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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
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 שוי)לין ואין ונו׳ הזכיוח מנין לאי אינו זה ושיקול שכחב גמה רגינו זה מירן כנר

 מצוה ועשה גמור רשע שהוא לנו שיראה אאשר שכנר הרי דעות. אל של נדעחו לא6
: מוג דנר נו נמצא יען באניה שנאמר כענין שיזכה ראוי שנעכורה

 גמור צדיק אאילי אוסר רשנ׳׳י מ׳:} דקידושין(דף א״ק סוף וכו׳. שניחם מי כל ג
 אח אינד נאחרונה ומרד ימיו כל
 מצילנו לא הצדיק וצדקת שנאמר הראשונות

 ומחצה עונות כמחצה ונהוי ואריך רשעו ניום
 אמר הראשונות את אינד ולמה כלומר זכיות

 ששוקלים וכשם :הראשונות על נחוהא ר״ל
 דרבי מימרא ע״ז;) (דף השנה א״קדראש וכו׳.

:יוחק רני אמר כרוססדאי
לפיכך

 לזכות השלם כל את הכריע שצדק זה עד וכו׳ עצמו שיראה אדם כל צריך לפיכך ד
מ'): ל׳׳ע דקידושין(דף סא״ק נרייחא והצילו.

 ימדה ב״ר ר״י תניא פ״ו:) דיומא(דף נתרא פרק אדסוט׳. עונות ששוקלים כשעה ה
̂ן אין שלישית לו מוחלין ושניה ראשונה פעם עבירה אדם עבר אומר  לו מוח

 עס שלש פעמים אל יאעל אלה כל הן שנאמר
 אין רביעית לו מוחלין שלישית והתניא גבר

זו הא ביחיד הא לו מוחלין  גירסת היא בצב̂ו
 היה לא והראב״ד רבינו גירסת והיא הרי״ף
 נין נגמרא הארש ואין כתב ולפיכך כן גורס
 דגרסינן ודע ,מצאו מאין ידעתי ולא לצבור יחיד

ליום כיתות שלש אומרים נ״ש דר״ה בא״ק
הדין

 הן מיד מזכיותיהן מרובין עונותיהם היו אם כולו העולם
 זה ושקול .האדם רעת רבה כי ה׳ וירא שנאמר נשחתין

 זכות יש .גודלם לפי אלא והעונות הזכיות מנין לפי אינו
.טוב דבר בו נמצא יען שנאמר עונות כמה כנגד שהיא

 אחד וחוטא שנאמר זכיות כמה כנגד שהוא עון ויש
 אל של בדעתו אלא שוקלין ואץ .הרבה טובה יאבד

 כלבו ואמר הזכיות על ותהה שעשה המצות על שניחם מי כל ג ♦ העונות כנגד הזכיות עורכין היאך היודע והוא דעות
 וצדקת שנאמר בעולם זכות שום לו מזכירים ואין כולן את איבד זה הרי אותן עשיתי לא הלואי בעשייתן הועלתי ומה

 כך מיתתו בשעת ועונותיו אדם זכיות ששוקלין וכשם .הראשונות על בתוהה אלא זה אץ רשעו ביום תצילנו לא הצדיק
 נחתם צדיק שנמצא מי .השנה ראש של טוב ביום זכיותיו עם העולם מבאי ואחד אחד כל עונות שוקלין ושנה שנה בכל
 לאו ואם לחיים נחתם תשובה עשה אם הכפורים יום עד אותו תולץ והבינוני למיתה נחתם רשע שנמצא ומי לחיים. [א]

 ונרדמים משנתכם ישינים עורו כלומר בו יש רמז הכתוב גזירת השנה בראש שופר שתקיעת **אע״פ ד למיתה: נחתם
 שנתם כל ושוגים הזמן בהבלי האמת את השוכחים אלו כוראכם. וזכרו בתשובה וחזרו במעשיכם וחפשו מתרדמתכם הקיצו
 הרעה דרכו מכם אחד כל ויעזוב ומעלליכם דרכיכם והטיבו לנפשותיכם הביטו יציל ולא יועיל לא אשר וריק בהבל

ה. לא אשר ומחשבתו כ  העולם כל וכן חייב. וחציו זכאי חציו כאילו כולה השנה כל עצמו שיראה אדם כל צריך לפיכך טו
 מצוה עשה .השחתה לו ונרם חובה לכף כולו העולם כל ואת עצמו את הכריע הרי אחד חטא חטא חייב. ו*חציו זכאי חציו
 זה עולם יסוד וצדיק שנאמר והצלה תשועה ולהם לו ונרם זכות לכף כולו העולם כל ואת עצמו את הכריע הרי אחת

 ולעסוק טובים ובמעשים בצדקה להרבות ישראל בית כל נהגו זה ענץ ומפני .והצילו לזכות העולם כל את הכריע שצדק
הגו.השנה מכל יתר הכפורים יום ועד השנה מראש במצות השגתהראב״ד -ונ

 שמעיגב הערמג מן זה f>'f< . המלה 1ב שחמא ן1ע עליו מחשנץ אין אדם עונוה ששוקלין *נשעה כנסיות בבתי ולהתפלל אלו ימים בעשרה בלילה לקום כולם
חסד ורב השנה כראש שראה לפי מאד. ונפרדים זרים הם1 אחדים שהן כדעתו ומדמה בזה זה הדברים *כשעה ה :היום שיאור עד ובכיבושין תחנונים בדברי

 ברבי יושי רבי ביומא וראה . המדה היא וכך ראשון ראשון מעביר ר״י דבי והנא חסד כלפי מעהשחטא עון עליו מחשבין אין זכיותיו עם אדם עונות ששוקלין
 בדעמ סבר לו מוהלין אין רביעית לו מוסלין ושלישית ושנייה ראשונה פעם חומא אדם אומר יהודה

ר ס הביפונים ולהציל הגדול הדין ליום היא ישמעאל דרבי דההיא מאד רחוקים והן אחד ענין שהן ב מ מגי
 מעשיר ובתחלת הזה בעולם יהודה ברבי יוסי דרבי הא אבל עון למחילת זכר שם ואין הלל בית כדברי

הצעת היא זר • לגמרי מחולין שהם צריכין אינן הראשונים אלו למרק ויוה״כ יסורין שצריכין החמורים מן שהם אפ״פ תשובה מהם עשה אס לידו שיזדמנו והשלישי והשני הראשון שחעא ואילך עונשו מימי אדם של
:מצאו מאין ידעתי ולא לצבור יחיד בין בגמרא הפרש ואין ועיקרן הדברים

:תקפא סי׳ או״ח עור ב .מג עשין המ״ג ,תקפד סי׳ או״ח עור א

משנה לחם
 היה הקב״ה למה מזכיופיה מרובים עומסיה דסדום כיון א״כ וא״ס . רנה כי ועמורה

 מאלה מפני לומר ויש .שנאבדה ממן דהדין כיון צדיקים הממשים בשביל להם מוחל
;כך הדין שאין אע״ס מוהל היה אברהם

ט׳. שניחם מי כל ג  יוחאי בן ר״ש דברי בברייחא מ׳) (דף דקדושין פ״ק סוף ו
 דשוקלין סובר רבינו וכו׳. ששוקלין וכשם עלהראשונוח: בהוהא בגמ׳ ופירשו

 השנה דראש בא״ק שאמרו ממה לו שיצא ונראה השנה. בראש וכן שלאדם מיההו בשעה
 אמרו ועוד השנה ראש של שקול הדי וכו׳ השנה בראש נאחחים ספרים ג׳ מ״ז:) (דף
 וכו׳. הבינונים המיתה: ליום הוא שזה רבינו וסובר וכו' הדין ליום טתוס ג׳ שם

 יורדים בינוניס וכו׳ הדין ליום כהוח שלש בברייסא שס אמרו י״ז) (דף דר״ה פ״ק
 יורדק בגואה ישראל אושעי וכו׳ מסד ורב אומרים ב״ה וכו׳ ועולין ומצפצפין נגיהנס
 בחורה שכפרו ואפיקורוסין והמסורות המינין אבל וכו׳ חדש עשר שנים בה ונדונין לגיהנס
 לדורי בה ונדונים לגיהנס יורדים וכו׳ צבור מדרכי ושפרשו המתים בהמייה ושכפרו
 החם וכו׳ והבאתי כתיב והא וכו׳ חסד ורב אומרים ב״ה מר אמר וקעודיפס דורות.
 תקנתא להו ליס כי ותירצו חקנתא להו לית אמרת והא והקשו בגואן ישראל בפושעי

 סגיא לא וכו׳ ישראל פושעי עק נמי בהו ואית וכו׳ עונות מחצה הכא עומס ברוב
 דלא קרקפהא א׳׳ר ניהו מאי בגופן ישראל פושעי שם עוד וכו׳: והבאתי בלאו נהו
 לגיהנם יורדין בימנים ישראל פושעי דדוקא מ״ש ז״ל רבימ לברי ונתבארו תפילין מנח
 דמים ושואכי הדברים. כלשאר נחבארו וכן חסד כלאי ממה חסד רב בינונים שאר אבל

 וכו׳ נחתם חשובה עשה אם : בגמרא מצאתי לא ערלתו והמושך הרע לשון ובעלי
 על מחצה הא למיתה גחחם אמאי חשובה עשה לא כי וא״ת .למיתה גחחם לאו ואם

 אמד עון הוי תשובה עשה דלא דהיכא בזה תירצו כבר מסד כלפי מעה מסד ורב מחצה
לא ואס משונה לעשות חייב הוא תשובה של ימים עשרה דבאלו משום העומס על נוסף

למלך משנה
ד׳ ע״ז.) (דף דר״ה פ״ק משנה .וכו׳ אדס זכיות ששוקלין וכשם ג פ״ג  נידון העולם פרקים נ

 מרון כבני לפניו עונרין באי כל בר״ה האילן פירות על בעצרת התמאה על בפסח
 שמתו מי בפרק התבואה על בפסח ז״ל התוספות וכתבו .מעסיהס כל אל המבין לבס יחד היוצר שנאמר
 ששמעו זו את זו שמספרות רוחות שתי שמע דבר׳׳ה משמע ר״ה ערב אשתו שהקניעתו חסיד גבי [י״ח;]

 דין מזכירין היו בר״ה בשמים ושמא אותו מלקה ברד ראשונה ברביעה הזורע שכל הפרגוד מאחורי
 לדקדק ויש . ע״כ התבואה על בפסח דין וגזר בר״ה גדונין הכל דאמר יהודה כרבי א״נ כפסח הנגזר

 דבד׳ אמתניהין ז״ל הר״ן במ׳׳ש ונ״ל . בפסת הנגזר דין בר׳׳ה מזכידין סיבה דלאיזה קמא בתירוצא
 עולמ באי כל בר״ס אבל ־אלו זמנים בג׳ העולם לכל נידונין הללו דברים דשלשה נידון העולס פרקיה

 דין בר״ה מזכירין מש״ה כן כי הנה . ע״כ האלו מדברים חלקו לו וגוזרים אחד אחד לפניו עוברים
 הר׳ן כמ׳׳ש ופירותיו תבואותיו ועל שלו המאורעות כל על האדם נידון דבר״ה משוס בפסח הנגזר
 לאיש לתת כדי■ העולם כללות אל כבר שנגזר מה לידע צריך מעשיו פי על בר״ה נידון שאדם וכיון

 ההיא דמוקי בתרא בתירוצא לדקדק יש תו . בפסח הנגזר דין בר״ה מזכירין היו הכי ומשוס כדרכיו
 אתיא לא מתני׳ דהא שמתו מי דפ׳ ההיא כמתני' אתיא לא רע׳יכ דכיון יהודה כרבי שמתו מי דפרק ,

 דין וגזר בר״ה נידונין הכל דאמר כר״מ שמתו דמי ההיא מוקי לא אמאי א״כ בגמרא כדמשמע כר״י
 הדין דלר״מ משוס כר׳׳מ ולא כר״י שמפו דמ^ ההיא לאוקמי להתום׳ להו דניחא ונראה .ביוה׳כ שלהם

 הלכהת למאי וא׳׳כ הדין ויתבטל תשובה יעשו יוה״ה דעד אפשר דהא ומוריד מעלה אינו ר״ה של
 יום של שעצומו ביוה״כ אלא להכריז להם היה לא שיתבטל שאפשר כיון הדין בר״ה ברקיעא הכריזז

*דין גזר .הוא  פדנו מה לדעת צריך בפסח דין וגמר בר״ה הוי דין דמחלת יהודה ר׳ לדברי אבל .
 משום בר״ה; שדנו מה ברקיעא הכריזו ומש״ה דין דגזר זמן קודם הוא הזריעה דזמן משוס בר״ה

 גמר־ כפי הוי וקצירה שהזריעה נמצא ביוה״כ דין וגמר בר״ה הוי דין דתהלת לר״מ אבל לזריעה דאצטריך
̂׳ה ר״ה של ההכרזה נצרכה לא א׳׳כ יוה״כ של דין :כר״צג ולא כר״י למתני׳ מוקמי ומש

 אחר נידון שהעולם לפי אומר בר״ש ר״א מ׳:) דקדושין(דף בס^ק .וכו' אדם כל צריך לפיכך ד
העולם כל ואת עצמו את שהכריע אשדו אמת מצוה עשה רובו אחר נידון והיחיד רובו

לכף
העונות: על נוסף אמד עון הרי עשה

:יס3םו ומעשים מצות לעשות צריך ימים עשרה כאלו לכך צמעשיו לחשש גר״ה מזהירין שנשופר מפני כלומר .זה ענין ומפני ד
היא וכך ראשון ראשון מעביר פשע על ועובר עון משא: ישמעאל רבי דבי תנא אמרו י״ז.) (דף השנה דראש קמא בפרק מ'. זכיותיו עס אדם עונות ששוקלין כשעה ה

המדה
מיימוניות הגהות

 כחב הרטב״ן אבל .לגיהנם ®י׳ זו ומיתה עד לחיי פי׳ אלו רחיים החוספוח פירשו ]6[
 בימים אינם ולמיתה לחיים שאמר וזח הזה העולם לענייני אלא בר״ה נידון אדם אין וז״ל

אותם בינו נהם וכיוצא ועוני בנים ומיתת נגעים הזה שבעולם העונשים בל אלא בלבד
חכמים

 I :כד׳ן מאד גדול כי הזה הנכון הסוד נדרך דרך אם יודע ומי ים מני ורחנה מדה מארן ארוכה שאלה אותה
: דר׳ה פ׳ק ז׳ל אלפס ר׳י וחיכרה מ׳) דקדושין(דף פ׳ק סוף .הראשון על עד שניחם מי בל :פירושן שתיבל

עוז מגדל
 תימצץ כמה לנו ויש דר״ה פ״ק מקשים העולם רוב. ז׳׳ל הראב״ד שהזכיר והקושיא . כרצונו לפרש ידו את

 מדר׳ זה פסק לא ז״ל ר״צג כי לי אומר ולבי ז״ל. התוספות בעלי מרבותינו שקבלנו העניןכמו בפשט
 ופירושו הענין זה יסתיר ג״כ והוא ר״ה של כיו׳ט הוא כי׳ ופירש הפרק בזה לפניו עד כרוספדאי

 תשוגע כי ואמר המישי פרק לפנינו בקצרה וכללו התורה יסודי מהלכות שני פ' הבורא ידיעת בחדרי
ד ושיקול ע הכו׳ ת. כנגד הזכיות עורכין ז  מקומום מקצת עם דקדושין ובפ׳ק במדרש העונו
דר״הובגירסא, ס״ק היא כרוספדאי דר׳ מימרא: למיתה. נהתס עד כו׳ שפוקלין וכשם

ואין
ענין



משנה בסף תשובה הלכות . מדע משנה כסף

̂מסמים נכהנים גמורים רשעים .לחיים לאלחר וגחתמיס גנמגים גמורים צדיקים הדין  ו
 כלאי ממה מסד מ אומרים וב״ה ועולים ומצפצפים לגיהגם יורדים בינונים למיתה לאלתר
 אימ עצמו ועון רבא אמר המדה היא וכך ראשון ראשון מעביר ר״י דבי תנא חסד.
 כנגד זכיותיו נמצאו ואם שכתב כיון בהדייהו.וא״ת מיחשב עונות רובא איכא דאי נמחק

כל על מעבירין ואילך משלישי חשר עונותיו
 נחתם הוא מיד א״כ ראשון ראשון עוטהיו
 הולים שהבנונייס למעלה כתב והיאך לחיים
 נחתמים תשובה עשו לא ואם יוה״כ עד אותם

 מעבירין אין ואז בר״ה מיירי דלעיל וי״ל למיתה.
 אס גס עונותיו כל מונין אלא ראשון ראשון

 מיתחו בשעת מיירי והכא השני את גס הראשון
 א"כ וא״ת .לגיהנם או עדן לגן ילך אס לדעת

 ביחיד בד״א קאמר היכי מיירי מיתה דבשעת
 שייך לא בצבור דהא וכו׳ חולין בצבור אבל

 אחד ביום מתים אין הצבור שכל המיתה בשעת
 לגיה̂ג או לג״ע ילכו אס כאחד שנידון לשנאמר

 שייך לא המיסה ובשעת להן, תולין שאמר ועוד
 כאחד נדונים שהצבור לומר דשייך וי״ל .סולין

 כל אם כיצד והא לגיהנס או לג״ע ילכו אס
 לשילך עצמו בפני עון עשה לא מהצבור אחד

 בכלל והצבור לנ״ע לילך ראוי הוא אבל לגיהנם
 לגיהנס ללכת בעדם הראויים חטאים מטאו
 שהרי לגיהנם כשימות ואחד אחד כל ילכו

 ולא לעוה״ב חלק להם אין הפלגה דור מצינו
 .כדאמרן ודאי אלא כאמת כלס שמחו אשכחן
 עומס שלש להם שחולין עניינו מלין ומ״ש
 כל שישקלו עד במשקל אותן מניחין ואין אלו

 נמצאו אם עונותיהם שנשקלו כיון עונותיהם
 ג׳ אותם זכיותיהס על מרובין ואילך מרביעי

 ואם הכל על אוהס ודנים מצטרפין עונות
 ואילך מרביעי עונותיהם כנגד זכיותיהם נמצאו

 לא מעתה ,ראשון ראשון עונותיהם כל מעבירין
וז״ל הדאב״ד עליו שהקשה מה רבינו על ׳יקשה

זה

 נמצאו אם ואילך משלישי אלא שני ולא תחלה בו
 שתי אותם זכיותיו על מרובין ואילך משלישי עונותיו
 נמצאו .ואם . הכל על אותו ודנץ מצטרפים עונות

 מעבירים ואילך שלישי מעון אשר עונותיו כנגד זכיותיו
 ראשון נחשב שהשלישי לפי .ראשון ראשון עונותיו כל

 ראשון הוא הרי הרביעי .וכן השנים. נמחלו שכבר
 דברים במה .םופן עד וכן השלישי נמחל שכבר

 פעמים אל יפעל אלה כל הן שנאמר ביחיד אמורים
 שני ראשון ע-ון להן תולין הצבור אבל .גבר עם שלש

 ארבעה ועל ישראל פשעי שלשה על שנאמר ושלישי
 להן מחשבין זה דרך על להן וכשמחשבין .אשיבנו לא

 עונות מחצה בכלל היה אם הבינונים ואילך. מרביעי
 חטאו כפי אותו דנין מעולם תפילין [נ] הניח שלא שלהן

 שעונותיהן הרשעים כל וכן .הבא לעולם חלק לו ויש
 לעולם חלק להן ויש חטאיהם כפי אותן דנין מרובים

 פי על אף הבא לעולם חלק להם יש ישראל שכל הבא
 ארץ. יירשו לעולם צדיקים כולם ועמך שנאמר שחטאו

 .הבא העולם והוא החיים ארץ כלומר משל זו ארץ
 :הבא לעולם חלק להם יש העולם אומות חסידי וכן

 נכרתים אלא הבא לעולם חלק להן שאין הן ואלו [ד] ן
ולעולמי לעולם וחטאתם רשעם גודל על ונידונין ואובדין

עולמים

 דר״י ההיא לבינו ולדעת .פראב״ד עכ״ל ועיקר הדברים הצעת היא זו וכו׳ הערטב מן זה
 :ישמעאל דר׳ דההיא דומיא לגיהנס או לג׳׳ע ילך אם בשנדון יהודה ב׳׳ר

 ב״ה דבינוניםדאמרי אמרינן י״ו.) ס״קדר״ה(דף וכו׳. מחצה בכלל היה אם הבינונים
 בגופן ישראל פושעי עון עוונותיהם בכלל שאין דוקא חסד כלפי מטה מסד רב

. מעולם תפילין מנח דלא קרקפתא ניהו ומאי
 קיימם שלא עשה מצות לשאר דה״ה וכחבהר״ן

 המזון על בירך ולא ק״ש קרא שלא כגון מעולם
כשנמנע דדוקא ז״ל ר״ת וכתב . מעולם אמריו

 אבל בעיניו בזויה שהמצוה מחמח מלהניחס
 צריכין שהם מפני אלא מלהניחם נמנע אינו אם
 בהם ליזהר יוכל לא שמא ירא והוא נקי גוף
 ומפורש עכ״ל. בגופן ישראל פושעי בכלל זה אין
 עון עוטתיהם בכלל שיש דביטנים בגמרא שם

 ■עונותיו ואס ועולים מצפצפין בגופן ישראל פושעי
 ישראל פושעי עון עונותיו ובכלל מזכיותיו מרובין
 ולאחר חדש י״ב בה ונידונץ לגיהגם ־יורדין בגופן

 מפזרתן ורוח נשרפת ונשמתן כלה גופן חדש י״ב
 להם הוא וזכות כלומר הצדיקים רגלי כפות תחת
 הצדיקים דעלכ״פ הצדיקים רגלי תחת שהם

 אבל בברייתא ומסיים .רחמים עליהם יבקשו
 בתחיית ושכפרו בסורה שכפרו האפיקורוסים

 חתיתם ושגתגו הצבור מדרכי ושפירשו המתים
 כגון הרבים את והחטיאו ושחטאו חיים בארן

 בה ונידונין לגיהנם יורדים נבט בן ירבעם
 כלים אינם והם כלה וגיהנס דורות לדורי
 החיים בארן חתיתם דשנתנו מסדא רב ופריש
 הצבור על יהירה אימה שמטיל פרנס היינו
 היכא צ״ע רבינו שכחב והשאר שמים. לשם שלא

 העולם אומות חסידי וכן וט״ש :להו מיימי
 (דף חלק בם׳ ור״י אליעזר דר׳ פלוגהא .וכו׳

 המשנה בפירוש רבינו וכתב .כר״י ופסק ק״ב:)
 ארבעה בהדי לבלעם דמני מתני׳ משמע דהכי

 הבא: לעולם סלק להם שאין הדיוטות
חמשה

משנה לחם למלך משנה
ו׳ ומת לכף ה .נ מ ובהלכות בהדייהו. מיחשב עונות רובא איכא דאי נמחק אינו עצמו ועון רבא אמר המדה ופיות לו יש האדם מבני ואחד אחד כל ח״ל נפרקין לעיל ו׳ל רנינו מ׳ש לפי ו

נכשל אם בדרכיו וחמים ישר אדם פירוש וז״ל ז״ל הרי״ף פי׳ האחד פירושים, ב׳ פו פירש דמתמלה מיכה ׳1כ העולם כל וכן כו׳ המדינה וכן כו׳ צדיק עונותיו על מרונוס שזכיותיו מי ועונות
מי אשייו קאמי לא אמאי קשה וא״כ העולם את ואה׳כ המדינה את ואח׳׳כ האדם אה דנין וכך מעבירו אלא כותבו הקב״ה אין החטא אוחו מעודו לידו חטא בא לא ועדין בחטא י*״ ״’ש
ו כידיט עלה למ״מ כעל הרב של ומיסודו . העולם כל ואת המדינה ואת ,עצמו י י י ״ שלש פעמים אל יפעל אלה כל הן כדכחיב מתחלה לחייבו שלא הקב״ה של מדתו היא “®״י' י

מעביר ר״ה במס׳ המאמר מאמרים ב׳ שהרכיב הרי ע״כ. וכו׳ רבא אמר גבר עם ””” יוצאים והצדיקים נחרבת מרובים עונותיה אם
 אומר
בעת

ל”ז ,׳ .
 ושני ראשון שהעון ר״ל נמחק אינו עצמו ועוין דקאמר מאן דלדעס ז״ל הר״ן שם ביארו
 מגלגלין ושני מראשון מון עונות רופא איכא ואי ועומדים תלויס הם לו מונין דאין
 באומרו הכונה דאין הגאון שם שפירש אמר פירוש שם ויש .לא ליכא ואי הכל את עליו

 ראשון בין הפרש אין ולדעתו חשיבי. קא דלא ושני ראשון חטא לענין ראשון מעביר
 שמעבירס אע״פ רבא כלליוקאמר ■עונות עשה לא כאילו ונחשב שעושה_מעבירם העונות כל כלומר ראשון מעביר זכאי שרובו לאדם רואה כשהקב״ה וה״פ , שאל לכל כלל ושני

 ראשון ראשון מעביר ואינו נחשב אחד כל ודאי אז עונות רובן אם אבל לגמרי אז נמחקים העונות אותם זכיות רובם •נמצאו שאם ועומדים תלוים אלא לגמרי נמחקים אינם
 נמצאו ואס לשון אבל פלל, קאחשיב לא ושני ראשון דחטא ר״ל ראשון ראשון מעביר ופירש המאמרים שני ומרכיב רבו ז״ל הרי״ף דרך לו תפס דרבינו לכאורה ונראה כלל

 עונות לו היו לא כאילו ואחד כל דמעביר ר״ל ראשון ראשון מעביר דפירוש דמכמע הגאון לפירוש קצת נוטה אח״כ שכתב ראשון ראשון עונותיו כל מעבירין עונותיו כנגד זכיותיו
וכך מעבירם ושני הראשון החטא כלומר ראשון ראשון מעביר פירושו והכי ז״ל הר״ן בשם כדכהב ז״ל הרי״ף של דרכו תופש שהוא ודאי נראה לכך סתומים. הס רבינו דברי לכו

 לכקול נפקותא שום ליכא שקול העולם כשאין אבל חייב וחציו זכאי הציו כשהעולם אלא המדינות
 מדינה מדכר לא פונות רונו או זכיות רונו או אלא שקול כשעולם איירי דלא בגמרא ומש״ה .המדינות
: (דף ויצא) פרשת בדרשותיו מהרימ׳ע מ׳ש עיין (א׳ה .בשיקולה מידי לן נפקא לא דהא ע) י׳

 רביעית לו מוחלין שלישית מוחליןלו שניה לו מוחלין ראשונה פעם עבירה עובר אדם אומר יהודה ב״ר יוסי ר׳ הניא &״ו:) יוה״כ(דף בפ׳ וכו׳. אלה כל הן שנאמר ביחיד ייד״א
 כל הן ת״ש לא ביחיד אבל בצבור ה״מ וכ״ת ואומר מאי גבר עם שלש פעמים אל יפעל אלה כל הן ואומר וכו׳ ישראל פשעי שלשה על ה׳ אמר כה שנאמר לו ■מוסלין אין

וכך בנמ׳ הוזכר לא ליחיד ציבור של החילוק שזה ז״ל רבינו על השיג כן ומפני ההשגות בעל ז״ל הראב״ד גורס היה וכך בגמרא נוסחתנו היא זו ,שלש פעמים אל יפעל אלה
הוא

עוז מגדל
 שנה בכל כך מיתתו בשעת וזכיותיו ■אדם עונות ששזקלק כשם ביאר לזה וסמוך ,במקומן כתבתי וכבר מנין
ם, שיאור עד דבריו בפירוש שביארתי וכמו כרוספדאי כדרבי כו׳ ושנה  בשעה סתם וכתב הזר ומתה היו

זמן וברל מנין בכל דשייכי הפרק בהחלת כמו ואילן מרביעי עד כו׳ זכיותיו עם אדם עונות ששוהליו

ואומר מאי גבר עם שלש פעמים אל יפעל אלה כל הן ואומר שנאמר״עלישילשהי^שפילשראל״כו׳ כז׳^עד

מיימוניות הגהות.
 כתבו דר״ה בפ״ק [ב] חיים; בל?זון ההוב והגמול השבר ובינו מיחד■ בלשון חבמים

 אבל הללו ברצועות תועלת מה ואומר עליו בזויות שהמצות דאיירי ר״ת בשם התוספות
 4באליש? בפזהרה לשמרם בטוח ואינו נקי לו נראה גופו דאין משום תפילין מניח אין אם

 רא״מ פירש [ג] : חמחבר ברבינו פירש והאלפסי ,ישראל פושעי רין עליו אין בנפים ב;גל
 מלבים בהלבות בפירוש. פירש המחבר רבינו ובן נח בני שנצטוו מצות המקיים רהיינו

 ר חלק בפרק [ד] :ע״ב ״ ביאה איסורי בהלבות ובן תושב גר דהיינו ספ״ח ומלחמותיהם
 ר׳׳א דתניא הנא יהושע ר' מני מתניתין בגמרא ובו׳ ובו'בלעם חלק להם אין הדיוטות

 אלו־עבו׳ם אלהים שבחי גוים בל י׳נזראל פושעי אלו לשאולה רשעים ישובו .אומר
פירש״י אלהים שבחי גוים בל אלא נאמר לא והלא גוים בבל נאמר ובי יהושע ר׳ א״ל

בגון
 כיחיד צכור הדין ליום זגם כיחיד אף שהוא אלה כל הן ת׳ש לא ביחיד אכל מרובין צבור שרהמי לפי מוחלין נצבור דוקא תימא וכי פירוש אל יפעל אלה כל הן שמע תא לא ביחיד אבל בצבור ה'מ וכ׳ת

ף מסכת ריש נדונין''כדאיתא ד ז( ם :וכד׳ן ידעתי לא אחר ופירוש גירסא לו יש ז״ל הראב׳ד ואס .לדין תחלה נכנס מלך וצבור דמלך ישראל ■עמו ומשפט עבדו משפט לעשות מדכתיג ב׳) ע׳  עד אם הבינוני
ס. הרשעים כל וכן :דר׳ה פ״ק .לעוה׳ב י קי הוי כי ד :ק״ב) (דף שם חלק פרק הכל ע
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 העונד זה דמין אמריגן כ״ו:) מעמידין(דף אין נערק מינים. הנקראים הם חמשה ז

.וכו׳ אחד רכון שס שיש והאומר :מיקרו מינים הני דכל רבינו וסוכר כוכניס
 על לתמוה ויש עכ״ל. הדיעות, אח המשכשוח וכו׳ מין לזה קרא ולמה הראנ״ד כתב

.ממנו ומוכים גדולים תמונה וכעל גוף שהוא לאומרים יקרא איך קדוש פה
 נספר שכתוב כפו המסמא שעיקר ואפשר

 שעיקר אע״פ א״א .וז״ל ממ״א פ״ב העיקרים
 תפיסתו מצד גוף היותו המאמין הוא כן האמונה
 ראוי אין כפשמן והמדרשות הפסוקים לשונות

לקרותו

 נעל נזה הדינור הרחינ ונכר .כוונתו היפה זאת נוסחתנו לפי וגם .עכ״ל ̂ מין לקרותו
 אמת האומר כלומר .לכל וצור ראשון לכדו שאינו האומר וכן :הנזכר כפרק העיקרים ספר
 וממנו קדום ראשון מומר שיש, ראשון לכדו אינו אכל והמונה גוף נעל ואינו יחיד אלוה שיש

: קדום שהיה בראו לא החומר שהרי הכל ויוצר ראשון אינו א״כ העולם ברא
 ראשון לבדו שאינו האומר וכן הראב״ד כתב

 מה עשה ובהם וכו׳ שאמר כאותו א״א
 לאותו זה בין להבדיל כן כתב .עכ״ל שעשה/

; אלוה שם שאין האומר תחלה שכתב
שלשה

 בתורה והכופרים והאפיקורוסין המינים עולמים.
 המורדים הנואל ובביאת המתים בתחיית והכופרים
 עבירות והעושה צבור מדרכי והפורשין הרבים ומחטיאי

 על אימה ומטילי והמוםרים כיהויקים בפרהסיא רמה ביד
 שאין האומר .מינים [ה] הנקראים הן חמשה ז ערלתו: והמושך הרע לשון ובעלי דמים ושופכי שמים לשם שלא הצבור

הראכ״ר השגת אבל מנהיג שם שיש והאומר .מנהיג לעולם ואין אלוה שם
p ן שם שיש *והאומר שהוא: אבל אחד רבון שם שיש *והאומר . יותר או שנים ה. ובעל גוף שהוא אלא אהד מו  ועונים גדולים וכמס מין לזה קרא ולמה א׳א יזמונ

הדעות: אה המשבשות האגדוה בדברי שראו ממה ויותר במקראות שראו, מה לפי המחשבה בזו הלנו ממנו הראשון לבדו שאינו האומר *וכן .תמונה ובעל גוף

סמנים לז שמצא אלא היה גדול צייר. אלהיכס שאמר כאותו א׳א .הראשון לבדו שאינו האומר וכן‘ ובץ בינו מליץ להיות כדי תולתו מזל או כוכב העובד וכן
, ן י י ן ^ :שעשה. מה עשה ובהם ורוח ומיס מושן ובהו תהו גדולים י ף

משנה לחם
הם באמת שהאפיקורוסים באמת אפיקורוסיכ אינם אכל האמיתי לאפיקורסות מכוא שהם ר׳ הניא וז״ל בהלכות שהובא הרי״ף גירסת גורס רבינו אכל זו גירסא לפי האמת הוא

:זו גרסא לפי ז״ל רנינו דכרי ונתבארו בכ״מ) (עיין וכו׳ אומר יוסי
 הענינים שאר וכל המינין בפירוש י״ל .כו׳ מינין הנקראים (מישראל) הן חמשה ז

 הא זה. מאי חמשה הם המינין שפירש מה חדא פובא. רבינו שהזכיר
 דמומר אמר מד אלא כזו סכרא שום שם נמצא לא כ״ו:) (דף מעמידין אין פרק בגמרא

 .מצאנו לא החמשה אלו אבל כוכבים העובד זהו מין איזהו אמר ומד מין להכעיס
 אחר אלוה שמקבל ר״ל כוכבים דעובד חמשה הני הוו כוכבים עובד דבכלל ל״ק הא מיהו
 מה קשה אבל הן. אלהוהו מכחישי החמשה אלו וכן אלהותו ומכחיש יתברך האל זולת

 שאין ואלו במשנה כשאמרו צ׳.) (דף חלק ס׳ בריש דסנהדרין דבגמ׳ באפיקורוסים שפירש
 רב אפיקורוס מאי ע״ב) צ״מ (דף בגמרא אמרו אפיקורוס והזכיר לעוה״ב מלק להם
 המבזה זה אמרי לוי בן יהושע ור׳ יומק ר׳ ת״ח המבזה זה מרוייהו אמרי חנינא ור׳

 עוד וקשה . בגמרא מצאתי לא באפיקורוס רבינו שהזכיר זה ביאור אבל ח״ת בפני מכירו
 לו. יצא כרחין על וזה לעוה״ב חלק לו אין ת״ח דמבזה ז״ל רבינו כתב דלקמן מזה

 מבזה אפיקורוס מפרש דשם שנא מאי מנינא ור׳ וכרב מלק בארק שאמרו מאפיקורוס
 ומנה ב׳ שהם ישראלים במומרים שפירש מה קשה עוד . אחר באופן פירש וכאן ת״ח
 אמר חד ורבינא אחא רב פניגי [כ״ו:] מעמידין אין דבס׳ מימה וזה להכעיס מומר אחד

 בר.לכוה פסק ורבינו הוי. מומר להכעיס אפילו אמר וחד מין להכעיס מומר לתאבון
 עבירות העושים והם האפיקורוסים שם שכתב הוי אפיקורוס דחמר כמאן ד׳ פרק רוצח

 בחרתי להכעיס ומומר אפיקורוס למנות אין זה לדברי וא"כ אפיקורוס ה״ז וכו׳ להנעים
 ומומרים האפיקורסים בברייתא שס כשמנה זה לדמות [שם] בגמ' אמרו בפירוש דהא

 וא״כ אפיקורוס בכלל הוי וא״כ אפיקורוס דהוי דקסבר משוס מומר מכאן סמי ואמרו
 מורידין גבי בפ״י עכו״ס ובהל' .למנותו לו היה אפיקורוס בכלל למנותו שירד כיון רבינו

 הזכיר לא כו׳ לאבדן מצוה מישראל והאפיקורוסים המוסרין אבל רבינו כסב מעלין ולא
 כאן כתב איך וא״כ רוצח להל׳ ומסכים הוי אפיקורוס כמ״ד דפסק ונראה מומרים שס

 חכמים הצריכו לא והאפיקורסים המוסרין כתב פי״א עדות דבהלכות וע״ק .הוי דמומר
 הכופרים המורדים אלו אבל ישראל רשעי אלא מנו שלא וכו׳ עדות פסולי בכלל למנותם
 .מעלין ולא מורידין ואלו וכו' מורידין ולא מעלין לא שהעכו״ם מעכו״ם הס פהוהיס

 בהל׳ שכתב למה הפך והוה הוי מומר וכמ״ד מומרים לבור הורדה גבי שהזכיר שם הרי
 ולא שמורידין בברייתא מנה היכן וכופרין באפיקורוסין וע״ק .עכו״ם ובהלכות רוצח

 בגמרא שם כשהקשו וע״ק .והמומרים האפיקורוס אלא בברייתא הזכיר לא הרי מעלין
 אמר ואת מומר לרבות אחיך אבידת לכל שונה אני א״ל כ״ו) (דף מעמידין אין בפ׳

 במומר: כאן לתיאבון במומר ואידי אידי ליה לשני מומר מכאן סמי א״ל אמאי מורידין
 שאמר הוי לתיאבון רבינו שכתב כלה התורה דלכל אמד לדבר במומר כאן ההורה לכל

 להכעיס במומר וא״כ במעלה שהם כעכו״ס להיות רוצה אלא כישראל שפל להיות רוצה שאינו
 בהלכות שכתב וע״ק .כולה ההורה לכל במומר לאוקמי מצי שפיר אפיקורוס הוא

 דאפיקורוס קאמר ואיך בהורה הכופר והוא אפיקורוס או וכו׳. מומר היה ואם פ״ו שחיעה
בהלכות קשה וכן .בתרתי בהורה וכופר אפיקורוס מנה הכא הא בהורה הכופר הוא

 להכעיס מומר למ״ד [י״ז.] דר״ה דלברייתא הקושיא יהורן ובזה ז״ל. רבינו שהזכיר החמשה
 המומרים וכן באמת אפיקורוסים שהם האפיקורוסים אלא הזכירו לא דבר״ה הוי אפיקורוס

 קראו מקומותיהם בכל שהחכמים אע״פ לקרותם שראוי האמיתי שמם הה׳ ^ומר השאר וכל
 לאפיקורסות מבוא שהוא מפני מושאל בשם הוא ומינין ומוסרים למומרים אפיקורסים

 להכעיס למומר חכמים קראו אם הוא [כ״ו;] מעמידין אין בפרק ורבינא אחא רב ומחלוקת
 שהוצרך ומה אפיקורוסים. האמיתי שמם שאין אע״ס ולכופר למוסר כן שקראו כמו מושאל בשם
 המין לפרש יכול אתה שאי מפני הוא מומר מכאן סמי אפיקורוס הוי דלהכעיס מ״ד לומר

 רצתה ולא האמיתי שמו כלומר■ מומר ופרט האמיתי האפיקורוס שר״ל בברייתא האמור
 דר״ה בפ״ק שאמרו כמו האמיתי שמו לנו להודיע רצה אלא הכולל בשם כאן לקרות הברייתא

 הברייתא כוונת דאם לומר א״א זה האמיתי. שמם שהזכיר וכו' והמומרים האפיקורסים [י״ז.]
 המומרים והאפיקורוסים הכופרים הכי ונימא והאפיקורסים הכופרים להזכיר לה היה כך היא

 לא אמאי וא״כ ממומרים עדיפי לא והכופרים האפיקורסים דודאי מעלים ולא מורידים
 כיון א״כ האפיקורוסיס בכלל דכללס למימר לך אית מאי אלא בפירוש הברייתא אותם פרט
 המושאל בשם מינין בכלל נמי להכעיס מומר א״כ הוא ומושאל כולל שם אפיקורוס דשם
 ההורה לכל וכאן לתיאבון ואידי אידי תירצו שלא ומה . מומר מכאן סמי כרחך על וא״כ
 מינאה דיקרא ודאי כולה התורה לכל דמומר מפני שהוא נראה אמד לדבר כאן כולה
 באלהיהס מודה לדת■העכו״ם דחוזר בהשגות ז״ל הראב״ד שהשיגו וכמו המושאל. בשם

 משום נולה התורה לכל במומר דמומרים דבריימא לאוקמי מצי דלא ודאי וא״כ מין ונקרא
 האמיתי השם כאן מנה מומר הוי להכעיס דמומר מ״ש הכל יחורן והשתא .מין בכלל דהוי
 שקראו זה הרי כלומר מין זה הרי שכתב הרוצח ובהל׳ [שם] דר״ה הברייתא שמנה כמו

 על סמך הורדה גבי מומרין שם הזכיר שלא ע״ז ובהל׳ המושאל בשם מין חז״ל אותו
 ואחד אחד כל ומומרים וכופרים ואפיקורוסים מינאין הזכיר ששם עדות בהלכות מ״ש

 אפיקורוס או שכתב (פ״ד) שחיטה: ובהלכות תשובה. בהלכות כאן שקראן כמו האמיתי בשמו
 בהשאלה, בכ"מ אפיקורוס קראו שהמכמיס המושאל השם שהוא ר״ל בחורה הכופר והוא
 האמיתי. השם לא אבל המושאל בשם אפיקורוס בחורה לכופר שקרא רוצח בהלכות וכן

 דחקתו דהסברא משום ת״ח מבזה שהוא פירוש ולא באפיקורוס זה פירוש רבינו ומ״ש
 הברייתא■ כאן יאמר כאלו קלות דבעבירות סברא אין וא״כ עולים ואינם יורדים יאמר דכאן

 חייבי שבתורה החמורות מהעבירות■ מא׳ עדיף לא ת״ח דמבזה עולים ואינם יורדים
 שהזכיר השאר וכל המועדות את והמבזה חבירו בקלון המתכבד וכן ומיתות כריתות

 השמים מן דאין.תורה [צ״ט.] ממני׳ על חלק בת׳ בברייתא שהוזכרו לקמן ז״ל רבינו
 עולים ואינם שיורדים בברייתא אומר היה לא הקלות העבירות אלו שעל ז״ל רבינו סובר

 קלה עבירה שהיא כיון כלומר לעוה״ב חלק להם אין בהם שהרגיל כלומר כן אמרו חז״ל א״ו
 ואין בהם הרגיל שר״ל לעוה״ב חלק להם אין שאמרו חכמים דברי פירוש שנאמר די

 מנאם לא ולכך כאן שהזכירו זאת כחומרא לעוה״ב מלק להם אין של החומרא אומה
 אע״פ בריס מפר כאן מנה לא עצמו הטעם ומזה . ממורות שהם הני כל בכלל רבינו

 וכו׳ א״א של בריתו והמפר כתבו מילה הלכות בסוף אלא חלק בפ׳ שם בברייתא שהוזכר
החמורות באלו האמור כעונש שם האמור עונש שאין ובודאי כלומר לעוה״ב חלק לו אין  המפר מנה הנא והא ובנבואה בהורה הכופרים והם והאפיקורוסים שכתב פ״ד רוצח

ז״ל רבינו כאן מנה לא עצמו הטעם ומזה .לעולם הנפשות נכרהות הם החמורות שבאלו עבירות ויש לקמן מ״ש וע״ק הוא. דהוא שם כתב ואיך בחרתי והאפיקורוס בסורה
מלק לו אין לתיאבון אחד לדבר דלמומר לומר סברא דאין משום לתיאבון מומר במומרים ביחד כלס מנו דחז״ל חלקם ואמאי הראשונות בכלל מנאם לא ולמה וכו׳ מאלו קלות

 המומרים פירוש בכלל שאין רבינוז״ל סובר בכ״מ מומר חז״ל אותו שקראו ואע״פ לעוה״ב
 מ״ש באפיקורוס פירש עצמו הטעם ומזה לתיאבון. מומר [שם] ר״ה של בברייתא הנזכר
 שהוא פירש ולכך ת״ח במבזה כ״כ להחמיר ואין עולין ואינן יורדים אמר דשם מפני
 אמרו לא דשם חלק דפי דמתני׳ אפיקורוס אבל בנבואה כופר שר״ל בתורה לכופר דומה

 קל שהוא. לעוה״ב חלק להם אין אמר אלא החומרות אלו וכל עולים ןאינס יורדין,
נכון: על רבינו דברי ליישב נ״ל זה ת״ח. מבזה פירש יומר

 טעה דאם. בהשגות ז״ל הראב״ד תפס זה על .גוף שהוא אבל וכו׳ רבון שם שיש והאומר
 לקרותו ראוי אין כו׳ כדמותנו בצלמנו אדם נעשה בכתוב שראה מפני בעיונו

 במשנה העיקרים בפירוש מזהכמ״ש גדול אפיקורוס לך שאין סובר ורבינו אפיקורוס.
כאותו בהשגות ז״ל הראב״ד כתב ,לכל וצור האחד לבדו שאינו האומר וכן :חלק דבפרק

שאמר
עוז מגדל

שה : שם דר׳ה פ׳ק . ערלתו עד והמוסרים. מעמידין אין ופיק חלק פרק . המונה עד וכו׳ הם המ
ב :כ׳ו) (דף ת ד נ : הדעות וכו'המשבשות מין לזה קרא ולמה ז״ל היאג׳

 .כ״ש לא עצמם צדיקים ידם על תקלה מביא הקב׳ה אין צדיקים של בהמתן דחולין פ״א אמרו והלא האמונה בזאת■ מניחם היה היאן שא״כ ועוביס גדולים ז׳ל רימ על שכתב לפונות על״שיזי אני תמה אומר ואני
ב :הראשון לבדו שאינו האומר וכן :למערב ממזרח כמוהו שאין אלא , הרב לרבינו כן החזיקו לא לוניל וחכמי .ההלכה עיקר שש כי דבריו ובירר ז״ל ר״מ הארין חלק פ' בפירוש אמנם ת ז׳ל הראב״ד כ

אני :עכ׳ל שעשה מה עשה ובהם וכו׳ אלהיכם שאומר כאותו :מעמידין אין ופרק ק״ב) (דף חלק פ׳ .בתורה כופר עד כו׳ זולתו אלוה השכד ובן : הוא רוח וגש ישע שועה■ שזה אומי ו

 וע״ק חלק. מנאוםבפ׳ דיחד השמים מן הורה אין ואומר אפיקורוס שויס דכלם משמע
 זה לכל לתרן ונראה : הוי מומר דלכ״ע לתיאבון מומר במומרים כאן מנה לא למה

 איך דלדבריו מומר מכאן סמי [כ״ו:] מעמידין אין בא׳ למ״ד לו הוקשה ודאי דרכינו
 ודאי אלא מומר מכאן סמי בגמ׳ אמר לא ושם מומרין [י״ז:] דר״ה בפ״ק בברייתא מנו
 שהם מפני אלא אפיקורוסיס באמת שאינם אע״פ אפיקורוסיס נקראים ולומר.דיש להרן דיש

 המשנה בפירוש [ט״ו:] דחולין בפ״ק ז״ל וכ״כרבינו לו. מבוא והם לאפיקורסות מביאים
 שקורין הם בתורה הכופרים ובייחוס שצדוק וכו׳ במגל השוחט המחחלה משנה על

 כדין להיות דינם אבל האמת על אפיקורוסים ואינן במוחלט אפיקורוסיס דורינו אנשי אותם
 ועוד ,לאפיקורסוח מבוא שהם מפני הגלות בזמן היום להרגם שמוהר ר״ל האפיקורוסים

 ומכזיבין הנביאים ועל הדח על לחולקים אפיקורוסיס קראו וחז״ל ז״ל רבינו שם כתב
מפני ומומרים לכופרים אפיקורוסיס לכלס קראו דחז״ל לומר נראה א״כ וכו׳ הנביאים

מיימוניות הגהות
תו בלעם כגון שכמו אנכם ורעו זרים ועטרו פירקין בריש כראטרינן אתו אהריני אבל ו  צ

ב רש״י [ה] :ע״ש ,ובו׳ ת המינים כ
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הראב״ד השגת
ן נולה ההורה *לכל  החחר מו
ם העונדי לדה  ומי א׳א .כונני

 כוכנים העונדי לדת שחוור
ה  והרי נאלהיהם מודה הוא מ

:מין הוא

 P חורה אין האומר צ׳) (דף מלק ב&רק מדהק .אפיקורסין הנקראים הס שלשה ח
.השמים מן חורה אין האומר היינו לאו אפיקורוס אלמא ואפיקורוס השמים

 יוחנן ר׳ ח״ח המסה זה חנינאאמרי ור׳ רג אפיקורוס מאי [צ״פ:] התם ק״לדאמדנן ומ״מ
 מה נמקומם ונתב רכי,מ השמיפס למה פעם וצריך ח״ח בפני מכירו המסה זה אמר זריבז׳ל
אפילו השמים מן חורה שאין האוסר :שכחב
שלשה ח ז מיו הוא אלו מחמשה אחד בל העולמים רבון . ״;ו ״לק »יק • א״י ה«ק
כלל נבואה שם שאץ האומר .אפיקורסץ [י] הנקראים הן ׳ ־’̂ — לעיל® ״לק לה®

 והמכחיש .האדם בני ללב מהבורא שמגיע מדע שם ואין
 מעשה יודע הבורא שאין והאומר רבינג משה של נבואתו

 שלשה .אפיקורוסים הן אלו משלשה אחד בל האדם בני
 אפילו ה׳ מעם התורה שאין האומר .בתורה הכופרים הן

 מפי אמרו משה אמר אם אחת תיבה אפילו אחד פסוק
 והוא בפרושה הבופר וכן בתורה. כופר זה הרי עצמו
.ובייתום צדוק בגון מגידיה והמכחיש פה שבעל תורה

 ובבר אחרת במצור! זו מצוה־ החליף שהבורא והאומר
 ההגרים כגון ה׳ מעם היתר! שהיא אע״פ זו תורה בטלה

 הם שנים ט • בתורה כופר אלו משלשה אחד כל
 לבל והמומר אחת לעבירה המומר .מישראל המומרים

 עצמו שהחזיק זה אחת לעבירה מומר . כולה התורה
 אפילו בה ונתפרסם והורגל בזדון עבירה אותה לעשות

 או שעטנז ללבוש תמיד שהוחזק בגון הקלות מן היתד!
 העולם מן זו מצוד! בטלה כאלו ונמצא פאה להקיף

 דבר לאותו מומר זה הרי אצלו
 *לכל מומר להכעיס. שיעשה והוא

 לדתי החוזרים כגון כולה התורה
 שגוזרין בשעה כוכבים העובדי

 בצע מה ויאמר בהם וידבק גזרה
 לי טוב ונרדפים שפלים שהם בישראל להדבק לי

 התורה לכל מומר זה הרי .תקיפה שידם באלי שאדבק
 בדבר שהחטיא אחד כיצד הרבים מחטיאי י :בולה
 בדבר שהחטיא ואחד .ובייתום וצדוק ירבעם כגון גדול

עד אחרים האונם ואחד . עשה מצות לבטל אפילו קל ״® אנל מנהיג שם שיש שהאומר למעלן כהב
 שיעכדו עד ישראל את הורג שהיה נפגשה שיחטאו
א :והדיחם אחרים שהטעה או כוכבים עבודת  הפורש י
 נבדל אלא עבירות עבר שלא פי על אף צבור מדרבי
 בצרתן נכנס ולא בכללן מצות עושה ואינו ישראל מעדת

 מגויי באחד בדרכו הולך אלא בתעניתן מתענה ולא
 העושה .הבא לעולם חלק לו אין מהן אינו ובאילו הארץ

 שעשה בין קלות שעשה בין ביהויקים רמה ביד עבירות
 מגלה הנקרא וזהו .הבא לעולם חלק לו אין חמורות

בוש ולא פניו וגילה מצחו שהעיז מפני בתורה פנים
 :תורה מדברי

בעבו״ שהוא אנם
ד העכו״ם מלבי שמים'כגון לכבוד שלא חפציו עצמו'וכל לבבוד וכוונתו ממנו ומפחדים יראים י  מעש^ם’אחד^אחד כל י

ת עבירות ויש .לעוה״ב חלק להם אין מישראל שהן אע״פ שמנינו אלו אנשים וארבעה א  שהרגיל חכמים אמרו ואעפ״ב מאלו ק
 והמלבין בכינויו לחבית והקורא לחבית שם המכנה הן ואלו .בהן ולהזהר מהן להתרחק הן ובדי לעוה״ב להסחלק אין בהן
 . הקדשים את והמחלל המועדות את והמבזה רבותיו והמבזה חכמים תלמידי והמבזה חבית בקלון והמתכבד ברבים חבירו פני

תשובה בעל והוא ומת מרשעו שב אם אבל תשובה בלא כשמת לעוה״ב חלק לו אין מאלו אחד שכל אמורים דברים במה
הרי

משנה לחם
לכל: וצוד כחל שכן ז״ל רבינו מונח נראה ודאי וזה . אפיקורוס מורה רבינו שלפון מפני דבריו ביאור וכו׳._מיאה היה

שקדם ראשון ® ®?ו® ״״  זהו ח״ח מבזה אמר צ״נו.) (דף הלק בפרק וכו׳. פניס מגלה הנקרא וזהו יא נהיה סבה אומה שבשביל סבה לו אל̂א
■ י י ’ ׳ שאע־פ מזה פמוח אלא כך קאמר לא דאפילו קאמר לכך .אפיקורוס זה הרי המז
זה הרי מיש יש אלא ברא לא העולם בייאח אלא כלל סבה מחמח האל נהיה שלא

עוז מגדל
ם ף סוריות פוף .פולס ההורה מד המומריס סס עני מ  לדת פיזוזי ומי ז׳ל הראנ׳ד ■כתג : יומא ו

אני :מכ׳ל מין הוא והרי ■וכו' מודה הנה כוננים הטונדי  מהושיא ז״ל ר׳מ נשמר שיפה אומי ו
אלו שפלות מחמס אלא שמאמין מחמת חוזר אינו כי שפירש אלא להייא מעמידין אץ איהא זו,דהכי

 אומר שאפילו ,{צ״מ:] בגמרא ומפרש השמים
 שלא זה מפסוק מון השמים מן ההורה כל

 כי זהו עצמו מפי משה אלא הקב״ה &מרו
 השמים מן התורה כל אמר ואפילו בזה ה׳ דבר
 כי זהו זו מג״ש זה מק״ו זה מדקדוק מון

 לא אלמא וג״ש ק״ו הכא ומדאמר בזה ה׳ דבר
 במורה כופר שנא לא שבכחב בחורה כופר שנא

 השמים מן מורה אין האומר בכלל פה שבעל
 זו מצוה החליף שהבורא האומר שק וכל הוא

 כתובים כמה מכחיש זה שהרי אחרח במצוה
:נצחיח שהמורה המורים

 בכמה מבואר וכו׳. המומרים הם שנים ט
 דחולין פ״ק מהם בתלמוד מקומות

 זה גם להכעיס. שיעשה הוא ומ״ש ה׳.): (דף
 דינו לתיאבון נבלות אוכל דמומר שם מבואר

 מומר כ״ו:) (דף מעמידין אין ובפ׳ כישראל.
 לתיאבון אמר מד ורבינא אחא רב ביה פליגי
 אפילו אמר וחד הוי אפיקורוס להכעיס מומר

 העובד אפיקורוס איזהו אבל מומר נמי להכעיס
 ורבינא אחא דרב ובסלוגתא כוכבים עבודת

 מומר הוי דלהכעיס רבינו פשק ולכך לקולא ק״ל
 וכו׳. התורה לכל הסוטר אפיקורוס: ולא

 הלך שמעצמו כיון גזירה שגזרו אפילו כלומר
 בישראל להדבק לי בצע מה באומרו לדתם וחזר
 נפשו וברצון גזרה שם היה לא אם וכ״ש וכו׳
 לכל והמומר הראב״ד וכתב :וכו׳ וחזר הלך

 כוכבים העובדי לדח המוזר כגון כולה התורה
 הוא הנה כוכבים עבודת לדת שמוזר ומי א״א

 שה״ל יביט על להשיג מעמו .באלהיהם מודה
 והוא כוכבים בעבודת שמודה כיון מין לקרותו

 תמונה ובעל גוף שהוא שהאומר למעלה כתב
והוא הרבה שהם אומרים שהם ועוד מין הוא

 אמונות שיש כיון אבל כן להשיג לו היה כוכבים
 מין יקרא היאך מכבים עובדים שאינן אמרות
 ההיא לדת שהחוזר י״ל ועוד לדתם. לחוזר

 ועוד ,ומומר מין לו נקראו רעים שמות שני
 דברים מחמשה באחד המאמין נקרא שמין י״ל

 כוכבים העובדי לדת והחוזר למעלה הנזכרים
 לדתם שחוזר אלא בדתם יאמין שלא אע״פ

 מומר ישראל ונרדף שפל להיות שלא כדי
מיקרי

 מהלכוח וגפ״ב .אלהיט זולתי צור שיש בלבו מאמין אינו שהרי מיקרי לא מין אבל מיקרי
 לכל כוכבים כעובד הוא הרי מכבים עטדח שעבד ישראל רביט כתב עבודת,כוכבים

 הוא הרי כוכבים לעבודה ומומר סקילה בה שיש עבירה שעובר כישראל ואיט דבריו
מלה: המורה מומר.לכל

 אבות במס׳ .וכו׳ קלות שהם עבירות ויש יד
 המודעי אלעזד ר׳ י״א] !משנה פ״ג

 המועדות את והמבזה הקדשים את המחלל אומר
 פנים והמגלה אבינו אברהם של בריתו והמפר
 ברבים חבירו פט והמלבין כהלכה שלא בתורה
 לו אין מובים ומעשים תורה בידו שיש אע״ס
 מפר רביט מנה לא למה וק״ל .לעוה״ב מלק

 קלות שאלו מנ״ל ועוד אבינק אברהם של בריסו
 ממבזה הרע לשון בעל דמייחמיר מהראשונות

 של בריחו שמפר לומר ואפשר .מועדות
 הנך בהדי שמנה בערלתו מושך הייט אברהם
 פנים מגלה גם מנה לא למה קשה אבל .דלעיל
 דמגלה חלק(צ״ע:).אמרינן דבפרק וי״ל ,בחורה

 חבירו מבזה או ת״ח מבזה היינו בסורה פנים
 דפסק ת״ח מבזה רבינו מגה וכבר ס״ח בפט
 כי״י ולא הכי התם דאמרי חנינא ורבי כרב

 ת״מ בפני חנירו מסה דהייט דאמרי וריג״ל
 חטנא ר׳ לגבי'רבימ״מ כר״י דהלכה דאע״ג
 רב דאיכא כיון וריב״ל מר״י דעדיף אפשר

 פסק דספיקא מידי דהוא וכיון בהדיה נמי
 בפרק תניא .לחבירו רע שם וסבנה :לקולא
 שם ואמרו לעוה״ב חלק לו דאין [נ״ח:] הזהב

 הורגל כבר ופירש״י בשמיה ביה דש דאפילו
 מתלבטת פניו ואין בכך אותו שמכנים בכך
 מדבריו נראה ,עכ״ל מתכוין להכלימו זה ומ״מ
 להכלימג מתכוין אינו וזה בשמיה ביה דש דאי

 כתב ורבינו .יודע הוא לבבות ובוחן דשרי
 כן שכתב ונ״ל רע. שם כתב ולא שם דמכנה
 נראה אץ שכצר בשמיה ביה דדש הא לרבות
 רבינו שמצה ומה אסור. ואפ״ה רע שם בעיניו
 לא חבירו בקלון ומתכבד בכינוי לחבירו קורא

 לעוה״ב חלק להם שאין יאמרו שבו מקום ידעתי
 שאמר אמרו כ״ח*) (מגילה העיר בני בפרק רק
 שבשבילם מהדברים אמד הקנה בן נחוניא רבי

 בקלון נתכבד שלא הוא בעבורם ימים האריך
 שבשבילם מהדברים אמר זירא ורבי חבית
בכנויו; לחבירו קרא שלא הוא ימים האריך

 בכמע לחבירו קורא היינו רבינו לדעת וי״ל
 דאפילו דאמרו כיון לחבירו שס מכנה היינו

הראשון. המכנה אינו א״כ בשמיה ביה דש
המכנההראשון. היינו מכנה שמשמעות ואפשר
 למד בשמיה ביה דדש אע״ג שאמרו וממה

:וצ״ע בה״ה בכנוי לחבירו לקורא רבינו
 הרי״ף כתב כן .וכו׳ מאלו אחד שכל כד״א

 וראיה החוס׳ כתבו וכן דר״ה בפ״ק
 רשע אפילו [מ׳:] ;־קידושין פ״ק דתניא מהא

גמור

ב  ביד או עבו״ם ביד חבירו ממון והמוסר .להבותו או להורגו עבו״ם ביד חבירו המוסר המוסרץ הם שנים י
והם בחזסה צבור הרודה זה שמים לשם שלא הצבור על אימה מטילי יג ז לעוה״ב הלק להם אין ושניהם :ו״ם

:ז״ל רביט פסק וכזה מנשה כגון פנים ומגלה אפיקורוס
;הפרק בשאר מהם וקצת בברייתא הלק בס׳ שם הוזכרו אלו כל .וכו׳ עבירות ויש יד

בל ׳
מיימוניות הגהות

 רנן ת׳׳וז מבזה אפיקורוס פירש׳י דר״ה בפ״ק [ו] ז חיים א^הים דברי חמהפנים המינים
אומר לוי בן יוזושע ר׳ הנמים תלמידי המבזה m אמי רג אמוראי סליגי דהלק בגמרא

זה
י י כל טל בנפש בשאט שטונריס טכו׳ם מהלסח שט פרק שביאר כמו בסיסם ואומרים בלבם מאמינים אלא ירכם כן לא וסמינין שוץ. ולבס פיסם ואין להבחן טתד 0.ל ® ,

* ׳ . י ^ י* י י נ י כדר׳ ואסיקנא באומות מיטן אץ דאמריגן נכרים דשחיטת דמתניהין גמרא יג) (דף דחולץ קמא ס׳ גלב תלוי סכל כי פשוטס ראיס לי ויש .יומא וסיף הוריות כוף י
ס עובדי לאו לחרן שבחוצה האומות דאמר נחנן פ׳ו) דיומא(דף גתרא פרק וסוף י'.־} ט׳ז (דף דר׳ס ס׳ק ונשסלשו נפט .הקדשים י־ד הרבים •מהמיאי :זכד׳ן גידיהם אבוסיסס מנסג אלא הם ם ט

וס׳



ד פרק תשובה הלכות .מדע מש™ בסף 111 נומשנה־סף ג
ל :לו מזכירין אין באחרונה תשובי: ועשה ימיו כל גמור  אידיהן לאגי פ׳ .ונו׳ הרשעים כ
 בהם חזרו אומר ר״י ר״מ דברי עולמית אותם מקבלין אין בהם שחזרו וכלן ז׳.) (דף

 מקבלין במממוניות דבריהם עשו א״ד אותם. מקבלין בפרהסיא אותם מקבלין אין במטמוניות
 מקבלין כך ובין כך בין אומרין קרחה בן יהושע ור׳ ר״ש אותן מקבלין אין בפרהסיא אותן

 איש יצחק ר׳ אמר שובבים בנים שובו שנאמר
 ומפרש הזוג. כאותו הלכה יוחנן א״ר עכו כפר

 ופושעים רשעים אכל קאי וכלן דהאי רבינו
 בפ׳ שכתב הנך לכל דקאי ונראה בהם. וכיוצא

 ב׳ בפרק שכתב ואע״פ לאפיקורוסין גם זה
 אותם מקבלין אין שהאפיקורוסין דעכו״ם
 הם והאפיקורוסין שם כתב כבר לעולם בתשובה
 דברים בסכלות לבם מחשבות אחר התריס
 תורה גופי על עוברים שנמצאו עד שאמרמ
 שאין ואומרים רמה ביד נפש בשאש להכעיס

 הוא דוקא אפיקורסים דבהנך משמע עון בזה
תם: מקבלין שאין לקאמר  או

ארבעה

y הבא העולם מבני זה הרי m בפני שעומד דבר לך 
 לו יש שב ובאחרונה ימיו בל בעיקר כפר אפילו התשובה.

 אמר ולקרוב לרחוק שלום שלום שנאמר הבא לעולם חלק
 שחזרו בהן וכיוצא והמומרים הרשעים כל .ורפאתיו ה׳

 אותן מקבלין במטמוניות בין בגלוי בין [ז] בתשובה
 הוא שובב שעדין אע״פ .שובבים בנים שובו שנאמר

:בתשובה אותו מקבלין בגלוי ולא שב בסתר שהרי

רביעי פרק

 הרי״ףבפ׳ כתבה ברייתא .וכו׳ התשובה את מעכבין דברים ועשרים ארבעח א פ״!
 כתוב ומצאתי .שנויה היא היכן ידעתי לא הר״ן וכתב .דיומא בתרא

 חבורי משני תוספתא הנקרא שהוא אצלנו הנמצאות בברייתות מצאנו ולא וחפשנו יגענו
;לעצמן קטנות במסכת נמצאת אבל וזולתו אושעיא ורבי חייא רבי

 הראב״ד כתב :וכו׳ עניים שור והאוכל ג
וכו׳ ברי״ש שונה שהוא דומה

 שאין אומר ואני .עכ״ל ;נוטל אני שלי ואומר
 שגם שאפשר ועוד .מזו יותר זו לגירסא הכרע
 יתומים נכסי והיינו בדלי׳׳ת שוד גורס רבינו

 טעם ונסן עניים משוד נקט דקרא דלישנא
 אדם בני משאר יותר עניים ייחדו למה רבינו
 שלהן השוד לאכול ויוכל הם אמלליס שאלו מפני

 שני טעם ועוד אדם בני בפאר כן שאין מה
:ומפורסמים ידועים שאינן מפני

ל ב ק מ ה ם. לו יש שהדבר וכו׳ שוחד ו רגלי
 שלא לאמר לבי אל ישיב שלא כלומר

כדץ

ה א ע ב ר  לעשות בידו מספיק הקב״ה אין מהן אחד והעושה גדול עון מהן ארבעה התשובה. מעכביןאת דברים ועשרים א
.מצוה מלעשות הרבים את המעכב זה עון ובכלל הרבים את המחטיא א) הן. ואלו :חטאו גורל לפי תשובה ׳

 ובגו הואיל בידו. ממחה ואיגר רעה לתרבות יוצא בגו הרואה ג) ומדיח. מסית כגון לרעה טובה מדרך חבירו את והמטה ב)
 ולא רבים בין יחיד בין באחרים למחות בידו שאפשר כל זה עון ובכלל .כמחטיאו ונמצא פורש היה בו מיחה אילו ברשותו

ר: הכפורים ויום אחטא האומר זה ובכלל ואשוב אחטא והאומר ד) .בכשלונם יניחם אלא מיחה פ  חמשה ומהן ב מכ
y ואלו .עושיהן בפני התשובה דרכי הנועלים דברים p (עמהן יהיה לא תשובה שיעשו שבזמן לפי ,הצבור מן הפורש א 

 דרכי יודע ואינו מהן לפרוש לו גורמת שמחלוקתו לפי , חכמים דברי על והחולק ב) .שעושין בזכות עמהן זוכה ואינו
תדף בעיניו שנתבזו שכיון המצות, על והמלעיג ג) . התשובה  והמבזה ד) יזכה. במה יעשה לא ואם עושן ולא אחריהן אינו

 את והשונא ה) . האמת דרך לו ומורה מלמר ימצא לא שנטרר ובזמן כגחזי ולטרדו לדחפו לו גורם זה שדבר ,רבותיו
 חוזר אותו ומכלימין חטאיו לאדם לו שמודיעין שבזמן לתשובה גורמת שהתוכחה .תשובה דרך לו הניח לא שהרי התוכחות
 הוכיח ישעיהו וכן .חכם ולא נבל עם .לב לכם ה׳ נתן ולא .הייתם ממרים ,תשכח ואל זכור בתורה שכתוב כמו בתשובה

 בגרון קרא שנאמר לחטאים להוכיח האל צוהו וכן אתה. קשה כי מדעתי .קונהו שור ירע . חוטא גוי הוי ואמר ישראל אוד
 גדול חכם מישראל וקהל קהל בכל להעמיד צריך לפיכך בתשובה. שחזרו ער לישראל הוכיחו הנביאים כל וכן תחשוך. אל

 ולא למוכיח בא אינו התוכחות את ששונא וזה ,בתשובה ומחזירן לרבים מוכיח שיהא להם ואהוב מנעוריו שמים וירא וזקן
 שישוב לו אפשר אי אותן העושה דברים חמשה ומהם ג :טובים בעיניו שהם בחטאתיו יעמוד לפיכך דבריו שומע

. למחול ממנו ישאל או לו שיחזיר כדי לו שחטא חבירו יודע ואינו לחבירו אדם שבין עונות שהם לפי גמורה בתשובה ו  ל
 יודע שאינו שלפי , גנב עם והחולק כ) . כפרה ממנו שישאל כדי ידוע אדם קלל ולא הרבים את המקלל א) .הן־ ואלו

 והמוצא ג) .ומחטיאו הגנב יד מחזיק שהוא ועוד . לוקח והוא לו ומביא לרבים גונב הגנב אלא היא מי של זר גניבה
 למי יודע אינו תשובה כשיעשה זמן לאחר לבעליה, שיחזירה ער עליה מכריז ואינו אברה
 ירועים ואינן הם אמללין אדם בני אלו .ואלמנות ויתומים עניים שור *והאוכל ד) .יחזיר

 .לו ויחזירנו הוא מי של זה שור שידע כדי מכיר להם ואין לעיר מעיר וגולים ומפורסמים
 כדי כחה היא וכמה זו הטייה הניע היכן עד יודע אינו דין להטות שוחד והמקבל ה)

 דברים חמשה ומהן ך :ומחטיאו זה יד מחזיק שהוא ועוד רגלים לו יש שהדבר ,שיחזיר
ואלו .חטא זה שאין ירמה והוא חוטא ונמצא הארם רוב בעיני קלים רברים שהם לפי .מהן לשוב חזקתו אין אותן העושה

הן
משנה לחם

הראב״ד השגת
 שור שונה שהוא דומה א׳א וה^־ז עניים שור והאוכל‘

ה, שוד אלא ואינו נרי׳ש  אותו דוסק שהוא כלומר נדל׳
 המטלעלין או גפסוס קרקעותיהן שמהליעין עד נחוגו

:נועל אני ואומר׳שלי שלהן

כו׳. הרשעים bב  (עיין וכו׳ בהם שחזרו וכלן ח״ר ז׳.) (דף כוכבים דעבודת בפ״ק ו
סי׳ ופירשו פירושו דחו והתוס׳ קאי ארן ועמי אגזלנים דוכלן ז״ל ופירש״י בכ"מ).

 ונתבארו כו' בהן שחזרו הפושעים כל שגורס ז״ל הרי״ף כגרסת גורס ורבינו אחר
זו: גרסא לפי רבינו דברי

T ע א 3 ב ר  נמצאת לא זו ברייתא .וכו׳ התשובה את מעכבים דברים ועשרים א
 ורבינו דברים כ״ד אלו מנה ושם יוה״כ בפרק ז״ל הרי״ף בדברי אלא

ר :בטעמם כולם ביארן ס או  אמכא האומר אמרו יוה״כ(פ״ז.) פ׳5 .וכו׳ ואשוב אחטא ה
 ואשוב אחטא לי למה בגמרא והקשו חשובה לעשות בידו מספיקין אין ואשוב אחטא ואשוב

 עבירה אדם שעובר כיון רב אסר הונא רב דאמר רב אמר הונא כדרב ותירצו זימני הרי
 רבינו על קשה וא"כ ,ע"כ כהיתר לו נעשית אימא אלא ס״ד הוסרה לו הוסרה בה ושנה

 דרבינו וי״ל סגי. דבחד כסב ואיך ואשוב אחטא זמני הרי שיאמר דבעינן בגס׳ דמשמע
 דמשמע חרמי הזכיר ובמהני׳ ואשוב אחטא אחת פעם אלא הזכיר לא דברייסא לו ר.וקשה
לעפות לו מספיק הקב״ה דאין קאמרה דברייתא פליגי דלא סירן ולכך .תרתי דכעינן

מיימוגיות הגהות
 יהושע ורבי שמעון נר׳ רעכו״ם קמא פרק ]1[ 5 בערוך וב׳כ ת״ח בפני הבירו המבזה זה

:הזוג באותו הלכה ענו נפר איש יזנחק ר' דאמר קרחה בן

 אבל התשובה דרכי ממנו נועל שהקב״ה כלומר רז״ל כמ״ש חטאו גודל מפני תשובה
 יותר הוא זמני הרי האומר אבל סס'. בסוף רבינו וכמ״ש לו ויהנה אותה יעשה לפעמים

 בידו מספיק הקב״ה שאין מלבד כהיתר לו שנעשית מפני חשובה לעשות יבא שלא רע
 כהיתר, לו שנעשה צד בשום לעשות יבא לא בעצמו הוא זה זולת מטאו לפי השובה לעשות
 פעם שהאומר מפני הכ״ד שמנה הברייתא כדברי אמת פעם אלא הזכיר לא ורבינו
 לעשות לו מספיק הקב״ה אין כתב ולזה מספיק הקב״ה שאין המין מזה הוא אחת

לא בעצמו שהוא אלא המין מזה זה אין זמני הרי האומר אבל ,חטאו גודל כפי השובה
:כדפרישית יעשה

 דאל״כ נינהו מד חרתי דהני רביט וסובר אבותיו. מנו בברייתא שם .רבותיו המבזה ב
:כ״ד הברייתא קאמרה ואיך כ״ה להו והוו חדא ליה פש

ם. בור האובל ג כו׳. אדם בני אלו הטעם רבינו והזכיר עשירים של ולא עניי  והראב״ד ו
 עניים נקט הלכך .וכו׳ במובו אוהו דוחק שהוא ור״ל עניים שוד גורס ז״ל

אדם פירוש היכן. עד יודע אינו דין להטות שוחד המקבל לפרוע; להם שאין וכו׳
שמקבל

עוז מגדל
ה מלק וש׳ היג א :נתגלגלו כתלמוד מקומות ונ ד׳  זו היא גאין השונת .ולקרוב עד וכו׳ אנזד שכל ב

 לן שאין וירושלמי נגלי התלמוד פי וטל נכונה ותשונה דר׳ה פ׳ק נהלכות ז׳ל אלפס ר׳י והעתיקה
ר שרמזנו התשונה נפני שעומד דנר כל יותנן רני אמר ק׳ג) הלק(דף פיק נזה לי יש וראיה .כנ

כעין הקנ׳ה שעשה עד כו׳ יוחאי נן שמעון רני משום יוחנן רני אמר עוד כו׳ שנים ל׳ג תשונה ננפה מנשה יוחנן דרני קמיה תנא דתני תשונה נעלי של ידיהם מרפה לעוה״ג חלק לו אין מנשה ■אומר י
ל : נתשונה מלוי הכל נמצא ,לקנלו כדי נרקיע מחתרת ת .הפרק סוף עד כו׳ והפושעים הרשעים ב ף זפ׳ק ל׳) (דף כמה עד פ׳ פוף ננרכו ד ע׳ז( ;ז׳) ד

ד ״ ׳ ופ׳ ק׳ו) מלק(דף פרק .נכשלונם עד מעכנין דנריס ועשרים ארבעה פ ) (דף דיומא נ נ מר :כ׳ . טובים נעיניו עד דנריס ה׳ ומהן :פ׳ז) דיומא(דף נתרא פרק .מכפרת עד ואשוג אחטא והאו
ק ב :הלק פ׳ .לו יחזירנו עד ה׳ מהן : נתלמוד ליקטם דנריס כ׳ד וחילוק י׳א) (דף דהעניות פ׳ ת יד כתינת שנדקתי אומר ואני :עכ׳ל נוטל אני שלי ואומר וכו׳ שונה שהוא דומה ז״ל הראנ׳ד כ

ת ונמצא ז׳ל ל״מ מקבל : נדל׳ ה ת כנטל עד דנרים המפה ומהן : ונמפורה ונמשקל נמדה לחוטא הדומים הדנרים שאר נכלל זה .אותו ומחטיא עד שוחד ו אלו כל ,השונה לנעל עד דנרים ה׳ ומהן ,ענייו
שם; אשר הגמרא לפון מקצת כהנתי וכנר ק״ו) הלק(דף פרק .הפרק סוף עד הדברים


