
  

  בחיוב בקשת מחילה על היזק לחבירו

  

א� על פי ששיל� לו מה שהוא חייב  וכ� החובל בחבירו והמזיק ממונו(פ"א ה"א)  רמב"� הל' תשובה  .א

  אינו מתכפר עד שיתודה וישוב מלעשות כזה לעול�לו 

 

על עבירות שבי� אד� למקו� כגו�  אי� התשובה ולא יו� הכפורי� מכפרי� אלא(פ"ב ה"ט)  רמב"� ש�  .ב

כגו� החובל  ,בירות שבי� אד� לחבירואבל עמי שאכל דבר אסור או בעל בעילה אסורה וכיוצא בה�, 

אינו נמחל לו לעול� עד שית� לחבירו מה שהוא חייב  ,או המקלל חבירו או גוזלו וכיוצא בה� את חבירו

, אפילו לא צרי" לרצותו ולשאול ממנו שימחול לו, אע"פ שהחזיר לו ממו� שהוא חייב לו ]*[ וירצהו לו

 .הקניט את חבירו אלא בדברי� צרי" לפייסו ולפגע בו עד שימחול לו

 

 ממו� חבירו שהמזיק, למזיק ממונו אינו דומה מזיק חבירו בגופו(פ"ה ה"ט)  רמב"� הל' חובל ומזיק  .ג

אי� אע"פ שנת� לו חמשה דברי�  אבל חובל בחבירו ]*[* ל� מה שהוא חייב לשל� נתכפר לויכיו� שש

  .עד שיבקש מ� הנחבל וימחול לו ולא נמחל עונוואפילו הקריב כל אילי נביות אי� מתכפר לו  מתכפר לו

  

ל� מה יכיו� שש ממו� חבירו שהמזיק, למזיק ממונו אינו דומה מזיק חבירו בגופו) עשה ע'(סמ"ג   .ד

 ] דוייאשר בארנו במצות הוממנו מחילה כ ומכל מקו� מצוה לשאול **[ שהוא חייב לשל� נתכפר לו

ואפילו הקריב כל אילי נביות אי�  אי� מתכפר לואע"פ שנת� לו חמשה דברי�  אבל חובל בחבירו

  .מ� הנחבל וימחול לו ]חילהמ[עד שיבקש  ולא נמחל עונומתכפר לו 

  

על עבירות שבי� אד� למקו� כגו� מי  אי� התשובה ולא יו� הכפורי� מכפרי� אלא )עשה ט"ז("ג סמ  .ה

ו או קללאו  חבירובחובל כגו�  ,שבי� אד� לחבירו הביראבל ע, שאכל דבר אסור או בעל בעילה אסורה

ממנו  לוישא ירצהוג� צרי� שו* [ חייב לוו מה של של�אינו נמחל לו לעול� עד שי ,גוזלו וכיוצא בה�

 .ע בו עד שימחולואפילו לא הקניט את חבירו אלא בדברי� צרי" לפייסו ולפגו, ] מחילה

 
ועתה השב  )בראשית כ'( ד שיבקש ממנו, שנאמרלו, אי� נמחל לו ע אע"פ שהוא נות�) ב"ק צב.(משנה   .ו

 אשת וגו'. 
 
 

  
את , על שציער מלבד התשלומי� צרי" מחילה, גוזלכעי� חובל ו ,מזיק בכוונהה שרקלפרש אפשר  •

 )בתוס' יוה"כ ליומא פה:( פות תמרי�כו )הל' חובל ומזיק( � משנהלח      ., ולא המזיק ממונו שלא בכוונהחבירו

 

מזיק ל באב, מחל לוו וופו אי� לו מחילה וכפרה אלא א� פייסבג את חבירו ערישרק בצלפרש אפשר ו •

  .לבקש מחילתו] מדרבנ�[אי� הכפרה תלויה במחילת חבירו, אלא שמ"מ מצוה ממונו 

 )סי' ט"ו( שו"ת שתי הלח� למהר"� חגיזו) הל' תשובה( מעשה רוקח        


