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פז.
◊О[רבא]

וכי הוי חזי אמבוהא אבתריה אמר: (איוב כ) אם יעלה לשמים שיאו וראשו לעב יגיע כגללו לנצח יאבד 

ראיו יאמרו איו.

רב זוטרא כי הוו מכתפי ליה בשבתא דריגלא הוה אמר (משלי כז) כי לא לעולם חסן ואם נזר לדור ודור.[רב זוטרא]О◊פז.

▀◊פז.
(משלי יח) שאת פני רשע לא טוב ־ לא טוב להם לרשעים שנושאין להם פנים בעולם הזה, לא טוב לו 

לאחאב שנשאו לו פנים בעולם הזה שנאמר (מלכים א' כא) יען כי נכנע מפני לא אביא הרעה בימיו.

▀◊פז.

(משלי יח) להטות צדיק במשפט ־ טוב להם לצדיקים שאין נושאין להם פנים בעולם הזה, טוב לו למשה 

שלא נשאו לו פנים בעולם הזה, שנאמר (במדבר כ) יען לא האמנתם בי להקדישני, הא אילו האמנתם בי ־ 

עדיין לא הגיע זמנם ליפטר מן העולם.

▀◊פז.
אשריהם לצדיקים, לא דיין שהן זוכין אלא שמזכין לבניהם ולבני בניהם עד סוף כל הדורות. שכמה בנים 

היו לו לאהרן שראויין לישרף כנדב ואביהוא, שנאמר (ויקרא י) הנותרם אלא שעמד להם זכות אביהם.

▀◊פז.
אוי להם לרשעים, לא דיין שמחייבין עצמן אלא שמחייבין לבניהם ולבני בניהם עד סוף כל הדורות. הרבה 

בנים היו לו לכנען שראויין ליסמך, כטבי, עבדו של רבן גמליאל, אלא שחובת אביהם גרמה להן.

▀◊פז.
כל המזכה את הרבים ־ אין חטא בא על ידו, וכל המחטיא את הרבים ־ כמעט אין מספיקין בידו לעשות 

תשובה.

▀◊פז.
כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו, מאי טעמא? כדי שלא יהא הוא בגיהנם ותלמידיו בגן עדן, 

שנאמר (תהלים טז) כי לא תעזב נפשי לשאול לא תתן חסידך לראות שחת.

▀◊פז.
וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה, שלא יהא הוא בגן עדן ותלמידיו בגיהנם, 

שנאמר (משלי כח) אדם עשק בדם נפש עד בור ינוס אל יתמכו בו.

האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב.▀>פז.

למה לי למימר אחטא ואשוב אחטא ואשוב תרי זימני?^פז.

כדרב הונא אמר רב!פז.

כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה ־ הותרה לו.דאמר רב הונא אמר רב:▀!◊פז.

הותרה לו סלקא דעתך?¿פז.

אלא: נעשית לו כהיתר.!פז.

אחטא ויום הכפורים מכפר ־ אין יום הכפורים מכפר.▀>פז.

לימא מתניתין דלא כרבי¿פז.

על כל עבירות שבתורה, בין עשה תשובה בין לא עשה תשובה יום הכפורים מכפרִ דתניא, רבי:▀¿◊פז.

אפילו תימא רבי, אגב שאני.!◊פז.

עבירות שבין אדם למקום וכו'.▀>פז.

¿◊פז.
רמי ליה רב יוסף בר חבו 

לרבי אבהו:

עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר? והא כתיב (שמואל א' ב) אם יחטא איש לאיש ופללו 

אלהיםִ 

מאן אלהים ־ דיינא.[רבי אבהו]!◊פז.

אי הכי אימא סיפא: ואם לה' יחטא איש מי יתפלל לו?▀¿פז.

!◊פז.
הכי קאמר: אם יחטא איש לאיש ופללו ־ אלהים ימחול לו, ואם לה' יחטא איש ־ מי יתפלל בעדו, תשובה 

ומעשים טובים.

רבי יצחק:▀◊פז.

כל המקניט את חבירו, אפילו בדברים ־ צריך לפייסו, שנאמר (משלי ו) בני אם ערבת לרעך תקעת לזר 

כפיך נוקשת באמרי פיך עשה זאת אפוא בני והנצל כי באת בכף רעך לך התרפס ורהב רעיך. אם ממון יש 

בידך ־ התר לו פסת יד, ואם לאו ־ הרבה עליו ריעים. אמר רב חסדא: וצריך לפייסו בשלש שורות של 

שלשה בני אדם, שנאמר (איוב לג) ישר על אנשים ויאמר חטאתי וישר העויתי ולא שוה לי.

רבי יוסי בר חנינא:▀◊פז.
כל המבקש מטו מחבירו אל יבקש ממנו יותר משלש פעמים, שנאמר (בראשית נ) אנא שא נא ועתה שא 

נא. ואם מת ־ מביא עשרה בני אדם, ומעמידן על קברו, ואומר: חטאתי לה' אלהי ישראל ולפלוני שחבלתי 

О◊פז.
רבי ירמיה הוה ליה מילתא לרבי אבא בהדיה, אזל איתיב אדשא דרבי אבא. בהדי דשדיא אמתיה מיא מטא 

זרזיפי דמיא ארישא.

עשאוני כאשפה, קרא אנפשיה (תהלים קיג) מאשפת ירים אביון.אמר:[רבי ירמיה]▀◊פז.

שמע רבי אבא ונפיק לאפיהОפז.

השתא צריכנא למיפק אדעתך, דכתיב לך התרפס ורהב רעיך.אמר ליה:[רבי אבא]▀◊פז.
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[רבי זירא]О◊פז.
רבי זירא, כי הוה ליה מילתא בהדי איניש הוה חליף ותני לקמיה וממציא ליה, כי היכי דניתי וניפוק ליה 

מדעתיה.

[רב]О◊פז.
רב הוה ליה מילתא בהדי ההוא טבחא ־ לא אתא לקמיה. במעלי יומא דכפורי אמר איהו: איזיל אנא לפיוסי 

ליה.

[רב הונא]Оפז.
פגע ביה רב הונאֹ אמר ליה ־ להיכא קא אזיל מר? ־ אמר ליה לפיוסי לפלניא. אמר: אזיל אבא למיקטל 

נפשא.

Оפז.
אזל וקם עילויה, הוה יתיב וקא פלי רישא, דלי עיניה וחזייה, אמר ליה: אבא אִת זיל, לית לי מילתא בהדִך 

בהדי דקא פלי רישא אישתמיט גרמא, ומחייה בקועיה, וקטליה.

О◊פז.
רב הוה פסיק סידרא קמיה דרבי, עייל אתא רבי חייא ־ הדר לרישא, עייל בר קפרא ־ הדר לרישא. אתא 

רבי שמעון ברבי ־ הדר לרישא. אתא רבי חנינא בר' חמא, אמר: כולי האי נהדר וניזיל? לא הדר.

פז:
◊Оאיקפיד רבי חנינא

אזל רב לגביה תליסר מעלי יומי דכפורי, ולא איפייס.[רב]О◊פז:

והיכי עביד הכי?¿פז:

כל המבקש מטו מחבירו אל יבקש ממנו יותר משלש פעמיםִ והאמר רבי יוסי בר חנינא:▀¿◊פז:

רב שאני.!◊פז:

ורבי חנינא היכי עביד הכי?¿פז:

כל המעביר על מדותיו ־ מעבירין לו על כל פשעיוִ והאמר רבא:▀¿◊פז:

אלא, רבי חנינא חלמא חזי ליה לרב דזקפוהו בדיקלאО!◊פז:

דכל דזקפוהו בדיקלא רישא הוי.וגמירי▀פז:

שמע מינה בעי למעבד רשותא. ולא איפייס, כי היכי דליזיל ולגמר אורייתא בבבל.אמר:[רבי חנינא]▀!◊פז:

תנו רבנן:▀◊פז:

מצות וידוי ערב יום הכפורים עם חשכה. אבל אמרו חכמים: יתודה קודם שיאכל וישתה, שמא תטרף דעתו 

בסעודה. ואף על פי שהתודה קודם שאכל ושתה ־ מתודה לאחר שיאכל וישתה, שמא אירע דבר קלקלה 

בסעודה. ואף על פי שהתודה ערבית ־ יתודה שחרית, שחרית ־ יתודה במוסף, במוסף ־ יתודה במנחה, 

במנחה ־ יתודה בנעילה.

והיכן אומרו?^פז:

יחיד אחר תפלתו, ושליח צבור אומרו באמצע.!◊פז:

מאי אמר?^פז:

אתה יודע רזי עולם.רב:!◊פז:

ממעמקי הלב.שמואל:!◊פז:

ובתורתך כתוב לאמר.לוי:!◊פז:

רבון העולמים.רבי יוחנן:!◊פז:

כי עונותינו רבו מלמנות וחטאתינו עצמו מספר.רבי יהודה:!◊פז:

רב המנונא:!◊פז:

אלהי, עד שלא נוצרתי איני כדאי עכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי עפר אני בחיי קל וחומר במיתתי הרי 

אני לפניך ככלי מלא בושה וכלימה יהי רצון מלפניך שלא אחטא ומה שחטאתי מרוק ברחמיך אבל לא על 

ידי יסורין.

והיינו וידויא דרבא כולה שתא. ודרב המנונא זוטא ביומא דכפורי.▀פז:

לא אמרן אלא דלא אמר אבל אנחנו חטאנו. אבל אמר אבל אנחנו חטאנו ־ תו לא צריך.מר זוטרא:▀◊פז:

הוה קאימנא קמיה דשמואל, והוה יתיב, וכי מטא שליחא דצבורא ואמר אבל אנחנו חטאנו קם מיקם.דאמר בר המדודי:▀▀פז:

שמע מינה: עיקר וידוי האי הוא.אמר:[בר המדורי]▀▀פז:

תנן התם:▀◊פז:
בשלשה פרקים בשנה כהנים נושאין את כפיהן ארבעה פעמים ביום, בשחרית במוסף במנחה ובנעילת 

שערים. ואלו הן שלשה פרקים: בתעניות, ובמעמדות, וביום הכפורים.
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מאי נעילת שערים?^◊פז:

צלותא יתירתארב:♦!◊פז:

מה אנו מה חיינו.שמואל:♦!◊פז:

מיתיבי:▀¿◊פז:
אור יום הכפורים מתפלל שבע ומתודה, בשחרית מתפלל שבע ומתודה, במוסף מתפלל שבע ומתודה, 

במנחה מתפלל שבע ומתודה, בנעילה מתפלל שבע ומתודהִ 

יום הכפורים עם חשיכה מתפלל שבע ומתודה וחותם בוידוי, דברי רבי מאירותו תניא:[רבי מאיר]♦▀¿◊פז:

מתפלל שבע, ואם רצה לחתום בוידוי ־ חותם.חכמים:♦▀¿◊פז:

תיובתא דשמואִל תיובתא.▀◊פז:

עולא בר רב נחית קמיה דרבא, פתח באתה בחרתנו וסיים במה אנו מה חיינו ושבחיה.[רבא]Оפז:

ויחיד אומרה אחר תפלתו.רב הונא בריה דרב נתן:▀פז:

תפלת נעילה פוטרת את של ערבית.רב:▀◊פז:

רב לטעמיה▀פז:

צלותא יתירה היאדאמר:[רב]▀▀◊פז:

וכיון דצלי ליה ־ תו לא צריך.▀פז:

ומי אמר רב הכי?¿פז:

הלכה כדברי האומר תפלת ערבית רשותִ והאמר רב:▀¿◊פז:

לדברי האומר חובה קאמר.!◊פז:

מיתיבי: [ת"ק]♦▀¿◊פז:
אור יום הכפורים מתפלל שבע ומתודה, שחרית שבע ומתודה, מוסף שבע ומתודה, בנעילה מתפלל שבע 

ומתודה, ערבית מתפלל שבע מעין שמונה עשרה.

♦▀¿◊פז:
רבי חנינא בן גמליאל 

משום אבותיו:
מתפלל שמונה עשרה שלימות, מפני שצריך לומר הבדלה בחונן הדעת.
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