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Gedola Teshuva – Long Version

Finding Your Sugya

The Long Version begins on Yoma 86a with the words “ (בר)חמארביאמר
תשובהגדולהחנינא ,” approximately seven lines from the bottom of the daf.

The sugya continues onto 86b through the statement attributed to Shmuel

bar Nachmani, ending with the words “ יחיה(חיו)מרשעתורשעובשוב .” From

there, skip forward six lines and pick up with the words “ מאיררביהיהתניא .”

Complete the sugya with the words “ ממנואלא .”

Suggested Breakdown

We have divided this sugya into ten sections, and we recommend learning it

in 8-10 sessions with your chevruta. Each section could be learned on its own

(except for 7 and 8, which build on each other). Feel free to pick just a few

(and if you want a much shorter sugya, check out the Short Session edition).

ארפאשנאמרלעולםרפאותשמביאהתשובהגדולהחנינא(בר)חמארביאמר.1
משובתם אוהבם נדבה

אתםשובביםדמעיקראשובביםבניםשובוכתיברמיחנינא(בר)חמארבי.2
וכתיב ארפא משובותיכם לא קשיא כאן מאהבה כאן מיראה

אנכי(הנה)וכתיבמשובותיכםארפאשובביםבניםשובוכתיברמייהודהרב.3
בעלתי בכם ולקחתי אתכם אחד מעיר ושנים ממשפחה לא קשיא כאן מאהבה או

מיראה כאן על ידי יסורין

ה׳עדישראלשובהשנאמרהכבודכסאעדשמגעתתשובהגדולהלוירביאמר.4
אלהיך
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Continue onto daf 86b:

הןלאמרשנאמרשבתורהתעשהלאאתשדוחהתשובהגדולהיוחנןרביאמר.5
ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר הישוב אליה עוד הלא חנוף

תחנף הארץ ההיא ואת זנית רעים רבים ושוב אלי נאם ה׳

גואללציוןובאשנאמרהגאולהאת(שמקרבת)תשובהגדולהיונתןרביאמר.6
ולשבי פשע ביעקב מה טעם ובא לציון גואל משום דשבי פשע ביעקב

ישראלשובהשנאמרכשגגותלונעשותשזדונותתשובהגדולהלקישרישאמר.7
עד ה׳ אלהיך כי כשלת בעונך הא עון מזיד הוא וקא קרי ליה מכשול

ובשובשנאמרכזכיותלונעשותשזדונותתשובהגדולהלקישרישוהאמראיני.8
רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה עליהם (חיה) יחיה לא קשיא כאן מאהבה כאן

מיראה

שלשנותיושמארכתתשובהגדולהיונתןרביאמרנחמניברשמואלרביאמר.9
אדם שנאמר ובשוב רשע מרשעתו (חיו) יחיה

Skip ahead 6 lines:

מוחליןתשובהשעשהיחידשבשבילתשובהגדולהאומרמאיררביהיהתניא.10
לכל העולם כולו שנאמר ארפא משובתם אוהבם נדבה כי שב אפי ממנו מהם לא

נאמר אלא ממנו
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Hint Sheet for Yoma 86a/b 

Yoma 86a: Gemara 1

Jastrow citation: Yoma 86a

This is a name רבי חמה בר חנינה

Look up under ל
ָגד גדולה

Look up as is and be sure to chase down the root! תשובה

Root: בוא שמביאה

עולם+ ל  לעולם

Look up in Frank שנאמר

Same root as רפאות ארפא

מ + שובה + ם משובתם

אהב :Root ,אוהב + ם אוהבם

Root: נדב נדבה

Look up as is, Aramaic entry, de!nition 3 רמי

Root: כתב כתיב

Root: שוב שובו

Look up under בן בנים

Root: שוב שובבים

in Frank מעיקרא look up ,ד + מ + עיקרא דמעיקרא

“you” (m.pl.) אתם

מ + שוב + ות+ יכם משובותיכם
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Look up in Frank קשיא

Look up in Frank כאן

מ + אהבה מאהבה

מ + יראה מיראה

This is a name רב יהודה

Look up as is אנכי

Root: בעל בעלתי

ב + כם בכם

Root: לקח ולקחתי

את + כם אתכם

Look up as is אחד

מ + עיר מעיר

ו + שנים ושנים

מ + משפחה ממשפחה

Look up under יד ידי

יסור + ין יסורין

This is a name רבי לוי

Root: נגע שמגעת

look up as is עד

look up as is כסא

Root: כבד הכבוד

Look up as is ישראל

Hint Sheet for Gedola Teshuva | 2



Look up abbreviation in the back of Frank ה׳

אלוה Look up under ,אלהי + ך אלהיך

Yoma 86b: Gemara 2

Jastrow citation: Yoma 86b

This is a name רבי יוחנן

Root: דחי שדוחה

Root: עשי תעשה

!be sure to chase down the root ,ש + ב + תורה שבתורה

אשה + ו אשתו

ו + הלכה והלכה

איתו Look up under ,מ + אתו מאתו

Root: הוי והיתה

איש+ ל  לאיש

Look up as is אחר

 that marks the ה this is a special ,שוב :Root ,ה + ישוב

beginning of a rhetorical question 

הישוב

אל + ה אליה

Look up as is עוד

again ה here’s that special question ,ה + לא הלא

ה + היא ההיא

ו + את ואת
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Root: זני זנית

Root: רעי רעים

Look up under רב רבים

אל + י אלי

Look up as is נאם

This is a name רבי יונתן

Precedes de!nite direct object; no translation את

Root: בוא ובא

ל + ציון לציון

ו + ל + שבי ולשבי

ב + יעקב ביעקב

Look up as is מה

.ch ש�ם See ,משום משום

ד + שבי דשבי

This is a name ריש לקיש

Look up under ל
ָגד גדולה

Look up under זדון, Root: זוד שזדונות

Root: עשי נעשות

“to him” לו

Root: שגג כשגגות

Look up in Frank as is שנאמר

Look up in Jastrow as is ישראל
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Look up as is עד

“Hashem,” a substitute for the four-letter name of G!d ה׳

Look up under אלוה אלהיך

Look up as י ִ כי

Look up under ָהא I הא

Same root as זדונות מזיד

Look up as is הוא

Indicator of emphasis, often untranslated, look up קא וקא

From Frank: he calls it…; he designates it (by a certain term) קרי ליה

Look up in Jastrow as is, Root: כשל מכשול

Look up in Frank איני

ו + ה + אמר והאמר

Look up under ת�ְזכ כזכיות

them” (plural masculine su7x)“ + על עליהם

Root: חיי יחיה

Look up phrase in Frank לא קשיא

Look up in Frank כאן...כאן

אהבה+ מ  מאהבה

יראה+ מ  מיראה 

This is a name רבי שמואל בר נחמני

This is a name רבי יונתן

שנה look up under ,שנות + יו שנותיו
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Yoma 86b: Gemara 3

Jastrow citation: Yoma 86b

Hint sheet jumps forward approximately 6 lines to “תניא היה רבי מאיר.”

Look up in Frank תניא

Root: הוי היה

This is a name רבי מאיר

?in Frank ,ש + ב + שביל שבשביל

Look up as is יחיד

Root: מחל מוחלין

ל + כל לכל

Look up under כל כל העולם כולו

Root: רפא ארפא

מ + שובה + ם משובתם

אהב :Root ,אוהב + ם אוהבם

Root: נדב נדבה

look up as is כי

אפ + י אפי

מן + ו ממנו

מן + הם מהם

Look up as is אלא
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Kra for Yoma 86a/b

Isaiah 59:20  כנט: ישעיהו

A redeemer shall come to Zion,

To those in Jacob who turn back from sin

—declares the Lord. 

�ָבא ְלִצ��ן ��ֵאל �ְלָ�ֵבי ֶפַ�ע

  ְנֻאם ְיֹהָוה׃ְ ַיֲעֹקב

Jeremiah 3:1, 3:14, 3:22 ג: ירמיהו

1 Saying: Behold, if a man divorces his wife, 

and she leaves him and marries another 

man, can he ever go back to her? Would not 

such a land be de)led? Now you have strayed

with many lovers: can you return to Me?—

says the Lord. 

14 Turn back, wayward-turning children—

declares the Lord. Since I have espoused you, I 

will take you, one from a town and two from 

a clan, and bring you to Zion. 

22 Turn back, wayward-turning children, I will 

heal your waywardness! “Here we are, we have

come to You, for You, O Lord, are our God!”

ֵלאֹמר ֵהן ְיַ�ַ%ח ִאי� א
ֶאת־ִאְ�'� ְוָהְלָכה ֵמִא'� ְוָהְיָתה
ְלִאי�־ַאֵחר ֲהָי��ב ֵאֶליָה ע�ד
ֲהל�א ָחנ�ף ֶ'ֱחַנף ָהָאֶרץ ַהִהיא

ְוַאְ' ָזִנית ֵרִעים ַרִ ים ְו��ב ֵאַלי
ְנֻאם־ְיֹהָוה׃

 ְנֻאם־ְיֹהָוה��ב� ָבִנים ��ָבִבים יד
ָאֹנִכי ָ ַעְלִ'י ָבֶכם ְוָלַקְחִ'יִ�י 

ֶאְתֶכם ֶאָחד ֵמִעיר �ְ�ַנִים
ִמ2ְִ�1ָָחה ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ִצ��ן׃

ֶאְר1ָה ��ב� ָ�ִנים ��ָבִבים כב
 ִהְננ� ָאָתנ� ָל� ִ�י ַאָ�הְמ��ֹבֵתיֶכם

ְיֹהָוה ֱא�ֵהינ�׃

Ezekiel 18:27 כזיחזקאל יח:

27 And if a wicked person turns back from the 

wickedness that he he did and does what is 

just and right, he shall enliven his soul. 

 �ְב��ב ָרָ�ע ֵמִרְ�ָעת� ֲאֶ�רכז
ָע3ָה ַוַ�ַע3 ִמְ�1ָט �ְצָדָקה ה�א

ֶאת־ַנְפ�� ְיַחֶ�ה׃
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Ezekiel 33:13-20 כ-יג:לג יחזקאל

13 When I shall say to the righteous, that he shall 

surely live; if he trust to his own righteousness, 

and commit iniquity, all his righteousnesses shall

not be remembered; but for his iniquity that he 

has committed, he shall die for that. 14 Again, 

when I say to the wicked, your will surely die; if 

he turn from his sin, and does that which is 

lawful and right; 15 if the wicked restore the 

pledge, give back that which he has robbed, 

follow the statutes of life, without committing 

iniquity; he will surely live, he will not die. 16 None

of his sins that he has committed will be 

remembered for him: he has done that which is 

lawful and right; he will surely live. 17 Yet the 

children of thy people say, The way of the Lord is

unfair: but it is their way that is unfair. 18 When 

the righteous man turns from his righteousness,

and commits iniquity, then he will die in those. 
19 But if a wicked person turns from his 

wickedness, and does that which is just and 

right, he will live. 20 Yet you say, the way of the 

Lord is unfair. O house of Israel, I will judge you 

every man after his ways. 

ִיְחֶיה ָחֹיה ַלַ%ִ$יק ְ�ָאְמִרי יג

ָעֶול ְוָעָ+ה ַעל־ִצְדָקת� ְוה�א־ָבַטח

ִתָ,ַכְרָנה לֹא[ ִצְדֹקָתיו ]ָ�ל־צדקתו

ָימ�ת׃ �� ֲאֶ�ר־ָעָ+ה �ְבַעְול�
ְוָ�ב ָ�מ�ת מ�ת ָלָרָ�ע �ְבָאְמִרי יד

�ְצָדָקה׃ ִמ0ָ�ְט ְוָעָ+ה ֵמַחָ/את�
ְי2ֵ�ַם 1ְֵזָלה ָרָ�ע ָיִ�יב ֲחֹבל טו

ֲע+�ת ְלִבְלִ�י ָהַל� ַהַח4ִים ְ�ֻח�3ת

ָימ�ת׃ לֹא ִיְחֶיה ָחי� ָעֶול
ָחָטא ֲאֶ�ר[ ַח/ֹאָתיו ]ָ�ל־חטאתו טז

ָעָ+ה �ְצָדָקה ִמ0ָ�ְט ל� ִתָ,ַכְרָנה לֹא

לֹא ַע56ְ ְ�ֵני ְוָאְמר� יז ִיְחֶיה׃ ָחי�

ַ$ְרָ�ם ְוֵה6ָה ֲאֹדָני ֶ$ֶר� ִיָ�ֵכן

ִמִ%ְדָקת� ְ���ב־ַצִ$יק יח לֹא־ִיָ�ֵכן׃

�ְב��ב יט ָ�ֶהם׃ �ֵמת ָעֶול ְוָעָ+ה

ִמְ�1ָט ְוָע3ָה ֵמִרְ�ָעת� ָרָ�ע

ִיְחֶיה׃ ה�א ֲעֵליֶהם �ְצָדָקה
ִאי� ֲאֹדָני ֶ$ֶר� ִיָ�ֵכן לֹא ַוֲאַמְרֶ�ם כ

ִיְ+ָרֵאל ֵ�ית ֶאְתֶכם ֶא�0�ְט ִ�ְדָרָכיו

Hosea 14:2-5 הושע יד:ב-ה

2 Return, O Israel, to the Lord your God; for 

you have stumbled in your iniquity. 3 Take 

with you words, and turn to the Lord: say to him,

forgive all iniquity, and receive us graciously: so 

we will o;er the words of our lips instead of 

calves. 4 Assyria shall not save us, no more will 

��ָבה ִי3ְָרֵאל ַעד ה׳ ֱא7ֶהי6 5ִי ב

 ְקח� ִע6ֶָכםג ָכַ�ְלָ' ַ ֲעֹוֶנ6׃

ְ$ָבִרים ְו��ב� ֶאל־ה׳ ִאְמר� ֵאָליו

ָ�ל־ִ�ָ:א ָעֹון ְוַקח־ט�ב �ְנ2ְ�ַָמה

ַא>�ר  לֹא דָפִרים ְ+ָפֵתינ�׃ 
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we ride on steeds; nor ever again will we call our

handiwork our god, since in You alone orphans 

<nd pity!” 5 I will heal their turning, 

generously will I take them back in love; for 

My anger has turned away from him.

י�ִ�יֵענ� ַעל־ס�ס לֹא ִנְרָ�ב

ְולֹא־נֹאַמר ע�ד ֱא�ֵהינ� ְלַמֲעֵ+ה

ָיֵדינ� ֲאֶ�ר־5�ְ ְיֻרַחם ָית�ם׃
ֶאְר0ָא ְמ��ָבָתם ֹאֲהֵבם ְנָדָבה ִ�י ה

 ָ�ב ַא0ִי ִמ6ֶ<�׃
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