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17a (אמר רבא כל המעביר)  18a (ומבין אל כל מעשיהם) 
 

 יט- יח זה מיכ :ַחֹּטאוָתם ָּכל ָים ִּבְמֻצלֹות ְוַתְׁשִלי� ֲעֹוֹנֵתינּו ִיְכֹּבׁש ְיַרֲחֵמנּו ָיׁשּוב:הּוא ֶחֶסד ָחֵפץ ִּכי ַאּפוֹ  ָלַעד ֶהֱחִזיק �א ַנֲחָלתוֹ  ִלְׁשֵאִרית ֶּפַׁשע ַעל ְוֹעֵבר ָעֹון ֹנֵׂשא ָּכמֹו� ֵאל ִמי )1

  יז ,קמה תהלים :ַמֲעָׂשיו ְּבָכל ְוָחִסיד ְּדָרָכיו ְּבָכל 'ה ַצִּדיק )2

  יג ,ב תהליםס :ְּכַמֲעֵׂשהּו ְלִאיׁש ְתַׁשֵּלם ַאָּתה ִּכי ָחֶסד ֲאֹדָני ּוְל� )3

  ו ,לד שמות :ֶוֱאֶמת ֶחֶסד ְוַרב ַאַּפִים ֶאֶר� ְוַחּנּון ַרחּום ֵאל ה' ה' ַוִּיְקָרא ָּפָניו ַעל ה' ַוַּיֲעֹבר )4

  י ,לד שמות ...ִנְפָלֹאת ֶאֱעֶׂשה ַעְּמ� ָּכל ֶנֶגד ְּבִרית ֹּכֵרת ָאֹנִכי ִהֵּנה ֹּיאֶמרוַ  )5

  י ,וו ישעיה :לוֹ  ְוָרָפא ָוָׁשב ָיִבין ּוְלָבבוֹ  ִיְׁשָמע ּוְבָאְזָניו ְבֵעיָניו ִיְרֶאה ֶּפן ָהַׁשע ְוֵעיָניו ַהְכֵּבד ְוָאְזָניו ַהֶּזה ָהָעם ֵלב ַהְׁשֵמן )6

  יב ,יא דברים: ָׁשָנה ַאֲחִרית ְוַעד ַהָּׁשָנה ֵמֵרִׁשית ָּבּה ֱא�ֶהי� ה' ֵעיֵני ָּתִמיד ֹאָתּה ֹּדֵרׁש ֱא�ֶהי� ה' ֶׁשראֲ  ֶאֶרץ )7
 ְתהֹומֹות ֵיְרדּו ָׁשַמִים ַיֲעלּו :ַּגָּליו ַוְּתרֹוֵמם ְסָעָרה רּוחַ  ֲעֵמדַוּיַ  ַוֹּיאֶמר :ִּבְמצּוָלה ְוִנְפְלאֹוָתיו ה' ַמֲעֵׂשי ָראּו ֵהָּמה :ַרִּבים ְּבַמִים ְמָלאָכה ֹעֵׂשי ָּבֳאִנּיֹות ַהָּים יֹוְרֵדי )8

 ַוִּיְׂשְמחּו :ַּגֵּליֶהם ַוֶּיֱחׁשּו ָמהִלְדמָ  ְסָעָרה ָיֵקם :יֹוִציֵאם ּוִמְּמצּוֹקֵתיֶהם ָלֶהם ַּבַּצר ה' ֶאל ַוִּיְצֲעקּו :ִּתְתַּבָּלע ָחְכָמָתם ְוָכל ַּכִּׁשּכֹור ְוָינּועּו ָיחֹוּגּו :ִתְתמֹוָגג ְּבָרָעה ַנְפָׁשם
 ל-גכ ,קז תהלים :ֶחְפָצם ְמחֹוז ֶאל ַוַּיְנֵחם ִיְׁשֹּתקּו ִכי

  יז ,י םדברי :ֹׁשַחד ִיַּקח ְו�א ָפִנים ִיָּׂשא �א ֲאֶׁשר ְוַהּנֹוָרא ַהִּגֹּבר ַהָּגֹדל ָהֵאל ָהֲאֹדִנים ַוֲאֹדֵני ָהֱא�ִהים ֱא�ֵהי הּוא ֱא�ֵהיֶכם ’ה ִּכי )9

  כו ,ו במדבר: ָׁשלֹום ְל� ְוָיֵׂשם ֵאֶלי� ָּפָניו ’ה ִיָּׂשא )10
ם ִלֵּב� ֵמָרָעה ַּכְּבִסי )11   יד ,ד ירמיהו :אֹוֵנ� ַמְחְׁשבֹות ְּבִקְרֵּב� ָּתִלין ָמַתי ַעד ִּתָּוֵׁשִעי ְלַמַען ְירּוָׁשַלִ
  כב ,ב ירמיהו :ה' ֲאֹדָני ְנֻאם ְלָפַני ֲעֹוֵנ� ָּתםִנכְ  ֹּבִרית ָל� ְוַתְרִּבי ַּבֶּנֶתר ְּתַכְּבִסי ִאם ִּכי )12

  יד ,ג א שמואל :עֹוָלם ַעד ּוְבִמְנָחה ְּבֶזַבח ֵעִלי ֵּבית ֲעֹון ִיְתַּכֵּפר ִאם ֵעִלי ְלֵבית ִנְׁשַּבְעִּתי ְוָלֵכן )13

  לג ,ב א שמואל :ֲאָנִׁשים ָימּותּו ֵּביְת� ַמְרִּבית ְוָכל ְפֶׁש�נַ  ֶאת ְוַלֲאִדיב ֵעיֶני� ֶאת ְלַכּלֹות ִמְזְּבִחי ֵמִעם ְל� ַאְכִרית �א ְוִאיׁש )14

  ז ,ד דברים :ֵאָליו ָקְרֵאנּו ְּבָכל ֱא�ֵהינּו ה'ּכַ  ֵאָליו ְקֹרִבים ֱא�ִהים לוֹ  ֲאֶׁשר ָּגדֹול גֹוי ִמי ִּכי )15

  ו ,נה ישעיהו :ָקרֹוב ִּבְהיֹותוֹ  ְקָרֻאהּו ְּבִהָּמְצאוֹ  ’ה ִּדְרׁשּו )16

  לח ,כה א שמואל :ַוָּיֹמת ָנָבל ֶאת ’ה ַוִּיֹּגף ַהָּיִמים ַּכֲעֶׂשֶרת יַוְיהִ  )17

  טו ,לג תהלים :ַמֲעֵׂשיֶהם ָּכל ֶאל ַהֵּמִבין ִלָּבם ַיַחד ַהֹּיֵצר )18

 

I. Continued אגדות regarding תשובה and יום הדין 

a. Man’s “reduced sentence”: if he is easygoing and forgiving (v1) 

b. Divine judgement: begins harsh and softens (vv. 2-4) 

c. ר' יוחנן’s: description of 'ה as "שליח צבור" with מדות הרחמים 

d. ר' יוחנן’s: explanation of v6 – power of צעקה even after גזר דין 

i. Challenge: ruling that a גזר דין cannot be reversed 

1. Suggested answer: this only applies to individuals 

2. Challenge: interpretation of v7 excludes possibility of reversing גזר דין for צבור 

3. Response: since there’s another way to properly respond (ex. rain on needed land) 

ii. Challenge: upside down נו"נים at v8 indicates that after גזר דין, no change possible 

1. Answer: these (sailors) are individuals 

2. Challenge: contradiction vv. 8≠9; ר"ע’s solution – after גזר דין, no “favoritism” 

a. Answer: that’s also referring to individuals 

iii. Note: individual’s ability to reverse a גזר דין is subject to dispute:  

 doesn’t ר"א ,to be effective גזר דין allows for prayer after :ר"מ .1

iv. Challenge: to ר' יוחנן’s דרשה that  גזר דין of community can be reversed: contradiction vv. 11≠12 

1. Resolution: after גזר דין, no reversal possible 

2. Response: if it’s a גזר דין שיש עמו שבועה (as per v13), no reversal possible 

a. Note: בית עלי could never be saved via קרבנות, but could by רבה ואביי – תורה וגמ"ח 

b. Note: family in ירושלים called מש' ר' יוחנן – v13) 

v. גזר דין :רב of a community can be reversed – in spite of v12 – following vv. 14-15 

1. Challenge: v16 indicates that we must wait for  'ה to be “found” 

2. Answer: that’s for individual (during עשי"ת – as per death of נבל [v17]) 

II. Interpretation of penultaimate clause of משנה – on ר"ה they all pass before 'ה like בני מרון 

a. Sheep: אמרנא = מרון [sheep in Aram.] 

b. Ascent: to מרון 

c. Soldiers: of דוד (מרות = מרון  - lordship) 

d. All are seen: in one sweep, as per v18: 

i. Not: that He forms their hearts into one, rather 

ii. That: He sees all of their hearts at once 


