דפי עזר ללימוד ד היומי

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת יומא

5.8.13
)ולגמר אורייתא בבבל( )  87bאמר ר' שמואל בר נחמני( 86b
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ְ(פָ תֵ ינ :הושע יד ,ג

ְקח עִ ָ כֶ ְבָ ִרי וְ ב אֶ ל ה' ִא ְמר אֵ לָיו ָל ִ! ָ א עָ וֹ" וְ ַקח טוֹב נְ ַ&ְ מָ ה פָ ִרי
אֶ ְר ָ-א ְמבָ ָת אֹ הֲ בֵ  נְ ָדבָ ה ִ י ָב אַ  ִ-י ִמֶ  :/הושע יד ,ה
לְ ָדוִ ד מַ ְ(ִ יל אַ ְ ֵרי נְ(י ַ ֶ-ע ְ סי חֲ טָ 2ה :תהלי לב ,א
עזֵב יְר 8חָ  :משלי כח ,יג
ְמכַ ֶ4ה פְ ָעָ יו 5א יַצְ לִ יחַ מוֹדֶ ה וְ ֹ
;ר ָ:עָ ה 5א אֲ ִיבֶ  /עַ ל ִמכְ ָר ֶ ַ:סֶ < צַ ִיק וְ אֶ בְ יוֹ"  ַ:עֲ בר נַעֲ ָליִ :עמוס ב ,ו
5ה ְ ִ-עֵ י י ְִ( ָראֵ ל וְ עַ ל ְ
ֹה 2מַ ר ה' עַ ל ְ ָ
הֶ " ָל אֵ &ֶה יִפְ עַ ל אֵ ל  ַ-עֲ מַ יִ ָלוֹ עִ  >ָבֶ ר :איוב לג ,כט
ְ ֶכלֶב ָב עַ ל קֵ א ֹו ְ ִסיל  ֹונֶה בְ ִאַ לְ ! ֹו :משלי כו ,יא
אתי נֶגְ ִי ָת ִמיד :תהלי נא ,ה
ִ י פְ ָעַ י אֲ נִ י אֵ ָדע וְ חַ ִ ָA
ָב מֹ ֶה אֶ ל ה' וַ ֹCאמַ ר אָ ָ/א חָ טָ א הָ עָ  הַ ֶDה חֲ טָ 2ה גְ ֹדלָה וַ ַCעֲ ( לָהֶ  אֱ 5הֵ י זָהָ ב :שמות לב ,לא
וַ ָ C
ִ( ָראֵ ל  ...במדבר כ ,יב
ינִ י לְ עֵ ינֵי  ְ:נֵי י ְ
וַ ֹCאמֶ ר ה' אֶ ל מֹ ֶה וְ אֶ ל ;הֲ רֹ" יַעַ " 5א הֶ אֱ מַ נְ!ֶ   ִ:י לְ הַ ְק ִ ֵ
ָת ִ!י ִמכְ וֹל לְ פָ נָיו...יחזקאל ג ,כ
בְ ב צַ ִיק ִמ ִצ ְדק ֹו וְ עָ ָ(ה עָ וֶ ל וְ נ ַ
ֹאמר אַ ֹ Cו :איוב כ ,ו  -ז
ִא יַעֲ לֶה ל ַָHמַ יִ ִ(יא ֹו וְ רֹא ֹו לָעָ ב יַ>ִיעַ ֶ ְ :גלֲל ֹו ָלנֶצַ ח ֹיאבֵ ד רֹ2יו י ְ
חסֶ " וְ ִא ֵנזֶר לְ דוֹר דור וָ דוֹר :משלי כז ,כד
ִ י 5א לְ ע ֹולָ ֹ
ְ(אֵ ת  ְ-נֵי ָר ָע 5א טוֹב לְ הַ Aוֹת צַ ִיק  ָ-ְ ִ ַ:ט :משלי יח ,ה
;ח2ב ִמ&ְ פָ נָי יַעַ " ִ י נִ כְ נַע ִמ ָ-נַי 5א אבי 2בִ יא הָ ָרעָ ה  ְ:יָמָ יו  ִ:ימֵ י בְ נ ֹו 2בִ יא הָ ָרעָ ה עַ ל  ֵ:ית ֹו :מלכי א כא:כט
ית ִ י נִ כְ נַע ְ
הֲ ָר ִא ָ
ְ(אֵ ת  ְ-נֵי ָר ָע 5א טוֹב לְ הַ Aוֹת צַ ִיק  ָ-ְ ִ ַ:ט :משלי יח ,ה
ֹת ִרי...ויקרא י ,יב
יתמָ ר  ָ:נָיו הַ /ו ָ
וַ י ְַד ֵ:ר מֹ ֶה אֶ ל ;הֲ רֹ" וְ אֶ ל אֶ לְ עָ זָר וְ אֶ ל ִא ָ
יד Iלִ ְראוֹת ָחַ ת :תהלי טז ,י
ִ י 5א ַתעֲ זֹב נַפְ ִי לִ ְאוֹל 5א ִת!ֵ " חֲ ִס ְ
2ד עָ  8ק ַ ְ:ד נָפֶ  עַ ד :וֹר יָנס ;ל י ְִת ְמכ ב ֹו :משלי כח ,יז
ָ
ִתֶ& ַ-ל ל ֹו  :...שמואל א ב ,כה
5הי וְ ִא ַלה' יֶחֱ טָ א ִאי ִמי י ְ
ִא יֶחֱ טָ א ִאי לְ ִאי פִ לְ ל ֹו אֱ ִ
רהַ ב ֵרעֶ י :Iמשלי ו ,אKג
את ְבכַ< ֵרעֶ  Iלִֵ Jה ְת ַר ֵ-ס ְ
עֲ(ה זֹאת אֵ פוֹא  ְ:נִי וְ ִהָ/צֵ ל ִ י בָ ָ
לְרעֶ ַ !ָ Iק ְע ָ! ַלָDר ַ ֶ-י :Iנו ַֹק ְ ָ! ְב ִא ְמ ֵרי פִ י Iנִלְ  ְַד ָ! ִ ְ:א ְמ ֵרי פִ יֵ :I
 ְ:נִי ִא עָ ַרבְ ָ! ֵ
ֵיתי וְ 5א ָוָ ה לִ י :איוב לג ,כז
אתי וְ י ָָר הֶ ֱעו ִ
ָיֹר עַ ל אֲ נ ִָי וַ ֹCאמֶ ר חָ טָ ִ
ימי מֵ עָ פָ ר ָל מֵ אַ ְ ֹ-ת י ִָרי אֶ בְ יוֹ" :תהלי קיג ,ז
ְמ ִק ִ

 – if same opportunity arises and he resistsבעל תשובה Clarification of status of
)a. Public confession (v4): only if publicly known crime, otherwise, discretion (v. 3
)b. Divine grace: for sins committed 1st, 2nd or 3rd time (as per vv. 5-6
II. Repeated confessions
): inappropriate unless he repeated the sin (v. 7ת"ק a.
”ר' הונא  ofהיתר“ : praiseworthy (v. 8); v. 7 refers toראב"י b.
) if you must specify the sin (v. 9ר"ע  andריב"ב c. Dispute: between
)’s sin “covert” (v. 3דוד ’s sin (v. 10) and keepingמשה i. Comparison:between publicizing
תשובה  (for generations) andחטא  (vv. 11-19): regarding relative power ofדרשות d. Series of
אחטא ואשוב – III. Analysis of unacceptable attitude
”היתר ’sרב הונא“ a. 2 times: following
 is invalidאחטא ויוה"כ מכפר  agrees thatרבי b. Even:
עבירות בי" אד למקו ובי" אד לחברו IV. Distinction between
a. Challenge: to ruling from v. 20 – reinterpretation of verse
b. Requirements: to appease fellow – even if only verbal abuse – v. 21
c. Must bring: 3 rows of 3 friends each as an escort for appeasement
i. If he dies: bring 10 people to his grave and ask forgiveness
 and how they presented themselves to those who had hurt them to ease the process ofאמוראי d. Stories: of
appeasement
I.
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