
 1 

SHABBAT SHUVA 2020/5781 – SOURCE SHEET 
HIGH HOLIDAYS – SAD TIME OR HAPPY TIME? 

www.rabbidunner.com  
 

A SHIUR IN MEMORY OF ANNA MARKHEIM SILBERSPITZ (1923-2019) 

ה"ע ןועמש תב הנח  

Why do we fast on Yom Kippur? Why don’t we fast on Rosh Hashana?  
Should we fast on Shabbat Shuva? Shouldn’t we fast every day of Aseret Yemei 

Teshuva? Why is any Yomtov happy? What does happiness mean in practical terms? 
Can we be happy and fast at the same time? 

 
 

1. ROSH HASHANA 18B / BEIT YOSEF (R. YOSEF KARO):  
THE FAST OF GEDALIAH – WHEN WAS GEDALIA KILLED? WHY DO WE FAST ON 3RD TISHREI? 

 
 .םקיחא ןב הילדג גרהנ ובש ירשתב 'ג הז יעיבשה םוצ
.לוח םויל ותינעת החדנו ,גרהנ הנשה שארב ...םחורי וניבר בתכ  

 
 

2. VAYIKRA 23 - ARE ROSH HASHANA & YOM KIPPUR CONSIDERED YOMTOV? 
 

 םָתֹא ּואְרְקִת רֶשֲא 'ה יֵדֲעֹומ םֶהֵלֲא ָתְרַמָאְו לֵאָרְשִי יֵנְב לֶא רֵבַד )ב( :רֹמאֵל הֶשֹמ לֶא 'ה רֵבַדְיַו )א(

 ׁשֶדֹק אָרְקִמ ןֹותָבַש תַבַש יִעיִבְשַה םֹוּיַבּו הָכאָלְמ הֶשָעֵת םיִמָי תֶשֵש )ג( :יָדֲעֹומ םֵה הֶלֵא ׁשֶדֹק יֵאָרְקִמ

 ּואְרְקִת רֶשֲא ׁשֶדֹק יֵאָרְקִמ 'ה יֵדֲעֹומ הֶלֵא )ד( :םֶכיֵתֹבְשֹומ לֹכְב 'הַל אוִה תָבַש ּוׂשֲעַת ֹאל הָכאָלְמ לָכ

 םֹוי רָשָע הָשִמֲחַבּו )ו( :'הַל חַסֶפ םִיָבְרַעָה ןיֵב ׁשֶדֹחַל רָשָע הָעָבְרַאְב ןֹוׁשאִרָה ׁשֶדֹחַב )ה( :םָדֲעֹומְב םָתֹא

 לָכ םֶכָל הֶיְהִי ׁשֶדֹק אָרְקִמ ןֹוׁשאִרָה םֹוּיַב )ז( :ּולֵכֹאת תֹוּצַמ םיִמָי תַעְבִש 'הַל תֹוּצַמַה גַח הֶזַה ׁשֶדֹחַל

 ׁשֶדֹחַב רֹמאֵל לֵאָרְשִי יֵנְב לֶא רֵבַד )דכ( :רֹמאֵל הֶשֹמ לֶא 'ה רֵבַדְיַו )גכ( ...:ּוׂשֲעַת ֹאל הָדֹבֲע תֶכאֶלְמ

 ּוׂשֲעַת ֹאל הָדֹבֲע תֶכאֶלְמ לָכ )הכ( :ׁשֶדֹק אָרְקִמ הָעּורְת ןֹורְכִז ןֹותָבַש םֶכָל הֶיְהִי ׁשֶדֹחַל דָחֶאְב יִעיִבְשַה

 םיִרֻפִכַה םֹוי הֶזַה יִעיִבְשַה ׁשֶדֹחַל רֹוׂשָעֶב Kַא )זכ( :רֹמאֵל הֶשֹמ לֶא 'ה רֵבַדְיַו )וכ( :'הַל הֶשִא םֶתְבַרְקִהְו

 אּוה ןֹותָבַש תַבַש )בל( ...:'הַל הֶשִא םֶתְבַרְקִהְו םֶכיֵתֹשְפַנ תֶא םֶתיִנִעְו םֶכָל הֶיְהִי ׁשֶדֹק אָרְקִמ אּוה

 לֶא 'ה רֵבַדְיַו )גל( :םֶכְתַבַש ּותְבְשִת בֶרֶע דַע בֶרֶעֵמ בֶרֶעָב ׁשֶדֹחַל הָעְשִתְב םֶכיֵתֹשְפַנ תֶא םֶתיִנִעְו םֶכָל

 תַעְבִש תֹוּכֻסַה גַח הֶזַה יִעיִבְשַה ׁשֶדֹחַל םֹוי רָשָע הָשִמֲחַב רֹמאֵל לֵאָרְשִי יֵנְב לֶא רֵבַד )דל( :רֹמאֵל הֶשֹמ

 רֶשֲא 'ה יֵדֲעֹומ הֶלֵא )זל( :ּוׂשֲעַת ֹאל הָדֹבֲע תֶכאֶלְמ לָכ ׁשֶדֹק אָרְקִמ ןֹוׁשאִרָה םֹוּיַב )הל( :'הַל םיִמָי

  :ֹומֹויְב םֹוי רַבְד םיִכָסְנּו חַבֶז הָחְנִמּו הָלֹע 'הַל הֶשִא ביִרְקַהְל ׁשֶדֹק יֵאָרְקִמ םָתֹא ּואְרְקִת
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 :'ה ּונְתִת רֶשֲא םֶכיֵתֹבְדִנ לָכ דַבְלִמּו םֶכיֵרְדִנ לָכ דַבְלִמּו םֶכיֵתֹונְתַמ דַבְלִמּו קָֹוקְי תֹתְבַש דַבְלִמ )חל(

 םיִמָי תַעְבִש 'ה גַח תֶא ּוּגֹחָת ץֶרָאָה תַאּובְת תֶא םֶכְפְסָאְב יִעיִבְשַה ׁשֶדֹחַל םֹוי רָשָע הָשִמֲחַב Kַא )טל(

 תַקֻח הָנָשַב םיִמָי תַעְבִש 'הַל גַח ֹותֹא םֶתֹגַחְו )אמ( ...:ןֹותָבַש יִניִמְשַה םֹוּיַבּו ןֹותָבַש ןֹוׁשאִרָה םֹוּיַב

 :לֵאָרְשִי יֵנְב לֶא 'ה יֵדֲעֹמ תֶא הֶשֹמ רֵבַדְיַו )דמ( :ֹותֹא ּוּגֹחָת יִעיִבְשַה ׁשֶדֹחַב םֶכיֵתֹרֹדְל םָלֹוע

 
3. ARACHIN 10B – SAYING HALLEL ON ROSH HASHANA AND YOM KIPPUR 
 

.]ללה[ אמיל הכאלמ תיישעב שודקיאו דעומ ורקיאד םירופיכה םויו הנשה שאר  
 

Rosh Hashana and Yom Kippur are called 'Moed', and are sanctified with [a prohibition against] doing 
work – so [Hallel] should [surely] be said? 
 

 םירמוא לארשי ןיא המ ינפמ ע"שבר ה"בקה ינפל תרשה יכאלמ ורמא והבא יבר רמאד והבא 'רד םושמ
?םירופכה םויבו ה"רב ךינפל הריש  

 

[We don’t say Hallel] because of [the statement of] R' Abahu, as R' Abahu said, the ministering angels 
said before God, “Master of the Universe, why does [the nation of] Israel not sing [Hallel] before you 
on Rosh Hashanah and Yom Kippur?” 

 

ינפל הריש םירמוא לארשיו וינפל ןיחותפ םיתמ ירפסו םייח ירפסו ןידה אסכ לע בשוי ךלמ רשפא ןהל רמא  
 

[G-d] replied to them, “Does it make any sense that when the King sits on the Throne of Judgment, and 
the books of the living and the books of the dead are open before Him, for [the nation of] Israel to sing 
before Me?”  
 
 
4. RAMBAM CHANUKA 3:6 – WHY WE DON’T SAY HALLEL ON ROSH HASHANA & YOM KIPPUR 
 

.הָרֵתְי הָחְמִש יֵמְי ֹאל דַחַפָו הָאְרִיְו הָבּוׁשְת יֵמְי ןֵהֶש יִפְל לֵלַה ןֶהָב ןיֵא םיִרּוּפִכַה םֹויְו הָנָשַה ׁשֹאר לָבֲא  
 

But on Rosh Hashana and Yom Kippur there is no Hallel because these are days of Teshuva, awe and 
fear, not days of excessive joy. 
 
 
5. TAANIT 26B – YOM KIPPUR IS THE MOST JOYOUS DAY OF THE YEAR 
 

 תונב ןהבש כ"הויכו באב רשע השמחכ לארשיל םיבוט םימי ויה אל לאילמג ןב ןועמש ןבר רמא
 .ול ןיאש ימ תא שייבל אלש ןילואש ןבל ילכב תואצוי םילשורי

 

Rabbi Shimon ben Gamliel says, there were no days as joyous for the Jewish people as the 15th of Av 
and Yom Kippur, as on these days the daughters of Jerusalem would go out in white clothes, borrowed 
from one another. [Why were they borrowed?] So as not to embarrass one who did not have her own. 
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6. RABBEINU ASHER (ROSH) – WHY DON’T WE FAST ON ROSH HASHANA & SHABBAT SHUVA? 
 

 בתכש יאה בר ירבד הארנו ... םירופכה םויל ה"ר ןיבש תבשבו ה"ר לש םיבוט םימי ינשב תונעתהלו
 לארשי יסנרפ ורמא ךכש תונעתהל אלש אוה הפיש ןיאור ונא ה"ר לש םיבוט םימי ינשב תונעתהלו

 ונא ןיא הבוש תבשב ןכו ".םויה שודק יכ םיקתממ ותשו םינדעמ ולכא" ה"רב לארשיל םינושארה
...ותוא וחד אלא תבשב ותוא עובקל וצר אל רומח תינעת אוהש באב העשת ירהש ,םדא הנעתיש ןיאור  

 

With regard to the matter of fasting on the two festival days of Rosh Hashana and the Shabbat 
between Rosh Hashana and Yom Kippur… I am partial to the words of Rav Hai [Gaon] who writes that 
… it is better not to fast as this is what the first leaders of Israel said to the Israelites on Rosh Hashana 
(Nehemiah 8:10) “Eat fatty foods, and drink sweet drinks, for today is a sacred day.” Similarly, with 
Shabbat Shuva, it is not appropriate for someone to fast [on Shabbat], for Tisha B’Av is a strict fast, 
[and Chazal] determined not to make it on a Shabbat, instead it is postponed… 
 
 
7. NEHEMIAH 8 – THE FIRST ROSH HASHANA AFTER THE BABYLONIAN EXILE 
 

 רֶשֲא הֶשֹמ תַרֹוּת רֶפֵס תֶא איִבָהְל רֵפֹסַה אָרְזֶעְל ּורְמֹאיַו םִיָמַה רַעַש יֵנְפִל רֶשֲא בֹוחְרָה לֶא דָחֶא ׁשיִאְכ םָעָה לָכ ּופְסָאֵיַו )א(

 ׁשֶדֹחַל דָחֶא םֹויְב ַעֹמְשִל ןיִבֵמ לֹכְו הָשִא דַעְו ׁשיִאֵמ לָהָקַה יֵנְפִל הָרֹוּתַה תֶא ןֵהֹכַה אָרְזֶע איִבָיַו )ב( :לֵאָרְשִי תֶא 'ה הָוִצ

 יֵנְזָאְו םיִניִבְמַהְו םיִשָנַהְו םיִשָנֲאָה דֶגֶנ םֹוּיַה תיִצֲחַמ דַע רֹואָה ןִמ םִיַמַה רַעַש יֵנְפִל רֶשֲא בֹוחְרָה יֵנְפִל ֹוב אָרְקִיַו )ג( :יִעיִבְשַה

 םָעָה לָכְל םָעָה תֶא םיִניִבְמַה םִיִוְלַהְו רֵפֹסַה ןֵהֹכַה אָרְזֶעְו אָתָשְרִתַה אּוה הָיְמֶחְנ רֶמֹאיַו )ט( ...:הָרֹוּתַה רֶפֵס לֶא םָעָה לָכ

 ּוכְל םֶהָל רֶמֹאיַו )י( :הָרֹוּתַה יֵרְבִד תֶא םָעְמָשְכ םָעָה לָכ םיִכֹוב יִכ ּוּכְבִת לַאְו ּולְבַאְתִת לַא םֶכיֵה9ֱא 'הַל אּוה ׁשֹדָק םֹוּיַה

 :םֶכְזֻעָמ איִה 'ה תַוְדֶח יִכ ּובֵצָעֵת לַאְו ּוניֵנֹדֲאַל םֹוּיַה ׁשֹודָק יִכ ֹול ןֹוכָנ ןיֵאְל תֹונָמ ּוחְלִשְו םיִקַתְמַמ ּותְשּו םיִנַמְשַמ ּולְכִא
 

1. Now all the people gathered as one man to the square that was before the Water Gate, and 
they said to Ezra the scholar to bring the scroll of the Law of Moses, which the Lord had 
commanded Israel. 2. And Ezra the priest brought the Law before the congregation, both men and 
women, and all who could hear with understanding, on the first day of the seventh month. 3. And 
he read in it before the square that was before the Water Gate from the [first] light until midday in 
the presence of the men and the women and those who understood, and the ears of all the people 
were [attentive] to the Scroll of the Law... 9. Then Nehemiah – also known as Hattirshata - and Ezra 
the priest, the scholar (scribe), and the Levites who educated the people, said to all the people, 
"This day is holy to the Lord your God; neither mourn nor weep," for all the people were weeping 
when they heard the words of the Law. 10. And he said to them, "Go, eat fatty foods and drink 
sweet drinks and send gifts of food to whoever has nothing prepared, for the day is holy to our 
Lord, and do not be sad, for the joy of God is your strength." 
 
 
8. RABBEINU ASHER – ROSH HASHANA IS A HAPPY DAY 
 

 םידעומ" אשודיקב ןיב הלפתב ןיב תובישי יתשב םירמוא ויה ה"רב בותכ םולש רש רמ תבושתב
 ףוסבו ,אנינע שירב "'ה ידעומ הלא" בותכ ירהש "הזה ןורכזה םוי תא ןוששל םינמזו םיגח החמשל
 תוכוסו םירופכה םויו הנשה שארו תרצעו חספ ,אנינע לכא יאקו "'ה ידעומ תא השמ רבדיו" אנינמ
 ..."שדק יארקמ 'ה ידעומ" םתורקל ידדהל שוקתיא והלוכו ,תרצע ינימשו
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 םכתחמש םויבו" רמאנש ?החמש ארקנש ןינמו ".וניגח םויל הסכב" רמאנש ?גח ארקנ ]ה"ר[ש ןינמו
  ".ה"ר הז ?דציכ םכישדח" .הנ הכוס רמ רמאו "םכישדח ישארבו םכידעומבו

 

 ּולְכִא ּוכְל םֶהָל רֶמֹאיַו" ... ארזע םהל רמאו הלוגה ןמ םבושב םיכוב ויהש וניצמ ארזע רפסב םגו
 ..."םֶכְזֻעָמ איִה 'ה תַוְדֶח יִכ ּובֵצָעֵת לַאְו ּוניֵנֹדֲאַל םֹוּיַה ׁשֹודָק יִּכ ... תֹונָמ ּוחְלִשְו םיִקַתְמַמ ּותְשּו םיִנַמְשַמ
...הנשה שארב ןינעתמ ןיאש ןאכמ  

 
 
9. YEREI’IM – FASTING ON YOM KIPPUR HAD TO BE SPECIFICALLY MANDATED 
 

 'הל ושעת הלא" ]'א 'י[ א"פ תועובשב הנוי 'רד שקיהמ ?ןלנמ .ביתכ אל הנשה שארו תוצמה גחב החמש
 ללכב וניא םידעומה ללכב אוהש פ"עא םירופכה םויו .הזל הז תודעומה לכ ושקוה הנוי ר"א "םכידעומב
 ".םכיתושפנ תא םתינעו" היב ביתכ אהד ,החמש
 
 

10. TAANIT 30B – IT ACTUALLY MAKES SENSE THAT YOM KIPPUR IS A HAPPY DAY… 
 

 םושמ םירופכה םוי אמלשב .כ"הויכו באב רשע השמחכ לארשיל םיבוט םימי ויה אל ג"ב ןועמש ר"א
 ?איה יאמ באב ו"ט אלא ... הליחמו החילס היב תיאד
 

[It says in the Mishna] Rabban Shimon ben Gamliel said: There were no days as happy for the Jewish 
people as the 15th of Av and Yom Kippur. [The Gemara asks:] It makes sense that Yom Kippur is a day 
of joy because it includes pardon and forgiveness... but what about 15th of Av?! 
 
 

 
11. MISHNA BERURA 585:25 – THE JOY OF FORGIVENESS 
 

ה"רעב ןירפתסמו ןיסבכמ -  שבלי אל מ"מו .וניטפשמ קדצל איצויש 'תי ודסחב ןיחוטב ונאש תוארהל
 םשב ז"ט[ םיאנ םינבל םידגב שבלי אלא ןידה ארומ אהיד ט"וי ראשבכ ישמו המקר ידגב ה"רב
:]ל"שר  

 
 
12. EATING ON EREV YOM KIPPUR – THE ONLY DAY WE ARE OBLIGATED TO EAT ALL DAY 
 

 םויה הז יכ תעדל יוארו .)א ,דרת ח"וא ע"וש( "הדועסב תוברהלו םירופיכה םוי ברעב לוכאל הווצמ"

 ,תיזכ רועישב הצמ לוכאל הווצמ שי רדסה לילב םנמא .לוכאל הרותהמ הווצמ שי ובש הנשב דיחיה

 תויהלו לוכאל הווצמ ולא םידעומב ןיא לבא ,הכוסה ךותב םחל תיזכ לוכאל הווצמ שי תוכוס לילבו

 תבשה תא גנעל איה הווצמה אלא ,אקווד לוכאל הווצמ ןיא םיבוט םימיבו תותבשב וליפאו .עבש

 םילכוא ונא ,הייתשו הליכא ידי לע םג ללכ ךרדב םיאב החמשהו גנועהש ןוויכמו ,בוט םויב חומשלו

 .לוכאלמ רוטפ היהי אוה ,ותוא רעצתו וילע השקת הליכאהש םדא היהי םא לבא ;םיתושו
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 יעישתב ?הז םוי אוה יתמיאו .עובשלו לוכאל הרותה יפ לע ונא םיווצמ ובש הנשב דחא םוי קר שי

 דומלתב םיטעממ וליפאש דע ,וז הווצמ לש התובישח הלודג ךכ לכו .םירופיכה םוי ברע ,ירשת שדוחב

 םירופיכה םוי ברע לש הליכאבש ,שודקה י"ראה רמא .תותשלו לוכאל ידכ םירופיכה םוי ברעב הרות

 םוי ברעב לוכאל םיכירצש רמאש ימ שיו .הנשה לכ לש ותליכא תא ןקתל םדא לוכי םיימש םשל

 .ליגר םויב םילכואש הממ םיילפכ םירופיכה
 

 הליכא תחמשל םוקמה המו ,הדערו ליחב אלמתהל יואר היה םירופיכה םוי ינפלש םויב הרואכלו

 םויב םימייקמ ונאש הבושתה תווצמ תארקל איה החמשהש ורבדרוק השמ יבר ראב ?הייתשו

 תווצמכ הבושח הווצמב המכו המכ תחא לעו ,תווצמה לכ םויקב דואמ חומשל יואר ןכש ,םירופיכה

 הכורכ המצע הבושתהש אלא .ה"בקה לא שדחמ ברקתמו ויאטח תא ןקתמ םדא הדי לעש ,הבושתה

 התוויצ ןכלו .יולג ןפואב חומשל רשפא יא העש התואבו ,דיתעל הלבקבו יודיוב ,הטרחבו רעצב

 ה"בקה ובש םוי ,שודקה םויל סנכנ ךכ ךותמו ,םירופיכה םוי ינפל הייתשו הליכאב חמשנש הרותה

 .הבושתב וילא בושל ךרד ונרובע ללס


