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The Three Books Open Before Hashem 
 תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף טז עמוד ב1.

There are three books opened on Rosh Hashanah: 
One for complete evildoers, one of complete 
Tzaddikim and one for those in the middle. Full 
Tzaddikim-they are immediately written and sealed 
for life, the full evildoers are immediately written 
and sealed for death those in the middle are hung 
in judgement between Rosh Hashanah and Yom 
Kippur. If they merit, they are written in life, and if 
not they are written in death. 
 

 אמר רבי כרוספדאי אמר רבי יוחנן: שלשה ספרים
 נפתחין בראש השנה, אחד של רשעים גמורין, ואחד

 של צדיקים גמורין, ואחד של בינוניים. צדיקים גמורין -
 נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים, רשעים גמורין - נכתבין

  ונחתמין לאלתר
 למיתה, בינוניים - תלויין ועומדין מראש השנה ועד יום
 הכפורים. זכו - נכתבין לחיים, לא זכו - נכתבין למיתה

 רש"י
  שלשה ספרים - ספרי זכרון של מעשה הבריות.

 ליום הדין - כשיחיו המתים.
 רשעים גמורים - רובם עונות.

 בינוניים - מחצה על מחצה
 

Does This Concept Make Sense? 
 2. מהרש"א חידושי אגדות מסכת ראש השנה דף טז עמוד ב

There are three books open on the Day of 
Judgement: We need to analyze this, because it 
the description of the “regular people” is not 
consistent with the Tzaddikim and evildoers...and 
also what the great Rabbis say about this, because 
we see many Tzaddikim who die and many 
evildoers who live until the next year. 

 ג' ספרים נפתחין ליום הדין כו' יש לדקדק בדברי
 המאמר הזה חדא דלא קאמר גבי בינונים כדקאמר

 גבי צדיקים ורשעים ועוד דלא מייתי מקראי דרשעים
 אלא דנמחקים ולא מייתי נכתבין ונחתמין גם מה

 שהרגישו הפוסקים בהך ענינא שהרי ראינו דכמה
 צדיקים שמתו וכמה רשעים שחיו בשנה הבאה

 
Is Lifespan Based on Merit? 

 3. תלמוד בבלי מסכת מועד קטן דף כח עמוד א
Rava said: Lifespan, children and wealth are not 
based on merit but rather based on Mazal. For 
example, Rabbah and Rav Chisdah were both 
great Rabbis and Tzaddikim. One Davened for 
rain and it came and the other prayed for rain and 
it came. Rav Chisdah lived to the age of 92 and 

 אמר רבא: חיי, בני ומזוני, לא בזכותא תליא
 מילתא, אלא במזלא תליא מילתא. דהא רבה ורב

 חסדא תרוייהו רבנן צדיקי הוו, מר מצלי ואתי
 מיטרא,ומר מצלי ואתי מיטרא. רב חסדא חיה
 תשעין ותרתין שנין - רבה חיה ארבעין, בי רב



Rabban died at the age of 40. Rav Chidsah’s 
house held 60 marriage feasts, Rabbah’s house 
held 60 Shivah Houses. At Rav Chisdah’s they 
had the purest wheat bread for dogs and it went 
to waste. At Rabbah’s house they ate barley 
bread, and there was never enough. 
 

 חסדא - שיתין הלולי, בי רבה -שיתין תיכלי. בי רב
 חסדא - סמידא לכלבי ולא מתבעי, בי רבה -

 נהמא דשערי לאינשי, ולא משתכח
 

 
 

 4. חידושי הר"ן מסכת ראש השנה דף טז עמוד ב
 צדיקים גמורים נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים. מדקאמר בינוני' מכלל דצדיקי' דקאמר היינו שזכיותיו מרובין

 מעונותיו ורשעים קרי למי שעונותיו מרובין מזכיותיו. ואי הכי קשיא טובא דהא כמה צדיקים שזכיותיהן מרובין
 מעונותיהן נכתבי' למיתה וכמה רשעי' שעונותיהן מרובין מזכיותיהן נכתבין לחיים אלא עיקרן של דברים כמ"ש

 הרב ר' ישעיה הזקן ז"ל מטרונאי צדיקים ורשעים בדין זה קאמר שאותן בני אדם שזוכין בדין מחמת איזה זכות
 מיקרי הכא צדיקי' גמורים שצדיקים גמורים הם בדין זה ואע"פ שעונותיהן מרובין מזכיותיהן לפי שמדתו של

 הקב"ה נותנת לשלם להם בעוה"ז אי זה זכות שעשו. וכן נמי שצדיקים שזכיותיהן מרובין מעונותיהן כיון שהם
 מתחייבין בדין ואפי' מפני עבירה קלה שעשו לגבי דין זה רשעים גמורים מקרו וכדכתיב והצדיקו את הצדיק
 והרשיעו את הרשע דהיינו צדיק ורשע לאותו דבר ובינונים היינו אותן בני אדם שמשפט שלהם מעוין ושקול

 בר"ה שהן תלוין ועומדים עד שהם מכריעים עצמם לזכות או לחובה מראש השנה ועד יום הכיפורים. וכן כתב
 הרמב"ן ז"ל בשער הגמול דצדיקים ורשעים ובינונים דקאמרינן הכא בדין זה קאמרי' ומיהו הא דאמרו לקמן

 שלש כתות ליום הדין כו' הנהו צדיקים ורשעים כפי כל מעשיהם קאמרי':
 

Maybe it means עולם הבא? 
 5. תוספות מסכת ראש השנה דף טז עמוד ב

 ונחתמין לאלתר לחיים - מדקא חשיב בינוניים משמע דצדיקים קרי למי שזכיותיו מרובים ורשעים גמורים למי
 שעונותיו מרובים ופעמים הצדיקים נחתמין למיתה ורשעים גמורים לחיים דכתיב ומשלם לשונאיו אל פניו

 להאבידו(דברים ז) דאמרינן בסוף פ"ק דקדושין (דף לט: ושם) מי שזכיותיו מרובין מעונותיו דומה כמי ששרף
 את כל התורה כולה ולא שייר ממנה אות אחת ואי עונותיו מרובין מזכיותיו דומה כמי שקיים כל התורה כולה

 ולא חיסר אות אחת וכל זה דקרי הכא גבי רשעים מיתה וגבי צדיקים חיים כלומר לחיי העולם הבא
 

Are There Other Places Where “Long Life” Means עולם הבא? 
 6. קידושין דף לט עמוד ב

 רבי יעקב היא, דאמר: שכר מצוה בהאי עלמא
 ליכא; דתניא, רבי יעקב אומר: אין לך כל מצוה

 ומצוה שכתובה בתורה שמתן שכרה בצדה, שאין
 תחיית המתים תלויה בה; בכיבוד אב ואם כתיב:
לך, בשילוח הקן ייטב  ולמען  ימיך  יאריכון  אלמען   

ימים, הרי שאמר לו והארכת  לך  ייטב  בלמען   כתיב: 
 אביו עלה לבירה והבא לי גוזלות, ועלה לבירה ושלח

 את האם ונטל את הבנים,ובחזירתו נפל ומת, היכן
 טובת ימיו של זה? והיכן אריכות ימיו של זה? אלא,

Rabbi Yaakov said: There is no reward 
for Mitzvot in this world. As it says in a 
Beraittah: Rebbi Yaakov said: There is 
no reward for Mitzvot as a quid pro 
quo, because Techiyat HaMetim is not 
dependant on it. As it says about 
honoring one’s parents: “So that you 
shall have long life and a it shall be 
good for you.” When it comes to 



 למען ייטב לך - לעולם שכולו טוב ולמען יאריכון ימיך
 - לעולם שכולו ארוך. ודלמא לאו הכי הוה! ר' יעקב

 מעשה חזא.
 

sending away the mother bird, it says, 
“So that it shall be good for you and 
you shall have a long life.” There was a 
case where a father told his son to 
climb a tree and get for him the chicks. 
He climbed the tree, shooed away the 
mother bird and he took the chicks. As 
he was climbing down the tree he fell 
and died, how it that “long life”? How is 
that good for him? Rather, this refers to 
the world that is really long (i.e. the 
World to Come). Maybe this episode 
never happened? Rebbi Yaakov saw it 
happen himself.  

 

 

If it means עולם הבא, why be inscribed annually?  
 

 7. בראשית פרשת וירא פרק כב
  א) ַוְיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְוָהֱאֹלִהים ִנָּסה ֶאת־ַאְבָרָהם ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ַאְבָרָהם ַוֹּיאֶמר ִהֵּנִני

  ב) ַוֹּיאֶמר ַקח־ָנא ֶאת־ִּבְנָך ֶאת־ְיִחיְדָך ֲאֶׁשר־ָאַהְבָּת ֶאת־ִיְצָחק ְוֶלְך־ְלָך ֶאל־ֶאֶרץ ַהֹּמִרָּיה ְוַהֲעֵלהּו ָׁשם ְלֹעָלה
 ַעל ַאַחד ֶהָהִרים ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶליָך

 
 8. רבינו בחיי בראשית פרשת וירא פרק כב

 א) והאלהים נסה את אברהם. זו היא פרשת העקדה אשר ישראל בטוחים להיות זכות העקדה מגין עליהם
 בכל דור ודור. ואין הנסיון ח"ו אצל ה' יתברך אלא אצל הבריות, להודיע גודל מעלת הצדיק או הנביא

 
 9. חזקוני בראשית פרשת וירא פרק כב

 נסה את אברהם לשון נסיון ולא נסהו בשבילו שהכל גלוי וידוע לפניו מה שהיה והוה ועתיד להיות אלא הביאו
 לידי נסיון לפני מדת הדין שהיתה מקטרגת לפניו עליו ולהודיע לבריות כמה נדבו לבו לעשות רצון בוראו ולא

 יוכלו לקטרג עליו
 

 10. קידושין דף לט עמוד ב
 כל שזכיותיו מרובין מעונותיו - מריעין לו, ודומה כמי ששרף כל התורה כולה ולא שייר ממנה אפילו אות אחת,

  וכל שעונותיו מרובין מזכיותיו - מטיבין לו, ודומה כמי שקיים כל התורה
 כולה ולא חיסר אות אחת ממנה!

 
 רש"י מסכת קידושין דף לט עמוד ב

 מריעין לו - בעוה"ז לנקותו מעונותיו שיטול שכר שלם.
 מטיבין לו - לשלם לו שכר מצותיו בחייו כדי לטורדו.

 
 11. ויצא פרק כח



 (יג) ְוִהֵּנה ְיֹקָוק ִנָּצב ָעָליו ַוֹּיאַמר ֲאִני ְיֹקָוק ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ָאִביָך ֵואֹלֵהי ִיְצָחק ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹׁשֵכב ָעֶליָה ְלָך ֶאְּתֶנָּנה
 ּוְלַזְרֶעָך

 
 ואלהי יצחק - אף על פי שלא מצינו במקרא שייחד הקב"ה שמו על הצדיקים בחייהם לכתוב אלהי פלוני, משום

 שנאמר (איוב טו טו) הן בקדושיו לאיאמין, כאן ייחד שמו על יצחק לפי שכהו עיניו וכלוא היה בבית, והרי הוא כמת,
 ויצר הרע פסק ממנו

 
 12. משלי פרק ג

 (יא) מּוַסר ְיֹקָוק ְּבִני ַאל־ִּתְמָאס ְוַאל־ָּתֹקץ ְּבתֹוַכְחּתֹו:
 (יב) ִּכי ֶאת ֲאֶׁשר ֶיֱאַהב ְיֹקָוק יֹוִכיַח ּוְכָאב ֶאת־ֵּבן ִיְרֶצה:

 
 רש"י משלי פרק ג

 יא) מוסר ה' בני אל תמאס - אם יבואו עליך יסורין יהיו חביבין עליך
 

 13. תוספות הרא"ש מסכת ראש השנה דף טז עמוד ב
 הילכך האי חיים ומיתה דקאמר היינו חיי העולם הבא ומיתת העולם הבא דמאורעות שלו וגזרותיו של שנה זו

 תלויין בה שגוזרין על הצדיק גזרות קשות בעולם הזה להפרע ממנו עונותיו ולרשע גוזרין גזרות טובות ליתן לו
 שכר מצותיו בעולם הזה כדכתיב ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו הילכך צריך להעלותן בכף מאזנים בכל שנה

 
 

 
 
 


