כג ַוי ְַדבֵּ ֵ֥ר יְיָ֖ אֶ ל־מֹ שֶׁ ֵ֥ה לֵּאמֹֹֽ ר:
כד ַדּבֵּ ֵ֛ר אֶ ל־בְּ ֵנֵ֥י י ְִשׂראֵ ָ֖ל לֵאמֹ ֹ֑ר
בַּ חֹ ֶֹ֨דשׁ הַ ְשּׁבִ יעִ ִ֜י בְּ אֶ חָ֣ד לַחֹ ֶֹ֗דשׁ יִהְ ֶיֶ֤ה
ל ֶכם֙ שַׁ בּת֔וֹן זִ כְ רֵ֥וֹן תְּ רוּעָ֖ה ִמ ְקרא־
ל־מ ֶלֵ֥אכֶת ֲעבֹדָ֖ה לָ֣א
קֹֹֽ ֶדשׁ :כה כּ ְ
ֹֽ ַת ֲעשֹׂ֑וּ וְ הִ ְק ַרבְ תֶּ ֵ֥ם אִ שֶּׁ ָ֖ה ֹֽ ַל ְייֹֽ:

א וּבַ חֹ ֶֹ֨דשׁ הַ ְשּׁבִ יעִ ִ֜י בְּ אֶ חָ֣ד לַחֹ ֶֹ֗דשׁ ִֹֽמ ְקרא־
ל־מ ֶלֵ֥אכֶת ֲעבֹדָ֖ה לָ֣א
קֹ ֶֹ֨דשׁ֙ יִהְ ֶיָ֣ה ל ֶכ֔ם כּ ְ
ֹֽ ַת ֲעשֹׂ֑וּ יֵ֥וֹם תְּ רוּעָ֖ה יִהְ ֶיֵ֥ה ל ֹֽ ֶכם :ב ֹֽ ַוע ֲִשׂיתֶ ֹ֨ם
עֹ לִ֜ה לְ ֵ ֶ֤ריחַ נִיחֹ ֹ֨חַ ֙ ֹֽ ַלי ְ֔י פַּ ַ֧ר בֶּ ן־בּקֵ֛ר אֶ חָ֖ד
אַ ָ֣יִל אֶ חֹ֑ד כְּ ב ִשַׂ֧ים בְּ ֵנֹֽי־שׁנֵ֛ה ִשׁבְ עָ֖ה
וּמנְחת֔ם סֹ ָ֖לֶת בְּ לוּלָ֣ה בַ שֹּׁ֑מֶ ן
ימם :ג ִ ֹ֨
תְּ ִמ ִֹֽ
ְשׁלשֶׁ֤ה עֶ ְשׂ ֹרנִים֙ לַפּ֔ר ְשׁ ֵנֵ֥י עֶ ְשׂ ֹר ִנָ֖ים ל ֹֽאיִל:
ד וְ עִ שּׂרָ֣וֹן אֶ ח֔ד ַל ֶכָּ֖בֶ שׂ ֹֽהאֶ חֹ֑ד לְ ִשׁבְ עַ ָ֖ת
וּשׂעִ יר־עִ זִּ ֵ֥ים אֶ חָ֖ד חַ טֹּ֑את
הַ כְּ ב ִֹֽשׂים :ה ְ
לְ כ ֵַפָּ֖ר ֲעלֵי ֹֽ ֶכם :ו ִמלְּ בַ ד֩ עֹ ַלֹ֨ת הַ חֹ ִֶ֜דשׁ
וּמנְחת֔הּ וְ נִסְ כֵּיהֶ ָ֖ם
וּמנְחתֹ֗הּ וְ עֹ ַלֶ֤ת הַ תּ ִמיד֙ ִ
ִ
כְּ ִמ ְשׁפּטֹ֑ם לְ ֵרָ֣יחַ נִיחֹ ֔חַ אִ שֶּׁ ָ֖ה ֹֽ ַליְיֹֽ:

א ַויּ ֵֹֽאסְ פֶ֤וּ כל־העם֙ כְּ אִ ָ֣ישׁ אֶ ח֔ד אֶ ל־
אמרוּ֙
ה ְָ֣רח֔וֹב אֲשֶׁ ָ֖ר לִ פְ ֵנָ֣י ֹֽ ַשׁעַ ר־הַ ֹ֑מּיִם ַו ֹֽ ֹיּ ְ
תּוֹרָ֣ת
לְ עֶ זְ רָ֣א הַ סֹּפֵ ֔ר לְ הבִ ֹ֗יא אֶ ת־סֵ ֹ֨פֶ ר֙ ַ
מֹ שֶׁ ֔ה אֲשֶׁ ר־צִ וֵּ֥ה י ְָ֖י אֶ ת־י ְִשׂר ֹֽ ֵאל :ב וַיּבִ ָ֣יא
עֶ זְ רָ֣א הַ ַ֠כֹּ הֵ ן ֹֽ ֶאת־הַ תּוֹרָ֞ה לִ פְ ֵנֶ֤י הַ קּהל֙
מֵ אִ ָ֣ישׁ וְ עַ ד־אִ שּׁ֔ה וְ כֹ ָ֖ל מֵ בִ ָ֣ין לִ ְשׁמֹ ֹ֑עַ בְּ יֵ֥וֹם
יעי :ג וַיִּ ְקרא־בוֹ֩ לִ פְ ֵנֹ֨י
אֶ חָ֖ד לַחֹ ֵֶ֥דשׁ הַ ְשּׁבִ ִֹֽ
ה ְרחִ֜וֹב אֲשֶׁ ָ֣ר ׀ לִ פְ ֵנָ֣י ֹֽ ַשׁעַ ר־הַ מַּ ֹ֗יִם ִמן־האוֹר֙
ד־מחֲצִ ָ֣ית הַ יּ֔וֹם ֵֶ֛נגֶד ֹֽהאֲנ ִשֵׁ֥ים וְ הַ נּ ִשָׁ֖ים
עַ ֹֽ ַ
וְ הַ ְמּבִ י ִנֹ֑ים וְ ָאזְ ֵנֵ֥י כל־העָ֖ם אֶ ל־סֵ ֵ֥פֶ ר
ל־מגְ ַדּל־
תּוֹרה :ד ַו ֹֽ ַיּעֲמֹ ָ֞ד עֶ זְ רָ֣א הַ סֹּפֵ ֹ֗ר עַ ִ
הַ ֹֽ
עֵ ץ֘ אֲשֶׁ ָ֣ר עשָׂ֣וּ לַדּבר֒ … :ה וַיִּ פְ תַּ ֹ֨ח עֶ זְ רֶ֤א
הַ סֵּ ֹ֨פֶ ר֙ לְ עֵ י ֵנָ֣י כל־הע֔ם ִֹֽכּי־מֵ עַ ֵ֥ל כּל־העָ֖ם
היֹ֑ה וּכְ פִ תְ חָ֖וֹ ֹֽע ְמדֵ֥וּ כל־ה ֹֽעם :ו ַויְב ֶָ֣רְך
עֶ זְ ר֔א אֶ ת־י ְֵ֥י האֱלהִ ָ֖ים הַ גּדֹ֑וֹל ַו ֹֽ ַיּ ֲענֹ֨וּ כל־
העִ֜ם ָאמֵ ֶ֤ן ׀ ָאמֵ ן֙ בְּ מֹ ָ֣עַ ל י ְֵדיהֶ ֔ם וַיִּ ְקּדַ֧וּ
ַיי אַ פַּ ֵ֥יִם ֹֽא ְרצה :ז … וְ הַ לְ וִ יִּ ֔ם
וַיִּ ְשׁ ֹֽ ַתּחֲווֵּ֛ ל ָ֖
ְמבִ י ִנֵ֥ים אֶ ת־העָ֖ם לַתּוֹרֹ֑ה וְ העָ֖ם עַ ל־
תוֹרֵ֥ת ֹֽהאֱלהִ ָ֖ים
ע ְמ ֹֽדם :ח וַיִּ ְק ְראֵ֥וּ בַ סֵּ ֵ֛פֶ ר בְּ ַ
ְמפֹ רֹ֑שׁ וְ שָׂ֣וֹם שֶׂ ֔כֶל וַיּבִ ָ֖ינוּ בַּ ִמּ ְק ֹֽרא:

ארבעה ראשי שנים הם:
באחד בניסן ,ראש השנה למלכים ולרגלים.
באחד באלול ,ראש השנה למעשר בהמה;
רבי אלעזר ורבי שמעון אומרין ,באחד בתשרי.
באחד בתשרי ,ראש השנה לשנים לשמיטים :וליובלות ,ולנטיעה ולירקות.
באחד בשבט ,ראש השנה לאילן ,כדברי בית שמאי;
בית הלל אומרין ,בחמישה עשר בו.

בארבעה פרקים העולם נדון,
בפסח על התבואה,
בעצרת על פרות האילן,
בראש השנה כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרון ,שנאמר (תהלים לג) היוצר יחד לבם,
המבין אל כל מעשהם.
ובחג נדונין על המים:

א"ר כרוספדאי א"ר יוחנן שלשה ספרים נפתחין בר"ה 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 מר"ה ועד יוה"כ זכו נכתבין לחיים לא זכו נכתבין למיתה

וּנְתַ נֶּה ֹֽ ֹתּקֶ ף ְקדֻ שַּׁ ת הַ יּוֹם ,כִּ י הוּא נוֹרא
וְ ָאיוֹם:
כוּתָך ,וְ יִכּוֹן בְּ ֹֽ ֶחסֶ ד כִּ סְ ֹֽ ֶאָך,
וּב ֹו תִ נּשֵׂ א מַ לְ ֹֽ ֶ
וְ תֵ שֵׁ ב עליו בֶּ אֱמֶ ת.
אֱמֶ ת כִּ י אַ תּה הוּא ַדיּן וּמו ִֹֹֽכיחַ  ,וְ יו ֵֹדעַ
ועֵ ד,
וְ כוֹתֵ ב וְ חוֹתֵ ם,
וְ סוֹפֵ ר וּמ ֹונֶה,
וְ תִ זְ כּוֹר כּל הַ נּ ְִשׁכּחוֹת:
וְ תִ פְ תַּ ח אֶ ת ֹֽ ֵספֶ ר הַ זִּ כְ רוֹנוֹת ,וּמֵ אֵ ליו
יִקּ ֵרא,
וְ חוֹתַ ם יַד כּל ָאדם בּוֹ.
וּבְ שׁוֹפר גּדוֹל יִתּקַ ע ,וְ קוֹל ְדּממה ַדּקּה
יִשּׁמַ ע :וּמַ לְ ָאכִ ים יֵחפֵ זוּן ,וְ ִחיל ְוּרעדה
יֹאחֵ זוּן,
ֹאמרוּ הִ נֵּה יוֹם הַ ִדּין,
וְ י ְ
לִ פְ קוֹד עַ ל צְ בא מרוֹם בַּ ִדּין,
כִּ י לא יִזְ כּוּ בְ עֵ ינֶיָך בַּ ִדּין.
וְ כל בּאֵ י עוֹלם יַעַ בְ רוּן לְ פנֶיָך כִּ בְ נֵי מרוֹן.
כְּ בַ קּ ַרת רוֹעֶ ה עֶ ְדרוֹ ,מַ עֲבִ יר צֹאנ ֹו ֹֽ ַתּחַ ת
ִשׁבְ טוֹ,
כֵּן תַּ עֲבִ יר וְ תִ סְ פּוֹר וְ תִ ְמנֶה,
וְ תִ פְ קוֹד נֶפֶ שׁ כּל חַ י,
וְ תַ ְחתּוְֹך ִקצְ בה לְ כל בְּ ִריּה,
וְ תִ כְ תּוֹב אֶ ת גְּ זַר ִדּינם.
בְּ רֹאשׁ הַ שּׁנה יִכּתֵ בוּן,
וּבְ יוֹם צוֹם כִּ פּוּר יֵחתֵ מוּן
כַּמּה יַעַ בְ רוּן ,וְ כַמּה יִבּ ֵראוּן:
וּמי ימוּת:
ִמי י ְִחיֶהִ ,
וּמי לא בְ ִקּצוֹ:
ִמי בְ ִקּצוִֹ ,
וּמי בַ ֹֽ ַמּיִם:
ִמי באֵ שִׁ ,
וּמי בַ חַ יּה:
ִמי בַ ֹֽ ֶח ֶרבִ ,
וּמי בַ ּצמא:
ִמי ברעבִ ,
וּמי בַ מַּ גֵּפה:
ִמי ב ֹֽ ַרעַ שִׁ ,
וּמי בִ סְ ִקילה:
ִמי בַ ֲחנִיקהִ ,
וּמי ינֹֽוּעַ :
ִמי ינֹֽוּחַ ִ ,
וּמי יִטּ ֵרף:
ִמי יִשּׁקֵ טִ ,
וּמי יִתְ יַסּר:
ִמי יִשּׁלֵוִ ,

וּמי יֵעשֵׁ ר:
ִמי יֵענִיִ ,
וּמי ירוּם.
ִמי יִשּׁפֵ לִ ,
וּתְ שׁוּבה וּתְ פִ לּה וּצְ דקה
מַ עֲבִ ִירין אֶ ת ֹֽ ֹרעַ הַ גְּ זֵרה.
כִּ י כְּ ִשׁ ְמָך כֵּן תְּ הִ לּ ֹֽ ֶתָך,
קשֶׁ ה לִ כְ עוֹס וְ ֹֽנוֹחַ לִ ְרצוֹת:
כִּ י לא תַ ְחפּוֹץ בְּ מוֹת הַ מֵּ ת ,כִּ י אִ ם בְּ שׁוּב ֹו
ִמ ַדּ ְרכּ ֹו וְ חיה.
וְ עַ ד יוֹם מוֹת ֹו תְּ חַ כֶּה לוֹ,
אִ ם ישׁוּב ִמיַּד תְּ קַ בְּ לוֹ.
אֱמֶ ת כִּ י אַ תּה הוּא יוֹצְ רם ,וְ אַ תּה יו ֹֽ ֵֹדע
יִצְ רם,
כִּ י הֵ ם בּשׂר ודם.
ָאדם יְסוֹד ֹו מֵ עפר וְ סוֹפ ֹו לֶעפר:
בְּ נַפְ שׁ ֹו יבִ יא ל ְַחמוֹ:
משׁוּל כְּ ֹֽ ֶח ֶרס הַ נּ ְִשׁבּר,
כְּ חצִ יר יבֵ שׁ ,וּכְ צִ יץ נוֹבֵ ל,
כְּ צֵ ל עוֹבֵ ר ,וּכְ ענן כּלה,
וּכְ ֹֽרוּחַ נו ֹֹֽשׁבֶ ת ,וּכְ ָאבק פּו ֹֽ ֵֹרחַ ,
וְ ַכחֲלוֹם יעוּף.
וְ אַ תּה הוּא ֹֽ ֶמלְֶך אֵ ל חַ י וְ קַ יּם.
אֵ ין ִקצְ בה לִ ְשׁנו ֹֽ ֶֹתָך ,וְ אֵ ין קֵ ץ לְ ֹֽ ֹא ֶרְך י ֹֽ ֶמיָך:
וְ אֵ ין לְ שַׁ עֵ ר מַ ְרכְּ בוֹת כְּ בו ֶֹדָך,
וְ אֵ ין לְ פ ֵרשׁ עִ לּוּם ְשׁ ֹֽ ֶמָך:
ִשׁ ְמָך נאֶ ה לְ ָך וְ אַ תּה נאֶ ה לִ ְשׁ ֹֽ ֶמָך,
וּשׁמֵ נוּ ק ֹֽראת בִּ ְשׁ ֹֽ ֶמָך.
ְ
עֲשֵׂ ה לְ ֹֽ ַמעַ ן ְשׁ ֹֽ ֶמָך ,וְ קַ ֵדשׁ אֶ ת ִשׁ ְמָך עַ ל
מַ ְק ִדּישֵׁ י ְשׁ ֹֽ ֶמָך,
בַּ עֲבוּר כְּ בוֹד ִשׁ ְמָך הַ ַנּעֲרץ וְ הַ נּ ְִקדּשׁ,
ישׁים ִשׁ ְמָך
כְּ סוֹד ִֹֽשׂיחַ שַׂ ְרפֵ י קֹֹֽ ֶדשׁ ,הַ מַּ ְק ִדּ ִ
בַּ קֹֹּֽ ֶדשׁ,
דּ ֵרי מַ עְ לה עִ ם ֹֽדּ ֵרי ֹֽ ַמטּה
יאָך :וְ קרא זֶה אֶ ל זֶה
כַּכּתוּב עַ ל יַד נְבִ ֹֽ ֶ
וְ ָאמַ ר:

