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 PfefferRabbi Yehoshua  

 תלמוד בבלי מסכת מגילה דף לא עמוד ב

תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר: עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת, 

אמר אביי ואיתימא ריש לקיש: כדי שתכלה השנה ושבמשנה תורה קודם ראש השנה. מאי טעמא? 

וקללותיה. בשלמא שבמשנה תורה איכא כדי שתכלה שנה וקללותיה, אלא שבתורת כהנים, אטו עצרת ראש 

 אין, עצרת נמי ראש השנה היא, דתנן: ובעצרת על פירות האילן. -השנה היא? 

 תוספות מסכת מגילה דף לא עמוד ב

שאלו בבית המדרש של רבינו נסים למה  -שנה תורה קודם ראש השנה קללות שבת"כ קודם עצרת ושבמ

מחלקים פרשת נצבים וילך לשנים כשיש ב' שבתות בין ר"ה לסוכות בלא יוה"כ ואין מחלקין מטות ומסעי 

שארוכות יותר והשיב לפי שבאתם נצבים יש קללות שקלל ישראל ורוצה לסיימם קודם ר"ה וקשה שאנו לא 

קלל משה ישראל כדמשמע בפרק המוכר את הספינה )ב"ב דף פח: ושם( א"ר לוי בא מחשבינן הקללות ש

וראה שלא כמדת הקדוש ברוך הוא מדת ב"ו הקדוש ברוך הוא בירך ישראל בכ"ב וקללן בשמנה ומשה 

ברכם בשמנה וקללם בעשרים ושתים וחשיב מואם לא תשמעו עד ואין קונה משמע בהדיא שעד אין קונה 

ולא יותר ועוד קשיא לפי סברתו אמאי אין קורין האזינו קודם ר"ה שהרי גם שם יש קללות הוי מן הקללות 

מזי רעב ולחומי רשף לכך נראה לי הטעם שאנו מחלקים אותן לפי שאנו רוצים להפסיק ולקרות שבת אחת 

קודם ר"ה בפרשה שלא תהא מדברת בקללות כלל שלא להסמיך הקללות לר"ה ומטעם זה אנו קורין 

ר סיני קודם עצרת כדי שלא להסמיך הקללות שבבחוקותי לעצרת, ילמדנו של פרשת יתרו אין אדם במדב

רשאי לקרות בתורה עד שיסדיר הפרשה ג' פעמים שנאמר )איוב כח( אז ראה ויספרה חקרה והכינה ואחרי 

 כן ויאמר לאדם ואסור לסמוך על הבימה דמה נתינתה מעומד אף קריאתה מעומד.

 הלכה ד שובה פרק גרמב"ם הלכות ת

אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב רמז יש בו כלומר עורו ישינים משנתכם ונרדמים 

הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם, אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן 

טיבו דרכיכם ומעלליכם ויעזוב כל ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל הביטו לנפשותיכם וה

לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה, 



Rabbi Reuven Leuchter 

 תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף טז עמוד ב

ואמר רבי יצחק: אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה, שנאמר כי שמע אלהים אל קול הנער 

 באשר הוא שם. 

 רבינו חננאל מסכת ראש השנה דף טז עמוד ב

שנאמר כי שמע אלהים אל קול הנער באשר הוא א"ר יצחק אין דנין לאדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה 

וב ח( אך זך ירושלמי ריב"ל אמר מהאי קרא )אי לתרבות רעה. שם. ואף על פי שגלוי וידוע כי כשיגדל יצא

 וישר אתה עכשיו. זךאלא אם  כאןוישר היית אין כתיב 

 

 



חציו זכאי וחציו חייב, וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב, חטא חטא אחד הרי הכריע את עצמו ואת כל 

אחת הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף העולם כולו לכף חובה וגרם לו השחתה, עשה מצוה 

זכות וגרם לו ולהם תשועה והצלה שנאמר וצדיק יסוד עולם זה שצדק הכריע את כל העולם לזכות 

ומפני ענין זה נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ובמעשים טובים ולעסוק במצות מראש השנה  והצילו,

לם לקום בלילה בעשרה ימים אלו ולהתפלל בבתי כנסיות בדברי ועד יום הכפורים יתר מכל השנה, ונהגו כו

 תחנונים ובכיבושין עד שיאור היום.

 תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף יב עמוד ב

קטן ממש. אלא: גדול וסמוך על  -גדול ממש, ולא קטן  -דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: לא גדול 

 זהו גדול. -על שלחן אביו  זהו קטן, קטן ואינו סמוך -שלחן אביו 

 

 
















































