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86b  (אמר ר' שמואל בר נחמני) � 87b (ולגמר אורייתא בבבל) 

 

  ג ,יד הושע :ְ)ָפֵתינ� ָפִרי� �ְנַ�ְ&ָמה טֹוב ְוַקח ָעֹו" ִ!ָ א ָ�ל ֵאָליו ִאְמר� ה' ֶאל ְו��ב� ְ�ָבִרי�ְ�ָבִרי�ְ�ָבִרי�ְ�ָבִרי�    ִעָ�ֶכ�ִעָ�ֶכ�ִעָ�ֶכ�ִעָ�ֶכ�    ְקח�ְקח�ְקח�ְקח� )1

  ה ,יד הושע :ִמֶ�/� ַאִ-י ָ�ב ִ�י ְנָדָבה ֹאֲהֵב� ְמ��ָבָת� ֶאְרָ-א )2

  א ,לב תהלי� :ֲחָט2הֲחָט2הֲחָט2הֲחָט2ה    ְ�ס�יְ�ס�יְ�ס�יְ�ס�י    ֶ-ַ�עֶ-ַ�עֶ-ַ�עֶ-ַ�ע    ְנ)�יְנ)�יְנ)�יְנ)�י    ַאְ�ֵריַאְ�ֵריַאְ�ֵריַאְ�ֵרי ַמְ)ִ�יל ְלָדִוד )3

ָח� ְוֹעֵזב �מֹוֶדה ַיְצִליחַ ַיְצִליחַ ַיְצִליחַ ַיְצִליחַ     5א5א5א5א    ְפָ�ָעיוְפָ�ָעיוְפָ�ָעיוְפָ�ָעיו    ְמַכ4ֶהְמַכ4ֶהְמַכ4ֶהְמַכ4ֶה )4   יג ,כח משלי :ְיר8

�ה    ַעלַעלַעלַעל ה' 2ַמר ֹ�ה )5ָ5��הְָ5��הְָ5��הְָ5�  ו ,ב עמוס :ַנֲעָלִי� ַ:ֲעב�ר ְוֶאְביֹו" ַצִ�יק ַ:ֶ�ֶס> ִמְכָר� ַעל ֲאִ�יֶב/�ֲאִ�יֶב/�ֲאִ�יֶב/�ֲאִ�יֶב/�    5א5א5א5א    ;ְרָ:ָעה;ְרָ:ָעה;ְרָ:ָעה;ְרָ:ָעה    ְוַעלְוַעלְוַעלְוַעל    ִיְ)ָרֵאלִיְ)ָרֵאלִיְ)ָרֵאלִיְ)ָרֵאל    ִ-ְ�ֵעיִ-ְ�ֵעיִ-ְ�ֵעיִ-ְ�ֵעי    ְ

�לֹו�    ַ-ֲעַמִי�ַ-ֲעַמִי�ַ-ֲעַמִי�ַ-ֲעַמִי� ֵאל ִיְפַעל ֵאֶ&ה ָ�ל ֶה" )6ָ��לֹוָ��לֹוָ�  כט ,לג איוב :ָ<ֶברָ<ֶברָ<ֶברָ<ֶבר    ִע�ִע�ִע�ִע�    ָ�לֹו

  יא ,כו משלי :ְבִאַ�ְל!וֹ  �ֹוֶנה ְ�ִסיל ֵקאוֹ  ַעל ָ�ב ְ�ֶכֶלב )7

  ה ,נא תהלי� :ָתִמיד ֶנְגִ�י ְוַחAָאִתי ֵאָדע ֲאִני ְפָ�ַעי ִ�י )8

�ב )9ָCָה ַו�  לא ,לב שמות :ָזָהבָזָהבָזָהבָזָהב    ֱא5ֵהיֱא5ֵהיֱא5ֵהיֱא5ֵהי    ָלֶה�ָלֶה�ָלֶה�ָלֶה�    ַוCֲַע)�ַוCֲַע)�ַוCֲַע)�ַוCֲַע)� ְגֹדָלה ֲחָט2ה ַהDֶה ָהָע� ָחָטא ָאָ/א ַוCֹאַמר ה' ֶאל ֹמֶ

  יב ,כ במדבר ... ִיְ)ָרֵאל ְ:ֵני ְלֵעיֵני ְלַהְקִ�יֵ�ִני ִ:י ֶהֱאַמְנֶ!� 5א ַיַע" ;ֲהֹר" ְוֶאל ֹמֶ�ה ֶאל ה' ַוCֹאֶמר )10

  כ ,ג יחזקאל...ְלָפָניו ִמְכ�ֹול ְוָנַתִ!י ָעֶול ְוָעָ)ה ִמִצְדקוֹ  ַצִ�יק �ְב��ב )11

  ז - ו ,כ איוב :ַאCוֹ  ֹיאְמר� ֹר2יו ֹיאֵבד ָלֶנַצח ְ�ֶגֲללוֹ  :ַיִ<יעַ  ָלָעב ְוֹרא�וֹ  ִ)יאוֹ  ַלHַָמִי� ַיֲעֶלה ִא� )12
  כד ,כז משלי :ָודֹור דור ְלדֹור ֵנֶזר ְוִא� ֹחֶס"ֹחֶס"ֹחֶס"ֹחֶס"    ְלעֹוָל�ְלעֹוָל�ְלעֹוָל�ְלעֹוָל�    5א5א5א5א    ִ�יִ�יִ�יִ�י )13

  ה ,יח משלי :ַ:ִ�ְ�ָ-ט ַצִ�יק ְלַהAֹות טֹובטֹובטֹובטֹוב    5א5א5א5א    ָרָ�עָרָ�עָרָ�עָרָ�ע    ְ-ֵניְ-ֵניְ-ֵניְ-ֵני    ְ)ֵאתְ)ֵאתְ)ֵאתְ)ֵאת )14

  כט:כא א מלכי� :ֵ:יתוֹ  ַעל ָהָרָעה 2ִביא ְבנוֹ  ִ:יֵמי ְ:ָיָמיו ָהָרָעה 2ִביא אבי 5א ִמָ-ַני ִנְכַנע ִ�י ַיַע" ִמְ&ָפָני ;ְח2ב ִנְכַנע ִ�י ֲהָרִאיתָ  )15

  ה ,יח משלי :ַ:ִ�ְ�ָ-ט ַצִ�יק ְלַהAֹות טֹוב 5א ָרָ�ע ְ-ֵני ְ)ֵאת )16

  יב ,י ויקרא...ַה/ֹוָתִרי�ַה/ֹוָתִרי�ַה/ֹוָתִרי�ַה/ֹוָתִרי� ָ:ָניו ִאיָתָמר ְוֶאל ֶאְלָעָזר ְוֶאל ;ֲהֹר" ֶאל ֹמֶ�ה ַוְיַדֵ:ר )17

  י ,טז תהלי� :ָ�ַחת ִלְראֹות ֲחִסיְדI ִתֵ!" 5א ִלְ�אֹול ַנְפִ�י ַתֲעֹזב 5א ִ�י )18

ק 2ָד� )19 8�  יז ,כח משלי :בוֹ  ִיְתְמכ� ;ל ָינ�ס :ֹור ַעד ָנֶפ� ְ:ַד� ָע

  כה ,ב שמואל א :... לוֹ  ִיְתַ-ֶ&ל ִמי ִאי� ֶיֱחָטא ה'לַ  ְוִא� ֱא5ִהי� �ִפְללוֹ  ְלִאי� ִאי� ֶיֱחָטא ִא� )20

  גK א ,ו משלי :ֵרֶעיI �ְרַהב ִהְתַרֵ-ס ֵלJ ֵרֶעI ְבַכ> ָבאתָ  ִ�י ְוִהָ/ֵצל ְ:ִני ֵאפֹוא ֹזאת ֲעֵ)ה :ִפיI ְ:ִאְמֵרי ִנְלַ�ְד!ָ  ִפיI ְבִאְמֵרי נֹוַקְ�!ָ  :ַ�ֶ-יI ַלDָר ָ!ַקְע!ָ  ְלֵרֶעI ָעַרְב!ָ  ִא� ְ:ִני )21

  כז ,לג איוב :ִלי ָ�ָוה ְו5א ֶהֱעֵויִתי ְוָיָ�ר ָחָטאִתי ַוCֹאֶמר ֲאָנִ�י� ַעל ָיֹ�ר )22

  ז ,קיג תהלי� :ֶאְביֹו"ֶאְביֹו"ֶאְביֹו"ֶאְביֹו"    ָיִרי�ָיִרי�ָיִרי�ָיִרי�    ֵמַאְ�ֹ-תֵמַאְ�ֹ-תֵמַאְ�ֹ-תֵמַאְ�ֹ-ת ָ�ל ֵמָעָפר ְמִקיִמי )23

 

I. Clarification of status of  תשובהבעל  – if same opportunity arises and he resists 

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 

a. ק"ת : inappropriate unless he repeated the sin (v. 7) 

b. י"ראב : praiseworthy (v. 8); v. 7 refers to “היתר of ר' הונא” 

c. Dispute: between ריב"ב and ר"ע if you must specify the sin (v. 9) 

i. Comparison:between publicizing משה’s sin (v. 10) and keeping דוד’s sin “covert” (v. 3) 

d. Series of דרשות (vv. 11-19): regarding relative power of חטא (for generations) and תשובה 

III. Analysis of unacceptable attitude – אחטא ואשוב 

a. 2 times: following “רב הונא’s היתר” 

b. Even: רבי agrees that אחטא ויוה"כ מכפר is invalid 

IV. Distinction between בי" אד� למקו� ובי" אד� לחברו עבירות  

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 

d. Stories: of אמוראי� and how they presented themselves to those who had hurt them to ease the process of 

appeasement 


