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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
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 כהיג רמי רב יהודה רב אמר &״ו;) (דף דיומא בחרא פרק .וכו׳ לשב גדול ושבח ה

 כאן מפורסם במכיא כאן ל״ק יצליח לא פשעיו מכסה וכתיב פשע נשוי אשרי
 אדם שבין בעבירוס כאן, נחמן רב אמר טוביה בר זוטרא רב מפורסם שאינו בחטא

:לחבירו אדם שבין בעבירוח כאן למקום
 המפורסמות עבירות וכן א״א הראב״ד וכתב

 כוונתו .עכ״ל ,ברבים ויתבייש וכו׳
 כאן מפורסם בחטא כאן דאמר דהיינו לומר

 רבינו בלשון ומדקדק .מפורסם שאינו בחטא
 אינו למקום שביט דעבירות קאמר דלא ימצא
 שכך מפורסמים כשאינם אלא לפרסמם צריך
 היו ואילו גילם אס לו היא פנים ועוות כתב

 דהא גילם אס לומר שייך לא מפורסמיס
 יוכיח דבריו בסוף וג״כ הס ועומדים גלויים

 ואי עונו נתגלה שלא לו היא וטובה דקאמר
 כבר גילם לא שהוא אע"פ הרי במפורסמים

 דחטא רבינו וסובר .כדאמרן ודאי אלא נתגלו
 שבין לעבירות דמי לא למקום שבינו מפורסם

 מצוה לחבירו אדם שבין דבעבירוח לחבירו אדם
 בעבירות אבל חבירו לו שימחול כדי לפרסמם

 כשיאמרו עליססvלר לו דאין נהי למקום שבינו
 עברתי לא יאמר לא פלונית עבירה עברת לו

 שב ואני עברתי יאמר אלא שנתפרסם כיון
 מצווה אינו מ״מ המקום לפני שלימה בתשובה
 בדבר ידע שלא אדם שם יהיה שאולי לפרסמם

 כתב לא ולכך השם חילול ואיכא ידע ועכשיו
 מצוה המקום לבין שבינו שבעבירות רבינו

:לפרסמן
 (דף דר״ה פ״ק .וכו׳ שהתשובה אע"פ ו

 משמיה אוניא בר שמואל א״ר י״ח•)
דרב

 קראנו בכל אלהינו כה׳ מי שנאמר מתקרע שנחתם שאפילו צבור של דין לגזר מנין דרב
 בר רבה אמר נחמן רב אמר אימת ויחיד ביחיד התם בהמצאו ה׳ דרשו כתיב והא אליו

:ליוה״כ ר״ה שבין ימים עשרה אלו אבהו
פ״ז:): (דף דיומא בחרא פרק ברייחא הכל רביעית. בברכה עד וכו׳ וידוי ומצות ז

אמוראי נחלקו שם .וכו׳ בו שנהגו הוידוי ח
 בר אמר כלס ובסוף אומר מה

 והוה שמואל דמר קמיה קאימנא הוה המדורי
 קם חטאנו לאבל צבור שליח מטא כי יתיב

 ;הוא האי וידויא עיקר ש״מ אמינא אכרעיה
 שם ברייתא וכו'. עליהם שהתודה עבירות

 יעקב בן אליעזר דרבי פלוגתא [פ״ו:]
:ונקי קב דמשנחו כראב״י ופסק וח״ק

 :[ס״ה:] שם משנה .וכו׳ התשובה אין ט
אע״פ

הראב״ד השגת
ם *נמה  .לוזגירו אדם שכין נענירות אמורים דניי

 עם שאיגן אע׳׳ס ומגולות המפורסמות ענירוה וכן א״א
 התשונה לפרסם צריך כך החעא שנתפרסם שכמו חניכו

ם ויתנייש ני י :נ

 ומתרחק נחו כפי צדקה [ג] ועושה וכתחנונים בבכי
 אני כלומר שמו ומשנה בו שהטא הדבר מן הרבה

 ומשנה המעשים אותן שעשה האיש אותו ואיני אחר
 שגלות ממקומו. וגולה ישרה ולדרך לטובה כולן מעשיו

 ושפל עניו ולהיות להכנע לו שגורמת מפני עון מכפרת
 פשעיו ויודיע ברבים שיתודה לשב גדול ושבח ה ♦* רוח
 ואומר לאחרים חבירו לבין שבינו עבירות ומגלה להם
והריני וכך כך לו ועשיתי לפלוני חטאתי אמנם להם
 גמורה תשובתו אין פשעיו מכםה אלא מודיע ואינו המתגאה וכל . ומתנחם שב היום

 אמורים דברים *במה .יצליח לא פשעיו מכסה שנאמר
 אדם שבין בעבירות אבל לחבירו אדם שבין בעבירות

 לו היא פנים ועזות [ד] עצמו לפרסם צריך אינו למקום
 חטאיו ופורט הוא ברוך האל לפני שב אלא .גילם אם

שלא לו היא וטובה סתם רבים לפני עליהם ומתודה לפניו
 יפה והצעקה שהתשובה אע״פ ו :חטאה כסוי פשע נשוי אשרי שנאמר עונו נתגלה
 היא ומתקבלת ביותר יפה היא הכפורים ויום השנה ראש שבין הימים בעשרה .לעולם

 שעושים זמן כל צבור אבל ביחיד אמורים דברים במה .בהמצאו ה׳ דרשל שנאמר מיד
 הכפורים יום ן :אליו קראני בבל אלהינו כה׳ שנאמר נענין הם שלם בלב וצועקין תשובה

 הכל חייבים לפיכך .לישראל וסליחה מחילה קץ והוא ולרבים ליחיד לכל תשובה זמן הוא
 היום מערב שיתחיל הכפורים יום וידוי "*ומצות .הכפורים ביום ולהתודות תשובה לעשות

 ערבית הכפורים יום בלילי ומתודה חוזר שיאכל קודם שהתודה ואע״פ שיתודה. קודם בסעודה יחנק שמא שיאכל קודם
 בברכה תפלתו באמצע צבור ושליה .תפלתו אחר יחיד מתודד» והיכן .ובנעילה ובמנחה ובמוסף בשחרית ומתודה וחוזר

 ביום עליהם שהתודה עבירות .הוידוי עיקר והוא (כולנו) חטאנו אנחנו [ה] אבל ישראל כל בו שנהגו הוידוי ה ז רביעית
 וחטאתי אדע אני פשעי בי שנאמר בתשובתו עומד שהוא [י] אע״פ אחר הכפורים ביום עליהן ומתודה חוזר זה הכפורים

 בעל או אסור דבר שאכל מי כגון למקום אדם שבין עבירות על אלא מכפרין הכפורים יום ולא התשובה י=אין ט נ תמיד נגדי
בהן וכיוצא גוזלו או חבירו המקלל או חבירו את החובל כגון לחבירו [ז] אדם שבין עבירות אבל .בהן וכיוצא אסורה בעילה

מ׳ג .תרז סי׳ ״ח1א טור א אינו :שם סמ׳ג .קכי סי׳ אי׳ח טור ב :סו סי׳ טשין ס

משנה לחם
 דכפיב צעקה ממות. תציל וצדקה לכתיב צדקה מעשה. שמי השם שמי צעקה צדקה

 לנתיב מעשה שנוי .וכו׳ אשתך שרה דכתיב השם שנוי .וכו׳ להם בצר ה׳ אל ויצעקו
 בדברי הוזכרו החמשה וכל .וכו׳ מקום שנוי אף וי״א .וכו׳ מעשיהם את אלהיס וירא

,השם שנוי זו שמו ומשנה .צדקה זו וכו׳ צדקה ועושה ,צעקה זו תמיד צועק השב רבינק

למלך משנה
ב ״ פ T פ ״ ע ׳ ניותר יפה היא ויוה׳כ ר״ה שנין ימים בטשרה לעולם יפה והצעקה שהחשונה א ו  נ

׳ ניחיד נד׳א ו  נדרך ו׳ל המחנר הרנ דרשוה נספר מקומו קנה וה לשון (א׳ה .נ
ט (דף הרניס ) נ׳ :יע׳ש) ע'נ

וכשם
 שוס לעשות התחיל פלח אע״פ צדקה ועושה בלבו תשובה שעשה אדם כלומר סגי מנייהו מד דכל אמרו דבגמרא אע״פ מקום שמי זו ממקומו וגולה מעש̂ה שנוי זו מעשיו ומשנה
 שהביאו הפסוקים מכל מוכח והכי הני. כל וכן סובה שכונתו כיון סגי טוב מעשה שום לעשות התחיל שלא אע״פ שמו ששינה כיון או דינו גזר וקורעין סגי טוב מעשה

התשובה אבל דין גזר לקרוע מהני מהם אחד דבכל ונהי מפי עדיף כולהו דודאי משום החמשה רבינו מ״מכתב מהניא, לחוד דבצדקה משמע ממות מציל וצדקה קאמר דבצדקה
התנאים; חמשה לו בהיות היא הגמורה

שאינו בחטא הא מפורסם בחטא הא קשיא לא יצליח לא פשעיו מכסה וכתיב הסאה כסוי פשע נשוי אשרי כתיב רמי רב פ״ו:) (דף יוה״ב בפרק .וכו׳ לשב גדול ושבח ה
אתירוצא דפליג דסבר בתרא כתירוצא רבינו וכתב למקום. אדם שבין בעבירות כאן לחבירו אדם שבין בעבירות כאן נממן רב אמר טוביה בר זוסרא רב מפורסם

אדם שבין עבירות אפילו מפורסם דבחטא כתב ולכך קמא כתירוצא כן גס ופסק פליגי דלא סבר בהשגות ז״ל והר״א .מפורסם לשאינו מפורסם חטא בין מפליג ולא קמא
החשובה: לפרסם צריך למקום

 התם בהמצאו ה׳ דרשו כתיב והא אליו קראנו בכל אלהינו כה׳ שנאמר נקרע שנחתם אע״פ צבור של דין לנזר מנין י״ח) (דף דר״ה בפ״ק .וכו׳ והצעקה שהתשובה אע"פ 1
:ליוה״כ ר״ה שבין ימים עשרה אלו אבהו בר רבה אמר אימת ביחיד בצבור הכא ביחיד ■

בסעודתו קלקלה דבר יארע שמא וישתה שיאכל קודם יהודה חכמים אמרו אבל חשיכה עם יוה״כ ערב וידוי מצות ת״ר ע״ב) פ״ז (דף יוה״כ פרק .וכו׳ יוה״כ וידוי ומצות ז
;כן פירש לא ז״ל ורש״י .בסעודה יחנק שמא ומפרש ז״ל הרי״ף כגירסת גורס ורבינו .עליו דעתו מטרף שמא ובגרסחנו בהרי״ף מבא כך '

:ז״ל רבינו ללשון קרוב בברייתא שם זה כל וכו׳. שהתודה ואע״פ
 חטאנו אנחנו אבל ואמר דציבורא שליחא מסא וכי יתיב ומה דשמואל קמיה קאימנא אנא המדורי בר אמר שם כולט. חטאט אנחנו אבל ישראל כל בו שנהגו הוידוי ח

פ׳ בריש למעלה רבינו שכתב וכמו הוידוי עיקר שזהו פשענו ערינו חטאנו אלא לבד חטאנו דוקא דלאו ונראה .ע״כ הוא האי וידוי עיקר ש״מ אמינא מיקם קא (כלנו)
:כנ״ל פשענו עוינו חטאנו שהוא וכו׳ חטאנו ר״ל חטאנו דכתב ומאי הכי דאמרינן כאן וגס לפניך פשעתי עויתי חטאתי ראשון

 ובגמרא חביר̂ו שירצה עד מכפר יוה״כ אין לחבירו אדם שבין עבירות מכפר יוה״כ למקום אדם שבין עבירות במשנה ע״ב) פ״ה (דף שם .וכו׳ יוה״כ ולא התשובה אין ט
מסו המבקש כל שם עוד .אדם בני של שורות בשלש לפייסו וצריך שם עוד .וכו׳ לפייסו צריך בדברים אפילו חבירו את המקניט כל יצחק רב אמר פ״ז) (דף

מחבירו
עוז מגדל

שכח  נעגירוס בד״א :ל׳א) עומדין(דף אין ופרק ס׳ו) דיומא(דף בחרא פרק .יצליח לא עד גדול ו
ב :ל׳ד) עומדין(דף אין ס׳ . חטא עד ת ד כ אנ׳ ק ו׳ל הי ונו׳ מפורסמות גענירות ו

אני :עכ׳ל נרגיס ולהתנייש  וידוי כמו נתלמוד ראיות כמס ויש היא נכונה סגרא ואת כי אומר ו
 של קולו לומר העס וסכורין שהרג וומס עד קנר על משתטח שהיה שטח כן דשמעון ומעשה עכן

 דנר וזה שנאמר אני רוצח להס אומר לכנדו העיר נני ורצו לעיר'מקלטו שגלה ורוצח כו׳ הוא הרוג
ת. וכהנה הרוצח כו  דיומא גתרא פרק מסודר וזה התלמוד סדר אלא תורה כמשנה חכר לא ז׳ל ור׳מ ר

 משה רכינו כי דיומא כתרא פ׳ הדכר ועיקר מחכורו כקצרה שיכיא התלמוד מן כארוכה ראיות המכיא למשכיל והניחו כמקומו כתכ ודכר דכר וכל שנתכתי כמו תורה משנה קראו ולכך טומדין אין ופרק
ם :כד׳ן יהודה דרכ אליכא דפריק נסהמא ז׳ל והראכ׳ד דרב משמיה טוכיה כר ווטרא רכ כדפריך !'לפסק יומא סוף . רכיעיס ככרכה עד הכפורים יום :י׳ח) (דף דר׳ה פ׳ק .אליו עד וכו׳ שהתשוכה אע׳

: דיומא כתרא פרק הכל . תטור ולא עד שנהגו הוידוי :פ׳ז) (דף

מיי־מוני־ות הגהות
 זידקה הן אאו אדם של דינו נזר מקרעין דברים ארבעה יצחק רבי אטד דר״ה פ״ק [ג]

 עומרין אין ובפרק [ד] ז מקום שנוי אף וי״א ע״ש בו׳ מעשה ושנוי וצעקה השם ושנוי
 בו׳ שמואל דמר קמיה קאימנא הוה המדורי כר אמר [ה] ! חטאיה דפרט מאן עלי הציף

 בן אליעזר כר׳ [ו] :אחר בענין וידוי דמפרשי כאמוראי ודלא הוא וידוי עיקר ש״מ עד
אחד כתוב דר׳׳ה ובפ״ק [ז] :שמחה רבינו וכן ס״ה וכן . ע״ש דכרייתא בת״ק ודלא יעקב

אומר
 כמקומ כתב ודכר דכר וכל שנתכתי כמו תורה משנה קראו ולכך ,

I כדפריך פסק ו'ל
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 רזבירו אח הקטט לא אפילו :צ״ב.) החובל(דף סוף בב״ק משנה .וכו׳ לו שהחזיר אע״פ
:פ״ז;) דיומא(דף בחרא פ׳ יצחק דר׳ מימרא לו והולך מניהו עד וכו' בדברים אלא

 הלך דרב עמ׳(שם) מדגרסינן שמעסם ונראה ,והרא״ש הרי״ף כ״כ .וכו' רבו היה ואם
 כל מרנא בר ר״י והאמר הכי עביד והיכי חנינא מרבי מחילה לבקש פעמים י״ג

 מג' יוחר ממנו יבקש אל מסבירו ממו המבקש
 חנינא דה״ק-דר' ומפרשים שאני. רב פעמים

 אדם בני משאר שאני רבו וכשהוא רבו הוה
 ורש״י .פעמים כמה אפילו ממנו לבקש שצריך

;כי פירש לא
 בההיא שם .וכו׳ אכזרי להיות לאדם אסור י

 הכי עבד היכי מנינא דר׳ עובדא
 מעבירין מידוחיו על המעביר כל רבא י והאמר

 חנן [צ״ב.] החובל ובסוף פשעיו. כל על לו
 ויתפלל שנאמר אכזרי המוחל יהיה שלא מנין

: האלהים אל אברהם
החוטא

 שאמר ומה •• מנינא בר דר׳־י דיומא[פ״ו.]מימרא בתרא פרק וכו׳. למבירו החוטא יא
:במשנה ק״ג בב״ק .ממון לו חייב היה ואם

 וכו׳ הובר שהוא כמו לא א״א הראב״ד כתב :וכו׳ מרובים שעונותיו אדם ב נ£״ג
 בסוף מדאמרינן וראיתו רבינו שפעם וי״ל עכ״ל. [נ׳.] ביבמות זה דבר ועיקר

 לעולם בסמוך רבינו וכהט [מ׳:] דקדושין פ״ק
 חייב וחציו זכאי כאו|ו:גזציו עצמו אדם יראה

 מצוה פשה העולם ולכל המדינה לכל יראה וכן
ולכל העולם ולכל לו שהכריע אשריו אחת

לו אוי אחת עבירה עבר זכות לכף המדינה
לכף העולם וכל המדינה וכל עצמו שהכריע

 ומדינתו עצמו הכריע אם אמר ולמאי חובה
שכיון לומר אלא חובה לכף העולם וכל

 וכמו אובדים הם מיד חובה לכף שהוכרעו
 ומה . ועמורה מסדום ראיה רביט שהביא

הרבה חיים רשעים יש כי הראב״ד שהקשה
כבר

 חייב שהוא מה לחבירו שיתן עד לעולם לו נמחל אינו
 צריך לו חייב שהוא ממון לו שהחזיר אע״פ וירצהו. לו

 את הקניט לא אפילו .לו שימחול ממנו ולשאול לרצותו
 שימחול עד בו ולפגע לפייסו צריך בדברים אלא חבירו

 של שורה ° לו מביא לו למחול חבירו רצה לא .לו
 לא ;ממנו ומבקשין בו ופוגעין מריעיו אדם בני שלשה
 מניחו רצה לא ושלישית שניה לו מביא להן נתרצה
 היה“ ואם [מ] החוטא. הוא מחל שלא וזה לו והולך

:לו שימחול עד פעמים אלף אפילו ובא הולך רבו
 מוחל למחול החוטא ממנו שמבקש ובשעה לבעום וקשה לרצות נוח יהא אלא יתפיים ולא אכזרי להיות לאדם אסור י

 הנכון ולבם ישראל זרע [ס] של .דרכם וזהו יטור ולא יקום לא הרבה לו וחטא לו הצר ואפילו הפיצה. ובנפש שלם בלב
 נתפייסו ולא מחלו שלא לפי הגבעונים על אומר הוא וכן .נצח שמרה ועברתן אלא כן אינן לב ערלי כוכבים העוברי אבל

א :המה ישראל מבני לא והגבעונים  ומעמידן אדם בני עשרה מביא מחילה שיבקש קודם חבירו ומת לחבירו החוטא י
. ליורשים יחזירו ממון לו חייב היה ואם .לו עשיתי וכך שכך זה ולפלוני ישראל אלהי לה׳ חטאתי בפניהם ויאמר קברו על

ויתורה: דין בבית יניחנו יורשין לו יודע היה לא

שלישי פרק
ל א  על יתירות שעונותיו וטי . צדיק עונותיו על יתירות שזכיותיו סי . ועונות זכיות לו יש האדם מבני ואחד אחד כ

צדקת. זו הרי עונותיהן על מרובות יושביה כל זכיות היו אם המדינה וכן בינוני. למחצה מחצה רשע. זכיותיו
שעה. הרי מרובין עונותיהם היו ואם  כולו: העולם כל וכן זור

 ברשעו מת הוא מיד זכיותיו על מרובין שעונותיו *אדם ב
היא מיד מרובין שעוגותיה מדינה וכן עונך. רוב על שנאמר
בל וכן .וגו׳ רבה כי ועמורה סדום זעקת שנאמר אובדת

:שם עשץ סמ״ג .שס טור א

משנה לחם

הראב״ד השגת
 רשפים שכשאמרו סונר שהוא כמו לא א׳א • נרשמו מח הוא מיד זכיוהיו על מרונין שעונותיו *אדם

ם, שמיד למיתה לאלתר נחתמין  ימלאו שלא לאלתר נחתמין אלא הרנה חיים רשעים יש כי כן ואינו מסי
;[נ׳] נינמוס זה דבי ועיקר ,עליו שנגזרו הדור שני ימיהם

העולם

 ומעמידן אדם בני עשרה מביא מש ואם פעמים משלש יוחר ממנו יבקש אל מחבירו
 (דף שם .וכו׳ ובא הולך רבו היה ואם •• רבינו בדברי זה כל ונתבאר וכו׳ קברו על

 חנינא רבי אקפד וכו׳ חנינא ר׳ אשא וכו' עייל דרבי קמיה סדרא פסיק הוה רב פ״ז)
 יוסי ר׳ והאמר הכי עביד והיכי אשפייס ולא דכיפורי יומא מעלי חליסר לגביה רב אזל
 מחמיר שאני רב ז״ל רש״י מפרש שאני. רב ומשני וכו׳ מחבירו מפו המבקש כל חנינא בר

 חנינא עודור׳ והקשו . היה רבו מנינא דר׳ כלומר שאני רבו גורס ורבינו עצמו. על היה
 וכו׳ חזא חלמא חנינא ר׳ אלא וכו׳ מדושיו על המעביר כל רבא אמר והא הכי עביד היכי

 משוס ראש יהיה שרב כדי הוא ימות שמא ישיבה ראש יעמוד שרב בחלומו ראה כלומר
 מהכא אדחייה דאמר לו מוחל היה לא ולכך נימא כמלא בחבירתה נוגעת מלטש דאין

 היכי פעמים אלף אפילו דברבו שאומר רבינו לדעת וא״ת ראש. יהיה ושם לבבל ■ויברח
̂משם שלא רב חייב היה הא מהכא אדחייה אמר  מקום דמכל וי״ל שיפייסנו. עד ללכת
רגליו ישא לו למחול רוצה אינו פעמיים כמה אחר ואופן צד שבשום רב שיראה כיון

;לבבל וילך
̂חד אחד כל א פ״ג  הוא סבור שרבינו מה לפי הדברים עיקר .וכו׳ האדם מבני ו

 מרובין שזכיותיו. שנמצא אדם כל שבעיר היחידים נדונים שבתחלה
 ראו אם כולה המדינה דנין ואח״כ . רשע מזכיותיו מרובין שעונותיו ומי צדיק מעונותיו
 כמו ונצולים ממנה יוצאים ודאי והצדיקים נחרבת ודאי אז מזכיותיה מרובין שעונותיה

 היא מעונוהיה מרובין זכיותיה נמצאו ואם .רשע עם צדיק הספה דהאף לסדום שעפו
 ואחר .לבדה ואחד אחד מכל מהדפעיס נפרע פהקב״ה אלא אותה מחריבי! ואין צדקת
 העולם כל שהוא המדינות כל וזכיות עונות ושוקלין חוזרין לבדה ומדינה מדינה כל שדנו
 המדינה ואפילו כולו העולם כל נחרב אז מזכיותיהן מרובים עופשיהן נמצא אם כולו

 דור בימי שהיה כמו בלבד הצדיקים אלא מהם ניצולין ואינם מעונותיה מרובין שזכיותיה
 ואפי' כלו העולם כל נצול אז מעונותיהם מרובים זכיותיהן נמצאו ואם נח שנצול המבול

 וזה בלבד. הרשעים מן פורע והקב״ה נצולים הם מזכיותיהן מרובים שעונותיהם המדינה
 חייב חציו כאילו עצמו אדם שיראה צריך מ׳) (דף בקדושין שאמר ממה ז״ל רבינו למד
העולם כל את ששוקלין משמע כו׳ אמת עבירה עבר וכו׳ העולם כל ואת וכו׳ זכאי וחציו

 כיון רשעת ואחת צדקת אחת שיהיה המדינות שיקול לן אהני מאי תאמר ואם .כלו
 כל כשיהיה לן דאהני וי״ל .אזלינן העולם כל ובתר כלו העולם כל את לנין כך שאחר
̂א שהיא מה כפי ומדינה מדינה כל רואין אז חייב וחציו זכאי חציו העולם  רשעת אכרה

 שרבו העתם דאפי׳ י״ל א״נ .נאבדים והרשעים נצולת היא צדקת היא ואס נחרבת היא
 נחרבין מרובין שעוגותיה המדינה גוונא בכל מעונותיו זכיותיו או מזכיותיו עונותיו

 דאהני וי״ל .כלו העולם כל שיקול לן מאיאהני א״כ וא״ח נצלח. היא מרובין ושזכיותיה
 העולם שכל גיון חסד כלפי ממה חסד רב אמרינן דלא חייב וחציה זכאי שחציה למדינה לן

 ;נצלת היא מעונותיו מרובים עולם של זכותיו ואם נחרבת היא מזכיותיו עונותיו מרובין
 ראינו צדיקים כמה דהא לזה קשה .וכו׳ מת הוא מיד וכו׳ מרובין שעונותיו אדם ב

 פ״ק בסוף בברייתא דאמרינן קשה ועוד שחיים. רשעים וכמה ̂שמתים
 כל את ששרף כמי ודומה לו מריעין מעונותיו מרובין שזכיותיו כל ל״פ:) דקדושין(דף

 ההורה כל את שקיים כמי ודומה לו ממיבין מזכיותיו מרובין שעונותיו וכל כלה התורה
 בקושיא נאמרו תירוצים והרבה ליכא עלמא בהאי מצות דשכר סוגיא באותו והעלו כלה

 ורבינו .העוה״ב מיתת לומר רוצה ברשעו מת כאן שאמר במה רבינו דכוונת ונראה .זו
 זכיות ששוקלין כשם ואמר לקמן שביאר כמו מיתתו בשעת העשוי בשיקול כאן איירי
 מ״מ וכ״ת .איירי מיתה בשעת העשוי בשיקול השתא דעד משמע מיתתו בשעת האדם

 יש למיתה. נחתם רשע שנמצא ומי לחיים נחתם צדיק שנמצא מי בר״ה לקמן כתב הרי
 כמו הדין באותו רשע דקאמר ורשע הדין באותו צדיק לומר רוצה דקאמר דצדיק לומר

 מעונותיו מרובין זכיותיו שנמצא מי לקמן ז״ל רבינו כתב לא ולכך ז״ל הרמב״ן שהירן
 שוס לו לפרוע הקב״ה ורוצה גמור רשע שיהיה שאע״פ צדיק כתב אלא לחיים נחתם
 קושיא ז״ל הראב״ד השיג ובהשגות :הדין בזה צדיק ומקרי חיים לו נותן מצוה שכר

 תירן והוא ממש מיתה היא דקאמר ברשעו מת דהך שהדין שסובר מפני רבינו על זו
 החולז(דף פרק בסוף כדאמרינן הדור שני שהם ימיהם ימלאו שלא לומר רוצה דמיתה
 בשעת לאדם שפוסקים שנים' אלו ופירש״י ,דורות שני אלו אמלא ימיך מספר את מ"פ:)
 שיחיה לידה בשעת עליו גזור שאס לרעתו לומר רוצה למיתה נחתם ואפילו ע״כ. לידתו

סדום זעקת שנאמר .וכו׳ שעוגותיה מדינה וכן ארבעים; אלא ימיה לא שנה ממשים
ועמורה

מיימוניות הגהות עוז מנדל
הו א :מדרשות וכמה גתלמוד מקימות וכמה נו'!) (דף דר׳ה פ׳ק . המה עד דרכם יז ט  לחנירו החו

פ׳ בכ׳ק .הפ׳ סוף עד חייב היה ואם : וכמכילתא פ׳ו) (דף דיומא נתרא פ' .וכך כך עד
מקומות וכמה כמשנה ק׳ג) (דף עצים הגהל

 !כיותיו סל מרובין שעונותיו אדם :)1י' (דף דר׳ה פ׳ק . כולו העולם כל פד ואחד אהד כא פ״ג
ך. רוב על שנאמר מת הוא מיד ב ; שניס(שס) ראשי ארבעה פ׳ עונ ת  כמו לא ו'ל הראב׳ד כ

ט) פ׳ וסוף יפה !ה פירוש אומי ואני ;עכ״ל ביבמות זה דבר ועיקר עד סובר שהוא מ׳  מספר גבי ההולן(
 פוהתין זכה לא לו׳ משלימין זכה דורות שני אלו אמלא ימיך מספר את דתניא כתנאי דאוקימנא אמלא ימיך

 עם זה ופירוש דר״ה קמא בפרק יוחנן א׳ר כרוהפדאי דר׳ מימרא על פירושי! שאר עם פירוש לפרש רגילים ואנו הסוד מגלה שס אשר והסוגיא לו פוחתי! זכה לא לו מוסיפין זכה וחכ׳א ר׳ע דברי לו
ר ת ס ימלא איש וכל שכתבתי כמו תורה במשנה כמנהגו לפרש רצה ולא עברי ללשון בבלי מלשון מקום בכל התלמוד לשון העתיק הוא כי ז״ל ר'מ על בזה תפיסה אין אבל הרבה ומקובל מופלג בו המקובל מ

את

מר ב ה׳‘ישא או תו כ מר אחר ו ש ,כו׳ פנים ישא לא אשר או ה [הוכיחו ״ ע׳  דישור מקרא ז
שים על תי וישר חטאתי ויאמר אנ  שורה ואין שורה לשון ישצר ופירש״י .לי שוה ולא העוי

ת חו ש פ של שלש אדם בני מ ב פעמים ו תי וישר חטאתי דכתי ש דהן לי שוה ולא העוי  של
ת שונו שת של ל ה בק ל חי א דרב התם כדאיתא [ח] :ע״כ] ,מ ת א ר׳ לגבי א ר חנינ ס  תלי

בל דפרק בירושלמי [ט] !ע״ש ,לפייסו דכפורי יומא מעלי חו  שצריך אמר דאת הא גרסינן ה
ל חו מ שלא ל א אבל רע שם לו הוציא כ ת מחילה לו אין רע שם לו הוצי מי ל : ע״כ עו


