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 מנהגים שני שמהגיס שכמה פירוש ,אהח בעיר דיני! בסי שני יהיו שלא כחב אלא זה כמנהג
 כשני■ יהיו שלא היא הנכונה והגירסא בספרים פעיח שנפל נמי ואפשר ,!דיני בסי שני הם
 לאו דהא עצמו המגדד לוקה היאך וא״ה .עכ״ל ,הכ״ף חסרו והסופרים דינין בהי

 שהוא ידענו הלאו עיקר דהכא דמי וי״לדלא לאודלאהאכלועלהדם. כמו הוא שבכללוח
שלא גס הכסוב שרבה אלא עצמנו נגדד שלא

 על האכלו דלא אבל אגודוה אגודוס להעשוה
 הד ולהכי איזהו נודע לא הלאו עיקר הדם

;לי נראה כך שבכללוס. לאו
 סימא דלא כלומר .וכו׳ ישראל אחד טי

 יקרחו לא משום חרי לילקי כהן
 למס עיניכם בין קרחה חשימו לא ומשום
 ל״ו:) דקידושין(דף פ״ק דבסוף מפום ומעמא

 ללא קרסה יקרחו מלא דברים כמה בג״ש יליף
 אחא לכהן לאו לפפויי לאו וא"כ קרחה משימו

 :כנ״ל קרחה חשימו לא על לגלוח אלא יקרחו לא
הקודח

 אגודות תעשו לא תתגודדו לא שנאמר גדולות למחלוקות
ו : אגודות  שנאמר לוקה המת על קרחה הקורה“ ט

 ואחד ישראל אחד .למת עיגיכם בץ קרחה תשימו ולא
 הקורה . אחת אלא לוקה אינו המת על ששרט כהן

הקרחות כמנין לוקה אחד מת על קרחות חמש או ארבע
שם: ברייחא וכו׳. ראשו הקודח טז הקורח אחד . וקרחה קרחה כל על בו שהתרו והוא
 בחמשה והניחם בסם אצבעותיו הטביל או בסם או בידו

 קרחות חמש וקרח הואיל אחת בבת בראשו מקומות
 כולן שהרי חמש לוקה אחת התראה שהיא פי על אף

 מראשו שיראה כדי הקרחה שיעור וכמה .בראשם קרחה יקרהו לא שנאמר העינים כבין הראש כל על וחייב .כאחת באין
ן :שיער בלי פנוי כגרים ״  לוקה ואינו פטור בים שנטבעה ספינתו ועל שנפל ביתו על בבשרו השורט או ראשו הקורה ט

 והכותב חבירו בבשר שריטה והשורט חבירו של בראשו קרחה הקורה .כוכבים לעבודת השורט או בלבד המת על אלא
משניהם המזיד מזיד ואחד שוגג אחד .לוקין שניהן מזידין ששניהן בזמן .מסייע חבירו והיה חבירו של בבשרו קעקע כתובת

:פטור והשוגג לוסה

 וה׳ ד׳ אפילו יכול קרחה יקרחו לא ח״ר כ׳.) (דף דמכוס בהרא פ׳ .וכו׳ ארבע חקורח
וה׳ ד׳ הני וקרחה קרחה כל על ליחייב קרחה ס״ל אחח אלא חייב יהא לא קריחוח

 החראה ובהדא אחח בבס אלא פשישא הסראוס ובחמש זה אחר בזה דמי היכי קריחוס
ואוסבינהו השיער אס המשיר סס כלומר נשא אצבעוסיו חמש דסך צריכא לא סיחייב מי

 אחת החראה בו והחרו כלומר אמס בבס
 הראש כל על וחייב חמש: מיחייב ואפ״ה
ףדקידושין פ״ק וכו׳. ד  דחייב בג״ש ל״סיליף (

 שקרח דבין כלומר העינים כבין הראש על
 שקרח בין בפדחת הנולד השער מן עיניו בין

 בפרק הקרחה שיעור וכמה •־ חייב בראש
 הונא דרב פלוגחא כ׳:) (דף דמכות בחרא

:יוחנן כר׳ ופסק ור״י
קור

 בתוספחא וכו'. חבירו בראש קרחה הקודח
:דמכוס

תשובה הלכות
 ויתודה ה׳ לפני מחטאו החוטא שישוב והוא אחת. עשה מצות

: אלו בפרקים בגללה עמה הנגררים ועיקרים זו מצוה וביאור

משנה כסףראשון פרקמשנה כסף
כן ר  הלכה רב אמר שמואל בר רבה אמר כשגגות זדונות להם עשה תשובה ועושים לפניך מושאים דברים: וידוי זה עשו אשר משאתם אס והתודו וכו׳. אשה או איש א א פ
אמרו ובהדיא מהכתוב ראיה מביא שהרי פשוש זה וכו׳. משאות בעלי וכן חכמים: כדברי יומא וכו'. מסודין כיצד :מות אחרי פ׳ בספרא דאיסא כתוב מצאתי י

 מחוייבי כל וכן, השביס: על אלא מכפרים אין ואשם שמשאת י״ג.) דשבועות(דף בפ״ק אומר הוא במשה וכן וכו׳ חשאתי פשעתי עויתי ספדה כיצד ת״ר הממונה(ל״ו;) להם אמר פ׳
המתודה שכל מתודין המומתין כל מ״ג) הדין(דף עמר פרק בסנהדרין משנה וכו'. מיסות אלו חשאים המרדים אלו פשעים הזדונות אלו עונות וחכ^ ר״מ דברי וחשאה ופשע עון משא

שהסודה בעכן מצינו שכן לעוה״ב חלק לו יש
 אם תעשה לא כץ עשה בץ שבתורה מצות כל א

 בשגגה בין בזדון בין מהן אחת על אדם עבר
 לפני להתודות חייב מחטאו וישוב תשובה כשיעשה

וגו׳ יעשו כי אשה או איש שנאמר הוא ברוך האל
 זה וידוי דברים. וידוי זה עשו אשר חטאתם את והתודו

 עויתי חטאתי השם אנא אומר מתודין כיצד .עשה מצות
 ובושתי נהמתי והרי וכך כך ועשיתי לפניך פשעתי

ה. לדבר חוזר איני ולעולם במעשי  וכן .משובח זה הרי זה בענין ומאריך להתודות המרבה וכל .וידוי של עיקרו וזהו ז
 .תשובה שיעשו עד בקרבנם להן מתכפר אין זדונן על או שגגתן על קרבנותיהן שמביאין בעת ואשמות חטאות בעלי

 להן מתכפר אין מלקות ומחוייבי דין בית מיתות מחוייבי כל וכן .עליה חטא אשר והתודה שנאמר דברים וידוי ויתודו
לו חייב שהוא מה לו ששילם עלפי אף ממונו והמזיק בחבירו החובל וכן ויתודו. תשובה שיעשו עד י=בלקייתן או במיתתן [א]

 המרדים ועל הזדונות על שהתודה ומאחר השגגות
 מתודה היה כך אלא השגגות על ומתודה חוזר

 אומר הוא בדוד , וכן פשעתי עויחי חשאתי
 בשלמה וכן הרשענו העוינו אבוסינו עם משאנו

 בדניאל וכן ומרדנו והרשענו משאנו אומר הוא
 ומרדנו והרשענו והעוינו חשאנו אומר הוא
 ומשאה ופשע עון נושא משה שאמר מהו אלא
 שישראל בשעה רבש״ע הקב״ה לפני משה אמר

מושאים

 הזה היום הזה היום ה' יעכרך יהושע שא״ל
 :לבא לעמיד עכור אתה ואי עכור אסה

 המובל(דף סוף בב״ק משנה .כו׳ החובל וכן
 עד לו נמחל אינו לו שנותן אע״ס צ״ב.).

 לה דמפיק מאי ומ״מ .ממילה ממנו שיבקש
 לה מיימי היכא צ״ע האדם ממאות מכל רבינו

:זושא] ספרי גשס הכי איהא נשא פ' [בילקוע
שעיר

:יו עשין סמ׳ג כ :ר,פ פי׳ יו׳ד שור .סנ לאוץ שמ׳ג א
משנה לחם

אינו

 עשו לא למ״ד דאפילו משום הוא אמת בעיר דינין בהי שני בין שמלק ומה באיסורי. כותיה
 בשתי דינין במי שתי אבל אסור אמת בעיר דינין בתי שני דוקא לדידיה לומר■ צריך

 הוי והחס וכו׳ נקראת מגילה התם חנן דהקשו דמגילה ההיא לתרן כדי מוהר עיירות
 ההוספות שם שפירש כמו בעירם אלא מתכנסים היו דלא עיירות בשתי דינין בחי כשני
 לאותם בביאורי שם אני שביארתי כמו מגילה בהלכות ז״ל רבינו מפרש וכן חיים ה״ר בשם

 ה״ש המס דמייחי ההיא משום דמוסר ודאי עיירות בשתי דינין במי דבשני ועוד ההלכות.
 מומר מקומות דבשני משמע שאני מקומות דילמא שם ואמרו וכו׳ אליעזר ר׳ של במקומו

 דינין בתי דשני בגמרא אמר לא דרבא כרבא אפילו דאתי א״ש הוה הא ובכי ודאי לכ״ע
 בעיר דינין בתי שני וב״ה דב״ש משום עשו דאמר למאן אלא בה לן לית עיירות בשתי
 אמת בעיר דיני בהי שני דאפילו ודאי עשו לא דאמר למאן אבל שם כמבואר הוא אמת
הרכינס בן דוסא ר׳ בימי ח״ש אמרו סוגיא ההיא דבסוף משוס כן לומר א״א אבל .אסור

עוז מגדל
ל א פרק .מחטאו וישוג עד כו׳ שגסורה המצוח ג הי ג :וגמכילהא פ׳א) דיומא(דף נ  להסודויז הוא חיי

א ונמכילתא ל׳ו) הממונה(דף להם אמר פרק .משונח זה הרי עד כו'  הטאוס נעלי וגן :ונספי
ן : ונהפרא דיומא(שס) נתרא סרק .עליה עד ג מר פ' .ויחודו עד מיתוס ממוייני כל ו  הדין ע

ף פרק .האדם חטאות מכל עד כו׳ המונל וכן :ונספרא מ׳ג) (דף ד ל( :צ׳נ) החונ

 היה לא כך אפיקו דבסוגיא כיון וא״כ ,מינה שמע עשו מינה שמע לאמין הבת צרות הותרו
 לא אבל הותרו דדילמא ראיה ההיא לדמות דיש ואע״ג כסוגיין דלא למפסק לרבינו לו

 לא שהוא להם אמר דוסא דר׳ ברייתא בההיא לקמן מבואר שהרי לעשות בידם עלה
 והרב .כסוגיין דלא למפסק לרבינו ליה הוה לא עשו אסיקו דבגמרא כיון מ״מ התירס
 שאמר ומה .כרב פסק דרבינו וכתב זה על עמד י״ג בבית בפפקיו ז״ל הכהן דוד מהר״ר

 בתי כשני דנראין כמד מורים ופלג כחד מודם פלג אחד ב״ד ר״ל דינין בחי שני יעשו שלא
: וצ״ע גדול דוחק והוא > דינין

 מכות דמסכה בתרא בפ׳ נתבארו האלו הדברים כל .וכו׳ המת על קרמה הקודח טו
:כ״א) (דף

 פסוק על בספרי אמרו כן .וכו׳ חשאהם את והתודו וכו׳ עשה מצות כל א פ״א
: רביע שהזכיר אלו מדברים קצת נתבאר ושם זה

שנאמר
מיימוגיות הגהות

 עכז־ל* להרצותן שולחני לי ואין לי יש מעות חרגת אומר שהיה כמו התורה על כן עושה
 איסורא איכא באחד אפילו אבל חייב שערות בשתי פסק [הרא״ש ̂ : שם] הפמ׳ג כ״כ

טדלימיז במה בם׳ כראיתא התודה לו אומרים למות ונטה שחלה מי ואפילו [א] :ע״כ]
: ( נ ' ל ף ד )



״ כסף ש 10s נב משנה כסף פ״א תשובה הלכות מדע. ט

 סורה5ש עבירויז שאר ועל ב/) דשנועוח(דף ש״ק משנה .ונו׳ מכשר המשתלח שעיר ב
 כריתות תעשה ולא עשה. הודע ולא הודע והשגגות והזדוגות והחמורות הקלות

 חמורות היינו ול״ת עשה היינו קלות היינו ונגמ׳(י"כ;) .מכשר המשתלח שעיר נ״ד ומיתות
 הכי יהודה רנ אמר שוגג היינו הודע לא מזיד היינו הודע ב״ד ומיתות כריתות היינו

 קלות נין שכתורה מבירות שאר על קאמר
 במזיד שעשאן בין בשוגג שעשאן בין חמורות בין

 בין ספיקן לו שנודע בין בשוגג שמשאן אותן
 ולא עשה קלות הן ואלו סשיקן לו נודע שלא

 ב״ד ומיתות כריתות חמורות הן אלו העשה
 חשובה עשה לא אפילו דרבי דאליבא ואמרינן

 דוקא דרבנן אליבא אבל מכשר המשתלח שעיר
 אם אבל מכפר המשתלח שעיר חשובה בשמשה

 הלכה דאין מכפר,וידוע אין חשובה עשה לא
 שעשה והוא רבינו כתב ולכך מחביריו כרבי

 אין תשובה עשה לא אס אבל ומ״ש : חשובה
 דהתם ק״ל .הקלות על אלא לו מכפר השעיר
 עשה לא אם אעשה עבר אפילו דלרבגן משמע
 החמורות על אשילו ולרבי מכפר שעיר אין חשובה
 ומגלה עול מפורק חון תשובה בלא מכפר

 :וצ״ע בבשר בריחו ומפר בתורה פנים
 במימרא נתבאר כבר .וכו׳ הקלות הן ומה

 היינו דחמורות שכתבתי יהודה דרב
 ולא עשה היינו וקלות ב״ד ומיתות כריתות

 אלו דיומא(דףפ״ה:)תניא בתרא חעשה.ובפ׳
 ואע״ג תשא מלא חון ול״ת עשה קלות הן

 לעשה ניתק שלא ל״ת דכל ואוקי החס דדחי
 דדמי וכל תשא מלא חון קאמר וכי מהחמורות

 יהודה דר' וכיון היא תנאי אסיקנא הא ליה
 היינו דחמורות [י״ב:] פ״ק בשבועות אמר

 שלא ל״ת הזכיר ולא ב״ד ומיתות כריתות
 הוי תעשה לא דכל ס״ל אלמא לעשה ניתק
 דיומא מחני׳ כסתם לן קיימא ולא קלות בכלל

חמורות לעשה ניתק שלא תעשה דלא דסברה
ק

 לעולם כזה מלעשות וישוב שיתודה עד מתכפר אינו
 לפי המשתלח שעיר ב ♦* האדם חטאות מכל שנאמר

 על עליו מתודה גדול כהן ישראל כל על כפרה שהוא
 בני עונות כל את עליו והתודה שנאמר ישראל כל לשון

 שבתורה עבירות כל על מכפר המשתלח שעיר .ישראל
.בשגגה שעבר בין בזדון שעבר בין .והחמורות הקלות

 בשעיר מתכפר הכל לו הודע שלא בין לו שהודע בין
 עשה לא אם אבל .תשובה שעשה והוא . המשתלח

 הן ומה הקלות. על אלא לו מכפר השעיר אין תשובה
 עליהם שחייבין הן החמורות .החמורות הן ומה הקלות
 שאין אע״פ ושקר שוא ושבועת .ברת או דין בית מיתת

 תעשה לא מצות ושאר .החמורות מן הן הרי כרת בהן
 הזה בזמן ג הקלות: הם ברת בהן שאין עשה ומצות

 שם אין כפרה מזבח לנו ואין קיים המקדש בית שאין
 אפילו .העבירות כל על מכפרת התשובה .תשובה אלא
 לו מזכירין אין באחרונה תשובה ועשה ימיו כל רשע
 בה יכשל לא הרשע רשעת שנאמר מרשעו דבר שום
 מכפר הכפורים יום של ועצמו .מרשעו שובו ביום

 פי על אף ד :עליכם יכפר הזה ביום כי שנאמר לשבים
 הכפורים יום של ועצמו הכל על מכפרת שהתשובה

 עבירות ויש מתכפרים,לשעתן שהן עבירות יש מכפר.
 על אדם עבד כיצד זמן. לאחד אלא מתכפרים שאין
 משם זז אינו תשובה ועשה כרת בה שאין עשה מצות

 ולא כרת בה שאין תעשה לא מצות על עבר .וגו׳ משובותיכם ארפא שובבים בנים שובו נאמר ובאלו לו שמוחלין עד
שובה. ועשה דין בית מיתת  כריתות על עבר . עליכם יכפר הזה ביום כי נאמר ובאלו מכפר הכפורים ויום תולה תשובה ת

 לו מתכפר אין ולעולם הכפרה. לו גומרין עליו הבאין ויםורין תולין הכפורים ויום תשובה תשובה. ועשה דין בית ומיתות
 את חילל בשלא אמורים דברים במה .עונם ובנגעים פשעם בשבט ופקדתי נאמר ובאלו יםורין עליו שיבואו עד גמורה בפרה
 יםורין עליו ובאו בתשובתו עומד והוא הכפורים יום והגיע תשובה שעשה אע״פ השם את המחלל אבל שעבר בשעה השם
באזני ונגלה שנאמר מכפרת ומיתה תולין שלשתן ויםורין הכפורים יום תשובה אלא .שימות עד גמורה כפרה לו מתכפר אינו

:תמותון עד לכם הזה העון אם׳יכופר וגו׳ צבאות ה׳
אי

 קלות הן אלו דקאמר הוא דנפשיה אליביה [שם] דשבועות בפ״ק יהודה ר׳ דהא הן ■
 שאר בין התם מפליג לא גס וא״ת ניתק. ללא לעשה ניתק בין מפליג ולא חמורות הן ואלו
 הוכחה ליכא תשא דמלא לומר יש ביניהם חילוק שיש רבינו כתב ולמה תשא ללא לאוין

ניתק שלא תעשה לא מצות כל אבל לאפוקה ;!ש לא אחת מצוה אלא דאינה דכיון מהתם
 בכלל דליתנהו איתא אם נינהו דנוובא לעשה
 תשא לא יהודה דלרב ותדע לפרושי ה״ל קלות
 דלא יהודה רב דאלת״ה היא חמורות בכלל
 שלא לית כל דיומא מתניתין כסתם דאי כמאן
 תנא כאידך ואי היא חמורות בכלל לעשה ניתק

 ודאי אלא היא חמורות בכלל תשא לא הא
:כדאמרן

 התשובה קיים, המקדם ביס שאין בזמן ג
 שביאר וכמו כלל דרך כלומר .מכפרת

 ימיו כל רשע אפילו ומ״ש :בסמוך ז״ל הוא
דרשב׳׳י, ברייתא מ׳:) דקידושין(דף פ״ק .וכו׳

;שם] מצאתי [לא :י״ח) (דף דר״ה ופ״ק
 פרק משנה .ופו׳ מכפר יוה״כ של ועצמו

 ויוה״כ מיתה פ״ה:) (דף דיומא בתרא
 כתי דלא נימא ובגמ׳ החשובה עם מכפרים

 תשובה עשה לא בין חשובה עשה בין דאמר
 אפילו ואמר הסס דדחי ואע״פ מכפר יוה״כ
 כדמשמע עליה פליגי רבנן מ״מ רבי תימא
 לכן מחביריו כרבי קי״ל ולא דשבועות בפ״ק
 לשבים מכפר יוה׳׳כ של ועצמו רבינו כסב

:שבים לשאינם לא אבל כלומר
 סוף עד וכו׳ מכפרת שהתשובה אע״פ ד

 מחיא ר׳ שאל שם ברייתא .הפרק
 ארבעה שמעת ברוסי ראב״ע אח מרש בן

 שלשה א״ל דורש ישמעאל ר׳ שהיה כפרה חלוקי
 שלשה כלומר מהן אחד כל עם וחשובה הן
 לכלם נצרכה שהיא עבירה שיש הנחלקים הס

 שמוחלין עד משם זז אינו ושב כו׳ עשה על עבר
:רביט כלשון בה ומסיים וכו׳ לו

אי

משנה לחם
 חטאות מכל אחת יעשו כי אשה או איש קאמר דקרא כלומר .האדם חטאת מכל שנאמר

 חטאות דכל קרא מהאי לרבויי מצי דהוה וה״ה .חטאתם את והסודו האדם
להקשות ואין ,ואשמות במטאות מפורש יותר הדבר שמצא אלא ואשמות חטאות בעלי האדם

למלך משנה
ה מכפר יוה׳ב של ועצמו ג פ׳׳א א׳ )  ט׳ד דין שגגות מה׳ פ׳ג המחבר הרב בדברי עיין כו׳

:יט׳ש) שיעור חצי על מכפר יוה׳כ דאין מהגמרא דהוכיח
אע״ם

:בספרי שדרשו דרשות להרבה אצטריך דכבר מהכא ליה תיפוק ואשמות חטאות גפי עליו דוהתודה קרא לי למה
רשעים זבח תשובה עבד דלא אי ה״ד עשה האי שם אמרו עוד בכ״מ), (עיין כו׳. שבתורה עבירות שאר על במשנה אמרו ב׳;) (דף שבועות בריש וכו׳. המשתלח שעיר ב

על אומר רבי דתניא היא ורבי במרדו בעומד זירא א״ר לו שמוחלין עד משם זז לא תשובה ועשה עשה מצות על עבר דתניא נמי] יום [כל תשובה דעבד־ אי תועבה
 עליו מכפר אמאי חשובה עשה דלא אי עשה מצות דההיא הקשו דפגמרא, נראה ולכאורה ע״כ. וכו/ מכפר יוה״כ תשובה עשה לא בין חשובה עשה פין שבתורה עבירות כל

 הקלות על ה׳,ובה עשה שלא אע״פ מכפר המשתלח דשעיר קאמר דאין רבינו על תימה וא״כ כרבי דאתיא והירצו עליו. מכפר השעיר ואין הוא רשעים זבח הא המשתלח שעיר
 דעל כתב ורבינו מכפר המשתלח שעיר נמי אחמורות אפילו כרבי דאי כרבי ודלא כרבנן קי״ל ואק היא ורבי במרדו בעומד תירצו דהיכי לרבי אלא כן דאינו אמרו בגמרא הא

 שבים לאינן אפילו דלרבי בגמרא שם כדאמריק דרבי עליה דפליג יהודה כר׳ והיינו לשביס מכפר יוה״כ של עצמו לקמן כתב וכן כרבנן דפסק ודאי וא״כ מכפר אינו החמורות
 תשובה עבד דלא נמי דמתניתין הני כל א'כ חשובה דלאעביד אי דמי עשההיכי האי כך המקשה דברי מפרש ז״ל דהוא ונראה מכפר. הקלות דעל רבינו כתב וא״כאיך מכפר
עשה האי דקאמר ומאי כלל קושיא שוס ליה לית עשה על אבל תועבה רשעים זבח הא חשובה עבד דלא היכא מכפר מאי החמורות דעל קשה וא״כ מתניתין מיירי גוונא דבחד
לא הראשונה דהקושיא לעולם אבל דמי היכי עשה האי קאמר לכך אעשה אלא קאי לא פירכא והך חשובה דעבד היכא האחרת הקושיא למפרך דבעי משום הוא דמי היכי
לומר לנו די אכריתוח אפילו מכפר דלרבי וכיון לרבנן רבי שבין במחלוקת למעט דרצה וי״ל הגמרא בדברי כן לפרש לרבינו הזמיקו מי ב״ד.וא״ת ומיתות אכריתוס אלא הוי

אין ברית ומפר פנים מגלה עול סורק חלחא דהני כלומר לעוה״ב חכרת בעוה״ז דהכרח משוס הוא דרבנן דטעמיה ושד .מכפר הקלות על אבל מכפר אינו הכריתות דעל שלרבנן
 דודאי הקלות לא אבל ב״ד ומיתות כריתות שהם דהנך דומיא באחרינא אלא דקרא דיוקא דייקינן לא שכן וכיון יוה״כלא אבל ,מכפרת מיתה דהנך דוסיא בשאר אבל מכפרת מיתה
יוה״כ אין ודאי דבאשס תלוי באפס אלא שוגג האי לפרושי דליכא י״ב:) (דף בגמרא ז״ל פירש״י .וכו׳ בשגגה עבר בין ;רבינו של טעמו נראה זה ,מכפר יוה״כ, אפילו בקלות

:המשנה לשון וכתב סתם ורבינו מכפר.
 ועשה ל״ת על עבר וכו׳ לו שמוחלין עד משם זז אינו ושב עשה על עבר פ״ו.) (דף יוה״כ בת׳ שהוזכרו כפרה חילוקי ארבעה הן .זכו׳ קייס ביהמ״ק שאין הזה בזמן ג

 לו והוקשה וכו/ השם חלול בידו שיש מי אבל וכו׳ ממרקין ויסורין תולין ויוה״כ תשובה חשובה ועשה ב״ד ומיתות כריתות על עבר וכו׳ ויוה״כ תולה חשובה חשובה
 לתלות ויוה״כ חשובה דצריך ב״ד ומיתות כריתות על עבר הכא קאמר איך וא״כ תשובה כשעשה החמורות ועל הקלות על מכפר המשתלח דשעיר אמרו במשנה דהא לרבינו
הני. כל וצריך מכפר אינו ולכך המשתלח שעיר דליכא קיים המקדש בית שאין בזמן איירי דהכא תירן לכך סגי לבד ביוה״כ חשובה לי למה הקלות על וכן למרק ויסורין

ההוסשת תירצו כבר לל״ת ויוה״כ תשובה דצריך קאמר איך וא״כ ל״ת ועל עשה על קלות עבירות על מכפרת תשובה פ״ה:) (דף יוה״כ בפרק שם במתניתין אמרו הא וא״ת
דס״ל משמע (י״ג) דשבועות בפ״ק דרבי עליה דפליגי לרבנן הא וא״ת הדין. מן לו שמקילין אלא גמורה מחילה אינה דמחניתין דמכפרת זז) לא י״ב;ד״ה (דף פ״ק בשבועות

דמיתה
עוז מגדל

ט): דקדושין(דף פ׳ק וסוף . דיומא פ׳י, :ע׳ו) (דף דשבועות ופ׳י, ס׳ו) (דף שעירים שני פרק .ישראל בני עונויז כל עד המשתלח שעיר עצמו ל׳ דכריפות פ׳א . עליכם ינסר עד ׳1כ יוה׳־כ של ו
ק . תשובה עד ׳1כ המשתלח שעיר בל : דשבועוח פ׳ :פ׳ז) דיומא(דף בפרא סרק .הפרק סוף עד שהחשובה אע״ס :ו׳) (דף .הקלוח הן עד חשובה עשה לא אם א

מן :פ׳ה) דיומא(דף בחרא פ׳ ובירושלמי פ׳ה) (דף דיומא בחרא פרק .מישעו שובו עד הזה בז
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ב ״ ט׳ גמורה השונה היא w אי א פ  דרב מימרא [פ״ו:] דיומא(שם) כחרא בארק .ו
לו :יהודה ר .וכו׳ ימיו כל ענר אפי  דאיסא זה שקודם כשרק כהבהי כנ

החשך לא אשר עד שנאמר מיחחו ניום אפילו דקאמר הא אכל :מ׳;) (דף דקדושין נפ״ק
:קנ״א.) פכ״ג (שנח וכו׳

 עליי ויעיד וכו׳ הסשונה היא ומד, ב
 ראיה מה וא״ה .וכו׳ תעלומוה יודע

 לומר ויש .וכו׳ אלהיט שד נאמר מולא מניא
 ישונ שלא עליו להשי״ס לעד יקח קאמר דהכי

 כלומר וכו׳ עוד נאמר ולא שנאמר שד למשוא
 ושונו דנרים עמכם קחו הוא הפסוק שהחלה

 למעשה אלהיט נאמר לא חאמרו ומה ה׳ אל
 דקרא פששיה הרי כוככים עטדה שהיא ידיט

 עוד ישוכ שלא עליו לעד יחכרך לשם שלוקח
:עון לאותו

ל ג  ב׳ פרק ריש .וכו׳ כדנרים המהודה כ
ר אדא רנ אמר ט״ז.) (דף דהעניוח  נ

רה כי שיש אדם אהנה  חוזר ואינו ומהודה עני
 נידו שרן שתופס לאדם דומה הוא למה בו

 עלמה לא שנשלם מימות ככל ששונל שאע׳׳פ
מ׳ ששכל כיון מידו זרקו טנילה לו  סאה נ

 ירוחם. ומודהועוזכ שנאמר שכילה לו עלתה
 גומר שאינו כה חוזר שאינו האי רנינו ומפרש

ך :לשוכ בלנו רי צ  כרייהא .וכו׳ החמא לפרש ו
 לפרוש וצריך פ״ו:) (דף דיומא נתרא כפ׳

 חשאה הזה העם חשא אנא שנאמר החשא
 יהודה רני דנרי זהב אלהי להם ויעשו גדולה

 כסוי פשע נשוי אשרי אומר ר״ע נכא נן
אלהי להם ויעשר משה שאמר זה מה אלא משאה

זהב

שני פרק
י א  דבר לידו שבא זה גמורה. תשובה היא זו א

 עשה ולא ופירש לעשותו בידו ואפשר בו שעבר
ה. מכשלון ולא מיראה לא .התשובה מפני  הרי ביצר ב
 והוא עמה נתייחד זמן ולאחר בעבירה אשה על שבא
 בה שעבר ובמדינה גופו ובבה בה באהבתו עומד

 ששלמה הוא גמורה. תשובה בעל זהו עבר ולא ופירש
 שב לא ואם .בחורותיך בימי בוראיך את וזכור אמד
 שהיה מה לעשות לו אפשר שאי ובעת זקנותו בימי אלא

 לו היא מועלת מעולה תשובה שאינה פי על אף עושר
 תשובה ועשה ימיו כל עבר אפילו ,הוא תשובה ובעל
 נמחלין עונותיו כל בתשובתו ומת מיתתו [א] ביום

 והירח והאור השמש תחשך לא אשר עד שנאמר
.המיתה יום שהוא הנשם אחר העבים ושבו והכוכבים

:לו ■ נסלח שימות קודם ושב בוראו זכר שאם מכלל
 ויסירו חטאו החוטא שיעזוב הוא התשובה היא ומה ב

 יעזוב שנאמר עוד יעשהו שלא בלבו ויגמור ממחשבתו
 אחרי כי שנאמר שעבר על יתנחם וכן .וגו׳ דרכו רשע

 וגו׳. ידינו למעשה אלהינו עוד נאמר ולא שנאמר לעולם החטא לזה ישוב תעלומות,שלא יודע עליו ויעיד נחמתי. שובי
 לטובל דומה זה הרי לעזוב בלבו גמר ולא בדברים המתודה כל ג :בלבו שגמר אלו עניינות ולומר בשפתיו להתודות וצריך
 החטא את [כ] לפרוט ״וצריך ירוחם. ועוזב ומודה אומר הוא וכן .השרץ שישליך עד לו מועלת הטבילה שאין בידו ישרץ

השם לפני תמיד צועק השב להיות דתשובה מדרכי ד • זהב אלהי להם ויעשו גדולה חטאה הזה העם חטא אנא שנאמר
ט תר׳!פשקכי' חסי׳ בבכי צריולפיע: דאץ אשוראו'

משנה לחם
 שעשית מה עשה קום הוא פרק ואוהו מקום ואוהו פלוניח ראה לו ואומר עליו מהנכר פגים ומגלה ברית ומפר עול מפורק חון העכירות כל על מכפרת חשובה בלא דמיתה
 כגון אלא בגרסתו היה שלא ונראה ושניה ראשונה פעם כתב לא ורביגו .ע״כ כבר חשובה שהם דברים ארבעה בעינן השם דבחילול משמע וכאן ותשובה מיתה דצריך
 גורש וכן וכו׳ פרק באותו אשה באותה יהודה רב סחוי ופירוש עבירה דבר לידו שבאת דכל משמע דלדידהו כרבנן דלא דהוא נראה וא״כ גומרת ומיתה למרק ויסורין ויוה״כ

:הבחרות בזמן כלומר גופו בכח הייצו פרק ובאותו .מכוח בהל׳ הרי״ף על קשה ועוד .הלקו מדלא השם חילול אפילו סגי התשובה עם מיתה ב״ד ומיתות כריתות
וא״ת .וכו׳ תעלומות יודע עליו ויעיד וכו׳ החושא שיעזוב התשובה היא ומה ב ודויזי! משלש מון ־מיתה סגי עבירות דבכולהו רבנן מסברת כלל הזכיר לא למה רביגו
הן אמרו והרי בידו הבחירה נשארה לא וכי כך עליו יעיד הקב״ה איך ונראה . כווחיה פסק ורביט רבנן על פליג כפרה חלוקי ארבעה דקאמר דראב״ע לומר
עליו שיק^ צריך חשובה עושה שהוא שבשעה כך דפירושו לומר ויש יאמין. לא בקדושיו הייט משלש חוז עבירות ככל ממרקחן מיתה רבנן דקאמרי דמאי מפרש דרכינו לומר
ואת השמים את לי ואעידה דרך על והוא לעולם החטא לזה ישוב שלא להשי״ח לעד שכתבו וכמו לעוה״ב יזכה כך אחר לה שבאין ביסורין אלא לעולם הנפש חכרת דלא

 עד לישראל ’ שהרבית וזהב כסף רבש״ע הקב״ה לפני משה אמר ינאי דא״ר ינאי כר׳ זהב
 רביט פסק כר״עמחבירולא דהלכה ואע״ג .זהב אלהי להם שיעשו להם גרם די שאמרו
 מכסה וכתיב משאה כסוי פשע נשוי אשרי כתיב רמי יהודה רב הסם דאמר משום כוותיה
בבא בן יהודה כרי׳ והא מפורסם. שאינו בחטא כאן מפורסם בחשא כאן ל״ק יצליח לא פשעיו

 דהא לא נמי מפורסם אפילו לר״ע דאילו אזלא
 אסר הכי ואפלו הוה מפורסם העגל חשא
 להם לויעשו ודריש פשע נשוי אשרי עליה

 בבא בן יהודה כר׳ ודאי אלא אחריתי לדרשא
 נקשינן הכי כוותיה רב דסבר וכיון אהיא

 נחמן רב אמר שוביה בר i זוש דרב ואע״ג
 שבין בעבירות כאן רב דרמי רמיא האי משני
 לחבירו אדם שבין בעבירות כאן למקום אדם
 רביט ופסקה כר״ע אתי מצי שנויא והאי

 יהודה כר׳. הלכה דמ״מ סובר שנוייא לההיא
 ומיהו . רב אמר יהודה מדרב כדמשמע בבא בן

 ויש ז״ל והרא״ש הרי״ף מדברי כן נראה אין
 עבירות על התם מדאיפליגו רבינו לדברי ראיה

 להסודות יכול אם שעבר ביוה״כ עליהם שהתודה
 במפרש וע״כ לאו אם אחר ביוה״כ עליהם
 שלא כל הכל דלדברי אלמא מיירי השאיו

:לפרשם צריך עליהם עדיין התודה
 (דף דר״ה פ״ק .וכו׳ התשובה מדרכי ד

 דברים ארבעה יצחק ר׳ אמר ש״ז:)
 צדקה הן ואלו אדם של דינו גזר מקרעין

 אף אומרים ויש מעשה ושנוי השם שנוי צעקה
 רבינו רמז אלו דברים ה׳ ואל , מקום שנוי

;אלה בדבריו
ושבח

 הנפש תכרח דלא י״ל ממרקת ותשובה דמיתה שלש בהני שכתב מה וכן .ההוספות
 ראב״ע על כלל רבנן פליגי לא ובהכי לעוה״ב המוס.תזכה אחר לה שיבאו ביסורין אלא

 העונות למרק עונש המות אמר דצריך לעולם אבל לעוה״ב מלק לו דיש קאמרי דרבנן
 עבירות וכל קאמר ולהכי וכל מכל וכפרה גמורה מחילה שתהיה כדי קאמר וראב״ע
 וצריך חמור שהוא השם מחלול חון גמורה כפרה מכפרין ויסורין ויוה״כ השובה שבתורה

 אבל ומיתה ויסורין ויוה״כ, חשובה שהם גמורה כפרה לכפרו דברים הארבעה שתר.יה
 אינו רבינו והשתא .העבירות לכל סגי ומיתה בתשובה לעוה״ב חלק לו דלהיות לעולם

דכבר בתורה פנים ומגלה בעיקר כופר שהוא עול דפורק רבנן מסברת כלל להזכיר צריך

 כל אסר שהכתוב כיון כך היא שהביא והראיה ולארן לשמים לעדים עליו שמקבל הארן
 ידינו למעשה אלהיט עוד נאמר שלא לו אוסרים שאנו כיון הרי שוב וקח עון תשא

ה: על לעד אוחו מקבלים אנו הרי כ כ
 בפרק הרי״ף בהלכות והובא ש״ז) (דף העניות בסדר .וכו׳ בדברים המתודה כל ג

ך : יוה״כ רי צ  החמא לפרט וצריך ע״ב) יוה״כ(דףפ״ו בפרק כו׳. המשא לפרט ו
 בן יהודה ר׳ דברי זהב] אלהי להם [ויעשו גדולה חטאה הזה העם חכוא אנא שנאמר

 דהלכתא כר״ע הפוסקים שאר ופסקו משאה כסוי פשע נשוי אשרי אומר ר״ע בבא
והראיה מעם.לדבר הרכ״י נתן וכבר בבא בן יהודה כרבי פסק ורבינו מחבירו כותיה

לדחות דיש ראיה אינה וכו׳ זה יוה״כ עליהן שהתודה דעבירוס (שם) מברייתא (שהביא ובמיתה רבנן שאמרו תכרח הכרח וזהו לעוה״ב חלק להם דאין שלישי בפרק לקמן הזכיר
 כתב הפרק שבסוף ז״ל רבינו כבר הזכיר זה גם לעוה״ב סלק לו להיות סגי ותשובה

 מרשעו שב אם אבל וכו׳ תשובה בלא כשמה לעוה״ב מלק לו אין מאלו אחד שכל בד״א
 בפ״ג שהזכיר אלו שבכל רבינו דסובר לי נראה ודאי אבל העוה״ב. מבני הוא הרי וכו׳

 מתכפרת אין בתשובה שמתו אפילו דודאי השאר וכל הרבים ומחשיאי וכופרים באפיקורסים
 אינה אבל מלק לו יש כלומר הבא לעולם חלק לו יש כסב זה ומפני גמורה כפרה להם

 שם שהזכיר הני בכל דודאי העונות למרק עונש צריך אלא גמורה כפרה לו מתכפרת
 השם מלול בהו לית הגי וכל ואפיקורוס בחורה כופר כל דאמו השם חלול בהו איכא

 רב אמר השם חלול דמי היכי שם שאומר יוה״כ בפרק שהוזכר ח״ה מהאי גריעי וסי
 המות אמר עונש צריך ודאי אלא וכו׳ לאלתר דמי יהיבנא ולא בשרא דשקילנא אנא הגון

 מילה הלכות בסוף הבא לעולם חלק שאין רבינו הזכירו כבר בריח ומפר העונות למרק
 עלו וא״כ ,לעוה״ב חלק לו אין אבינו אברהם של בריחו המפר דישראל ז״ל שם שכתב

:פליגי ולא נינהו הדדי כי וראב״ע דרבנן כהוגן רבינו דברי
ו א ז . גמורה תשובה בעל זהו וכו׳ גמורה השובה היא אי כו׳ יוה״כ בפרק ו

 שבאת כגון יהודה רב אמר חשובה בעל דמי היכי אמרו פ״ו:) (דף
 באותו אשה באותה יהודה רב ממוי הימנה וניצל ושניה ראשונה פעם עבירה דבר לידו
יצרו כבר בו שנכשל לזמן וכל מכל שדומה מתוך ז״ל פירש״י והטעם .באותו.מקום פרק

עוז מגדל
ף ופ״ק שם דיומא בחרא ס׳ .הוא תשובה בעל עד היא זו אי פ״ב ד ע׳ז(  עד עבר אפילו :ט׳ו) ד

 בתלמוד מקימות ובכמה קכ׳א) השואל(דף פרק שבת ומש' דיומא בתרא פרק .בלבו שגמר
לפרוע וצריו :י׳ו) תעגיות(דף סדר ס׳ . ירוחם עד בדברים המתודה כל ; ובתוספתא ובירושלמי

:י׳ח) דר״ה(דף פ׳ק . רוח ושפל עד התשובה מדרכי :פ׳!) דיומא(דף בתרא פרה . זהב אלהי עד

 אבל בהן וכיוצא ורציחה גזל כגון עליהן שמתודה לחבירו אדם שבין בעבירות דאיירי
 עליו לסמוך יש ז״ל הוא כמ״ש קצת חלוש שהוא אע״פ שכתב האחר הטעם מקום מכל

 ר״ע דברי כשהביאו בירושלמי שכן בה לן לית כשיזכרם דלר״ע משום כר״ע דלא לפסוק
 אם דלר״ע משמע השאה כסוי פשע נשוי אשרי שנאמר צריך אינו אומר ר״ע אמרו

 בבא בן יהודה כר׳ נקטינן וכן להזכירם צריך בבא בן יהודה ולר׳ בה לן לית הזכירם
 בבא. בן יהודה כר׳ לפסוק לסייע טעמא קצת דאיכא שכן וכל לר״ע פסידא דליכא כיון

 ראיה הביא שכן למקום אדם שבין עבירות שהוא חטאו הפורט הכא קאמר היכי וא״ת
 אמרינן הא למקום אדם שבין עבירות שהוא גדולה חטאה הזה העם חטא דאנא מקרא
 לגלותם דוקא דהיינו וי״ל חטאה. כסוי פשע נשוי אשרי למקום אדם שבין דעבירוח לקמן

 האל לפני שב אלא לקמן רבינו שכתב זהו .ולפרטם לגלותם צריך למקום בינו אפל ברבים
 כשהזכיר א׳ פרק בריש למעלה וכן למקום בינו כלומר לפניו חטאיו ופורט הוא ברוך

 לפניו החטא לפרט שצריך כלומר וכך כך ועשיתי לפניך פשעתי עויתי אמר הוידוי
 בינו אפילו ולר״ע החטא לפרט וצריך בבא בן ר״י שאמר וזה ברבים לא אבל יתברך

 י :דפירשתי משעמא כותיה הלכחא ולית צריך לא למקום
 ט״ז (דף דר״ה בפ״ק .וכו׳ מעשיו ומשנה וכו׳ כמו ומשנה וכו׳ התשובה מדרכי ד

הס ואלו אדם של דינו גזר מקרעים דברים ארבעה יצחק ר׳ אסר ע״ב)
צדקה ׳

מיימוניות הגהות
 ! ע״כ וכו׳ אשר עד שנאמר תשובה שתשובתו בתשובה ומת עד העמוד לשון בס״ה ונ״כ [א]
 פשע נשוי אשרי דאמר ר״ע לגבי בבא בן יהודה כר׳ דאמרינן דיומא בתרא סדק [נ]

שמחה: ד׳ וכן.פסק פ״ה וכן ע״ש


