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דמהפג צקף צמפימ
ָפן אבו״ש ֶסׁבְ מפם בטמ, מ״נ שְּ

נע•גתב צבטצ
שתגשזצ וגדמם צזפכם טמקפן:

שוחס זכ צאשפתצ, שזהגא זכ ומגפא צתמכן,
שגתב צבטצ לכ שתמ זפכם זפשגמן כוטמפ לשטמ יגפן,
    בטתיג 'צמפהג מסק כשם צישמן תכ לכ יזבמצם',

פשסר טמקפטמן זכ צימם.

בפסח על התבואה ,
על העומדת ליקצר, ועל העומדת ליזרע,

אביי:אביי: לכך אם רואה חיטה שמצלחת, יקדים לזרוע שעורה 

אירע בה אונס קודם הפסח מדין שעבר, אחר הפסח מדין להבא

 

משנתנו כרי"ש  כרי"ש שבר''ה נידון, וגזר דינו נחתם ביוה"כ.
ולא כר"מ, ולא רבי יהודה, ולא רבי יוסי, ולא ר"נ.כר"מ, ולא רבי יהודה, ולא רבי יוסי, ולא ר"נ.

שלר"מ:שלר"מ: הכל נידונים בר"ה, וגז"ד שלהם נחתם ביום הכפורים.

ולר"י:ולר"י: הכל נידונין בר"ה, וגזר דין נחתם כל אחד בזמנו,

בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן,
בחג על המים, ואדם בר"ה, וגז"ד נחתם ביום הכפורים.
ץאזדקךץ משדגס'. - קשג סץ שסץלץ רבי יוסי:רבי יוסי: אדם נידון בכל יום, ד'

רבי נתן:רבי נתן: אדם נידון בכל שעה, ד'מגרטס אשףךךץ'.

 

ר"ח: ר"ח: מלך נכנס תחלה לדין [לפני ציבור],

ד'מטבץא לבזע טשקץ ואח"כ ץלבזע טלץ סבגתמ'.
א. דאין דרך ארץ שימתין המלך בחוץ.

ב. קודם שיתרבה חרון אף.



רב יוסף: רב יוסף: מה שאנו מתפללים בכל יום על ת''ח וחולים שיבריאו

א.א.  כרבי יוסי:כרבי יוסי: [שנידון בכל יום]

ב.ב.  כרבנן, וכרי"צ:כרבנן, וכרי"צ: יפה צעקה לאדם בין קודם בין אחר גז"ד.

 

המקור לכך שהעולם נידון בארבעה פרקים
ר"ע:ר"ע: טעם שאמרה תורה

א. הביאו עומר בפסח זמן תבואה. שתתברך לכם תבואה שבשדות.
ב. הביאו שתי הלחם בעצרת - שיתברכו לכם פירות האילן.

ג.  נסכו מים בחג,  - שיתברכו לכם גשמי שנה,
ד. ואמרו לפני בר"ה מלכיות זכרונות ושופרות

 שתמליכוני עליכם, ויעלה זכרונכם לפני לטובה, בשופר.



תוקעין ומריעין בשופר
· · בשופר של איל, שאזכור לכם עקידת יצחק,

ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפני.
תוקעין ומריעין כשיושבין, ושוב כשעומדין, כדי לערבב השטן.

· רי"צ: · רי"צ: שנה שלא תקעו בר''ה מריעין בסופה שלא נתערבב שטן
· רי"צ:· רי"צ: שנה שרשה בתחלתה מתעשרת בסופה,

ד'לגתבסא  ץטק תףגסא - סופה שיש לה אחרית.
· רי"צ:· רי"צ: אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה,

· רי"צ:· רי"צ: שלשה דברים מזכירין עונותיו של אדם,
   קיר נטוי, ועיון תפלה, ומוסר דין על חבירו.

ר"ח:ר"ח: המוסר דין על חבירו, הוא נענש תחלה [משרה].

· רי"צ:· רי"צ: ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם,
צדקה, צעקה, שינוי השם שרה, שינוי מעשה נינוה,
י''א י''א אף שנוי מקום [מאברהם, ולאידך זכות א''י הועילה]

· רי"צ:· רי"צ: חייב אדם להקביל פני רבו ברגל, ממת ףץקב ץמת בשא
· רי"צ:· רי"צ: חייב אדם לטהר את עצמו ברגל, 'ץשךשמא מת ארטץ'.  



רבי כרוספדאי מרי"ו:רבי כרוספדאי מרי"ו: שלשה ספרים נפתחין בר"ה,

של צדיקים גמורין - נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים,
של רשעים גמורין - נכתבין ונחתמין לאלתר למיתה,
של בינוניים תלויין ועומדין מר"ה ועד יום הכפורים.
זכו - נכתבין לחיים, לא זכו - נכתבין למיתה.

• • ר"א:ר"א: סלףץ ליזג - זה ספרן של רשעים גמורין,

ףסס - זה ספרן של צדיקים,
ץט הקסדס תמ סןאשץ - זה ספרן של בינוניים.

רנב"י:רנב"י: ץת תסכ לףךס ךת - זה ספרן של רשעים,

ליזגנ - זה ספרן של צדיקים,
תבג ןאשא - זה ספרן של בינוניים.

כצטהסצ צקף צמפימ כזמכפמ טביא: 

כמטד כצהנגופא
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