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דמהפג צקף צמפימ
ָפן אבו״ש ֶסׁבְ מפם בכמבמ, ל׳ שְּ

מע•גתב צבטצ
ב"ש:ב"ש: שלש כתות ליום הדין:

צדיקים גמורין - נכתבין ונחתמין לאלתר לחיי עולם,
רשעים גמורין - נכתבין ונחתמין לאלתר לגיהנם,

תמצ מףסס טץמ, ץתמצ מףגזץא מקגתץכ טץמ',
בינוניים - יורדין לגיהנם ומצפצפין ועולין,

צבמסבסא שתב ץהגזאס- במחצה זכויות, ומחצה עוונת, ופושעים בגופן
קמץאס ץמס סצץבסט – אפי שאני דלה ממצות, לי נאה להושיע,

ב''ה:ב''ה: ץגש ףיק -מטה כלפי חסד במחצה זכויות ועונות ולא פושעים בגופן.

פושעי ישראל בגופן קרקפתא דלא מנח תפילין,
ופושעי אומות העולם בגופן- בעבירה

יורדין לגיהנם י"ב חדש, אח"כ נשרפין ומתפזרין תחת רגלי 
צדיקים ד'ץטיץא גבטס ןס סצסץ תזג אףא ןזץא גרמסן.- ברובן עוונות
אבל המינין, המסורות, המשומדים והאפיקורסים, שכפרו בתורה,

ושכפרו בתחיית המתים, ושנתנו חיתיתם בארץ חיים,
ושחטאו והחטיאו את הרבים, נידונין בגיהנם לדורי דורות,
ד'ץסהתץ ץגתץ שזרגס צתךבס צזבטס שס ץרץ' גיהנם כלה והן אינן כלין,
ריב"א:ריב"א: ופניהם דומין לשולי קדירה. רבא: רבא: והם משפירי דמחוזא.

רב:רב: פרנס המטיל אימה יתירה - אינו  רואה בן ת"ח,



מטה כלפי חסד.
ר"א:ר"א: כובשו, ריב"ח:ריב"ח: נושאו, תדבר"י:תדבר"י: מעביר ראשון ראשון,

רבא:רבא: ועון עצמו אינו נמחק, דאם יש רוב עונות מחשיבו עמם.

 

· רבא:· רבא: המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו,
ד'ךבת טץכ מלס בטשג טמ זבט',

רהבדר"ירהבדר"י חלש, ואמר ר"פואמר ר"פ להכין לו תכריכין לבסוף נתרפא,

א''ל: שאכן, גזרו עליו מיתה, ואמר הקב"ה: ואמר הקב"ה: הואיל ומעביר על
מידותיו אל תדקדקו אחריו, ד'ךבת טץכ למי שטשג טמ זבט,

'מבתגסא ךףמאץ', ולא לכל נחלתו, רק למי שמשים עצמו כשירים.

 

אמת, ולפנים משורת הדין
רב הונא:רב הונא: בתחילה 'הקסד צ' שןמ קגןסץ', ולבסוף 'ץףיסק שןמ לטבסץ'.

ר"א:ר"א: בתחילה ןס תאצ אבמ מתסב ןלטבצץ', ולבסוף 'ץמנ צ' ףיק'.

אילפא:אילפא: בתחילה 'ץתלא' ולבסוף – 'ץגש ףיק'.

 

· ץסטשג צ' טמ זךסץ ץסדגת,
רי"ו:רי"ו:  שנתעטף הקב"ה כש"ץ, והראה למשה סדר תפלה.

שכל זמן שישראל חוטאין יעשו כן, ואני מוחל להם.
· צ' צ'- קודם שיחטא האדם ואחר שיחטא ויעשה תשובה.
· צךצ תךןס ןגא שגסא'- כרותה לי"ג מדות שאינן חוזרות ריקם,

 

גז''ד דיחיד ודציבור
· רי"ו:· רי"ו: גדולה תשובה שמקרעת גז"ד -ץמששץ סשסכ ץבש ץגזת מץ.

ודווקא בציבור אבל ביחיד לא נקרע ולכך בשלא שב 
בעשי''ת אפי' הביא כל אילי נביות שבעולם אין מוחלין לו,
והך דברשעים גמורין בר"ה, ופסקו להם גשמים מועטים, אם 

חזרו בהן. א''א להוסיף, שכבר נגזרה גזרה. אלא ה' מורידן בזמנן
ובצדיקים גמורין, ופסקו עליהן גשמים מרובין, אם חזרו בהן 

א''א לפחות שכבר נגזרה גזרה. ה' מורידן שלא בזמנן.
- דשאני במקום שאפשר בהך.

והך ק'סץגקס צס שתךסץא ץרץ' סףץרץ ץסךץטץ ןבןץג ץרץ'. ץסהטדץ תמ צ' שהג מצ ץרץ'
עשה להן סימניות[נ] שרק אם צעקו קודם גזר דין - נענין,  

- ה"נ כיחידין דמו.
 · והך דמחד 'תבג מת סבת זךס',  וכתיב 'סבת צ' זךסץ תמסנ'.

ר"י הכהן:ר"י הכהן: כאן בעבירות שבין אדם למקום, כאן בבין אדם לחבירו

עד שבא ר"ע ולימד:עד שבא ר"ע ולימד: כאן קודם גז"ד, כאן לאחר גז"ד- ביחיד.
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