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 למקום אדם בין מול לחבירו אדם בין )א(

 

  ב עמוד פה דף יומא .1

 שבין עבירות מכפר הכפורים יום - למקום אדם שבין עבירות
 . חבירו את שירצה עד, מכפר הכפורים יום אין - לחבירו אדם

 

  א"ע פז יומא .2
 לרבי חבו בר יוסף רב ליה רמי'. וכו למקום אדם שבין עבירות

 והא? מכפר הכפורים יום אין לחבירו אדם שבין עבירות: אבהו
. דיינא - אלהים מאן -! אלהים ופללו לאיש איש יחטא אם כתיב

 הכי -? לו יתפלל מי איש יחטא' לה ואם: סיפא אימא הכי אי -
' לה ואם, לו ימחול אלהים - ופללו לאיש איש יחטא אם: קאמר
 . טובים ומעשים תשובה, בעדו יתפלל מי - איש יחטא

 
 "ג שמ"א ב:כהרלב
 ובזה הדיין ישפטהו ל"ר – אלהים ופללו לאיש איש יחטא אם

 זה על קנאה לובש אינו הדיין כי עותו אשר את יתקן הדרך
 אם ואולם, שאפשר מה לפי זכותו ויראה חטא לו לא כי החטא

 זולת זה על שופט שם אין כי תקון בזה אין הנה איש יחטא' לה
 משל דרך זה על קנאה לבישוי חטא לו כי יענשהו והוא י"הש

 שהיה א"ע זה בחטא והיה קנא אל אלהיך' ה אנכי כי כאמרו
 י."לש החטא

 

 ?חפשית בחירה - להמיתם' ה חפץ כי)ב( 

 

  ב"ע ע נדה .3
 כי אומר אחד וכתוב, המת במות אחפוץ לא כי אומר אחד כתוב
 עושין בשאין - כאן, תשובה בעושין - כאן! להמיתם' ה חפץ

 וכתוב שוחד יקח ולא פנים ישא לא כי אומר חדא כתוב .תשובה
 לאחר - כאן, דין גזר קודם - כאן, אליך פניו' ה ישא אומר אחד
 . דין גזר

 

  כה פסוק ב פרק א שמואל י"רש .4
 גזר שנחתם קודם אבל דין גזר נחתם שכבר - להמיתם' ה חפץ כי

 (:יח יחזקאל) המת במות אחפוץ לא כי נאמר דין
 

  ב פרק א שמואל ק"רד .5

 אשר עד ואמר הזה העם לב השמן דרך על - להמיתם' ה חפץ כי
 אלהיך' ה הקשה כי וכן פרעה לב את' ה ויחזק וכן ערים שאו אם
 ימנע לחטוא האדם כשיגדיל כי והטעם לבבו את ואמץ רוחו את

 יראו והנשארים עונשו שיקבל כדי התשובה דרכי ממנו האל
 התשובה דרכי לו יפתחו לחטוא הרבה שלא הרשע אבל וייראו

 וחיו השיבו המת במות אחפוץ לא כי נאמר ועליו לשוב רוצה אם
 לבני ומראה לבבו בכל' ה אל שב אם לחטוא הרשע ירבה ואפילו

 ובכל נפשו בכל הטובה הדרך ואוחז שלימה תשובתו כן גם אדם
 אלהי סיוע לו ויהיה שלימה תשובתו תקובל באמת מאודו

 היה לא כי עלי בבני וראה האמת יודע לבבות בוחן אבל בתשובה
 ידע הרעה מדרכם ויסורו אביהם לקול ישמעו ואפילו שלם לבבם

 אביהם לקול ישמעו שלא חפץ לפיכך לבם בכל זה יעשו לא כי
 אלה היו רשעים אדם בני שיאמרו כדי ברשעם וימותו ויענשו

 הקשו ורבותינו, הדין את עליהם ויצדיקו הזה לעונש היו וראוים
 לא כי וכתוב להמיתם' ה חפץ כי כתיב ואמרו קיםהפסו אלה

 :דין גזר לאחר כאן דין גזר קודם כאן ותירצו המת' במו אחפוץ

 

  כה פסוק ב פרק א שמואל ג"רלב .6

 חפץ היה י"הש כי תוכחת לקבל אביהם בקול שומעים היו לא והנה
 ולא אחריהם הבאים מהם שירחקו כדי החטאים אלו על להמיתם

 ואביהוא נדב שהמית כמו הקרבנות בענין ורההת כוונת יפסידו
 התורה לדברי שבארנו כמו הסבה לזאת

 ברךית לשם מיוחס התוכחה קבולם מהעדר הענין זה היה או
 אדוניך לבן אשה ותהי כאמרו הדברים כל סבת להיותו במקרה

 'ה דבר כאשר

 שימית ראוי היה אחר חטא עלי לבני היה כי בזה הרצון יהיה או
 וזה עלי עליו שהוכיחם החטא מזה שישובו פי על אף עליו י"הש

 פי על אף והנה העבודה בענין שכוון מה הפך' ה את ידעו לא הם כי
 הם כי להם ראוי המות היה עלי עליו שהוכיחם החטא מזה שישובו

 חשבו ולא י"הש לעבודת שבהם מה הקרבנות בענין הרגישו לא
 שתהיה התורה דקדקה וכבר גופם השמנת זולת אחר תכלית בהם

 איפשר שאי ההקרבה מן יין שתויי הרחיקה ולזה' לה בהם הכונה
 מן ירוחקו' ה את ידעו לא שאשר ש"כ שלימה כוונתם שתהיה

 כדי עלי בני שימותו יתברך השם רצון היה ולזה ההקרבה
 הכוונה שאין וידעו הקרבנות בכונת אחריהם הבאים שידקדקו

 :אלו שחשבו כמו גופם השמנת בהם

 

 'ג' הל ו פרק תשובה הלכות ם"מבר .7

 הדין שיתן עד רבים חטאים או גדול חטא אדם שיחטא ואפשר
 שעשה אלו חטאים על החוטא מזה הפרעון שיהא האמת דיין לפני

 לשוב רשות לו מניחין ואין התשובה ממנו שמונעין ומדעתו ברצונו
 על אמר ה"שהקב הוא, שיעשה בחטאו ויאבד שימות כדי מרשעו

 מלעיבים ויהיו אומר הוא וכן', וגו הזה העם לב השמן יהוישע ידי
 חמת עלות עד בנביאיו ומתעתעים דבריו ובוזים האלהים במלאכי

 עד לפשוע והרבו ברצונם חטאו כלומר, מרפא לאין עד בעמו' ה
 ,המרפא שהיא התשובה מהן למנוע שנתחייבו

 מעצמו שחטא לפי, פרעה לב את אחזק ואני בתורה כתוב לפיכך
 נתן, לו נתחכמה הבה שנאמר בארצו הגרים לישראל והרע תחלה

 את ה"הקב חזק לפיכך, ממנו שנפרע עד ממנו התשובה למנוע הדין
 וכבר תשובה ועשה שלח ואומר משה ביד לו שולח היה ולמה, לבו

' וגו ידעתי ועבדיך ואתה שנאמר משלח אתה אין ה"הקב לו אמר
 שבזמן העולם לבאי עלהודי כדי, העמדתיך זאת בעבור ואולם
 ברשעו ימות אלא לשוב יכול אינו לחוטא התשובה ה"הקב שמונע
 ,ברצונו בתחילה שעשה

 כי שנאמר התשובה מן למונעו נתחייב לו שהיו עונות לפי סיחון וכן
 ,לבבו את ואמץ רוחו את אלהיך' ה הקשה

 מלחמה שעשו עד התשובה מהן מנע תועבותיהן לפי הכנענים וכן
 לקראת לבם את לחזק היתה' ה מאת כי שנאמר, ישראל עם

 ,החרימם למען ישראל עם המלחמה
 המרבים מאותן מנע לפשוע שהרבו לפי אליהו בימי ישראל וכן

 כלומר אחורנית לבם את הסבות ואתה שנאמר תשובה לפשוע
 .התשובה מהן מנעת

 סיחון על ולא, לישראל להרע פרעה על האל גזר שלא אומר נמצאת
 לעבוד ישראל על ולא, להתעיב הכנענים על ולא, ובארצ לחטוא

 . התשובה מהן למנוע נתחייבו וכולן מעצמן חטאו כולן אלא ם"עכו
 
 


