
  עבירות שבין אדם לחבירו וכפרת יום כיפור

  עשרת ימי תשובה תשע"ב ,הרב מאיר ליכטנשטיין ,דרשת תשובה

  

  ח, ח, משנה יומא

  . מכפרים וודי ואשם חטאת
  . התשובה עם מכפרים הכיפורים ויום מיתה

 יום שיבוא עד תולה היא החמורות ועל. תעשה לא ועל עשה ועל קלות עבירות על מכפרת התשובה
 5  .  ויכפר הכיפורים

   ט, ח, משנה יומא

  . תשובה לעשות בידו מספיקים אין)ו. (ואשוב אחטא ואשוב אחטא. האומר
  . מכפר הכיפורים יום אין. מכפר הכיפורים ויום אחטא

  . מכפר הכיפורים יום למקום אדם שבין עבירות
 10  .  חבירו את שירצה עד מכפר הכיפורים יום אין חבירו לבין ושבינו

 יום למקום אדם שבין עבירות". תטהרו ייי לפני חטאותיכם מכל. "עזריה בן לעזר' ר דרש זו את
  . חבירו את שירצה עד מכפר הכיפורים יום אין חבירו לבין ושבינו. מכפר הכיפורים

' שנ. שבשמים אביכם. אתכם מטהר ומי טהרים-מי אתם מי לפני'. ישרא אשריכם. עקיבה' ר' אמ
 אף הטמאים את מטהר מקוה מה". ייי' ישרא מקוה' "ואו'. וג" וטהרתם טהורים מים עליכם וזרקתי"

 15  '.ישרא את מטהר ה'הקב

   ג, ה, ספרא אחרי

 שירצה עד. מכפר הכפורים יום אין. חבירו לבין שבינו. מכפר הכפורים יום. למקום אדם שבין עבירות''
  >.  ט,ח יומא. משנה'' <חבירו את
 מוחלין. המקום לבין שבינך דברים". תטהרו יי לפני חטאתיכם מכל. "עזריה בן אלעזר' ר דרש זו את
 20  .  חבירך את שתפייס עד. לך מוחלין אין. חבירך לבין שבינך. לך

  ז, ח, ק"משנה ב

  '. וגו" האיש אשת השב ועתה' "שנ. ממנו שיבקש עד לו נימחל אינו לו נותן שהוא פי-על-אף
  '.וגומ" הים'הא אל אברהם ויתפלל' "שנ. אכזרי המוחל יהא שלא ומניין

  . חייב. פטור מנת על. חייב]. י)[ו(רגל את שבר]. י)[ו(יד את ע]ט()[ק]. י)[ו(עינ את סמה. האומר
 25   . פטור. פטור מנת על. חייב). י(כדי את שבר. כסותי את קרע

  יב, ט, ק"משנה ב

 לו לכהן יתן אשר איש)ו' "(שנ. מידן להוציא יכולין היורשין אין. ומת. משמר לאנשי הכסף את נתן
  ". יהיה

  . יצא. לידעיה ואשם ליהויריב הכסף את נתן
 30 אשם ויביא יחזור לאיו ואם. ידעיה בני יקריבוהו האשם קיים אם. לידעיה וכסף ליהויריב אשם

  ]. ר)[ד(אח
  . יצא. אשמו הביא] א()[של עד גזלו שהמביא

  . יצא לא. גזלו הביא שלא עד אשמו
  .  מעכב החומש אין. החומש נתן ולא הקרן את נתן

 35   ב פרק תשובה הלכות ם"רמב

   ט הלכה
 או אסור דבר שאכל מי כגון למקום אדם שבין עבירות אלא מכפרין הכפורים יום ולא התשובה אין
 או חבירו המקלל או חבירו חובל כגון לחבירו אדם שבין עבירות אבל, בהן וכיוצא אסורה בעילה בעל

 לו שהחזיר פי על אף, וירצהו לו חייב שהוא מה לחבירו שיתן עד לעולם לו נמחל אינו בהן וכיוצא גוזלו
 40 בדברים אלא חבירו את הקניט לא אפילו, לו שימחול ממנו ולשאול לרצותו צריך לו חייב שהוא ממון

 אדם בני שלשה של שורה לו מביא לו למחול חבירו רצה לא, לו שימחול עד בו עוולפג לפייסו צריך
 וזה לו והולך מניחו רצה לא ושלישית שניה לו מביא להן נתרצה לא, ממנו ומבקשים בו ופוגעים מריעיו

   . לו שימחול עד פעמים אלף אפילו ובא הולך רבו היה ואם, החוטא הוא מחל שלא
   ב פרק תשובה הלכות ם"רמב



 45  י הלכה

 החוטא ממנו שמבקש ובשעה לכעוס וקשה לרצות נוח יהא אלא יתפייס ולא אכזרי שיהיה לאדם אסור
 וזהו יטור ולא יקום לא הרבה לו וחטא הרבה לו הצר ואפילו, צהחפ ובנפש שלם בבלב מוחל למחול
 הוא וכן, "נצח שמרה ועברתו" אלא כן אינן לבה ערלי הגויים אבל הנכון בםיול ישראל זרע של דרכם
  ."המה ישראל מבני לא והגבעונים" נתפייסו ולא מחלו שלא לפי הגבעונים על אומר

 50   ה פרק ומזיק חובל הלכות ם"רמב

  ט הלכה
 לשלם חייב שהוא מה ששלם כיון חבירו ממון שהמזיק, ממונו למזיק בגופו חבירו מזיק דומה אינו

 אילי כל הקריב ואפילו לו מתכפר אין דברים חמשה לו שנתן פי על אף בחבירו חובל אבל לו נתכפר
  . לו וימחול הנחבל מן שיבקש עד עונו נמחל ולא לו מתכפר אין נביות
 55  י הלכה

 ונתחנן החובל ממנו שבקש כיון אלא ישראל זרע דרך זו ואין לו ימחול ולא אכזרי להיות לנחבל ואסור
 הוא הרי למחול הממהר וכל, לו ימחול רעתו על וניחם מחטאו שב שהוא וידע ושניה ראשונה פעם לו

  .הימנו נוחה חכמים ורוח משובח

  דרשות חתם סופר חלק א לה עמוד ב

 60  ... שאין הקב"ה מוחל עבירות שבין אדם לבין המקום, עד שישוב גם מעבירות שבין אדם לחבירו...

   כפור ליום דברים אמת שפת

  ]א"תרנ[
 פ"ביוכ דהנה'. כו חבירו את שירצה עד מכפר פ"יוהכ אין לחבירו אדם שבין עבירות במשנה איתא
 כן הימים כל מאחד זה שיום וכמו. פ"יוהכ זה בהם אחד ולו כדאיתא אחד אחדות י"בנ נעשין

 65 ש"כמ. ופירוד הריחוק בא החטאים י"ע רק. קרובין הנפשות באמת כי. הנפשות כל בו מתאחדין

 שגורמין ויש למקום אדם בין פירוד שגורמין עבירות ויש. אלקיכם לבין ביניכם מבדילין היו עונותיכם
' ב לתקן וצריכין. ל"כנ אלקיכם בין וגם. ממש ביניכם מבדילין לפרש ויתכן. לחבירו אדם בין פירוד

 בין פירוד שגרמו עבירות רק. וכדומה גזילה דוקא אינו לחבירו אדם שבין עבירות ש"וז. אלו פירוד מיני
 רוצה להיות שיחזור' פי חבירו את שירצה ועד. וכדומה' כו אחיך' כו תשנא לא כמו לחבירו אדם

 70 העבירות שמתכפרין פ"וביוהכ. בתורה גדול כלל זהו כמוך לרעך ואהבת ל"חז ש"כמ חבירו את ואוהב

 ונתפרד הוא פרוע כי' כ החטא י"ע שמקודם כ"ביוה אחרונות ללוחות זכו ולכן. אחד י"בנ נעשין
 בזה' תלוי והתורה להאחדות שנחזרו' כו משה ויקהל' כ ההר מן משה כשירד כ"ואח. האחדות
  :בתורה גדול כלל ש"וז. יעקב קהלת מורשה ש"כמ האחדות

  עין הנאמר אחרי סדר העבודהפיוט אשרי 

ּו ִקּצו. ֲאָבל ִזְכרון ְּדָבִרים ְּתֵהא ְסִליָחֵתנּו. ְוִעּנּוי ַנְפֵׁשנּו ֲאָבל ֲעונות ֲאבוֵתינּו ֶהֱחִריבּו ָנֶוה. ְוַחּטאֵתינּו ֶהֱאִריכ 75 

ן ַהֶּזה. ְּתֵהא ַכָּפָרֵתנּו. ַעל ֵּכן ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ָנַתָּת ָּלנּו ֶאת יום צום ַהִּכֻּפִרים ַהֶּזה. ְוֶאת יום ְמִחיַלת ֶהָעו
ּור ַּבֲאִכיָלה. יום ָאסּור ִּבְׁשִתָּיה. יום ָאסּור ִּבְרִחיָצה. יום ָאסּור ְּבִסיָכה. ִלְסִליַחת ָעון ּוְלַכָּפַרת ָּפַׁשע. יום ָאס

יום ִׂשיַמת ַאֲהָבה ְוֵרעּות. יום ֲעִזיַבת ִקְנָאה יום ָאסּור ְּבַתְׁשִמיׁש ַהִּמָּטה. יום ָאסּור ִּבְנִעיַלת ַהַּסְנָּדל. 
  יום ֶׁשִּתְמחל ְלָכל ֲעונוֵתינּו.ְוַתֲחרּות. 

 80   נח פרק ישעיהו

 צֹום ִּתְקָרא ֲהָלֶזה ַיִּציעַ  ָוֵאֶפר ְוַׂשק ֹראׁשוֹ  ְּכַאְגֹמן ֲהָלֹכף ַנְפׁשוֹ  ָאָדם ַעּנֹות יֹום ֶאְבָחֵרהּו צֹום ִיְהֶיה ֲהָכֶזה) ה(
  :ד'לַ  ָרצֹון ְויֹום

 מֹוָטה ְוָכל ָחְפִׁשים ְרצּוִצים ְוַׁשַּלח מֹוָטה ֲאגֻּדֹות ַהֵּתר ֶרַׁשע ַחְרֻצּבֹות ַּפֵּתחַ  ֶאְבָחֵרהּו צֹום ֶזה ֲהלֹוא) ו(
  :ְּתַנֵּתקּו

 85  :ִתְתַעָּלם א ּוִמְּבָׂשְר ְוִכִּסיתוֹ  ָעֹרם ִתְרֶאה ִּכי ָבִית ָּתִביא ְמרּוִדים ַוֲעִנִּיים ַלְחֶמ ָלָרֵעב ָפֹרס ֲהלֹוא) ז(

  :ַיַאְסֶפ ְיֹקָוק ְּכבֹוד ִצְדֶק ְלָפֶני ְוָהַל ִתְצָמח ְמֵהָרה ַוֲאֻרָכְת אֹוֶר ַּכַּׁשַחר ִיָּבַקע ָאז) ח(
  :ָאֶון ְוַדֶּבר ֶאְצַּבע ְׁשַלח מֹוָטה ִמּתֹוְכ ָּתִסיר ִאם ִהֵּנִני ְוֹיאַמר ְּתַׁשַּוע ַיֲעֶנה ַוד' ִּתְקָרא ָאז) ט(
  :ַּכָּצֳהָרִים ַוֲאֵפָלְת אֹוֶר ַּבֹחֶׁש ְוָזַרח ַּתְׂשִּביעַ  ַנֲעָנה ְוֶנֶפׁש ַנְפֶׁש ָלָרֵעב ְוָתֵפק) י(
 ְיַכְּזבּו א ֲאֶׁשר ַמִים ּוְכמֹוָצא ָרֶוה ְּכַגן ְוָהִייָת  ַיֲחִליץ ְוַעְצֹמֶתי ַנְפֶׁש ְּבַצְחָצחֹות ְוִהְׂשִּביעַ  ָּתִמיד ד' ְוָנֲח) יא(

 90  :ֵמיָמיו

  רמב"ם הלכות עבדים פרק ט הלכה ח 

חכמה שיהיה אדם רחמן ורודף המותר לעבוד בעבד כנעני בפרך, ואע"פ שהדין כך מדת חסידות ודרכי 
ואין  ...  ,קהוומכל מש וו ויאכילהו וישקהו מכל מאכליצדק ולא יכביד עולו על עבדו ולא יצר ל



אבל זרעו של אברהם אבינו והם ישראל שהשפיע להם  בגוים הערליםהאכזריות והעזות מצויה אלא 
בחקים ומשפטים צדיקים רחמנים הם על הכל, וכן במדותיו של הקב"ה  וםהקב"ה טובת התורה וצ 95 

שנאמר ונתן לך רחמים שצונו להדמות בהם הוא אומר ורחמיו על כל מעשיו וכל המרחם מרחמין עליו 
  ורחמך והרבך.

   י פרק עניים מתנות הלכות ם"רמב

  א הלכה
 100 אבינו אברהם זרע ילצדיק סימן שהצדקה, עשה מצות מכל יותר צדקה במצות להזהר אנו חייבין

 האמת ודת מתכונן ישראל כסא ואין, "צדקה לעשות בניו את יצוה אשר למען ידעתיו כי" שנאמר
 ציון" שנאמר צדקהזכות הב אלא נגאלין ישראל ואין, "תכונני בצדקה" שנאמר בצדקה אלא עומדת

  . "בצדקה ושביה תפדה במשפט
  ג הלכה

 105 בודה זרהבע .בליעל עבודה זרה עובד שנקרא כמו בליעל נקרא זה הרי הצדקה מן עיניו המעלים כל

 עם דבר יהיה פן לך שמריה" אומר הוא הצדקה מן עיניו ובמעלים "בליעל בני אנשים יצאו" אומר הוא
' ה אל עליך וקרא" שנאמר חוטא ונקרא, "אכזרי רשעים ורחמי" שנאמר רשע ונקרא, "בליעל לבבך
 להזהר צריך לפיכך, "תשמע אתה עניים שועת" שנאמר עניים לשועת קרוב ה"והקב, "חטא בך והיה

  . "אני חנון כי ושמעתי אלי יצעק כי והיה" שנאמר להם כרותה ברית שהרי מצעקתן

 110  רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק יט הלכה יז 

כל משפחות בחזקת כשרות ומותר לישא מהן לכתחלה, ואע"פ כן אם ראית שתי משפחות שמתגרות זו 
בזו תמיד או ראית משפחה שהיא בעלת מצה ומריבה תמיד, או ראית איש שהוא מרבה מריבה עם 

פנים ביותר חוששין להן וראוי להתרחק מהן שאלו סימני פסלות הם, וכן הפוסל את אחרים הכל ועז 
תמיד, כגון שנותן שמץ במשפחות או ביחידים ואומר עליהן שהן ממזרים חוששין לו שמא ממזר הוא, 
ואם אמר להן שהם עבדים חוששין לו שמא עבד הוא שכל הפוסל במומו פוסל, וכן כל מי שיש בו עזות  115 

ים או אכזריות ושונא את הבריות ואינו גומל להם חסד חוששין לו ביותר שמא גבעוני הוא, שסימני פנ
ישראל האומה הקדושה ביישנין רחמנים וגומלי חסדים, ובגבעונים הוא אומר והגבעונים לא מבני 

ול ישראל המה לפי שהעיזו פניהם ולא נתפייסו ולא רחמו על בני שאול ולא גמלו לישראל חסד למח
  לבני מלכם והם עשו עמהם חסד והחיום בתחלה.

 120  רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק יד הלכה ב

ומודיעין אותו עיקרי הדת שהוא ייחוד השם ואיסור עכו"ם, ומאריכין בדבר הזה ומודיעין אותו מקצת 
מודיעין אותו עון לקט שכחה ופיאה מצות קלות ומקצת מצות חמורות ואין מאריכין בדבר זה, ו

  ני,עומעשר 

  רמב"ם הלכות דעות פרק א 

 125  הלכה ה

  ומצווין אנו ללכת בדרכים האלו הבינונים והם הדרכים הטובים והישרים שנאמר והלכת בדרכיו. 
  הלכה ו

כך למדו בפירוש מצוה זו, מה הוא נקרא חנון אף אתה היה חנון, מה הוא נקרא רחום אף אתה היה 
רא קדוש אף אתה היה קדוש, ועל דרך זו קראו הנביאים לאל בכל אותן הכנויין ארך רחום, מה הוא נק

אפים ורב חסד צדיק וישר תמים גבור וחזק וכיוצא בהן, להודיע שהן דרכים טובים וישרים וחייב אדם  130 

  להנהיג עצמו בהן ולהדמות אליו כפי כחו. 
  הלכה ז

עשה וישנה וישלש במעשים שעושה על פי הדעות וכיצד ירגיל אדם עצמו בדעות אלו עד שיקבעו בו, י
האמצעיות ויחזור בהם תמיד עד שיהיו מעשיהם קלים עליו ולא יהיה בהם טורח עליו ויקבעו הדעות 
בנפשו, ולפי שהשמות האלו נקרא בהן היוצר והם הדרך הבינונית שאנו חייבין ללכת בה, נקראת דרך  135 

נאמר כי ידעתיו למען אשר יצוה וגו', וההולך בדרך זו זו דרך ה', והיא שלמד אברהם אבינו לבניו ש
  מביא טובה וברכה לעצמו שנאמר למען הביא ה' על אברהם את אשר דבר עליו.

  


