
ר:   כג ֵּלאֹמֹֽ ֶאל־ֹמֶׁשֵ֥ה   ָ֖ ְיי  ַוְיַדֵּבֵ֥ר 
ֵלאֹמֹ֑ר   כד ֵאָ֖ל  ִיְׂשר  ֶאל־ְּבֵנֵ֥י  ַּדֵּבֵ֛ר 

ִיְהֶיֶ֤ה   ַלֹחֶֹ֗דׁש  ָ֣ד  ְּבֶאח  ַהְּׁשִביִעִ֜י  ַּבֹחֶֹ֨דׁש 
א־  ִמְקר  ָ֖ה  ְּתרּוע  ִזְכרֵֹ֥ון  תֹ֔ון  ַׁשּב  ֶכם֙  ל 

כה ֶדׁש:  לָ֣א   ֹקֹֽ ָ֖ה  ֲעֹבד  ל־ְמֶלֵ֥אֶכת  ּכ 
יְ  ֲעׂשֹּ֑ו ְוִהְקַרְבֶּתֵ֥ם ִאֶּׁשָ֖ה ַלֹֽ : ַתֹֽ י ֹֽ

א־  א ְקר  ָ֣ד ַלֹחֶֹ֗דׁש ִמֹֽ ּוַבֹחֶֹ֨דׁש ַהְּׁשִביִעִ֜י ְּבֶאח 
לָ֣א  ָ֖ה  ֲעֹבד  ל־ְמֶלֵ֥אֶכת  ּכ  ֶכ֔ם  ל  ִיְהֶיָ֣ה  ֹקֶֹ֨דׁש֙ 

ם: ב ֶכֹֽ ָ֖ה ִיְהֶיֵ֥ה ל  ֲעׂשֹּ֑ו יֵֹ֥ום ְּתרּוע  ֲעִׂשיֶתֹ֨ם  ַתֹֽ ַוֹֽ
ְלֵרֶ֤ ִ֜ה  ָ֖ד  ֹעל  ֶאח  ֵ֛ר  ק  ֶּבן־ּב  ַּפַ֧ר   ֔ ְיי  ַלֹֽ ִניֹחַֹ֨ח֙  יַח 

ָ֖ה  ִׁשְבע  נ ֵ֛ה  י־ׁש  ְּבֵנֹֽ ִׂשַ֧ים  ְּכב  ֹ֑ד  ֶאח  ַאִָ֣יל 
ג ם:  ֶֹ֑מן  ְּתִמיִמֹֽ ַבּׁש  ָ֣ה  ְּבלּול  ֹסֶָ֖לת  ֔ם  ת  ּוִמְֹ֨נח 

ִיל:  א ֹֽ ֔ר ְׁשֵנֵ֥י ֶעְׂשֹרִנָ֖ים ל  ֶ֤ה ֶעְׂשֹרִנים֙ ַלּפ  ְׁשלׁש 
ְלִׁשְבַעָ֖ת  ד ֹ֑ד  ֶאח  ה ֹֽ ַלֶּכֶָ֖בׂש  ֔ד  ֶאח  רָֹ֣ון  ְוִעּׂש 

הַהְּכב   ים:  ֹ֑את   ִׂשֹֽ ַחּט  ָ֖ד  ֶאח  ּוְׂשִעיר־ִעִּזֵ֥ים 
ו ם:  ֲעֵליֶכֹֽ ַהֹחִֶ֜דׁש  ְלַכֵּפָ֖ר  ֹעַלֹ֨ת  ִמְּלַבד֩ 

ּ֔ה ְוִנְסֵּכיֶהָ֖ם  ת  ִמיד֙ ּוִמְנח  ֹּ֗ה ְוֹעַלֶ֤ת ַהּת  ת  ּוִמְנח 
: ְיי ֹֽ ֹ֑ם ְלֵרָ֣יַח ִניֹחַ֔ח ִאֶּׁשָ֖ה ַלֹֽ ט  ְּכִמְׁשּפ 



 

ֶאל־  א ֔ד  ֶאח  ְּכִאָ֣יׁש  ם֙  ע  ל־ה  כ  ְספֶּ֤ו  ַוֵּיא ֹֽ
אְמרּו֙   ַוֹּיֹֽ ִֹ֑ים  ַער־ַהּמ  ַׁשֹֽ ִלְפֵנָ֣י  ֲאֶׁשָ֖ר  ְָ֣רחֹ֔וב  ה 
ּתֹוַרָ֣ת   ֶאת־ֵסֶֹ֨פר֙  ִבֹ֗יא  ְלה  ַהֹּסֵפ֔ר  ָ֣א  ְלֶעְזר 

ל: ב ֵאֹֽ ֶאת־ִיְׂשר   ָ֖ ְיי  ֵ֥ה  ֲאֶׁשר־ִצּו  ִבָ֣יא   ֹמֶׁש֔ה  ַוּי 
ַהַֹּ֠כֵהן   ָ֣א  ל֙ ֶעְזר  ה  ַהּק  ִלְפֵנֶ֤י  ָ֞ה  ת־ַהּתֹור  ֶאֹֽ

֔ה ְוֹכָ֖ל ֵמִבָ֣ין ִלְׁשֹמַֹ֑ע ְּביֵֹ֥ום  ְוַעד־ִאּׁש  ֵמִאָ֣יׁש 
ג י:  ַהְּׁשִביִעֹֽ ַלֹחֵֶ֥דׁש  ָ֖ד  ִלְפֵנֹ֨י   ֶאח  א־בֹו֩  ַוִּיְקר 

אֹור֙   ַער־ַהַּמִֹ֗ים ִמן־ה  ְרחִֹ֜וב ֲאֶׁשָ֣ר ׀ ִלְפֵנָ֣י ַׁשֹֽ ה 
ְוַהּנ ִׁשָ֖ים   ֲאנ ִׁשֵ֥ים  ה ֹֽ ֶנֵֶ֛גד  ַהּיֹ֔ום  ֲחִצָ֣ית  ַעד־ַמֹֽ

ֶאל־ֵסֵֶ֥פר  ְוַהְּמִבי ָ֖ם  ע  ל־ה  כ  ְוָאְזֵנֵ֥י  ִנֹ֑ים 
ה: ד ָ֣א ַהֹּסֵפֹ֗ר ַעל־ִמְגַּדל־ ַהּתֹור ֹֽ ֲעֹמָ֞ד ֶעְזר  ַוַּיֹֽ

ר֒   ב  ׂשָּ֣ו ַלּד  ֶ֤א   ה :…ֵעץ֘ ֲאֶׁשָ֣ר ע  ַוִּיְפַּתֹ֨ח ֶעְזר 
ָ֖ם  ע  ל־ה  ּכ  י־ֵמַעֵ֥ל  ִּכֹֽ ֔ם  ע  ל־ה  כ  ְלֵעיֵנָ֣י  ַהֵּסֶֹ֨פר֙ 

ו ם:  ע ֹֽ ל־ה  כ  ְמדֵּ֥ו  ע ֹֽ ּוְכִפְתחָֹ֖ו  י ֹ֑ה  ֶָ֣רְך  ה  ַוְיב 
ל־ֶעזְ  כ  ֲענֹּ֨ו  ַוַּיֹֽ דֹֹ֑ול  ַהּג  ֱאלִהָ֖ים  ה  ֶאת־ְיי ֵ֥  ֔א  ר 

ַוִּיְּקדַּ֧ו   ְיֵדיֶה֔ם  ְּבֹמַָ֣על  ָאֵמן֙  ׀  ָאֵמֶ֤ן  ִ֜ם  ע  ה 
ה: ז ְרצ  ָ֖ ַאַּפִֵ֥ים א ֹֽ ֲחוּוֵ֛ ַליי  ְוַהְלִוִּי֔ם    … ַוִּיְׁשַּתֹֽ

ַעל־ ָ֖ם  ע  ְוה  ֹ֑ה  ַלּתֹור  ָ֖ם  ע  ֶאת־ה  ְמִביִנֵ֥ים 
ם: ח ְמד ֹֽ ֱאלִהָ֖ ע  ים  ַוִּיְקְראֵּ֥ו ַבֵּסֵֶ֛פר ְּבתֹוַרֵ֥ת ה ֹֽ

א:  ִבָ֖ינּו ַּבִּמְקר ֹֽ ֹׁ֑ש ְוׂשָֹ֣ום ֶׂשֶ֔כל ַוּי  ְמֹפר 

 



  ארבעה ראשי שנים הם:

  באחד בניסן, ראש השנה למלכים ולרגלים.
  באחד באלול, ראש השנה למעשר בהמה;

  רבי אלעזר ורבי שמעון אומרין, באחד בתשרי.
  :וליובלות, ולנטיעה ולירקות.  לשמיטיםבאחד בתשרי, ראש השנה לשנים 

  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, 
לפניו כבני מרון, שנאמר )תהלים לג( היוצר יחד לבם,   בראש השנה כל באי העולם עוברין

המבין אל כל מעשהם. 
 ובחג נדונין על המים:

 

 
בר"ה אחד של רשעים גמורין ואחד של   א"ר כרוספדאי א"ר יוחנן שלשה ספרים נפתחין

 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
 

 





 

א   ֶקף ְקֻדַּׁשת ַהּיֹום, ִּכי הּוא נֹור  ּוְנַתֶּנה ֹּתֹֽ
 ְוָאיֹום:  

ָך,  ּובֹו ִתּנ ֵׂשא ֶסד ִּכְסֶאֹֽ ָך, ְוִיּכֹון ְּבֶחֹֽ  ַמְלכּוֶתֹֽ
יו ֶּבֱאֶמת. ל   ְוֵתֵׁשב ע 

יַח, ְויֹוֵדַע   ן ּומֹוִכֹֽ ה הּוא ַדּי  ֱאֶמת ִּכי ַאּת 
ֵעד,  ו 

ְוכֹוֵתב ְוחֹוֵתם,  
ְוסֹוֵפר ּומֹוֶנה, 

חֹות:   ל ַהִּנְׁשּכ  ְוִתְזּכֹור ּכ 
יו  ֶפר ַהִּזְכרֹונֹות, ּוֵמֵאל  ְוִתְפַּתח ֶאת ֵסֹֽ

ֵרא,   ִיּק 
ם ּבֹו. ל ָאד  ְוחֹוַתם ַיד ּכ 

 

ה  ה ַּדּק  מ  ַקע, ְוקֹול ְּדמ  דֹול ִיּת  ר ּג  ּוְבׁשֹופ 
ה  ד  ֵפזּון, ְוִחיל ּוְרע  ַמע: ּוַמְלָאִכים ֵיח  ִיּׁש 

 ֹיאֵחזּון, 
 ְוֹיאְמרּו ִהֵּנה יֹום ַהִּדין, 

רֹום ַּבִּדין,  א מ   ִלְפקֹוד ַעל ְצב 
  ִּכי לא ִיְזּכּו ְבֵעיֶניָך ַּבִּדין.  

רֹון.  ֶניָך ִּכְבֵני מ  ם ַיַעְברּון ְלפ  ֵאי עֹול  ל ּב  ְוכ 
ַחת   ַרת רֹוֶעה ֶעְדרֹו, ַמֲעִביר ֹצאנֹו ַּתֹֽ ְּכַבּק 

ִׁשְבטֹו,  
ֵּכן ַּתֲעִביר ְוִתְסּפֹור ְוִתְמֶנה, 

ל ַחי,   ְוִתְפקֹוד ֶנֶפׁש ּכ 
ה,  ל ְּבִרּי  ה ְלכ  ְוַתְחּתֹוְך ִקְצב 

ְוִתְכּתֹוב ֶאת ְּגַזר ִּדינ ם.
 

ֵתבּון,   נ ה ִיּכ   ְּבֹראׁש ַהּׁש 
ֵתמּון   ּוְביֹום צֹום ִּכּפּור ֵיח 

 

ֵראּון: ה ִיּב  ה ַיַעְברּון, ְוַכּמ   ַּכּמ 
 ִמי ִיְחֶיה, ּוִמי י מּות: 

 ִמי ְבִקּצֹו, ּוִמי לא ְבִקּצֹו: 
ִים:   ֵאׁש, ּוִמי ַבַּמֹֽ  ִמי ב 
ה:   ֶרב, ּוִמי ַבַחּי   ִמי ַבֶחֹֽ
א:  מ  ב, ּוִמי ַבּצ  ע  ר   ִמי ב 

ה:   ַעׁש, ּוִמי ַבַּמֵּגפ  ַרֹֽ  ִמי ב 
ה:  ה, ּוִמי ִבְסִקיל   ִמי ַבֲחִניק 

ּוַע:   ּוַח, ּוִמי י נֹֽ  ִמי י נֹֽ
ֵרף:   ֵקט, ּוִמי ִיּט   ִמי ִיּׁש 
ר:   ֵלו, ּוִמי ִיְתַיּס   ִמי ִיּׁש 



ֵׁשר:   ִני, ּוִמי ֵיע   ִמי ֵיע 
ֵפל, ּוִמי י רּום.   ִמי ִיּׁש 

ה  ק  ה ּוְצד  ה ּוְתִפּל  ּוְתׁשּוב 
ה.  ַע ַהְּגֵזר  ַמֲעִביִרין ֶאת ֹרֹֽ

 

ָך,  ֶתֹֽ ִּכי ְּכִׁשְמָך ֵּכן ְּתִהּל 
ֹוַח ִלְרצֹות:  ֶׁשה ִלְכעֹוס ְונֹֽ ק 

ִּכי לא ַתְחּפֹוץ ְּבמֹות ַהֵּמת, ִּכי ִאם ְּבׁשּובֹו  
י ה.   ִמַּדְרּכֹו ְוח 

ְוַעד יֹום מֹותֹו ְּתַחֶּכה לֹו,  
ִאם י ׁשּוב ִמַּיד ְּתַקְּבלֹו. 

ם ה הּוא יֹוְצר  ע  ֱאֶמת ִּכי ַאּת  ה יֹוֵדֹֽ , ְוַאּת 
ם,   ִיְצר 

ם. ד  ר ו  ׂש  ִּכי ֵהם ּב 
 

ר:   פ  ר ְוסֹופֹו ֶלע  פ  ם ְיסֹודֹו ֵמע  ָאד 
ְּבַנְפׁשֹו י ִביא ַלְחמֹו:  

ר,   ֶרס ַהִּנְׁשּב  ׁשּול ְּכֶחֹֽ מ 
ִציר י ֵבׁש, ּוְכִציץ נֹוֵבל,  ְּכח 
ה,  ל  נ ן ּכ  ְּכֵצל עֹוֵבר, ּוְכע 

ַח,  ק ּפֹוֵרֹֽ ֶבת, ּוְכָאב  ּוַח נֹוׁש ֹֽ ּוְכרֹֽ
ְוַכֲחלֹום י עּוף. 

 

ם. ֶלְך ֵאל ַחי ְוַקּי  ה הּוא ֶמֹֽ ְוַאּת 
יָך:  ֶרְך י ֶמֹֽ ָך, ְוֵאין ֵקץ ְלֹאֹֽ ה ִלְׁשנֹוֶתֹֽ ֵאין ִקְצב 

ְוֵאין ְלַׁשֵער ַמְרְּכבֹות ְּכבֹוֶדָך,  
ָך:  ֵרׁש ִעּלּום ְׁשֶמֹֽ ְוֵאין ְלפ 

ָך,   ה נ ֶאה ִלְׁשֶמֹֽ ִׁשְמָך נ ֶאה ְלָך ְוַאּת 
ָך.  את  ִּבְׁשֶמֹֽ ר ֹֽ ּוְׁשֵמנּו ק 

 

ָך, ְוַקֵדׁש ֶאת ִׁשְמָך ַעל  ַען ְׁשֶמֹֽ ֲעֵׂשה ְלַמֹֽ
ָך,   ַמְקִּדיֵׁשי ְׁשֶמֹֽ

 

ׁש,  ץ ְוַהִּנְקּד  ַּבֲעבּור ְּכבֹוד ִׁשְמָך ַהַּנֲער 
ֶדׁש, ַהַּמְקִּד  יַח ַׂשְרֵפי ֹקֹֽ יִׁשים ִׁשְמָך  ְּכסֹוד ִׂשֹֽ

ֶדׁש,   ַּבֹּקֹֽ
ה ִעם  ֵרי ַמְעל  ה ּד  ּט  ֵרי ַמֹֽ ּד ֹֽ

א ֶזה ֶאל ֶזה   ר  ָך: ְוק  תּוב ַעל ַיד ְנִביֶאֹֽ ַּכּכ 
ְוָאַמר: 

 


