
 
 

 
 

 

0660 Rosh Hashana 16- Rosh Hashana and the Power of Daily Prayer 

  א עמוד טז דף השנה ראש מסכת בבלי תלמוד

 

 עולם באי כל - השנה בראש, האילן פירות על בעצרת, התבואה על בפסח: נידון העולם פרקים בארבעה. משנה

 . המים על נידונין ובחג, מעשיהם כל אל המבין לבם יחד היצר+ לג תהלים +שנאמר, מרון כבני לפניו עוברין

 

 . גמרא

 הכל: אומר יהודה רבי. מאיר רבי דברי, הכפורים ביום נחתם שלהם דין וגזר, השנה בראש נידונים הכל: דתניא

 בחג, האילן פירות על בעצרת, התבואה על בפסח; בזמנו ואחד אחד כל נחתם שלהם דין וגזר השנה בראש נידונין

, יום בכל נידון אדם: אומר יוסי רבי. הכפורים ביום נחתם שלו דין וגזר השנה בראש נידון ואדם, המים על נידונין

 . תבחננו לרגעים+ ז איוב +שנאמר, שעה בכל נידון אדם: אומר נתן רבי. לבקרים ותפקדנו+ ז איוב +שנאמר

 יום דבר ישראל עמו ומשפט עבדו משפט לעשות+ ח א מלכים - +מהכא יוסי דרבי טעמיה: חסדא רב אמר אלא

 . ביומו

 וכדרבי, כרבנן לעולם: אימא ואיבעית. יוסי כרבי - כמאן? ואמריעי אקצירי האידנא מצלינן כמאן: יוסף רב אמר

 . דין גזר לאחר בין דין גזר קודם בין, לאדם צעקה יפה: יצחק רבי דאמר. יצחק

 

 תבואה זמן שהפסח מפני - בפסח עומר הביאו תורה אמרה מה מפני: עקיבא רבי משום יהודה רבי אמר, תניא

 תורה אמרה מה ומפני. שבשדות תבואה לכם שתתברך כדי, בפסח עומר לפני הביאו: הוא ברוך הקדוש אמר. הוא

 הלחם שתי לפני הביאו: הוא ברוך הקדוש אמר, הוא האילן פירות זמן שעצרת מפני - בעצרת הלחם שתי הביאו

 לפני נסכו: הוא ברוך הקדוש אמר - בחג מים נסכו תורה אמרה מה ומפני. האילן פירות לכם שיתברכו כדי, בעצרת

 כדי - מלכיות. ושופרות זכרונות מלכיות השנה בראש לפני ואמרו, שנה גשמי לכם שיתברכו כדי, בחג מים

 . בשופר - ובמה, לטובה לפני זכרוניכם שיעלה כדי - זכרונות, עליכם שתמליכוני

 

  ב עמוד טז דף השנה ראש מסכת בבלי תלמוד

 בסופה מתעשרת בתחלתה שרשה שנה כל: יצחק רבי ואמר

 


