל את הש וחייב להתאונ ולהתאבל עליה
לפני בני אד לקדש את הש .וזהו שכתוב )ירמיה לא יח( כי אחרי שובי נחמתי ואחרי
הודעי ספקתי על יר ,עני 'נחמתי' החרטה והצער ,כי עיקר התשובה במרירות הלב כאשר
בארנו' ,ואחרי הודעי ספקתי על יר' אחרי שנודעתי לבני אד והתפרסמו עונותי התאבלתי
במעשי נראי לבני אד ,כמו ספוק אל יר )יחזקאל כא יז( ,ונאמר )איוב לג כז( ישור על
אנשי ויאמר חטאתי וישר העויתי.
 :ã"î à øòùהעיקר הששה עשר :תקו המעוות באשר יוכל לתקו  ,כעני שנאמר )יונה ג
י( וירא האלקי את מעשיה כי שבו מדרכ הרעה ,ונאמר )ש ח( וישובו איש מדרכו
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הרעה ומ החמס אשר בכפיה ,כי בדברי שבי אד לחבירו כמו הגזל והחמס ,לא
יתכפר עונו עד אשר ישיב את הגזלה ,וכ א ציער את חבירו והציק לו או הלבי פניו,
או סיפר עליו לשו הרע ,אי לו כפרה עד שיבקש ממנו מחילה ,וכ אמרו רז"ל )ב"ק צב(.
כי א על פי שנת דמי בושתו ודמי צער ההכאה ,אי צער הבושה וההכאה נמחל לו עד
שיבקש ממנו מחילה ,שנאמר )בראשית כ ז( ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא ויתפלל
בעד וחיה:

 :äîוראוי לבעל התשובה לעשות כ קוד הוידוי כדי שיתרצה בוידויו ,ודוד ע"ה בעת
התשובה כ עשה קוד הוידוי  16שנאמר )תהלי נא ו( ל לבד חטאתי והרע בעיני עשיתי
למע תצדק בדבר תזכה בשפט ,פירוש ל לבד אני נחשב חוטא ואינני צרי זולתי
למחילת ,וא חטאתי לאיש כבר בקשתי מחילה ממנו וכפרתי פניו ,וכמוהו )בראשית מד
לב( וחטאתי לאבי כל הימי ,על החטא הזה אחשב חוטא כל הימי אצל אבי ,כי לזאת
לא יסלח לי ,ותרגומו ואהי חטא לאבא.
או יהיה פירושו ל לבד חטאתי ,לא חטאתי לאיש ולא העתרתי דברי עליו ,ולא לקחתי
מיד איש מאומה שאצטר למחילתו ולהשיב את גזלתו ,ואי כפרתי תלויה אלא בסליחת,
למע תצדק בדבר תזכה בשפט ,כדי להראות לעמי צדקת וגודל סליחת ביו דבר
ודינ בעת שפט אותי .ולשו למע  ,כי גודל החטא סבה להודע גודל הצדקה בסליחתו,
על כ ימשול הדבר כאלו היה ראשית חטאת ,למע יגלה חסד הש וצדקו בסליחתו ביו
שפטו .וכמוהו )הושע ח ד( כספ וזהב עשו לה עצבי למע יכרת ,כי עשיית העצבי
סבת הכרת כספ וזהב ,המשיל הדבר כאילו עשו העצבי למע יכרת .או יהיה פירושו
למע זה תצדק בדבר על הפקודה והשילו ,וכ למע יכרת ,למע זה יכרת.
 :æø â øòùוהרביעי  א ישוב בעל הלשו בתשובה צרי לבקש מחילה לאשר מוצק לו
מזע לשונו ,והוא לא יזכור מספר כל ,כי רבי מכאובי הכאיב וכמה נפשות הדאיב,
ג רבי מאשר זכר ,כי אות עכר ,וה לא ידעו כי הדיח עליה את הרעה ,יתבייש
להודיע ולגלות אזנ על אשר גמל רעה ,כי הוא מכה ואי מכתו ידועה ,כעני שנאמר
 .16שערי תשובה= :משמע שאינו מעכב ורק ראוי ,אולם אח"כ בש"ד אות יח משמע שמעכב עיין כאן בזה
השער וראוי להעתיקו==

> < ÊÙ
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)תהלי קכ( מה ית ל ומה יוסי ל לשו רמיה חצי גבור שנוני ,על כ נמשל לשו
הרע לח ,כי המוש בקשת פעמי רבות ישלח חציו באד ולא נודע מי הכהו.
 :çø â øòùועוד על עני אחר נמשל לח כי שול החרב א נכמרו רחמיו על האד
בהתחננו אליו ישיב חרבו אל נדנה ,לא כ זורק הח כי אי בידו להשיבה ,כ בעל לשו
הרע אחר אשר יצא הדבר מפיו לא יוכל לתק  ,ופעמי שידבר על פג משפחה והזיק
כל הדורות הבאי אחריו ולא תגיע עליו מחילה מזה ,על כ אמרו רז"ל )ירושלמי ב"ק פ"ח
>?<( כי המדבר בפג משפחה אי לו כפרה עולמית .והנה המשלח לשונו ג על הקדושי
אשר באר המה ידבר ,כי על מי לא עברה רעתו תמיד .וכבר אמרו רז"ל )סנהדרי צ( כי
האפיקורס אי לו חלק לעול הבא.
 :çé ã øòùואמרו רז"ל )יומא פה (:מכל חטאתיכ לפני ה' תטהרו ,עבירות שבי אד
למקו יו הכפורי מכפר ,עבירות שבי אד לחבירו אי יו הכפורי מכפר עד שירצה
את חבירו ,לכ מי שגזל את חבירו ישיב את הגזלה ואחרי כ יתודהäìçú äãåúä íàå ,
 ,éåãéåä åì äìò àìכמו שאמרו רז"ל )ב"ק קי (.בעני הגוזל ונשבע לשקר שהוא חייב
לשל קר וחומש ולהביא אש ,שהמביא גזלו עד שלא הביא אשמו  יצא ,אשמו עד
שלא הביא גזלו  לא יצא ,שנאמר בעני גזל הגר שאי לו יורשי ונות התשלומי לכה
)במדבר ה ח( האש המושב לה' לכה מלבד איל הכפורי אשר יכפר בו עליו ,פירוש
האש הנזכר במקרא הזה הוא על התשלומי ,מלשו )פסוק ז( ונת לאשר אש לו ,והוא
מביא התשלומי מלבד איל הכפורי אשר יכפר בו עליו אחר כ .

> < ÁÙ

 :èé íùואמרו רז"ל )יומא פז ,א( א הקניט אד את חבירו בדברי צרי לפייסו ,ואי
צרי לומר א דבר עליו לשו הרע ,כי זה מ העבירות החמורות ,וא לא מחל לו חבירו
חייב לבוא לפניו ע חבורת שלשה בני אד ,לא מחל לו ,יבוא לפניו שנית ע חבורה
אחרת וכ יעשה פע שלישית .ואמר אליהוא )איוב לג כז( ישור על אנשי ויאמר חטאתי
וישר העויתי ולא שוה לי ,פירוש האיש הישר העויתי מלשו ת וישר ,כי לא הייתי רואה
זכות לאיש הישר ,אבל שמתיו נעוה ונעקש ,ולא היה שוה וישר אצלי' ,ולא שוה לי'
מלשו )ישעיה כח כה( הלוא א שוה פניה) ,בראשית יד יז( אל עמק שוה ,ועני הישר והשואה
אחד ,ולפי שבזה את הישרי לפני בני אד צרי להכנע לה ולהתודות לפני רבי ,על
כ אמר ישור על אנשי ,ועל כ דבר אליהוא על החטא ההוא בפרט כי הוא מ העבירות
החמורות והמפסידות את הנפש .ואמרו רז"ל )שבת קיט (:כל המבזה תלמיד חכ אי לו
רפואה למכתו מפני שחלל את התורה ,שנאמר )דה"יב לו טז( ויהיו מלעיבי במלאכי
האלקי וגו' לאי מרפא.

)íéðåùàø (â
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) :è ÷øô äáåùúä øòùע תיקוני לשו על פי הוצאת הר"ר שמואל ירושלמי(:

והא תתכ תשובה על כל חטא א לא – אומר בתשובת השאלה
הזאת כי העוונות שני מיני :אחד מה עוונות שבי אד למקו בלבד ,הכפירה באלהי
והמחשבות הרעות והמצפוני הרעי ,ולאוי שבחובות הלבבות ,והרבה מחובות האברי,
אשר לא יחמס החוטא בה כי א נפשו בלבד ,ואי אשמה עליו אלא להמרותו מצות
אלהיו.
והמי השני עוונות שבי אד לחבירו ,וה שיש בה עני מעניני הרעה והחמס לבני אד
א בגופ א בממונ או בזכר ,ומקב החוטא חמסו בנפשו בהמרותו את אלהיו ע
חמסו בני אד.

> < ËÙ
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ומה שיהיה מ העונות והחטאי בי האד לאלהיו בלבד ,תתכ לו התשובה מה בעודנו
בחיי ,כשיתעורר לקצורו וישתדל לשוב מעונו אצל בוראו...
אבל מה שיהיה מ העוונות לאלהי ולבני אד ,יקשה על האד התשובה מה לכמה
פני :מה – שלא ימצא העשוק או שימות או שמקומו רחוק ,ומה – שיאבד הממו
מיד העושק ואי בידו להשיב העושק לבעליו .ומה – שמא העשוק לא ימחל לעושק
במה שעשקו מהזיקו בגופו וספרו בגנותו .ומה – שלא יכיר העושק את העשוק או שלא
ידע ס הממו אשר עשק ,כמו שעשק אנשי עיר או אנשי מדינה ולא הכיר אות ,ולא
נתברר אצלו מספר הממו שלקח מה בעול ובחמס.
ומה – שנשקע הממו האסור בממו דומה מ המותר ואינו קל להוציא אותו ממנו אלא
בהפסד הרבה חלקי מ המותר ,כמ"ש רבותינו ז"ל )תענית טז (.גזל מריש ובנאו בבירה,
בית שמאי אומרי מקעקע כל הבירה כלה ומחזיר מריש לבעליו ,ובית הלל אומרי אי
לו אלא דמי מריש בלבד מפני תקנת השבי.
וממה שתקשה עוד התשובה ממנו ,כשהפ לאד למנהג עד שנעשה מעשה הכיעור הכרח
כהכרח הפעולות הטבעיות ,שלא קל לנוטש ,כמו שכתוב )ירמיה ט ד( למדו לשונ דבר
שקר העוה נלאו ,ואמר )ירמיה יג כג( היהפו כושי עורו ונמר חברברותיו ג את תוכלו
הרע.
להיטיב למודי ָ ֵ ַ
ומה – שפיכות דמי והריגת הנקיי ,בי בפגיעה בי בעלילת רכילות ,כמו שידעת מעני
דואג בעיר הכהני ,אשר גר להרג ברכילות תחלה ,ופגע בה אחר כ ,כמו שנאמר
)שמואלא כג יח( ויסוב דואג האדומי ויפגע הוא בכהני וימת ביו ההוא שמוני וחמשה
איש נושא אפוד בד.
ומה עוד – מי שגור לאבד ממו חבירו ע"י מסירת לשלטו ]נ"א :ע"י רכילותו[ ,אי עולה
לו תשובה עד שירצה את חבירו ,א בממו א בפיוס ,ובכניעה למחול לו ולנשוא חטאו,
כמו שכתוב )מיכה ג ג( ואשר אכלו שאר עמי ועור מעליה הפשיטו את עצמותיה פצחו
וגו' אז יזעקו אל ה' ולא יענה לה.
ומה – מי שבא אל הערוה והוליד ממנה ממזר ,כי החרפה לא תמוש ,והשבת המעוות
אי אפשר לו ,כמו שאמר )איוב לא יא( כי היא זמה והיא עו פלילי כי אש היא עד אבדו
תאכל ,ואמר הכתוב )הושע ה ז( בה' בגדו כי בני זרי ילדו.
ומה – מי שהרגיל לשונו לכזב ולספר בגנות בני אד ולדבר בה ,ואיננו יכול למנות
מריבוי ,מפני שאי לה סו אצלו ,וכבר שכח האנשי אשר דיבר ב ,והכל שמור עליו
וכתוב בפנקס עוונותיו ,ובו נאמר )תהלי מא ז( וא בא לראות שוא ידבר לבו יקב או
לו יצא לחו ידבר ,ואמר )ש נ יח(( א ראית גנב ותר עמו וע מנאפי חלק ,פי
שלחת ברעה ולשונ תצמיד מרמה ,תשב באחי תדבר בב אמ תת דופי .והנה השווה
לשו הרע ע הגנבה והנאו ,ואמר )ירמיה ט ד( ואיש ברעהו יהתלו וגו'.
ומ הדברי שקשה לשוב עליה ,מי שהדיח בני אד בשיטה כוזבת שבדא מלבו ,והכריח
להאמי בו ותעה והתעה ,וכל אשר שמתוס הע המאמיני בה יוסי עונו ויכפל ,כמו
שארז"ל )אבות ה יח(( כל המזכה את הרבי אי חטא בא על ידו וכל המחטיא את הרבי
אי מספיקי בידו לעשות תשובה ,ואמרו )סנהדרי צט( ירבע חטא והחטיא את הרבי
חטא הרבי תלוי בו שנאמר )מלכי א טו ל( על חטאת ירבע אשר חטא ואשר החטיא
וגו'.
ובכלל זה מי שאפשר לו לצוות בטוב ולהזהיר מ הרע לאנשי תועי ,והוא יושב בחיבוק
ידי בגלל הצפיה שהוא מצפה מיד משהו או מפני שמתיירא מה או מפני שהוא בוש
להוכיח אות ,ותעו ולא הורה לה הדר הדר הישרה ,כמו שכתוב )יחזקאל לג ח( הוא
רשע בעונו ימות ודמו מיד אבקש.
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 :é ÷øô íùאבל אי אופ התחבולה למי שקשתה עליו התשובה – נאמר בתשובת השאלה
הזאת ,כל מי שעבר עבירה מ העבירות שיקשה לתקנה באופ התשובה המיוחדת בה,
אינה נמלטת מאחד משני דברי :או שתהיה מ העבירות שבינו ובי בוראו ,או שתהיה
מ העבירות שבינו ובי בני אד ,כגו אונאה וגניבה ומיני הגזילות והחמס ומעשה איבה.
ומאיזו מה שתהיה ותהיה התשובה נמנעת עליו לאחד מ הפני שהקדמנו שהתשובה
מה קשה ,א החוזר בתשובה יקבל עליו גדרי התשובה בכל תנאיה אשר בכחו ויכלתו
מה – הבורא מקיל עליו תשובתו ומעלי עי על מה שנעל ממנו ונבצר ממנו ,ויתקי
לו מוצא קרוב מחטאו וירחיב אמתלאתו בו.
וא יהיה משער העריות אשר זכרנו במי שהוליד מאסורה ,יכרית הבורא את זרעו ,וא
הוא מצד אונאה וגזל בממו  ,ית לו האל ממו ויפרענו לחבירו וירצהו וימחול לו ,וא
הרע לחבירו בגופו או בממונו או בכבודו ,יכניס לו הבורא יתבר בלבו רצו ואהבה עד
שימחל לו על החטא שחטא לו כמו שאמר )משלי טז ז( ברצות ה' דרכי איש ג אויביו
ישלי אתו .וא ירחק ממנו העשוק ,יזמי הבורא התקבצ עד שייכנע לפניו העושק וימחול
לוֹ .השוה עם דברי המאירי בחיבור התשובה ?>??.
וא לא ידע האנשי העשוקי וסכו הממו אשר עשק ,יביא האל לידו להוציא ממונו
בתועלות כוללות כבני גשר וחפירת בארות להנאת בני אד ,והתקנת בורות בדרכי שאי
המי מצויי בה ומה שדומה לזה מתועלת ההמו  ,עד שתהיה תועלתו כוללת מי שעשק
ומי שלא עשק.
וא ימות העשוק ישיב הממו ליורשיו ,וא הזיק לו בגופו או שסיפר בגנותו ,יתוודה על
קברו בזה במעמד עשרה בני אד ויימחל לו עוונו ,כמו שאמרו חז"ל בעני הזה )יומא
פז (.מולי עשרה בני אד ומעמיד על קברו ואומר חטאתי לה' אלהי ישראל ולפלוני זה
שחבלתי בו.
ואי התשובה קשה על החוטא אלא מצד רוע מצפונו ותרמית לבו ,אבל מי שרוצה להתקרב
אל האלהי ,לא ייסגר שער התשובה בפניו ולא ימנעהו מונע מהגיע אליו ,אלא יפתח לו
שער מישרי ויורה לו הדר הטובה בחסדו ובטובו ,כמו שנאמר )תהלי כה ח( טוב וישר
ה' על כ יורה חטאי בדר ,ואמר )דברי ד כט( ובקשת מש את ה' אלהי ומצאת כי
תדרשנו בכל לבב ובכל נפש ,וכתיב )דברי ל יד( כי קרוב אלי הדבר מאד ,ואמר )תהלי
קמה יח( קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראהו באמת.

:é"ùø úáåùú

] :ä"îø ïîéñהוצאת אלפנביי ניו יורק תש"ג ,ומובא ג בשבלי הלקט ח"ב דיני
נדרי ושבועות בשינויי [  :éúàöî ì"æ é"ùø íùáåשני שנתקוטטו זה ע

זה והכה האחד את חבירו ,לאחר זמ בא ואמר לו אני מקבל כל רידוי וקנס שיאמר לי
בית די ותמחול לי על מה שהעויתי ,קפ זה ונשבע שלא למחול לו עולמית ,וכשעברה
חמתו נתחרט מ השבועה ורוצה למחול לו.

 :øîåì éãéãé ìàùא הנשבע זה הוא נשבע לבטל את המצוה ,שהרי כתיב לא תקו ולא
תטור את בני עמ ,וכתיב בקבלה נושא עו ועובר על פשע ,ופירשו חכמי למי נושא
עו למי שעובר על פשע ,ולא חיילא שבועה ,או דילמא אינה בטול מצוה וחיילא שבועה,
וא תמצי לומר דחיילא שבועה יכול הוא לנשקו ולדבר עמו באהבה ובחיבה הואיל ואינו
מוצא מחילה מפיו או לאו.

 :áéùäåשאי לדונו משו שבועה לבטל המצוה היא ,דהכי תנ )ב"ק צב (.מני שא לא
מחל לו שהוא אכזרי שנאמר ויתפלל אברה אל האלקי ,וא איתא שהוא מבטל המצוה
הוה ליה למתני הוא עובר בלאו שנאמר לא תקו ולא תטור את בני עמ ,אלא ודאי אי
לדונו בלא תטור שהרי נתבזה ואי אפשר בלא נטירה ,אלא מיהו אכזרי הוא כדמפרש תמ .
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ועוד נראה שאי לדונו משו שבועה לבטל מצוה דתנ גבי נדרי )נדרי סה (:פותחי לו
מ הכתוב בתורה אומר לו אילו היית יודע שאתה עובר על לא תקו ולא תטור את בני
עמ ,ואהבת לרע כמו ,וחי אחי עמ ,שמא יעני ואי אתה יכול לפרנסו ,ואומר הוא
אילו הייתי יודע שכ היה לא הייתי נודר ,הרי זה מותר ,ומדקתני פותחי לו מכלל דלאו
בטול מצוה הוי ,דאי בטול מצוה הוא למה ליה למפתח בחרטה ומי שרי )אצ"ל :ומי
חיילא( והתנ אי נשבעי לעבור על המצות ,דלא חיילא שבועה כלל ,אלא ודאי אי בכ
ביטול מצוה ,כגו שנשבע שלא לעשות סוכה שלא ליטול לולב שלא להניח תפילי .
ולחבקו ולנשקו ]אי אפשר[ שאי ל מחילה גדולה מזו ,שהרי כתוב בתורה )שמואל ב יד(
וישב אבשלו בירושלי שנתיי ימי ופני המל לא ראה ,וזה היה כנגד )מחמת( אמנו
אחיו שהרג ,ובשעת מחילה כתיב ויבא יואב אל המל ויגידו לו ויקרא אל אבשלו ויבא
אל המל וישתחו לו אפי לפני המל וישק המל לאבשלו .ומדאשתיק קרא ולא אמר
הריני מוחל מכלל דנשיקה מחילה מעליותא היא.
אלא איני רואה תקנה לשבועתו אלא שיביא עשרה בני אד ויאמר בפניה ]נתחבלתי
בפני כל ונשבעתי[ שלא למחול לו ואיני יודע מה לעשות ,והלה נכנס ויאמר לו חטאתי
לה' אלקי ישראל ולפלוני זה שחבלתי בו ,וה אומרי שרי ל ומחול ל ,ונמצאו שניה
יוצאי ידי שמי ומחילה קיימת.
 :äñ ãåîò :äáåùú úåëìä :úàéâ õ"éøעבירות שבי אד למקו יו הכפורי מכפר
שבינו לבי חבירו אי יו הכפורי מכפר עד שירצה את חבירו דכתיב
)שמואל א ב( א יחטא איש לאיש ופללו אלהי ומחל לו מתוק דמא אלהי דיינא וה"ק
א יחטא איש לאיש ופללו אלהי ומחל לו וא לה' יחטא איש מי יתפלל לו תשובה
ומעשי טובי .פי' כשיחטא אד לחבירו ויש לו די אצלו ופללו השופט ונטלו על פי
הדיי נסתלק חטאו ונמחל נמצא הדיי המפלל הוא עצמו המוחל אבל כשיחטא לאלהי
אי כא מפלל לסלק את חטאו ולמחול את חובו אלא תשובתו ומעשי טובי ה ה
המוחלי והמסלקי.
המקניט את חבירו אפילו בדברי צרי לפייסו שנ' )משלי ו( בני א ערבת לרע עשה
זאת א ממו ערבת לו או שיש לו ביד התרפס התר לו פסת יד ושל לו ממו וא לאו
שנוקשת באמרי פי וקנטרתו רהב רע הרבה עליו רעי בפיוסי.
וצרי לפייסו בג' שורות של ג' ג' בני אד שנ' )איוב ל"ג( ישור על אנשי ויאמר חטאתי
וישר העותי ולא שוה לי וא מת מביא עשרה בני אד ומעמידי על קברו ואומר חטאתי
לה' אלהי ישראל ולפלוני זה שחבלתיו.
והמבקש מחילה מחבירו אל יבקש ממנו יותר מג' פעמי דכתיב )בראשית כ'( אנא שא נא
ועתה שא נא אבל תלמיד חכ אצל רבו או אצל מי שהוא גדול ממנו ליזל וליהדר עד
דמפייס ליה דהא רב אזל לגבי ר' חנינא תליסר מעלי יומא דכפורי לפיוסיה ולא איפייס
ליה דסבר ממצינא ליה נפשאי כי היכי דלינחות לבבל וליגמור אורייתא .ר' זירא כי הוה
לאינש מלתא בהדיה ממציא ליה נפשיה וחלי ותני קמיה כי היכי דניתי ונפיק ליה מדעתיה
ונשתעי בהדיה.
ומחייב ההוא דאזל לגביה לפיוסיה דליפייס ליה מדרבא דאמר כל המעביר על מדותיו
מעבירי לו על כל פשעיו דכת' )נחו ז'( מי אל כמו נושא עו למי נושא עו למי שעובר
על פשע לשארית נחלתו למי שמשי עצמו כשירי פי' אינו מתגאה אלא משפיל עצמו
וההוא דאמר כל ת"ח שאינו נוק ונוטר כנחש אינו תלמיד חכ אוקמוה בצערא דגופיה
ונקט בלביה עד דמפייס ליה ומתפייס .ותניא הנעלבי ואינ עולבי שומעי חרפת ואינ
משיבי עושי מאהבה ושמחי ביסורי עליה הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו.
אבל דכתיב )ויקרא י"ט( לא תקו ולא תטור אוקמינה בממו כדתניא איזו היא נקימה א"ל
השאילני מגל א"ל לאו למחר א"ל השאילני קרדומ א"ל איני משאיל כדר שלא
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השאלתני זו היא נקימה איזו היא נטירה א"ל השאילני מגל א"ל לאו למחר א"ל השאילני
קרדומ א"ל הא ל איני כמות שלא השאלתני זו היא.
רב הוה ליה מלתא בהדי ההוא טבחא כולה שתא לא אתא לגביה במעלי יומא דכפורי א'
רב איזיל אנא ואיפיסיה פגע ביה רב הונא א"ל להיכי אזיל מר א"ל לההוא טבחא א"ל
קאזיל מר למיקטל גברא כי מטא לגביה קרא אבבא א"ל אבא את זיל לית למלתא בהדדי
הוה פלח רישא פלט נרגא ומחייה ברישיה ומית.
 :çë÷ú ïîéñ àîåé :ä"éáàøונהגו ללקות ולהתחרט על הפשעי ולבקש מחילה קוד
תפלת מעריב ,דתנ עבירות שבי אד למקו יו הכיפורי מכפר עבירות
שבי אד לחבירו אי יו הכיפורי מכפר עד שירצה את חבירו .אמר רבי יצחק כל
המקניט את חבירו אפילו בדברי צרי לפייסו שנאמר בני א ערבת לרע וגו' )משלי ו
א( ,א ממו יש לו ביד התר לו פסת יד וא לאו הרבה עליו רעי .אמר רב חסדא
וצרי לפייסו בשלש שורות של שלש בני אד שנאמר ישור על אנשי וגו' חטאתי וישר
העויתי ולא שוה לי )איוב לג כז( .אמר רבי יוסי ברבי חנינא המבקש מטו מחבירו אינו
צרי לפייסו יותר משלש פעמי שנאמר אנא שא נא וגו' ועתה שא נא וגו' )בראשית נ' יז(.
וא לא מחל לו הרי הוא אכזרי שנאמר ויתפלל אברה וגו' )בראשית כ' יז( .המעביר על
מדותיו מעבירי לו על כל פשעיו ,וא רבו הוא צרי לפייסו עד שיתרצה לו .ולאו אורחא
דמילתא לפייסיה רב לתלמידיה ,כדחזינ בעובדא דרב שאזיל לפייסו לההוא טבחא ואיעניש
ההוא טבחא ומית] .וא מת[ אמר רב יוס בר חבוש מיא משמיה דרבי אבהו מולי
עשרה בני אד ועומד על קברו ואומר חטאתי לה' אלהי ישראל וחטאתי לפלוני שחבלתי
בו .ומיחייב אינש למימצי נפשיה כי הא דרבי זירא הוי ממצי נפשיה.
 :àì÷ú ïîéñ íùירושלמי תני יו מיתה כיו תשובה ,שמואל אמר ההוא דחטא לחבריה
צרי למימר ליה סרחית על ,ומסקנא במה דברי אמורי בשאר כל עבירות אבל המוציא
ש רע על חבירו אי לו מחילה עולמית ,ונהגו אבותי ]ואמרו[ שתקנת הקדמוני וחר
שלא להוציא לעז על המתי שה שוכני עפר ורבי יתמהו וכו' וכו'
 :æòø ïîéñ :íéøåôéëä íåé úåëìä :òåøæ øåàבעזרת משפיל ומרי .אתחיל ערב הכפורי.
]א[ ערב יו הכפורי מנהג לטבול ולבקש מחילה כל מי שחטא לחבירו,
כדאשכח ברב דאזל לגבי ההוא טבחא במעלי יומא דכפורי וגבי ר' חנינא תריסר מעלי
יומא דכיפורי.
והראיה שטובלי מדאמר במדרש ר' תנחומא סו פרשת ואתחנ שמע ישראל וגו' רבני
אמרי אבל ביוה"כ שה נקיי כמלאכי אומרי אותו בפרהסיא ואמרי' בפדר"א בפרק
מ"ו ראה סמאל שלא מצא חטא בישראל ביוה"כ ואמר לפני הקב"ה רבש"ע יש ל ע
אחד באר כמלאכי השרת מה מלאכי השרת יחופי רגל א ישראל כ ביוה"כ מה מלאכי
השרת אי לה קפצי א ישראל כ עומדי על רגליה ביוה"כ מה מה"ש אינ אוכלי
ושותי א ישראל כ ביוה"כ מה מה"ש נקיי כ ישראל נקיי מכל חטא ביוה"כ מה
מה"ש שלו ביניה כ ישראל שלו ביניה' ביוה"כ והקב"ה שומע עדות מפי קטיגור
שלה ומכפר על המזבח ועל המקדש ועל הכהני ועל כל הקהל מקט ועד גדול .ומדקאמר
שישראל נקיי דהיינו שטבלו ]ש"מ[ שכ מנהג בישראל לטבול בעיוה"כ ומיכ כמו כ
סמ לאות שעומדי ביוה"כ כל היו
ומדקאמר שיש לישראל שלו ביניה ביוה"כ ש"מ שכ הוא רגילות ,ומנהג ביוה"כ לכל
מי שחטא לחבירו שמבקש ממנו מחילה בעיוה"כ ויהיה כל יוה"כ שלו ביניה דומיא
דמלאכי השרת.
ובמדרש שובה מצאתי יתבר שמו של הקב"ה ויתעלה זכרו שהוא מחבב את ישראל ותיק
לה עשרת ימי תשובה שאפילו יחיד עושה בה תשובה מקבלי תשובתו כתשובת ציבור
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לפיכ צריכי כל ישראל להחזיק בתשובה ולעשות שלו בי איש לחבירו ולמחול זה
לזה בערב יוה"כ כדי שיתקבלו תשובת ותפילת לפני הקב"ה בחיבה ובשלו ואהבה
יתירה.

בתנחומא פרשת וה' פקד את שרה ,ילמדינו רבינו א יהיה קטטה בי אד לחבירו באיזה
צד מתכפר לו ביוה"כ כ שנו רבותינו עבירות שבי אד למקו יו הכיפורי מכפר
שבינו ובי חבירו אי יוה"כ מכפר עד שירצה את חבירו וא הל לרצותו ולא קיבל עליו
מה יעשה אר"י ב דורמסקית זה סימ יהיה ביד כל זמ שאתה מרח על חביר יש ל
רחמי וא אי אתה מרח על חביר אי ל רחמי ומה יעשה א"ר שמואל בר נחמני
יביא עשרה בני אד ויעמיד שור' אחת ויאמר לה קטטה היתה ביני ובי פלוני והלכתי
לרצותו ולא קיבל עליו והקב"ה רואה שהשפיל עצמו מרח עליו שנאמר ישור על אנשי
וירצהו ויאמר חטאתי וישר העויתי ולא שוה לי א עשה כ מה כתיב אחריו פדה בשלו
נפשו מעבור בשחת.
ובירושלמי דפ' יו הכפורי' שמואל אמר הה דחטא לחבריה צרי למימר ליה סרחית
על ]ואי קבלות הא טבאות[ ואי לא אייתי בני נש ומפייס ליה קומיהו הה"ד ישור על
אנשי וגו' ]וכו'[ מת צרי מפייסיתיה על קבריה ומימר לו סרחית על וה"נ אמרי' בפרקי
וא מת )א"ר יוס אמר ר' אבהו( ]א"ר יוסי בר חנינא[ מביא עשרה בני אד ומעמיד לו
על קברו ואומר חטא חטאתי לאלקי ישראל ולפלוני זה ומסיי בירושלמי הת במה דברי
אמורי בשאר עבירות אבל המוציא ש רע על חבירו אי לו מחילה עולמית:

]ב[ נהגו הקדמוני שבקהילות ריינוס שאומרי' שתקנת הקדמוני וחר שלא להוציא ש"ר
על המתי שה שוכני עפר ,ורבי תמהו מה ראו על ככה ואמר מורי רבי' אב"י העזרי
כי כוונו להגדה דרבי תנחומא דגר' פרש' ואתחנ אמר משה לפני הקב"ה רבש"ע כל הכעס
עלי למה וכו' עד חטאת כו' עונות אמרת שלח נא ביד תשלח ,ומאז באתי אל פרעה ,לא
ה' שלחני ,א בריאה יברא ה' ,שמעו נא המורי ,הנה קמת תחת אבותיכ תרבות אנשי
חטאי] ,וכי[ אברה יצחק ויעקב אנשי חטאי היו שאמרת לבניה כ ,אמר לפניו
ממ למדתי שאמרת את מחתות החטאי האלה בנפשות ,א"ל הקב"ה אני אמרתי
בנפשות ולא באבות:
 :àé ïîéñ :íéãéñç øôñאי חסיד אלא מי שעובר על מדותיו .כשבאי בני אד בפניו
אשר חטאו ועשו לו שלא כהוג  ,ועתה מתחרטי ומבקשי מחילתו
ממנו ,ומה שיש ביד לתק מהמעוות אשר עשו ה מתקני ,ועל אשר לא יוכלו לתק
מתחרטי ומבקשי מחילתו ואומרי לקבל די עליה ככל אשר יגזור עליה ,וכשרואה
זה אשר בידו לעשות לה רעה ולהשיב לה גמול מוחל לה בלב של ואינו עושה
עמה רעה ,מפני זה נקרא חסיד שנאמר )ירמיה ג יב( שובה משובה ישראל וגו' ,ולא אפיל
פני בכ כי חסיד אני .וכ בני יעקב כשחטאו ליוס מחל לה ולא של לה גמול,
וזה שורש החסידות שצרי לעשות לפני משורת הדי בכל דבר שנאמר )תהלי קמה יז(
וחסיד בכל מעשיו.
:à"ãéçì íìåò úéøá

וכן בני יעקב כשחטאו ליוסף מחל להם וכו' יש להעיר שאם כבר מחל להם יוסף איך

אמרו רז"ל למ"ד והוא בזהר חדש דגלות מצרים היה בעבור חטא מכירת יוסף וגם גזרת המן אמרו במדרש

רבה שהיה בחטא מכירת יוסף ע"ש .עוד אמרו עשרה הרוגי מלוכה באו עשרה שבטים בגלגול וקבלו ענשם

וגם לפי מאי דמסיק רבינו מהרח"ו ז"ל דהעשרה הרוגי מלוכה היו עשרה טיפין דאזדריקו מיוסף אלא שהשבטים

באו בעיבור הא מיהא הי"ל צער גדול .וכל זה קשה דאין אחר מחיל' יוסף כלום וכבר מחל להם מחילה גמורה

ולמה נענשו כל כך ונראה דהשבטים חטאו בשתים חטאו עם יוסף וחטאו גם כן עם ה' במכירת יוסף באיזה
חטאות הן בענין עצמו בן במה שפגמו ביסוד הן מחילול ה' שהיה לעיני פרעה והמצריים אף שיש לצדד כי

לא ידעו הדבר על מתכונתו והו' קרוב לודאי שאמרו לפרעה כי גנוב גונב מעכו"ם שראוהו בשדה שהיה הולך

יחידי וגנבוהו ומכרוהו ומ"מ לא יבצר שאיזה מהם ידע או הבין וא"כ מה שמחל יוסף הצדיק אהני על מה

שחטאו לו דוקא אבל אכתי פש גבייהו מה שחטאו לשמים ומשו"ה נענשו כי הקב"ה מדקדק עם חסידיו כחוט
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השערה והם מפלאות תמים דעים.

==וע"ע שו"ת חיים ביד לגר"ח פאלאג'י לקמן ?? ??

==ובפירוש שומר הברית כתב :מה שחטאו לשמים וכו' עמ"ש רבינו סי קנ"ב וסי' תקע"ג ומה שכתבתי בעניות

שם.

... :ãî ïîéñלשו הרע מספר בגנות של חבירו אפילו דבר אמת .וג משל הדיוט הוא.
מי שהוציא ש רע על חבירו או חרפו בחרפות שלא היה חשוד בה ולא הכיר אד בה
מעול וזה גילהו אי עונו מתכפר מפני שאינו יכול לתק את אשר עותו ואינו יכול להחזיר
חרפת חבירו וזה שאמר שלמה בחכמתו פ יחסד שומע == )משלי כה י( .וכ שנו בתלמוד
ירושלמי ,מי שסרח על חבירו תחילה והל וביקש ממנו מחילה פע שני' ולא קבל ממנו
יעשה שורות של בני אד ויפייסנו בפניה הדא הוא דאמר )איוב לג כז( ישור על אנשי
]וגומ'[ ויאמר חטאתי לפלוני והרי נחמתי .וא עשה כ פדה נפשו ממות דכתיב בתרי'
פדה נפשו )מרדת שחת( ]מעבור בשחת[ .אמר ר' יוסי הדא דאמר באותו שלא הוציא ש"ר
על חבירו אבל הוציא ש רע אי לו מחילה עולמית.
רבינו חוזר על זה לקמן בסי' תרי"ג בתו"ד ,ושם חתם עד כאן העתקתי מספר שיסד רבינו סעדיה גאון.

 :àìøú ïîéñראוב שהוציא ש רע על צדיק ,ומתחלל ש שמי שמאמיני ,ובא ראוב
וביקש מחילה משמעו ומחל לו ,צרי ראוב לומר שקר דברתי עליו ,וא כבר הלכו
השומעי למדינת הי ,אי לראוב מחילה עולמית ,ומועלת לו שמחל ,מלנקו מהרה
נקמה מראוב :
ומי שאומר טובה על הרעי ,ואומר על רמאי נאמ הוא ,והאמינו לרמאי ,וכפר ,כאלו גזל
ששיבח את הרמאי ,ועוד מדבר שקר תרחק )שמות כג ז( שאומר לרע טוב .אר"ש בר נחמני
משו ר' יוחנ מצוה לומר לשו הרע על בעל מחלוקת ,שנאמר )מ"א א יד( ואני אבא
אחרי ומלאתי את דברי:
 çö÷ú ïîéñכתיב )קהלת יב יב( ויותר מהמה בני הזהר כי אמרו מי שגזל מאחד מחמשה
ואינו יודע ממי גזל לא יצא ידי חובת שמי עד שית לכל אחד ואחד .וכתיב )ויקרא ה כג(
והשיב את הגזילה אשר גזל ,כיו שאמר גזילה למה אמר אשר גזל ,אלא א באותו יו
שגזל השיב אי להוסי יותר עליו ,וא לא השיב באותו יו או שבוע או באותו חודש
או יותר צרי להוסי על הגזילה כפי מה שהיה מרויח מעת שחסרו עד שהשיב לו ,ויאמר
אותו אד לפי מה שיודע לשער )אותו( עסק ]אותו[ האיש כמה היה יודע להרויח באותו
גזל מ עת שנחסר עד שהשיב.

ולבד מזה יחשוב הצער אע"פ שכל זה לא הצריכתו תורה אבל לצאת ידי שמי צרי
לחשוב הצער שהרי החובל חייב בחמשה ובושת היא עצבו כ בכא ידע כמה צער לנגזל
כי יש אד שיש לו מאה ליטרי ואינו חושש בליטרא שגזלו ויש אד שיש לו אל
ומצטער על שלקח לו באותה ליטרא מאותו שיש לו הרבה מעט יותר ממנו .ויש שיש לו
מעט וא לוקח ממנו מצטער הוא בחסרו מאכלהו ומשקהו כי קוד שגזלו ממנו היה
אוכל ושותה ומעד ולובש ועתה חסר ומצטער כל זה צרי לחשוב הגזל צער שגור לו
ולכל הנסמכי עליו וחסרו העידוני שגר לה לתת לה כפי מה שגור ולפי הנגזלי
כמו שאמרו הכל לפי המבייש והמתבייש וג לקבל די בגופו א חודש או שני חדשי
יתענה כמני הענויי  .וכס שנשאר לו אפי' טורחו לא יחפו לקבל וג מוסי משלו כנגד
התענוגי שנהנה מאותו ממו ועינויי נגד התענוגי ועליו נאמר זדונות נעשו לו כזכיות.
 :ñù ïîéñהחובל בחבירו אע"פ שלא בקש החובל מ הנחבל שימחל צרי הנחבל שיבקש
עליו רחמי שנאמר )בראשית כ יז( ויתפלל אברה אל האלהי וירפא אלהי את אבימל
וכ אתה מוצא ברעי איוב )איוב מב ח( ואיוב עבדי יתפלל עליכ וכתיב וה' שב את שבות
איוב בהתפללו בעד רעהו.
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 :äðåé åðéáøì :äàøéä øôñסימ קעו :ואל תשכב בלילה וקטטה ל ע אד ,א ל
ותרצה אותו עד שיתפייס ,וא א חטא ל ,בקש ממנו פיוס ולא תאמר
הוא חטא לי עליו לבוא לפייסני ,כו יצר ול אליו ,למע לא יגבה לבב ותהיה מתועב
בעיני הבורא שנאמר )משלי טז ה( תועבת ה' כל גבה לב.
 :áñ ïîéñ :ù"àøäì :íééç úåçøåàאל תחזיק כעס ע חבר יו אחד ,ותכנע לפינו
 :é÷ ïîéñאל תחשוב עוו למי שבא
לבקש ממנו מחילה קוד.
להתנצל לפני ,א באמת וא שקר.
 :ç ÷øô 'à øîàî :éøéàîì :äáåùúä øåáéçלבאר בו דר כלל התנאי אשר בה
תשל התשובה] ...עמ'  [183וכבר התפרס בתנאי התשובה שה
ארבעה :הראשו  ,החרטה והוא התאוננות האד והיות לבו נשבר ודוה על מה שעשה,
והשני ,הוא היותו גומר בדעתו בתשובתו לבל ישוב עוד לעול להוסי לחטוא בדבר
אשר זדו רעיוניו עליה אשר שב עתה מה  ,והשלישי ,הוא ההתודות לש עליו ובקשת
הסליחה ממנו ,ואלה השלשה ה בכל העבירות .והתנאי הרביעי ,הוא בחלק עבירות שבי
אד לחבירו והוא השבת הדבר לאשר גזל והפיוס בדברי לאשר הקניט או ביש...

> ˆ< Â
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] :é ÷øô íùעמ'  [194לבאר התנאי השלישי והוא ההתודות לש על מעשיו .מכסה פשעיו
לא יצליח ומודה ועוזב ירוח] ...עמ' ... [197והודוי נכלל במילת 'ומודה' ...והוא ג"כ מ
התנאי שה בכל חלקי העבירות ,ה שבי אד למקו ה שבי אד לחבירו ע כל
חלקי העבירות כול ,יצטרכו אל ההתודות לש ,לא שיעלה על לב החוטא שיספיק לו
בחלק עבירות שבינו לבי חבירו בהשיבו את העושק ואת הגזילה וכ א חבל שיתכפר
לו אחר ששל מה שהדי עליו לשלמו ,וכ א הקניטו וביישו שיתכפר לו אחר שיפייסנו
וימחול לו מבלי שיצטר התוודת לש על החטא ,אבל כל זמ שיעבור על שו דבר ,ה
עשה ה לא תעשה ה מלקות ה כרת ה מיתה ה קרב ה זדו ה שגגה וכל עני שיהא
צרי תשובה ,חייב להתודות לש כשישוב מ העבירה ההיא.

ומצות הודוי מפורשת בתורה בפרשת נשא ...והנה שבפרשה זו נכללו עבירות שבינו לבי
חבירו כעי הגזילה והעבירות שבי אד למקו כעני שבועת שקר ...וכ החובל בחבירו
או שהזיק את ממונו או שהקניטו ,אע"פ שכבר של לו ופייסו עד ]עמ'  [198שנתרצה
לו חבירו ,אי מתכפר לו עד שיעשה תשובה ויתודה כמו שכלל כל זה באמרו מכל חטאת
האד והתודו ,וודוי זה שהוא ודוי דברי כאמר ז"ל שצרי להתודות בשפתיו מה שגמר
בלבו ,הוא הדבר הכללי לכל העבירות ע שני הכללי אשר הזכרנו...

] :àé ÷øô íùעמ'  [202לבאר בו התנאי הרביעי והוא השבת הדבר לאשר גזל וחמס
והוא בחלק עבירות שבי אד לחבירו לבד.

רחצו הזכו הסירו רוע מעלליכ] ...עמ'  [204והיה מזהיר על כל זה ר"ל בהשבת הגזלה
לה והפיוס על מה שחבלו או גזלו ,וזה ממה שהוא בחק תשובת עבירות שבינו לבי
חבירו ,והוא מה שיעכב את התשובה ,שא חבל בחבירו או גזלו אי מתכפר לו עד שית
לחבירו מה שהוא חייב לו ,ואע"פ שהחזיר לו צרי לבקש ממנו מחילה על מה שצערו,
וכ א הקניטו בדברי או ביישו וחרפו שאי בזה השבת ממו  ,וצרי לפייסו מלבד
ההתודות לש על העו ההוא.

וזה אמנ יתבאר ממה שאמרו במס' יומא )פה (:את זו דרש ר' אלעזר ב עזריה מכל
חטאתיכ לפני ה' תטהרו ,עבירות שבי אד למקו יו הכפורי מכפר ,פירוש ע
התשובה כמו שיתבאר ,אבל עבירות שבי ]עמ'  [205אד לחבירו אי יו הכפורי מכפר
עד שירצה את הברו ,זהו לשו המאמר ,ודקדוקו מאמרו לפני ה' ,כלומר שלא הבטיח
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כפרה בתשובה לבד ע מה שצרי לה אלא בחטאי אשר לפני ה' ,והוא מה שבינו לבי
המקו ,אבל לא מה שבינו לבי חבירו עד שירצה את חבירו.
ובכלל רצוי חבירו שישיב לו את אשר חמסו או שירצהו עד שימחול לו הממו  ,שא
מחלו אצלו הרי הוא כמי שהחזירו ,וכבר התעוררו ז"ל )ב"ק צה (.להשתדל להעיר הנגזל
היות מתנהג ומנהיג עצמו למחול תמיד לגוזליו את אשר כבר גזלוהו כדי להמציא לה
תשובה ושלא ימנעהו מזה חמלת הממו  ,וא ג זאת בהיות הגזל מחזיר לו גזלו השתדלו
עמו ר"ל ע הנגזל שלא לקבל אלא א כ היתה הגזלה קיימת ,ואע"פ שהאריכו הרבה
בדיני השבת גזלה ,הוא למי שאי הנגזל רוצה למחול או שאי הגזל מתעורר לשוב
ולהחזיר אלא בעשוי ב"ד ,שתקנה זו שלא לקבל מיד הנגזל אלא גזלה קיימת לא היתה
אלא על מי שמתעורר לשוב מאליו ולמכור מה שיש לו כדי להשיב את גזלו  ....וכו'
]עמ'  [206וש התבאר ג כ במי שמת פתא ולא הספיק להחזיר שאי השבתו מעכבת
תשובתו אחר שהיתה התשובה ע כל גדריה בלבו ושהיה בלבו להחזיר ,והוא שאמרו
ש בקצת דברי שהיורש חייב להחזיר 'משו כבוד אביו' ,ופרשנוה ש בשעשה האב
תשובה אלא שלא הספיק להחזיר ,וכל שכ במי שאי לו די השיב לנגזליו ולנחמסיו אחר
שהתשובה גמורה בלבו ושהוא מתאונ ונשבר על זה ומוצא בדעתו שכבר היה משיב לה
א היתה ידו משגת ,וכ שהוא גומר בדעתו להשיב לה כשתשיג ידו ,שאי השבתו
מעכבת התשובה אחר שהיא שלימה בגדריה ותנאיה .17
...נמצא מכל מקו לפי מה שכתבנו שא מחל הנגזל את גזלו הרי הוא כמי שמחזיר וכבר
הוא נכלל בעני עד שירצה את חבירו,
]עמוד  [208ובכלל רצוי חבירו ג כ לפייסו על מה שצערו אע"פ שהחזיר לו את ממונו,
כמו שיתבאר ממה שאמרו במסכת בבא קמא )צב (.אע"פ שנות לו אינו נמחל שיבקש
ממנו שנאמר ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא ויתפלל בעד ,וכ אמרו ש כל אלו
שאמרו דמי בשתו ה אבל צערו אפילו הביא כל אילי גביות אי נמחל לו עד שיבקש
ממנו שנאמר ועתה השב אשת האיש וגו'.
וכ העידו א מקניט את חבירו בדברי שצרי לפייסו כמו שיתבאר ממה שאמרו במסכת
יומא )פז (.אמר ר' יצחק כל המקניט את חבירו אפילו בדברי צרי לפייסו שנאמר בני
א ערבת לרע וגו' עשה זאת איפה בני והנצל ל התרפס ורהב רע ,א ממו יש ל
ביד התר לו פסת יד וא לאו הרבה עליו רעי ,ר"ל לבקש הימנו מחילה לפייסו.
וראוי לחבירו ג כ להיות נוח לו ולמחול לו כמו שאמרו במסכת בבא קמא מני שלא
יהא המוחל אכזרי שנאמר ויתפלל אברה על אבימל והיא המדה המיוחסת לבני עמנו
כמו שאמר על הגבעוני על אשר לא רצו למחול ולהתפייס והגבעוני לא מבני ישראל
המה.
ומכל מקו א נעשה לו אכזרי ולא רצה למחול מביא שורה של שלשה בני אד ומבקשי
הימנו בכ ,לא רצה מביא שניה ושלישית ,לא רצה מניחו והול .והר" ז"ל כתב שזה
שלא מחל אחר כל זה ההשתדלות הוא החוטא ,וא היה זה שלא רצה למחול רבו של
זה אי לו שעור למעלה אלא הול ובא לפניו עד עול עד שימחול לו.
וא מת אותו שהקניטו או שבישו או שצערו בגזל ובחמס או בצער אחר בכל צד שיהא
צרי לפיסו ,ומת קוד שיפיס לו ,צרי המקניטו או המבישו שיביא עשרה בני אד
ויעמיד על קברו ושיאמר חטאתי לש ולפלוני זה שעשיתי לו כ וכ ,זה יתבאר ממה
שאמרו במסכת יומא אמר ר' יצחק וצרי לפיסו בשלשה שורות של שלשה בני אד
שנאמר ישור על אנשי ויאמר חטאתי וישר העויתי ולא שוה לי .והנה שהזכיר שלשה
 .17חיבור התשובה== :חידוש שאם עשה כל מה שביכולתו להשיב הגזילה או הממון שנתכפר לו ,ולקמן הבאנו
עוד מחברים בענין זה ==חובות הלבבות ==שאילת יעבץ
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מיני ודוי ,כי אמרו ולא שוה לי כבר בארנו )לעיל פרק ד( היותו ודוי על העדר ממנו
נתיבה שוה ?? ,רוצה בו ולא נתיבה שוה לי .וכ בארנו באמרו וישר העויתי שהוא תאר
על האד הישר ששמהו בנעוה ?? ונקלה בהקלותו אותו.
;וכ אמרו ש וא מת מביא עשרה בני אד ומעמיד על קברו ואומר חטאתי לה' ולפלוני
זה שחבלתי בו ,ואמרו ש ג כ אמר ר' יוסי בר' חנינא כל המבקש מטוי מחבירו אל
יבקש ממנו יותר משלשה פעמי שנאמר כה תאמרו ליוס אנא שא נא,
ומה שכתבנו בעני רבו שמפייס לו עד שיתרצה לו ,יתבאר ממה שאמרו ש רב הוה פסיק
סדרא קמיה דר' אחא ר' חייא אמר ליה הדר לרישא ,אתא ר' שמעו ברבי יהודה אמר
ליה הדר לרישא ,אתא ר' חנינא אמר ליה הדר לרישא ,איקפד רב ,אמר כל מא דליעול
אמר לי הדר לרישא ,חלש דעתיה דר' חנינא ,אזל רב לקמיה תליסר מעלי יומא דכפורי
ולא אפייס ,והקשה בעל התלמוד על זה והאמר ר' יוסי בר' חנינא כל המבקש מטוי מחבירו
אל יבקש יותר ,ואעפ"כ אי ראוי לרב להיות אכזרי בזה אבל שראוי לו למחול על כבודו
יותר משלשה פעמי ,ותר רבו שאני ,והוא להיותו מיוחד מאד לכבדו ולקבל התנצלות
ולמחול מיד.
וכבר בא התימה ש על ר' חנינא ע"ה אי בא לידי אכזריות כזה ע דעתו מאמר כל
המעביר על מדותיו מעבירי לו על כל פשעיו ,וזה מ הראוי ומדה כנגד מדה ,והוא מאמר
חכמי המוסר על מי שיקשה לבו על אשר חטא לו אמרו על זה זכור כי לא ירוח מחר
מי שלא ירח היו ,וכבר אמרו ז"ל הדבק בדרכיו מה הוא וכו' ,ואמרו ג כ למי נושא
עו למי שהוא עובר על פשע ,וזה רצה באמרו כי ירבה לסלוח ר"ל שלא ישיב ידו מלקבל
כל חוטא בשובו כמו שבא נוסח התפילה אתה נות יד לפושעי וימינ פשוטה לקבל
שבי ,וזה רצה ג כ באמרו יחל ישראל אל ה' כי ע ה' החסד והרבה עמו פדות) .סו
הפרק(.

 :ä úåà íàå áà ãåáéë ïéã :ìéðåìî à"ø :íééç úåçøåàוא אד יודע שחטא לחבירו
אל יתבייש ממנו לשאול לו מחילה ואפילו הוא נחשב לגדול וחבירו
לקט כי כולנו בני איש אחד נחנו :וכ מצינו רב שהיה גדול הדור שהל לבית ההוא
טבחא בערב יו הכפורי לפייסו .וכ"ש שיש לאד לבקש מחילה מחבירו דאית ליה
מלתא בהדיה דאפילו נת לו כל ממו שבעול אינו נמחל לו עד שיבקש ממנו מחילה
שנאמר ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא ויתפלל בעד ,ומני שלא יהיה המוחל אכזרי
שנאמר ויתפלל בעד וחיה .וידוע יהיה לכל אד שא לא ימחול אי הקב"ה מוחל לו
שנאמר נושא עו ועובר על פשע למי נושא עו למי שעובר על פשע .וכ מצינו בר'
אליעזר הגדול שירד לפני התיבה ואמר כ"ד רננות ולא נענה .בא ר' עקיבא וירד אחריו
אמר אבינו מלכנו ונענה יצתה בת קול ואמרה לא מפני שזה גדול מזה אלא שזה מעביר
על מדותיו .וא לא מחל בפע ראשונה יבקש ממנו מחילה עד ג' פעמי ויותר אל יבקש.

>˜<

וא מת יביא עשרה בני אד על קברו ויאמר חטאתי לה' אלהי ישראל ולפלוני זה שעשיתי
לו כ וכ .וישתטח על קברו וא כה הוא שאסור להשתטח ישתטח רחוק ד' אמות
ויאמר חטאתי וכו' .ירושלמי אמר ר' יוסי הדא דתימא בשאר עבירות אבל במוציא ש
רע אי לו מחילה עולמית:

 â ÷ìç å áéúð äåçå íãà úåãìåú :íçåøé åðéáøד מט טור ד והמקניט חבירו אפילו
בדברי צרי לפייסו וא יש לו ממו ממנו בידו ישיב לו וא בדברי
יבקש ממנו מחילה בג' חבורות של ג' ג' בני אד ויבקש ממנו מחילה ג"פ ולא יותר
ודוקא לחבירו אבל לרבו יבקש עד שיפייסנו וא מת קוד שיבקש ממנו מחילה פי'
מחבירו מביא י' בני אד ומעמיד על קברו ואומר חטאתי לה' אלוקי ישראל ולפלוני זה
שחבלתי בו .כ"ד דברי מעכבי את התשובה ואלו ה
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 :(ìéðåìî øùà åðéáø) :úåâäðîä øôñכ :ומחייבי כל ישראל שירצו את חבריה שא
לא ירצו אות לא ימחול לה הב"ה ,והרי תנ בפרק החובל אע"פ
שהביא כל צא קדר אינו נמחל לו עד שירצה את חבירו ,וא חבירו לא ימחול לו נקרא
אכזרי שנאמר ויתפלל אברה אל האלהי ,וידענו שאברה רחמני היה ,ומי שאינו עושה
כ אינו מזרעו ,וכיו שאינו מזרעו הוא אכזרי באמת ,שנאמר ונת ל רחמי ורחמ,
כלומר כשית ל האל רחמי שתרח על הבריות הוא ירח עלי כאשר נשבע לאבותי
שהיו רחמני ,ואמרו כל המעביר על מדותיו מעבירי על כל פשעיו ,וצרי כל אד שיפייס
את חבירו אחר שמחל לו שיתפלל לפני הבורא יתע' שימחול לחבירו ,כמו שעשה אברה
לאבימל ,ושמעתי שעל זה נענשו ישראל על מכירת יוס על שלא התפלל יוס בעבור
שימחול לה הב"ה.
 :æð÷ú ïîéñ éèðà÷éø é÷ñôנקימה ונטירה לא שיי אלא בדבר ממו כדאמרינ ביומא
)כג (.ובתורת כהני אבל בשאר דברי לא .וביומא אמר דת"ח שביזהו
בפרהסיא נוטר בלבו ולא ימחול עד שיבקשו ממנו מחילה וא מחל ה"ז נענש ,וכ מי
שהוציאו עליו ש רע לא ימחול עד שיבקשו ממנו מחילה ,אבל בשאר דברי שאד
מתקוטט ע חבירו מידת חסידות הוא להעביר על כל פשעיו ,וכשיעלה על מטתו יאמר
הריני מוחל לכל מי שציערני היו כמו שהיה אומר אחד מ החכמי שרי ליה מארי לכל
מא דמצער )מגילה ??(:
 ãì ïîéñ úåùøã :òåøæ øåà ç"øזבחי אלקי רוח נשברה וגו' ,אמרו רבותינו כל מי
שדעתו שפלה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות כול
שנאמר זבחי אלקי ,זבח לא נאמר אלא זבחי ,וכ כל הקרבנות בכלל זבח ה  .לב נשבר
ונדכה אלקי לא תבזה וכל מי שהוא דכא לב הקב"ה אינו מבזהו ושוכ אצלו וזהו שאומר
בפסוק אחר אשכו את דכא ,ומגביה את דכא אצלו לא נאמר אלא אשכו  ,כביכול שיורד
ממעונה ושוכ אצלו וכ אתה מוצא וירד הש' על הר סיני שלא הגביה ההר למעלה אלא
היטה שמי ושמי שמי וירד ]עליו[ לפי שהיה שפל רוח.
מכא סמכו לבקש מחילה ביו הכיפורי איש מחבירו ואפילו הגדול מקט כי ההוא דרב
הוה גדול בדורו והל לבקש מחילה מקצב אחד ,פגע ביה רב כהנא א"ל להיכ  ,א"ל
לבקש מחילה מקצב ,א"ל אתה הול להרוג נפש אחד מישראל שיכשל הקצב א תבקש
ממנו אעפ"כ הל ובקש ממנו ומחל לו לאחר זמ הל הקצב לקצב בשר ונשל הברזל
מ הע והרגו .לכ כל אד יבקש מחילה מחבירו וכ המוחל לא יהא אכזרי מלמחול.
א"ר יוסי סימ זה יהא ביד ,א אתה מוחל ומרח יש ל מרחמי מ השמי ,אבל
המוציא ש רע על חבירו אי לו מחילה לעול ,וחר קדמוני הוא שלא להוציא ש
רע על המתי.

> ˜· <
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===צ"ע אם יש חידוש בכל הקטע ,כי חלק מדבריו הם העתקת סמ"ק וירושלמי ????

] :ãéø ïîéñ (èèùéåðî) ù"øäî éâäðîבתו הלכות ששיכות ליו כיפורי[...ד( ויש
לאד לבקש מחילה מחבירו ,כי דברי שבי אד לחבירו אינ נמחלי
אא"כ שיבקש ממנו מחילה .ולמוציא ש רע אי לו תקנה אפילו במחילה .וחר הקדמוני
שלא להוציא לעז על המתי.
ואות החנפי ההולכי בסרבל ארו ומיטרו שלה משונה לפניה ,ונראי כחסידי
ועושי נבלות ,מצוה לגלות פשע ברבי ,כי הרואה אות עושי דברי מגוני חושב
בליבו ודאי זה הוא חסיד ,ואי לא ידע שהיתר כה"ג לא היה עושה ,ונפיק מיני' חורב'.
ולכ אותו שאינו מגיד עליו יש בו משו חילול ה'.
 :âìù ïîéñ íùעוד דרש ,שמי שמבקש מחילה מחבירו ופשע נגדו צרי לפרש בשעת
המחילה אותה פשיעה== .עיין ב"ח מג"א ועוד אחרונים לקמן
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] :øåôéë íåé ìéì úåëìä :ì"éøäî éâäðîד[ דרש מהר"י סג"ל דכל אד יבקש מחילה
מאת חבירו א עשה לו מאומה ,ה בדיבור או במעשה .וא אי
מוחל בינו לבינו ,יביא ג' בני אד ויבקשהו בפניה ,וא אי רוצה בפע ראשו  ,ישנה
או ישלש .וא עדיי העיז פניו מלכפר לו יביא עשרה בני אד ויעמיד שורה אחת לפניו
ויאמר בפניה חטאתי אל פלוני ואי רוצה למחול לי ,ויל לו .אז הקב"ה רואה שהוא
השפיל עצמו לפניו ומרח ומוחל וסולח לו.

> ˜< Â

ובשלש מיני רצויי ירצנו כדאשכח גבי יוס דאמרו )בראשית נ יז( אנא שא נא .והמ??בוקש
למחול לא יהא אכזרי מלמחול ,כי אי יעיז את פניו מלמחול ,הלא הוא עמד ומבקש כל
היו מאת אדו כל למחול לו עונותיו .כ"ש וכ"ש וב בנו דכ"ש דהוא ימחול לחבירו
באשר הוא אנוש רימה ותולעה .וידע אד א הוא אכזר מלמחול ג הקב"ה אינו מוחל
לו ,דכתיב )מיכה ז יח( נושא עו ועובר פשע .למי הוא נושא עו  ,למי שעובר על פשע.

) :÷øåáæøéî í"øäî é÷åîéðח( די מרת פנינה שעברה על גזירת רבותינו שנדו על
כל מי שמוציא לעז על מלכה שארבע פריצי קצצו את
קליעותיה לגנאי וחלק נוחי נפש מי יתיר ולכ תשב בנידוי ל' יו ,ואע"ג דעבד ואשה
פגיעת רעה היינו משו דאי לה מה לשל ,אבל מידי דבושת שיכולי לעשות בגופו
השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשי שבתורה.
ומה שאמרה על אביה של מרת רישקא שהמיר ונקבר בתועבה הרי יש כתבי' מרבותי'
שעשה תשובה ומת יהודי ,לפיכ עברה על לא תונו וגו' ,א היה בעל תשובה אל יאמר
לו זכור מעשי הראשוני ,ודברה על שוכני עפר כו' ,ולכ תל על קברו ע עשרה
אנשי ותאמר נעניתי ל .והיתה חייבת מלקות א דטבא עבדי ליה תשב מחו לבית
הכנסת ח' ימי ואות ל' יו שהיא בנידוי תשב במקו אחד ז' ימי ובמקו שני ז'
ובמקו שלישי ז' ימי והמותר במקומ' ,ויש לה לבקש מחילה ממנה תו בבית הכנסת
של נשי וא בעלה לא יחפ שתתבזה אשתו בב"ד בנידוי וירצה לפדות בממו אז יעשה
כאשר ישיתו עליו פלוני ופלוני ופלוני:

> ˜< Ê

)יא( די אחד אומר לחבירו שהיה רוצה לפנות על קברי אבותיו א יש עדי ראוי ליענש
עונש גדול ,ויל לג' קהלות לבקש מחילה וג במקו שנקבר אביו יבקש מחילה בבית
הקברות מאביו בעשרה וא אי עדי ישבע ויפטר ,אמנ לעיל כתבתי שפטור בלא
שבועה:

)יד( די ראוב קרא לשמעו הורנזו"  ,ר"ל ב זונה ,והשני העיד שאמר לו ממזר ,לא
נחלקה עדות בכ דיש בכלל מאתי מנה והרי ה מצטרפי כאילו יש שני עדי שאמר
לו הורנזו"  ,ועני קריאת הורנזו" אי די עליו דב הזונה קאמר אימור אמתו?? זינתה
בעלמא אי נמי היתה פנוייה ,א להכזיב?? עצמו ולהשתטח על קבר אמו ,אמנ לפעמי
יש להחמיר לפי המבייש והמתבייש ,ובטמא ובשאר חירופי אי בה די אלא מוטל על
המחר לפייס חבירו וכשאי עדי בחירופי אי להשביע עליה אפילו היה בה די  ,ומה
שאמרו שצרי ליל על קבר הנחר היינו דווקא כשהוא קבור בסמו כגו בעיר ששייכי
לה ושולחי ש מתיה לקבור אבל א הוא קבור במרחקי לא אלא דיו שישלח ש
שלוחו ויקח שני עדי מ העיר שהקבר ש ויל על קברו ויבקש מחילה בש המחר:
 :áéø ïîéñ íéáúëå íé÷ñô :ïùãä úîåøúכפרי ע נרדי הוא אהובי ידידי הח"ר
זיינווי"ל כ" .אשר דרשתני על תרי ספיקי דדינא ,לפו ריהטא אשיב
ל ולא בהסכמת דעתי כלל כי א כמראה ל מקו .הראשו שהוציא ראוב ש רע על
שמעו ואשתכח שיקרא .נראה לע"ד דאינו חייב כלל לפייסו בממו  ,דהכי פסקינ בהדיא
פ' החובל )צא( ביישו בדברי פטור ,ומוכח מ האשירי לש דהוצאת דבה וש רע בכלל
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ביישו בדברי ,אע"ג דכתבת דירד לחייו שהורע חזקתו גרמא בעלמא הוא וגרמא בנזיקי
פטור ,ולא דמי כלל למסור דבדבוריה מקלא קלי וק"ל .אמנ באשירי כתב פ' החובל
דמנדי אותו עד שיפייסנו כראוי ,ונראה לע"ד שאי בזה מדה קבועה לבעלי הוראה היא
משערינ הפיוס ,אלא לפי ראות עיניה לפי העני ולפי הזמ ולפי המבייש והמתבייש.
וא ירצה שמעו שלא להתפייס כלל ולנטור לו איבה אי איסור בזה כדאיתא בסמ"ג
במצות תשובה דמייתי ירושלמי ,אהא שלא יהא המוחל אכזרי הא דתימא שלא הוציא
עליו ש רע אבל הוציא עליו ש"ר אי לו מחילה עולמית ,וטעמא רב אית ביה לע"ד,
דדילמא איניש שמע באפוקי קלא בישא ולא שמע בפיוסו ,ולא נפיק להא האי גברא מידי
חשדא.
 :æù ïîéñ íùשאלה :ראוב היה ש" בקהל אחד ,בא שמעו והוציא עליו ש רע של
ניאו וסלקוהו הקהל לראוב בשביל הוצאת ש רע של שמעו ושכרו ש"צ אחר .אח"כ
נמצא ונתברר שדברי שמעו שקר ה וכזב ומחמת שנאה הוציא ש רע על ראוב  ,והקהל
לא רצו להחזיר את ראוב לש"צ מפני שכבר שכרו אחר ולא יכולי לסלקו ,וע"י כ
הפסיד ראוב מחייתו כי לא מצא להשתכר במקו אחר ותובע לשמעו דמי בושתו ודמי
הזיקו שקבל מהוצאת הש רע עליו ,חייב שמעו לשל או לאו?

> ˜< Ë

תשובה :יראה דאע"ג דשמעו לא עשה טוב בעמיו וגדול עונו ,על אשר הוציא ש רע
על בר ישראל שהוא כשר ונקי בדבר ,וצרי כפרה גדולה ומנדי אותו עד שיפייס את
ראוב כראוי כמו שאבאר לקמ  .וא ירצה ראוב שלא למחול לו כלל ולינטור לו איבה
לעול ,על כ אינו עובר על מה שהזהירו חז"ל שלא יהא המוחל אכזרי ,כדאיתא בסמ"ג
בהלכות תשובה דאמר בירושלמי פ' החובל הדא דתימא דצרי למחול בשלא הוציא עליו
ש"ר ,אבל הוציא עליו ש"ר אי לו מחילה עולמית ע"כ .אבל מ"מ מ הדי אי לחייב
את שמעו לתת ממו לראוב בשביל כ ,והכי איתא פ' החובל במערבא אמרי משמיה
דר"י ב"ח זאת אומרת ביישו בדברי פטור .ונראה דלאו דווקא ביוש דברי בעלמא אלא
אפילו הוציא ש"ר עליו נמי דינא הכי הוא ,מדכתב ש אשירי דר"ש גאו כתב דא על
בושת דברי מנדי אותו עד שיפייסנו כראוי לכבודו ,וכתב אשירי עליו דכ מסתבר דיותר
יש בושת בדברי מחבלה ,דאי ל דבר גדול מהוצאת לשו הרע ודבה על חבירו עכ"ל.
אלמא דבהכי איירי תלמודא דביישו בדברי פטור,

ואי לחייבו לשמעו לשל לראוב מה שהזיקו והפסיד שכרו ,שהרי מחמת הוצאת ש"ר
שהוציא עליו סלקוהו מהיות ש" ,והוא אינו מוצא עוד להשתכר ונראה דהאי גרמא
בעלמא הוא ,וגרמא בנזקי פטור .וא"ת ע"כ דינא דגרמי הוא וחייב ,כדתנ בפ' האומני
/ב"מ ע"ה /השוכר את האומני והטעו זה את זה אי לה זע"ז אלא תרעומות ,חסר
כא הרבה בדיני גרמא וגרמי 
ובמילי דשכיחי תקנו לחייב ובמילי דלא שכיחי פטרו הגור .וא"כ איכא לפלוגי שפיר
טפי דהת בשוכר האומני מילתא דשכיחי הוא שבעה"ב חוזר בפועלי וגור לה
שיתבטלו ,אבל בנ"ד גרמא דבטילה כה"ג לא שכיחי כלל ,שיוציא אחד ש"ר דשקר על
חבירו ויחזיק דבריו בש"ר גדול כזה שע"י כ יסלקוהו הקהל ויאמינו לדבריו .אמנ נראה
דאע"ג דמדינא לא יתחייב שמעו כמו שביארתי ,מ"מ א רצו הב"ד וקנסו כדי לעשות
גדר וסייג ולסכור פי דוברי שקר ומוציאי ש"ר הרשות ביד ,כפי מה שנראה לה צור
לפי העני וכ משמע בתשובת הרא"ש וכ ראוי לעשות.

 ç"ë 'éñ :ìééåå é"øäîשלומ יסגא לעל ,אהובי הח"ר מרדכי והח"ר יצחק יצ"ו ,וג
כי איני כדאי להודיע עניותי במקו עשירות ,באתרא דכהנא רבה דכל
רז לא אניס ליה ,מ"מ בשביל השלו אדו בקרקע מ הצד אבל די תורה לא ידענא.
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ראוב הנעלב שתבע משמעו עלבונו שהכה אותו על ראשו ופצעו שהד היה שותת
ממצחו על פניו .והעד רבי ישראל העיד שראה שהכה שמעו לראוב על ראשו שיצא
הד ממצחו על פניו עד הסנטר .וכ העיד ר' מרדכי שראה שר רבי שמעו אחר ר'
ראוב והכה עליו שהד יצא ממנו ,ושמעו בעצמו הודה בדבר רק שטע שלאחר שהכה
ראוב אשתו חרה אפו והכהו על ראשו שהד היה שותת ממנו .והנה מתו העדות מוכח,
שההכאה זו היתה קוד שהכה ראוב את אשת שמעו .

שמעו לא טוב עשה בעמיו ופשיעה גדולה פשע ,דאמרינ פרק ארבע מיתות אמר ריש
לקיש כל המגביה ידו על חבירו נקרא רשע שנאמר ויאמר לרשע וגו' ,הכית לא נאמר
אלא למה תכה אע"פ שלא הכהו נקרא רשע ,אמר זעירא א"ר חנינא נקרא חוטא שנאמר
א לא לקחתי בחזקה וגו' ,רב הונא אמר תיקצ ידו שנאמר וזרוע רמה תשבר וגו' ,רב
הונא ק ידא ,רבי אלעזר אומר אי לו תקנה אלא קבורה שנאמר איש זרוע וגו' .אלמא
אפילו בהגבהה בעלמא ,אפילו בלא הכאה ,דיינינ ליה בדינא רבה ,וכ"ש היכא שעשה
מעשה ,וכ"ש היכא שהכהו על ראשו עד שיצא הד מתו כח המכה ,ומכ"ש הכא ששמעו
אחז את הע בשתי ידיו ,והכה ראוב על ראשו מכה רבה במקו סכנה ,שהד היה שותת
ממצחו עד סנטרו ,ודאי הכהו בכל כחו ועשה כל אשר זמ ,ולא היה חש על ספק שפיכת
דמי להכות זק בלי חמלה בהכאה גדולה כזה .וא הזק הוא ב שבעי עבר ג על
מצות עשה מפני שיבה תקו וגו' ,דהלכתא כאיסי ב יהודא דאומר כל שיבה במשמע.
דינא דהאי גברא שמעו לקרותו רשע ,ופסול לעדות ולשבועה ,עד שישוב ,כדאיתא במרדכי
פרק החובל ,אפילו בהגבהה בעלמא ,ומכ"ש על המעשה הרע .ויש בידי תשובת מהר"ח
חיי שאמר וז"ל :על אחד שאחז חבירו בגרונו ,ושל סכי עליו ,ויאמר ארו גולגלותי,
דעו שכל רבותיי שווי בזה ,שהמגביה ידו על חבירו נקרא רשע ,ופסול לעדות ולשבועה,
עד שיעשה תשובה הניכרת לרבי ,וא על פי שלא הכהו ,כ"ש זה שתפס בגרונו והרי
אגרופו עליו ורצה לדוקרו בסכי  ,וא היה במקומינו היינו מלקי אותו ,עכ"ל .אלמא א
על פי שלא עשה מעשה ,אפ"ה מחייבו מלקות ,מכ"ש בנדו דיד ששמעו עשה מעשה.
וז"ל רבינו יודא חסיד :המכה את חבירו ,יבקש ממנו מחילה ,וילקה על אשר הכהו ,ולא
יגביה ידו על חבירו עוד עכ"ל .וכיו דרב הונא ק ידא אפילו בהגבהה בעלמא ,או בהכאה
כל דהו בלי פצע וחבורה ,א כ גבי נדו דיד  ,דנחת גברא נפשיה לספק נפשות ,כדמוכח
מתו מעשיו ,לית נגר ובר נגר דיפטריניה ממלקות.

ודינא דהאי גברא שמעו במלקות ומחילה .ביו הכניסה יל על הבימה לאחר קריאת
התורה ,ויאמר בלשו זה בקול ר :חטאתי לה' אלהי ישראל ולפלוני ראוב והרביתי
אשמה שהכתי ראוב בע על ראשו עד שהיה דמו שותת מעל מצחו עד סנטרו .חטאתי
עויתי פשעתי ואני מבקש מאת הש יתבר שימחול לי ,וג אני מבקש מראוב שימחול
לי .ולאחר כ באותו יו בי מנחה למעריב קוד שיאמרו והוא רחו ,ילקה בב"ה .וכ
משמע באורח חיי להלקות בי מנחה למעריב כדי לומר לאחר המלקות והוא רחו .וג
ממו ית  ,ויתכפר לו ,כמו שכתב מהר" אאחד שקרא לחבירו ממזר ,במרדכי שכתב
מהר" וז"ל :יקבל עליו תשובה בתענית ,ובמלקות ,ובממו  ,וטוב לו.

והממו שית אי בידי קבלה ברורה על זה כמה ס הממו רק שמעתי על פי השמועה
שמה"ר יעקיל מאיגרא היה מחייב פע אחת לאחד שהכה חבירו שית להמוכה שליש
מכל אשר לו ,אבל גופא דעובדא לא ידענא ,לכ איני ד אחריו .רק נ"ל שא ראוב הוא
עני ,אז ית לו שמעו זקוק כס .וא הוא עשיר ,אז ית זקוק כס לעמילי תורה ,ע"פ
מהר"ר אברה כ" יצ"ו .וכ יש בידי תשובה ממהר"ר יצחק ב"ר חיי ז"ל שד כ
מאחד שתלש חבירו בשערו לית זקוק כס כדפרישית לעיל .ולאחר שיקיי שמעו כל
הא דלעיל ,אז הוא בכלל הכשרי לעדות ולשבועה .ומה שכתבתי שית זקוק כס ,היינו
דווקא א אי מנהג במדינתכ אבעלי זרוע המכי חבריה ,אבל א יש מנהג במדינתכ,
אז עשו כמנהגכ.
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ומה שטע ראוב ותובע משמעו  ,שאמר לבנו לקללו ,מזה יצא שמעו נקי ,ואי לחייבו
בשביל זה .מ"מ נראה ,א הב הוא גדול ,אי שליח לדבר עבירה .וא קט הוא ,פסק
הר" הלוי באשר"י פרק קמא דב"מ כרב סמא ,דלא אשכח שליח לדבר עבירה אלא
בחצר .ועוד הא לא קילל הב דלא הוזכר בשו עדות שקלל אותו ,וא כ מאיזה טע
לחייב.
] æî÷ 'éñבתו תשובה ארוכה עיי"ש ומובא כא בשביל מש"כ בסדר בקשת מחילה[ ...ועל
דאפיקת על מה"ר זעליקמ ועל משפחתו קלא דממזרות בפה וג שרמזת עלייהו
בטענות' .תל על קברו של אביו ושל אמו של מה"ר זעליקמ ותבקש מחילה ותאמר כ
בלשו אשכנז )אי הו מה"ר זעליקמ איי ממז' גהייש דאמיט הו אי פוגע ונוגע גוועז
א הנ"ר אברה ז"ל כבוד אונ' זיינ ווייפא מרת מינא ז"ל חטאתי עויתי פשעתי אי ביט
דע בורא דש ער מירש מוחל זייא אונ' דאער נו הנ"ר אברה ז"ל אונ' בור מינא ז"ל(
ר"ל קריתי למה"ר זעליקמ ממזר ובזה פגעתי ונגעתי בכבוד הר' אברה ז"ל ובכבוד
אשתו מרת מינא ז"ל .חטאתי עויתי פשעתי אני מבקש מהבורא ית' שימחול לי כל עונותי.
ואח"כ אני מבקש מחילה מהר"ר אברה ז"ל ואשתו מרת מינא ז"ל שג ה ימחלו לי
ואצל המחילה יהא מי שיחפו מה"ר זעליקמ .
ובעו שנוקשת באמרי פי על המסירות שעשית ושאמרת שמה"ר זעליקמ אינו רב כו'
ועל שאמרת שהקהל ה בחר וקהל גרי לא איקרי קהל .ועל שאמרת לא ראיתי אד
שקלל עצמו כו' .ועל שזלזלת בהדייני ובמקצת עדי ועל שפרקת ממ עול הדי המבוארי
בתקנותינו ונעשית סרב  .תל על המגדל בי אשרי ולמנצח ותאמר כ בלשו זה ] כא
חסרי המילי באידיש . [...שמעו רבותי עשיתי מסירות ולא קיימתי הסכמות הרבני
שחתמתי ג אני עמה .ופגעתי בכבוד משפחת מה"ר זעליקמ וג בכבודו שאמרתי אינו
רב כי נער קט יודע יותר ממנו ובזה פגעתי בכבוד הרבני שסמכו אותו לרב .וג דברתי
נגדו ונגד הקהל ונגד הדייני ונגד העדי דברי רעי שלא כנכו  .חטאתי עויתי פשעתי
אני מבקש מהבורא ית' שימחלו לי עונותי וכ אני מבקש מהרבני שסמכו מה"ר זעליקמ
וג מה"ר זעליקמ והקהל והדייני והעדי שכול ימחלו לי על כל עונותי .ומחילה זו
תעשה באולמא ובקושטני ובנורנבערק.
ועל ששמת פני כחלמיש וסרבת במאמר הדייני והשליש והוצרכו מה"ר זעליקמ וסיעתו
לשלוח אל רבותינו שכפו אות לעשות די על פי מאמר הדייני .כל ההוצאות שהוציא
מה"ר זעליקמ וסיעתו על זה תשל לה .וכאשר פסק די זה יבא לאולמ"א יודיעו ל.
ואח"כ תו ג' ימי תעשה המחילה על קבר של הנ"ר אברה ז"ל אביו של מה"ר
זעליקמ ושל מרת מינא ז"ל אמו של מה"ר זעליקמ כמבואר לעיל .המלקות יהא תו ג'
ימי אחר שיודיעו ל פסק דינינו וכ המחילה האחרת תעשה תו ג' ימי באולמ"א ותו
ל' יו תעשה המחילה בקושטני ובנורנבערק לאחר שיכלו ימי הנידוי וההוצאות תפרע
ג"כ תו ל' יו.
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 +פרק ד :אחרונים )א( _
 .âñ ïîéñ :ìáåçä ÷øô ÷"á :äîìù ìù íéדי אע"פ ששיל דמי בשתו צרי לבקש
ממנו מחילה והמוחל לא יהא אכזרי ,והוצאת ש רע אי לו מחילה
עולמית ,ודי המגביה ידו על חבירו בלי הכאה
מתניתי )צב( אע"פ שהוא נות לו דמי בשתו .אי נמחל לו ,עד שיבקש לו .שנאמר ואתה
השב אשת איש וגומר ,ומניי שא לא מחל לו שהוא אכזרי ,שנאמר ויתפלל אברה אל
האלהי וירפא אלהי את אבימל וגומר .תנו רבנ  ,כל אילו שאמרו דמי בושתו .אבל
צערו ,אפילו הביא כל אילי נביות שבעול אי נמחל לו ,עד שיבקש ממנו .שנאמר ,ועתה
השב אשת האיש כי נביא הוא ,ויתפלל בעד ,ועניי הפיוס ,שצרי לבקשו עד שימחול
לו .וא לא רצה לקבל פיוס ,אפרש אי"ה בפרק בתרא דיומא.
ואמרינ בירושלמי דהחובל )ה"ז( .א"ר יוסי ,הא דאיתמר שצרי למחול ,באד שלא הוציא
עליו ש רע .אבל באותו שהוציא עליו ש רע ,אי לו מחילה עולמית .וכ כתב במהרא"י
)תרומת הדש >?<( הלכה למעשה בסימ רי"ב ,ונת טע לדבר ,וז"ל :וטעמא רבה אית
ביה לע"ד ,דדילמא איניש שמע באפוקי קלא בישא ,ולא שמע בפיוסא ,ולא נפיק האי
גברא מידי חשדא .וכ הביא הסמ"ג )עשי טז( .ומ"מ נראה ,שמדת ענוה וחסידות הוא,
שיכול לכו יצרו ,ולמחול במחילה גמורה ,א שהדבר קשה...

> ˜< ·È

 ìפרטי דינים בבקשת מחילה ,ונוסח הבקשה

... àî ïîéñ ç"ô ÷"á :äîìù ìù íéונראה דה"ה רקק בפניה ולא הגיע הרוק צרי
פיוסי' ,וכ כתב בא"ז מי שרקק בפני אשת איש אפילו לא הגיע הרוק
בפניה ולא נגע בה אפ"ה צרי לפייסה במחילה ותעניות .וכתב עוד ש שכה"ג יבקש
מחילה מ הבעל וממנה וימחלו לו ע"כ .ויפה הורה מאחר שהבעל מצטער בפגמה ויש
לו בושת בבשתה כאשר מוכח בירושלמי עיי בפרק שור שנגח את הפרק סימ ט"ז.
... äî ïîéñ íùוא נמצא בדי שבחנ חושדו ,יקבל עליו באמונת שמי שהיה סובר כ
ולא עשה כדי להקניטו ,ואח"כ מחויב לומר בפני אות האנשי שהיו אצל המריבה רבותי
כ הייתי סובר ולבי אנסי אבל עכשיו יצא זכאי בדי וא"כ אמרתי עליו שלא כדי ומבקש
אני מחילה מה' י"ת וממנו ,בלשו זה שכתבתי לא פחות ולא יותר.
 :è"î ïîéñ íùדי לפדות המלקות בהוצאת ש רע ,ואי להחמיר עליו בפיוסי ,וא
שנה בחטא וא שילש וכו'.
נמצא כתוב בתשובות בש גדולי )מוזכר ג בשו"ת מהרש"ל סי' ק"א ד"ה עוד אעתיק( שיכולי
המחויבי לפדות המלקות בה' זהובי ריינו"ס ,ומנהג הלכה ,ואפילו בע"כ של המתבייש.
בפרט מאחר דהמלקות מדרבנ  .ואותה הקצבה יתנו למתבייש .והנה רגילי המתביישי
לית אותו ליד הדיי לצדקה עניי הבחורי .ולפעמי הדיי אומר וצדקה תהיה לנו .ולא
עוד אפילו המתבייש עני בכל ]מכל[ מקו פוסק הדיי אותה הקצבה להספקה וזה המתבייש
די לו במה שראה נקמה במחרפו ע"כ שותק .אבל א היה נות לו הדיי היה לוקח לעצמו
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כדי תורתינו .וג לפעמי מפתי הדייני למתביישי ואמרי אי נאה ל ליקח מחמת
שהוא גנאי וקלו כמנהג הגוי ,אבל בדי תורתינו לא יש צד עו וקלות בזה.

לכ אומר אני שאותו הדיי ומורה אסור ליקח לעצמו כלל ואדרבא יאמר לו למה אתה
מבזבז ממונ בכדי .וא זה המתבייש על כל פני אינו רוצה באותו קנס מכל מקו לא
יקח הדיי לעצמו כלל רק יאמר לו לחלק לבחורי שלו מיד המתבייש או לאיזה עניי
שירצה המתבייש כי הברירה בידו .אבל לא יגע לידו כלל משו חשדא בפרט בעו"ה
בדורות הללו שכול נחשדו באוהבי כס הולכי אחר הבצע ע"כ יגדור הדיי בעצמו
לעשות לפני משורת הדי  .ואני מזהיר וגוזר לכל הרואי בספרי ששו דיי לא יקח
אות הקנסות שה מדי תורה לעצמו אלא כעי שפירשתי ,א לא מה שקונסי הציבור
ליחיד ע"ד להסיע קיצת יכול הרב ]ל[קבלו ולעשות עמו כפי הצור ,אבל מה שהוא פסק
משו דינא והוא קנס קצוב לא .וא המתבייש עני מחויב המביישו שיפתה את העני שיקח
לעצמו.
ומכל מקו לא נקי המבייש בזה שפדה עצמו מ המלקות מאחר שלא קיי הדי לאמיתו,
ע"כ צרי לפייסו יותר ויאמר בב"ה ביו הכניסה הראשונה קוד הוצאת ס"ת מ הארו
בלשו זה :שמעו רבותי כי חטאתי לה' אלהי ישראל ולפלוני שפשעתי וסרחתי נגדו ,כי
כל הדברי שדברתי על פלוני ה שקר וכזב ומרוב כעסי דברתי כדי להכעיסו על כ אני
מבקש סליחה ומחילה וכפרה מה' אלהי ישראל ואחר כ מפלוני שימחול לי על כל מה
שפשעתי נגדו ודיו.

וא שלכאורה היה ראוי להקדי האד הנמחל לה' ית' דא אתה מקדי ה' ית' הוה
מחזי כתפילת שוא לפי שכל העבירות שבי אד לקונו הקב"ה מוחל חו ממה שבי אד
לחבירו אא"כ כבר ביקש מחילה ופיוס מחבירו ,א"כ משו זה היה ראוי להפ נוסח
המחילה ולומר חטאתי לפלוני ולה' אלהי ישראל וכו' ע"כ מבקש אני מחילה מפלוני ומה'
אלהי ישראל וכו' ,אבל מ"מ בכל הנוסחאות שראיתי בספרי הפוסקי לא מצאתי אלא
כמו שכתבתי ,ואי זה כתפילת שוא מאחר שאי זה המחילה תלוי הכל בדעת הנמחל דהא
כשהעמיד עליו ג' שורות בני אד ואינו מוחל לו שזהו פשוט שכבר יצא אפילו ידי שמי,
אלמא כשעשה המבייש לפי דינו המוטל עליו יצא ,וא כ היכא שמכי עצמו לכ ולבקש
את חבירו ולפייסו מיד הקב"ה מוחל לו אפילו אי חבירו לא מחיל לו.
ועוד נוכל לומר דלב בית די יודע שכל בר ישראל מוותר על זה שיזכור להקב"ה ומוחל
על כבודו ,ותולה הכל בהקב"ה ש הקב"ה ימחול לו ק"ו אני עבד משועבד לה' ית' אי
לא אמחול .ומה אי לשנות נוסח המחילה כלל .צא וראה מנבוכדנצר שהיה עולה לגדולה
בעבור שהיה מוחה מלהקדי חזקיה מל ישראל להקב"ה כדאיתא בחגיגה )??( וא"כ
אי ח"ו נוכל להקדי חול לקודש.
ויש רשעי שמוסיפי מילות זרות במחילה על רמאות כדי להוסי עוד חטא על פשע,
על כ יהיה כל מחילה ופיוס מפי הש" מילה במילה מפני הרמאי.

וא אותו במבייש מוסי בחטא וחוזר לסורו ומוציא עוד ש רע ,בי לזה הראשו בי
לאיש אחר ,בי ש רע ראשו בי ש רע אחר ,אזי יוסיפו עליו במחילה לפי ראות עיני
הדיי  .ולפעמי מחמירי עליו ונותני לו ב' נרות בידו בשעת המחילה כנ"ל מאחר ששנה
בחטא .סו דבר יש לב"ד להוסי עליו או לפחות לפי האד והשעה .וא חוזר בפע
השלישי א"כ הוא משולש בחטא אזי אי מניחי לפדותו כלל מ המלקות אלא ילקה
בב"ד ודיו א"ל שהוא בר אורי שאי ראוי למלקות .מ"מ הדיי יחמיר עליו ליקח ב' נרות
צבועי שחורי בידו לאוושא מילתא או כה"ג דבר שהוא מכוער בעיני אנשי המקו .ויש
מקומות לבקש מחילה בסדי  .וא יחזור בפע רביעי אזי אי לו תקנה בעול רק במלקות,
וא אי כח ביד הב"ד להלקות אזי יכריזו עליו בב"ה ברבי שהוא פסול לעדות ולשבועה,
וכל דבריו ה ככלב המנבח וכמשתי בקיר ,ולכל מי שיאמר עוד ש רע יהיה בעיניו
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כאילו נובח בו הכלב ,ולא יתנו עליו די יותר ,וא יש כח ביד הדיי להפרישו מ הציבור
לגמרי מה טוב ומה נעי.

 ìבמוציא שם רע על שוכני עפר

 :ð ïîéñ íùדי אי להחמיר על הפוגע בכבוד שוכני עפר וכו'.
מי שפיג בכבוד שוכני עפר אפילו לא אמר לו בהדיא אמ עשתה כ וכ אלא קראו
ב ממזרת ואמו מתה ,או קראו ממזר ב ממזר ,או אפילו ב ממזר לבד ואביו מת ,וכל
כה"ג ,אי לו די בזה המחילה ופיוס הנ"ל ,אלא יקב מניי בני ברית אנשי חשובי ויל
על קברו יח ,כ נמצא כתוב .אפילו א הוא בתו ג' פרסאות ויבקש מחילה מילה במילה
על קברו כנ"ל.
ויש פוסקי שאי צרי ליל על קברו וכ מצאתי כתוב וז"ל :א מביישי את האד
אחר מותו אי צרי ליל על קברו ולבקש ממנו אלא במקו שמביישי אותו .וראייה
מפרק ב' דיומא )כב( 'אמר רב נחמ בר יצחק ואימא כב שנה מלוכל בטיט ובצואה,
אחזי ליה סיוטא )פי' פחד( בחלמא ,למחר אמר נעניתי לכ עצמות שאול ב קיש מל
ישראל' .ולא מצינו שהל רב נחמ על קבר של שאול ,וכ פסק מה"רר יחיאל ז"ל ,ע"כ
בפסקי מרדכי קצר.
ורחוק הוא בעיני דא"כ לדבריו לא צרי שו תשובה ותעניות וק"ו מלקות רק די במה
שאמר נעניתי וכו' .ומהר" החמיר בפוגע בכבוד שוכני עפר יותר מאילו חיי ,וכ נכו
כאשר כתבתי לעיל .ועוד הלא נדו דיד אי דומה כלל למעשה דיומא ,חדא דהת קרא
קדריש ותורה היא וללמוד היה צרי ולאו דר ש רע סיפר .וג קצת הסברא היתה נותנת
שלא הארי במלכותו ולא קיבל ה' תפילתו ועל פי סברתו אמר .וכ החכמי שבקשו
למנות שלמה ע"ה א שטעות היה ביד מכל מקו לב היה נוטה לזה ולא השגיחו
בדיוקנו של דוד ,ובכמה נסי עד שחזרו במופת ובידיעה שלימה ,ק"ו בעני זה .ועוד
הלה בלשו דילמא אמר ,דלעיל מיניה דרש רב הונא שאול ב שנה במלכו מה ב שנה
בלא חטא א שאול בלא חטא מתקי לה רב נחמ בר יצחק ואימא כב שנה וכו' .כלומר
אי הכרח הפסוק .ועל מה שהראוהו לו מ השמי סיוטא בחלמא ,משו כבודו של שאול,
והוא ג כ אמר נעניתי וכו' משו כבודו להראות למלמידיו שהיה צדיק גמור .אבל מי
שמוציא ש רע להדיא פשיטא שצרי להחמיר ולהחמיר.
וא הוא רחוק יותר מג' פרסאות די לו בזה שהוא שולח שליח על אותו הקבר ,וש יקב
מני השליח ,ויאמר הנני השליח של פלוני מודה ברבי אי שהמשלחני מבקש מה' אלהי
ישראל כנ"ל .וכ מצאתי בתשובות.
וג כ נמצא כתוב שאסור לב למחול על כבוד אבותיו ולהעביר על מדותיו א לא
במילתא דיליה ולא במילתא דאבוה ואמיה ,כמו שמסקינ בפרק קמא דקידושי )? (.הכא
תורה דיליה בתמיה ,פי' רש"י מאחר שהכבוד תלוי בתורה אינו יכול למחול כלל .ומכל
מקו א עמד בדי ע אחד מהבני אי צרי לעמוד יותר ע שאר אחי.
וא זה הפלוני הפוג בכבוד שוכני עפר חוזר לסורו בפע שנית צרי להחמיר עליו לפי
ראות עיני הדיי בפיוסי יותר מבפע הראשו וישב במקו האבלי ז' ימי או יותר או
ילבש שחורי.
מצאתי כתוב :מי שאומר לחבירו שרוצה לפנות על קברי אבותיו שהשיב המורה שצרי
ליל לג' קהילות ולבקש ש מחילה ואח"כ על הקבר ,והחמיר מאד ,ולי נראה שלא
להחמיר יותר ממי שפוג בש רע כמו שכתבתי.

 ìבנוסח הבקשה ועוד

:ì"ùøäî ú"åù

] :à÷ ïîéñבתו דבריו[... :ועכשיו ]אברר[ את שאילת' על האי
אליקי המחר שקרא לר' ראוב נאדליר ושנה בחטא ואמר בשרבוב
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לשונו הרע שרוצה לברר עליו דומה למרגלי שרצו לברר ולאמת את דיבת רעה ,ע"כ
משפטו חרו להלקותו בבית הכנסת ביו הכניסה הראשונה ויקרא עליו והפלא ה' את
מכותיו זכר למלקות דאורייתא ,ואח"כ יכריזו עליו שנלקה ע"י ב"ד שפסקו עליו על מה
שהוציא ש"ר ,וא יבקש לפדות המלקות ית ל"ט זהובי ליד כמ"ר ראוב דהיינו פדיו
מספר המכות.
ויבקש מחילה בלשו הזה :שמעו רבותי כי חטאתי לה' אלהי ולכמ"ר ראוב שפשעתי
וסרחתי נגדו כי כל אות הדברי שדברתי על ר' ראוב ה שקר וכזב ומרוב כעסי דברתי
כדי להכעיסו ע"כ אני מבקש סליחה ומחילה וכפרה מה' אלהי ישראל ואח"כ מפלוני
שימחול לי על כל מה שפשעתי נגדו ,ודיו.
וא שלכאורה היה ראוי להקדי האד הנמחל לה' דאי אתה מקדי ה' הוה מחזי כתפילת
שוא לפי שכל עבירות שבי אד למקו הקב"ה מוחל חו ממה שבי אד לחבירו אלא
א"כ כבר בקש מחילה ופיוס מחבירו א"כ משו זה היה ראוי להפ נוסח המחילה ולומר
חטאתי לפלוני ולה' אלהי ישראל כו' ע"כ מבקש אני מחילה מפלוני ומה' אלהי ישראל
כו' ,אבל מ"מ בכל הנוסחאות שראיתי בספרי הפוסקי לא מצאתי אלא כמו שכתבתי,
ואי זה כתפילת שוא מאחר שאי זה המחילה תלוי הכל בדעת הנמחל ,דהא כשהעמיד
עליו ג' שורות בני אד ואינו מוחל לו שזהו פשוט שכבר יצא אפי' ידי שמי אלמא
כשעשה המבייש לפי דינו המוטל עליו יצא היכא שמכי עצמו לכ לבקש את חבירו
ולפייסו מיד הקב"ה מוחל לו אפי' אי חבירו לא מחל לו ,ועוד נוכל לומר דלב ב"ד יודע
שכל בר ישראל מוזהר על זה שיזכור להקב"ה וימחול על כבודו ותולה הכל בהקב"ה
שא הקב"ה ימחול לו ק"ו אני עבד משועבד לה"י אי לא אמחול ,ומשו הכי אי לשנות
נוסח המחילה כלל .בא וראה מנבוכד נצר שהיה עולה לגדולה בעבור שהיה מוחה מלהקדי
חזקיה מל ישראל להקב"ה כדאיתא )סנהדרי צ"ו( וא"כ אי ח"ו נוכל להקדי חול לקודש.
וא זה האליקי המחר יוסי מילות זרות במחילתו ,כאשר יש רשעי שמוסיפי חטא
על פשע בנוסח המחילה ,ע"כ תהא המחילה על פי הש" מילה במילה כאשר כתבתי.
ואח"כ תו ז' ימי למחילתו יבא לכא ויקח עשרה אנשי חשובי עמו מחשובי העיר
לא אנשי פוחזי ויהיה הש" והשמש עמה בחשבו המניי ויל עמה לבית הקברות,
וכשיגיע לפתח בית הקברות יל המחר לבדו יח ע בני הברית אשר אתו ויל על
קברי אבותיו ויבקש ממנו מחילה בלשו הזה :שמעו רבותי כי חטאתי לה' אלהי ישראל
ולר' ראוב שפשעתי וסרחתי כנגדו הרבה פעמי כי כל אות הדברי שדברתי על ר'
ראוב ה שקר וכזב ומרוב שיחי וכעסי דברתי ובדיתי שקרי ודברתי כדי להכעיסו ,ע"כ
אני מבקש מחילה וסליחה וכפרה מה' אלהי ישראל ואח"כ מר' ראוב שימחול לי על כל
מה שפשעתי כנגדו ודיו .דברי שלמה לורי"א.

 ìפירוט החטא לשיטת הרמב"ם  /מחילה בלא הודעה לא הוי מחילה

] :ä ïîéñ ç"åà á"ç :è"éøäîבד"ה ההכנעה כיצד[ ...ולעני א צרי לפרס את חטאיו,
בפרק בתרא דיומא אמר רב יהודה רב רמי כתיב מכסה פשעיו לא יצליח
וכתיב אשרי נשוי פשע ,לא קשיא כא בחטא מפורס כא בחטא שאינו מפורס ,רב
זוטרא בר טורנא אמר רב נחמ כא בעבירות שבי אד לחבירו כא בעברות שבי אד
למקו...
ונראה שהרמב" פסק כלישנא בתרא ,שכ הרא"ש והרי" ז"ל לא הביאו לישנא קמא
דכא בחטא מפורס ,ומשמע להו דרב יהודה ורב נחמ כלהו אליבא דרב אמרו וכלישנא
בתרא נקטינ  .ומה שכתב ועזות פני הוא א גילה ,דמשמע דתרתי בעינ שיהא בינו
למקו ובסתר ,משכחת לה שעשה בגלוי במקו אחר אבל במקו הזה אינ יודעי בדבר,
דללישנא קמא אפילו שבינו למקו היה צרי להודיע שכמו שנתפרס בחטא יתפרס
בתשובה כמ"ש הראב"ד ז"ל ,אלא שהרמב" פסק כלישנא בתרא.

> ˜< ÊË
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ואי קשיא ללישנא בתרא דלא מפליג אלא בי אד למקו לבי אד לחבירו מנ"ל דבחבירו
צרי לפרס לאחרי שלא ידעו ,שכ משמע מדברי הרמב" ז"ל ומגלה עברות שבי
אד לחבירו לאחרי ואומר לה וכו' ,משמע שאות אחרי לא ידעו בדבר ,ולמה לו
לגלות לה הא מתוקמא קרא דמכסה פשעיו לא יצליח שצרי לגלות היינו לחבירו שימחול
לו.
ויש לומר דלא מוקמינ קרא בחבירו לבד ,דלו לא צרי קרא ,דפשיטא דלא יצליח דהיא
ימחול לו הא ידעינ דאפילו הביא כל אילי נביות שבעול לא עלתה לו עד שיבקש מחבירו
וימחול לו ,ותנ מכל חטאתיכ לפני ה' עבירות שבי אד למקו י"ה מכפר וכו'.
וכ"ת הא קמ"ל דאע"ג דחבירו מוחל לו סת בלא הודעה סגי ,ליתא ,דודאי אי זו מחילה,
דמי ידע דמחיל כדאמרינ גבי אונאה בפרק הזהב דבעי למימר ליה כ וכ הונאה יש בו
כדי שימחול ,אלא הכי קאמר שיודיע לרבי שישמעו שמכיר הוא שחטא באות הדברי
שעשה לחבירו וזהו הגילוי שכתב הרמב" כנ"ל .18

 ìנשבע שלא למחול לעולם האם השבועה חלה

 åî ïîéñ úåùãçä :ç"á ú"åùמה ששאלת באחד שקפ בפני הקהל ונשבע בס"ת
בזרועו שלא ימחול לחבירו לא בעה"ז ולא בעה"ב והאיש ההוא לא שאל
ממנו למחול לו ובקשת דעתי מהו .תשוב' האיש ההוא שנשבע שבוע' בפני רבי בחנ
כי לדעת יש לב"ד להענישו.
תשובה :לדעתינו אי עליו עונש כל עיקר כי אינו נקרא שבועת שוא שהוא שבועת חנ.
ודוקא כשנשבע לאמת האמת על דבר שהוא ידוע לכל כגו על עמוד של אב שהוא אב
או נשבע על שני שה שני וכיוצא בזה אבל נשבע שלא ימחול לחבירו אי זה שבועת
שוא שהוא בחנ לפי שהי' חושש פ יפצרו בו שימחול לו ולכ נשבע שלא ימחול לו.
אלא שיש להסס ולומר שהוא בכלל נשבע לבטל את המצו' שהלא חייב אד למחול
לחבירו כשהוא מבקש ממנו מחילה אלא כשהוציא עליו ש רע אבל זולת זה אי רשאי
שיהי' המוחל אכזר כדילפינ לה מאברה כדאיתא בפרק החובל,
אכ לפי האמת אינו נקרא נשבע לבטל את המצוה אא"כ מפורש בתורה אבל מה שהוא
מדרש חכמי ואיננו מפורש בתורה שבועה חלה עליו ואי זה נשבע לבטל את המצו'
כמ"ש הר"  ,ועוד נ"ל דדבר זה הוא דומה למ"ש הרא"ש בתשובה שהנשבע לחלו ליבמתו
אי זה נשבע לבטל את המצוה כיו דבדידי' תלה רחמנא )עיי בב"י אה"ע סי' קס"ה
שכ"כ בש תשובת הריטב"א( ה"נ אע"ג שמצוה הוא שימחול לחבירו מ"מ כיו דבדידי'
תלה רחמנא אי לב"ד להיות נזקק לזה האיש להענישו .ליל ב' כ"ה כסלו שפ"ג לפ"ק
תשובה זו היא מהב"ח
 :çð 'éñ äèéù÷ äàî øîàî :åðàôî ò"îøוהנה מחילה לשו חכמי היא ,כי הא דתנ
לא יהא המוחל אכזרי ,ועיקר תשמישה על האד המוחל על עלבונו
אעפ"י שהוא מצוי שיהא חבירו רב פשע כנגדו שהוא צרי להתחזק במדה זו ,ומאד מאד
זרזוהו והזהירוהו שלא יהא קשה לרצות ולא עוד אלא שיסיר כעס מלבו לגמרי ויהא בו
מדעת קונו ללכת בדרכיו ולהעביר על מדותיו ,והכפרה תאמר על הזמ כי הא דתנ עברות
שבי אד למקו יוה"כ מכפר וכ על שאר חלוקי כפרה או קרבנות ובגדי כהונה וכיוצא,
א הסליחה לא מצאנוה אלא לאדו הכל שבידו כח וגבורה לעשות זדונות כזכויות ,ולפי
זה אפשר לפרש המלה מלשו הצלחה שהצד"י והסמ" ממוצא א' כי עמו הסליחה והוא
לבדו משתמש בשלשת כרצונו ,ולשו מחילה אי כמוה בכל המקרא ואמרנו כי הוא
 .18מהרי"ט :תשובה זו מוזכרת בכפות תמדים לעיל וע"ע מכתבו של הג"ר נפתלי מאמסטרדם >?< עיי"ש
שמחלק בין דבריו לדברי מג"א סי' תרו.

> ˜< ÊÈ

> ˜< ÁÈ

60

‡ÒÂÈÙÂ ‰ÏÈÁÓ ‰·Â˘˙ 9 Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ¯ˆÂ
åðàôî ò"îø

î

ä"ìù

î

õîåà óñåé

מלה מורכבת מלשו מחה פשע ומ לא יחל דברו הוא אינו מוחל אבל אחרי מוחלי לו
כי התר נדרי לחכ הוא עקירת לגמרי א כא גבי פשעי התשובה השלמה שהיא
פיוס גמור ותנאי הכרחי לה"א ראשונה גורמת מחיית וחלול בהחלט.
 :äðùä ùàø 'ñî :ä"ìùהצעות לתשובה שלוש עשרה :יש לדעת ,א ציער את חבירו
אפילו בדברי ,אפילו א ית לו מלא ביתו כס וזהב אי לו מחילה עולמית
עד שירצה את חבירו ומוחל לו .כדאמרינ במשנה ]בפרק החובל )צב ,א( זה לשונו ,א
על פי שהוא נות לו אי נמחל לו עד שיבקש ממנו וכו' ,ש תנו רבנ  ,כל אלו שאמרו
דמי בשתו ]פירש רש"י ,כל אלו שאמרו סלע מנה ומאתיי וארבע מאות דמי בושת ה,
אבל צער שדואג על בושתו אינו נמחל לו[ אבל צערו אפילו הביא כל אילי נביות שבעול
אי נמחל לו עד שיבקש ממנו וכו'.
וזה לשו רוקח בהלכות תשובה ,המצער את חבירו בי בדברי בי בממו בי בחבלה
בי בהכאה בי באונאת דברי ,אי לו כפרה א לא ירצה את חבירו ומוחל לו כדאמרינ
]בפרק החובל[ ,ואפילו נת לו כל ממו שבעול אי נמחל לו עד שיבקש ממנו מחילה.
אמר ר' יצחק ,המקניט את חבירו אפילו בדברי צרי לפייסו וירבה עליו רעי )יומא פז(.
ואמרינ ]פרק בתרא דיומא )פה ,(:את זו דרש רבי אליעזר ,מכל חטאתיכ לפני ה' וגו',
עבירות שבי אד למקו יו הכפורי מכפר וכו'.
וזה לשו המיימוני בהלכות תשובה פרק ב' )הל' ט'( ,אי התשובה ויו הכפורי מכפרי
אלא על עבירות שבי אד למקו ,כגו מי שאכל דבר אסור או בעל בעילה אסורה וכיוצא
בה  .אבל עבירות שבי אד לחבירו ,כגו החובל את חבירו או המקלל את חבירו או
גוזל לו וכיוצא בה  ,אי נמחל לעול עד שית לחבירו מה שהוא חייב לו וירצהו ,א
על פי שהחזיר לו ממו שהוא חייב לו צרי לרצותו ולשאול לו ממנו שימחול לו ,ואפילו
לא הקניט את חבירו אלא בדברי צרי לפייסו ולפגוע בו עד שירצהו וכו'.
וגרסינ בירושלמי יומא שהעולב עצמו יל לפייס הנעלב ולא על ידי אמצעי וכו'.
וזה לשו מנורת המאור בנר החמישי חלק ב' פרק ד' ,וא החטא הוא בדברי שבגופו,
א על פי שישל לו כל חיובו צרי לבקש ממנו מחילה ,כדגרסינ במסכת בבא קמא
פרק החובל ,א על פי שהוא נות לו כו' עד שיבקש ממנו מחילה וכו' ,עד תנו רבנ  ,כל
אלו שאמרו דמי בושתו ,אבל דמי צערו אפילו נות לו כל אילי נביות אינו נמחל לו עד
שיבקש ממנו מחילה ,שנאמר ועתה השב את אשת האיש כו':
למדנו מכל זה ,שהחטא שבינו לבי חבירו צרי לרצות את חבירו ,ולא כמו שראיתי מקו
שנהגו בערב יו הכפורי סמו להתחלת שליח ציבור כל נדרי הולכי האוהבי זה אצל
זה בבית הכנסת לבקש מחילה מחבירו ,והוא לא שונא לו ולא מבקש רעתו ,ויגיד עליו
ריעו ויאמר לו כי לא ידע ממנו שו דבר רע מעול כי א טוב בהחלט ,והנה אמת ושלו
נפגשו ומוחלי זה לזה במקו שלא היו צריכי מחילה ,כי היה לב של זה ע זה כל
ימיה לעול .אבל השונאי זה את זה נשארי במקומ ואינ הולכי זה אצל זה ,על
דבר אשר לא קדמו אותו חבירו ליל אצלו בראש .ומי כהחכ יודע פשר דבר בי שני
שונאי שה חכמי בעיניה וכל אחד חושב בדעתו שהוא צדיק בריבו ,בל למד צדק
מרב ,דבמקו גדולתו ש נראה גבורת ענותנותו ,ללכת אחרי האיש הטבח ההוא להוציא
הדברי שיש עליו בלבו ,א על פי שהטבח חטא לו כמו שפירש רש"י ש במקומו ,קל
וחומר לכל אד אצל השוה לו ,וכל שכ לגדול הימנו ,שיל אצלו לפייסו ויאחזנו ולא
ירפנו ,ובדברי ירצנו עד שיאמר אני יענה ויאמר סלחתי ,כפי כ לבי:
] :õîåà óñåéלר' יוס יוזפא שנת ?? סימ תתקפט[ :מנהג העול שהולכי לאוהביה
בערב יו כפורי לבקש מחילה ועל הרוב אינו לצור כי לא חטא לה,
וא א במשגה חטא לה לעיתי הלא על כל פשעי תכסה אהבת ובודאי כבר סרה
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קנאת ושנאת מעליה ולא מ הש הוא זה .ודאי מנהג אבותינו תורה כי מי יודע מה
דבלב רחמיה עליה ,ולכ אי אני אומר שלא ליל אצל אוהבי ,רק אל יבטלו על ידי כ
המנהג שהוא ראוי ומחוייב שיל למי שיודע שבודאי הוא חטא לו וא לא ירצה למחול
לו ירבה עליו רעי או אפילו שהאחד חטא לו יל אצלו כדי לעשות שלו ביניה .ואגב
זה נשתרבב המנהג ללכ ג לאוהבי ורעי ,אבל מנהג דורות אלו שעושי מהטפל עיקר
וכופרי בעיק"ר המחילה לשונאי .רע עלי המעשה.
מוזכר בלבוש ושל"ה עיי"ש ==

 :éòéùúä ïéãä äáåùúä úåãåñé :äðùä ùàø 'ñî :ä"ìùצפהו זהב במקו הנחת פה פסול.
יתפרש לפי דרכינו כפי מה שכתבנו בהצעה י"ג ,שא ציער את חבירו אפילו בדברי,
אפילו א ירצה לו לית מלא ביתו כס זהב בשביל שלא יצטר לבקש ממנו מחילה ,אי
נמחל לו העו עד שירצה את חבירו ויבקש ממנו מחילה .וזהו שאמר כא צפהו זהב וכו'
במקו הנחת פיו ,כלומר במקו שהוא מחויב ליל אצלו ולפייסנו בנחת ובלשו רכה
במאמר פיו ובמענה ר משיב חימה על מה שהכעיסו והקניטו בדברי ,והוא בגאותו לא
רצה לבקש ממנו מחילה .אפילו צפהו זהב ,רוצה לומר אפילו רוצה לצפות אותו בזהב,
כלומר שנות לו זהב הרבה ,א על פי כ אינו נמחל לו העו עד שיפייסנו הוא בעצמו
ולא על ידי שליח כמבואר בהצעה הנזכרת ,כי בלשו חטא ובלשו יתכפר עונו ,א לא
שחבירו מרוצה ברצי כס:
... :íéøåôëä íåé øãñ :íåéä øãñואחר כ יתפללו תפלת ערבית של חול ,ונהגו לבר
על החדש מפני שאנו דומי למלאכי וראויי להקביל פני שכינה ,ולכ
מתעכבי מלבר עד הלילה הזאת מ הטע הזה ,ונכו הוא:

> ˜< ‡Î

> ˜< ·Î

אחר מוצאי יו הכפורי נהגו לפייס איש את חבירו ולשאול מה מחילה מכל שגיאות
עוו שעבר ביניה .טע למנהג ,משו שאי יו הכפורי מכפר אלא עבירות שבי אד
למקו ברו הוא שכ כתוב לפני ה' תטהרו ,מה שהוא מכ לפני ה' תטהרו ,אבל מה
שבי אד לחבירו אינו מתכפר לו עד שירצה את חבירו .ואחר שפייסו למקו ברו הוא
על עבירות שעברו לפניו בינו לבינ ,מפייסי כל אחד לחבירו להיות נקיי מה' ומישראל:
... :úåé÷ð àé ÷øô :íéøùé úìéñîכללו של דבר :השכור אצל חבירו לאיזה מלאכה
שתהיה ,הנה כל שעותיו מכורות ה לו ליומו ,כעני שאמרו ז"ל )ב"מ
נו( שכירות מכירה ליומיה .וכל מה שיקח מה להנאת עצמו באיזה אופ שיהיה אינו אלא
גזל גמור ,וא לא מחלו אינו מחול ,שכבר אמרו רבותינו ז"ל )יומא פו( :עבירות שבי
אד לחבירו ,אי יו הכפורי מכפר עד שירצה את חב
÷ :åèù úåà :äô óã àøúá àáá :íéøåòéù õáåמאי חומרייהו הכא לא אפשר בתשובה,
וקשה דא"כ אי זה חומר בהאיסור ,דהא א יודע למי יחזיר מהניא
תשובה ,וא לא החזיר עדיי לא נגמרה תשובתו ,וכה"ג ג גבי עריות א לא שב כהוג
העבירה עודנה עליו ,והרמב" כתב ,שזה בינו לבי המקו וזה בינו לבי חבירו ,ושמא
פירש כ בכוונת הגמ' הני לא אפשר בתשובה ,היינו דבבי אד לחבירו כל שלא פייס
את הבירו אפילו הוא אנוס בכ לא הועילה התשובה ג על החלק שבי אד למקו,
כמו ביוה"כ דאינו מכפר עד שירצה את חב
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 +פרק ה :טור ושולחן ערוך _
)á"ëú ïîéñ èôùî ïùåç (à

 :áëú ïîéñ :èôùî ïùåç :øåèאע"פ שהחובל בחבירו נות לו כל ה' דברי אי
מתכפר לו מ הצער של הבושת שביישו עד שיפייסנו שימחול
לו ,וכאשר יפייסנו לא יהא אכזרי שלא ימחול לו אלא כיו שיבקש ממנו פע ראשונה
ושניה ויודע שהוא שב מחטאו וניח על רעתו ימחול לו וכל הממהר למחול הרי זה
משובה ורוח חכמי נוחה הימנו.
 :óñåé úéáא על פי שהחובל נות לו כל חמשה דברי אי מתכפר לו וכו' .משנה
בסו פרק החובל וילי לה מדכתיב ועתה השב אשת האיש וכו':
ומ"ש וכאשר יפייסנו לא יהא אכזרי שלא ימחול לו וכו' .ש במשנה ומני שלא יהא
המוחל אכזרי שנאמר )ש( ויתפלל אברה אל האלהי וכו' ונוסח הלשו שכתב רבינו
הוא נוסח דברי הרמב" ז"ל בפרק ה' מהלכות חובל ועיי במה שכתבתי בסימ ת"כ
)סעי' לג(:

:ùãç úéá

øòöä ïî åì øôëúî ïéà 'åëå ìáåçäù éô ìò óà (à) :áëú ïîéñ èôùî ïùåç
 ,'åëå åùééáù úùåáä ìùכ צרי להיות ,וכ הוא בנוסחאות המדוייקות

> ˜< ‰Î

> ˜< ÔÎ

> ˜< ÊÎ

וה"א בברייתא סו פרק החובל )צב (.תנו רבנ כל אלו שאמרו דמי בושתו אבל צערו
אפילו הביא כל אילי נביות שבעול אי נמחל לו עד שיבקש ממנו שנאמר השב אשת
האיש כי נביא הוא ויתפלל בעד ,ופירש רש"י כל אלו שאמרו ,סלע מנה ומאתי וארבע
מאות דמי בושת ה  ,אבל צערו ,שדואג על בושתו אינו נמחל לו עכ"ל .אלמא דעל צער
של הבושת קאמר דאינו נמחל לו עד שיבקש ממנו ,ונפקא ל מדקא"ל רחמנא לאבימל
שיתפלל אברה בעדו ,דלא איצטרי ,אלא ודאי דהכי קאמר תבקש ממנו שימחול ל על
צערו שדואג על בושתו שלקחת מרשותו אשתו ותפייסנו כדי שיהא אוהב ויתפלל בעד:
) ,'åëå éøæëà àäé àì åðñééôé øùàëå ù"îå (áכ כתב הרמב" פרק ה' דחובל בלשו שכתב
רבינו וה"א במשנה פרק החובל:
 ,'åëå äééðùå äðåùàø íòô åðîî ù÷áéù ïåéë àìà ù"îåנראה דכיו דבפרק יו הכפורי )פז(.
אר"י בר חנינא כל המבקש מטו מחבירו אל יבקש ממנו יותר משלשה פעמי שנאמר
אנא שא נא ,ודוקא חבירו אבל רבו מפייס ליה עד שמיפייס ,לפיכ קאמר כא דאל יתאכזר
שלא ימחול עד שיבקש ממנו שלשה פעמי ,אלא כיו שיבקש ממנו פע ראשונה כשהוא
חבירו ,ופע שנייה כשהוא רבו ,ימחול לו מיד ,שא על פי שהוא רבו לא יצער אותו
מלמחול לו עד שיבקש ממנו פע שלישית ואצ"ל יותר משלשה עד דמתפייס:
)... :åøú ç"åà øö÷ä :äùî éëøãב( במרדכי דיומא )סו"ס תשכג( וא הל לרצותו
ולא קיבל עליו מה יעשה א"ר יוסי ב דורמסקית סימ זה יהא ביד כל
הימי שאתה מרח על הבריות יש ל מרחמי וא אינ מרח על הבריות אי מרחמי

> ˜< ÁÎ

ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ˘Â ¯ÂË :‰ ˜¯Ù

63

ÌÈ Â˘‡¯ î
äùî éëøã

î

êåøò ïçìåù

î

ùåáì

î

ïçìùä êåøò

עלי ומה יעשה אמר שמואל יביא עשרה בני אד ויעשה שורה ויאמר לה קטטה היה
לי ביני ובי חבירי והלכתי לרצותו ולא קיבל .והקדוש ברו הוא רואה שהשפיל עצמו
ומוחל לו )תנחומא )בובר( וירא פ"ל ,פסיקתא רבתי פל"ט( .וכ כתב מהרי"ל )הל' ליל
יוה"כ סי' ד עמ' שכה( דלאחר שהל שלש פעמי ולא נתפייס עושה שורה זו.
וכתב עוד המרדכי )ש( הדא דתימא בשאר עבירות אבל המוציא ש רע על חבירו אי
לו מחילה עולמית עכ"ל ,וכ כתבו הסמ"ג )עשי טז( והגהות מיימוניות פרק ב' דהלכות
תשובה )אות ט( ,וכ כתב מהר"י ווייל )סי' קצא וסי' קצב( דאי צרי למחול לו א
הוציא עליו ש רע אבל בשאר דברי לא יהא המוחל אכזרי ,ועיי בחש משפט סימ
תכ"ב:
 :à óéòñ íù :êåøò ïçìåùהחובל בחבירו א על פי שנת לו ה' דברי אינו מתכפר
לו עד שיבקש ממנו וימחול לו ,ואסור לנחבל להיות אכזרי מלמחול כי
אי זה דר זרע ישראל ,אלא כיו שבקש ממנו החובל ונתחנ לו פע ראשונה ושניה
וידוע שהוא שב מחטאו וניח מרעתו ימחול לו ,וכל הממהר למחול הרי זה משובח ורוח
חכמי נוחה הימנו :ä"âä .ועיי באורח חיי סימ תר"ו .אסור לבקש די מ השמי על
חבירו שעשה לו רעה...
 :à óéòñ :ùåáìהחובל בחבירו אע"פ שנות לו ה' דברי אינו מתכפר לו מ הצער
והבושת שביישו עד שיפייסנו שימחול לו ,שנאמר ועתה השב אשת האיש ויתפלל
בעד ,כלומר השב לו אשתו ופייסהו על צערו ובושתו שהיה לו על יד ויתפלל בעד,
ואז יתכפר ל וזולת זה לא תכופר עונ ,וכשיפייסנו אסור לנחבל להיות אכזרי מלמחול
לו ,וכל שהוא אכזרי מלמחול אי זה מדר זרע ישראל ,אלא כיו שבקש ממנו החובל
ומתחנ לו פע ראשונה ושנייה ויודע שהוא שב מחטאו וניח מרעתו ימחול לו ,וכל
הממהר למחול הרי זה משובח ורוח חכמי נוחה הימנו ,שכ עשה אברה אבינו ע"ה
שנאמר ויתפלל אברה אל האלקי וירפא אלקי את אבימל ,ועיי בלבוש התכלת סימ
תר"ו >?<.
 :à óéòñ :áëú 'éñ î"åç :ïçìùä êåøòהחובל בחבירו א על פי שנת לו חמשה
דברי שנתבארו מ"מ אינו מתכפר לו בידי שמי עד שיבקש ממנו
מחילה ,וכ שנו חכמי כל אלו שאמרו חכמי דמי בושתו אבל צערו אפילו הביא כל
אילי נביות שבעול אי נמחל לו עד שיבקש ממנו מחילה שנאמר ועתה השב אשת האיש
כי נביא הוא ויתפלל בעד וחיה וממילא כיו שצוהו שיבקש מאברה שיתפלל בעדו
מסתמא בקש ממנו מחילה ,ומדהצרי הקדוש ברו הוא שיבקש כ ש"מ דבלא"ה אינו
נמחל לו ]מע"מ[ והצער הוא מה שדואג על בושתו ]רש"י[ ,ואסור לנחבל להיות אכזרי
מלמחול כי אי זה דר זרע ישראל וכשבקש החובל ממנו מחילה פע ראשונה ושניה
ושב מחטאו ונח מרעתו ימחול לו וא לא מחל לו בשני פעמי יבקש ממנו פע שלישי
כמ"ש באו"ח סי' תר"ו ,וכל הממהר למחול ה"ז משובח ורוח חכמי נוחה הימנו:
 :á óéòñיראה לי דבחבלות די כשבקש ממנו מחילה א בינו לבי עצמו ,אבל בחרופי
וגדופי א חרפו ברבי צרי לבקש ממנו מחילה ברבי ,ויאמר שקר דברתי ,וא הוציא
עליו ש רע מבואר באו"ח ש דאי צרי למחול לו מפני שפגע בכבוד אבותיו או בניו,
ומ"מ ג בזה לא יהיה אכזרי א שיפרס כמה פעמי ברבי ששקר דבר ושמתודה על
חטאו וחבר חברא אית ליה ויתודע בכל מקו שיצא הש רע ששקר הוא וכ הדי
במכנה ש לחבירו והוא ש בזיו  ,יבקש מחילה ויעקור הכינוי מפי הבריות ,ובלא זה
א"צ למחול לו ]נ"ל[:
 :â óéòñאמרו חז"ל המוסר די על חבירו לשמי הוא נענש תחלה...
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 :ã óéòñמלשו הטור משמע דאי צרי החובל לבקש מחילה מהנחבל אלא א כ היה
בושת בהחבלה ,וכ משמע מרש"י ז"ל ומלשו הראב"ד ז"ל שהובא בשיטה מקובצת ש,
אבל מלשו הגאו שהובא ש משמע דהמחילה היא על הצער דאי אד מוחל צערא
דגופא בעד ממו  ,ומפרש מ"ש בגמ' אבל צערו אי נמחל לו צער ממש ]וצ"ל שמפרש
מ"ש ש כל אלו דמי בושתו ,כלומר דנזק וריפוי ושבת ודאי דיצא בדמי ואפילו בושת
ג"כ יצא בדמי ,משא"כ צער ולא קאי אמשנה הקודמת ע"ש ודו"ק[:
)å"øú ïîéñ íééç çøåà (á

 :åøú ïîéñ :íééç çøåà øåèוית כל אד אל לבו בערב יו הכפורי לפייס לכל מי
שפשע כנגדו דעבירות שבי אד למקו יו הכיפורי מכפר ושבי
אד לחבירו אי יו הכפורי מכפר עד שיפייסנו ואפילו לא הקניטו אלא בדברי צרי
לפייסו וצרי ליל לו וא אינו מתפייס בראשונה יחזור ויל לו פ"ב וג' ובכל פע יקח
ג' שיפייסנו שימחול לו וא אינו מתפייס בג"פ אינו צרי לפייסו עוד וה"מ לחבירו אבל
לרבו צרי להרבות עליו רעי עד שיתפייס וא מת מביא עשרה בני אד ומעמיד על
קברו ואומר חטאתי לאלהי ישראל ולפלוני זה שפשעתי לו –
– ועושי כ כדי שיהא לב כל ישראל של כל אחד ע חבירו ולא יהיה מקו לשט
לקטרג עליה והכי איתא בפרק ט"ו מפרקי ר"א ראה סמאל שלא נמצא חטא בישראל
ביו הכפורי ואומר רבו העול יש ל ע אחד באר כמלאכי השרת מה מלאכי השרת
יחיפי רגל א ישראל יחיפי רגל ביה"כ מה מלאכי השרת אי לה קפיצה א ישראל אי
לה קפיצה עומדי על רגליה ביו הכפורי מה מלאכי השרת נקיי מכל חטא כ
ישראל נקיי מכל חטא מה מה"ש שלו ביניה כ ישראל ביו הכפורי והקב"ה שומע
עדות מ המקטרגי ומכפר עליה:
 :åøú ïîéñ íééç çøåà :óñåé úéáא וית כל אד אל לבו בערב יו הכפורי לפייס
לכל מי שפשע כנגדו .כ כתב הרא"ש במסכת יומא )סי' כד( והביא ראיה
מדאמרינ בגמרא )פז (:דרב אזל לפיוסי לרבי חנינא במעלי יומא דכפורי ואמרינ נמי הת
)ע"א( רב הוה ליה מילתא בהדי ההוא טבחא כלומר שהטבח חטא לו נטר ליה תריסר ירחי
דשתא ולא אתא כי אתא מעלי יומא דכפורי אמר איזל אנא ואפיק מדעתיה:
ומ"ש דעבירות שבי אד למקו יו הכפורי מכפר וכו' עד אינו צרי לפייסו עוד .פשוט
בסו מסכת יומא )פה:(:
ומ"ש והני מילי לחבירו אבל לרבו צרי להרבות עליו רעי עד שיתפייס .כ כתבו ש
הרי" )ו (.והרא"ש )סו"ס יז( וכ כתב הרמב" בפרק ב' מהלכות תשובה )ה"ט( ,ונראה
שלמדו כ מדאמרינ בגמרא )פז (:דרב אזיל לפיוסי לרבי חנינא תליסר מעלי יומא דכיפורי
ופרי והיכי עביד הכי והאמר ר' יוסי בר חנינא כל המבקש מטו מחבירו אל יבקש ממנו
יותר משלש פעמי ומשני רב שאני וסוברי דהכי קאמר רבו שאני שאפילו כמה פעמי
צרי לבקש ממנו עד שיתפייס ורבי חנינא היה רבו של רב שהיה הוא יושב בראש במקו
רבינו הקדוש אבל רש"י פירש רב שאני מחמיר על עצמו היה :ודע דבגמרא פרי ורבי
חנינא היכי עביד הכי והאמר רבא כל המעביר על מדותיו מעבירי לו על כל פשעיו ומשני
רבי חנינא חלמא חזי ליה לרב דזקפוהו בדיקלא וגמירי דכל דזקפוהו בדיקלא רישא הוי
אמר שמע מינה בעי למיעבד רשותא ולא איפייס כי היכי דליזיל וליגמר אורייתא בבבל:
ב :וא מת מביא עשרה בני אד ומעמיד על קברו וכו' .ש )ע"א( אמר רבי יוסי בר
חנינא כל המבקש מטו מחבירו אל יבקש ממנו יותר משלש פעמי וא מת מביא עשרה
בני אד ומעמיד על קברו וכו':
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ומ"ש ועושי כ כדי שיהא לב כל ישראל של וכו' .לאו אדסמי ליה בלחוד קאי אלא
ארישא קאי שכתב דבערב יו הכפורי יש לפייס לכל מי שפשע כנגדו :כתב המרדכי
במסכת יומא )סי' תשכג( מנהג לבקש מחילה ערב יו הכפורי כדאמר במדרש שובה
ישראל:
ג :וכתב עוד )ש סי' תשכד ,ב"ק סי' קו( תקנת קדמונינו וחר שלא להוציא ש רע על
המתי ויש סמ לדבר בהגדה דרבי תנחומא פרשת ואתחנ )אות ו(:
 ,'åëå ñééôì øåôë íåé áøòá åáì ìà íãà ìë ïúéå :à :åøú ïîéñ íééç çøåà :ùãç úéáכ
כתב הרא"ש בפרק יו הכפורי והביא ראיה לדבריו ורצונו לומר שאל
יאמר היו או למחר אפייסנו אלא בערב יו הכפורי יפייסנו ולא יעבור מה שאי כ
בשאר ימות השנה שא על פי שראוי לכל אד לפייס תיכ למי שפשע כנגדו מכל מקו
יכול הוא להניח העני ליו אחר:
 .'åëå åì êìéì êéøöå ù"îåפשוט ש )פז( במעשי שאירעו ,וכ כתוב ל התרפס ורהב
רעי ,אלמא דצרי ליל לו .והא דג' שורות בג' בני אד ,מימרא דרב חסדא ש ,ומשמע
לש ממימרא דר' יוסי ב"ר חנינא דצרי לפייסנו בכל פע במי ריצוי אחר כדכתיב אנא
שא נא ועתה שא נא ,וכ"כ במהרי"ל )ליל יוה"כ סי' ד >?<( דבשלשה מיני רצויי ירצנו,
אלא שהרי" והרמב" והסמ"ג והרא"ש לא הביאו זה בחיבוריה:
 ,åøéáçì éìéî éðäå ù"îå :áכ כתבו הרי" והרא"ש לש וכ כתבו הרמב" והסמ"ג
בהלכות תשובה )עשי טז( ,וטעמ משו דגרסי אמאי דפרי הת ארב שהיה מבקש
מחילה מר' חנינא י"ג ערבי יו הכפורי ולא איפייס ,והיכי עביד הכי והאמר ר' יוסי ב"ר
חנינא כל המבקש מטו מחבירו אל יבקש ממנו יותר משלש פעמי ,ומשני רבו שאני,
ודלא כגירסת רש"י רב שאני ,ופירש רב שאני מחמיר על עצמו היה.
ומשמע לגירסת דבחבירו אסור לפייסו יותר משלש פעמי וכדמשמע מלישנא דקאמר
היכי עביד הכי אלא מניחו והול לו וכ כתבו להדיא בחיבוריה ,וא כ איכא למידק
אדברי רבינו שתופס שיטת וכתב כא אינו צרי לפייסו עוד ,דמשמע שא רצה לפייסו
עוד הרשות בידו.
וצרי לומר לדעת רבינו דמאי דקאמר היכי עביד הכי ,היינו משו דקס"ד דתלמודא
דחבירו היה ומדינא עביד רב הכי ,ולהכי פרי דמדינא ודאי אי צרי לבקש מחבירו יותר
משלש פעמי ,ומשני רבו שאני דמדינא עד שיפייס את רבו ואפילו אל פעמי ,אבל
לפני משורת הדי אפילו בחבירו יכול הוא לפייסו ואפילו אל פעמי ,והכי מסתברא
א אי ש בזיו תורה ,ור' יוסי דאמר אל יבקש יותר היינו לומר דמ הדי אי לבקש
יותר ואינו מדבר בלפני משורת הדי כ נראה לי דעת רבינו וכ עיקר:

> ˜< „Ï

 ìכשיש תועלת יכול שלא למחול ,וצ"ע שזה דלא כרש"י

ודע דבגמרא פרי ור' חנינא היכי עביד הכי להיות אכזרי מלמחול ופריק חלמא חזא ליה
לרב דזקפוהו בדיקלא וכו' ,משמע דכל היכא שהמוחל אינו עושה כ לאכזריות אלא לשו
טע כגו שיש לו ריוח בזה יכול לעשות כ  ,ובהגהות שלח ערו כתוב שיכול שלא
ימחול כשמכוי לטובת המבקש מחילה ,נראה שהיה מפרש ההוא עובדא דקאמר הת ר'
חנינא אמר שמע מינה בעי למיעבד רשותא ,פירוש ויטילו עליו צרכי צבור ולא איפייס
כי היכי דליזיל ולגמר אורייתא בבבל ולא יתבטל מדברי תורה ,דלפי פירוש זה עשה כ
ר' חנינא לטובתו של רב ,ומשמע אבל לטובת המוחל עצמו אינו יכול לעשות כ  ,ואיני
יודע היכ מצא פירוש זה כי רש"י פירש בהיפ וכסברא הראשונה:

 ìלפרט החטא

מצאתי :המבקש מחילה שפשע כנגדו צרי לפרש בשעת המחילה אותה פשיעה דרשות
מהר"ש )סי' שלג( ,וכ עיקר דלמאי דכתבינ לקמ בסימ תר"ז )ס"א( דצרי לפרט החטא

> ˜< ‰Ï

66

‡ÒÂÈÙÂ ‰ÏÈÁÓ ‰·Â˘˙ 9 Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ¯ˆÂ
ùãç úéá

î

êåøò ïçìåù

î

ùåáì

בוידויו לפני המקו ,הוא הדי נמי בוידויו לפני חבירו ,דבהא אי לחלק בי עבירות שבינו
לבי המקו לבינו ובי חבירו ,ובירושלמי דיומא )פ"ח ה"ז( דאמר הדי דחטא על חבריה
צרי למימר ליה סרחית על ואי קבלה הא טבות ואי לא מייתי בני נשא ומפייס ליה
קדמיהו וכו' ,לאו דוקא דאמר בסת סרחית על ,אלא צרי לפרש אותה פשיעה כדפרישית.
ודע דבספר עי יעקב )ירושלמי פירוש הכותב אות ו( דקדק מלשו הירושלמי הנזכר
שהחוטא יל לכתחלה מעצמו לבקש מחילה ואי לא קבלו אז יביא עמו אנשי וחוזר
לבקש ממנו בפניה דלא כמו שנוהגי מקצת בני אד לשלוח תחלה אמצעי שירצה לעלוב
לקבל פיוס העולב:
 ,'åëå úî íàå ù"îå :âמימרא דרבי יוסי בר חנינא ,ומשמע דבאינו מת אי צרי שורה של
עשרה בני אד ,וכ מבואר בשאר מחברי ,אלא שבמרדכי כתב דכשהול לפייסו בשלש
שורות של שלשה בני אד ולא איפייס איתא בתנחומא אמר ר' שמואל יביא עשרה בני
אד ויעשה שורה אחת ויאמר לה קטטה היתה ביני ובי חבירי והלכתי לרצותו ולא
קיבל עליו והקדוש ברו הוא רואה שהשפיל עצמו ומרח עליו וכו' ,וכ כתב במהרי"ל
)עמ' שכה(:
כתב הסמ"ג בסו הלכות תשובה :בירושלמי דהחובל )ה"ז( אמר רב יוס הדא דאיתמר
שצרי למחול באד שלא הוציא עליו ש רע אבל בהוציא עליו ש רע אי לו מחילה
עולמית ע"כ ,ונראה דמה שכתב אי לו מחילה עולמית הוי כמו טע לומר שאי המוחל
נקרא אכזרי בשביל זה ,דמאחר שהש רע יזיק לו ולדורותיו ,וא א אחד מה מוחל
האחר אינו מוחל ,וא כ אי לו מחילה עולמית ,הילכ ג אותו שהוציא עליו ש רע
אינו נקרא אכזרי א אינו מוחל לו ,שהרי הש רע פוגע בכבודו ובכבוד דורותיו עד עול
וזהו עלבו גדול שאי ראוי לשו אחד מה למחול על זה ,אבל מכל מקו כל אחד
מה יעשה שלו לבקש מחילה אפילו הוציא עליו ש רע שמא ימחול לו ,ומטע זה א
מת צרי להביא עשרה בני אד וכו' דאצל המבייש לא נשתנה די בקשת המחילה אצל
ש רע כל עיקר כי א אצל המתבייש נשתנה הדי כדלעיל:
 :åøú ïîéñ íééç çøåà :êåøò ïçìåùסעי א :עבירות שבי אד לחבירו אי יו
הכיפורי מכפר עד שיפייסנו ,אפילו לא הקניטו אלא בדברי צרי
לפייסו ,וא אינו מתפייס בראשונה יחזור ויל פע שנייה ושלישית ,ובכל פע יקח עמו
שלשה אנשי ,וא אינו מתפייס בשלשה פעמי אינו זקוק לו) .מיהו יאמר אח"כ לפני
י' שבקש ממנו מחילה( )מרדכי דיומא ומהרי"ל( ,וא הוא רבו צרי ליל לו כמה פעמי
עד שיתפייס.
 :äâäוהמוחל לא יהיה אכזרי מלמחול )מהרי"ל( ,א לא שמכוו לטובת המבקש מחילה
)גמרא דיומא(; וא הוציא עליו ש רע ,אינו צרי למחול לו) .מרדכי וסמ"ג והגה"מ
פ"ב מהלכות תשובה ומהרי"ו(.
סעי ב :א מת אשר חטא לו ,מביא י' בני אד ומעמיד על קברו ואומר חטאתי לאלהי
ישראל ולפלוני זה שחטאתי לו) ,ונהגו לבקש מחילה בערב יו כפור מרדכי דיומא(.
 .à óéòñ :å"øú ïîéñ :ùåáìוית כל אד אל לבו בערב יו"כ לפייס לכל מי שפשע
כנגדו ,דעבירות שבי הרב"ה לאד יה"כ מכפר שנאמר כי ביו הזה יכפר עליכ
וכו' לפני ה' תטהרו ,כלומר מה שחטאת לפני ה' היו הזה מכפר וממנו תטהרו ,אבל
מה שבי אד לחבירו אי יוה"כ מכפר עד שיפייסנו ,ואפילו לא הקניטו אלא בדברי
צרי לפייסו.
וצרי ליל אצלו וא אינו מתפייס ראשונה יחזור ויל אליו פע ושתי ושלש דילפינ
מקרא שצרי לבקש כל אד מחילה מחבירו ג' פעמי כמו שעשו אחי יוס ליוס
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דכתיב אנא שא נא פשע וגו' ועתה שא נאוגו' ,הרי ג' פעמי נא שהוא לשו בקשה
שבקשו ממנו מחילה ג' פעמי .ובכל פע יקח עמו ג' אנשי שיפייסו שימחול לו שנאמר
ישור על אנשי וכו' ,וא אינו מתפייס בשלישי אינו צרי לפייסו עוד ,מיהו יאמר הדבר
עוד בפני עשרה שבקש ממנו מחילה והוא לא רצה למחול כדי שלא יחשדוהו שמצדו
נבצר ואז די לו ואי צרי יותר ואדרבא הוא עשה את שלו והעביר על מדותיו וחבירו
נקרא אכזרי שאינו רוצה למחול ,ג לא ימחול לו הש"י עוונותיו לחבירו ולא יעבור הש"י
על מדותיו למחול לו ג"כ כי היא המדה הנכונה כנגד המדה,
בד"א בדברי בעלמא אבל א הוציא עליו ש רע אי חבירו צרי למחול לו ואפילו
הביא כל אילי נביות כי נגע בכבודו וגר לו שבכל יו הבריות שופכי את דמו דאזיל
סומקא ואתי חיורא כי ישמע חרפתו מאחרי המאמיני לדברי מי שהוציא עליו ש"ר ולא
יכופר לו לזה עונו עד יו מותו ע"כ ירבה עליו רעי אפילו אל פעמי אולי יתרצה
וימחול לו ,מיהו א לא רצה המתבייש אי איסור בזה ויכול לנטור לו איבה על זה וכ
איתא בירושלמי ,וכתב מהר"א ז"ל ]מה"ר איסרלין בתרומת הדשן >?<[ דטעמא רבה אית בה
דדלמא שמע איניש באפוקי קלא בישא ולא שמע בפיוסו ולא נפק הא גברא מידי חשדא
דש רע א"כ היא ימחול לו,
וג השט אי לו פתחו פה שבסמו כדי לקטרג דשאני פושעי שפשעו נגד הש"י
דכביכול כשמבקשי ממנו מחילה והוא ית' מוחל שוב לא יזכרו ולא יפקדו וכו' ,אבל
כא אי ימחול לזה עכשיו ולמחר יבוא אחר ויזכיר לו את הש רע ששמע שהוציא זה
עליו ויחוור פניו עד דאזיל סומקא ואתי חיוורא ואי לא יזכרנו ויטור שנאה על זה שהוציא
עליו ראשונה או אפילו חדשו שנית דאיכא דשמע במפיק ש"ר ולא שמע בפיוס.
ומה שאמרנו שאי צרי ליל יותר מג' פעמי וג' אנשי ,הני מילי חבירו אבל לרבו
צרי להרבות עליו רעי עד שיתפייס.
 :á óéòñוא מת אותו שפשע כנגדו יביא עשרה בני אד ויעמוד על קברו ויאמר חטאתי
לאלהי ישראל ולפלוני זה שפשעתי לו ,והפיוס הזה שעושי כל אחד לחבירו הטע הוא
כדי שיהיה לב כל ישראל של זה ע זה ולא יהא מקו לשט לקטרג עליה ,כדאמרינ
בפרקי ר"א )פרק מו( ראה סמא"ל שלא מצא חטא ביוה"כ בישראל ,אמר לפניו רבש"ע
יש ל ע אחד באר כמלאכי השרת מה מלאכי השרת יחפי רגל א ישראל יחפי רגל,
מה מלאכי השרת אי לה קפיצה א ישראל אי לה קפיצה ביוה"כ שעומדי על
רגליה ,מה מלאכי השרת נקיי מכל חטא א ישראל נקיי מכל חטא ,מה מלאכי השרת
שלו ביניה א ישראל שלו ביניה ביוה"כ ,והקב"ה שומע עדות מ המקטריגי ומכפר
לה ,עד כא .
וא לא יהיה לב של זה ע זה אז יהיה מקו לשט לקטרג ויהיה לו פתחו פה לומר
רבונו של עול העומדי לפני ומבקשי מחילה ממ על עוונותיה התנהג עמה
כמידת ,שהרי ה אי רוצי למחול זה לזה ג אתה לא תמחול לה ,ואגב זה מזכיר
את עוונותיה ואומר זה פשע לחבירו דבר מועט ואינו רוצה למחול לו ,קל וחומר הפשעי
שעשו כנגד שה גדולי ועצומי ורבו למנות ואי תמחול לה,
לכ יזהרו למחול זה לזה ,ולא כאלו השוטי שנוהגי לבקש מחילה איש מאת מכרו
ואיש מאת רעהו שיודע שלא פשע כנגדו ,וא פשע כנגדו אינו נוטר לו שנאה ,ובמי
שפשע כנגדו אינו מפייס ונוטר לו שנאה ,אי זה אלא מנהג שטות ,ואדרבה ה מעוררי
על עצמ מדת הדי לית מקו לשט לקטרג עליה:
 ,'åë åáø àåä íàå (à) :åøú ïîéñ :áäæ éøåèכתב המגיד משנה דרמב" ילי לחלק בי
רבו לאחר מדאמרי' פרק בתרא דיומא דרב אזיל לפייסיה לר"ח תליסר ערב
יוה"כ ,ומקשינ היכי עביד הכי והאר"י בר חנינא כל המבקש מטו מחבירו אל יבקש ממנו
יותר מג' פעמי ,ומשני רב שאני ופירש"י רב היה מחמיר על עצמו ,א"כ אי לנו הוכחה

> ˜< ËÏ

> ˜< Ó

68

‡ÒÂÈÙÂ ‰ÏÈÁÓ ‰·Â˘˙ 9 Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ¯ˆÂ
áäæ éøåè

î

íäøáà ïâî

לחלק בי רבו לאחר ,אלא דהרמב" פירש דרב שאני היינו דר"ח היה רבו של רב ,ולפי
זה לא הוזכר שו דבר מעני להחמיר על עצמו דלא כפירש"י ,וא"כ קשה מאי טעמא
באמת לא משני הגמרא דמחמיר על עצמו היה כפירש"י ,וא נאמר דאסור לו להחמיר
בזה יותר מהדי קשה על הטור ושו"ע שכתבו אי צרי יותר דמשמע אי איסור א עושה
יותר.
ונראה דהרמב" וטור ס"ל דודאי אי למחות במי שרוצה לבקש יותר ,וג רב היה מחמיר
וכפירש"י כ פירשו ג ה ,והא דלמדו לחלק בי רבו לאחר לא מכח רב למדו כ דבאמת
רב לא היה תלמיד של ר"ח אעפ"י שר"ח היה הראש ואב"ד במקו רבינו הקדוש ,אלא
דלמדו כ מדאר"י ב"ח המבקש מטו מחבירו כו' ,משמע דוקא בחבירו אבל לא ברבו
וא"כ מסתבר עד שיפייסנו ,כנ"ל בזה:
) ,ù÷áîä úáåèì ïéåëéù àì íà (áאיני יודע מקור לזה ובגמרא פרכינ ור"ח היכי עביד הכי
הא תנ המוחל לא יהיה אכזרי ומשני דחזא בחלמא שרב יהיה ראש ישיבה במקומו והיה
דואג מ המיתה כי אי מלכות נוגעת כו' ,על כ לא אפייס כי היכי דליזול רב ולגמור
אורייתא בבבל ,ולא מצינו דבר זה שזכר רמ"א כא  .ומו"ח ז"ל ]הב"ח[ פירש דרמ"א
מפרש הגמרא שר"ח ראה שרב יהיה לראש ויהיו עליו צרכי צבור ולא יוכל ללמוד על כ
דחה אותו לבבל ללמוד ,אבל קשה מנ"ל לרמ"א לפרש שלא כדברי רש"י.
ולעד"נ דרמ"א מפרש ג"כ כרש"י אלא דלמד ממנו לזה כי היכי דש לא מחל ר' חנינא
בשביל הטע שהיה לו ,הכא נמי א הוא מבקש לטובתו של המבקש כי היכי שיהיה
נכנע לבו הערל ,הרשות בידו:

) ,'åë ø"ù åéìò àéöåä (âבמרדכי כתוב הוציא עליו ש"ר אי לו מחילה עולמית משמע פי'
שאי המוחל אכזרי כשאי מוחל אבל א רצה למחול הוי מחילה מ"ה א מת אותו
שחטא לו מהני לעני זה א שהוציא עליו ש"ר דאמרי' אלו היה קיי היה מוחל לו:

 :åøú ïîéñ :íäøáà ïâîבשעת מחילה צרי לפרט החטא לחבירו )ב"ח( ונ"ל דא
חבירו מתבייש בזה לא יפרוט אותו) :א( יחזור ויל ,ויפייסנו בכל פע
במי ריצוי אחר )ב"ח() :ב( אינו זקוק לו ,וא רצה לפייסו יותר רשאי א אי ש בזיו
תורה )ב"ח() :ג( הוא רבו ,אפי' אינו רבו מובהק רק ששמע ממנו דברי תורה )מ"צ ח"ב
מ"ט() :ד( א לא שמכוי  ,וה"ה א מכוי לטובתו כדאיתא בגמ' שר"ח לא רצה למחול
לרב משו שראה בחלו שרב יהיה ראש הישיבה ונתירא שמא ידחוהו ולכ לא רצה
למחול לו כדי שיל רב למקו אחר לבבל ויהיה ש ראש ישיבה ]ב"ח[:
כתב על זה  :à"òø úåäâäáויהיה ש ראש ישיבה )ב"ח( ,לא מצאתי כ בב"ח
ואדרבא כ' בהיפ דמשמע מדעת הג"ה דא הוא רק לטובת המוחל צרי למחול
עיי"ש .וע' בס' תוס' יוה"כ ,בפר"ח ואליה רבה.

)ה( א"צ למחול לו ,משו דאיכא דשמע בהוצאת ש"ר ולא שמע בפיוס ולא נפק האי
גברא מחשדא ומ"מ מדת ענוה למחול ]יש"ש פ"ח דב"ק ס"ג בש מהרא"י סי' רי"ב[:

)ו( א מת ,וא אמר לאחד ממזר פג בכבוד אבותיו ג"כ ]מהרי"ו[ ,וביש"ש ש סי' מ"ו
כתב דא"צ דיכול לומר עלי כוונתי אא"כ קראו ממזר ב ממזר ,וכ"מ בקידושי ד י"ח
בתוס' הקור' לחבירו ממזר סופג את הארבעי משו דחשד לחבירו שעבר על לאו דלא
יבא ממזר וכו' ,וקש' דהא חשד לאביו שבא על חייבי כריתות ,אלא ע"כ נתכוי אלא לו:
וכתב על זה  :à"øâä øåàéááעיי מק"א ס"ק ו' ,ומ"ש בש יש"ש כ עיקר ,כמ"ש
עד שיתכוי לבייש )לשו הטור ושו"ע חו"מ ת"כ( ,ודברי מג"א תמוהי שכת' שחשד
לאביו כו' ,וצ"ל לאמו .ע"כ מהגר"א
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 :øôåñ íúç úåäâäáåש :במג"א סק"ו דחשד לחבירו ,נ"ב ,פי' רדב"ז ח"ג סי'
ת"פ דהו"ל מעיד בו יחידי כטוביה חטא וזיגד מנגיד והיינו כשקורא לו שלא על דר
מריבה וקטטה דאל"ה לא הוה כמעיד אלא זלזול בעלמא וק"ל ,ובתשובה הארכתי.
ע"כ חת"ס .ו :íéøôà ãéáעי' בספרי שו"ת בית אפרי חאה"ע סי' ג' מ"ש בזה.

)ז( על קברו ,וצרי ליל לש יח וא הוא חו לג' פרסאות ישלח שלוחו ]יש"ש סי'
כ[ ,וא חירפו לאחר מיתה אי צרי ליל על קברו אלא מבקש ממנו מחילה במקו
שביישו )כ"ה(:

 ,åðñééôéù ãò øôëî ë"äåé ïéà ù"îå :å"øú ïîéñ :ùãç éøôכתב מוהר"ש גרמיזא ז"ל
שעבירה שבי אד לחבירו יש בה חלק למקו כגו א ביזהו בדברי,
הרי עבר אואהבת לרע כמו וכיוצא ,וכ זמ שלא הרצה את חבירו ,אפילו מה שבי
אד למקו אינו מכפר.

 ,åñééôì êéøöכתב מוהר" חביב )כפות תמרי( שמה שנוהגי בזמנינו זה כי יחטא איש
לאיש והקניטו בדברי נכנס אמצעי ביניה לתוו השלו הוי מנהג בטעות אלא שהעולב
יל מעצמו לפני העלוב ויאמר לו סרחתי ,ודקדק כ מ הירושלמי ,ואי נ"ל כ דכיו
דסו סו הול לפייסו ,א העלוב מתפייס מה בכ א עבר זה בתוכ ,וג בספר יפה
מראה כתב שאי דבריו מוכרחי וכ עיקר.

כתב הרמב" בפ"ב מהלכות תשובה ושבח גדול לשב שיתודה ברבי ויודיע פשעיו לה
ומגלה עבירות שבינו לבי חבירו לאחרי ואומר לה אמנ חטאתי לפלוני ועשיתי לו
כ וכ והריני היו שב ומתנח ,אבל עבירות שבי אד למקו אי צרי לפרס עצמו
ועזות פני היא לו א גיל אלא שב לפני האל ברו הוא ופורט חטאיו לפניו ומתודה
עליה לפני רבי סת ,עכ"ל.
כתב מוהרי"ק שורש קכ"ט הבא על הפנויה א ברצונה ,עבירות שבי אד למקו מקרי,
וא באונס או שבא עליה בשעת עילופה ,עבירות שבי אד לחבירו מיקרי וצרי לפרט
את החטא ,ועיי בהשגות וכמ"ש הכ"מ ובמוהרי"ט ח"ב בתשובה השייכות לא"ח שאלה
ח' וכמ"ש לקמ בסי' תר"ז סעי ב' בס"ד.

 ,åëå úéùéìùå äééðù íòô ù"îåבפרק בתרא דיומא צרי לפייסו בשלש שורות של שלש
בני אד שנאמר ישור על אנשי ויאמר חטאתי וישר העויתי ולא שוה לי ,ופירש"י ויאמר
חטאתי הרי פע אחת וישר העויתי הרי שתי ולא שוה לי הרי שלש ע"כ .ומכה משמע
קצת דבעי לפייסו בג' מיני ריצויי והכי משמע נמי מהא דילי לה מאחי יוס וכ"כ בס'
ב"ח וכ דעת אלא שהפוסקי לא ביאור זה ודו"ק.
 ,åì ÷å÷æ åðéà ë"ùîåמשמע דאי בעי לשאול ממנו מחילה יותר מג' פעמי רשאי וכ דעת
הטור ,אבל מדברי הרמב" בפ"ב מהל' תשובה נראה שאינו רשאי והכי משמע לישנא
דגמ' דקאמר כל המבקש מטו מחבירו אל יבקש יותר מג' פעמי משמע דאיסורא איכא,
והכי מוכח עוד דאהא דאמרינ אזל רב לגבי רבי חנינא תליסר מעלי יומא דכפורי ולא
איפייס פרכינ והיכי עביד הכי והאמר רבי יוסי בר חנינא כל המבקש מטו מחבירו וכו',
ומאי קשיא ליה דילמא רב מחמיר על עצמו היה ,ואע"ג דלפי' רש"י משני הכי מ"מ אי
פירושו מחוור והעיקר דכי משני רב שאני ר"ל דכיו דר"ח היה כרבו של רב שואל ממנו
אפילו אל פעמי ,אלמא דלשאינו רבו אינו רשאי והכי נקטינ .

ודבר ברור הוא דכיו שיותר מג' פעמי אינו זקוק לו עוד לפייסו ,שיו הכיפור מכפר,
והיינו דתנ עבירות שבי אד לחבירו אי יוה"כ מכפר עד שירצה את חבירו ,דאלמא
דכל שמרצהו אע"פ שהוא לא נתרצה יוה"כ מכפר ,דאל"כ עד שיתרצה חבירו מבעי ליה.
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 ,'åëå áåø àåä íàå ù"îåפי' אפילו אינו רבו מובהק .ויראה דג לדעת רש"י שפירש דרב
שאני ר"ל שמחמיר על עצמו היה ,היינו משו שאינו מחשיב ר' חנינא רבו דרב ,ומיהו
לעני דינא מודה שא הוא רבו הול לו כמה פעמי לפייסו.
ומ"ש א לא שמכוי לטובת המבקש מחילה וכו' ,כתב בספר ב"ח דמשמע מדבריו דא
אינו לטובת המבקש אלא לטובת המחול אינו יכול לעשות כ והשיג עליו דליתא .ולענ"ד
אי כא שו משמעות דכיו שכתב דכל שמכוי לטובת המבקש מחילה שפיר עביד דלא
מחיל ממילא משמע דכל שאינו מכוי לאכזריות אלא שאינו מוחל מחמת איזו סיבה,
שפיר דמי.
 ,åì ìåçîì êéøö ïéà ù"îåלשו ירושלמי בפרק החובל אי לו מחילה עולמית ,ומיהו
מסתברא שיבקש ממנו מחילה וא מחל יש לו מחילה ,אלא שכוונת הירושלמי היא שא
אינו רוצה למחול עולמית דשפיר עביד ולא הוי אכזרי.
 ,'åëå åì àèç øùà úî íàכתב בספר כנה"ג בש שלטי הגבורי בפרק הזהב דדוקא
בשחטא לו בעודו בחיי ולא הספיק לשאול ממנו מחילה צרי ליל ממש על קברו אבל
א לא חטא אלא לאחר מיתה אי צרי ליל על קברו אלא מבקש ממנו מחילה במקו
שביישו.
 ,'åëå íãà éðá äøùò àéáî ù"îåיראה דהיינו טעמא דכיו שצ"ל חטאתי לה' אלקי ישראל,
בבציר מי' לאו אורח ארעא ,וי"מ כנגד ג' שורות של שלש בני אד ,ולפי זה משמע דהא
דאמרינ ג' שורות של ג' בני אד צרי שיהיו מחודשי שלא הלכו עמו בפע ראשונה,
ואי זה נכו .
 ,'åëå åìöà êìéì (à) :à óéòñ :åøú ïîéñ :äáø äéìàפירוש מעצמו יל ,ומה שנוהגי
לשלוח תחילה אמצעי שירצה לקבל פיוסי טעות הוא מהרי" חביב.
ויאמר אני מבקש סליחה ומחילה וכפרה מה' אלהי ישראל ואחר כ מפלוני שימחול לי
)י של שלמה פרק ח' דבבא קמא סימ מ"ט( .צרי אד להמציא עצמו אצל אותו שחטא
לו שיבקש ממנו מחילה ראב" .
כתבו מקובלי מי שאינו מעביר שנאה ביו כיפור אי תפילתו נשמעת ,המבקש לרבי
בכלל אינו יוצא א יודע שעשה לאיזה יחיד שו דבר בפרט .הבא על הפנויה א ברצונה
עבירה שבי אד למקו מיקרי וא באונס או שבא עליה בשעת עילופה ,עבירה שבי
אד לחבירו מיקרי מהרי"ק קכ"ט.
המבקש מחילה צרי לפרוט בשעת מחילה ,ב"ח ,וא חבירו מתבייש בזה לא יפרוט אותו,
מג אברה .וקצת קשה דהוה ליה לגמרא ביומא ד פ"ו לאוקמא תרי קראי בי אד
לחבירו אלא דיש חילוק א מתבייש:
) .'åëå íéùðà äùåìù (áבתניא עשרה אנשי וצרי עיו שסותר ש"ס ביומא ד פ"ז ,ויש
לחלק .כתב הב"ח דבכל פע יפייסנו במי ריצוי אחר וא רצו לפייסו יותר משלוש פעמי
רשאי א אי ש בזיו תורה:
) ,'åëå äøùò éðôá (âבמהרי"ל דיעמיד לפניו ויאמר בפניה:
) ,'åëå éøæëà àø÷ð [ùåáì] (ãא לא שמכוי לטובת המבקש מחילה רמ"א ,והלבוש שהשמיטו
נראה לי דקשיא ליה על רמ"א שכתב דזה נלמד מסו יומא דפרי ורבי חנינא היכי עביד
הכי ,והאמר רבא כל המעביר על מדותיו וכו' ומשני רבי חנינא חלמא חזי ליה לרב דזקפוהו
בדיקלא ,אמר שמע מינה בעו למעבד ליה רישיה ולא אפייס כי היכא דליזל ולגמור אורייתא
בבבל ,עד כא  .הא פירש רש"י דרבי חנינא ראש ישיבה היה דקאמר רבי חנינא בר חמא
ישב בראש ,וכשראה חלו זה על רב דאג למות ,לפי שאי מלכות וכו' אמר אדחייה
מהכא ויברח לבבל וכו' וא כ זה היה לטובת רבי חנינא המוחל ולא לטובת המבקש
מחילה.
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והא דלא כתב הלבוש די דטובת המוחל משו דפשיטא הוא דחיי קודמי  ,וג רמ"א
נראה דסבירא ליה דזה כל שכ הוא ודלא כב"ח ודו"ק .והנה הב"ח כתב דרמ"א פירש
בעי למיעבד רישיה ויטילו עליו צרכי ציבור ולא אפייסי כי היכא דליזל ולגמור אורייתא
בבבל ולא יתבטל מדברי תורה ,עד כא  .וקשה על כרח יהיה ראש דהא קאמר וגמירי
דכל דזקפוהו בדיקלא רישיה הוי וכמו שהיה באמת ראש בבבל.
א תמיה לי מכתובות ד ק"ג א"ל לרב גברא רבה איקלע ,אמר שמע מינה דנח נפשיה
דר' אפס ויתיב רבי חנינא ברישיה ,עד כא  .אלמא דרב ברח לבבל קוד שהיה רבי חנינא
ראש ישיבה שהרי כעס דרבי חנינא היה כשלמדו לפני רבי,
ויש לומר דמה שפירש רש"י ורבי חנינא ראש ישיבה היה רצה לומר שהיה בטוח שיהיה
ראש ישיבה מצוואת רבי וכתיב ותגזור אומר וגו' .א קשה על בית יוס דגריס בש"ס
רבו שאני דר"ח היה רבו דרב משו שהיה ראש ישיבה ,ודוחק גדול לומר שלא ברח
עדיי לבבל ולא היה ש ראש ישיבה ,רק הל לשעה לבבל וחזר לאר ישראל וחזר
וברח לבבל.
ובאמת אי לאו פירוש רש"י אמינא דבאמת לא היה רבי חנינא עדיי לראש משו ר' אפס,
רק היה בטוח כדלעיל וסבר דלכ חל לו זה על רב שיהיה ראש ישיבה לפניו כמו שהיה
באמת ראש בבבל קוד שנעשה רבי חנינא ,כדמשמע בש"ס הנזכר לעיל וא כ על כרח
ימות רב מהרה כדי שיעשה ג רבי חנינא ראש ולכ לא יתפייס ,וזה נראה לי דעת רמ"א
בש"ס הנזכר לעיל ושפיר הוי לטובת רב המבקש מחילה:
) .'åëå øåñéà ïéà [ùåáì] (äומכל מקו מדת ענווה למחול ,י של שלמה פרק ח' דבבא
קמא סימ ס"ג .וא מת אותו שהוציא עליו ש רע מהני דאמרינ אילו היה קיי היה
מוחל לו ב"ח וט"ז ,ויבקש קוד שטיהרו את המת י של שלמה ש סימ נ"ז:
) ,'åëå åáøì ìáà (åהבית יוס נדחק ובדה גירסא אחרת בש"ס כדי למצוא מקור לדי זה.
ולעניות דעתי למדו מדאמר ר' יהושע ב לוי כל המבקש מחבירו אל יבקש יותר משלושה
פעמי משמע דוקא חבירו ,וכ מצאתי בט"ז ,ואי לומר דנקט חבירו דלא נימא דקאי על
מחילה בי אד למקו דזה פשיטא דמייתא מאחי יוס ג מסיפא מבואר כ  ,ובזה מתור
קושיית הב"ח על הטור עיי ש ודו"ק:
 ,'åëå äøùò àéáé (æ) :á óéòñוה ישיבו מחול ל מחול ל ,מהרי" חביב .וצרי לפרוט
החטא גמרא ,כתב בשולח ערו תקנת וחר קדמוני שלא להוציא ש רע על המתי
והוא ממרדכי דיומא וסיי זה לשונו ,ורבי תמהו מה ראו על ככה ,עד שמצאתי בהגדת
ר' תנחומא אמר משה כל הכעס הזה וכו' ולכל באי עול אתה מוחל וכו' אמר לו הקב"ה
אמרת והנה קמת תחת אבותיכ תרבות אנשי חטאי וכי אברה יצחק ויעקב חוטאי
היו ,עד כא .
והקשיתי בדרושי הא בברכות אמר ר' יצחק כל המספר אחר המת כאילו מספר אחר האב ,
איכא דאמרי דלא ידעי ואיכא דאמרי דידע ולא איכפת להו איני והא חד אישתעי בתריה
דמר שמואל ונפל קניא מגג במוחו שאני צורבא מרבנ דקב"ה תבע ביקריה ,עד כא  ,וא
כ מאי ראיה מאבות שה צורבא מרבנ אבל בשאר מתי הוא כמספר אחר האב .
ונראה לי דסבירא ליה דלשו ראשו דלא ידעי משמע דאי ידעי איכפת להו ולמסקנא
קיימא ל דידעי ,וא כ אפילו בשאר מתי אסור והא דמייתא המרדכי התנחומא .נראה
דמינה מוכח דהלכה כלשו ראשו דאי ללשו שני דלא איכפת להו רק הקב"ה תבע ביקריה
א כ הוי כעבירה שבי אד למקו ,ואמאי לא נמחל למשה אלא על כרח דאיכפת
להו וא כ הוי בי אד לחבירו .ובזה ישבתי מדרש ילקוט ואתחנ אל ה' למה כדי
שיכנס לאר ,פירוש שמקשה כיו שחטא בי אד לחבירו למה מתהלל לה' .ומתר כדי
שיכנס לאר רצה לומר ליל למערת המכפלה לבקש מחילה.
וכתב מלבושי יו טוב כתבו שולח ערו כא להורות חומרת מי שעבר שאל יקל בעיניו
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לחזור אחר עשרה לבקש מחילה על קברו ,ולא עוד שזה דוקא א הוציא ש רע בעוד
שהיה זה בחיי אבל על מת צרי סליחה ג כ על החר ,עד כא  .ולכאורה אישתמיטתיה
מה שכתב בשלטי גיבורי סדר נזיקי ד צ"ג דהמבייש המת אי צרי ליל על קברו
אלא יבקש מחילה במקו שביישו .שוב ראיתי בי של שלמה דבבא קמא ש סימ נ'
שהסכי ליל על קברו ג החמיר ליל ש יח ,וא הוא חו לשלוש פרסאות ישלח
שלוחו ויאמר הנני השליח של פלוני מודה ברבי אי שמשלחני וכו' .ולפי זה קשיא
מתנחומא הנזכר לעיל היה לו למשה לשלוח שליח לאר ישראל לבקש מחילה:
 ,äìéçî ù÷áì åîöòî äìçúëì ùåøéô (à) :åøú ïîéñ ç"åà :àèåæ äéìàומה שנוהגי
לשלוח תחלה אמצעי שירצה לקבל פיוסי הוא טעות ,מהרי" חביב .כתב הב"ח מצאתי
דהמבקש מחילה צרי לפרש בשעת המחילה אותה פשיעה ,וראיה מהא דצרי לפרש
החטא לפני המקו ע"כ .ונ"ל שזה מאי דאמרינ בש"ס סו יומא מעמידי עשרה בני
אד על קברו ואומר חטאתי וכו' ולפלוני שחבלתי בו ע"כ ,דמרמז דצרי לפרט החטא
לכ אמר שחבלתי בו .וכ"מ בספר תניא .כתב בספר ראב" ד ע"ה צרי אד להמציא
עצמו אצל אותו שחטא לו שיבקש ממנו מחילה:
)ב( במהרי"ל כתב דיעמיד לפניו ויאמר בפניה ,וכ הוא מבואר בתניא ד קי"ב ]סי'
עט[:

)ג( א לא שמכוי לטובת המבקש מחילה )רמ"א( .והלבוש שהשמיטו נראה ליה דקשיא
ליה על רמ"א שכתב דזה נלמוד מסו יומא ,דפרי ור' חנינא היכי עביד הכי והאמר רבא
כל המעביר על מדותיו וכו' ,ומשני ר"ח חלמא חזיא ליה לרב דזקפוה בדיקלא אמר שמע
מינה בעי למיעבד ליה רישיה ,ולא אפייס כי היכא דליזיל וליגמור אורייתא בבבל ע"כ,
הא פירש רש"י דר"ח ראש ישיבה היה כדקאמר רבי חנינא בר חמא ישב בראש ,וכשראה
חלו זה על רב דאג למות לפי שאי מלכות וכו' ,אמר אדחוה מהכא ויברח לבבל וש
יהיה ראש ולא נדחי למות בשבילו ע"כ ,וא"כ זה היה לטובת ר' חנינא המוחל ולא לטובת
המבקש מחילה .והא דלא כתב הלבוש די דטובת המוחל ,משו דפשיטא הוא דחיי
קודמי  ,וג רמ"א נ"ל דס"ל דזה כל שכ הוא ,ודלא כב"ח ודוק עי"ש.
ומ"ש הב"ח דרמ"א פירש בעי למיעבד רשותא פירוש ויטילו עליו צרכי צבור ולא אפייס
כי היכא דליזול וליגמור אורייתא בבבל ולא יתבטל מדברי תורה עד כא  ,קשה הא ג
בבבל נעשה ראש .א תמיה לי הא מילתא דהוי לרב ע ר' חנינא היה מימי רבי ,ואמרינ
בכתובות ד ק"ג אמרו ליה לרב גברא רבה איקלע לנהרדעי אמר שמע מינה דנח נפשיה
דר' אפס ויתיב ר' חנינא ברישא ע"כ ,אלמא דרב ברח לבבל קוד שהיה ר"ח ראש ישיבה.
וי"ל דמה שפירש רש"י ור"ח ראש ישיבה היה ר"ל שהיה בטוח שיהיה ראש ישיבה מכח
צוואת רבי ,אבל לא היה עדיי ראש ישיבה משו דיתיב ר' אפס ברישא כדאיתא בכתובות
ש .א קשה על ב"י שהבאתי לעיל דגרס בש"ס רבו שאני משו דרבי חנינא היה רבו
של רב משו שהיה ראש ישיבה ,ודוחק גדול לומר שלא ברח עדיי לבבל ולא היה ש
ראש ישיבה רק הל לשעה לבבל וחזר לאר ישראל וחזר וברח לבבל .ובאמת אי לאו
פירוש רש"י אמינא דבאמת לא היה ר"ח עדיי לראש משו ר' אפס ,והוא היה בטוח
שיהא ראש משו ותגזור אומר ויק ל ,וסבר דלכ חל לו חלו זה על רב שיהא ראש
ישיבה לפניו ,כמו שהיה באמת ראש בבבל קוד שנעשה ר"ח כדמשמע בש"ס הנ"ל,
וא"כ ע"כ ימות רב מהרה כדי שיעשה ג ר"ח ראש לכ לא יתפייס ,וזה נ"ל דעת רמ"א
שהיה מפרש כ ש"ס הנ"ל ,וא כ הוי לטובת המבקש מחילה ודוק:
)ד( כ"כ הרי" והרמב" ,ועיי בב"י שנדחק ובדה מנפשו גירסא אחרת בש"ס כדי למצוא
מקור לדי זה ,ולענ"ד דלמדו מפשטי' דאמר ר"י כל המבקש מטו מחבירו וכו' משמע
דוקא חבירו אבל לא רבו ,וא"ל דנקט חבירו דלא נימא דקאי על מחילה בי אד למקו,
דזה פשיטא דהא מייתי ראיה מאחי יוס ,ג מסיפא מבואר כ עי"ש ודוק .והשתא ניחא
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קושיות הב"ח על הטור דגריס רבו שאני ,א"כ אסור לבקש יותר מג' פעמי ,דלק"מ דג
הטור גריס כרש"י רב שאני דמחמיר היה:
)ה( כבר פירשתי שצרי לפרוט החטא ,וכתב מהרי" חביב ז"ל וה ישיבו לו מחול ל
מחול ל ע"כ .וכתב הב"ח דא במוציא ש רע יביא עשרה בני אד על קברו שמא
ימחול לו .כתב בש"ע תקנת וחר קדמונינו שלא להוציא ש רע על המתי ע"כ .וכתב
מלבושי יו טוב כתבו כא להורות חומרות מי שיעבור שלא יקל בעיניו לחזור אחר עשרה
לבקש מחילה על קברו ע"כ .ואשתמטתיה ליה דברי שלטי גיבורי סדר נזיקי ד צ"ב
דכיו שביישו לאחר מיתה א"צ ליל על קברו אלא במקו שביישו .וכתב מלבושי יו
טוב דא הוציא ש רע על מי שכבר מת צרי סליחה ג כ על החר:
 :åøú :óñåé éëøáא .די א .עד שיפייסנו וכו' .יש מי שכתבא דא לא שב מעבירות
שבינו לחבירו ג עבירות שבינו למקו אינו מתכפר ,ואסמכיה אמתיניתי .
ואני אומר לא ניחא ליה למארייהו בהכי .ומייהו כתב הרב מהר"ש גארמיזא והביאו הרב
בפר"ח דבעבירות שבינו לחבירו איכא נמי חלק גבוה ,וכל שלא פייס את חבירו ג חלק
גבוה אשר בה לא נתכפר.
ב .וא הוא רבו וכו' .אפילו רבו שאינו מובהק .משפט צדק ח"ב סי' מ"ט .וכ"כ הרב
פר"ח .וכ מסתבר ,דודאי ר' חנינא לא היה רבו מובהק של רב ,וכמ"ש בספר יד אהר .
אבל מ"ש ש דכיו דר' חנינא ראש ישיבה אי אפשר שלא שמע רב ממנו איזה דבר ,הוא
אגב שיטפיה ,וכבר השיגו הרב יד מלאכי כלל תקנ"ו סו ד קל"א .ורואה אנכי שג
הרב אליה רבה כתב מש מר כמ"ש הרב יד אהר דר' חנינא היה רבו של רב משו
דהיה ראש ישיבה .ע"ש ס"ק ד' .ואי כ כונת מר  ,רק כוונתו להוכיח דר' חנינא היה
גדול מרב ,דהא מינהו רבי ראש ישיבה ,וכיו שהוא גדול ממנו יש מקו לומר שר' חנניא
רבו שאינו מובהק .וש בס"ק ד' וס"ק ו' כתב הרב אליה רבה דמר חידש גירסא אחרת
להמציא מקור לזה .וק"ק עליו דהא מבואר בב"י דלא חידש גירסא ,רק פירוש .ועיי מ"ש
הרשב" בתשובותיו ח"ג סי' קל"ה ד ל' ע"ג.
ג .הגהה .א לא שמכוי לטובת המבקש וכו' .מה שפירשו הרב ב"ח והרב אליה רבה
)אות ד( דמור" מפרש פירוש אחר בש"ס ,מלבד דהפירוש דחוק ,א איתא כדבריה
הו"ל לפרש בדרכי משה ,ולא להביא לשו הגמרא סת .ועיי בט"ז )ס"ק ב( ופר"ח.
ועמ"ש בספר יד אהר  ,ויש גמגו בדבריו .יעש"ה .ועיי במקראי קדש ד ק"י.
 (à) :åøú ïîéñ :áäæ úöáùî :íéãâî éøôוא ,עט"ז עב"י וב"ח ,וא"כ לכאורה הט"ז
זיכא שטרא לבי תרי דכתבו אי זקוק יותר הא רוצה רשאי וכתבו רק
צרי עד שיפייס ולמדו מרב ,וא"כ פשטא משמע והיכי עביד דהוי איסור ,ג מדלא פירוש
כרש"י וכו' ותיר שפירשו כרש"י ולמדו ממילת חבירו וכו' ,ועא"ר .והיכי עביד הכי לאו
איסור' אלא שאי צרי ועמ"א ב'.
עיי בטור ולבוש פרקי דר"א באריכות וכמדומה ראיתי כתוב שזה ג"כ קיטרוג מאחר
שביוה"כ שלו ביניה ונקיי מכל א"כ בחוריי?? ה ואי לה תירו החומר ויצה"ר
אונס ולמה כל השנה אינו כ  .וע' פרי חדש ביומא דכיפורא לית ליה רשות לאסטוני
להפ חובת אבל מ"מ דידיה עביד כי ממונה על כ ומביא עוונות כ"א לבד ומש"ה א"ש
שעיר המשתלח חולקיה עי' בזוהר משא"כ בשאר ימות השנה מביא עוונות ומהפ בחובת .
עבירות שבי אד לחבירו אי מכפר יוה"כ עד שירצה חבירו ,וא חלק גבוה שבו אי
נמחל עד שירצה חבירו ,עמ"ש אי"ה באות ב'.
עיי מהרי"ק הביאו הפרי חדש וא"ר הבא על הפנויה ברצונה הוה בי אד למקו ,ובאונס
או בשעת עילופה הוה ג"כ בי אד לחבירו ,ואפשר אונס לאו דוקא ה"ה היא שוגגת ג"כ
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מקרי לחבירו דמחטיאה בשוגג .וא יש לה אב י"ל פג בכבוד אביה וכ"ש נערה בתולה
קנס ובושת ופג לאביה ,ועיי בהרמב" ז"ל על התורה באונס ומפתה.
) (áא ,עט"ז וכ"ש כשיש טע להמוחל שלא יגיע לו היזק דאי צרי שימחול ,וראוי
למחול כי א אי מוחל מנ"מ ג עוונותיו ח"ו לא מחולי לו ,וג א שקצת לטובת
המוחל או ש"ר ,ע"ז אמרו כל המעביר על מדותיו וכו' ,וכפשוטו ג"כ שא מדתו לנטור
איבה וכובש מדתו ,מוחלי לו.
) (âהוציא ,עט"ז ועמ"א ה' ,ומש"ה א מת זה שהוציא עליו ש"ר יבקש מחילה ממנו
מפסק דילמא אי הוה )אי היה( מוחל ומהני ומסתמא כ"ה .והנה ש"ר שפוסל אותו לבד
אבל א אמר על אחד פסול משפחה ממזרת וכדומה ויש לו בני נמצא אי לו מחילה
עולמית כשפטיה א תולדותיו מבדרי בעלמא ,ג אות שיולדו אח"כ ממזרי איסורי
עול ומי יוכל למחול זה ,ע"כ יזהר מאד מזה מעוות לא יוכל לתקו ח"ו ועמ"א ו'.

 :åøú :íäøáà ìùàבשעת ,עמ"א אע"ג דהב"ח פסק בתר"ז דצרי לפרוט בי אד למקו
ומה"ט ה"ה בי אד לחבירו יע"ש ,משא"כ לדיד דא"צ לפרוט אפ"ה בי
אד לחבירו מצוה לפרוט עיי יומא פו :קראי נשוי פשע בי אד למקו ומכסה פשעיו
לא יצליח בי אד לחבירו ,וער"מ ז"ל רפ"ב מהל' תשובה ה"ה לכאורה שבח שיתודה
ברבי ללמוד ממנו ג"כ לשוב ,ע"ד אלמדה פושעי דרכי ,וה"מ בחטא שאי חבירו
מתבייש ,דומיא בי אד למקו היכא שיש מיעוט כבוד ,אי לפרס ,ויצליח פועל יוצא
ע"ד איש מצליח לאחרי ,ובכ"מ ש כפרש"י שאחרי יבקשו ממנו שימחול לו ,ומיהו
הב"ח והמ"א מיירי בשע' מחילה שיפרוט לחבירו החטא וזה למ"ד בי אד למקו נמי
פורט ,וא"כ קשה לדיד א"צ כאמור ,והב זה .ואי"ה בתרמ"ז יבואר עוד ועיי בספר
תוספת יוה"כ במשנה 'ירצה' ובפוסקי 'יפייס' ונוסח מתרצה ומתפייס בתחנוני עיי סו
הסימ .
) (àיחזור ,עמ"א בי"ת מגמרא יומא פז באחי יוס יע"ש ועא"ר בש יש"ש יאמר אני
מבקש סליחה מה' אלקי ישראל ואח"כ מפלוני יש"ש פ"ח דב"ק סימ מ"ט ,והנה עבירות
שבי אד לחבירו יש ג' תרתי בי אד למקו ג"כ לא תגזול וכדומה וא הקניט בדברי
או עני המהפ בחררה וכדומה צ"ע די"ל דלא הוה רק בי אד לחבירו ,ונ"מ לעני לפרס
ואי"ה בתר"ז יבואר עוד בזה.
) (áאינו ,עמ"א ב"פ מגמרא יומא פו פז ,ועט"ז א' .ומש"כ הר"ב יאמר אח"כ לפי יו"ד
עא"ר ג' במהרי"ל יעמיד היו"ד לפניו ויאמר בפניה יע"ש.
) (âהוא רבו ,עמ"א עפר"ח ועט"ז אות א' בהא דרבי שאני יע"ש.
) (ãא ,עמ"א עט"ז אות ב' מזה ,ועב"ח שמפרש דעת הרב בע"א ,והמ"א מפרש ה"ה
ואפשר כל שכ הוא ,ועא"ר אות ד' הארי והקשה ג כ מכתובות קג יע"ש.
) (äאי צרי למחול ,עמ"א ועט"ז אות ג' ועב"ח ועיי פסקי מהרא"י ז"ל ריב ,ובב"ח
הטע דהפג יזיק לדורותיו מש"ה אי לו מחילה עולמית ומ"מ יבקש מחבירו שימחול
את שלו יע"ש.
) (åא ,עמ"א אי כעת ת"י יש"ש ,ולכאורה י"ל כי פלוגתא עכו" ועבד )הבא( על בת
ישראל י"א הוולד ממזר והלכה אי ממזר אלא מח"כ ומ"מ י"ל הקורא נתכוי לומר עכו"
ועבד באו על אמו באונס ולא פג כלל בכבוד אביו ואמו.
) (æעל קברו ,עמ"א ועפר"ח יומא פז א' י' ב"א הואיל ואומר חטאתי לאלקי ישראל צרי
עשרה )כעני בהמ"ז בעשרה( וי"א כנגד ג' שורות בני אד ג' ג' ,ואי נכו דא"צ ג' שורות
מחודשי אלא ג' בני אד שהלכו בראשונה יכול ליקח פע שניה וג' יע"ש ,ולמ"ש א"ר
א' בש יש"ש ב"ק פ"ח סי' מ"ט דמפייס החי ג"כ יאמר אני מבקש מחילה מה' אלקי
ישראל ומפלוני ,א"כ אמאי די בג' ב"א ,וע"כ אפשר י"ל מש"ה צרי כא עשרה מספק
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דלמא אי הוה חי לא הוה מתפייס וצרי עשרה שיאמר בפניה כמ"ש הרב בהג"ה ס"א,
א"כ במת יבקש ג"פ מחילה וצ"ע.
 :åøú ïîéñ :áøä ò"åùסעי א :עבירה שבי אד לחבירו אי יו הכיפורי מכפר
עד שירצה את חבירו שנאמר כי ביו הזה יכפר עליכ לטהר אתכ מכל
חטאתיכ לפני ה' גו' כלומר חטאתיכ שה לפני ה' לבד יו הכיפורי מכפר אבל מה
שבי אד לחבירו אי יו הכיפורי מכפר עד שיפייסנו לפיכ ית כל אד אל לבו בערב
יו הכיפורי לפייס לכל מי שפשע כנגדו ואפילו לא הקניטו אלא בדברי צרי ליל
ולפייסו ולבקש ממנו שימחול לו ובשעת בקשת מחילה צרי לפרט החטא שחטא לחבירו
וא חבירו מתבייש בזה לא יפרט החטא:

סעי ב :וא אינו מתפייס בפע ראשו יחזור ויל לפייסו פע שנית במי ריצוי אחר
וא לא נתפייס יחזור ויל פע שלישית לפייסו במי ריצוי אחר ובכל פע שהול לפייסו
אפילו בפע הראשו יקח עמו שלשה אנשי ויפייסנו בפניה וא לא נתפייס בפע
השלישית שוב אי זקוק לו ומכל מקו צרי להודיע לרבי דהיינו עשרה אנשי שהוא
הל לפייסו ולא רצה להתפייס כדי שלא יחשדוהו הבריות שלא רצה להכניע את עצמו
לפני חבירו לבקש ממנו מחילה:
סעי ג :במה דברי אמורי כשהקניט את חבירו אבל א הקניט את רבו אפילו אינו רבו
מובהק רק ששמע ממנו דברי תורה צרי ליל אליו כמה פעמי עד שיתפייס ואפילו
כשהקניט את חבירו א רוצה להחמיר על עצמו וליל אליו כמה פעמי הרשות בידו
ובלבד שלא יהיה ש בזיו תורה:
סעי ד :והמוחל לא יהיה אכזרי מלמחול אלא ימחול לו מיד אלא א כ הוא מתכוי
לטובת המבקש מחילה כדי שיכנע לבבו הערל או שחושש שלא יבא לו לעצמו איזה רעה
ע"י שימחול לו דאז אינו צרי למחול לו דחייו קודמי לחיי חבירו.

וא הוציא עליו ש רע אינו צרי למחול לו בכל עני אפילו א יבקש ממנו כמה פעמי
משו דאפשר שיש בני אד ששמעו הוצאת הלעז עליו ולא שמעו הפיוס וידמה לה
שאפשר שהלעז הוא אמת ולא יצא עדיי אד זה נקי מחשד ומכל מקו מדת ענוה למחול
אפילו בהוצאת ש רע:

סעי ה :וא מת מי שפשע כנגדו מביא עשרה בני אד ומעמיד על קברו ואומר בפניה
חטאתי לאלהי ישראל ולפלוני זה שפשעתי כנגדו וצרי שיל לש יח וא הוא חו
לשלש פרסאות מ קברו אינו צרי ליל בעצמו לש אלא ישלח שלוחו שיבקש ממנו
מחילה בעבור השולחו בפני עשרה בני אד:

סעי ו :ואפילו הוציא עליו ש רע בחייו מועיל מה שיבקש ממנו בפני עשרה בני אד
משו שאנו אומדי דעתו של המת דמ הסת אלו היה קיי היה מוחל לו:
סעי ז :וא חרפו לאחר מיתה אינו צרי ליל על קברו אלא מבקש ממנו מחילה במקו
שביישו:

סעי ח :אע"פ שבכל השנה ראוי לכל אד לפייס תיכ למי שפשע כנגדו מכל מקו
בערב יו הכיפורי צרי ליזהר בזה ביותר כדי שיהיה לב כל ישראל של זה ע זה
ולא יהא מקו לשט לקטרג עליה:
סעי ט :תקנות קדמוני וחר שלא להוציא ש רע על המתי:

סעי י :מי שקרא לחבירו ממזר לא פג בכבוד אבותיו שיכול לומר אלי לבד נתכוונתי
לבזות אלא א כ קראו ממזר ב ממזר:
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) ãî÷ ììë :íãà ééçה( אע"ג שחייב אד לשוב בכל יו וכל שכ בעשי"ת ,מ"מ
בעיה"כ החיוב יותר ויותר שיהיה כל היו בתשובה ולקיי כמש"כ כי ביו
הזה גו' לפני ה' תטהרו ,ור"ל כי בר"ה אי הקב"ה ד בעצמו אלא ב"ד של מעלה דני ,
אבל ביה"כ אזי הקב"ה בעצמו ובכבודו יושב על המשפט ומשגיח ,ולכ צרי כל אד
לידע בנפשו לפני מי הוא מטהר .לפני ה' ,ולכ יראה לתק הכל מה שעיות בי מה שבי
אד למקו וכ"ש שבי אד לחבירו מ הגזל ואונאה וכל דבר הנוגע בממו ואונאת
דברי ,כי עבירות שבי אד לחבירו אי יה"כ מכפר עד שירצה את חבירו ,ולכ אפי'
לא הקניטו אלא בדברי ,צרי לפייסו .וא אינו מתפייס בפע א' ,יחזור ויל פע ב'
וג' ,ויפייסנו בכל פע במי ריצוי אחר .וכל פע יקח עמו ג' אנשי .וא אינו מתפייס
בג' פעמי ,אינו זקוק לו אא"כ רצה לעשות לפני משורת הדי  ,אלא יעיד י' ב"א ויאמר
בפניה שכבר בקש ממנו מחילה )מהרי"ל(.
וכשבקש ממנו זה כדי וזה אינו מוחל לו ,נקרא חוטא ואכזרי ,שאי זה ממידת ישראל
אלא ממדת עשו ,שעליו נאמר ועברתו שמרה נצח .ומ"מ א זה מכוי לטובה כדי שלא
ירגיל בכ ,מותר.
וא הוציא ש רע ,א"צ למחול לו ,דאיכא דשמע בש רע או שמע שביקש ממנו מחילה
ולא נפק מחשדא .ומ"מ א רוצה במדת ענוה ,הוא ימחול לו ג בש רע .וא מת זה
שחטא לו ,אי לו מחילה ,אא"כ יביא י' בני אד ומעמיד על קברו ,ויל על קברו יח,
ויאמר חטאתי לאלקי ישראל ולפלוני זה שחטאתי לו ,וה ישיבו לו מחול ל מחול ל
מחול ל ג"פ )א"ר( ,ואפילו הוציא עליו ש רע .וא הוא מהל ג' פרסאות ,ישלח שלוחו.
וא חרפו לאחר מיתה ,אי צרי ליל על קברו ,אלא יבקש ממנו מחילה במקו שביישו,
ואז צרי לעשות תשובה על שעבר חר קדמוני שלא להוציא ש רע על מתי:
 :åøú ïîéñ :íéøôà äèîדי שיפייס אד לחבירו בערב יו הכפורי ודי טבילה
בערב יו הכפורי) :א( עברות שבי אד לחבירו אי יו הכפורי
מכפר עד שיפיסנו ,ואפלו לא הקניטו אלא בדברי .ולכ א על פי שג בשאר ימות
השנה מחייב לפיס למי שפשע נגדו ,מכל מקו א אי לו פנאי ,הוא ממתי לפיסו ביו
אחר ,אבל בערב יו הכפורי ,מחיב ליל אצלו בעצמו לפיסו.
ולא ישלח תחלה אמצעי ,שירצה לקבל פיוסי .וא קשה עליו ליל בעצמו תחלה ,או
שיודע שיותר קרוב הפיוס על ידי איש אמצעי שיתו ביניה ,יכול לעשות על ידי אמצעי.
וא אינו מתפיס בראשונה ,יחזר ויל פע שניה ושלישית .ובכל פע יקח עמו שלשה
אנשי ויפיסנו בכל פע במי רצוי אחר .וא אינו מתפיס בשלש פעמי ,שוב אינו זקוק
לו ,רק יקח עמו עשרה אנשי ויעמיד לפניו ויאמר לפניה שבקש ממנו מחילה והוא
אינו רוצה למחל ומה לו לעשות עוד .וא רוצה לפיסו יותר משלשה פעמי ,רשאי א
אי ש בזיו תורה .וא הוא רבו צרי ליל אצלו כמה פעמי עד שיתפיס:
)ב( המבקש מחילה מחבירו ,צרי לפרט מה שחטא לחבירו ועל זה מבקש מחילה .וא
יודע שחבירו מתביש מזה כשיפרט החטא ,אזי לא יפרט אותו .ומי שהוא מבקש מחילה
מרבי בכלל ,אינו יוצא א יודע שעשה לאיזה יחיד בפרט:
)ג( א זה שחטא לחבירו אינו מתעורר ליל לזה לבקש מחילה ,יש לו להאיש העלוב
להמציא עצמו אצל אותו שחטא ,לבקש ממנו מחילה:

)ד( המוחל לא יהא אכזרי מלמחל ,א לא שמתירא שיגיע לו איזה רעה כשימחל ,או
שמתכו לטובת המבקש ממנו מחילה .ומי שאינו מעביר שנאה ביו הכפורי ,אי תפלתו
נשמעת .וא אחד הוציא ש רע על חבירו אי צרי למחול לו ,כי שמא יש מי ששמע
הש רע שהוציא זה ולא שמע מהפיוס ולא יצא ידי חשד .ומכל מקו מדת חסידות וענוה
למחל לחבירו א א הוציא עליו ש רע:
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)ה( א מת האיש שחטא לו ,מביא עשרה בני אד ומעמיד על קברו ואומר חטאתי
לאלהי ישראל ולפלוני זה שחטאתי לו ,וה ישיבו מחול ל ,מחול ל ,מחול ל .ויש לו
לפרט החטא .ויש לו ליל יח .וא קבר המת חו לשלש פרסאות ממקו שדר בו
החוטא ,אי צרי ליל בעצמו לש ,רק די שישלח שליח לש והשליח יקח עשרה אנשי
ויל על קברו ויבקש מחילה בש המחר ויאמר הנני שליח פלוני מודה ברבי ששלחני
פלוני .א הוציא ש רע על אחד ומת ,יעשה כ  ,שיש לומר א היה חי ,היה מוחל:
)ו( תקנת קדמוני התקנה שלא להוציא ש רע על המתי ,ולכ צרי לעשות תשובה על
שעבר התקנה .וג אל יקל בעיניו לחזר אחר עשרה לבקש ממנו מחילה .אבל א לא
הוציא עליו ש רע רק דברי חרופי לבד ,אי צרי ליל על קברו .כיו שלא בישו רק
לאחר מיתה .ולכ יבקש ממנו מחילה אחר שחרפו:
)ז( מי שחר לאחד ופג בכבוד אבותיו ,א על פי שרצה למחל על כבוד שלו ,אי בידו
למחל מה שפג זה בכבוד אבותיו ,וצרי לבקש מחילה מה על הדר שנתבאר .ופרטי
העניני בזה ,עי בי של שלמה בבא קמא ובשלח ערו חש משפט סימ )תכ"ו( ]ת"כ[:
 :'ä úåà êìéå úùøô 'à äðù :éç ùéà ïáעבירות שבי אד לחבירו אי יוה"כ מכפר
עד שיפייסנו ,ועל כ כל אד צרי לבקש מחילה מחבירו ,בערב יוה"כ
או קוד בעשרת ימי תשובה .וטוב שהחז יכריז קוד כל נדרי לומר ,רבותי תמחלו זה
לזה ,ויאמרו הקהל מחלנו ,כדי שתתעורר סניגוריא למעלה על ישראל ,דבר בעתו מה טוב,
וכ הנהגתי בעזי"ת פה עירנו יכוננה עליו אמ .

:íäøáà ìùà

 :ñééôì êéøö :å"øú :ùèàùèåáמשהה מלפייס אינו כאחטא ואשוב א
כוונתו להסיר תיכ השנאה מלבו רק שוהה שיהיה הפיוס לקיימא.

 :à óéòñ :å"øú ïîéñ ç"åà :ïçìùä êåøòכבר נתבאר בסי' תר"ב דאי יוה"כ מכפר
אלא על עבירות שבי אד למקו אבל לא מה שבי אד לחבירו,
וא בדבר שבממו אי לו כפרה עד שישל לחבירו ויבקש ממנו מחילה על שציערו
ובגוזל את הרבי ואינו יודע ממי גזל כגו שמכר במדה שאינה של אמת או שאינה
בסחורתו וכיוצא בזה יעשה בה צרכי רבי וא אינו בממו אלא שפגע בכבוד חבירו
שחירפו וגידפו וכיוצא בזה אינו נמחל לו עד שיבקש ממנו מחילה ויפייסנו ויש לו לפרט
החטא שחטא לו א א חבירו מתבייש מזה לא יפרט אלא יבקש ממנו שימחול לו סת:
 :á óéòñובאמת ג בכל השנה מוזהר על זה ולא להניח על לאחר זמ דמי יודע מה ילד
יו אלא דבעיו"כ חובה לעשות כ והמוחל לא יהיה אכזרי מלמחול לו מיד כמו שמצינו
לאברה אבינו שמיד מחל לאבימל והתפלל בעדו ואנחנו בניו ראוי להחזיק במדותיו
הטובי א א מכוי לטובתו של המבקש מחילה במה שאינו מוחל לו רשאי כדמצינו
מעשה כזה בסו יומא א באמת לא שכיח דבר זה וכ א הוציא עליו ש רע א"צ
למחול משו דהרבה יודעי בהש רע שהוציא עליו ואינ יודעי בהמחילה ומ"מ ממדת
חסידות למחול ג בזה וא המחר עושה כל טצדקי ומפרס ברבי שהש רע שהוציא
הוא שקר ושמבקש מחילה נ"ל דמדינא צרי למחול דחבר חברא אית ליה ויתוודעו הכל
ששקר הדבר ]וביומא אינו ממש כדי הנזכר ע"ש[:
 :â óéòñוא אינו מתפייס בראשונה יל אצלו פע שנייה ושלישית ובכל פע במי ריצוי
אחר וירבה עליו ריעי שיבקשוהו שימחול לו ובכל פע יקח עמו ג' אנשי וא ג
בפע השלישי אינו מוחל לו אינו זקוק לו עוד כי עשה מה שבכחו אא"כ הוא רבו דאז
מחוייב ליל אליו הרבה פעמי עד שימחול לו ואפילו אינו רבו מובהק אלא ששמע ממנו
דברי תורה ]מג"א סק"ג[ וג לאחר יכול ליל הרבה פעמי א ירצה רק באופ שאי
בזה בזיו התורה והיינו כשאי המבקש ת"ח אבל א הוא ת"ח לא יל יותר מג' פעמי:

> ˜· <

> ˜‚ <

> ˜„ <
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 :ã óéòñא זה שחטא לו מת א בדברי שבממו משל ליורשיו וא בדברי מביא
עשרה בני אד ומעמיד על קברו ויחלו מנעליו ויאמר חטאתי לד' אלקי ישראל ולפלוני
זה והא דצרי עשרה משו דאכל בי עשרה שכינתא שריא ומשו כבוד השכינה וודאי
המת מוחל לו ואע"ג דאי מעשה לאחר מיתה דהיו לעשות ולא למחר לעשות מ"מ
כשמוחל לו מחול ואינו נענש עוד אבל בענייני ממו אינו מועיל זה דלמה ימחול לו והרי
יכול לשל וא אי לו מה לשל ממילא דאי עליו עו וא הדר רחוק יותר מג' פרסאות
יכול לישלח שליח במקומו ]מג"א סק"ז[ וא חרפו לאחר מיתה א"צ ליל על קברו אלא
מבקש מחילה במקו שביישו ]ש[ ודי בפני ג' וא חיר לאחד וביזה אבותיו ג"כ צרי
לבקש מחילה ונהגו בעיוה"כ כמה אנשי לבקש אחד מחבירו מחילה א שלא חירפו
זל"ז כלל אלא שמא פגעו בכבוד זל"ז ]זהו כוונת הרמ"א בסעי' ב'[
ויש תקנה מקדמוני וקללה שלא להוציא ש רע על המתי כלומר אע"ג דאמרינ בברכות
]י"ט [.דכל המספר אחר המת כאלו מספר אחר האב אי משו דלא ידעי אי משו דלא
איכפת להו לבד בצורבא מרבנ דהקב"ה תובע עלבונו ע"ש מ"מ תקנו כ :
 :ä óéòñאיתא בפרקי דר"א ]פט"ו[ דסמאל שהוא תמיד מקטרג על ישראל מלמד עליה
זכות ביוה"כ ואומר להקב"ה רבו העול יש ל ע אחד שה כמלאכי השרת מה מלאכי
יחיפי רגל א ה כ מה מלאכי אי לה קפיצי שעומדי תמיד א ישראל כ ]בתפלות
ווידויי[ מה מלאכי נקיי א ה כ מה מלאכי שלו ביניה א ה כ והקב"ה
שומע עדותו ומכפר עליה ע"ש ומזה נהגו כל ישראל לבקש מחילה כדי שיהיה שלו
וטובלי במקוה כדי שיהו נקיי והרא"ש שלהי יומא ]פ"ח סי' כ"ד[ הביא בש רב סעדיה
גאו דצרי לבר על טבילה זו והרא"ש דחה זה וכ המנהג שלא לבר וטע הגאו נראה
משו דכתיב לפני ד' תטהרו ומקוה מטהרת את הטמאי ולכ ג זה בכלל תטהרו:
) åøú ïîéñ :äøåøá äðùîא( צרי לפייסו ,דג בזה עבר על איסור דאונאת דברי
והנה אע"פ שג בשאר ימות השנה מחוייב לפייס למי שפשע כנגדו
מ"מ א אי לו פנאי הוא ממתי לפייסו על יו אחר אבל בעיוה"כ מחוייב לתק הכל
כדי שיטהר מכל עונותיו כדכתיב כי ביו הזה יכפר עליכ מכל חטאתיכ וגו' וכ"ש א
יש בידו מ הגזל ואונאה * וכל דבר הנוגע בממו יראה לתק ] .דזהו המקטרג הגדול על
האד כמו שאחז"ל סאה מלא עונות מי מקטרג גזל מקטרג בראש[ וא יש לחבירו בידו
ממו שיש לו תביעה עליה יודיענו אע"פ שחבירו לא ידע מזה כלל ועכ"פ יסדר לפני
הרב ומ" העני בשלימות ובאמת בלא שקר ולשאול האי להתנהג .כללו של דבר כל
דבר שבממו לא יסמו על הוראתו כי היצה"ר יש לו התירי הרבה ]ח"א[:
] :ïåéöä øòùאות ב'[ * ונראה פשוט דבאיסור גזל ואונאה וכי האי גוונא דידוע שהוא
לאו הניתק לעשה דוהשיב את הגזילה אי רשאי להמתי עד ערב יו
הכפורי דכל שעה ושעה יש עליו חיוב עשה זו דהוא תיקונו של לאו ,ודומיא דכל עשה
דאורייתא שחייבו חז"ל לעשותו בבוא זמנו כמו לולב וברכת המזו וקריאת שמע וכדומה,
וכל שכ בזה שעבר מתחלה על לאו דאורייתא
)ב( לפייסו ,ונכו שיל בעצמו אליו ולא ישלח תחלה אמצעי שירצה לקבל פיוסי וא
קשה עליו ליל בעצמו תחלה או שיודע שיותר קרוב הפיוס ע"י איש אמצעי שיתוו
ביניה יכול לעשות ע"י אמצעי:
)ג( יחזור ויל ,ויפייסנו בכל פע במי ריצוי אחר ובשעת בקשת מחילה צרי לפרט מה
שחטא לחבירו א לא כשיודע שחבירו יתבייש מזה כשיפרט החטא אזי לא יפרט אותו
ומי שהוא מבקש מחילה מרבי בכלל אינו יוצא א יודע שעשה לאיזה יחיד בפרט:
)ד( וא אינו מתפייס בשלשה פעמי ,ר"ל באופ זה ע"י ריבוי אנשי:
)ה( אינו זקוק לו ,וא רצה לפייסו יותר רשאי א אי ש בזיו התורה:

> ˜< ‰

> ˜< Â
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)ו( לפני עשרה ,כדי לפרס הדבר שמצדו לא יבצר:
)ז( רבו ,אפילו אינו רבו מובהק אלא ששמע ממנו ד"ת:
)ח( לא יהא אכזרי מלמחול ,דכל המעביר על מדותיו מעבירי לו על כל פשעיו וא הוא
לא ירצה למחול ג לא ימחלו לו:
)ט( לטובת המבקש וכו' ,כדי שיהא נכנע לבו הערל ולא ירגיל בכ ומ"מ נראה דמלבו
צרי להסיר השנאה ממנו אחרי דבאמת ביקש ממנו מחילה:
)י( מחילה ,וה"ה א מכוי לטובת עצמו שמתירא שיגיע לו היזק כשימחול:
)יא( א"צ למחול לו ,דאיכא דשמע בחשדא ולא שמע בפיוס ונשאר הש"ר ומ"מ מדת
ענוה למחול ג בזה:
)יב( א מת וכו' ,זה קאי ג אמוש"ר דאמרינ אילו היה חי היה מוחל לו:
)יג( אשר חטא לו ,וא קרא לאחד ממזר י"א דפג בכבוד אבותיו ג"כ וצרי ליל על
קבר אבל רבי חולקי ע"ז דיכול לומר לאו אדעתאי שיהיה הדבר נוגע לאבותיו אא"כ
קראו ממזר ב ממזר .ועיי בחו"מ סימ ת"כ לעני א קראו רשע ב רשע או גנב ב
גנב:
)יד( על קברו ,וצרי ליל לש יח .וא הוא חו לשלשה פרסאות ישלח שלוחו לש
והשליח יקח עשרה אנשי ויל על קברו ויבקש מחילה בש המחר ויאמר הנני שליח
פלוני מודה ברבי ששלחני פלוני לאמר שחטא לאלקי ישראל וכו' .וא חירפו לאחר
מיתה א"צ ליל על קברו אלא מבקש ממנו מחילה במקו שביישו:
)טו( שחטאתי לו ,בחטא פלוני כי צרי בזה לפרט החטא וה ישיבו לו מחול ל מחול
ל ג"פ:
)טז( שלא להוציא ש"ר וכו' ,ולכ צרי לעשות תשובה על שעבר החר:
 :åøú ïîéñ :äëìä øåàéáיחזור ויל וכו' ובכל פע וכו' ,הנה מלשו הטוש"ע משמע
שתיכ בפע ראשו שמבקש מחילה יביא עמו שלשה בנ"א אבל מלשו
הרמב" נראה דבפע הראשו יל בעצמו אולי ימחול לו ואח"כ יל ג"פ ויולי עמו ג'
בני אד ]ולדבריו הא דאמר בגמרא המבקש מטו מחבירו אל יבקש ממנו יותר מג' פעמי
שנאמר אנא שא נא ועתה שא נא היינו בבקשה שע"י אחרי וכפי הראיה שמביא הגמרא
דהיה ע"י אחרי שנאמר ויצוו וגו'[ וכ משמע בירושלמי סו יומא כדבריו דמתחילה
צרי ליל בעצמו אליו אולי ימחול לו וא לאו יולי עמו אנשי עי"ש:

> ˜< Ê

==ע"ע מפרשי שו"ע :מאמר מרדכי ,אורחות חיים ספיקנא ,בגדי ישע ,נהר שלום ,ערוך השלחן סי' קנו ח,

)àèçä èøôì êéøö íàä / æ"øú ïîéñ íééç çøåà (â

 :æøú íééç çøåà :øåèובאשכנז נוהגי לומר על חטא על סדר אלפא ביתא ומפרטי בו
החטאי וכ"כ ר"ע וכ"כ הרמב" ז"ל והר"י כתב שצרי לפרט החטא ובספרד
אי נוהגי לאומרו וכ נראה שא"צ לפרט החטא שר"ע אומר שא"צ לפרט החטא והלכתא
כדבריו
 :æøú :óñåé úéáומ"ש וכ נראה שאי צרי לפרט החטא שרבי עקיבא אומר שאי
צרי לפרט החטא והלכה כדבריו .בפרק בתרא דיומא )פו (:איפליגו רבי
יהודה ב בבא ורבי עקיבא במילתא ,ומשמע ודאי דקיימא ל כרבי עקיבא דהא הלכה
כרבי עקיבא מחבירו )עירובי מו (:אלא שהרמב" בפרק ב' מהלכות תשובה )ה"ג( פסק

> ˜< Á

> ˜< Ë
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כרבי יהודה ב בבא,

ונראה שטעמו משו דברייתא הכי איתא צרי לפרט החטא שנאמר )שמות לב לא( אנא
חטא הע הזה חטאה גדולה ויעשו לה אלהי זהב דברי רבי יהודה ב בבא ,רבי עקיבא
אומר )תהלי לב א( אשרי נשוי פשע כסוי חטאה אלא מהו שאמר משה ויעשו לה אלהי
זהב ,כדרבי ינאי דאמר רבי ינאי אמר משה לפני הקדוש ברו הוא כס וזהב שהרבית
לבני ישראל עד שאמרו די גר לה שיעשו אלהי זהב ,וקוד ברייתא זו איתא הת אמר
רב יהודה רב רמי כתיב אשרי נשוי פשע כסוי חטאה וכתיב )משלי כח יג( מכסה פשעיו
לא יצליח לא קשיא כא בחטא מפורס כא בחטא שאינו מפורס ,והא כרבי יהודה ב
בבא אזלא דאילו לרבי עקיבא אפילו מפורס נמי לא ,דהא עו העגל מפורס הוה ואפילו
הכי אמר רבי עקיבא עליה אשרי נשוי פשע כסוי חטאה ודריש לויעשו לה אלהי זהב
לדרשה אחריתא ,אלא ודאי כרבי יהודה ב בבא אתיא ,וכיו דרב סבר כוותיה הכי נקטינ :

וא על גב דאההיא רומיא דרמי רב שני רב נחמ כא בעבירות שבי אד לחבירו כא
בעבירות שבי אד למקו והאי שינוייא אתיא שפיר כרבי עקיבא ופסק הרמב" עצמו
)ש ה"ה( כההוא שינוייא ,מכל מקו סובר דכיו דרב יהודה אמר רב סבר דהלכה כרבי
יהודה ב בבא הכי נקטינ .

אבל הרי" )ה (:והרא"ש )סי' יז( לא כתבו דברי רב יהודה אלא דברי רב נחמ בלבד
משמע דסבירא להו דהלכה כרבי עקיבא ומשו דמההיא דרב יהודה אמר רב משמע דלית
הלכתא כוותיה לפיכ השמיטוה:

ונ"ל שיש סעד עוד להרמב" לפסוק כרבי יהודה ב בבא ,מדאיפליגו תנאי הת בעבירות
שהתודה בה ביו הכפורי שעבר א חוזר ומתודה עליה ביו הכפורי אחר ,ומשמע
דא לא התודה עדיי עליה לדברי שניה מתודה עליה ביו הכפורי ומתודה עליה
בפרטות משמע דא לא כ ליכא מא דאמר שאינו חוזר ומתודה שהרי לדברי הכל צרי
להתודות ביו הכפורי ולא פליגי אלא בא יפרט חטאי שהתודה עליה בפרטות ביו
הכפורי שעבר:

והמרדכי )סי' תשכה( כתב ג כ שצרי לפרט החטא ,וכ כתב הכל בו )סי' סט לה:(.
וכתב עוד )ש( לא נהגו שליח צבור לומר כל הפרטי אלא בדר כלל אבל חטאנו והעוינו
והרשענו ומרדנו וסרנו ממצותי וכ הדי לפי שהוא מתודה על כל הע אי יפרוט שו
חטא ואי יטיל חטא פרטי על הצבור בכלל ומה שכתב רבינו בסמו גבי עוונות שהתודה
עליה ביו הכפורי שעבר וכו' דהני מילי כשמתפלל בינו לבי עצמו אבל כשאומר ע
הצבור אי לחוש נראה שסותר לזה:

ולעני הלכה כיו דהרי" והרא"ש הסכימו לפסוק כרבי עקיבא הכי נקטינ  ,ומכל מקו
נראה שא רצה לפרט החטא הרשות בידו דרבי עקיבא לא אסר לפרט החטא ולא בא
אלא לומר שהוא יותר מאושר מי שאינו מפרט חטאיו ,ועוד דאפשר דלא אמר רבי עקיבא
אלא דמפרט אות בקול ר אבל בלחש שפיר דמי למיפרט כדי שיתבייש יותר ואכתי
כסוי חטאה הוא כיו דאינו נשמע לבני אד ,והכי מוכח מדמשני כא בחטא מפורס וכו'
דבמתודה לפני בני אד בקול ר מיירי דאי בלחש כי אינו מפורס מאי הוי הא א על
פי דמפרט אכתי מכוסה הוא ,ובהכי ניחא מה שכתב רבינו בסמו בש הרא"ש שעבירות
שהתודה עליה ביו הכפורי שעבר יכול להתודות עליה א על פי שלא שנה בה
ובמתודה בפרטות מיירי וכמו שהוכחתי בסמו:

:ùãç úéá
עיקר וק"ל:

 :æøú ïîéñוהר"י כתב שצרי לפרט החטא ,במקצת ספרי רבינו כתוב והר"י
כתב שאי צרי לפרט החטא ,והוא הנכו וכ"כ מהר"ש לוריא שנוסחא זו
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ומ"ש וכ נראה שאי צרי לפרט החטא שרבי עקיבא אומר שאי צרי לפרט החטא
והלכתא כדבריו ,ש )פו (:וצרי לפרט החטא שנאמר אנא חטא הע וגו' דברי רבי יהודה
ב בבא ,רבי עקיבא אומר אשרי נשוי פשע וגו' ,אלא מהו שאמר משה ויעשו לה אלהי
זהב כדר' ינאי וכו' ,וסבירא ליה לרבינו דהלכה כרבי עקיבא מחבירו,
אבל הרמב" ש ובסמ"ג )עשי טז( פסקו כרבי יהודה ב בבא ,ונראה דטעמו משו
דהת תניא עבירות שהתודה ביו הכפורי זה לא יתודה עליה ביו הכפורי אחר וכו'
רבי אליעזר ב יעקב אומר כל שכ שהוא משובח שנאמר כי פשעי אני אדע ,מבואר
מדברי שניה דצרי לפרט החטא ,ואי הלכה כרבי עקיבא מחביריו )עי' עירובי מו,(:
ועוד דמשנת רבי אליעזר ב יעקב קב ונקי )גטי סז( ,ומשו הכי יראה לי דג הרי"
והרא"ש שהביאו מחלוקת רבי יהודה ב בבא ורבי עקיבא בסת כ דעת דהלכה כרבי
יהודה ב בבא ,ולא הוצרכו לפרש זה דמאחר שהביאו מחלוקת זו דתנא קמא ורבי אליעזר
ב יעקב מוכח מינייהו דצרי לפרט החטא כדפי' ,והרמב" בשיטת הרי" רבו אמרה
כדרכו נ"ל:
ובגמרא ש רב רמי כתיב אשרי נשוי פשע כסוי חטאה וכתיב מכסה פשעיו לא יצליח
לא קשיא הא בחטא מפורס הא בחטא שאינו מפורס ,רב נחמ אמר כא בעבירות שבי
אד למקו כא בעבירות שבי אד לחבירו ,ופירש הבית יוס דעל כרח דרב דלא כרבי
עקיבא דלרבי עקיבא אפילו מפורס כעו העגל נמי לא יפרט.
ולא נהירא שהרי מבואר בפירוש רש"י דאי לדמות מחלוקת רב ורב נחמ למחלוקת רבי
יהודה ב בבא ורבי עקיבא ,דרב אמר ל אנא דאמרי אפילו לרבי עקיבא ,דעד כא לא
אמר רבי עקיבא דאי צרי לפרט אפילו במפורס כעו העגל אלא כשהוא עומד בוידוי
לפני המקו ברו הוא ,דצרי למעט כח החטא כל מאי דאפשר ,ולכ קאמר כדרבי ינאי
שמשה לא הזכיר עו העגל אלא כדי למעטו ולומר אתה גרמת וכו' ,אבל ודאי טוב לו
בחטא מפורס שיודה ברבי ויתבייש ולא יכפור בו ,ובאינו מפורס לא יגלה חטאו לבני
אד וכבוד הש הוא ,שכל מי שחוטא בפרהסיא או מודיע לרבי שחטא כ וכ מיעוט
כבוד שמי הוא ,אבל בעמדו בתפלה ומתודה אי לפרט בי במפורס ובי באינו מפורס.
ולרבי יהודה ב בבא הסברא להיפ דבי במפורס ובי באינו מפורס יפרט החטא
בוידויו כדי שימחול לו המקו ברו הוא בוידויו עליו כדכתיב )משלי כח יג( ומודה ועוזב
ירוח ,ורב נחמ נמי הכי קאמר דע"כ לא קאמר רבי יהודה ב בבא דצרי לפרט א
בעבירות שבינו למקו כעו העגל ,אלא דוקא בוידויו ,אבל לגלות לרבי מיעוט כבוד
שמי הוא ,אבל בעבירות שבינו לחבירו יגלה לרבי שיבקשו ממנו שימחול לו ,דכי היכי
שצרי להתודות עליה בוידויו בתפלתו לפני המקו ברו הוא הוא הדי בוידויו לפני
חבירו כשמבקש ממנו מחילה .ורבי עקיבא סבירא ליה דאי לפרט שו חטא בוידויו מטע
שנתבאר ולגלות לרבי יש חילוק בי עבירות שבינו למקו לעבירות שבי אד לחבירו.
ועל פי זה ]לא[ יתיישב מפני מה הביאו הרי" והרא"ש והרמב" והסמ"ג דברי רב נחמ
ולא הביאו דברי רב ,והראב"ד הרגיש בזה בהשגותיו וכתב וכ בעבירות מפורסמות וכו',
אלא נראה דטעמ דעל כרח רבי יהודה ב בבא דהלכתא כוותיה לא סבירא ליה כרב,
דאי הוה סבירא ליה כרב דמחלק בי מפורס לאינו מפורס א כ ה"ל לרבי יהודה ב
בבא להביא ראיה לדבריו ממקרא דמכסה פשעיו לא יצליח ,כמו שרבי עקיבא הביא ראיה
לדבריו ממקרא דאשרי נשוי פשע ,ותו דהאי קרא דמכסה פשעיו ליכא למידחייה כדדחינ
לקרא דאנא חטא וגו' לכדר' ינאי ,אלא ודאי דסבירא ליה כרב נחמ דמכסה פשעיו מדבר
בעבירות שבינו לחבירו אבל שבינו למקו אי לגלות ,ועל כ הביא מקרא דאנא חטא
דאפילו שבינו למקו נמי והיינו בוידויו בשעת התפלה:
ועוד דלרב נחמ אתיא פלוגתייהו שפיר ,דלכולי עלמא המקרא דמכסה פשעיו מדבר
בעבירות שבינו לחבירו ,ולא פליגי אלא במקרא דאשרי נשוי פשע דמדבר בעבירות שבינו
למקו ,דלרבי יהודה ב בבא דוקא שלא בשעת וידויו אבל בשעת וידויו צרי לפרט
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כדכתיב ויעשו לה אלהי זהב ,ולרבי עקיבא אי חילוק דלעול אי צרי לפרט וכדר'
ינאי ,אבל אליבא דרב לא אתי שפיר פלוגתייהו דהא רב מפרש המקרא דאשרי נשוי פשע
בחטא שאינו מפורס ורבי עקיבא מוקי לה אפילו בחטא מפורס ולשעת התפלה בוידויו,
הילכ סבירי להו דהעיקר כדברי רב נחמ :
ויצא לנו מזה דכל הגאוני פסקו כרבי יהודה ב בבא דצרי לפרט החטא וכ פסק המרדכי
)סי' תשכה( ,והכי נקטינ  ,ודלא כרבינו והבית יוס שפסקו כרבי עקיבא כמ"ש בשלח
ערו )ס"ב( ודו"ק .ג מה שכתב הבית יוס דרבי עקיבא מודה היכא דמפרט בלחש
והארי על זה ,אינו נכו לפי עניות דעתי:
 :æøú ïîéñ :êåøò ïçìåùסעי ב :אי צרי לפרט החטא וא רצה לפרט הרשות בידו;
וא מתודה בלחש ,נכו לפרט החטא.
הגה :אבל כשמתפלל בקול ר ,או ש"צ כשחוזר התפלה ,אי לפרט החטא; ומה שאומרי
על חטא בסדר א' ב' לא מקרי פורט ,הואיל והכל אומרי בשוה אינו אלא כנוסח התפלה
)ד"ע(.
) :æøú ïîéñ :áäæ éøåèא( אי צרי לפרט החטא .בטור כתב תחילה הפלוגתא א צרי
לפרט החטא והכריע כרע"ק שאי צרי לפרט ואח"כ כ' עונות שהתוד'
עליה' ולא שינה כ' הרי" גיאות שאי להתודות אלא א גנב או גזל והתוד' עליה בשנ'
שעברה יאמר במקו גנבתי געלתי שהוא דר כלל וה"מ כשמתפלל בינו לבי עצמו אבל
כשאומ' ע הציבור אי לחוש שא"א שלא יהא א' מהצבור שגנב או גזל וא"א כ' שיכול
להתודות עליה אע"פ שלא שינה בה עכ"ל.
וקשה דבריו אהדדי דבסו דבריו משמע שצרי לפרט דאפי' להרי" גיאות עכ"פ צ"ל
בפע א' גנבתי וברישא כ' שאי צרי לפרט .ונרא' לי דיש חילוק בזה דברישא מיירי
שאי ברור לו שו חטא בבירו' אלא או' הוידוי סת מה שרגיל האד כל השנה לעשות
וא זה לא עשה מ"מ חבירו עשה וכל ישראל ערבי זה בזה ,בזה הכריע שא"צ לפרט,
אבל בסיפא מיירי בעבירות שהוא עשה בעצמו ובזה כ"ע מודי דצרי לפרט אותו החטא
אלא פליגי בוידוי שניה ומסקנתו שיכול להתודות שנית ולהזכירו,
וא בגמרא י"ל דמייתי בברייתא תחלה הפלוגתא בהתודה כבר ולא שנה ואח"כ אמר
וצרי לפרט את החטא דר"י ב בבא רע"א א"צ לפרט וק' דמעיקרא ס"ל לתנא בפשיטות
דצרי לפרט לד"ה ומאי מתחיל אח"כ דצרי לפרט כו' ,אלא כדפי' דמעיקרא אמר בבירור
לו עצמו החטא דכ"ע מודי דמפרט ואחר כ מיירי במתודה סת אי צרי לפרט ,ואע"ג
דמייתי קרא דאלהי זהב וש היה החטא בבירור מ"מ לא חטא כל הע בעגל דהא הרבה
לא חטאו בו ,אלא ודאי מצד הערבות תלה החטא בכול ,וראינו מ"מ דמפרט החטא
ומיניה ילפי' לכל וידוי שסת אד מתודה כנ"ל לדעת הטור:
)ב( הרשות בידו ,ק"ל לפ"ז מאי פרי בגמ' על רע"ק דס"ל א"צ לפרט מקרא דויעשו
לה אלהי זהב דהא רשות לפרט ,ובב"י כ' דלרע"ק עכ"פ יותר משובח מי שאינו מפרט
חטאיו ,ולפ"ז לק"מ דודאי היה ראוי למשה רבינו לעשות ע"צ היותר משובח אבל לפי
מ"ש כא סת הרשות בידו קשה .וי"ל דפסק כא דר פשרה דלר"י ב בבא יש איסור
א לא מפרט ולרע"ק משובח יותר א לא מפרט הכריע דלכל הפחו' יש רשו' לפרט
ולסמו בזה על ר"י ב בבא ולית רשו' לפרט כנלע"ד דעת הש"ע:
 :æøú ïîéñ :íäøáà ïâîב וא רצה לפרט ,משמע דאיירי אפי' בקול ר ונ"ל דדוקא
בחטא מפורס אבל בחטא שאינו מפורס' לכ"ע אסור לאומרו בקול ר
כדדתיב אשרי נשוי פשע כו' )וכמ"ש בהג"ה( דודאי אמוראי לא פליגי אתנאי וכ"ה בסוטה
ד ל"ב שתקנו תפלה בלחש שלא לבייש עוברי עבירה המתודי על חטא אלא דריב"ב
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ס"ל דלפני המקו צרי לפרט החטא בוידוי ור"ע ס"ל א לפני המקו א"צ לפרט ובזה
אי חילוק בי מפורסי לשאינו מפורסי דהכל גלוי לפניו ע' בגמרא ובב"ח דלא כב"י
וקשה מ"ש רש"י בחולי ספ"ב דאי איתא דחטא בשוגג קלא אית ליה דמי שבא לידו
דבר עבירה בשוגג אינו מחפה עליה כדי שיתבייש ויתכפר לו עכ"ל ,והא בקרא כתיב
אשרי נשוי פשע כסוי חטאה וחטא היינו שוגג= ,וע"ק דבסוטה אמרינ שלא חילק הכתוב
מקו בי חטאת לעולה שלא לביישו ,וי"ל דש"ה כיו דאמר לש חטאתי חזינא שאינו
מתבייש וצ"ע:
==המנחת חינוך סי' שס"ד אות יא מיישב קושית המג"א מרש"י חולין עיי"ש.

 :äë úåà äáåùúä ãåîò :àîåé 'ñî :ä"ìùבפרק בתרא דיומא )פו( איפליגו ר' יודא ב
בבא ור' עקיבא ...והרי" והרא"ש פסקו הלכה כרבי עקיבא ,דהא הלכה כרבי
עקיבא מחבירו וכ הסכי בית יוס בטור אורח חיי סימ תר"ז ,והול לסברתו דרגיל
לפסוק כתרי משלשה גדולי ההוראה דהיינו הרי" והרמב" והרא"ש .אבל הרמב" פסק
כר' יודא ב בבא ,מכל מקו כתב הבית יוס דיש להרמב" ראיה ברורה דהלכה כר'
יודא ב בבא ,דמוכח ש דרב יודא אמר רב סבירא ליה כר' יודא ב בבא .ועוד הביא
הבית יוס ראיה מדאפליגו תנאי בעבירות שהתודה בה ביו הכפורי שעבר א חוזר
ומתודה עליה ביו הכפורי ,מכלל דמתודה עליה בפרטיות .ובאמת ראיות שהביא
הבית יוס ה ראיות חזקות.
וא שלעני פסק הלכה הסכי הבית יוס ע הרי" והרא"ש ,מכל מקו כתב וזה לשונו,
מכל מקו נראה שא רצה לפרט החטא הרשות בידו ,דרבי עקיבא לא אסר לפרט החטא,
ולא בא אלא לומר שהוא יותר מאושר מי שאינו מפרט חטאיו .ועוד אפשר דלא אסר רבי
עקיבא אלא דמפרט אות בקול ר ,אבל בלחש שפיר דמי למיפרט כדי שיתבייש יותר,
ואכתי כסוי חטאה הוא כיו דאינו נשמע לבני אד .והכי מוכח מדמשני כא בחטא
מפורס כו' ,דבמתודה לפני בני אד בקול ר מיירי ,דאי בלחש כי אינו מפורס מאי
הוי ,הא א על פי דמפרט אכתי מכוסה הוא) .וזהו( מה שכתב רבינו בסמו בש הרא"ש
שהעבירות שהתודה עליה ביו הכיפורי שעבר יוכל להתודות עליה א על פי שלא
שנה בה ,ובמתודה בפרטות מיירי וכמו שהוכחתי בסמו ,עכ"ל .הרי שלכולי עלמא יפרט
החטא בלחש:
 :æøú :äáø äéìàד( ואי צרי לפרט וכו' .עיי ב"ח ]ס"א[ של"ה ]יומא ,נר מצוה
ד"ה בפרק[ ואחרוני ]מג"א סק"ה ,ט"ז סק"א[:
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ז( שנאמר אשרי וכו' ,חטאה היינו שוגג .והקשה מג"א ]סק"ב[ הא פרש"י סו פ"ב דחולי
]מא ע"ב ד"ה ל"ש[ דאי מחפה על שוגג .ונ"ל דלק"מ ,דמ"מ אי מפרט מה החטא רק
שאומר שחטא בשוגג ,ובספרי ליו"ד סי' ה' כתבתי בזה:

 (à) :úöáùî :æ"øú ïîéñ :íéãâî éøôאי  ,עט"ז עב"י וב"ח בזה והט"ז תיר בעני
אחר .וכ בברייתא גופא יומא פו קשה לכאורה כ דבתחילה אמר עוונות
שהתודה ביוה"כ זה ,משמע דצרי עכ"פ לפרוט החטא וכו' ,ולמסקנא הט"ז בחטא בבירור
צרי לפרט החטא ביוה"כ א' וביוה"כ שנית הלכה כראב"י דמשנתו קב ונקי וחוזר ופורט
וכמ"ש המחבר בסעי ד'.

ומשמע א בי אד לחבירו ,גזל וגניבה נמי ,אע"פ שמחל לו והשיב הגזילה אפ"ה מתודה
ביוה"כ לעול דמ"מ ג בי אד למקו חטא ,אבל הקניט חבירו בדברי או עני המהפ
בחררה וכדומה י"ל כיו שבקש מחילה מחבירו והתודה ביוה"כ א' אי צרי להתוודות
ביוה"כ שנית ,או אפשר א ביוה"כ א' אי צרי וצ"ע ועיי בספר תוספת יוה"כ .עיי בס'
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תוספת יוה"כ הלכה כראב"י במשנה ולא ברייתא חולי פ"ק פגימות המזבח ומ"מ היכא
דמסתבר טעמי ,הלכה כראב"י יעו"ש.
) (áהרשות בידו ,עט"ז ובזה י"ל ג"כ מ"ש בסעי ד' יוכל לחזור ולהתוודות עליה ובגמרא
פו :הרי זה משובח לראב"י ,וער"מ ]רמב"[ פ"ב מהל' תשובה ה"ח לא כתב הרי זה
משובח ,ועמ"א ו' ,וי"ל כיו דבברייתא אי ברור שהלכה כראב"י כמ"ש אות א' רק היכא
דמסתבר טעמיה מש"ה כתב דר פשר ומסתברא שיכול ,לא משובה.
) (âלא ,עט"ז הלשו דחוק דהרב דעת עצמו קאמר וכמ"ש בדרכי משה דנוסח התפילה
לא הוה פורט וכנרש בשו"ע ,ומ"ש הט"ז וכמ"ד צרי לפרוט צ"ע דהא פסק בקול ר
אסור לפרוט ועמ"א ,וי"ל כאילו אמר וא למ"ד צרי לפרט כתב שסברא דזה לא הוה
פורט.

 .â"é ÷"ñ æ"øú ïîéñ :äøåøá äðùîבש פרמ"ג לעני להתוודות על חטא בשנה הבאה,
ומחלק שבדברי כמו הקניט את חבירו או עני המהפ בחררה ,א
פייס את חבירו הוא נמחק לגמרי ואי צרי להזכיר ולהתוודות בשנה הבאה ,לא כמו חטא
בי אד למקו שמחמירי להתוודת בכל שנה ,עיי"ש.

> ˜< ÊÒ
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 +פרק ו :אחרונים )ב( _
 :ä úåà úåà äøåú :àîåé úëñî :ä"ìùכתב האלהי מהר" קורדוורא בספר עבודת יו
הכפורי ,נודע כי כל עבירות שבי אד למקו יו הכפורי מכפר ,אמנ
עבירות שבי אד לחבירו אי יו הכפורי מכפר עד שירצה את חבירו ,לכ צרי לפשפש
בזה ולשוב לרצות את חבירו .והטע לזה ,כי הנשמות מתראות לפניו ביו זה בסוד הבינה
שהוא שורש אל הנשמות ,והנשמות הנכנעות בתשובה ה המעוררות התשובה העליונה,
שכ דר השרשי להתפעל מענפיה התחתוני.
ועתה א ימצא בינו לבי חבירו טינא ,הרי הוא מפריד ומחלק השורש העליו  ,וכמעט
מכניס בו שנאה שהוא פירוד ,ואי אפשר שיושפע עליו אור התשובה והוא מפריד בו
ח"ו .לכ אנשי מעשה שבדור התנאי והאמוראי ,א א היו ה הנעלבי ,היו ממציאי
עצמ לעולביה כדי שיתרצו זה לזה ,כדמוכח בגמרא )יומא פז(.
והעני לזה ,כי סוד הנשמות ה ששי רבוא ,וכ הרוחות וכ הנפשות ,בסוד הבינה
והתפארת והמלכות ,זהו דור הול ודור בא כו' ,ואי דור פחות מששי רבוא .וכדי להמשי
מאור העליו  ,צרי שיהיו ששי רבוא לב אחד ,כדי שיתייחדו בשמא קדישא עילאה
רברבא דלא שריא אלא באחדות השל ,כעני שהוא אחד .ולכ צרי שיתייחדו למטה
הלבבות ,ולמעלה הנפשות והרוחות והנשמות ,ואז ודאי שריא שמא קדישא בסוד האחדות
כאשר נבאר בסייעתא דשמיא .ולכ צרי לתוו השלו ולהחזיק בו ולהתאחד בלב אחד
כדי שימשיכו עליה הש הנזכר ,עד כא לשונו:
 :åë úåà øåà äøåú :äðùä ùàø úëñî :äìùונודע כי כל עבירות שבי אד למקו יו
הכפורי מכפר ,אמנ עבירות שבי אד לחבירו אי יו הכפורי מכפר עד
שירצה את חבירו )יומא פה ,ב( ,לכ צרי לפשפש בזה ולשוב לרצות את חבירו .והטע
לזה כי הנשמות מתראות לפניו ביו זה בסוד הבינה שהיא שורש אל הנשמות ,והנשמות
הנכנעות בתשובה ה המעוררות התשובה העליונה ,שכ דר השרשי להפעל מענפיה
התחתוני .ועתה א ימצא בינו לבי חבירו טינא ,הרי הוא מפריד ומחלק השורש העליו ,
וכמעט מכניס בו שנאה שהוא פירוד ,ואי אפשר שיושפע עליו אור התשובה והוא מפריד
בו ח"ו .לכ אנשי מעשה שבדור התנאי והאמוראי ,א א היו ה הנעלבי  ,היו ממציאי
עצמ לעולביה כדי שיתרצו זה לזה כדמוכח בגמרא )יומא פז ,א( .והעני כי סוד הנשמות
ה ששי רבוא ,וכ הרוחות וכ הנפשות ,בסוד הבינה והתפארת והמלכות .זהו דור הול
ודור בא כו' ,ואי דור פחות מששי רבוא .וכדי להמשי האור העליו צרי שיהיו ששי
רבוא לב אחד ,כדי שיתייחדו בשמא קדישא עילאה רברבא דלא שריא אלא באחדות הש
בעני שהוא אחד ,ולכ צרי שיתייחדו למטה הלבבות ולמעלה הנפשות והרוחות והנשמות,
ואז ודאי שריא עלייהו שמא קדישא בסוד האחדות כאשר נבאר בסייעתא דשמיא .ולכ
צרי לתוו השלו ולהחזיק בו ולהתאחד בלב אחד ,כדי שימשיכו עליה הש הנזכר:

> ˜< ÁÒ

> ˜< ËÒ
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 :àé äëìä á ÷øô äáåùú úåëìä :ç÷åø äùòîהחוטא לחבירו וכו' ויאמר בפניה
חטאתי לה' אלהי ישראל ולפלוני זה וכו' ,חילוק יש בדבר דבמת חבירו
צרי להקדי הוידוי לה' ואחר זה לחבירו משו אורח ארעא אמנ כשהוא בחיי צרי
תחילה שיבקש מחבירו דוקא דהרי הוא מעוכב השחרור והמחילה מאתו יתבר כמבואר
משא"כ לאחר מיתה וק"ל:
 :è äëìä ä ÷øô ÷éæîå ìáåç úåëìä :ç÷åø äùòîשהמזיק ממו חבירו וכו' .הקשה
הרב לח"מ ז"ל ,דבפרק ב' דהלכות תשובה פסק רבינו דבגוזל אינו
מתכפר לו עד שירצהו ,ותיר דשאני גזל דנהנה מאותה עבירה וציער לנגזל ,משא"כ
מזיק שלא נתהנה והניזק לא נצטער כל כ ,לכ אי צרי ריצוי עיי ש,
וקשה שהרי רבינו כתב ובמקלל וכו' ,אפילו לא הקניטו אלא בדברי הרי שלא נתהנה
הנאה גמורה חייב לרצותו ,ותו דמאי נפקא מינה בהנאת הגזל  ,הרי אי הדבר תלוי אלא
בצער חבירו ,דהכי אמרו בפרק החובל )צב( תנו רבנ כל אלו שאמרו דמי בשתו אבל
ציערו אפילו כל אילי נביות שבעול וכו' ,ופרי דאשת נביא בעי לאהדורי ,אשת אחר
לא בעי לאהדורי ,ומתר אמר ר' שמואל בר נחמני אמר ר' יונת השב אשת האיש מכל
מקו ע"כ ,הרי שהכל תלוי מפני הצער שציערו דהא סתמא קתני אשת האיש מכל מקו,
אפילו לא שכב עמה ולא ראה אותה כלל דלא הגיע לו שו הנאה ,עוד אמרו ש וכי
אד מוחל על צערו וכו' ,מכל זה מוכח דהעיקר הוא על הצער ,וזו היא כוונת רבינו
בהלכות תשובה שהרי הוסי אפילו לא הקניטו אלא בדברי ,וכא לא נחית אלא לחלק
בי ממו שאי בו צער גמור לצער הגו ,מפני שסמ למה שכתב ש.
 :å"è ïîéñ ú"åù :íçìä éúùלמהר" חגיז :מצאתי כתוב בספרי הקדש שנשתמשו
בה אנשי קדש מגדולי ישראל ז"ל הבאי בגלות מהת להכא להמכר
בעו"ה כממכרת עבד – בהרמב" ז"ל פ"ב מה' תשובה הלכה תשיעית ל"ה ,אבל עבירות
שבי אד לחבירו כגו החובל וכו' עד וזה שלא מחל הוא החוטא וכו' .נכתב בצדו:
קשיא דיוקא אדיוקא ,דמהכא משמע שג הגוזל לחבירו אעפ"י שהחזיר את הגזילה צרי
לרצותו ולבקש ממנו מחילה כנזכר ,ואלו בה' חובל ומזיק בפ"ה הלכה תשיעי' כתב רבינו
אינו דומה מזיק חבירו בגופו וכו' שהמזיק ממו חבירו כיו ששיל מה שהוא חייב לשל
נתכפר לו אבל החובל בחבירו וכו' עי"ש .דנראה ברור דבמזיק במילי דממונא כשהשיב
את הגזילה או ההיזק נתכפר לו ואינו צרי יותר לשאלת מחילה שלא נתבארה ש אלא
בחובל .ואלו הכא השוה הכל בחדא מחתא חובל ומזיק דעל הכל צ"ל מחילה וצרי
לרצותו וכו',
וי"ל דאיכא תרי גווני דמזיק אית מזיק בכוונה כגו גוזל או עושק או גונב וכיוצא את זה
הצרי השבה ושאלת מחילה על שציער את חבירו .אבל כשהזיק את חבירו בלא כוונה
כגו שיצא נצו אש מהיכלו ושר גדישו של חבירו או בש ורגל בהמתו שלא שמרה
כראוי הג שמחוייב לפרוע פרעות עכ"ז מכיו שפרע נתכפר לו מבלי שאלת מחיל' כי
הוא לא כיוו לצער את חבירו אלא הזיקא דממילא נפק ולכ בתשלומי סגי ודוק .ע"כ
מצאתי כתוב סביב להרמב" ז"ל בה' תשובה.
ודברי אלו של הרב ז"ל שאמר והעלה אות על הספר נכוני ה ותשובה נצחת בחלו
הנושאי ,אבל מה נעשה שמדברי הרמב" ז"ל הת בפ' החובל נראה בפי' דכל שאינו
בגופו ממש אצ"ל מחילה ,וקשיא אמה שכתב הכא בה' תשובה כמו שהקשה הרב ז"ל
דעדיי במקומה עומדת.

> ˜< Ú
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ולכאורה היה נ"ל שכפרה הוא מילתא חדא והמחילה הוא מילתא חדא ,דבר גדול מכפרה.
ולכ אמר דבמזיק ממונא בהשיב ההיזק נתכפר לו דר"ל כפרה מיהא איכא ,אבל לא
מחילה עד שירצה את חבירו ,כמ"ש הכא בהלכות תשובה דהזכיר מחילה ,אבל בחובל
בגו חבירו אפי' כפרה דהיא מלתא זוטרתי ממחילה אי לו עד שירצה את חבירו .והכי
דייק לשו רבינו דברישא קאמר נתכפר לו .ואח"כ אמר החובל וכו' ואינו מתכפר לו ולא
נמחל עונו ,דמשמע דתרי מילי נינהו ,כפרה הוא לעני נקיו מעט מעונש גדול לקט  ,או
אגוני בעלמא הדי מהפורענות ,ומחילה היא מכל וכל צ"ל מחילה על הסדר שכתב ודוק.

אמנ יותר נ"ל נכו דדברי הרמב" ז"ל צדקו יחדיו ,כי לעול בי בחובל בי במזיק
צרי וראוי הוא שיבקש ממנו מחילה על הצער שציערו .א ההפרש הוא זה ,שהמזיק
בהיותו מתק ההיזק ובהשיבו את הגזילה נתכפר לו ואי הפיוס מעכב את הכפרה אבל
לעול דראוי והגו ומצוה היא עליו שיבקש ממנו מחילה אעפ"י שהשיב לו את הגזילה.
אבל אי כפרתו מעכבת משו שלא עשאה ,רק חסרו הוא שלא קיי דרז"ל שאמרו שצ"ל
מחילה ,אבל בחובל את חבירו בגופו אז אינו מתכפר לו עד שיבקש מחילה כראוי ,וא
לא עשאו כפרתו מעוכבת עד שירצה את חבירו בהשבה ומחילה ,והשבה לבד אינה מועיל
לו א לא בהיות משות ומחובר אצלה בקשת המחילה ,משא"כ בממו וזה נכו .

ולולי דמסתפינא הוה אמינא בתוספת מרובה .דבחובל אפי' שביקש מחילה מחבירו א
הנחבל הקשה את לבו ואמ את רוחו ולא רצה למחול שאינו מתכפר לו לחובל ,אעפ"י
שלא טוב עושה להיות אכזרי עכ"ז הנחבל עונו ישא ועו החובל במקומו יהיה עומד עד
שימחול לו חבירו .משא"כ במזיק בממו לבד דבהשבת הגזילה מתכפר לו אבל בודאי
שצרי לשאול ג"כ ממנו מחילה כמ"ש בה' תשובה אבל א לא ירצה למחול לו די לו
במה שיתכפר ,משא"כ בגופו דצרי שהנחבל ימחול כדי שיהיה נמחל בשמי וא לא
אינו מחול.

אמנ לבי אומר לי שאי מ הראוי להחמיר כ"כ ,וכמ"ש בתחלה הוא עיקר ,דאפילו
בחובל כיו שמבקש מחילה כדת משה שלמדנו בהלכות תשובה די לו בזה והוא מחול,
רק ההפרש הוא שבמזיק תכ בהשבת הגזילה כפרה נתנה לו מהשמי והמחילה של ניזק
אינה צריכה רק לתוספת טובה ומצות קדושה לקיי דרז"ל ,אבל בחובל לא יתכפר לו מ
השמי אפי' שנת החמשה דברי עד שיבקש מחילה כי היא הכרחית ונצרכת לכפרה.
וזה ברור ופשוט .ולמדתי כ ממה שראיתי להרמב" ז"ל בפ"ג מה' עבודת יוה"כ דכת'
ע"ע ]על עני [ ההנחה שא לא עשאה לא עיכב אלא שחיסר מצוה וההגרלה מעכבת
עי"ש ,שהוא החילוק עצמו שאנו מחלקי כא ליישוב ההלכות ודוק.

ואחר ימי זכיתי ומצאתי בדברי הסמ"ג ז"ל דלדעתי בכמה מהדיני שהביא העתיק מתו
דברי הרמב" ז"ל ,וממה דחזינא ליה דהוסי איזה דברי בדי דבהלכות חובל ,דייקנא
מיניה דתוספת זה שהוסי היה בכוונה מכוונת כדי להנצל מקושיא זו .וז"ל בעשי סי'
ע' :אינו דומה מזיק חבירו בגופו למזיק בממונא שהמזיק את חבירו בממו כיו ששיל
מה שהוא חייב לשל נתכפר לו ומ"מ מצותה לשאול ממנו מחילה כמ"ש במצות הוידוי,
אבל החובל וכו' ,עי"ש דבמזיק כתב מצוה לבד ובחובל חיוב הכרחי לכפרה .ובפ"ק
דהלכות תשובה שלא הזכיר שאלה המחילה רק וידוי הוא מפני שעסק אותו פרק הוא
ללמדינו שהעיקר הוא הוידוי והוא הכולל לכל העבירות ,בי לאות שבי אד לחבירו
לאות שבי אד למקו ,ולא נכנס בתנאי תשובת עבירות שבי א"ל ?? ולא נכנס בתנאי
תשובת עבירות שבי אל"ח כי זה נתבאר בפ"ב ובה' חובל .וכא לא שנה רבינו אלא כח
הוידוי ,ודוק בדברי הסמ"ג ז"ל כי לפע"ד כל דברינו בכלל תוספת דבריו שהוסי הוא
ז"ל לכ שמח לבי וכו'.

ועוד אארי בעהי"ת בתשובה )סי' לא( על אותו פוקר שגנב אשת חבירו וממונו ואוכיח
לרבי דבוידוי דברי שעשה לא סגי ליה להטהר מצרעתו .דהנה וידויו שעש' אפשר יועיל
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לו על שאר עבירות שעשה ועבר על דברי תורה בלכתו ע הזונה לארצות השמד .א כ
על עבירות שבי אד למקו א לא ישוב ועוד לכסלה כמו שהוא רשע זה ודאי הוידוי
שעשה יהיה רצוי ומקובל .אמנ על גזל הממו וחבלת גופו של בעל האשה שאסרה עליו.
ומת מדאגה זו אי כא ספק דהוידוי שעשה .וכל אילי נביות שיקריב .לא יועילו לו ,עד
שירצה את המת ואת קרוביו .ויורשיו בהשבת הגזילה ובקשת המחילה וא לא ירצו למחול
לו הרשות ביד כמו שהסכימו עמי כמה וכמה גדולי הדור .כמו שיתראה לרבי בשעתו
וזמנו להלכה ולמעשה .וה' אלהי אמת יהי' לנו ולכל ישראל עמו למחסה.

:ìàù íééç

 :ì"æ à"ãéçì :â"é ïîéñ á"ç ú"åùבשותפי לזמ ...

]בא' שכתב במכתב למיודעו

בעיר אחרת ,לשון הרע על שותפו שהוא גנב גזלן וכו' ,והשותף בהתוודעו שדיבור עליו

לשה"ר ביטל השותפות מיד ,והמספר לשה"ר פייסו ומתנצל שרק מתוך כעסו כתב כך ומבקש ממנו מחילה ,אך
הוא אומר שאינו רוצה למחול על הוצאת שם רע כזה עליו .יעו"ש שדן בזה באורך מכמה אנפי ,ומסיק דמה
שכתב לאחד מכתב וגם בקש לקורעו אחר קריאתו אין זה בכלל מוציא שם רע וצריך זה למחול לו ,וגם דן

במוש"ר אם רוצה למחול אי שפיר עביד ומסיק דודאי הכין הוא דאם רוצה למחול מוחל ,וממילא כיון שכבר

מחל אינו יכול לבטל השותפות וכו' – מתוך "דעת תורה" למרש"ם או"ח סי' תר"ו עיי"ש בציונו לתשובה זו[

...ומה שטע השות האחד ששותפו כתב עליו לאיש אחר כי הוא גנב וגזל וכיוצא
ובטענה זו הוא רוצה לבטל השותפות .נראה דלא צדק בטענתו והשותפות הנה זה עומד
בצביונו ובקומתו כל הזמ שנכתב בשטר השותפות מדעת שניה .שהרי השות שכתב
הכתב פירש שיחותיו שכתב לו אחד מרורות על חבירו ובא לכלל כעס וטעו' לכתוב כ.
ותיכ האיר ה' את עיניו שחיפו על שותפו דברי נרג עזי דמסג ויחרט יצחק חרטה גדולה
אי יצאת זאת מתחת ידו כי שותפו איש כשר ירא ה' ונאמ ונשבע על כ שבועה חמורה
ושאל ממנו מחילה בכל מיני פיוס .איכו השתא מה מקו לבטל השותפות בעבור הכתב
הנז' והלא קי"ל דהמבקש מטו מחבירו לא יהיה המוחל אכזרי ,וכתב הרמב" פ"ב מה'
תשו' אסור לאד להיות אכזרי ולא יתפייס ...והגבעוני לא מבני ישראל המה עכ"ל.
עי רואה אמרי קדוש הרמב" דאפילו חטא והצר לו הרבה ימחול ולא יקו ולא יטור
וכו' וא"כ מאחר ששות הכותב הכניע עצמו ושאל מחילה ונשבע שזה היה לרגעי מחמת
הכתב שקבל מחויב שותפו להעביר החטא ולא יקו ולא יטור לבטל השותפות אלא ירחיב
לבו לקיי שבועתו באמת ובתמי.

וא נפש לומר דהרי אמרו בירושלמי בקמא והביאו הסמ"ג והגמי"י פ"ב דתשו' דמוצא
ש רע אי לו מחילה עולמית .וזה שכתב בכתבו גנב וגזל הוא הוצאת ש רע כמתבאר
ממ"ש מהרש"ל בתשובה סי' כ"ח וסי' ק"א ומהר" מלובלי סי' מ"ו ובהא לא נאמר לא
יהא המוחל אכזרי כמ"ש הסמ"ג ומהרי"ל ומהרי"ו והרב מהרש"ל בי של שלמה פ'
החובל סי' ס"ג והרב תרומת הדש סי' ש"ז ובכתביו סי' רי"ב ע"ש.

לזה אומר חדא כי ה בעו חוללנו ובזמנינו זה דבר רגיל לומר על הסוחרי שה גנבי
וגזלני ואי כונת שה גנבי וגזלני ממש רק שיודעי לעשות תחבולות כמקח וממכר
וחילופיה עד שה מרויחי .ועל כ אפשר שאי בזה די מוציא ש רע ממש מאחר
שרגילי בזה ואי כונת לומר גנב וגזל ממש א"כ לא יהיה חמור כל כ כדי המוציא
ש רע הג שודאי הוא איסור גמור.

ועוד יש קצת זכות בנ"ד שהוא לא אמר לשותפו גנב וגזל בפני עדי ולא אליו לבדו רק
כתב בכתב ידו למי שכתב לו כ והשיבו על פי מדותיו וסבר שיהי' בסוד גדול ביניה
אלא שמקבל הכתב נתנו בכיסו וג כתבי אחרי ונפל זה הכתב בדר בבלי דעת ובא
ליד שותפו .ובכי האי גוונא גרע ממוציא ש רע דעלמא והי' נראה למצוא סמ דהכתב
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גרוע מהדיבור משמעתא דשילהי פ' נגמר הדי במאי דיואב הרג אוריה על פי כתב שכתב
לו דוד הע"ה ואמרו ש דעמשא ואבנר טובי דדרשו אכי ורקי שלא לקיי מצות המל
נגד התור' ויואב לא דרש .צדיקי שה בפה ולא עשו והוא באגרת עשה .ומהכא משמע
דאמירה בפה יותר חשובה מהכתב שמגדילי העני שה בפה שהוא יותר חמור ולא עשו
והוא באגרת דקילא ועשה וה"ה בנ"ד שהיה בכתב קל הוא יותר מאמירה ויש לצר לזה
סברת עשרה שליטי שהביא הרב כנה"ג י"ד סי' ר"י דסברי דנשבע בכתב אינו חייב
לקיי ועיי בשו"ת נודע ביהודה ח"מ סימ ל' ד קל"ב ע"ג דלא זכר מלהקת הפוסקי
שרמז הר' כנה"ג ועמ"ש בברכי יוס א"ח סי' תפ"ט ע"ש ואי כא מקו להארי.

אמנ כד דייקת פורתא עיני תחזינה דהסבר' נראית איפכא דיכול האד לדבר הרבה בפיו
וכי יתפוס איש למדבר למה אמרת כו"כ יכחיש או יתק דבריו באופ נאות כי הדברי
פורחי באויר וע כל זה הוי מוציא ש רע וכ"ש א איש יכתוב ידו על ספר אי לו
תקנה והוא חטאת קבועה וצ"ל כי שאני הת גבי מלכות דכ גזר ה' כל איש אשר ימרה
את פי פי למעוטי כתב וכ"כ הרב גנת ורדי י"ד כלל ג' סי' ט' ע"ש ושבועה שאני
דבעי ביטוי שפתי א לעני ש רע חמור .הכותב ש רע וא"כ בנ"ד שזלזל בכתב ודאי
חמור כאלו אמר בפיו.

בר עדיי יש צד זכות לומר דלא דמי למוציא ש"ר דעלמא דמתכוי להוציא ש"ר .אבל
הכא לא כיוו לכ רק השיב למי ששלח לו דברי כאלה על פי מדותיו ונמצא שהוא לא
הוציא ש"ר וסבר שיהיו דברי מכוסי' וסתומי ולא עלה על לב שיאבד הכתב כי אדרבא
הוא ציוה לו שתיכ לנטילה קדמה קריעה והאח לפניו .ומכל זה נראית סברא אלימתא
דאי השות שכתב הכתב בסוג מוציא ש"ר וככל אשר אמרנו וענינו וצרי למחול לו
כמ"ש הרמב" כמדובר.
ועוד נשמיעיניה מ הדא שכתב הרב תרומת הדש סי' ש"ז ובפסקי וכתבי סימ רי"ב
דטעמא דהירושלמי דש"ר אי לו מחילה היינו דדילמא איניש שמע באפוקי קלא ולא
שמע בפיוסא וא"כ א כתב ש"ר בסוד לאהובו מעיקרא הקול לא נשמע ובפרט בגוונא
דנ"ד.

ועוד ה בה שראיתי להרב פר"ח בא"ח סי' תר"ו שכתב וז"ל לשו הירושלמי פ' החובל
אי לו מחיל' עולמי' ומיהו מסתברא שיבקש ממנו מחילה וא מחל יש לו מחיל' אלא
שכונת הירושלמי היא שא אינו רוצה למחול עולמית דשפיר עביד ולא הוי אכזרי עכ"ל.
וכבר קדמו הרב מהרש"ל בי של שלמה קמא פ' החובל סי' ס"ג שכתב וז"ל ומ"מ נראה
שמדת ענוה וחסידות הוא שיכול לכו את יצרו ולמחול במחיל' גמור' עכ"ל .וכ מוכח
מדברי הרב תרומת הדש סי' ש"ז שכתב וז"ל וא ירצה ראוב שלא למחול לו כלל
ולנטור לו איבה על כ אינו עובר על מה שהזהירו רז"ל שלא יהא המוחל אכזרי וכו'
ע"ש וכיוצא בזה כתב בפסקי וכתבי סי' רי"ב ע"ש .הרי דדייק הרב לומר וא ירצה
וכו' אינו עובר וכו' מכלל שא רצה למחול א למוציא ש"ר זכור לטוב ומחילתו מחילה.
וכ דקדק מור" בהגה סי' תר"ו שכתב וא מוציא ש"ר אינו צרי למחול לו .אינו צרי
דייקא הא א מחל יפה עושה ומחול הוא.

ועל פי זה יש להרגיש על הרב שיירי כנה"ג סי' תר"ו שכתב על דברי מהר"י ווייל סי'
קצ"ב וז"ל ומ"ש שא הוציא ש"ר אי לו למחול ה דברי הסמ"ג וכו' והגמ"יי פ"ב
מה"ת מהירושלמי )דפ' החובל( הדא דתימא בשלא הוציא עליו ש"ר אבל הוציא עליו
ש"ר אי לו מחילה עולמית וכ"כ בתרומת הדש סי' ש"ז ובכתביו סי' רי"ב וכתב הב"ח
ומ"מ הנמחל לא יניח מלבקש מחילה עכ"ל ומפשט של דברי משמע דאי לו למחול
ואזהרתיה מהכא וכפשט הירוש' דקאמר אי לו מחילה עולמית וע"ז קאמר וכ"כ בתה"ד
בכתביו .וק"ק דהול"ל דבתה"ד וכתביו משמע דא ירצה יכול למחול כמו שכתבנו בעניותנו
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וכ"כ מהרש"ל ביש"ש כאמור .וכ נראה ג מדברי מור" כדאמר וג מדברי הרב בית
חדש שכתב יש לו לבקש מחילה אפי' הוציא עליו ש"ר שמא ימחול לו עכ"ל משמע דאי
בעי מחיל והרב שיירי השמיט סו הלשו וכל כי הא הוה ליה לאודועי.

אתה הראית לדעת דמדברי כל הגדולי מוכח דא רוצה יכול למחול א ש"ר ומ"ש
בירושלמי אי לו מחילה עולמית היינו שאינו אכזרי א אינו מוחל .ובנ"ד לכל הדברות
ולכל האמירות הרי כותב הכתב שאל מחילה ונשבע .ושותפו מחל לו והסבירו פני זל"ז
וכמ"ש בשאלה .ואחרי כ מה מקו לטעו דרוצה לבטל השותפות הנמצא כזה מוחל
ונוק ארכבה אתרי ריכשי וכ לא יעשה.
 ìכשמתפייס בהסברת פנים ונתינת יד אבל לא מחל בפירוש

 :æð ïîéñ ú"åù :ãéá íééçלגר"ח פאלאג'י... :איברא פש גב לבאר א לא מחל מחילה
בפי' )'בפירוש' או' :בפיו' וכ בהמש( ,שלא אמר לו 'מחול ל' אלא הרבה עליו
ריעי וביקש ממנו מחילה ,ונתרצה לו ריצוי גמור בהסברת פני ודברי ריצוי ,ונשק לו
ידיו ונת לו וברכו ,אכ לא אמר לו מחול ל בפי' ,אי מצי לומר כי לא מחל מחילה
גמורה מלב ומנפש ,וזה שהראה לו דברי ריצוי היה כי הפצירו בו עד בוש ולא יוכל
להמלט מיד ,אבל עדיי תובע עלבונו ושיעשו לו משפט כתוב.

 ìבדברי רבינו בחיי בפרשת ויחי

ולכאורה נראה דצדק בטענתו שהרי כתב הרב רבינו בחיי סו סדר ויחי וז"ל :והנה אחיו
בקשו ממנו מחילה ולא ביאר הכתוב שמחל לה ,וכבר ביארו רז"ל שכל מי שחטא לחבירו
ועשה תשובה אינו נמחל לעול עד שירצה את חבירו ,ואעפ"י שהזכיר הכתוב וינח אות
וידבר על לב ,שנראה בזה שהיה לה ריצוי מיוס ,מ"מ לא ראינו שהזכיר מחילה ביוס
ולא שהודה לה שישא פשע וחטאת ,וא"כ מתו בעונש בלא מחילה ואי אפשר לכפר
עונ רק במחילת ,ועל כ הוצר העונש להיות כמוס וחתו להפקד אחר זמ בעני
עשרה הרוגי מלוכה ,עכ"ל.
הנה מבואר מדברי הרב רבינו בחיי ז"ל דמי שחטא כנגד חבירו וביקש ממנו מחילה
וסליחה וכפרה ,וחבירו נתפייס ונתרצה עמו ודיבר על לבו והסביר לו פני יפות והראה
אהבה וחיבה עמו ,ע כל זה כל שלא אמר מחילה בפי' 'מחול ל' לא מהני ,וא"כ בנידו
דיד שהאמת במה שהוא אמת דהכי הוה עובדא שביקשו מהרב שימחול ויתפייס וכ
נעשה שנתרצה והראה לו פני צוחקות וברכו ונת לו ידו כשנשק ידיו כמנהג וביקש
מחילה ,אכ לא אמר בפי' 'מחול ל' שמחל לו בפי' ,א"כ אי כא מחילה כלל.

אלא דא באנו לידי מידה זאת לומר דליכא עדיי מחילה איתיה בתקנתא ,דעכשיו יכול
הרב נר"ו למחול מחילה גמורה ,כי מה שרוצי לומר שחייב נידוי אינו כ"כ ברור לחייבו,
ומה ג עתה שכבר נתפייס הרב ונתרצה ריצוי גמור שבודאי צרי שימחול מחילה בפי'
ואינו מ הראוי לחייב להממונה הנז' שו עונש כלל כאשר נתבאר.
ועוד נראה לומר כי בלא"ה דברי הרב רבינו בחיי תמוהי בעיני ,כי מאחר שמצינו שאחי
יוס שלחו בתחילה שלוחי כדכתיב ויצוו אל יוס וכו' אבי ציוה וכו' ,ושוב כתיב וילכו
ג אחיו ויפלו לפניו ויאמרו הננו ל לעבדי ,הרי דאיכא תחינה ובקשה ע"י ריעי ובציווי
אביה כי בודאי חושש יוס לכבוד אביו ,וה אמרו אנא שא נא לפשע אחי וחטאת
כי רעה גמלו ,וכתיב ויב יוס וכו' וג וינח אות וידבר על לב ,כי נראה כי נתרצה
לה ריצוי גמור ,וא"כ אי יתכ לומר שלא היה בדבר מחילה בפי'.

 ìמשמעות המדרש שיוסף אכן מחל לאחיו

ועל הכל קשה שרז"ל במדרש שוחר טוב אמרו ומה אחי יוס שמחל לה יוס ראה מה
עלתה לה וכו' יעו"ש ,וכ"כ בספר חסידי סימ י"א וז"ל :וכ בני ישראל כשחטאו ליוס
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מחל לה ולא שיל לה גמול וכו' יעו"ש ,הרי דסברו רז"ל וקבילו כי יוס מחל
לאחיה מחילה גמורה ,אלא דעכ"ז נענשו כדי וכהלכה שהרי כבר ביארנו מדברי הרמב"
והטור וכל הפוסקי דבאד החוטא לחבירו ואיכא איסור לאו ,הג כי מחל לו חבירו
עכ"ז האיסור לאו דעבר על מימרא דרחמנא אי בידו למחול ,וא"כ כמו כ כא באחי
יוס שעברו על לאו דלא תגנובו דבגונב נפשות מיירי כדברי רז"ל ורש"י ,ועונשו חמור
כדכתיב וגונב איש ומכרו ונמצא בידו מות יומת ,כי זה היה לפי האמת עונש של עשרה
הרוגי מלוכה כידוע לפי מה שנוגע לכבוד המקו ,וכבר עמדתי על זה בסה"ק נפש חיי
מערכת עי" אות צ"ג וישבתי ע"ד זה ונסתייעתי מדברי הרב פני דוד וממ"ש בסה"ח גבי
מ"ש דאב שמחל על כבודו א דכבודו מחול הוא נענש בדיני שמי יעו"ש.
וה עתה בהגלות לנו דברי הרמב" והפוסקי שכתבו בפירוש דאפילו מחל המתקלל,
עונשי אותו שכבר חטא ונתחייב ,א"כ זהו בעצמו היה עני מחילת יוס לאחיו שא
שמחל לה צריכי היו להעניש אות על עיקר איסור לאו מ התורה וגודל עונשו כאמור,
ועמ"ש עוד הרב חיד"א ז"ל בספר ברית עול ש בספר חסידי סימ י"א ד פ"א ע"א
שעמד על חקירה זו ותיר דנענשו מה שיש בו חלק שמי יע"ש ,וה דברי הרב של"ה
בס' ויחי ד רמ"ז שכ"כ והביאו הרב עצמו בס' נחל קדומי ש יעו"ש.
ומצאתי עוד בזוהר חדש בסו מדרש איכה ד קל"ב ע"א וז"ל :תו פתח ויצוו אל יוס
לאמר אנא שא נא פשע אחי וחטאת וכו' ויב יוס בדבר אליו ,חובא ליה עבדו והוא
מכפר כלא ומכפר על חובייהו כיו דאיהו מחיל מא אית ליה לתבעה על חובייהו הוי
והתעוותו אנשי החיל עוות הדי סגי הוה לאינו אנשי חיל ,ווי ל מא ינח ל במאי
הוה עוות דינא דא ,דהא אימנא אתתרכת וערקת ואזלת לה ,ובג"ד עוות דינא אשתכח
ואשתכחת בלחודאה ההוא דאשטנא עלנא ולא הוה מא דימחי בידה ויטענו עלנא טענתא
על דא אתמסרו בידהא כל תיקוני דאימנא דאילו אימנא אשתכחת תמ לגו משו"ה אעלת
לו ע"ד היא קא בכאת ע"ד היא קא מיללת על בנהא דאתגלו ודאתקטלו ודאשתציאו על
מג ובדינייהו לא אשתכחת ועביד בהו נחש רעותיה בהו וע"ד כתי' ובפשעיכ שולחה
אמכ דלא תהא זימנא בדיניכו וכו' ע"כ ,הנה מבואר מדברי הז"ח דקא מקשה קושיא
זאת וקא מתר דהוה העונש הזה שלא כדי  ,ונראה לומר דלעני מחילת יוס לאחיו אי
ספק כי היה מחילה גמורה כאמור.

 ìמחילה בפה מהני לבית דין של מטה שלא להענישו

ועוד נראה לומר כי אפילו לדעת רבינו בחיי שכתב דלא מהני ריצוי ופייוס בלתי מחילה
בפי' ,זהו לגבי דיני שמי כמו שהיה עני אחי יוס ,אבל בדיני אד להענישו ולקבול
ולהתרע עליו בבית די של מטה לא.
וכ נראה מדברי הפוסקי והרמב" והטור והש"ע ביו"ד סו סימ של"ד שכתבו וכ
החכ בעצמו מנדה לכבודו לע האר שהפקיר כנגדו ואי צרי לא עדי ולא התראה
ואי מתירי לו עד שירצה החכ וכו' יע"ש ויש במפרשי שני פירושי עד שירצה וא
אינו רוצה א שפייסו בהרבה מיני פיוסי ל"מ או עד שירצה וכל שריצהו ופייסו מתירי
שלא ברצו החכ עכ"פ ברצו תלוי הדבר ולא במחילה בפי' וכל שנתרצה מהני והוה
ליה מחילה והרי א מצינו בפוסקי דמחילה בלב מהני אפילו לממו שתלוי בקני וזכיה
כל שכ בדברי ביזוי דמחילה אפילו בלב שנתרצה ומחל לו מהני ואי צרי מחילה בפי'.
ונראה לומר עוד בזה כי הג כי בז"ח אמרו כי מחילת יוס לאחיו הויא מחילה גמורה
ומה שנענשו הוא שלא מ הדי זהו בדינא רבה במיתה וכדומה ומה ג הבאי אחריה
אחר כמה דורות אבל משו הפג שהיה גדול הוצרכו לתיקוני כמו שאמרו בזהר חדש
סדר וישב וס' כי תשא ובס' חוקת ובשאר דוכתיה והוא ברור.

ועוד נראה לי להוכיח דמצינו דאפילו במי שחייב ממו לחבירו דהוי חוב גמור ודבר שיש
בו ממש מהני המחילה להפקיע שעבוד ממו ומלוה זקופה אפילו לא אמ"ל מחילה בפי'
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מחול ל אלא שא"ל דברי המוכיחי שמשמעות נראי שמחל לו מהני להפקיע חוב
גמור כמו שנראה מדברי הרב מהרימ"ט ח"ב חאה"ע סימ כ' בש הרב מהר"מ די בוטו
והסכי עמו הרב מהרימ"ט ש בסימ כ"א וכ כתב הרב כנה"ג בח"מ סימ רמ"א הגה"ט
אות ט"ו וסיי וכתב דתשו' הרב משפטי שמואל סימ ס"ו אינה חולקת יעו"ש והנראה
שכ הוא האמת דג הרב מ"ש מודה דכל שנראי ומוכיחי הדברי שמחל מהני ואינו
צרי שיאמר כ בפירוש מחול ל ,וכ יש להוכיח עוד מדברי מהרימ"ט בח"ב בח"מ
סימ מ"ה יע"ש
וא כ א לגבי חיוב ממו מהני דברי המוכחי שמחל כל שכ כשהוא דברי הצריכי
פיוס דודאי דקיל טפי ומהני
ועדיפא מינה מצינו בפוסקי שכתבו הרב מהר"מ מינ ומהרש"ל בפירוש הסמ"ג עשי
מ"ח דא מחל לחבירו חוב בינו לבי עצמו חוב שיש לו אפילו בלב הוי מחילה וא
חוזר ונפרע ממנו הוי גזל וכמ"ש בספר חידושי הגרשוני בח"מ סימ י"ב והביאו הרב
חשק שלמה ש הגה"ט אות ט"ז וכ נראה שהוא דעת הרב שאלת יעב בח"א סימ
קמ"ז יעו'ש וכבר כתבתי בעני זה במקו אחר בתשו' ובספר סל"ח חיו'ד סימ ג' דב"כ
וש רמזתי למה שהבאתי ראיה לזה מסוגיא דפרק המוכר את הספינה פ"ח ע"א דפרי
אטו משו דגמר בלבו להקנותו קנה אמר"א הכא בירא שמי עסיקינ כגו רב ספרא
דקיי בנפשיה ודובר אמת בלבבו יעו"ש ועט"ר מז"ה הגדול אור היר"ח ז"ל ש בסימ
ד' דכ"ה ע"א רצה לצדד בזה דכי תירצו בגמרא הכא בירא שמי עסיקינ נראה דאפילו
בסת ירא שמי דברי שבלב אינ דברי זולת ברב ספרא שקיי בנפשיה ודובר אמת
בלבבו דהג דפשטיה דקרא שלא ידבר אחת בפה ואחת בלב רב ספרא מרוב חסידותו
הוה מקיי דבדברי לבד דלקני וכ נראה ממ"ש הרמ"ה דבאיניש דעלמא דלא ניחא ליה
לקבלי מאי דגמר בליביה אע"ג דמודיה דגמר בלבו לקנות אינו כלו וכ נראה מדברי
הרמב" בפ"ה מהלכות מעשר ה"א וזה מוכרח שהרי בב"מ דמ"ח אמ"ר דדברי אי
בה משו מחוסרי אמנה והודה רב לרב כהנא שיחזור בו בדברי וכו' וא כ תימא על
עצמ וכי מהר"מ מינ ורש"ל על יראה שמי כרב ספרא שאינו מצוי בדורותינו פסקו
הדי וכו' יע"ש ואחרי המחילה רבה בניו"ק נראה דאה"נ דכגו נדו של רב ספרא שהיה
המקח בידו וגמר ליתנו בפחות זה הוי מידת חסידות שהיה בו אבל בעני שיקיי האד
דיבורו ולא יהיה חוזר זהו אפילו בכל אד כי לכתחילה אינו מותר לחזור מדיבורי
בדברי שיש בה משו מחוסרי אמנה וכמ"ש הרדב"ז בתשו' ח"ה סימ שני אלפי ר"
דמא נימא דלא מקיי אנפשיה שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב עי"ש וכ"כ
בהדייא הרב הגדול מ"ז ז"ל בספר חק"ל חיו"ד ח"ג סוס"י פ' דל"ד ע"ג דמה שאמרו
הפוסקי דאיכא משו מחוסרי אמנה אסור לכתחילה לחזור בו ושכ"כ הב"ח בח"מ סימ
של"ג יע"ש וא כ פשיטא ודאי דבדיבור אי בא לחזור מדיבורו לכתחילה אסור אלא
דאפילו הכי א חזר יכול לחזור מדינא ואי כא גזל כלל וכל זה הוא כשהמקח בידו
והוא מוחזק בו אבל כשיהיה העני שהמקח והמעות ביד אחר וזה אמר בדבור לבד שמוחל
הרי מחילה אינה צריכה קני וא כ א יהיה אד ירא שמי ג כי גמר בלבו לתת ולא
הוציאו מפיו אה"נ כי מדינא יכול לחזור בו אבל משו יראת ה' שנאמר בו ויראת מאלהי
שדרז"ל כל דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלהי הא נמי מסור ללב הוא שכבר מחל
לו בלבו והרי ממילא זיכהו מי שהמעות בידו בתורת הלואה או פקדו וכל שחוזר בו
ותובעו יש לחוש משו גזל אלא דשכנגדו אינו יכול לתובעו בדייני בשביל זה וג כי
מצי לחזור בו משו שכ הדי מ"מ אינו בכלל ירא ה'.
וזהו נראה לפרש מאי דתניא בתנא דב"א והכי תקינו לומר בזמירות בכל יו לעול יהא
אד ירא שמי בסתר כבגלוי ומודה על האמת ודובר אמת בלבבו וכו' והיינו כי בא
ללמדנו לעול יהא אד ירא שמי לאפוקי מס' הר' מ"ז ז"ל שחילק לומר דירא שמי
כמו ר"ס =ר' ספרא= אינו מצוי בדורינו לזה אמר לעול יהיה דלעול יהיה וימצא להיות
ירא שמי ובאיזה ירא שמי אנכי מזהיר להיות לעול זהו בסתר כבגלוי דהיינו מה
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שהוא עושה חסידות ביראת ה' בדבר סתר דברי שבלב כמו בגלוי שכבר דיבר בגלוי
ומפרש ואזיל ומודה על האמת שהוא כשמדבר איזה דבר אינו חוזר בו וג ודובר אמת
בלבבו כעני ר"ס שקיי בנפשיה ודובר אמת בלבבו וא"כ א מצינו אפילו בעני זיכוי
ממו להפקיע מרשות לרשות אהני ל מה שהוא מדבר בלבו לדעת הרבני הנ"ל ואינו
יכול לחזור בו כ"ש וק"ו בדבר הנוגע לכבוד המדומה כי בלא"ה יש לו לאד להיות מוחל
על עלבונו ומעביר על מידותיו דפשיטא ודאי דמחילה אפילו בלב מהני אפילו לדעת
החולקי ושכ הוא ג"כ הסכמת עט"ר מז"ה ז"ל דס"ל דמחילה בלב ל"מ זהו דוקא
להפקיע שעבוד ממו בדבר שכבר הוא זכותו משא"כ בדבר הנוגע לכבוד כי מחילה בלב
לבד מהני לכ"ע והסברא נותנת כ כי זה עני של המחילה הוא על מי שבייש אד לחבירו
או עשה איזה בזיו או צערו וכל שבלבו גמר למחול לו הרי הוא מחול ומהני מחילה
בלב לכ"ע וא שלא שיאמר לו מחילה בפי' ובפה מלא וכ"ש כשנתרצה עמו בדברי
ריצויי ופיוסי כי אפילו לא אמ"ל מחילה בפירוש אפי"ה מהניא והוא ברור .ועיי להתוס'
בגיטי ל' ע"א ד"ה מי יהיב ודוק.
ועוד שהרי אמרינ בגמרא בב"מ מ"ט במאי דמשני אביי ה צדק ה של צדק שלא ידבר
אחד בפה ואחד בלב וכתבו הראשוני ש בש"מ דתי' אביי אתיא לכ"ע יע"ש ועיי
בסה"ח סי' מ"ו שהוסי על המידה דאפילו ברמיזה ובקריצה לכו ראשו וכדומה שלא
ישנה ועמ"ש הר' ברית עול ש דפ"ח ע"ב יע"ש ומ"מ לצאת י"ח הרב רבינו בחיי נראה
דישאל מחילה וג המוחל ימחול לו מחילה בפירוש לומר לו מחול ל וכ נעשה מעשה
בנדו / ,,,דיד  /שאחרי כ הרבה עליו עוד רעי להרב נר"ו לבקש ממנו מחילה ובא לפניו
וביקש ממנו מחילה וג הרב נר"ו מחל לו מחילה בפירוש ובפה מלא אמ"ל מחול ל
ונשק ידיו וביר אותו ברכה שלימה ברוב עושר וכבוד וחיי.

ויש לדקדק מדברי הרב בית שלמה תח"מ סוס"י י"ב דכתב ומ"ג שמה שלא הניחו להכריזו
אפ' שלא נקרא מחילה וכו' יעו"ש דנראה דדוקא בכה"ג אינו נקרא מחילה אבל כשנתרצה
בפי' והסביר לו פני ונשק ידיו וברכו בודאי דהוי מחילה ומ"ג לצאת י"ח הרב ר' בחיי
ולצאת י"ח שמי יבקש מחילה מלב ומנפש וג המוחל ימחול מחילה גמורה בפי' ויאמר
לו מחול ל שרוי ל וכ אמרו בילקוט ואתחנ ע"פ ויתעבר ה' בי למענכ אמ"ל משה
לישראל הרבה ציערתי אתכ על התורה ועל המצות ועכשיו מחלו לי באו ואמרו לו
אדונינו רבינו מחול ל וא ישראל עמדו לפניו אמ"ל הרבה הכעסנו והרבינו עלי טורח
מחול לנו אמ"ל מחול לכ ע"כ הרי שצרי מחילה בפי' לצאת י"ח כל הדיעות כנ"ל
להלכה ולמעשה ומדברי הרב משפטי שמואל סס"י קי"ט שכתב דמה ששתק ולא ביקש
לעשות די דלא מקרי מחיל' ושתיקה כה"ג לאו כהודאה דמיא והביא דבריו הרב כנה"ג
ביו"ד סימ של"ד הגה"ט אות ק"ס כמושיע"ש דנראה לומר כי אדרבה בנ"ד הוי שתיקה
כהודאה כי בנדו הרב מ"ש החוטא לא בא לשאול ממנו מחילה וא"כ שפיר מצינ למימר
דשתיקה ששתק ולא שאל לעשות לו די לאו כהודאה דמיא משא"כ בנ"ד כי החוטא בא
לפני הרב וביקש ממנו שימחול לו א"כ בכה"ג הוי שתיקה כהודאה דאל"כ היה גוער בו
ולא היה מקבלו והוא ברור.
] :ã"ñù ïîéñ :êåðéç úçðîלב[ :וכל חילוקי הכפרות הללו ה דוקא בעבירות שבי
אד למקו ברו הוא ,אבל עבירות שבי אד לחבירו אינו מתכפר לו
עד שיחזיר לו הממו שגזל ממנו ,וג"כ יפייס אותו על הצער שציערו .ואפילו לא חטא
כנגדו רק בצער שציערו ,אינו מתכפר לו רק א פייסו .וזה מבואר במשנה ביומא פה:
להדיא עבירות שבי אד לחבירו אי יו הכיפורי מכפר עד שירצה וכו' ,וכ מבואר
בר"מ כא פ"ב ה"ט ,אי התשובה ולא יו הכיפורי מכפרי אלא וכו' אבל עבירות שבי
אד לחבירו כו' ,וכ כתב הרב המחבר.
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וא החזיר הגזילה ופייס חבירו ,מ"מ צרי להתודות ולעשות תשובה לפני השי"ת ,כמבואר
בר"מ כא פ"א ה"א ,כי שתי רעות עושה א חוטא לחבירו ,דעושה לחבירו וג המרה
פי אלקיו ית' ,על כ צרי לתשובה כא  ,א התשובה אינה מועלת כל זמ שהחטא שחטא
לחבירו לא נתק  .ונראה דכל זמ שלא ריצה את חבירו א חלק שמי לא נמחל לו ,דלא
מהני כלל תשובה כל זמ שיש בידו החטא שחטא לחבירו ,רק לאחר שנתפייס מחבירו
צרי תשובה לחלק השמי.
דיני ריצוי עד כמה צרי לרצות את חבירו ,וא הוא רבו ,עיי בר"מ כא פ"ב ה"טי"א,
ובשו"ע או"ח בהלכות יו הכיפורי סי' תר"ו ס"אב' .ונראה מלשו הר"מ שברבו הוא
צרי ליל כמה פעמי עד שימחול .וכל זמ שלא מחל מעכב הכפרה ,א על גב דהוא
אונס דבחבירו תליא ,וג א גזלו ממו אע"פ דהוא אנוס כגו דאי לו להחזיר ,מ"מ לא
נתכפר לו .ומ"מ אפשר לעני זה דלא נתכפר לו ,אבל מ"מ הוא צדיק ,כגו בקידש אשה
על מנת שהוא צדיק ,ואי הכפרה תלויה א הוא צדיק וכו' כמו שכתבתי לעיל )אות א'(
דחמורות אע"פ שאי התשובה מועילה כלל לכפרה מ"מ הרי זה צדיק גמור ,ועיי בבית
שמואל אה"ע סי' ל"ח סקנ"ה .ונראה א דהמשנה נקיט דאי יו הכיפורי מכפר ,וכ
הר"מ נקיט ,תשובה

ויו הכיפורי ,והרב המחבר נקיט תשובה ,מ"מ נראה דא מיתה ,א לרבנ דסבירא להו
מיתה מכפרת בלי תשובה ,מ"מ בעבירות שבי אד לחבירו אפילו מיתה אינה מכפרת,
כמו לרבי דסבירא ליה יו הכיפורי מכפר אפילו בלא תשובה ומיתה אינה מכפרת ,כמו
שכתבתי לעיל )אות כ"ז( ,ומ"מ סבירא ליה דיו הכיפורי אינו מכפר בי אד לחבירו
כמו שמבואר במשנה דיומא ,והמשנה אתיא א כרבי כמבואר ש ,הוא הדי לרבנ מיתה
אינה מכפרת בי אד לחבירו ,ומכל שכ לתנא ר' ישמעאל בארבעה חילוקי כפרה .וא
אחר מיתה מחל לו חבירו ,מ"מ כיו דהמיתה לא היתה מכפרת לו ,בעל כרחו יקבל עונשו,
כי אי כפרה למתי ,א אפשר מקילי עונשו וברו היודע.
וא אחד גזל מהרבה בני אד ,והשיב לאחד מה וריצה אותו ושב בתשובה ,נראה דאי
מתכפר לו א על זה ששב ,דש גזל חד הוא ,והרי זה טובל ושר בידו ,מה לי זה ומה
לי זה .וכ ראיה ממה שמבואר בר"מ כא פ"ב הי"א החוטא לחבירו ומת כו' וא היה
חייב לו ממו יחזירו ליורשי ,לא היה יודע לו יורשי יניחנו בבית די ויתודה עי"ש.
מבואר דהחזרה ליורשי או לבית די מעכב הוידוי ,א שהממו שיי עתה להיורשי
ולא להנגזל המת רק ממו יורשי הוא ,מ"מ מעכב הכפרה דעו גזל בידו מהיורשי כל
זמ שלא החזיר ,א"כ הוא הדי אחר .אע"פ שיש לחלק קצת בי יורשי לאחר ,מ"מ
הסברא נותנת כ :
... :ãñù äåöî :êåðéç úçðîו[ וצרי לפרט את החטא בינו לבי קונו ית' ,שנאמר אנא
חטא כו' ויעשו לה אלהי זהב .והיא פלוגתא ביומא ,ר' יהודה ב בבא
סבירא ליה צרי לפרט ,ור' עקיבא פליג וסובר דאי צרי לפרט ,ודריש האי קרא לעני
אחר ,עי"ש בד פ"ו ע"ב .והר"מ פוסק בפ"ב ה"ג כר' יהודה ב בבא ולא כר' עקיבא,
א דהלכה כר' עקיבא מחבירו ,עיי בכס משנה ש ובבית יוס בטור או"ח הל' יו
הכיפורי סי' תר"ז .והנה דבריו צריכי עיו גדול להמעיי בסוגיא ,עיי מג"א ש סק"ב.
ג נלע"ד דר' יוסי הגלילי סובר דצרי לפרט ,דמבואר ביומא ל"ו ע"א ,ומתודה על חטאת
עו חטאת ועל אש עו אש ועל עולה כו' ,ואי אינו מפרט א"כ מתודה על כל קרב
בשוה חטאתי כו' ,וא"כ סובר דצרי לפרט ,וג ר' יהודה ב בבא סובר כ  ,א"כ אפשר
דאי הלכה כר"ע מחבריו .ועיי בספר תורת חסד מביא דהרבה סוברי הלכה כר' עקיבא
א מחבריו .והנה בדר כלל פסק הר"מ בפ"ב הל' ה' דעבירות שבי אד למקו ב"ה
אל יפרט ברבי ולא יגלה אות ,רק בינו לבי קונו יתב' יפרט החטא ,ועבירות שבינו
לחבירו יפרס ברבי החטא ועשיית התשובה ,עי"ש .ואפילו בחטא מפורס בינו לבי
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המקו ב"ה ,נראה מדעת הר"מ דאי לפרסמו ברבי ,רק בינו לבי המקו ב"ה ]עיי
כס"מ ולח"מ כא [ ,עי"ש.אליה רבה סימ תרז
ומה שיש לפלפל בסוגיא זו אי כא מקומו .ויש שיטות שפסקו כר' עקיבא דאי צרי
לפרט החטא ,עיי כל זה בר"מ ובנושאי כליו ,ובטור או"ח הלכות יוה"כ ש .ועיי בספר
סדר משנה מביא מקשי על הר"מ כא שסובר דצרי לפרט ,ממה שהביאו בתוס' גיטי
ל"ה ע"ב ד"ה ליחוש ,מירושלמי ]נדרי פ"ה ה"ד[ ,המודר הנאה מחבירו בפניו אי נשאל
אלא בפניו ,ר' יוחנ אומר מפני הבושה ור' יהושע ב לוי אומר מפני החשד ,ואתא הדא
פלוגתא כהדי פלוגתא ,דתניא יו הכפורי צרי לפרט את מעשיו דברי ר' יהודה ב
בתירא ,ר' עקיבא אומר אי צרי לפרט את מעשיו ,מא דאמר כא מפני הבושה סובר
דצרי לפרט החטא כדי שיתבייש יותר ,ומא דאמר מפני החשד שלא יחשדוהו שעובר
על נדרו ,ולכ לא יפרט מעשיו שלא יחשדוהו בשאר עבירות כו' .ובפ"ו משבועות ה"ז
נראה דסובר כמא דאמר מפני החשד ,א"כ אי צרי לפרט מעשיו ,והיא פסק כא דצרי
לפרט ,ודבריו סותרי זה את זה ,עי"ש מה שפלפל בזה.
ואיני יודע מאי קשיא ליה ,הא הר"מ סובר באמת כא דאי צרי לפרס ברבי ואסור
הוא לפרס ,רק בינו לבי קונו ית' יפרט ,ומאי חשד שיי א אי שו אד יודע ,ואצל
השי"ת כשמפרט לא שיי חשד בשאר עבירות .ועל כרח הירושלמי שתלה פלוגתת זו
בזו סובר דמא דאמר צרי לפרט היינו ברבי ,ור' עקיבא סובר דאי צרי לפרט ברבי,
וש שיי בושה וחשד .אבל לפי פסק הר"מ דרק בינו לבי קונו יפרט ,אפשר דבושה
שיי דכשמפרט יבוש יותר ,אבל חשד ליכא ולכ מפרט לפני קונו ית' .ואיני מבי הקושיא
כלל ,ואי הירושלמי תחת ידי לפלפל בזה .ולומר כיו דמפרס עבירות שבי אד לחבירו
שיי חשדא ,זה לא תלוי בפלוגתא ,דודאי א ר' עקיבא סובר דצרי לפרס ברבי ,דאי
לאו הכי במאי מוקי קרא דמכסה פשעיו לא יצליח ,על כרח בודאי בי אד לחבירו
כולי עלמא מודי .ועיי פרי חדש סי' תר"ז אות ב' הקשה קושית הסדר משנה שהבאתי,
דכא סובר צרי לפרט החטא ובהל' שבועות פוסק מפני החשד ,ותיר כמו שתירצתי:
] :íàå áà ãåáéë :âì äåöî :êåðéç úçðîג[ ומצות עשה היא ככל מצוות שבתורה לעני
תשובה ,דתשובה מכפרת .ומ"מ אני מסופק ,לפי המבואר בר"מ פ"ב
מתשובה ה"ט ובש"ס ]יומא פ"ה ע"ב[ ,דעבירות שבי אד לחבירו לא מהני תשובה ולא
יו הכפורי עד שירצה את חבירו ,א כא במצוה זו של כיבוד דהוא נוס ,דגזירת
הכתוב היא דנוס על כיבוד כל אד ,דבאד אחר אי איסור אלא לצערו וכא מצוה
לכבדו ,א לא כיבדו אפשר דהיא רק מצות המקו ברו הוא ולא בי אד לחבירו ,דבי
אד לחבירו אינו אלא במה שהוא שוה לכל אד ,אבל כא הוא רק באביו ואמו ,א"כ
אינו אלא כמצוות שבי אד למקו ברו הוא .או דילמא כיו שהש יתבר צווה זו
המצוה בי אד לחבירו ,הוי בי אד לחבירו ולא מהני תשובה א לא שירצה את אביו
ואמו:
) :éøáò ãáò áî äåöî :êåðéç úçðîג( ]כז[ ועובר וכו' .פשוט דא לא שלח העבד
בזמני שיוצא לחירות עובר ג"כ על לא תגזול דגוזל עבודתו ,וג עוד
לאוי  ,וצרי לשל א עשה תשובה .והוי ליה עבירות שבי אד לחבירו דאי יו
הכפורי מכפר עד שירצה אותו ,וזה פש
... :áö ïîéñ æ ÷ìç ú"åù :í"ùøäîוהנה כבר העלתי בחיבורי דע"ת סי' ב' סקי"א להוכיח
מש"ס דתמורה כ"ז דלהוציא אד מחזקת כשרות בעינ דוקא שלש פעמי
אבל בנ"ד שלא למד מסופר ולא הי"ל קבלה רק מעצמו נעשה א"כ מעול לא הוחזק
באומנתו רק מכח רוב מצוי מומחי ה כמ"ש התוס' במנחות מ"ג ע"א ,א"כ דמי להא
דסי' א' גבי שו"ב שלא הי"ל קבלה דג בפ"א חיישי' למפשע ,ובפרט בנ"ד דאיכא לברורי.
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ובפרט שעשה מעשה רע להוציא ש"ר וכבר אמרו בערכי ד ט"ו דהאומר בפיו חמור
מעושה מעשה ולא נחת גזר די על אבותינו במדבר אלא על עו מוציאי דבה ,וא
דבנ"ד לא דיבר בפיו אלא כתב במכתב הרי מבואר בתשו' רמ"א סי' י"א דבכתיבת לשה"ר
חמור מדיבור בפיו ע"ש באמצע התשובה .וא דבנ"ד לא הוכחש אלא מעד א' דהיינו
ר"מ מבעריב מ"מ כיו שהוא אמר כ בשמו הרי קיי"ל דבכל עד מפי העד הראשו נאמ
כמ"ש הרמב" ורא"ש פ' המדיר וע"ע בט"ז יו"ד סוס"י קפ"ה ובב"ש א"ע סי' קט"ו סק"ד
ולכ לענ"ד צרי להכריז שיביאו כל מי שקנה מאתו תפלי לבדק ואז יבוררו מעשיו וג
אי ראוי שיתקבל לשו"ב עד שיעשה תשובה הראוי' להתקבל לפי ראות עיני ב"ד ויפייס
את הסופר רי"ל שלא יהי' בידו עו שבי אד לחבירו ונודע דבמוציא ש רע אי חיוב
לקבל פיוס ,מ"מ מהראוי להסופר רי"ל לוותר ולמחול על עלבונו וכשיעביר על מדותיו
יעבירו לו מ השמי על כל פשעיו ויקוי בו מ"ש ואוהביו כצאת השמש בגבורתו
 :íãøèñîà éìúôð ø"âäבע"ה יו ד' יט מנח אב )תרע"ו( קאוונע ,אל כבוד ידידי
כנפשי הנצמד בקרב לבבי וכו' מוהר"ר יצחק ]בלאזר[ נ"י,
יצו ד' את הברכה באסמיו ולכל הנלווי אליו ...אכתוב לידיד בקיצור ,ע"ד שאלתו מאתנו,
הנה ידוע אצל מעלתו מאז ישבנו יחד ,אשר ההלכה זו של לשו הרע היא עמוקה ורחבה
כשאר הלכות שבתלמוד ,לא כאשר חושבי העול ,ובודאי לא בי הוא ואי עמדי להעמיד
הספק הזה של ידידי על תילה בעומק הלכה ,כאשר ידוע לו מאז אשר בער אנכי אי
חכמה ולא תבונה וג השגתי קצרה כמעט מכל אנשי הקלויז,
ומה ג אשר יש על עני כזה תשובה מהרי"י מטראני ז"ל )מהרי"ט ח"ב או"ח סי' ח' ד"ה
ההכנעה ,נעתק לעיל >?<( אשר לא יועיל מחילה על הכלל מטע דמי ידע דמחיל ,אמנ
בפירוש איתא במג אברה ריש סימ ]תר"ו[ שא שצרי לפרט החטא בבי אד לחבירו
מ"מ א חבירו מתבייש אי צרי ,ומטע שכתב הפרי מגדי ש דלדיד דקיי"ל אי
צרי לפרט בבי אד למקו ,בבי אד לחבירו ג"כ רק מצוה ,וע"כ צ"ל ולחלק דבעני
זה לא שיי מי ידע דמחיל ,שמודיע שחטא לו בסת ,ואינו דומה למבקש על הכלל )ואי
לדחות דמ"א מיירי שהנמחל באמת יודע ,דלא משמע כ (,
ולזאת לפי הנראה יכול ידידי לעשות כ  ,דהיינו בעת נסיעתו ממחניכ ישתדל מעלתו
להיפטר ג מאנשי האלה בכיוו  ,ולבקש מה מחילה כאשר הדר מורגל בעת הנ"ל,
א בדר הנ"ל לומר לה נמחלו זה את זה וכו' ,ולהזכיר ג"כ על אשר דברתי אליכ זה
זמ כביר וכדומה לזה כאשר יראה למעלתו ,א זאת היא רק לפי עניות דעתי הקלושה
מאד כנ"ל ,א ידידי יוכל עוד להעמיק והרחיב בעני זה ולחלק בי מג אברה הנ"ל
לתשובה ]מהרי"ט[ הנ"ל ,וכפליי לתושיה .ממני הכותב בנחיצה הדו"ש בנפש חפיצה
ומצפה לראותו פני אל פני אי"ה ,נפתלי שטוצי מסלנט.
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מתוך "תבונה" עניני תורה ומוסר ,בעריכת הר"י זיסל דבורץ ,ז' )כט( )כרך ג' עמוד  73אוצ"ה(

 :áé ïîéñ ã ììë :ø"äùì :íééç õôçוא עבר וספר לשו הרע על חבירו ובא לעשות
תשובה ,תלוי בזה ,א השומעי דחו את דבריו ולא נתגנה חבירו על ידי
זה כלל בעיניה ,א כ לא נשאר עליו כי א העו דבי אד למקו ,דהינו שעבר על
רצו ה' שצוה על זה כמו שכתבנו לעיל בפתיחה .תיקונו שיתחרט על שעבר ויתודה ויקבל
על עצמו בלב של על להבא שלא לעשות כ כמו בכל עונות שבי אד למקו.
אבל א חבירו נתגנה על ידי זה בעיני השומעי ונסבב לו על ידי זה היזק בגופו או
בממונו ,או שהצר לו על ידי זה ,הרי הוא ככל עונות שבי אד לחבירו שאפלו יו
הכפורי ויו המיתה אי מכפר עד שירצה את חבירו ,על כ )מז( צרי לבקש מחילה
מחבירו על זה ,וכשיתפיס וימחל לו לא נשאר עליו כי א העו דבי אד למקו ויעשה
כנ"ל.
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ואפלו א חבירו אינו יודע עדי כלל מזה )מח( צרי לגלות לו מה שעשה נגדו שלא
כדי ולבקש ממנו מחילה על זה ,כיו שהוא יודע שעל ידו נסבב לו דבר זה )מט( ,ומזה
נוכל להבי כמה יש לו לאד ליזהר ממידה גרועה הזאת ,כי מי שמוטבע חס ושלו בזה
כמעט אי אפשר לו בתשובה כי בודאי לא יזכר את כל מספר הנפשות שהדאיב על ידי
הלשו הרע שלו ,ואפלו אות אנשי שהוא זוכר במחשבתו שהדיח עליה הרעה ,ה
לא ידעו מזה ,ועל כ יתביש לגלות את אזנ בזה ,ג פעמי שידבר בפג משפחה ויזיק
בזה כל הדורות הבאי אחריו ולא תגיע אליו מחילה עבור זה ,כמו שאמרו רז"ל המדבר
בפג משפחה אי לו כפרה עולמית .על כ צרי להתרחק ממידה גרועה הזאת מאד כדי
שלא יהא חס ושלו אחר כ כמעוות לא יוכל לתק :
) :íééç íéî øàáמו( הוא לגנותו התכוי  .והרי זה דומה לנתכוי לאכול בשר חזיר ועלה
בידו בשר טלה דאמרינ בנזיר דצרי כפרה ,וג על זה שיי לפני עור כדמשמע בקדושי
)ל"ב ע"א( בתוספות ד"ה דמחיל ליה ליקריה עי"ש .ועוד נוכל לומר בפשיטות דזה מיקרי
עלה בידו בשר חזיר משו דמשמע בכ"מ דבעניני כאלו תלוי העיקר בכוונה כאשר
מבואר בבבא מציעא )ד נ"ח ע"ב( בגמרא לא צריכא א על גב דדש ביה בשמיה ועיי
ברש"י ש שפירש ולא הגיע לו שו ביוש אפילו הכי הוא לגנותו התכוי  ,הרי דעל כונתו
בלבד איבד חלקו לעול הבא ,ולא יהא עדי הכא מהת על כל פני לעני עצ האיסור,
ועיי בחו"מ סימ תכ"א בהג"ה לעני היכא דלא נתכוי לבייש אותו:
)מז( צרי לבקש ממנו מחילה .שערי תשובה לר' יונה במאמר ר"ז וז"ל א ישוב בעל
הלשו בתשובה צרי לבקש מחילה לאשר מוצק לו מזע לשונו וכו' והוא פשוט ממאי
דאמרינ ביומא )ד פ"ז( דאפילו המקניט חבירו בדברי בעלמא צרי לפייסו וקל וחומר
בזה שנתגנה ע"י בעיני השומעי והוצר לו על ידי זה וא חבירו אינו רוצה להתפייס
בפיוסו ושארי פרטי הפיוס המה מבוארי באו"ח בסימ תר"ו בדי עונות שבי אד
לחבירו:
)מח( צרי לגלות לו .שערי תשובה לר' יונה הנ"ל ע"ש ,וצרי עיו א לעת עתה לא
הגיע היזק וצער לחבירו על ידי דיבורו ,א יש לחוש שברבות הזמ יוגר לו על ידי זה
היזק וצער ,ובא המספר לעשות תשובה על עונו א חייב לפייס אותו עבור זה או שיעשה
רק תשובה למקו ,הא פשיטא דא עשה רק תשובה למקו ואחר כ נסבב ע"י דבריו
הקודמי היזק וצער לחבירו דהוא מחוייב לפייס אותו ,רק דברינו ה לעת עתה שלא בא
לו היזק וצער על ידי זה א מחוייב להודיעו ולפייס אותו עבור מה שגינה אותו או לא
וצ"ע .ויותר טוב שאז יראה לסבב שלא יגיע לו ההיזק והצער על ידי דבריו ,כגו שיל
אל האיש שסיפר לפניו ויאמר לו טעיתי בדמיוני במה שדברתי עמ אודות פלוני כי לפי
מה שראיתי עתה אי העני כ כמו שהצעתיו לפני וכיוצא בדברי אלו עד שיוציא את
העני מדעתו ,ובאופ שלא יסובב בדבריו אלו רעה לאחרי:

:íééç õôçä úåçéù

]מתו מכתב של הרה"ג ר' אברה אבא קאסאווסקי אב"ד יאנאוו מתארי

כא כסלו תרח"[... ,בדר אגב אכתוב לכת"ר מה ששמעתי מפיו
הקדוש בעת שהביא את הספר חפ חיי לפני גאו ישראל וקדושו מר ר"י סלנטר זצוק"ל
וקבל ממנו את הספר לעיי בו ,ואח"כ כאשר בא לפניו אמר שיש לו קושיא עצומה על
די אחד בספרו הלכות איסורי לשו הרע כלל ד' סעי י"ב 'ואפילו א חבירו אינו יודע
עדיי כלל מזה צרי לגלות מה שעשה נגדו של כדי ולבקש ממנו מחילה על זה כיו
שהוא יודע שעל ידו נסבב לו דבר זה'.
והקשה ]הגרי"ס[ הלא חבירו לא ידע עד הנה מאומה וכאשר יספר לו יגרו לו צער,
ומה חבירו אש א הוא חפ לעשות תשובה ,לגרו צער לחבירו ,וענה אותו ]הח"ח[
הלא די זה לקחתי משערי תשובה לרבינו יונה )ואפשר זהו סברת חד מ"ד שאמר סיפר
אי לו תקנה; ב המחבר(...
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נעתק מתוך 'מכתבי הרב חפץ חיים ז"ל' ,קורות חייו דרכיו נימוקיו ושיחותיו ,יו"ל ע"י בנו ר' אריה ליב הכהן,

וורשא תרצ"ג .נדפס מחדש בירושלים תשל"ג בסדרת 'כל כתבי החפץ חיים' ,ח"ג ,שיחות החפץ חיים ,במכתבים

של הרב קוסובקי עמוד ט' .נדפס מחדש בבני ברק בעריכה חדשה בשם 'החפץ חיים תולדות אמרות ומעשים',
שם ח"ב עמ' קיא .הסיפור מובא בספרו של הרב משה מאיר ישר ,תלמיד הח"ח ,בספרו 'החפץ חיים ופעלו',

ח"א עמוד פ"ה.

 :äìéçî úù÷á ïéðò :èé óéòñ :äøéèðå äîé÷ð úåëìä :úåááìä úååöîא חטא לחבירו
באיזו דבר שיהיה ,ה במעשה של צער הגו ,או באיזו בזיו נגד
חבירו )כ( וא א חשדו על שו דבר בטעות ,א א נית לו דמי בושתו )כא( אינו נמחל
לו עד שיבקש ממנו למחול לו) .כב  (1וזמ בקשת המחילה הוא מחוייב בכל עת ,וק
המחילה הוא בערב יו כיפור שאז א לא יבקש ממנו מחילה הוא בסכנה גדולה יע
שיעבור עליו יו הקדוש בלי כפרה.
 :çéìù é"ò åñééôì ìåëé íà :ë óéòñלא ישלח תחילה שליח לפייסו רק יל בעצמו לפייסו,
וא קשה לו ליל בעצמו תחילה או שיודע שיותר קרוב הפיוס ע"י איש אמצעי שיעשה
שלו ביניה ,יכול לעשות ע"י )כב  (2אמצעי .וא אינו מתפייס בראשונה יל פע ב' או
ג' ,ובכל פע יקח עמו ג' אנשי ,ויפייסנו בכל פע במי ריצוי אחר .וא אינו מתפייס
בג' פעמי שוב אינו זקוק לו רק יקח עמו י' אנשי ויעמיד לפניו ויאמר לפניה שביקש
ממנו מחילה והוא אינו רוצה למחול לו .וא רוצה לפייסו יותר מג' פעמי רשאי א אי
ש בזיו התורה .וא הוא רבו צרי ליל אצלו כמה פעמי עד שיתפייס ,אפילו רבו
שאינו מובהק רק שמע ממנו דברי תורה.
 :ììëá äéä ãéçéäå íéáøî äìéçî ù÷áî íà :àë óéòñמי שמבקש מחילה מרבי בכלל אינו
יוצא א )כג( יודע שעשה איזו רעה לאיזו יחיד בפרט.
 :äøéáòä èøôì êéøö íà :áë óéòñהמבקש מחילה מחבירו צרי לפרט מה שחטא לחבירו
ועל זה מבקש ממנו מחילה) ,כד( וא יודע שחבירו מתבייש מזה כשיפרט החטא אזי לא
יפרט אותו.
 :åâäðúé êéà äæ íò äæ äáéøî åùò íäéðù íà :âë óéòñא היו לו איזו מריבה ע חבירו
)כה( א שחבירו התחיל במריבה ,על כ זה א היה יכול להציל את עצמו בחירופי קטני
"דרך מצותיך" )כ( מסכת ברכות פרק אי עומדי 'ולא עוד אלא שצרי לפייסו' וכו' עיי"ש.
)כא( משנה מס' בבא קמא סו פרק החובל 'א על פי שנות לו' וכו'.
)כב  (1כל זה פשוט אשר החיוב עליו בכל יו כמו שאמרו חז"ל 'ישוב היו שמא ימות למחר' ,והכי
נמי בדברי שבי אד לחבירו .ומש"כ שסו המחילה ,עי' מסכת יומא פרק יוה"כ ועי' שו"ע או"ח סי'
תר"ו בזה.
)כב  (2בתורה הקדושה מפורש כשרצו אחי יוס לפייסו שלחו לו ע"י אמצעי ,עיי"ש פירש"י ,ועי' מטה
אפרי סי' תר"ו שפירש כ ,ואולי ראייתו מהתורה ,ובאל למטה כתב שכ כתב הפרי חדש ואליה רבה,
וספרי אלו אינ לפני.
)כג( כזה כתב בספר מטה אפרי להגאו רא"ז מרגליות .והנה א שבמסכת שבועות לעני עדות יש
נפק"מ דא אמר כל העומדי בכא חל עליה שבועה עי' מס' שבועות ד לה ,אכ כא נראה דהדי
ע הגאו הנ"ל יע שהעיקר תליא א חבירו נתפייס ופיוס חבירו תלוי בהכנעתו וסימ הכנעה הוא
כשיודע שחטא כנגדו ,ובודאי אמירתו ברבי נראה כאינו מכיר למי חטא ובודאי חבירו לא יתפייס בכזה.
)כד( עי' מג אברנה סי' תר"ו.
)כה( כ נראה ממסכת בבא קמא ד לג 'שני אנשי שחבלו זה בזה משלמי במותר נזק של ' ,וכתב
ש הרא"ש ז"ל דמיירי כשהתחילו בשניה בשוה אבל א אחד היה המתחיל ,השני פטור ,וע כל זה
א היה יכול להציל בהכאות קטנות והציל בחבלות גדולות ,חייב ,וכ לעני אביו וכו' עיי"ש .ופשוט
דהוא הדי לעני בזיו דברי וכמו שכתבנו בסעי זה.
אכ בשו"ע חו"מ סי' תכ"א הובא די זה וכתב ש הרמ"א ז"ל שהשני פטור יע שנתייחס לבו בקרבו
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ועשה לחבירו חירופי גדולי ,צרי לפייסו על זה .וא שניה התחילו המריבה אזי מי
שחיר חבירו בחירופי יותר גדולי צרי לפייסו .וכ א חיר אחד בשביל להציל אביו
וקרובו מבזיו  ,א היה יכול להציל שלא ע"י חירופי גדולי ,א חיר לחבירו בחירופי
גדולי מחוייב לפייסו.
וא שמדי תורה פטור השני מבושת א חבירו התחיל ,כגו א אחד אמר על חבירו גנב
ואמר לו השני אתה מכזב כממזר או ממזר אתה ,פטור השני יע יח לבו וכו' ,על כל
זה לעני פיוס מחוייב לפייסו.
 :åøéáç úà úçà äæéá äáéøîä øçàì íà :ãë óéòñבמה דברי אמורי שא אחד התחיל
פטור השני )כו( דוקא א בעת מעשה החימו השיב כנגדו בבזיו  ,אבל א חירפו לאחר
זמ  ,מה שחירפו ביותר חייב מדי תורה בבושתו של חבירו ועליו לפייסו מדינא.
 :ïéãä êéà íëç ãéîìú åà ï÷æ àåä íäî ãçà íà :äë óéòñא שניה התחילו המריבה בשוה
)כז( אזי מי שהו קט יותר מחבירו בחכמה או בשני )כח( או ביראת שמי ,מחוייב לפייס
את הגדול ממנו) ,כט( וא אחד מופלג בחכמה ושני מופלג בזקנה והוא חכ קצת ,ה
שווי זה לזה שכל אחד מחוייב לפייס חבירו .וא אחד מה מופלג ביותר משאר הע,
לא זה בחכמה ולא זה בזקנה ,יש אומרי שהזק )ל( חשוב יותר) ,לא( ויש אומרי דשניה
שווי .וא אחד מופלג בחכמה והזק אינו מופלג בזקנה ,הזק צרי לפייס את החכ.
וא הזק מופלג בזקנה והחכ אינו מופלג בחכמה ,צרי החכ לפייס הזק  .וכל זה
שהזק חכ קצת אבל א אינו חכ כלל אז לעול צרי לפייס את החכ.
 :ïè÷ä úà ñééôé ìåãâ ,úåãéñç úãéî éô ìò :åë óéòñוכל זה מדינא אבל על פי מידות טובות
לעול יהדר לפייס את חבירו ויחשוב שאולי )לב( יש לחבירו מעלה יותר ממנו ,ויש אומרי
עוד דאפילו א הוא תלמיד חכ גדול בתורה ואחד שאינו חכ חטא כנגדו) ,לג( והת"ח
וחילק בטוב טע בי ה דהרא"ש הנ"ל לעני חבלה ,דעל חבלה חייב א בשוגג אכ על בושת אינו
חייב עד שיתכוי ,ע כל זה בנידו דיד לעני פיוס ,נראה דחל על השני ,דבאמת סו סו צרי שיהיה
לשו ביניה  .והנה הראשו שהתחיל כבר קיבל עונשו שחיר לו השני ,ועל מה שהרבה השני נגד
הראשו צרי לפייסו ,א שהוא שוגג ע כל זה צרי כפרה .וראיה מכמה מקומות בש"ס אשר א אחד
החליש דעת חבירו א א בשוגג ,נענש ,עי' מס' בבא בתרא כב ,.אלמא דשוגג ג"כ צרי כפרה בדיני
שמי .
ולכ בנידו דיד כיו שהיה יכול להציל את עצמו מ הבזיו א היה אומר עליו שאתה שקר ,ואמר
עליו בזיו גדול שהוא ממזר ,לכ צרי לפייסו שמחמת חימו כעסו בלא דעתו יצא מפיו זה הבזיו,
ויעשו שלו ביניה .
)כו( עיי חו"מ סי' תכ"א סעי י"ג ובסמ"ע ובט" ש .
)כז( כ הוא פשוט .ונראה לי ג"כ לפרש הגמרא דסו מס' יומא ברב דהוה ליה מילתא ע ההוא טבחא,
ג"כ היה כ שהטבח חטא כנגדו וג רב שיל לו כמידתו ,על כ כשראה רב שהטבח לא בא לפייסו,
דבאמת היה מוטל על הטבח לפייס את רב ,על כ הל רב לפייסו ,דאי כפירוש המפרשי עי' מהרש"א
ש  ,א"כ איזו לשו שיי לפייסו ,וג לשו הוה ליה מילתא משמע שג הוא עשה כנגדו ודו"ק.
)כח( עי' מסכת גיטי 'אנא אמינא ל דדחיל חטאי ' וכו'.
)כט( מסכת בבא בתרא ד קכ והועתק להלכה ביו"ד סי' רמ"ד אשר החכ ראש בישיבה והזק ראש
במסיבה א"כ נראה דלשניה יש מעלה.
)ל( מחבר ז"ל ש .
)לא( ר" ז"ל ש עיי"ש בש" הובא דעתו .ומש"כ דא הוא רב דמתא ,פשוט הוא דכיו דנתמנה על
הציבור צרי להיות כאביר האבירי ]ויפתח בדורו כשמואל בדורו וכל מה שעשה עשוי[ עי' סמ"ע חו"מ
הל' דייני סי' ב ס"ק י' בש המרדכי שכ"כ בש תשובת רבינו גרשו ז"ל עי"ש.
)לב( כל זה פשוט ועי' איגרת הרמב" ז"ל ועי' חובות הלבבות שער הכניעה.
)לג( כפי מה שפירשו המפרשי בה דרב דמס' יומא אשר הטבח חטא נגד רב ,ורב לא עשה לו כלל
ע כל זה הל רב אצל הטבח א שהיה גדול הדור ,וצרי לומר שלא ביזהו בפרהסיא דא לא כ אסור
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לא עשה לו כלל ,ע כל זה א אינו בא לפייס את החכ ,יל החכ אצלו לעשות שלו
וימחול לו א ביזהו בצינעה ,ויש להורות כדעה זאת.
 :ìåçîìî éøæëà äéäé àìù :æë óéòñמי שמבקשי ממנו מחילה אל יהיה )לד( אכזרי מלמחול
וכל הממהר למחול הרי זה משובח )לה( ואפילו א הוא תלמיד חכ וביזהו בפרהסיא על
כל זה א מבקשי ממנו למחול צרי למחול ,א שיל קנס בושתו ,ולהרבה פוסקי ג
בזמ הזה יש די תלמיד חכ לקנוס ליטרא דדהבא מי שמביישו.
 :íëç ãéîìú ãâð ú÷åìçî äùò íà :çë óéòñא שכתבנו למעלה שאפילו תלמיד חכ א
ציערו אחד אי לו לבקש עליו רעה בפועל ורק לנטור בלב מותר ,כל זה א לא עשה
מחלוקת נגדו ,אכ א חבירו עומד במחלוקת נגדו ורוצה להרוס גדר התורה ,מותר לבקש
עליו רעה בפועל ,א כבר ביקש כל צדדי אופני להשקיט את המחלוקת ורד אחר
השלו ולא הועיל ,אבל מקוד לזה אסור.
 :åúñðøôì ãøåé åøéáç íà :èë óéòñא חבירו עושה עמו רעות כגו שיורד לפרנסתו שלא
כדי תורה ,וכיוצא בו ,א יש לו רב בעירו )לז( אסור לו לבקש עליו די שמי כי בזה
יעורר די על עצמו ח"ו ,רק יתבענו לדי תורה ,אכ א אי לו רב לדו לפניו מותר
לתבוע עליו די שמי) .לח( ויש אומרי דא בזה אסור למסור דינו לשמי כל זמ שלא
הודיעו .ופרטי דיני הודעה נתבאר לעיל סעי טו טז.
 :äìéçî ïéðòì òø íù åéìò àéöåä åøéáç íà :ì óéòñא הוציא עליו חבירו ש רע ,א א
מבקש ממנו מחילה מצד הדי אינו מחוייב )לט( למחול לו ,אכ מידת חסידות הוא למחול.
 :åáì ìëá äìéçî ù÷áî åðéà åøéáç íà :àì óéòñא מבי אשר חבירו אינו מבקש מחילה
רק לפני ,ולבו בל עמו ,אינו מחוייב )מ( למחול ,וכ האומר אחטא נגדו והוא ימחול לי,
אי צרי למחול לו.
 :úàæá ìéâøé àìù åøéáç úà øòöì ïåéëî íà :áì óéòñא מכוי לצערו )מא( כדי שלא ירגיל
בכזאת ,מותר לעכב המחילה א יודע אשר חבירו ידרוש לשלו ,אכ א יוכל לבוא מזה
לו למחול על כבודו וכנ"ל ,ועי' מטה אפרי סי' תר"ו שכתב ג"כ כהי"א זה עיי"ש.
ומש"כ ויש להורות כדעה זאת ,יע שגדולי מפרשי פירשו כ מבלי חולק וא שאני כתבתי שיש לפרש
באופ אחר ע כל זה אי לזוז מדבריה .
)לד( משנה מסכת בבא קמא ,ועי' שו"ע או"ח סי' תר"ו וחו"מ סי' תכ"א.
)לה( ואפילו תלמיד חכ רמב" סו הל' תלמוד תרוה כתב נוק ונוטר כנחש עד שיבקשו ממנו מחילה
וימחול לו .ומש"כ א שיל קנס בושתו ,עי' חו"מ סי' ב' בש" ועי' תשובת מהרי"ט שהארי הרבה
אשר ג בזמ הזה יש די ת"ח לעני זה.
)לו( וראיה ממשה רבינו ע"ה שביקש רעה על דת ואביר וכל אנשי קרח בעלי מחלוקותו ,וכזה כתב ר'
יעב" בספר מגדל עוז .ומש"כ א כבר ביקש ,היינו ג"כ נוכל ללמוד ממשה רבינו ע"ה אשר מקוד
הל בכבודו ובעצמו לדת ואביר אולי ישתיק הדבר ,ועי' מסכת סנהדרי פרק חלק .וא עשה באופ
זה ולא הועיל ,אז דוקא מותר.
)לז( גמרא מסכת בבא קמא פרק החובל אוי לו לצועק יותר מ הנצעק ,ונפק"מ דאית ליה דיינא בארעא
והובא להלכה ברמ"א חו"מ סי' תכ"ב.
)לח( הוא מדברי הר" פרק קמא דמסכת ראש השנה והובא דעתו ברמ"א סי' הנ"ל.
)לט( רמ"א שו"ע או"ח סי' תר"ו ממרדכי והגמי"י ,ועי' סמ"ע חו"מ סי' תי"ז ,והטע משו דאיכא דשמע
בש רע ולא שמע בפיוס ,וצ"ע דמאי שנא מתלמיד חכ שביזהו בפרהסיא שכתבנו סעי כ"ז דצרי
למחול ,נימא ג"כ דאיכא דשמע בבזיו ולא שמע בפיוס ,ואפשר דבהוצאת ש רע חמיר יע דנוגע בכבוד
אבותיו ובניו לדורות וג הוא מילתא דאית ליה קלא .ומש"כ אכ מידת חסידות ,עי' מג"א סי' הנ"ל.
)מ( בחו"מ סי' תכ"ב כתב וז"ל :וידוע שהוא שב מחטאו וניח מרעתו ,וכ משמע בדברי החיי אד אשר
א רוצה להתעכב מלמחול למע לא ירגיל לעשות כזאת ,רשאי ,א"כ כש"כ בזה .וכ האומר אחטא וכו',
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לידי פירוד ,מצוה לו למהר ולמחול .וכ א מכוי במה שאינו מוחל לטובת המבקש
מחילה ,או שמכוי לטובתו כגו שיגיע לו רעה מזה א ימחול ,בכל זה מותר שלא למחול
לפני אכ בלבו ימחול לו בלב של.
 :ù÷áîäì ìçåî åðéàù ìåãâ ïåò :âì óéòñא צרי למחול לחבירו ואינו מוחל )מב( הוא
עו גדול ,וכל שאינו מעביר שנאה ביו כיפור אי תפילתו נשמעת.
 :åñééôì êéøö íà åîò øáãî åøéáçå åøéáçì àèç íà :ãì óéòñמי שחטא בשו דבר נגד
חבירו צרי לפייסו )מג( וא א חבירו מדבר עמו ע כל זה צרי לפייסו להוציא הרוגז
מלבו.

 :äñ ïîéñ á"ç :åøáãð æàשאלה... :נסתפקתי בהא דאיתא דעבירות שבי אד לחבירו
אי יוהכ"פ מכפר עד שירצה את חבירו ,א זה קאי אפילו א הקניט את
חבירו וציערו אלא שחבירו כבר נתפייס ואי לו עליו כלו ,א בכה"ג נמי צרי לבקש
מחילתו כי מלשו הגמ' "צרי לפייס את חבירו" משמע דיש על חבירו תרעומת וממילא
צרי לפייסו כדי לעשות שלו עמו.
תשובה :מה ששאל א יש חיוב בקשת מחילה כשיודעי ברור שחבירו כבר נתפייס
מעצמו ,נראה פשוט שחיוב בקשת המחילה הוא לא רק בשביל לפייס ,אלא זה תנאי
בתשובה בדברי שבי אד לחבירו ,א שיש די עד שיתפייס זה רק שיעור בחיוב בקשת
המחילה.

וזה מבואר בב"ח בסימ תר"ו וז"ל" :המבקש מחילה שפשע כנגדו וצרי לפרש בשעת
המחילה אותה פשיעה וכו' ,ודע דבספר עי יעקב דקדק מלשו הירושלמי הנז' שהחוטא
יל לכתחילה מעצמו לבקש מחילה ואי לא קבלו אז יביא עמו אנשי וחוזר לבקש ממנו
בפניה דלא כמו שנוהגי מקצת אנשי וכו'") ,ועי' מזה במשנה ברורה( .ועיי בקונטרס
הוידוי פרק ו' דיו גדול מזה א זה משו פיוס או זה מגדרי התשובה כמו במצוות שבי
אד למקו.

אמנ מה שנוגע לעני שלנו ,אפילו א נאמר שזה משו פיוס צרי לבקש ממנו מחילה,
שיתכ שלא מחל לו על בקשת המחילה .וע"פ רוב המתבייש מעוניי בבקשת המחילה
כדי שהמבייש יכיר חטאו ויזהר על להבא .אבל א אמר מפורש בי בפניו ובי שלא
בפניו ולא התנה בזה שו תנאי שיבקש ממנו מחילה ,מסתבר דמהני.

והנה ביומא פז .איתא רב הו"ל מילתא בהדי טבחא וכו' ,ולכאורה יש להביא ראי' מש
שאפילו א אמר מפורש שהוא מוחל נמי לא מהני ,שהרי בטח רב אמר שמחל לו ולמה
המציא את עצמו לו שיבקש ממנו מחילה .ואינו קשה כלל ,דשאני הת שהשני החזיק
במחלוקת ,ומה מהני המחילה שהרי הוא כחוזר בכל רגע על סורו לבזות את רב.
עי' תפילת זכה שמתני אשר באופ כזה לא נכלל המחילה וידוע אשר הקב"ה ג"כ בוח לבות ואחטא
ואשוב אי מספיקי וכו'.

)מא( כזה כתב בספר חיי אד  .ומש"כ שא יוכל לבוא מזה לידי פירוד ,הוא פשוט דהחיי אד לא מייר
רק באופ שא יעכב ויצטער אז יצמח מזה שיזהר להל אכ א הוא איש קפד ובראותו אשר חבירו
אינו מוחל לו יתהווה ביניה פירוד ,בודאי מצוה למהר ולמחול .ומש"כ דא מכוי לטובת וכו' ,הוא
ממס' יומא בעובדא דר' חנינא א רב ,ויש על זה שני פירושי עי' מג"א סי' תר"ו ,א לטובת רב א
לטובת ר' חנינא ,ושניה אמת לדינא .ומש"כ שבלבו ימחול ,הוא פשוט ומבואר.
)מב( עי' ספר מטא אפרי להגר"ז מרגליות וכדומה שכ"כ בס' מדרש תלפיות.
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לכ למעשה ,בסתמא א שמתנהג בידידות צרי בקשת מחילה ,וא מחל מפורש ,מסתמא
דמהני ג על בקשת המחילה ,שהרי אי ממי לבקש מחילה שכבר מחל לו ,אבל א אמר
מפורש שעל בקשת המחילה אינו מוחל לו ,מסתברא דהחיוב לא נפקע.
 :äñ ïîéñ æ"ç :åøáãð æàשאלה... :יש לי הערה על מש"כ בספרו "אז נדברו" ח"ב סימ
ס"ה שא יודע שחבירו מחל לו לגמרי אינו צרי לבקש ממנו מחילה ,ודחה הראיה מיומא
ד פז – דראיתי בספר "פלא יוע" מערכת תשובה ,שכתב מפורש שא א מחלו ,עדיי
צרי לבקש ממנו והביא ראיה מאותה גמרא ביומא .וכ בספר "מועדי וזמני" להגר"מ
שטרנבו שליט"א ח"א סימ נ"ד הביא בש הגה"צ ר' איצלי פעטערבורגר ז"ל ג"כ לבקש
מחילה ,והביא ג"כ הראיה מיומא ד פ"ז.
תשובה :בס"ד יו א' בשלח ז שבט התשל"ה .אודות השאלה לעני א חבירו אמר בפה
שהוא מוחל לו א מהני שא"צ בקשת המחילה .עיינתי בתשובה הנ"ל ,ולמרות שכתבתי
בימי שאי בדר כלל ספרי תח"י ,אבל ראיתי שהדברי נכוני ,ומה שמביא הגרמ"ש
שליט"א ממר הגה"ח הרב יצחק בלזר זצלל"ה ,עלי רק להצטער אבל א"א לזוז מצעד
האמת שמהגמ' הנ"ל אי שו ראיה ,שלא רק בקשת המחילה שזה רק תנאי בתשובה
חסר ש ,אלא חסר עצ התשובה ,ומאי מהני שאומר שמוחל לו כיו שעדיי מתריז
כנגדו ,ובפרט שנוגע לכבוד התורה שעל בזיונו אינו מועיל מחילה ,אבל המדברי כדר
רעי ואומר מפורש שמחל לו אפילו א נאמר שבקשת המחילה הוא משו תשובה שצרי
להכניע עצמו ,אבל הרי אי ממי לבקש מחילה שכבר מחל לו.

ולכאורה מיומא הוי ראיה להיפ ,דלשו הגמרא שהל לפייסו הוא כפשוטו ,לפייס הטבח
לפי דעתו ,שרב צרי לפייס אותו ,וא הטבח לא היה מעיז כנגדו היה עולה בטוב א
שהטבח לא היה מבקש ממנו מחילה קוד.

והתקשרתי ע הגר"מ שטרנבו שליט"א בקשר לדברי הגרי"פ זצ"ל ואמר לי שזה מבואר
ב"אור ישראל" והכוונה למה שמצטט הגמרא ב"כוכבי אור" מאמר ה' .ואינו מוב כלל
דהגרי"פ אינו מדבר כלל מזה ,ואי לדייק ממנו יותר ממה שיש ראיה מהגמרא ,ורק מוסי
ש העיקר כמוש"כ המהרש"א קוד דהחטא הוא במה שלא פייסיה לרב ולא כמוש"כ
המהרש"א בגלל שקרא לרב בשמו וזילזל בו ,אבל אפילו לפ"ז אי מש ראיה משו
שחסר ש עצ התשובה והחרטה ולא רק בקשת המחילה ,וכ יוצא מהמש המאמר ש.
ועי' במגילה ד כ"ח א' מימי לא עלתה על מטתי קללת חברי ,ומובא באחרוני ]בשו"ע
או"ח[ בסימ רל"ט ,וע"ז נוסד מש"כ החיי אד בתפילת זכה ,ופלא שלא העירו מזה,
ואפשר שהבינו שזה רק להסיר מהלב הטינא ,אבל אי זה במקו בקשת המחילה ,ופשטות
הדברי אינו כ  ,אמנ למעשה צ"ע א לסמו ע"ז ובפרט כהיו שאומרי זה מחמת
הרגל.

ומה דמסיק ש ב"מועדי וזמני" שהכנעה לבקש מחילה היא מגו הכפרה ,וכ משמע
מדברי התנחומא מובא בביאור הגר"א )סימ תר"ו( 'וא הל לרצותו ולא קיבל עליו מה
יעשה אמר רבי יוסי דורמסקית סימ זה יהיה מסור ביד כל הימי שאתה מרח על
חביר יש ל רחמי ,וא אינ מרח על חביר וכו' ,והלכתי לרצות ולא קיבל עליו
והקב"ה רואה שהשפיל עצמו ומרח עליו' ,ומשמע דהכפרה מפני שהשפיל עצמו ובלא
זה לא נתכפר ,עכ"ד .ואינו ראיה מכא דהיכא דלא קיבל בקשת מחילתו הוי שאני ,דלכה"פ
צרי להראות שהשפיל עצמו ומעלה עליו כאילו מחל לו ממש ,אבל א באמת מחל לו
אפשר דדי בזה ,כלשו המשנה סו יומא "עד שירצה את חבירו" זה העיקר הקובע.
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 :åñ ïîéñ æ"ç :åøáãð æàבעני הנ"ל :אודות בקשת המחילה א יודע שע"י בקשת
המחילה יצטר לפרט החטא ויגרו בושה ועגמת נפש להשני ,א יש היתר
שלא לבקש מחילה ,ומה שכבודו הזכיר שכאילו ר' ישראל פוסק ההיפ מה"משנה ברורה"
אינו מדוקדק ,שהרי המ"ב אינו מחדש כא חומרא ,להיפ מכריע לקולא שא"צ לפרט
החטא ,ובקשת המחילה על בי אד לחבירו זה ש"ס ופוסקי ולא רק מהמ"ב ,אלא שיש
לומר דכ"ז כשמפורס אצל חבירו מה שחטא כנגדו וע"י בקשת המחילה אינו גור בושה
ועגמ"נ לחבירו ,וא חבירו אינו יודע באיזה חטא חטא כנגדו ,ע"ז דנו האחרוני והמ"ב,
אבל כשאינו יודע כלל שחטא כנגדו וע"י שיודיעו יגרו בושה לחבירו ,ע"ז אינו ד המ"ב.

אמנ הדבר מקובל בקשר לספר "חפ חיי" על לה"ר שהביא את זה לר' ישראל וביקש
ממנו להשאיר אצלו ולאחר כ אמר לו ר' ישראל הנ קובע בחבור כי מי שסיפר לה"ר
על חבירו חייב לפייס ולבקש מחילתו ,אינני מבי איפוא ,א רצונ לחזור בתשובה אי
יורשה ל לצער את חבר .וענה לו הח"ח שהסתמ על רבינו יונה בשע"ת .והוא בספרו
ח"ח כלל ד' סעי י"ב דכתב וז"ל :אבל א חבירו נתגנה עי"ז הרי הוא ככל עונות שבי
אד לחבירו שאפילו יוהכ"פ ויו המיתה אי מכפר עד שירצה את חבירו ,ואפילו א
חבירו אינו יודע עדיי כלל מזה צרי לגלות לו מה שעשה כנגדו ולבקש ממנו ע"ז כיו
שעל ידו נסבב לו דבר זה ,עכ"ד .ודבריו נובעי מדברי ר"י בשע"ת ח"ג מאמר ר"ז וש
בשע"ת לא בא לפרש הפרטי של דיני מחילה ומקומו בסו שער ד' וש סת הדברי,
ור"ל דש בא לומר בעיקר חומר של לשה"ר דקשה לתק החטא שיתבייש לגלות את
אזנ ,אבל א למעשה מותר לגלות א שיתבייש ,מנ"ל זה.

והנה המדובר ש בח"ח שכבר נסבב רעה או צער לחבירו ,דא יש לחוש שרק ברבות
הזמ יגר עי"ז היזק או צער נשאר ש בבמ"ח בצ"ע ,וא"כ המדובר שכבר ידוע לו
שסיפרו עליו וכבר נגר לו הצער ,אבל אינו יודע ע"י מי ,אבל הגע בעצמ א אחד
סיפר על חבירו לשה"ר שלא נגר לו היזק ובושה ורק א היה נודע לו היה לו מזה צער,
ולולא בקשת המחילה לעול לא היה נודע לו ,ועכשיו ע"י בקשת המחילה נתברר לו
שסיפרו לו ונגר לו עי"ז צער ,לכאורה פשוט כמו שאמר הגאו והקדוש רבי ישראל זצ"ל
דאי צרי לבקש ממנו מחילה ,ותורת אמת היתה בפיהו כי מלא ד' צבקות הוא .ולאחר
העיו ש בח"ח כמדומה לי שג הח"ח מודה בזה ואי כא פלוגתא ,ואי לזה סתירה
מהשע"ת.
ובספר "מועדי וזמני" )ח"א סימ נד( ראיתי נוסחא אחרת בש הגר"א דסלר זצ"ל
ששמע בש הגאו והצדיק רי"ס זצ"ל )שאי לזה קשר להח"ח כלל( על דר שביארנו
ומסיק :וע"כ דעת רי"ס זצ"ל שכה"ג ראוי לסתו כשמבקש מחילה שא פג מבקש על
הכל סליחה ודי בכ ,ועיי"ש שמבאר בזה בטטו"ד הא דנפסק בסימ תר"ו החיוב של
בקשת מחילה בערב יוה"כ דאז לא יצטער כיו שכול מבקשי מחילה על ספק נדנוד
פג.

ונראה עיקר כמוש"כ קוד דבכה"ג שעדיי לא נגר צער והיזק לחבירו וע"י שיבקש ממנו
מחילה יגרו לו עכשיו צער ,שפטור לגמרי מבקשת המחילה ,אבל היכא שכ נגר לו
צער או היזק ,בזה מספיק בקשת המחילה סת בערב יוה"כ כמבואר בספר הנ"ל בש
הגר"א דסלר בש רי"ס.

ולכאורה דמה שמבואר בס' הנ"ל אי זה חידוש כלל שזה כבר מבואר במ"ב שאי צרי
לפרט החטא א יודעי שיתבייש א יפרט החטא ,אבל יש חילוק דבמ"ב מבואר רק
להקל בפירוט החטא אבל צרי לבקש מחילה בלשו שמתוודה שחטא כנגדו ,אבל בהנ"ל
מבואר שג בקשת המחילה יכול לסתו ולומר בלשו ספק שא פג מבקש על הכל
מחילה )ועיי"ש בספר הנ"ל בהערה אות א'(.
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 ë"äåé áøòá éåöéøå ñåéô úáåç :ãð ïîéñ øåôéë íåé à"ç :íéðîæå íéãòåîבמשנה יומא
)פה (.איתא עבירות שבי אד למקו יוה"כ מכפר ...ע"ש .וכ איתא
בשו"ע ר"ס תר"ו דבערב יוה"כ צרי לפייס חבירו שהקניט ,וא אינו מתפייס בראשונה
יחזור ויל פע שניה ושלישית ,ובכל פע יקח עמו ג' אנשי ,וא ג אז אינו מתפייס
אינו זקוק לו ע"ש.
ויש לתמוה דלכאורה משמע דהאי חיובא לפייס חבירו שהקניט מצותה בערב יוה"כ דוקא,
וקשה היא שרינ ליה להמתי עד אז ,והא לכאורה מחוייב תיכ לפייסו ולא לאחר אפילו
עד ערב ראש השנה וכ"ש עד ערב יוה"כ ,ולמה תלינ האי חיובא בערב יוה"כ דוקא.
ומצאתי שכבר הרגיש בזה המשנה ברורה ש )ר"ס תר"ו( ומביא בש א"ז הגאו רבי
אפרי זלמ מרגליות זצ"ל )מטה אפרי ש( שאי הכי נמי החיוב כל השנה ,רק א אי
לו פנאי ממתי  ,משא"כ בערב יוה"כ מחויב לתק ולטהר עצמו מפשעיו ,וע"כ מחפש
חבירו לבקש ממנו מחילה ע"ש היטב .ולפי דבריו אי החיוב דוקא בערב יוה"כ רק חל
כבר מקוד ,אבל משמעות השו"ע ומפרשי שחיוב מיוחד בערב יוה"כ דוקא ,וצ"ע בטע
הדבר ,והא לכאורה החיוב נמי כל השנה כולה.
ונוכל ליישב ע"פ מה ששמעתי )מהגר"א דסלר זצ"ל( על הגאו והצדיק רבי ישראל סלנטר
זצ"ל שביאר דלפעמי במה שמבקש מחבירו מחילה ,בזה גופא עובר עבירה ,שמצער
בזה חבירו ,דכל זמ שאי הלה יודע שחבירו ביזה אותו ודיבר עליו לשו הרע וכדומה,
אינו מצטער כלל ,ועכשיו כשחבירו מבקש ממנו מחילה ומפרט מה שעשה ,בזה גופא
נודע לו ,וע"כ מצטער ונגר לו צער ועגמת נפש .וע"כ דעת הגאו ר' ישראל זצ"ל שכה"ג
ראוי לסתו כשמבקש מחילה שא פג מבקש על הכל סליחה ודי בכ ע"כ .ולפי זה
אולי תתיישב קושיתנו ,דבכל השנה כשלא נודע לחבירו כלו ,א מבקש פתאו מחילה
הלה מרגיש שפג לו ומצטער ,אבל בערב יוה"כ כל אחד מבקש מחילה על ספק נדנוד
פג ,וע"כ אינו מצטער כלל כשחבירו מבקש ממנו מחילה .וכה"ג ערב יוה"כ לבד הוא
זמ הכושר וראוי לבקשת מחילה ,וא"ש הא דמבואר בשו"ע לבקש מחילה בערב יוה"כ
דוקא ,דמיירי בכה"ג ,ודו"ק היטב.
אמנ כשנתבונ בגמ' סו יומא )פז (.נראה דא חטא או ציער לחבירו לא סגי במה שאינו
מקפיד עוד עליו ומוחל לו ,רק חבירו ] הפוגע[ לא נתכפר אלא א ביזה עצמו לבוא
ולבקש מחילה .דבמה שמכניע ומבייש עצמו לבקש מחילה היא גופא חלק מכפרתו שמעכב.
דבגמ' ש איתא דרב רצה דוקא שהטבח יבקש מחילה והמתי כל היו עד שמת הטבח
ע"ש היטב ,ולא הסתפק במה שהסכי למחול ,שהטבח לא נתכפר אלא א הכניע עצמו
לבקש מחילה .וכ שמעתי שהגאו רבי יצחק בלזר זצ"ל הכריע מגמרא הנ"ל האי יסוד,
דרק כשמבקש מחילה מתכפר בזה שמבזה עצמו.
ונראה להוסי דלא נוכל לדחות הראי' ונימא דלהכי ל"מ מחילת רב מבלי שהטבח יבקש,
דאמרינ בקידושי )מא ..." (:ומה מי שנתכוו לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה
אמרה תורה צרי כפרה וסליחה ,מי שנתכוו לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר על
אחת כמה וכמה" ,ע"ש .וא"כ הכא נמי א דרב מחל לא מהני כיו שהטבח לא ידע
ונתכוו לעבירה ,צרי כפרה .אבל הראיה מוכרחת דרב לא נצטר לזה להמציא עצמו
שיבקש ממנו מחילה ,רק יודיעו וסגי שלא מתכוו עוד לעבירה .אלא ע"כ רק א מכניע
עצמו ומבקש מתכפר.
אמנ אולי נוכל לדחות שהמבזה ת"ח שאני שאי רפואה למכתו ,אבל המבזה חבירו ,א
מחל לו סגי ואי צרי דוקא להכניע עצמו לבקש מחילה.
אבל נראה עיקר שההכנעה לבקש מחילה היא מגו הכפרה .וכ משמע מדברי התנחומא
מובא בביאור הגר"א )סימ תר"ו( "וא הל לרצותו ולא קיבל עליו מה יעשה ,אמר רבי
יוסי ב דורמסקית סימ זה יהיה מסור ביד כל הימי שאתה מרח על חביר יש ל
מרחמי ,וא אינ מרח על חביר אי ל מרחמי ,מה יעשה ,אמר ר' שמואל יביא
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עשרה בני אד ויעשה שורה אחת ויאמר לה קטטה היתה ביני ובי חבירי והלכתי לרצותו
ולא קיבל עליו ,והקב"ה רואה שהשפיל עצמו ומרח עליו" .ומשמע דהכפרה היא מפני
שהשפיל עצמו ובלא זה לא נתכפר ,וא"ש לדברינו הנ"ל.
ולפי זה דברי הגאו רבי ישראל סלנטר זצ"ל ה קולא גדולה ,דאי אי צרי לפרט שפג
נגדו רק סות שא פג פע מבקש מחילה ,אינו מתבייש כלל ולא משפיל עצמו כ"כ
וחסר עיקר כפרתו .רק דעת הגאו הנ"ל דמ"מ אי לו היתר לגרו צער לחבירו כדי שהוא
יקבל כפרתו .וצ"ע בדעת שאר הפוסקי בכ"ז ,שאולי א אינו מתכוו לגרו צער רק
אדרבא רצונו לרצות את חבירו בזה אי איסור ,דלא מיקרי בזה מבזה חבירו ומחויב
להתבזות ולגלות כדי להתכפר ,ואי בידי כעת הפוסקי לעיי א גילו דעת בזה
אמנ עיקר קושיא דיל על השו"ע למה צרי לרצות בערב יוה"כ דוקא ולא קוד ,נראה
ליישב ,דמי שמקניט את חבירו ומצערו עובר על ל"ת דאונאת דברי וקיי"ל דמי שעבר
על ל"ת ושב תשובה תולה ויוה"כ מכפר כמבואר בסו יומא ,וכיו שרק ביוה"כ נגמר
הכפרה ,ראוי להתבזות ולבקש מחילה כדי לגמור בזה כפרתו ביוה"כ .והיינו מפני שמיירי
שחבירו אינו מקפיד וה עכשיו בלאו הכי בשלו זה ע זה ,ערב יוה"כ מבזה עצמו
לבקש מחילה ,אבל א הקניט את חבירו והלה מקפיד ,צרי ליל מיד לבקש מחילה
ואסור לאחר עד ערב יוה"כ ,ובהא לא מיירי השו"ע כלל .ודו"ק היטב בזה כי נכו הוא.
ובגמרא יומא )פו (.איתא דהקרא "מכסה פשעיו לא יצליח" מיירי בעבירות שבי אד
לחבירו שצרי לפרט החטא ,והיינו טעמא דבמה שמתבייש מתכפר כמבואר בהשגת
הראב"ד פ"ב דתשובה ,ומוכח שהבושה מעיקר הכפרה ,וע"כ בעבירות שבי אד לחבירו
מכניע עצמו ומבקש מחילה וזה כפרתו.
אמנ כל זה בריצוי א פג בחבירו ,מה שמתבייש לבקש מחילה היא כפרתו ,ובעבירות
שבי אד למקו א מתודה לקיי מצות תשובה נראה נמי מלשו הרמב" שהבושה
היא בכלל עיקר חיוב התשובה .וז"ל ריש הלכות תשובה "כל מצות שבתורה בי עשה
ובי לא תעשה א עבר אד על אחת מה בי בזדו בי בשגגה ,כשיעשה תשובה וישוב
מחטאו חייב להתודות לפני האל ברו הוא שנאמר איש או אשה כי יעשו וכו' והתודו
את חטאת אשר עשו ,זה וידוי דברי ,ודוי זה מצות עשה .כיצד מתודי אומר אנא הש
חטאתי עויתי ופשעתי לפני ועשיתי כ וכ והרי נחמתי ובושתי במעשי ולעול איני
חוזר לדבר זה ,וזהו עיקרו של וידוי ,וכל המרבה להתודות ומארי בעני הרי זה משובח".
הרי שעיקר התשובה היא עזיבת החטא וקבלה להבא ,וכולל בעיקר הוידוי "נחמתי ובושתי
במעשי" ,הרי שכולל הבושה בעיקר חיוב התשובה ,ובלא זה לא קיי המצוה כלל ע"ש
היטב לשונו.
והרמב" בספר המצות )ע"ג( סת הדברי ופירש "וזהו הוידוי שיאמר אנא הש חטאתי
עויתי ופשעתי ועשיתי כ וכ ויארי המאמר ויבקש המחילה בזה העני לפי צחות לשונו",
והשמיט היסוד דבעינ נמי לקיו המצוה שיתבייש מחטאיו .אבל אי זה ראיה שג הקבלה
להבא שהוא יסוד ועיקר התשובה לא הזכיר כא  ,וע"כ לא נחית לפרש כל גדרי התשובה
בספר המצות.
ובברכות )יב (:איתא "העושה דבר ומתבייש בו מוחלי לו על כל עונותיו" ,ומבואר שזהו
מדריגה גדולה וע"כ מוחלי לו כל עוונותיו ,אבל אי זה תנאי לתשובה דבלא זה נשאר
עליו החטא שא"כ זהו מחובת התשובה ,אבל אי ראיה דהת לא מיירי מעבירה דוקא,
רק "העושה דבר ומתבייש בו" ,אבל א חטא אז הבושה מעיקר חובת המצוה .אבל
בשערי תשובה לרבנו יונה מונה עשרי עיקרי לתשובה ,אבל אלו ה רק מדרגות לתשובה
ע"ש ,אבל לעיקר המצוה דעתו דסגי בחרטה ועזיבת החטא ,אבל צ"ע לשיטת הרמב"
אי הבושה מעיקר מצות תשובה כמשמעות לשונו או לא ,דאולי א מתחרט א שלא
הגיע למדרגת הבושה קיי עיקר המצוה מה"ת ,וצ"ע ש.
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 :à"ë úåà 'ç ïîéñ ÷"îñ :íéãåîòä ïåéáöבדי בקשת מחילה ,ובדי ג' פעמי ]תנ
ב[משנה בב"ק ד צב" .אע"פ שהוא נות לו אי נמחל לו עד שיבקש
ממנו כו'" ,עיי"ש .וכ הוא בברייתא ש .ואיכא לפרושי דהדי הוא רק שצרי לבקש,
ושוב אינו תלוי א הלה מחל לו או לא .ומאי דא לא מחל לו הוא אכזרי כדקאמר
במשנה ש ,לא תליא בצורכו של המבקש לעצ המחילה ,לומר דכיו דאינו נמחל לו
עד שהוא ימחול לו הוי אכזריות מצדו שאינו מוחל ,אלא דאפילו אי המבקש צרי לזה,
אבל כיו שמבקשי ממנו הרי הוא צרי לענות ,וכשאינו עונה יש בזה משו אכזריות.
ולפי"ז ג לשו המשנה ביומא ד פה ע"ב :אי יוה"כ מכפר עד שירצה את חבירו"
עיי"ש ,ג"כ מתפרש על זו הכוונה ,דר"ל עד שיעשה מצדו פעולת ריצוי ,דהיינו לבקש
מחבירו מחילה ,ותו לא איכפת לו א חבירו יתפייס לו או לא .וכ"כ הפר"ח או"ח סי'
תר"ו סעי א' ,ודייק לה מדקאמר עד שירצה את חבירו ולא קאמר עד שיתרצה חבירו,
עיי"ש.

אמנ ב"כפות תמרי" חלק "תוס' יוה"כ" ליומא כתב לפרש לשו המשנה דיומא ש,
דקאמר עד שירצה את חבירו ,דר"ל עד שיתרצה חבירו ,ומשנה דב"ק לא הזכיר כלל,
עיי"ש בארוכה .וא שאי זה מוכרח ,וג הוא עצמו ז"ל לא כתב שו הכרח לפירוש זה,
עיי"ש ,מ"מ אפילו א נסכי לזה דזה פירושא דעד שירצה את חבירו ,דר"ל עד שחבירו
יתרצה לו ,מ"מ הרי במשנה דב"ק וכ בברייתא ש איתא רק עד שיבקש ,ובפשוטו פירושו
דתליא רק בבקשה ,וכשמ"נ.

ומתו כ היה נראה לכאורה ,דבאמת שני דיני נפרדי ה ,דמשנה דב"ק ומשנה דיומא
תרי מילי קאמרי ,וכדיתבאר .דהנה בכל עבירה שבי אד לחבירו הרי יש בה שתי עבירות,
א' כלפי חבירו ,ב' כלפי שמי ,וכ"כ בפר"ח ש בש מוהר"ש גרמיזא ז"ל עיי"ש ,וצרי
ע"ז שתי מחילות לכל עבירה לחוד ,א' מהקב"ה וא' מחבירו .ובזה מתבאר לשו המשנה
דב"ק ,דקאמר אע"פ שהוא נות לו אינו נמחל לו עד שיבקש ממנו ,ור"ל דאע"פ שהוא
משל לו הממו  ,אבל הרי עדיי איכא בעבירה כלפיו ,וצרי לבקש ממנו מחילה ,וע"ז
רק דינא דבקשה הוא דאיכא ,דחיוב התשלומי שהתורה הטילה על המזיק כלפי הניזק,
כולל ג בקשת מחילה ,אבל רק עצ הבקשה ולא יותר .אבל ביומא ש מיירי בחלק
העבירה שכלפי שמי ,ובזה דינא הוא דלא סגי בבקשה גרידא ,אלא בעינ ג עד שיתרצה
לו חבירו .ומש"ה דייק התנא ש עד שירצה את חבירו ,ולא קאמר עד שיבקש כדתני
במשנה דב"ק.

אול כ"ז אי נימא דפירושא דעד שיבקש דקתני התנא דב"ק הוא כפשוטו רק בקשה ולא
יותר וכדכתיבנא .א הנה בחידושי הראב"ד ז"ל לב"ק והובא בשטמ"ק לב"ק אה דאינו
נמחל לו עד שיבקש ממנו כתב וז"ל" :אינו יוצא ידי שמי עד שיפייס את חבירו והוא
יבקש עליו רחמי וכו'" ,עיי"ש .וכ"כ המאירי ז"ל והובא ג"כ בשטמ"ק ש וז"ל" :כלומר
שתבקש ממנו עד שימחול ל בלב טוב כל כ שיהא מתפלל בעד" ,עיי"ש .ומבואר
להדיא דמפרשי לשו עד שיבקש דלא סגי בבקשה גרידא ,אלא בעינ ג עד שיתרצה לו
חבירו .אול קשה לי מהא דקאמר ביומא ש בגמ' אמר ר' יוסי בר חנינא כל המבקש
מטו מחבירו אל יבקש ממנו יותר מג' פעמי וכו'" ,עיי"ש] .ועי' מש"כ בס"ד להל אות
כ"ג[ .ואי דינא הוא דלא סגי בבקשה גרידא אלא בעני עד שחבירו יתפייס לו ,וכ פסיק
התנא במשנה ,א"כ אי אתי אמורא ריב"ח לאפלוגי ופסק דלא יבקש יותר מג"פ ,והכי
פסקו כל הפוסקי ז"ל.

והנה הרמב" ז"ל פ"ה מהל' חובל ומזיק ה"ט כתב וז"ל" :אינו מתכפר לו עד שיבקש
מ הנחבל וימחול לו" ,עיי"ש .ומבואר ג"כ דס"ל דבעני ג למחילת המתבקש .וכ"ה
הלשו בשו"ע חו"מ ש .ובטור דייק וכתב עד שיבקש מ הנחבל שימחול לו ,עיי"ש,
וזה מתבאר בפשוטו דרק בבקשה סגי ,אבל הרמב" ז"ל שכתב וימחול לו ,היינו דבעינ
ג להמחילה .וכ"כ בהל' תשובה פ"ב ה"ט וז"ל" :צרי לפייס ולפגע בו עד שימחול לו",
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עיי"ש ,והיינו ג"כ דבעינ לעצ המחילה ומש"ה צרי לפגע עד שימחול ממש .א קשה
לי מה דינא דאל יבקש יותר מג' פעמי דמוכח דדי הוא רק בבקשה ולא יותר ,וכמו
שהקשנו על הראב"ד והמאירי ז"ל ,ויותר קשה שהרמב" ז"ל עצמו הביא לזה בהל'
תשובה ש באותה הלכה עיי"ש .וא"כ הרי יש בזה סתירה מיניה וביה ולא ראיתי מי
שהעיר בזה.
וראיתי בהוצאה ירושלמית של הל' תשובה להרמב" ז"ל )פאגי תש"ד( הובא נוסח מכת"י
התימני דבמקו 'עד שימחול' כתבו ש 'כדי שימחול' ,וא"כ מתבאר דבאמת די הוא
רק בבקשה .ולפ"ז ג בהל' חו"מ ש צ"ל כ 'כדי שימחול' .אמנ הרי נוסח שלפנינו
עד שימחול ג"כ הרי שיטת הראשוני ז"ל היא ,הראב"ד והמאירי ז"ל שהבאנו ,וא"כ
קשה ע"ז מה דינא דיותר מג"פ אל יבקש דמשמע דבבקשה סגי ולא בעינ להמחילה
דוקא .ושוב ראיתי ביש"ש ב"ק פ' החובל סי' מ"ט שכתב בזה"ל" :שאי זה המחילה
תלוי הכל בדעת הנמחל ]אולי צ"ל המוחל[ דהא כשהעמיד עליו ג' שורות בני אד ואינו
מוחל לו שזהו פשוט שכבר יצא אפילו ידי שמי ,אלמא כשעשה המבייש לפי דינו המוטל
עליו יצא וכו'" ,עיי"ש .הרי דהוכיח מה דינא דיותר מג"פ אל יבקש ,דלא תליא במחילת
המתבקש ,וא"כ קשה על הראב"ד והמאירי והרמב" ז"ל לפי הנוסח שלפנינו דלא חיישי
לזה וכמש"כ.
והנראה בס"ד ,ע"פ ביאור כל עיקר עני שיעורא דג' פעמי .ונראה דהוא ע"פ מש"כ
הרמב" ז"ל בהל' חו"מ ש וז"ל" :ואסור לנחבל להיות אכזרי ולא ימחול אי זה דר
זרע ישראל אלא כיו שביקש ממנו החובל ונתחנ לו פע ראשונה ושניה ,וידע שהוא
שב מחטאו וניח על רעתו ,ימחול לו וכו'" ,עיי"ש .וכ"כ בטור ושו"ע ש ,ונדחק הב"ח
ש לפרש ,דמש"כ ראשונה ושניה היינו ראשונה בכל אד ושניה ברב לתלמיד ,עכ"ד
עיי"ש .והסמ"ע ש ס"ק ה' כתב דר"ל או בראשונה או בשניה ולמעוטי שלא ימתי עד
שיבקשנו פע שלישית ,עכ"ד עיי"ש.
ועוד נראה ,דר"ל דהדבר נית ביד האד המתבקש ,להבחי א המבקש שב מחטאו וניח
על רעתו ,דא לא שב מחטאו אי חיוב למחול לו ,כמבואר בהל' דעות פ"ו ה"ט ,עיי"ש,
אבל מדינא אי צרי למוחלו .ונמסר הדבר לידי המתבקש להבחי בדבר ,ולפעמי מתברר
לו מיד כשהלה מבקשו ,ולפעמי אינו מתברר אלא ע"י כפילות הבקשה א מתכוי בכל
לבו .וזה שכתב הרמב" ז"ל פע ראשונה ושניה ,ור"ל שא מבחי בפע ראשונה
שהמבקש מתכוי בכל לבו ,צרי למחול לו מיד ,וא עדיי לא הבחי בזה רשאי שלא
למחול לו עד שהלה יחזור ויבקשנו שנית ,ועי"ז יתברר לו כוונת המבקש.
ובזה יתיישב משה"ק בפרישה ש ,אהא דכתב הטור ש כלשו הרמב" ז"ל פע ראשונה
ושניה ,ובאו"ח סי' תר"ו כתב הטור שלש פעמי ,ותיר דבאו"ח מיירי לעני המבקש
שצרי לבקש ג"כ עד ג' פעמי ,ובחו"מ מיירי לעני המתבקש שאי לו להמתי עד
שיבקשנו ג"פ ,עכ"ד עיי"ש .ועדיי צ"ב ,למה צרי המתבקש להמתי עד ב' פעמי ,אבל
למש"כ יתבאר שפיר ,דהא כל עיקר מאי דצרי להכפיל את הבקשה ,הוא משו דשמא
עדיי לא הבחי המתבקש א המבקש מתכוי בכל לבו ,וכמש"נ .וה"נ עדיי יש לחוש
שמא עדיי לא הבחי המתבקש ג בפע שניה ולכ לא מחל לו ,בכדי שהמבקש יחזור
ויבקשנו פע שלישית ועי"ז יתברר לו כוונת המבקש .אבל זה פשוט דבשלש פעמי
מתברר לכל ,ושוב אי לחוש שמא עדיי לא הבחי בדבר ,ומש"ה חייבוהו לבקש עד ג"פ
שמא עדיי לא הבחי המתבקש ,ויותר לא יבקש דשוב אי לחוש לזה .אבל בחו"מ איירי
בסתמא דמלתא שמתברר בשני פעמי ,ומיד כשמבחי צרי למחול לו.
ואולי בזה יתבאר מאי דאיכא דמידק ,בהא דקאמר ביומא ש דאחי יוס בקשו מחילה
מיוס ג' פעמי ,מדכתיב ג"פ נא בפסוק ,אנא שא נא ועתה שא נא ,עי' בהגהת הר"
ז"ל כא אות ה' ,ובמש"כ בס"ד להל אות כ"ג .וצ"ב במה נקרא ה דאחי יוס ג' פעמי
והרי אמרו כל שלשת הלשונות נא ביחד ,ואמאי לא נימא דבכה"ג מקרי רק פע אחת,
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ואי למידי מזה דיותר מג"פ אל יבקש .ובשלמא אי כל עיקר הבקשה היה רק די של
בקשה ולא תליא במחילת המתבקש ,היה אפשר לומר בפשיטות דתו לא קפדינ אימת
ובאיזה אופ היו שלשת הבקשות .אול כבר נתבאר בס"ד לעיל דדי הבקשה תליא
במחילת המוחל ,עיי"ש ,וא"כ מסתברא לכאורה דאחרי כל בקשה צרי לראות א המתבקש
נתרצה לו או לא .וא"כ אי קרינ לה דאחי יוס שלשה פעמי.

אבל לפמש"נ כא בס"ד י"ל ,דכיו דכל עיקר יסוד שלשת הבקשות ,הוא בכדי שיתברר
להמתבקש כוונת המבקש שהוא מתחרט באמת על חטאו כלפיו ,ויש שזה מתברר בפע
אחת ,ויש שמתברר בב' פעמי ,ויש שלא מתברר לו עד ג"פ ,ומש"ה תו לא איכפת ל
א שלשת הפעמי היו בבת אחת ,כל שהשתדל בכל לבו להראות שהוא באמת נח על
הרעה.

ועפ"ז נראה ,דבאמת מעיקר הדבר ליכא די בקשה אלא רק פע א' ,וכל עיקר מאי דבעינ
ג"פ הוא רק מפני שעי"ז יתברר להמתבקש כל לבו של המבקש ,שבאמת הוא נח על
הרעה ,וכמש"נ .ולפ"ז י"ל דבאמת כל עיקר מאי דכתבו הראב"ד והמאירי ז"ל ש ,דבעינ
ג למחילת המתבקש ,אי הכוונה דצרי להרבות בבקשותיו עד שיתרצה לו חבירו ,אלא
צרי להשתדל בבקשתו להראות את כל לבו ,בכדי שחבירו יראה ויתרצה לו .אמנ א
זה לא הועיל ,הרי הוי הריעותא מצד חבירו ,וכדקאמר התנא במשנה דב"ק ש ומני שא
לא מחל לו שהוא אכזרי שנאמר כו' ,עיי"ש ,והיינו דלולא זה היה אפשר אולי לומר
דיוסי לבקש לו עוד שמא לא הבחי הלה בדבר א באמת זה נח על הרעה ,ולזה אתי
התנא לאשמועינ דתו הר"ז בגדר אכזריות ,דסתמא דמילתא לא בעינ יותר מג"פ לקבוע
א הלה מתכוי באמת .וא בכ"ז אינו מוחל לו הוי אכזריות ,ושוב אי המבקש מחויב
יותר ,וכמש"נ.
ומצינו ג שלא במקו אכזריות שמותר שלא למחול ,וכגו כשזה לטובת המבקש ,ולדעת
כמה פוסקי ג כשזה לטובת המתבקש ,עי' במפרשי הטור ושו"ע או"ח ש ,וכיו דאיכא
טעמא למילתא במה שאינו מחויב למחול ,י"ל דתו ממילא נפקע מהמבקש די בקשה
עוד .וזה ג"כ תלוי בשלש פעמי ,שעי"ז מתברר להמתבקש כי המבקש כוונתו בכל לבו
להיות נח על הרעה ,ושוב יש לו לדו א ראוי לו למחול להמבקש .ורק א עושה כ
שלא למחול מבלי כל טע ,הוא דהוי אכזריות ,אבל כל שיש לו טע לדבר שפיר דמי.

 :äìéçî úù÷áå ñåéô ïéðòá :ç"ðø ïîéñ ç"åà :áéöé éøáãבעזהשי"ת ,קרית צאנז יו
ה' עקב תשכ"ו
א( בדבר מ"ש בב"ק צ"ב ע"א דאי נמחל לו עד שיבקש ממנו ,אי בעי דוקא שישאל
ממנו שימחול לו או סגי במחל מעצמו ,ודברנו אתמול דבפשטות היה נראה דסגי במה
שמחלו.

וכעת נ"ל ראיה לזה ,דביומא פ"ז ע"א ילי דאל יבקש ממנו יותר מג' פעמי שנאמר כה
תאמרו ליוס אנא שא נא וגו' ,ועיי"ש במהרש"א בח"א ,וצ"ב דלמה המתינו ולא עשו
כ תיכ .ועיי אוה"ח הק' עה"פ ]בראשית נ' ט"ו[ לו ישטמנו ,שהלואי שיהיה כ שיהיה
משיב לה עיי"ש ,ולמה המתינו עד הנה בזה .א י"ל דבתחלה חשבו שיוס מחל לה
בלב של שאמר לה ]ש מ"ה ה' ,ח'[ ,אל תעצבו וגו' לא את שלחת וגו' כי האלקי
וגו' ,ולכל נת לאיש חלפות שמלות וגו' ]ש כ"ב[ ,ולא הוצרכו לבקשו שימחול ,משא"כ
כאשר ויראו אחי יוס כי מת אביה ]ש נ' ט"ו[ ,וברש"י מהמדרש ]ב"ר ק' ח'[ שמשמת
יעקב לא קרב  ,ודנו מזה כי לא מחל לה בלב של ,ולכ הוצרכו לבקשו אנא שא נא
וגו' .וראיה מכא שהעיקר הוא המחילה ולא הבקשה .ושו"ר ג בבעלי התוס' ש שהקשו
כ למה בחיי אביה לא ציוו עיי"ש ,ולהנ"ל י"ל שחשבו שמחל לה ,ובכזה ביארו ג"כ
ש בבעלי התוס' שעכשיו אמרו עדיי יש שנאה טמונה בלבו עיי"ש.
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ב( ודבר פלא ראיתי ברבינו בחיי ש ]פסוק י"ז[ וז"ל ,ולא ביאר הכתוב שמחל לה וכבר
בארו חז"ל וכו' עד שירצה את חבירו וכו' מ"מ לא ראינו שיזכיר הכתוב מחילה ביוס
וכו' וא"כ מתו בענש בלא מחילת יוס וא"א להתכפר עונ רק במחילתו ,וע"כ הוצר
העונש להיות כמוס וחתו להפקד לאח"ז בעני י' הרוגי מלכות עיי"ש .וחידוש שהרי
א"צ לבקש יותר מג' פעמי ומה יכלו לעשות עוד ,והפר"ח בסי' תר"ו ס"א ס"ל שאינו
רשאי יותר מג' פעמי עיי"ש ממשמעות הש"ס ביומא הנ"ל והרמב" בפ"ב מתשובה
ה"ט ,ואפי' למשמעות הטור ש דרשאי ,מ"מ למה מגיע עוד עונש כיו שאי זקוק יותר,
וקשה לומר דהיה אצל כגדר רבו דסעי א' ש ושבמג"א ש סק"ג שאפי' רק שמע
ממנו ד"ת ,דא"כ מאי ראיית הגמ' לג' פעמי ,דלרבו עד שיתפייס בעי.

וג באוה"ח הק' עה"פ כי התחת אלקי ,וטע שלא מחל לה אפשר לצד שב"נ אי
הדבר תלוי במחילת עיי"ש ,וזה ג"כ תמוה דא"כ מאי ראיה כלל מפסוק זה לדי מחילה
וצע"ג .ויש לעורר ג מאבימל אי ילפינ בב"ק ש ,כיו דלא שיי מחילה לב"נ .וג
יש להעיר מעני אי למדי מקוד מ"ת ,ועיי מראה הפני בירושלמי מו"ק פ"א ה"ז ]ד
ו' א'[ ,וכבר האריכו בזה טובא בכו"כ חילוקי ]וע"ע להל סימ רצ"ז[ ואכמל"ב.
וי"ל בדברי רבינו בחיי ,דיוס והשבטי לשיטת כפי מ"ש בפרשת דרכי בדר האתרי
דרוש א' דהשבטי ס"ל דדינ כישראל ויוס ס"ל דדינ כב"נ ,ולכ יוס לשיטתו לא
מחל לה דל"ש מחילה בב"נ וכמ"ש באוה"ח הק' ,וה לשיטת ס"ל דדינ כישראל.
וא"כ שפיר ילפינ מינייהו ג' פעמי ,דלשיטת בקשו מחילה.

וי"ל עוד דאפי' אי מחילה מהני בב"נ ,זה דייקא כשמחל ממש ,אבל לא סגי בדידהו
בבקשת ג"פ .ולכ יוס ס"ל דהיה לה לבקש עוד עד שימחול לה ,וה דס"ל דדינ
כישראל בקשו רק ג"פ ,ובשמי פסקו כיוס ולכ הגיע לה העונש ודו"ק.
ג( וש ביומא ,בר' זירא דהוי ממציא ליה וכו' ,וברש"י אולי יבקש ממנו מחילה וימחול
לו .ולכאורה משמע שיבקש ממנו דייקא ,דאל"כ למ"ל לממציא נפשיה ,ה"ל למחול .א
מלשו רש"י וימחול לו ,משמע דמקוד לא מחל לו ,ונראה אדרבה דבעינ רק שימחול
לו .א י"ל דת"ח נוק ונוטר כנחש כביומא כ"ג ע"א ,ולכ קוד שיבקש ממנו אסור לו
למחול ,ולכ נקט רש"י דייקא אולי יבקש וכו'.

ד( וש במשנה בב"ק ,אי נמחל לו עד שיבקש ממנו שנאמר ועתה השב אשת וגו' .ועיי
ש בשנויי נוסחאות שבמשניות פ"ח מ"ז ,דאיכא עוד גירסא ועתה השב אשת האיש וגו'.
ועוד גירסא ש ,השב אשת האיש כי נביא הוא .ואיכא נוסחא ,אשת האיש כי נביא הוא
ויתפלל בעד וחיה עיי"ש ,וצ"ב .ובמהרש"א ש בח"א ,שהוציאו מהכתוב הזה בקשת
המחילה ,כי מהראוי שיאמר הקב"ה לאברה שיתפלל בעד אבימל ,אבל אמר זה לאבימל
שיפייס לאברה עד שימחול לו ויתפלל בעדו עיי"ש .ובשטמ"ק ש מהמאירי ,שנאמר
באבימל השב אשת האיש ויתפלל בעד ,כלומר שתבקש ממנו עד שימחול ל בלב טוב
כל כ שיהא מתפלל בעד עיי"ש .ולפ"ז הוא שיעור בהמחילה ,שיהיה באופ זה עד
שיעקור טינא שבלב וימחול בלב טוב כל כ עד שיהיה מתפלל בעדו ,ומזה גופא דויתפלל
בעד הוי ראיה לבקשת המחילה ,וכמ"ש בתוי"ט ש כי מי פתי יסור הנה לבקש מאד
שיתפלל עליו שלא יומת על חטא וכו' ולא יפייסנו תחלה עיי"ש .ולפי"ז שפיר הגירסא,
שנאמר ועתה וגו' עד ויתפלל בעד ,שמזה ידעינ שבקשו ,וזה שיעור בבקשת המחילה
כמ"ש המאירי.

ולפי"ז י"ל הגירסא ש במשנה שבמשניות ,ומני שלא יהא המוחל אכזרי שנאמר ויתפלל
וגו' עיי"ש ובשנויי נוסחאות ,וצ"ב גירסא זאת דלמה קורהו מוחל ,דבפשטות מוב טפי
הגירסא שלפנינו שא לא מחל לו שהוא אכזרי .ולהנ"ל י"ל הכוונה דא שמוחל לו,
ימחול לו בדר חסד ולא בדר אכזריות ,והיינו בלב טוב כ"כ עד שיתפלל בעדו ע"ד
הבקשה ודו"ק.
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ובסנהדרי פ"ט ע"ב ,מא מתרי ביה אמר אביי חבריה נביאי וכו' דכתיב כי לא יעשה ה'
אלקי דבר כי א גלה סודו עיי"ש ,ומכיו שהקב"ה אמר לאבימל ויתפלל בעד ,נמצא
דג אברה הנביא ידע מזה ,וא"כ ממילא יתפלל בעדו ,וז"ש כי נביא הוא.
וש ביומא ,רמי ליה רב יוס בר חבו לרבי אבהו תנ עבירות שבי אד לחבירו וכו' עד
שירצה את חבירו וכו' והא כתיב א יחטא איש לאיש ופללו אלקי) ,וברש"י דקס"ד
ופללו לשו תפלה ופיוס הוא שהקב"ה מפללו ומפייסו ומכפר עליו( ,ותיר הגמ' ,מא
וכו' א"ה אימא סיפא וכו' ה"ק וכו' ,ועיי"ש במהרש"א בח"א .ובכפו"ת ש תמה דאי
אפשר לומר דאמר עלי לבניו כ דא לה' יחטא איש ישפטנו בשביל המקו ,והלא הוא
בא להוכיח אות ואומר לה א יחטא האד אי לו מי שישפטנו עיי"ש .ועכ"פ האי
ופללו צ"ב .ולולי המפרשי היה אפשר להנ"ל לפרש ,ופללו אלקי שהקב"ה עושהו
שיתפייס ויתפלל בעדו .וזה קושית הגמ' ,דלמה בעי דייקא עד שירצה ,הלא סגי בא הוא
מוחל לו בלב טוב כ"כ עד שמתפלל בעדו ודו"ק.
וג י"ל דהכל לפי המתבייש והמצטער )ב"ק פג ,(:ורמז לו שיפייסנו הרבה כי נביא הוא
וצרי פיוס מרובה .ולפי"ז שפיר הגירסא שהביא עד כי נביא הוא ,דהוא שיעור בהפיוס
ודו"ק.
א באמת בקרא גופא באבימל לא מציינו שפייסו ובקשו שיתרצה ,אדרבה מצינו שהתרע
עליו שאמר לו ]ש פסוק ט'[ מה עשית לנו וגו' .וברש"י ש ]פסוק י"ד[ וית לאברה,
כדי שיתפייס ויתפלל עליו ,ועיי"ש ברא" .ובאמת להמאירי הנ"ל הוא שיעור בהמחילה
שיהיה כ"כ עד שיתפלל בעדו ,וזה ילפינ מהת ,ומ"מ ליכא דינא דבקשה דלא מצינו
בקשה בקרא ודו"ק.
ולהגירסא שלפנינו שא לא מחל לו שהוא אכזרי ,האכזריות הוא מה שאינו מוחל לו,
ולא שהאכזריות באופ המחילה כנ"ל .ולפי"ז ג הבקשה א"צ להיות באופ הנ"ל כהמאירי,
ורק שימחול לו גרידא .ולפי"ז י"ל שפיר הגירסא ועתה השב אשת האיש וגו' ,דלכאורה
מה לו להזכיר אשת האיש ,הא אמר לו כבר מקוד והיא בעולת בעל .א לרמז בא דבעי
השבה ג לאיש על צערו ,וזה דייקא בבקשת המחילה שימחול לו ודו"ק.
ועכ"פ לפימ"ש בתוי"ט מכח מי פתי יסור הנה לבקש וכו' ,וכנ"ל ג מהמאירי ,אי זה
תנאי בעצ המחילה רק שיתפייס לו כ"כ בלב טוב עד שיהא מוכ להתפלל בעדו ,אבל
לא הבקשה היא עיקר דלא מצינו הבקשה בקרא וכנ"ל.
ה( וצרי לעיי בלשו הרמב" פ"ב מתשובה ה"ט ,אבל עבירות שבי אד לחבירו וכו'
אינו נמחל לו לעול עד שית לחבירו מה שהוא חייב לו וירצהו ,אע"פ שהחזיר לו ממו
שהוא חייב לו צרי לרצותו ולשאול ממנו שימחול לו עיי"ש ,דצ"ב האי וירצהו קמא מאי
הוא .ואולי אפשר לומר דבי אד לחבירו דוגמא דבי אד למקו דבעי עזיבת החטא
וחרטה ]ש הל' ב' וג'[ ,ועזיבת החטא הוא מה שית לחבירו מה שהוא חייב לו ,וירצהו
היינו שמבטיח לו שלא יעשה לו עוד כזה להבא ,וג צרי חרטה וזה ע"י ששואל ממנו
שימחול לו.
ועיי בר"מ ש פ"א סו ה"א ,דהחובל בחבירו והמזיק ממונו אעפ"י ששיל לו וכו' אינו
מתכפר עד שיתודה עיי"ש ,ובכס"מ ש בד"ה וכ החובל ,וכ במגדל עוז .ולדעתי הכוונה
מדקאמר במתני' דב"ק ש אינו נמחל לו ,משמע דצרי ג מחילה משמיא ,ולכ ג
מתודה ,והעיקר בעי עזיבת החטא בעבירות שבי אד למקו ודו"ק.
העליתי מחשבותי בכתב בהחפזי לכת"ה ,יקותיאל יהודה הלברשטא
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צביו העמודי 95 . . . . . . . . .
קוב שיעורי ב"ב 55 . . . . . .
קרב אהר 19 . . . . . . . . . . .
ר"י מלוניל ב"ק 4 . . . . . . . . .
ר"י מלוניל יומא 12 . . . . . . . .
ראב"ד ב"ק 3 . . . . . . . . . . . .
ראב"ד השגות 33 . . . . . . . . .
ראב" 12 . . . . . . . . . . . . . .
ראבי"ה 42 . . . . . . . . . . . . . .
רא"ש ב"ק 4 . . . . . . . . . . . . .
רא"ש יומא 11 . . . . . . . . . . .
רא"ש שו"ת ?? . . . . . . . . . . .
רבינו בחיי 28 . . . . . . . . . . . .
רבינו ירוח 41 . . . . . . . . . . .
רי" יומא 10 . . . . . . . . . . . .
רי" גיאות 42 . . . . . . . . . . .
ריקאנטי 43 . . . . . . . . . . . . .
רמ"ע מפאנו 53 . . . . . . . . . .
רמב" דעות 32 . . . . . . . . . .
רמב" תשובה 32 . . . . . . . . .
רמב" תשובה 33 . . . . . . . . .
רמב" חובל ומזיק 32 . . . . . .
רמב" פיהמ"ש יומא 8 . . . . .
רמב" שו"ת 33 . . . . . . . . . .
רמב" בראשית 26 . . . . . . . . .
רש"י )ב"מ ,ב"ב( 10 . . . . . . .
רש"י יומא 9 . . . . . . . . . . . .
רש"י יומא 21 . . . . . . . . . . .
רש"י ב"ק 3 . . . . . . . . . . . .
רש"י בראשית כ 21 . . . . . . . .
רש"י בראשית נ 27 . . . . . . . .
רש"י במדבר כא 28 . . . . . . . .
רש"י משלי ו 28 . . . . . . . . . .
רש"י תענית טז ?? . . . . . . . .
רשב" בראשית נ 62 . . . . . . .
רשב" בראשית כ ?? . . . . . . .
שאילת יעב ?? . . . . . . . . . .
שולח ערו חו"מ 56 . . . . . . .
שולח ערו או"ח תרו 60 . . . .
שולח ערו או"ח תרז 75 . . . .
שו"ע הרב 68 . . . . . . . . . . . .
שיטה מקובצת ב"ק 8 . . . . . . .
של"ה ראש השנה 45 . . . . . . .
של"ה ראש השנה 55 . . . . . . .
של"ה יומא 76 . . . . . . . . . . .
של"ה יומא 78 . . . . . . . . . . .
שער הציו 72 . . . . . . . . . . .
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שערי תשובה 35 . . . . . . . . .
שפת אמת יומא 18 . . . . . . . .
שתי הלח 79 . . . . . . . . . . .

תוספות יו"ט ב"ק 5 . . . . . . .
תוספתא ב"ק 8 . . . . . . . . . .

תורת כהני אחרי 19 . . . . . . .
תרומת הדש 46 . . . . . . . . . .

ezaeyz milydl zeyrl eilr dn ,rbtpl mlyl oenn el oi`yk
א( ב"חיבור התשובה" למאירי) ,פי"א( בביאור די השבת הגזלה והחמס כתב:
...ובכלל ריצוי חבירו שישיב לו את אשר חמסו ,או שירצהו עד שימחול לו הממו ,
שא מחלו אצלו הרי הוא כמי שהחזירו ...וש )ב"ק צה (.התבאר ג כ במי שמת
פתאו ולא הספיק להחזיר ,שאי השבתו מעכבת תשובתו אחר שהיתה התשובה ע
כל גדריה בלבו ושהיה בלבו להחזיר .והוא שאמרו ש בקצת דברי שהיורש חייב
להחזיר משו כבוד אביו ,ופרשנוה ש בשעשה האב תשובה אלא שלא הספיק
להחזיר ,וכל שכ במי שאי לו די השיב לנגזליו ונחמסיו ,אחר שהתשובה גמורה
בלבו ושהוא מתאונ ונשבר על זה ומוצא בדעתו שכבר היה משיב לה א היתה
ידו משגת ,וכ שהוא גומר בדעתו להשיב לה כשתשיג ידו ,שאי השבתו מעכבת
התשובה אחר שיהא שלימה בגדריה ותנאיה.
ב( ובשו"ת שאילת יעב חלק א סימ עט:
...וכ אני אומר ג בגזל שא אי אפשר לו לשל שאי לו ,והבטיח להשיב לנגזל
כשתשיג ידו ,ונתחייב בשטר לפרוע ,ופייס לחבירו ,הרי עושה מה שביכלתו ,ואל חנו
ורחו הוא יתבר ונח על הרעה וחשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח .וכ יש
להוכיח עוד מאותה שאמרו על מנת שאני צדיק גמור .אע"פ שהי' רשע גמור כל ימיו
מקודשת ,שמא הרהר תשובה בלבו ,ומדפסיק ותני אע"פ שהוא רשע גמור ולא מפליג,
משמע א שגנב וגזל ועבר כל העבירות שבתורה ,מיד שמהרהר בלבו לשוב ,הרי
דינו כצדיק גמור ,ומי לא עסקינ דלית ליה לשלומי ,ואפ"ה הוי צדיק משעה שהסכי
לעשות תשובה שלמה ,וגמר בדעתו לפרוע ולצאת ידי חובתו ,ככל אשר תמצא ידו,
דמחשבה טובא הקב"ה מצרפה למעשה ,וא אח"כ נאנס ולא עשאה ,מעלי עליו
כאלו עשאה.
מ"מ אי הדברי אמורי אלא בעושה המוטל עליו ,והאפשרי בחקו להשלי חוקו
בתשובתו לעשותו משל ,והעיקר להוציא גזלה מתחת ידו ,וא אי אפשר להוציאה
בפועל אנוס הוא .אבל א יש לו ואינו רוצה לשל לנגזל ,פשיטא דאי בתשובתו
כלו ,והרי הוא כטובל ושר בידו ,שעבירות שבי אד לחבירו אינ מתכפרי לו עד
שירצה את חבירו במה שבידו לעשותו ,א בממו שנתחייב לו ,א בבקשת מטו
ומחילה כדבעי .א"כ זה האיש העובר את כל אלה עשה ,וג תובעי ממנו ממו הגזלה
שתחת ידו ,א לא מחל לו הנגזל על זה קוד מיתתו ,ודאי שאי לו כפרה עד שישל
ליורשיו כדתנ בהגוזל ,ויבקש מחילה מ המת כדינו ,בשורה של עשרה בני אד על
קברו דוקא ,זולת א מפני האונס ,יעשה כ ע"י שלוחו ,ויפייס ליורשי המת ומשפחתו
אשר נגע בכבוד ויתרצה לה בכל כחו .כה משפטו בעני העבירות שבינו לחבירו.
וכל זמ שמתרשל בכ ,צריכא למימר דאי לו כפרה אפי' בתשובה שיעשה על מה
שהכעיס בדברי שבינו למקו ,כ"ש בהיותו עומד במשובה ,ומצואתו לא רוח כל
עיקר כמו שבא בשאלה ,ואינו מקיי נדרו אשר נדר להשי"ת ,הוכיח סופו על תחלתו
שחרטתו ותשובתו קשת רמיה לצוד את הבריות ואינה כלו כי אי התשובה תלויה
בדבור בלבד ,אלא המעשה הוא העיקר...
ג( וכ כתב בספר "עיר הצדק") :ביאור על קיצור סמ"ג עשה טז(:
ודע כי עבירה שבי אד לחבירו אינו נמחל לו לעול עד שישל לו ,ע"כ ]לשו
קיצור סמ"ג[ ,ונראה דזה דוקא ביש לו מה לשל בו ,אבל באי לו ,לא גרע מרוצח
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שנטל נפשו ,כיו שאי בידו לתק מה שעיוות ,ואפ"ה במיתתו ע"י ב"ד אחרי הוידוי,
מתכפר עונו ,ואע"פ שי"ל שזה שהומת שאני מהגונב והגוזל שלא יענש בעונש הגו
דלא נתכפר עונו כל שלא שיל להנגזל או הניזוק זה הנראה בעיני דתשובה מועלת
לכל כיו שעושה כל מה שביכלתו לעשותו.

===חסר כמדומה לי חובות הלבבות שישים הקב"ה בלבו למחול לו ==
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ציונים ועיונים
בן ציון ,ספר זכרון ,בני החבורה בישיבת חברון

בשם ר' שמחה זיסל ז"ל כשאומר לחבירו
שמוחל לו לא איכפת לן אם אינו מוחל בלב
דהוי דברים שבלב ,עמ' תקמב

אגודה ,רבינו אלכסנדרי הכהן

לבדוק שם בהביאו גמ' יומא ,יומא פרק יוה"כ

אגודת אזוב ,ר' משה זאב יעב"ץ

חבירו ספק מתפייס אבל הקב"ה אינו כן...
ביאור ,יומא

איש אל אחיו ,כמה מחברים

בדין תשובה בין אדם לחבירו אם קפידת
התורה רק על נזק הזולת או גם על קלקול
ופגם מידותיו של הפוגע ,עמ' 34

אמרי חיים ,ר' יעקב חיים סופר

כפרת יום כיפור על מצוות שבין אדם לחבירו,

עבירות שבין אדם לחבירו אין יוה"כ יום כפור
מכפר ,א ,ב

אף שאומר בפה שמוחל יש לחוש שלא מחל
בלב שלם  /בענין לפרט את החטא  /ועוד
דברים עיי"ש ,אה"ע ד' מז

ביאור משנה דיומא עבירות שבין אדם לחבירו
אין יוה"כ מכפר ,...טז ,.יח:

עמ' יח עיי"ש בצילום

אגרות משה ,ר' משה פיינשטין

אדרת תפארת ,ר' אברהם דורי

האם צריך לפייס את חבירו כאשר יודע
בודאות שכבר מחל לו ,ח"ד לח

אהל מועד

פירוט ופרסום חטא בין אדם לחבירו ,ח"א עמ'
קיט

אוצרות חיים ,ר' יוסף חיים זלה"ה
כמה סעיפים ,תו ,ועוד

אוצרות ירושלים ,מו"ל :משקוביץ

במעשה דרב והטבח ביומא פז / .רוצה לומר
שגם רב פגע בטבח אבל הטבח הפליג ובפגע
ברב שלא כדין עיי"ש ,רסא-רפ 159

אור אברהם ,ר' אברהם א .גורוביץ

בדיני פיוס ומחילה  /אם צריך לבקש מחילה
על גזילה מזיק וכו' ובסתירת הרמב"ם בזה,
תשובה עמ' קז והלאה

אור הישר ,ר' שמואל יצחק הילמן

בגמ' תענית טז .למה צריך לקעקע הבירה הרי
קנאו בשינוי  /שמואל לשיטתו עיי"ש עוד,
תענית טז.

אור זרוע ,ר' יצחק מוינא

עיין כל לשונו בהלכות ערב יום כפור -
מדרשים ועוד ,ח"ב עמ' 6-521

אור ישראל ,קובץ ,מונסי

בקשת מחילה על גניבה וגזילה  /הרב חיים
רפפורט ,מט עמוד עט 70

אורחות החיים והשלום ,ר' דוד בן שמעון

אמרי יושר ,ר' מאיר א"ש

תשובה על חטאים שבין אדם לחבירו מעכבים
את הכפרה על עבירות שבין אדם למקום ,יח:

ארח מישרים ,ר' מנחם טרויש

טז אות ב' ובביאור אות ג'  -מחילה ופיוס  /יז
אות ח' ובביאור אות טו  -צרת עין ,טז אות ב',
יז אות ח

ארחות חיים ??? ,ספינקא

כמה נקודות ,או"ו תרו

ארחות רבנו ,ר' אברהם הלוי הורביץ

תפס מילד ספר גדול בבית כנסת שחשב
שלומד בזמן התפילה ונתברר שהיה מחזור,
ואמר לאביו שרוצה לבקש ממנו מחילה אבל
מחכה עד לבר מצוה וכו' ,א' ??

באר משה ,ר' משה יחיאל הלוי אפשטיין

וידוי במצוות שבין אדם לחבירו ,במדבר קיז

בארות המים ,ר' יצחק אבן שאנגי
רמב"ם ב תשובה ה"ט941 ,

בגדי ישע ,ר' ישעיה ב"ר שמחה ווינר

בדין פיוס ומחילה וענין בין אדם לחבירו בכלל,
או"ח תר"ו

בית אהרן וישראל ,כמה מחברים שליט"א

בענין בקשת מחילה  /הרב ישראל וינמן ,קיח
9-156

פירוט החטא בבקשת מחילה  /הרב צבי
שיינברגר ,קג 82

בית אלהים ,ר' משה מטראני המבי"ט

הגוזל מחבירו בזמן ששב בתשובה במחשבה
נקרא צדיק גם לפני שהחזיר הגזילה עיי"ש,

הרבה דיני פיוס ומחילה כלליים בפרק ה' ,פרק
ה

תשובה פ"ב 120

כמה נקודות בסוגיא דיומא ,במשנה וכן בדפים
אח"ז136-716 ,

שם רע על המתים ,הל' יוה"כ

איזהו מקומן ,ר' יהודה אריה פרידלס
איי הים ,ר' יהודה ליב עדיל (אדל)

במשנה עבירות שבין אדם לחבירו ,...יומא

בית דוד פתח בית ,ר' יוסף דוד פילוסוף
משלוניקי
בית הלל קובץ ,כמה מחברים

מחילת יוסף לאחיו ,ועוד עיי"ש  /הרב יוסף
אריה לורנץ ,כ 98
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בית יעקב ,ר' יעקב טאושונסקי
== ,חו"מ סי' תכב

ברכות מים ,ר' משה מיוחס

שו"ע או"ח ס' תרו  /יישוב בדברי הרמב"ם
בחילוק שבין גזילה ומזיק וכו'29 ,

ברכת יצחק ,ר' יצחק ברכה

האם צריך לבקש מחילה כשלא נודע ולא
נגרם נזק 222 ,...

גליוני הש"ס ,ר' יוסף ענגיל

מחילה בפה גם אם לא מחל בלב הוי מחילה
משום דברים שבלב אינם דברים  -מהר"ם
מריזנבורק ,קידושין מט:

נשבע שלא למחול לחבירו שביישו לא הוי
נשבע לבטל המצוה  /ועוד ,פסחים ד.

דבר יהושע ,ר' יהושע מנחם אהרנברג
נעתק בקובץ ג' ,ה כ

דברי משפט ,כמה מחברים

ומתי צריך גם וידוי לשמים ומתי לא ,עמ'
פד-פח

תיקונים שנעשו בנוסח תפלת זכה של החיי
אדם ע"י החפץ חיים ,ר' בן ציון בילצק ור' זליג
בענגיס ,עמ' מו

זכר רב ,ספר זכרון

 --עיי"ש  ,--עמ'  64והלאה

זכרון יהודה ,ר' יהודה גרינוולד
עיי"ש ,ח"א רא

זכרון שלמה ויעקב

אופני פיוס חבירו בערב יום כפור ,ע"י שליח
טלפון תקליט (הודעה מוקלטת) מכתב פקס
וכדומה ,עמ' לה והלאה 47

זכריה משלם ,ר' זכריה מנדל מבוצ'אץ

בסוגיא דיומא אלקי ישראל ופלוני  /ג' שורות
של ג' אנשים וכו'65 ,

חיי הלוי ,ר' יוחנן סג"ל וואזנר

חזרה בתשובה על גניבה האם צריך לבקש
מחילה ועוד בדיני מחילה  /ר' פסח פינהנדלר,

בענין אי יש חיוב לפייס את חבירו בדבר
שחבירו אינו יודע כלל שעשה לו ,ח"ג סימן ק

מחילת ממון משום בושה האם נחשב מחילה
בטעות ,ח"ד עמ' פא

בענין מחילה ופיוס לחבירו  /עיין מפתחות
בסוף הספר ערך "תשובה" ,כלל ג' ס"ט

בענין תשובה בין אדם לחבירו ופיוס ומחילה,

ביאור בדברי רש"י ב"ק שמשמע שבקשת
המחילה היא רק על צער הבושה ולא על שאר
ד' דברים ,מצולם

ח"ה עמ' שמד

דברי שאול ,ר' יוסף שאול הלוי נטנזון
דף ג:

דברי שלום ,ר' שמואל יצחק יודייקין

חיים של שלום ,ר' שמואל אייזנבלאט
חשב האפוד ,ר' חנוך דוב פדווא

בענין שלא יהיה המוחל אכזרי ,ח"ה סימן ד-ה
ציונים שם עמ' לא

חשוקי חמד ,ר' יצחק זילברשטיין

בענין עבירות שבין אדם לחבירו אין יוה"כ
מכפר ,יח ע"ד

יד דוד ,ר' יוסף דוד זינצהיים

כמה ענינים בשו"ע או"ח תר"ו ,סי' תר"ו

יד המלך ,ר' אלעזר סג"ל לנדא

דעת קדושים ,ר' רפאל אב"ד אה"ו
דעת תורה ,ר' שלום מרדכי הכהן
דרך החיים ,ר' יעקב לוברבוים

שיפייס אדם את חבירו ערב יוה"כ ,סי' קנז

הגיונות ,ר' משה ברנשטיין

באיסור שנאה ונקימה ונטירה34 ,

הדרום  /קובץ תורני 2

דבר לשה"ר על חבירו וחבירו אינו יודע מזה
האם להגיד לו כדי לבקש מחילה  -רבי ישראל
מסנלט  /הרב ישראל א .הרצוג ,נב 60
עד שירצה את חבירו  /הרב יעקב דוד לובאן,
סד 38

הלכות חג בחג ,ר' משה מרדכי קארפ
הלכות יום כיפור ,ימים נוראים שב

הלכות תשובה ,ר' יצחק בן שושן
עיי"ש ,פרק ב

הלל אומר ,כמה מחברים

מאמר של הרב יאיר שחור ,רב מעלה לבונה,
בגדרי בקשת מחילה ,מחילה ופיוס

המדרש כהלכה ,ר' ישראל בארי קולונדר

בקשת פיצוי כספי עבור מחילה אינו נקרא
אכזרי וראיה מגבעונים שרק משום שבקשו
נפשות נקראו אכזרים ,קא601 ,

וידוי כהלכתו ,ר' יעקב חיים דינקל

דין פירוט החטא בחטאים שבין אדם לחבירו,

כמה תשובוות בדיני תשובה בבין אדם לחבירו
עיי"ש סוף פ"ח ,יומא  585והלאה

בדינים השייכים לסוגיא דיומא פה-פז ,יומא
פה-פז
בענין פיוס וריצוי ובאחי יוסף ,תשובה ב ט

ידי אליהו ,ר' אליהו גליפפה

בלשון הרמב"ם בחילוק בין חובל למזיק ועוד
לענין בקשת מחילה ,דף קח712 ,
שעושים מהטפל עיקר ,תתקפט

יחוה דעת ,ר' עובדיה יוסף

לשלוח מכתב או ע"י שליח ובכל הענין של
ריצוי לחבירו ואין יוה"כ מכפר על בין אדם
לחבירו ,ח"ה מד

ים של שלמה ,ר' שלמה לוריא

יכול למחות בש"ץ אם פעם הוציא עליו שם
רע כמש"כ בירושלמי שמוציא שם רע אין לו
מחילה עולמית ,חולין א נא

יעלזו חסידים ,ר' אילעזר פאפו

בעונותינו  ...ואינו בנמצא שישאל מחילה מן
האיש ההוא ..ויש שדומה לו שאם חוזר ומדבר
עמו תו לא צריך מחילה ...ועוד ,אות כג,כד

יערות דבש ,ר' יונתן אייבשיטץ

והעיקר בתשובה להסיר מידות המגונות
המעכבות תשובה ואמרו עבירות שבין אדם
לחבירו אין יוה"כ מכפר ,ואין הכוונה רק על
גזל מחבירו וריבית ואונאת ממון והשגב גבול
ומסירות על חבירו ,אף גם שנאת חבירו,

116

‡ÒÂÈÙÂ ‰ÏÈÁÓ ‰·Â˘˙ 9 Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ¯ˆÂ
áéöé éøáã
אונאת דברים ,דברי קלון על חבירו ,לשון הרע,
מכנה שם לחבירו ,מוציא לעז ודיבה על חבירו,
מתכבד בקלון חבירו ,מלבין פני חבירו,
מתולצץ מחבירו ,והמחטיאו לחבירו שהוא
יותר מאילו הרגו ,וכהנה דברים ,הכל בכלל
דברים שבין איש לחבירו שאין יוה"כ מכפר,
ח"א דרוש ו' )עמ' קל אור הספר(

יפה ללב ,ר' רחמים נ .יצחק פלאג'י

חטא בין אדם לחבירו הוא גם חטא למקום,
ח"ו שו"ע או"ח תר"ו

כוכבי אור ,ר' יצחק בלאזער

להתפייס לחבירו ולא לדחותו בקש "מה זה
כל העסק שאתה עושה מזה?? כי כוונתו רק
לדחותו ולא למחול לו ,...עמ' רנה

מכתב מר' נפתלי בענין פיוס ומחילה ולא
הבנתי כעת  ,...עמ' רכד-ה

כנסת הגדולה ,ר' חיים בנבנשתי

דין פיוס ומחילה בדברי הגמ' יומא בענין רב,
או"ח ס' תר"ו

לב דוד ,החיד"א

מוציא שם רע אין לו מחילה עולמית ,פירושו,
פ"ג  29אוצה"ח

להורות נתן ,ר' נתן גשטטנר

אשה שגזלה כסף וגם פרסמה תמונות מגונות
על בעלה כדי לסחוט ממנו כסף אינו צריך
למחול לה כדין מוציא שם רע ,ח"י פד אוצה"ח
142

לוית חן ,ר' אפרים הקשיר

אם לא מוחל משום שמתכון לטובת המבקש
וכו' ,יומא דף פו 54

ליקוטי יצחק ,ר' יצחק בלושטיין

עבירות שבין אדם לחבירו שרי לפרסם ולפרט
 מה הטעם ומאי שנא מחטא ב.א .למקום,קכד-קכו

מאיר עיני ישראל ,הרב נשרי; המלקט

בענין המחלקות בין הח"ח והגרי"ס בדין של
פיוס כאשר חבירו לא יודע שספר עליו וגרם
לו נזק ,ו

מאמר מרדכי ,ר' מרדכי כרמי

בדין פיוס ומחילה ועוד כללי בין אדם לחבירו,
או"ח סי' תר"ו

מבקשי תורה ,ר' אהרן ישעיה רוטר העורך

עבירות שבין אדם לחבירו אין יוה"כ מכפר ...
ונשאר גם בין אדם למקום ,כרך ג' קובץ טז יז

מגדל עוז ,ר' יעקב עמדין
עיי"ש ,עמ' 023-913

מגילת ספר ,ר' בנימין קאזיש

בענין פירוט חטאים בין אדם לחבירו ,ובביאור
דברי הש"ס והרמב"ם שם ,עשה טז

מהרי"ל דיסקין ,שו"ת

יש לעיין במ"א סי' תר"ו סק"ה ]-דין שאין צריך
למחול למוציא ש"ר רק ממידת ענוה[ אם
צריך להרבות ולפייסו כמו רבו ,ומסתברא
דלא ,והדבר זר ,עכ"ל .קונטרס אחרון סימן ה'
אות פה:

מהר"ם מרוטנברג ,רבינו משה מרוטנברג

דרכי תשובה לר"א מגרמיזא ז"ל  ,בעל הרוקח,
תשובה על החטאים כולל חטאים בין אדם
לחבירו ,תעניות וכו' ,אלף כ"ג

הרק לפני אשת איש צריך לבקש מחילה
מהאשה וגם מבעלה" ,בין בממון בין בדברים",
רצג

מועדי קודש ,ר' בנימין אדלר

דיון וביאור רחב בכל המצוה הנ"ל ,פרק א ,ב,
ג

==== ,יום כיפור ק-קי

גדרי פיוס ומחילה ,שמונה ספקות ,ח"ג עמ'
243

גדר פיוס ותשובה במצער את חבירו  /חובת
פיוס וריצוי בערב יוה"כ ,ח"ו סי' כ  /ח"א סי'

לרעך כמוך ,ר' דוד אריאב

לתשובת השנה ,ר' ישראל יוסף רפפורט

בדין שאסור להיות אכזרי אלא ימחול וכו',
קסט-קע

בדניו של הגרי"ס דאין לפרט החטא היכא
דעי"ז גורם צער לחבירו ,קכט
ביאור דין בקשת מחילה ממת ,קעא-ד

מועדים וזמנים ,ר' משה שטרנבוך
נד ,נז

מור וקציעה ,ר' יעקב עמדין

בענין מוציא שם רע ובדברי מג"א ,או"ח תרו

מוריה קובץ תורני

במנהג לפייס חבירו בערב יוה"כ  /הרב יששכר
דב גולדשטיין ,צה 119

דין וידוי לשמים בחטא ב.א .לחבירו ,ובדין
תשלום ממון במזיק וכו' ,מ-מה

עבירות שבין אדם לחבירו חייב לרצותו בגזל
וחבלה ועוד  /הרב זבולון זק"ש ,קלא 115

החושד בחבירו בדבר שאין בו צריך לפייסו,

יבקש ג' פעמים אנא מחבירו ,בשם דרשות
מהרי"ו ?? ,אות תתמח

דין מיוחד ב"רבו" ,קסו-ח
קס קסא

המקניט חבירו בדברים אם נחשב לעבירה
שב.א .לחבירו  -בדברי הפרמ"ג ,קסא ,קסג

חובת פיוס אם הוא משום שצריך להכניע את
עצמו וכו' ,מא ,קסד ,קעא-ד
כשהוא אנוס בתיקון המעוות ,שיג-שטז ,תנז,
תעא-ב

כשמבקש ממנו מחילה ואינו מוחל אם יצא
יד"ח ,קנה-ו ,קסג ,קעד ,שטו
כשמחל לו בלא שביקש ממנו מחילה ,קנה-קנז

מטה משה ,ר' משה מת

מכתב מאליהו ,ר' אליהו אליעזר דסלר

יוה"כ אינו מכפר על עבירות שבין אדם
לחבירו עד שירצה וכו' ,ח"א 4-263

מכתבי החפץ חיים ,ר' אריה ליב ז"ל בנו

ע"י בקשת הרב בן ציון (בילסק?) הדפיס
מחזורים שהקדימו בתפילת זכה את עניני בין
אדם לחבירו כי הרבה פעמים לא מספיקים,
ד .מדרכי אבי עמ' כא

מכתם לדוד ,ר' דוד חסאן
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רמב"ם תשובה פ"ב ה"ט בסתירת הרמב"ם
לחלק בין גזל למזיק וכו'01 ,

מעיל שמואל ,ר' חיים שמואל פלורנטין

המדבר על שוכני עפר לאחר מיתה אם צריך
לילך על קברם  /תמה על מג"א ואולי י"ל
דאחר מיתה שאני ,תרו ב

ראיות לדין הרמ"א שלטובת המבקש מותר
לא למחול ,תרו א

 ,4תשובה

מעשה הצדקה ,ר' אלחנן פרץ

נתיב חיים ,ר' אלתר חיים קנובליך

מחל בפה ולא בלב ,סימן צד 285

מצוות הלבבות ,ר' מרדכי ליכטשטיין

כמה דינים בזה מסעיף יט עד סוף הפרק עייש,
סי' ג' יט והלאה

מצוות המוסר ,ר' יוסף דוד עפשטיין

חוקר בציור שמבזה את חבירו והנפגע יצא
לתרבות רע האם צריך לבקש ממנו מחילה /
ולהיפך אם פגע בו בזמן שיצא מכלל ואח"כ
חזר בתשובה ,עמ' 532

מצות העצה ,ר' יוסף דוד עפשטיין

כמה ספיקות בדיני פיוס ומחילה עיי"ש ,עמ'
שפ

מקורות לפסקי ,ר' אברהם יוסף ברומברג
לא יהיה המוחל אכזרי

מרומי שדה ,הנצי"ב מוולאזין

בביאור לשון המשנה אינו נמחל עד שיבקש
וכו' ,ב"ק צב

משיב נפש ,ר' ש.צ .שפירא

כמה סימנים בענין פיוס ומחילה ותשובה על
חטא בין אדם לחבירו ,עמ' ס והלאה

משך חכמה ,ר' מאיר שמחה הכהן

עבירות שבין אדם לחבירו יש בהם גם למקום
ופירוש פסוקים לפי"ז ,אחרי-מות טז ל

משלחן מלכים ,מכון מורשה

בקשת מחילה בחטאים שבין אדם לחבירו /
הרב מרדכי גיפטר ,א 12

חיוב פיוס בערב יוה"כ  /הרב בנימין זילבר ,א
28

בדיני בקשת מחילה ועוד ,ב"ק 325

נתיבות חיים ,ר' משה ב"ר שלום קאופמן
 ,4עמ' קז

נתיבות ירושלים ,ר' ישראל חיים דייכס
על ירושלמי ב"ק ,ב"ק פ"ח 106

סדר משנה ,ר' וואלף הלוי באסקוויץ

בדין שאין צריך למחול על הוצאת מוציא שם
רע אבל מידת חסידות למחול  /שני טעמים
למה אין צריך למחול  /למה היה צריך אברהם
להתפלל עבור אבימלך? כי ע"י תפילת א"א
צר הקב"ה
זיו קלסטר פני יצחק כמו אברהם וממילא
נתבטל השם רע ,...תשובה ב י

מה דין רבו לענין בקשת מחילה  -לאו דוקא
רבו מובהק ,...תשובה ב ט

ספר התשובה ,ר' יוסף כהן

דין פיוס בין אדם לחבירו וגדרי תשובה בחטא
בין אדם לחבירו  /הרבה ענינים עיין במפתח
ענינים עמ' תמז תמח בסוף ח"א ,פ"ב ט-י

ספר זכרון כנסת עזרא

בשם ר' שלמה זלמן אויערבך שמה שנוהגים
שבער"ה ועיוה"כ מבקש אדם מחבירו
"סליחה" ואינו מפרט החטא האם מהני
והשיב" :מהני לפגיעה קלה"754 ,

ספר זכרון לגר"י הוטנר

==האם יש חיוב מחילה על ביטול מ"ע ואהבת,
ובנתכווין לפגוע ולא פגע ועוד נושאים עיי"ש.

עולת יצחק ,ר' יצחק רצאבי

מחילה בחטא בין אדם לחבירו  /הרב משה
שטרנבוך ,א 39

אם מחילה מתוך כעס הוי מחילה ,סי' קנ"ב

בענין מוציא שם רע אין לו מחילה עולמית,

סתירת הרמב"ם בין חובל למזיק602 ,

משנה הלכות ,ר' מנשה קליין
יב רנא

נאם יהודה ,ר' יהודה אידל ברוידא

ערך ש"י ,ר' שלמה יהודה

נאמן שמואל ,ר' שמואל יצחק

בתוך התשובה :בדין תשובה של גזלן לחזור
לכשרותו ,סי' לב

נהר שלום ,ר' שבתי וינטורה

בדין פיוס ומחילה וגמ' יומא שם ,או"ח תר"ו

נועם ,הוצאת מכון תורה שלמה
מאמר:

הזכות

לתגובה

התפייסות ,כרך כה עמ' רב

נזר התורה קובץ

וחובת

אחרי ג' פעמים בקשה האם נמחל החטא /
המפייס האם צריך לפרט החטא  /הרב שמואל
יעקב אברהמי ,בית שמש (מצאתי בביהכ"נ
מאור חיים ,טבת תשס"ח

נחמד למראה ,ר' נסים רפאל אשכנזי
על הירושמי שם ,ב"ק פרק ח' 64

נפש חיה ,ר' ראובן מרגליות

עמק הלכה ,ר' יהושע בוימל

חיוב כפרה בבשת גם בשוגג ,סי' ט

כמה נושאים עיי"ש ,יומא פו-פז

אלימה

עין יוסף ,ר' יוסף חזן

פיוס לאחר מיתה וע"י שליח ,או"ח סי' תרו

פחד יצחק ,ר' יצחק הוטנר

בענין פיוס ומחילה ,ובמשנה שאין יום כפור
מכפר על עבירות שבין אדם לחבירו ,יום כפור
א ,ב

עיי"ש עוד === ,יום כפור כ

פיוס ומחילה ,אין יום כפור מכפר על עבירות
שבין אדם לחבירו  /לא יהיה המוחל אכזרי,
יום כפור ל ,לא

פלא יועץ ,ר' אליעזר פאפו

אם יקשה בעיניו לדבר עם חבירו פנים אל
פנים יוכל לעשות שליח או מכתב כי באמת
כתיבה היא סמא טבא לכל הדבר הקשה מפני
הבושה ,...מערכת תשובה

פני יוסף ,ר' יוסף ריין

ענין בקשת מחילה בין אדם לחבירו עיי"ש
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באריכות  /מסי' יומא סי' ק"ה ,יומא 595

פרי האדמה ,ר' רפאל מיוחס

סתירת הרמב"ם לחלק בין גזל וכו' למזיק חובל
ומזיק פ"ה  /חלק ב ,ב 38

פתח עינים ,החיד"א

עבירות שבין אדם לחבירו אין יוה"כ מכפר,
מגמ' ר"ה עלבוני מחול וכו' ,ראש השנה יז:

פתחי חושן ,ר' יעקב ישעיה בלוי

המזיק את חבירו חייב לפייסו ולבקש מחילה..
 /ובסוף פרק יא דין בקשת מחילה בחובל
בחבירו ,ח"ה סוף פרק י

צביון העמודים ,ר' צבי שפירא

בסופו בענין פיוס ומחילה ,סי' ח

קובץ ,ר' נחום טריביטש

תשובה פ"ב הט ,תשובה ב ט

קול התורה ,כמה מחברים

אות ג ,בקשת מחילה ממת  /הרב יהודה אריה
דינר ,סד 205

בענין חיוב בקשת מחילה  /הרב שאול וגשל,
כב 26

בקשת מחילה אחרי מותו  /בתוך מאמרו של
הרב גודמן ,סג246

שבת שבתון ,ר' יצחק זילברשטיין

בקשת מחילה מחולה מחוסר הכרה643 ,

מוציא שם רע כיצד יחזור בתשובה  /תשובה
זו מופיעה ביתד נאמן במאמר שו"ת פיוס
ומחילה לגרי"זלברשטיין ושם בענין הוציא
שם רע על בעל מכולת והפסידו וכו' עיי,ש,
743

שו"ת לחפץ בחיים ,ר' שלמה רוזנר

מתי צריך לבקש מחילה בתשובה על חטא
לשון הרע  /ח"א סימן ה'03 ,

שואל ומשיב ,ר' יוסף שאול נטנזון

מי שגרם מיתה לא' אף דהוי גרמא ואף דהיה
כוונתו לשם שמים בכ"ז צריך כפרה ותשובה
 /עיי"ש שיגיד עליו קדיש כל י"ב ח' וביאר
צייט יתענה וכו' ,מהדו"א ח"א קעד

שיירי כנסת הגדולה ,ר' חיים בנבנשתי

בדין פיוס ומחילה בדברי הגמ' יומא שם ,או"ח
סי' תר"ו

שלחן המלך ,ר' יוסף אבן עזרא

החיוב מחילה בהוצאת שם רע ,הל' תשובה

שמועת חיים ,ר' חיים יוז'וק

בענין תשובה בחטאים שבין אדם לחבירו /
קונטרס התשובה בסוף פ"ח יומא ,יומא פ"ח

חבל או גרם צער בשוגג האם צריך לבקש
מחילה  /הרב שאול וגשל ,כב 26

שמרו משפט ,ר' שלמה זעפראני

פיוס ומחילה בערב יוה"כ  /הרב יהושע
רוטנברג ,ס 383

שני המאורות הגדולים ,לר' יהושע חנדאלי

פיוס בערב יוה"כ  /הרב יהודה רוטנברג ,ס 383

קונטרס שמירת הלשון ,רוזנר ,יש לי א ב ד

בקשת מחילה מדין חו"מ ומדין הלכות
תשובה364 ,
ביאור לשון הטור שיתן אל לבו לפייס כל מי
שחטא נגדו בערב יוה"כ  -הרי כל השנה זמנו,

בקשת מחילה על לשון הרע שלא יצא מזה
היזק ,ח"ד נד

ח"ב סי' ל"ז

סתירת הרמב"ם בענין חובל לעומת מזיק782 ,

==כמה נקודות עיי"ש 78 ,והלאה

עיי"ש ולא הספקתי כעת ,א פה פו פז

בתוך הסכמת הגר"מ פיינשטיין כותב שעון
אונאת דברים אינו מתכפר אלא במחילה
גמורה ואף שמוחל בפיו אבל בלבו אינו מוחל
מפני צער האונאה[ ...אינו מתכפר] ,הסכמה

קידש ידיד ,ר' ידידה טאריקה

קריינא דאגרתא ,הגאון סטייפלר זצ"ל
רוקח ,רבינו אלעזר מגרמיזא

דרכי תשובה על חטאים כולל בין אדם
לחבירו ,עמ' כה-לו

ריא"ז פסקי ,רבינו ישעיה האחרון
 ,4יומא

שאילות שמואל ,ר' שמואל אביגדור מקרלין

תשובה גם בין אדם למקום ,ודין ודוי בין אדם
לחבירו ובין אדם למקום עיי"ש ,סי' מא

שאילת יעב"ץ ,ר' יעקב עמדין

בענין רשע מפורסם במה תשובתו כדי לחזור
לכשרות להתפלל בבית כנסת ועוד  /ולא
חיישינן שיחזור לסורו ולא סמכינן אדברי
ההג"ה בסי' שלד  /עיין שו"ת שתי הלחם סי'
לא ,א עט

מעשה באחד שאחר שנתקוטט עם חבירו ונטל
סכין והמיתו האם מותר לו להציל את עצמו
ע"י שבועת שקר לגויים שהרוצח הוא אחר
ופסק שאין לו כפרה וגברא קטילא עיי"ש עוד,
בט

שבט הקהתי ,ר' שמאי קהת גרוס

מי שתווך שלום בין שני שונאים ותובע שכר
כמתווך ,ג שי

שערי אהבת ישראל

שערי אונאה ,ר' הלל דוד ליטוואק

לספר

שערי תשובה עם ביאור של ר' יצחק בן שושן

דיני בקשת מחילה וכו' בתוך "דיני מצות ודוי"
בסוף הספר עיי"ש וע"ע לפי שם ספר "הלכות
תשובה" של המחבר הנ"ל844 ,

שתי הלחם ,ר' משה חגיז

רשע מפורסם שעבר עבירות חמורות גם בי"א
למקום וגם בי"א לחבירו בא לחזור בתשובה
מה כפרתו כדי שיקבלו אותו להתפלל בבית
כנסת ועוד  /תשובות מכמה גדולים שבות
יעקב ,יעקב עמדין [ועיין שאילת יעבץ א עט]
ועוד גדולי הפוסקים וממנו נלמד לדיני תשובה
בי"א לחבירו ,לא

תאוה לעינים ,ר' נסים שלמה אלגאזי
ופללו אלקים וגו' ,סוף יומא

תהלה לדוד ,ר' דוד יצחק מן

מאמר ארוך בנושאים של תשובה בין אדם
לחבירו ומחילה ,סי' כב 168

תולדות אדם ,הר' יחזקאל פייוויל

(·) ÌÈÂ¯Á‡ :Â ˜¯Ù
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ביאור בדברי הרמב"ם בתשובה בין אדם
לחבירו וחיוב מחילה ,עמ' כ04 ,

מעשה באיש לעג שפירותיו פירות דמאי ואיך
שהגאון הצטער על כך שהעליבו עד שהרגיעו
הגאון מוילנא עיי"ש ,עמ' 09-88

תורה האדם לאדם ,קובץ
== == ח"ג
== == ח"ג
== == ח"ג
== == ח"ג

תורה לשמה ,ר' יוסף חיים מבגדאד

מי שקלל את חבירו וגם מסר דינו לשמים
וחבירו מת עיי"ש עוד פרטים ,האם צריך
לבקש מחילה על קברו ולעזור ליתומים שלו,
תקח

תורת חיים ,ר' אברהם חיים שור

למה תקנו בנוסח המבקש מחילה להקדים
לבקש מחילה מה' ,ב"ק החובל צ.

תשובות והנהגות ,ר' משה שטרנבוך

אח גדול שמוחל לאחיו הצעיר להתחתן לפניו
"נראה שהמחילה אינה בלב שלם אלא מפני
הבושה" ,ח"א תשלט

המבטל שידוך לא יתנו לו להשתדך עם שיביא
כתב שטר מחילה מהבחורה שהיא מחלה לו,
ח"א תשלה

בחורה שבטלה שידוך עיי"ש ואיך לבקש
מחילה ,ח"ב תרכא
דין ריצוי ופיוס בערב יוה"כ ,ח"ב רפה

מעשה עם הגר"ח והטבח ,ח"ד עמ' תמד
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תורת המנחה עמ'  143בעני עלבו הנפש
אבודרה הל' יוה"כ
שבלי הלקט
ספר התשובה לר"י כה  ,הל' תשובה פרק ב'  יסוד של "הכנעה" של המבקש ולפ"ז
יפשוט ספיקו של אז נדברו בסמו?
פתחי חוש חלק "נזיקי " סו פ"י ופרק יא
חיי של שלו עמ' צו ,צז ,צח  וע"ע עמודי ע"גע"ז לעני הקשר של בקשת מחילה
ולאו דלא תטור.
הרב הוטנר עמ' שלה ,בעני פיוס בעובר על מצות ואהבת לרע או בציור שאחד זרק
אב על חבירו ונפסק באמצע ,א צרי לבקש ממנו מחילה.
מצות המוסר עמ'  ,235מי שפגע בחבירו ואח"כ יצא לתרבות רע א צרי לבקש ממנו
מחילה.
מועדי וזמני ח"א סימני נד ,נז  /ח"ו סימ כ'
שו"ת תורה לשמה סי' שמ"ו ,מחילה על תביעת ממו אינה מחילה על צער הגו
מצות העצה עמוד שפשפא ,חקירות בעני מחילה
עמק יהושע דרשה ו' עמ' כד  טע הדבר שאי יוה"ר מכפר עד שירצה את חבירו..
מראה מקומות לשו"תי שמוזכר בה בקשת מחילה
מהר"י ווייל קמז ד"ה על אודות ש קנב
ר"י ברונא רב
נודע ביהודה קמא או"ח יז ש יו"ד ע ש תנינא יו"ד קטז
שבות יעקב א קעט
===אגרות משה אה"ע ד' מז ש חו"מ א לח ש חו"מ א פח
יחווה דעת ח"ה מד ,מה
===תורה לשמה ,רנט ,תקח
==מצוות הלבבות סו הלכות נקימה ונטירה מסעי יט עד הסו == ==
 ìשיטת רבינו בחיי בהגדרת בין אדם לחבירו ובין אדם למקום  /רק גזל נחשב לשניהם ??

... :äéìæâ êøò :çî÷ä ãëכמה חמור איסור הגזל שהרי מ משמי ממהרי לשמוע
צעקת הנגזל שכ דרשו ז"ל במציעא פרק הזהב )נט( אמר רבי אבהו שלשה
אי הפרגוד ננעל בפניה ,אונאה וגזל וע"ז ,אונאה דכתיב )עמוס ז( הנה ה' נצב על חומת
אנ ובידו אנ .גזל דכתיב )ירמיה ו( חמס ושוד ישמע בה על פני תמיד ,ע"ז )ישעיה סה(
הע המכעיסי אותי על פני ,וידוע כי כל עבירות שבתורה ה שני חלקי ,עבירות שבי
אד למקו שהנפש מתנכרת לחסדי הש"י והיא מכעסת לפניו בפעולות ומחשבות רעות
ואי החוטא חומס בזה כי א נפשו ,שכ אמר שלמה המע"ה )משלי ו( משחית נפשו
הוא יעשנה ,ועבירות שבי אד לחבירו כגו שביזה חבירו בדבורו ובמעשהו ,שהחוטא
הזה חוטא לאחרי ,אבל עו הגזל הוא עו כולל כי הוא חוטא להקב"ה ולאד וזהו לשו
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כפל הכתוב )ויקרא ה( והיה כי יחטא ואש והשיב את הגזלה אשר גזל ,כי יחטא לנגזל
ואש לבורא כעני שנא' )ש( אש הוא אש אש לה'.
 :ãë ä àø÷éå :ééçá åðéáøלאשר הוא לו יתננו ,למי שהממו שלו כלומר לנגזל ,כי
יתחייב להשיב הגזלה לנגזל בעצמו .או יהיה עני לאשר הוא לו ,למי
שראוי להיות הממו שלו ,כלומר שיחזיר ליורשי הנגזל א מת הנגזל:
ביו אשמתו ,ביו שיתבונ וישיב ללבו אשמתו שגזל ממנו ,זהו ביו אשמתו ויכלול עוד
בו היו שגזל ממנו ,ולמד שהוא עומד במרדו כל שאינו מחזירו ,שהרי העבירות שני
חלקי ,האחד עבירות שבי אד למקו שהנפש מתנכרת להקב"ה במחשבות רעות
ופעולות רעות ,ואי החוטא חומס בזה כי א לנפשו ,וכעני שכתוב )משלי ו( משחית
נפשו הוא יעשנה ,והשני עברות שבי אד לחברו ,כגו שבזה אותו בדבורו או שהכה
אותו על גופו ,שהחוטא הזה הוא חוטא לאחד ]צ"ל לאחר[ ,אבל הגזל הוא חטא כולל
כי הוא חוטא ג לאלהי ,ולכ איסור הגזל חמור כעני שאמרו רז"ל סאה מלאה עונות
אי מקטרג בכול אלא גזל ,ודור המבול לא נחת גזר דינ אלא על הגזל ,שנאמר )בראשית
ו( ק כל בשר וגו' כי מלאה האר חמס מפניה ,וכ מצינו ביחזקאל הנביא ע"ה שהזכיר
לישראל כמה עברות בפרשת )יחזקאל כב( התשפוט את עיר הדמי והודעתה את וגו',
הוא שכתוב בדמ אשר שפכת אשמת ובגלולי אשר עשית טמאת וגו' ,ואמר קדשי בזית
ואת שבתותי חללת ,ואמר אנשי רכיל היו ב למע שפ ד נש ותרבית לקחת וגו' ואותי
שכחת נא ה' ,ובאחרונה הזכיר הגזל ,שנאמר והנה הכיתי כפי אל בצע אשר עשית:
==עיי"ש עוד דברים בהמשך וצ"ע כעת להבין מאי שנא גזל מכל עבירות בין אדם לחבירו ???.

] :á ïéðò àî÷ ãåîò à"ç :øùåé è÷ìלר' יוס ב משה הנהגות מרבו בעל תרומת הדש
ז"ל[ :ובליל יוהכ"פ באו אליו כל הקהל ומבקשי ממנו מחילה .ואח"כ היה הול השמש
על הבימה ,פירש"י במס' סוטה בסו פ' ואלו נאמרי )סוטה מא (.אלמנברא ,קוד שיתיר
הוא והשני עמו להתפלל ע העבריני ,ואמר שמעו כל הקהל הקדוש מורינו הרב ר'
איסרליי יבקש מאתכ מחילה ,וכל מי שיש עליו תביעת ממו משו דסבר בדעתו שאינו
פוסק לו כראוי ,ימתי לו עד אחר יוהכ"פ ,ורוצה לציית לו די  .אבל לא ראיתי שבא אחד.
 :î÷ ãåîò íùוזכורני ששמעתי מאחד מ הגדולי כשאי אפשר לעשות שלו בי איש
לחברו בערב יוהכ"פ מ"מ זה היו יעשה שלו ביניה== .צ"ע כעת מה בדיוק כוונתו??
 :'ä ïîéñ åè ììë :ù"àøä ú"åùששאלת ,על האב שצוה לבנו שלא ידבר ע יהודי
אחד ולא ימחול לו מה שעשה עד זמ קצוב ,והב חפ להתפייס עמו אלא שחושש
לצואת אביו .דע ,שאסור לשנוא לשו יהודי א לא שיראהו עובר עבירה ,והאב שצוה
לשנוא לו ,לאו כל כמיניה לצוותו לעבור עד דברי תורה שנאמר אני ה' ,מוראי למעלה
ממוראכ ,ועוד לא היה האב בזה הדבר עושה מעשה עמ ,ואינו צרי לכבדו .83
 .83שו"ת הרא"ש :דין זה מובא בטור ושו"ע סי' ר"מ ועיין ש"ך וט"ז .וז"ל חידושי הרי"ם ]יו"ד סי' ר"מ[:
האב שצוה את בנו וכו' ,עיין בטור הטעם דהוי כצוהו לעבור ע"ד תורה ,ויש לעיין כיון דבאמת הוא מתפייס

וגם חבירו יודע כן שמונע לדבר עמו מחמת צוואת האב אבל הוא אינו שונא לו ,למה עובר על לא תשנא.
והיה אפשר דמיירי דוקא באם היה הצוואה שישנאהו ,וא"כ היה הצוי לעבור על דברי תורה ,משא"כ היכא
דחבירו צריך לדבר עם בנו להרויח עי"ז והאב שרצה לנקום ממנו צוה שלא ידבר עמו וגם האב ידע שלא
ישנאהו כלל רק שבמה שלא ידבר עמו יהיה נקמתו ולפי"ז לא צוהו כלל לעבור על ד"ת ,אך מ"מ י"ל דמצד

שהאב עושה שלא כדין בזו הצוואה הוי לגבי זה כאינו עושה מעשה עמך ואין לשמוע לו ,וגם י"ל דמ"מ ע"י

שלא ידבר עמו יבוא לידי לא תשנא ,וצ"ע ,עכ"ל.

שו"ת תורה לשמה סימ שמו :שאלה :ראב שהכה את שמעו וקרע לו בגדו ,ואח"כ הל
יעקב אביו של ראוב אצל שמעו לתת לו דמי הבגד שקרע לו ראוב  ,ואמר לו שמעו
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לא אקח מפני שכבר מחלתי לראוב  ,ואחר איזה ומי תבע שמעו לראוב לפני בית די
על ההכאות שהכהו ,והשיב ראוב מאחר שלא רצה ליקח דמי הבגד שנקרע כי אמר כבר
מחלתי לראוב מסתמא מחל על הכל ולא על הבגד דוקא ,ואחר שכבר מחל אי לו עתה
די ודברי עמי ,ושמעו אומר שמעול לא היה בדעתו למחול על ההכאה ,יורנו המורה
לצדקה ושכרו כפול מ השמי.
תשובה :אי הוכחה ממחילת הממו על מחילת צער הגו ,דאמרינ דר בני אד למחול
על נזקי ממו אבל אי דר בני אד למחול על צער גופ  ,וכנזכר בדברי רבינו עובדיה
ז"ל במס' בבא קמא פ"ח משנה ז' ע"ש ,וא"כ השתא הוא הדי הכא יש לומר על נזקי
ממו מחל לו אבל על צער גופו של ההכאות לא מחל לו ,והיה בדעתו לתבעו לדי  ,והיה
זה שלו ואל שדי ה' צבאות יעזור לי ,כ"ד הקט יחזקאל כחלי נר"ו

