
מקורות לימוד לראש 
השנה

מקרא
עם פירושי חז"ל והראשונים

ערב ראש השנה 
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שיעורי וקונטרסי ראש השנה הוקדשו על ידי:

ידידי הרה"ג ר' יואל פאל שליט"א

לזכות רפו"ש חיים יוסף בן לאה

 ידידי הרה"ג ר' יואל אשר לאבין שליט"א רב
דקהל חסידים היקארי פיינס וראש כולל משפט העזר

ידידי הרב הטמיר ונעלם שליט"א

 ימלא י"י כל משאלות לבם לטובה וייפתחו להם אוצרות
 השמים בחיים ארוכים וגדולים וטובים בשפע כסף וממון
 עד בלי די וגידול בניהם לתורה בנקל מתוך הרחבת הדעת

ומוחין דגדלות.



ג םיני נכווכות

תוכן עניינים
ח מבוא שער המקרא 

ט חמשת מקורות מצוות המועדים 

ט א: פרשת משפטים )ברית חורב( 

ט ב: פרשת כי תשא )לוחות שניות( 

י ג: פרשת אמור )תורת כהנים( 

יד ד: פרשת פנחס )מוספים( 

יט ה: פרשת ראה )משנה תורה( 

כא מקורות מצוות ראש השנה 

כא א: פרשת אמור 

כא ב: פרשת פנחס 

כב ראש השנה בתורה 

כב תקופות השנה לפי שנת התבואה בספר בראשית 

כב א: הבטחת המשך תקופות השנה אחר המבול 

כב שש תקופות השנה וזמנם 

כב ב: הצלחת יצחק בשנה ההיא 

כב ג: חלום פרעה על שנות השובע והרעב 

כג חלומות פרעה בראש השנה היו 

כג ד: הולדת הבנים לפי מועד השנה 

כג בראש השנה נפקדה שרה 

כג מצוות שנות התבואה ושכרם 

כג א: שנות ערלה 

כד ב: שנות השמיטה והיובל 

כה ג: שנות המעשר 

כו ד: שנות הולדת הבכור 

כו ה: שכר ועונש תבואות השנה 
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כז שלש רגלים “בשנה” - לפי תקופות השנה 

כט חג י”י שבעת ימים בשנה - בסיום השנה 

כט יום הכיפורים - “אחת בשנה” 

לא האביב ראשון לחדשי השנה 

לג ראש השנה בנביאים וכתובים 

לג לשון “ראש השנה” 

לג מהו ראש השנה הנזכר ביחזקאל 

לג תשובת תקופת השנה 

לד העליה לרגל מדי שנה בשנה 

לד החודש השביעי בעלייה שניה 

לו דין הגשם בחג הסוכות 

לז דין המועדים על תקופות השנה 

לח יום הזכרון 

לח זכרון תרועה - מדרשי חז”ל 

מב זכרון תרועה  - פירושי הראשונים 

מח זכירת בני אדם לפקדם לטוב - בתורה 

מח א[ זכירת נח והאנושות במבול 

מח ב[ זכירת הברית עם נח והאנושות אחר המבול 

מט ג[ זכירת אברהם להציל את לוט מסדום 

מט ד[ פקידת שרה בבן 

מט פקידת שרה כשל רבים דמיא 

מט ה[ זכירת רחל בפתיחת רחמה 

נ ו[ פקידת וזכירת ישראל במצרים 

נא זכירת אנשים לפקדם לטוב - בנביאים 

נא א[ זכירת ופקידת חנה בבנים 

נא ב[ זכירת אפרים 



ה םיני נכווכות

נא  זכירת אנשים לפקדם לטוב - בכתובים 

נא א[ זכירות לטובה בתהלים 

נב ויזכור כי בשר המה 

נב ב[ זכירות נחמיה 

נב זכרונות נחמיה של יחיד 

נג זכירת ראשונים- בתורה 

נג זכירת ברית אבות בתוכחת בחקותי 

נד זכירת ראשונים - בנביאים 

נד זכירה לשכר ועונש 

נד א[ פוקד עון ונוצר חסד 

נה ב[ יום פקידת עון 

נה ג[ מזכרת עון 

נו ד[ תפלות תהלים להזכרת עון רשעים 

נו זכרון פורענות הגוים.  

נו הזכרת י”י כלשון תפילה - בתורה 

נו הזכרת י”י כלשון תפילה - בנביאים 

נו א[ תפלת שמשון שיזכרו י”י 

נז ב[ תפלת חנה שיזכרה י”י 

נז ג[ תפלות ישעיה 

נז ד[ המזכירים את י”י 

נז ה[ תפלות ירמיהו 

נז ו[ זכור רחמיך 

נח הזכרת י”י כלשון תפילה - בכתובים 

נח א[ תפלות תהלים בלשון זכירה 

נט זכרון של יחיד 

נט ב[ תפקיד הלוים להזכיר 
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נט תפלה שיזכור י”י זכות ראשונים - בתורה 

נט תפלת משה שיזכור י”י שבועת האבות 

ס תפלה שיזכור י”י זכות ראשונים - בנביאים 

ס תפלה שיזכור י”י זכות ראשונים - בכתובים 

סא  יום תרועה 
סא יום תרועה - פירושי הראשונים 

סא שופרות במקרא 

סא זכרון תרועה 

סג אריז”ל 

סג שער הכוונות דרושי ראש השנה 

סד רמח”ל 

סד מסכת ראש השנה 

סה חלקים מיוחדים 

סה מחזור לראש השנה 

סה דרך ה’ 

סה ליקוטים 

סו זוהר 

סו כללות דרושי המועדים בזוהר 

סו א. בפרשת אמור 

סו ב. בפרשת תצוה 

סו ג. בפרשת פנחס 

סז רעיא מהימנא 

סז פרשיות חשובות הנדרשות על ראש השנה 

סח שופר 



ז םיני נכווכות

סח כוונות תפלות ראש השנה 

סח פרדס רמונים 
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שנר המקרא

מבוא שער המקרא

ימי ראש השנה ויום הכיפורים זמני תפילה הם, מחשבה נפוצה אומרת זמן 
תורה לחוד וזמן תפילה לחוד, ואין לחפש בימים אלה כי אם התעוררות הלב 
מקורות  דורשי  אצל  לחילופין,  המגוונות.  ההתעוררות  דרכי  בכל  בתפילה, 
ותפלות ראש השנה,  דין  עיקר  כי  אומרת  נפוצה  בתורה, מחשבה  העניינים 
ואילו בתורה שבכתב  ומקבלת תורה שבעל פה,  אינם אלא מדברי סופרים 

קשה למצוא זכר לכך.

בקונטרס זה באנו לשרש אחר שני הנחות אלה. העיון היטב במקראי קודש 
מוסיף טעם חדש במקראי קודש אלה, הן על ידי שאנחנו לומדים כיצד כל 
דרכי התפלה לשונותיה וענייניה נובעים הם מתוך כתבי הקודש, כידוע בכל 
מפרשי הסידור כי רוב נוסחאותיה מבוססים על נוסחאות כתבי הקודש. ולא 
ובמיוחד  תפלותינו  בכל  התורה  פסוקי  אנחנו  מזכירים  שבמפורש  אלא  עוד 
שהם  מיוחדות  תפילות  שנקבעו  השנה  בראש  ובמיוחד  ומועדים,  בשבתות 
מלכויות זכרונות שופרות שאין עיקר עניינם אלא ציטוט פסוקי המקרא. וודאי 
שהכרת הפסוקים ממקורם מטעימה אותנו טעם חדש בקריאתם בדרך תפלה. 
ויש בענין זה אור רב למרגיש כיצד כל התפלה הגדולה שלנו הוא הקראת 
דברי התורה שמסר הויה בפינו בחזרה אליו לומר ובתורתך כתוב לאמר, עשה 

עמנו כמו שהבטחתנו. מחרון אפך שוב כמו בתורתך כתוב.

וזאת שנית כי המתבונן והיודע לצרף צירופי העניינים מתוך התורה ימצא כי 
כל מדרשי רז”ל והעניינים שניתוספו בהבנתם למשמעות החגים האלה, כולם 
עולים באופן מפורש מתוך המקרא עצמו כאשר יודעים לצרף אותו מתחילתו 

לסופו ומסופו לתחילתו. 

מדעתו  ומבין  שהחכם  באופן  הכתובים  בסידור  הושקעה  מחשבת  מלאכת 
במפורש  נבארם  אחר  ובמקום  החג,  ענייני  מהם  עולים  כיצד  נכוחה  יראה 
וזאת למודעי, כי עיקר תלמוד תורה הוא מתוך הספר להכיר  לפי תפיסתנו. 
את הדברים בהקשרם ולא מליקוטים המפסיקים פרשיות שלא פסקם משה. 
אין בקונטרס זה אלא הדגשה וסידור כדי להראות את הסידור החדש שממנו 
ניתנה  אלמלא  אמרו  בתורה,  ומאוחר  מוקדם  שאין  לפי  החג.  ענייני  נובעים 
התורה כסדרה היה אפשר להחיות בה את המתים. תקוותינו שסדר חדש זה 
ובמחזורם  אור חדש בסידורם  יחיה את המבקשים  שמראים אנחנו בתורה 
ויצטרף בהם צירוף אחד חדש של דברי התורה באופן המתאים לסדר חיינו 

ולסידור ומחזור שאנחנו מבקשים ממנה בימים אלה.



טשנר המקראע םמשם מקירים מ יים המינשות

חמשת מקורות מצוות המועדים
בהדגשת מועדי חודש תשרי

כי  בפרשת  משפטים,  בפרשת  המועדים:  מצוות  סדר  בתורה  נאמרו  פעמים  חמשה 
תשא, בפרשת אמור, בפרשת פנחס, ובפרשת ראה.

ויום  השנה  ראש  מצות  גם  נכללו  בלבד  מהם  בשנים  אך  רגלים,  שלש  נמנו  בכולם 
הכיפורים, בפרשת אמור ובפרשת פנחס. אך לפי שיש לראות דבר זה עצמו, וכן לפי 
שאין לעמוד על מצוות ראש השנה בפני עצמו אלא בתוך כללות המועדים תחילה, 

ושוב להבדילו. סידרתי תחילה את מקורות המועדים בכללות.

ולפי שיש ללכת מן הכלל אל הפרט, ולהבין תחילה את מערכת מועדי החודש השביעי 
בכללותם, ושוב להבדיל את ראש השנה מהם, לפיכך הדגשתי כאן את מצוות החודש 

השביעי להבהרת ענין זה.

א: פרשת משפטים )ברית חורב(

שמים נ"ג

ה׃ י ַּבָּׁשָנֽ ג ִל֖ ים ָּתֹח֥ ׁש ְרָגִל֔ )יד( ָׁשלֹ֣

ָך ְלמֹוֵע֙ד  ר ִצִּויִת֗ ֲאֶׁש֣ ל ַמּ֜צֹות ּֽכַ ת ָיִמי֩ם ּתֹאַכ֨ ג ַהַּמּצֹו֮ת ִּתְׁשֹמ֒ר ִׁשְבַע֣ )טו( ֶאת־ַח֣
ם׃ ִים ְולֹא־ֵיָר֥אּו ָפַנ֖י ֵריָקֽ אָת ִמִּמְצָר֑ יב ִּכי־֖בֹו ָיָצ֣ ָאִב֔ ֶדׁש ָהֽ ֹח֣

ה  את ַהָּׁשָנ֔ ָאִס֙ף ְּבֵצ֣ ג ָהֽ ה ְוַח֤ ע ַּבָּׂשֶד֑ ר ִּתְזַר֖ יָך ֲאֶׁש֥ י ַמֲעֶׂש֔ ג ַהָּקִצי֙ר ִּבּכּוֵר֣ )טז( ְוַח֤
ה׃ יָך ִמן־ַהָּׂשֶדֽ ת־ַמֲעֶׂש֖ ְּבָאְסְּפָך֥ ֶאֽ

ה׃ ן ׀ ְיהָוֽ ה ֵיָרֶא֙ה ָּכל־ְז֣כּוְרָך֔ ֶאל־ְּפֵנ֖י ָהָאֹד֥ ים ַּבָּׁשָנ֑ ׁש ְּפָעִמ֖ )יז( ָׁשלֹ֥

ֶקר׃ י ַעד־ֹּבֽ ֶלב־ַחִּג֖ ין ֵחֽ א־ָיִל֥ ֹֽ י ְול ץ ַּדם־ִזְבִח֑ ח ַעל־ָחֵמ֖ א־ִתְזַּב֥ ֹֽ )יח( ל

ב  י ַּבֲחֵל֥ ל ְּגִד֖ א־ְתַבֵּׁש֥ ֹֽ יָך ל ה ֱאלֶֹה֑ ית ְיהָו֣ יא ֵּב֖ ְתָך֔ ָּתִב֕ ית ִּבּכּוֵר֙י ַאְדָמ֣ )יט( ֵראִׁש֗
ִאּֽמֹו׃ )ס(

ב: פרשת כי תשא )לוחות שניות(

שמים ל״ש

ד  ָך ְלמֹוֵע֖ ר ִצִּויִת֔ ל ַמּצֹו֙ת ֲאֶׁש֣ ים ּתֹאַכ֤ ת ָיִמ֜ ג ַהַּמּצֹו֮ת ִּתְׁשֹמ֒ר ִׁשְבַע֨ )יח( ֶאת־ַח֣
ִים׃ אָת ִמִּמְצָרֽ יב ָיָצ֖ ָאִב֔ ֶדׁש ָהֽ י ְּבֹח֣ יב ִּכ֚ ֶדׁש ָהָאִב֑ ֹח֣

ה׃ ֶטר ׁ֥שֹור ָוֶׂשֽ ר ֶּפ֖ ל־ִמְקְנָך֙ ִּתָּזָכ֔ י ְוָכֽ ֶחם ִל֑ ֶטר ֶר֖ )יט( ָּכל־ֶּפ֥
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ה  יָך֙ ִּתְפֶּד֔ ל ְּב֤כֹור ָּבֶנ֙ ה ַוֲעַרְפּ֑תֹו ֹּכ֣ א ִתְפֶּד֖ ֹ֥ ה ְוִאם־ל ה ְבֶׂש֔ ֶטר ֲחמֹו֙ר ִּתְפֶּד֣ )כ( ּוֶפ֤
ם׃ א־ֵיָר֥אּו ָפַנ֖י ֵריָקֽ ֹֽ ְול

ת׃ יר ִּתְׁשֹּבֽ יׁש ּוַבָּקִצ֖ ת ֶּבָחִר֥ י ִּתְׁשֹּב֑ ד ּוַבּ֥יֹום ַהְּׁשִביִע֖ ֶׁשת ָיִמי֙ם ַּתֲעֹב֔ )כא( ֵׁש֤

ת  ְּתקּוַפ֖ יף  ָאִס֔ ָהֽ ְוַח֙ג  ים  ֑ ִחּטִ יר  ְקִצ֣ י  ּכּוֵר֖ ּבִ ְלָך֔  ֣ה  ֲעׂשֶ ּתַ ֻבֹעת֙  ׁשָ ג  ְוַח֤ )כב( 
ה׃ ַהָּׁשָנֽ

י  ֱאלֵֹה֥ ה  ְיהָו֖ ׀  ן  ָאֹד֥ ָהֽ י  ֶאת־ְּפֵנ֛ ָּכל־ְז֣כּוְרָך֔  ֵיָרֶא֙ה  ה  ַּבָּׁשָנ֑ ים  ְּפָעִמ֖ ׁש  ָׁשלֹ֥ )כג( 
ל׃ ִיְׂשָרֵאֽ

ת־ ֶאֽ ִאיׁ֙ש  ד  ְולֹא־ַיְחֹמ֥ ָך  ֶאת־ְּגבּוֶל֑ י  ְוִהְרַחְבִּת֖ יָך  ִמָּפֶנ֔ ּגֹוִי֙ם  יׁש  י־אֹוִר֤ ִּכֽ )כד( 
ה׃ ים ַּבָּׁשָנֽ ׁש ְּפָעִמ֖ יָך ָׁשלֹ֥ ה ֱאלֶֹה֔ ְתָך֗ ֵלָראֹו֙ת ֶאת־ְּפֵנ֙י ְיהָו֣ ַאְרְצָך֔ ַּבֲעלֹֽ

ַסח׃ ג ַהָּפֽ ַבח ַח֥ ֶקר ֶז֖ ין ַלֹּב֔ י ְולֹא־ָיִל֣ ץ ַּדם־ִזְבִח֑ ט ַעל־ָחֵמ֖ א־ִתְׁשַח֥ ֹֽ )כה( ל

ג: פרשת אמור )תורת כהנים(

יוקרא נ״געא׳-מ״ש

ר׃ ה ֵּלאֹמֽ ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ר ְיהָו֖ )א( ַוְיַדֵּב֥

ם  ה ֲאֶׁשר־ִּתְקְר֥אּו ֹאָת֖ י ְיהָו֔ ם מֹוֲעֵד֣ ְוָאַמְרָּת֣ ֲאֵלֶה֔ ִיְׂשָרֵאל֙  י  ר ֶאל־ְּבֵנ֤ ַּדֵּב֞ )ב( 
י׃ ם מֹוֲעָדֽ ֶּלה ֵה֖ ֶדׁש ֵא֥ י ֹק֑ ִמְקָרֵא֣

ֶדׁש  ת ַׁשָּבתֹו֙ן ִמְקָרא־ֹק֔ י ַׁשַּב֤ ה ְמָלאָכ֒ה ּוַבּ֣יֹום ַהְּׁשִביִע֗ ֶׁשת ָיִמי֮ם ֵּתָעֶׂש֣ )ג( ֵׁש֣
ם׃ )פ( ל ֽמֹוְׁשֹבֵתיֶכֽ ה ְּבֹכ֖ יהָו֔ ת ִהו֙א ַלֽ א ַתֲעׂ֑שּו ַׁשָּב֥ ֹ֣ ה ל ָּכל־ְמָלאָכ֖

ם׃ ם ְּבמֹוֲעָדֽ ֶדׁש ֲאֶׁשר־ִּתְקְר֥אּו ֹאָת֖ י ֹק֑ ה ִמְקָרֵא֖ י ְיהָו֔ ֶּלה מֹוֲעֵד֣ )ד( ֵא֚

ה׃ ַסח ַליהָוֽ ִים ֶּפ֖ ין ָהַעְרָּב֑ ֶדׁש ֵּב֣ ר ַלֹח֖ ה ָעָׂש֛ ֶדׁש ָהִראׁ֗שֹון ְּבַאְרָּבָע֥ )ה( ַּבֹח֣

ים ַמּ֥צֹות  ָיִמ֖ ת  ה ִׁשְבַע֥ ֑ ג ַהַּמּ֖צֹות ַליהוָ ַח֥ ה  ֶדׁש ַהֶּז֔ ַלֹח֣ ר יֹו֙ם  ה ָעָׂש֥ )ו( ּוַבֲחִמָּׁש֨
לּו׃ ּתֹאֵכֽ

א ַתֲעֽׂשּו׃ ֹ֥ ה ל אֶכת ֲעֹבָד֖ ם ָּכל־ְמֶל֥ ֶדׁש ִיְהֶי֣ה ָלֶכ֑ ִראׁ֔שֹון ִמְקָרא־ֹק֖ )ז( ַּבּיֹו֙ם ָהֽ

ֶדׁש ָּכל־ ים ַּבּ֤יֹום ַהְּׁשִביִע֙י ִמְקָרא־ֹק֔ ת ָיִמ֑ ה ִׁשְבַע֣ ה ַליהָו֖ ם ִאֶּׁש֛ )ח( ְוִהְקַרְבֶּת֥
א ַתֲעֽׂשּו׃ )פ( ֹ֥ ה ל אֶכת ֲעֹבָד֖ ְמֶל֥
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ר׃ ה ֵּלאֹמֽ ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ר ְיהָו֖ )ט( ַוְיַדֵּב֥

ן  ר ֲאִנ֙י ֹנֵת֣ ֶרץ ֲאֶׁש֤ אּו ֶאל־ָהָא֗ י־ָתֹב֣ ם ִּכֽ י ִיְׂשָרֵאל֙ ְוָאַמְרָּת֣ ֲאֵלֶה֔ ר ֶאל־ְּבֵנ֤ )י( ַּדֵּב֞
ן׃ ם ֶאל־ַהֹּכֵהֽ ית ְקִציְרֶכ֖ ֶמר ֵראִׁש֥ ם ֶאת־ֹע֛ ּה ַוֲהֵבאֶת֥ ם ֶאת־ְקִציָר֑ ם ּוְקַצְרֶּת֖ ָלֶכ֔

ן׃ ּנּו ַהֹּכֵהֽ ת ְיִניֶפ֖ ָּמֳחַר֙ת ַהַּׁשָּב֔ ם ִמֽ ְרֹצְנֶכ֑ ה ִלֽ ֶמר ִלְפֵנ֥י ְיהָו֖ )יא( ְוֵהִנ֧יף ֶאת־ָהֹע֛

ה׃ ה ַליהָוֽ ים ֶּבן־ְׁשָנ֛תֹו ְלֹעָל֖ ֶבׂש ָּתִמ֧ ֶמר ֶּכ֣ ם ֶאת־ָהֹע֑ יְפֶכ֖ ם ְּב֥יֹום ֲהִנֽ )יב( ַוֲעִׂשיֶת֕

ה  ַח ְוִנְסֹּכ֥ יַח ִניֹח֑ ה ֵר֣ ה ַליהָו֖ ֶמן ִאֶּׁש֥ ה ַבֶּׁש֛ ֶלת ְּבלּוָל֥ ים ֹס֣ י ֶעְׂשֹרִנ֜ )יג( ּוִמְנָחתֹ֩ו ְׁשֵנ֨
ין׃ ת ַהִהֽ �ִין ְרִביִע֥ ַי֖

ם ֶאת־ יֲאֶכ֔ ד ֲהִב֣ ה ַע֚ ֶצ֙ם ַהּ֣יֹום ַהֶּז֔ אְכ֗לּו ַעד־ֶע֙ א תֹֽ ֹ֣ ל ל י ְוַכְרֶמ֜ )יד( ְוֶלֶח֩ם ְוָקִל֨
ם׃ )ס( ֵתיֶכֽ ל ֹמְׁשֹבֽ ם ְּבֹכ֖ ֵתיֶכ֔ ת עֹוָל֙ם ְלֹדֹר֣ ם ֻחַּק֤ ן ֱאלֵֹהיֶכ֑ ָקְרַּב֖

 

ַבע  ה ֶׁש֥ ֶמר ַהְּתנּוָפ֑ ם ֶאת־ֹע֖ יֲאֶכ֔ ת ִמּיֹו֙ם ֲהִב֣ ת ַהַּׁשָּב֔ ם ָלֶכ֙ם ִמָּמֳחַר֣ )טו( ּוְסַפְרֶּת֤
יָנה׃ ת ִּתְהֶיֽ ַׁשָּב֖תֹות ְּתִמיֹמ֥

ה  ִמְנָח֥ ם  ְוִהְקַרְבֶּת֛ ֑יֹום  ים  ֲחִמִּׁש֣ ִּתְסְּפ֖רּו  ת  ַהְּׁשִביִע֔ ַהַּׁשָּב֙ת  ת  ָּמֳחַר֤ ִמֽ ד  ַע֣ )טז( 
ה׃ ה ַליהָוֽ ֲחָדָׁש֖

יָנה  ֶלת ִּתְהֶי֔ ים ֹס֣ ַּתִים ְׁשֵנ֣י ֶעְׂשֹרִנ֔ ה ְׁש֚ ֶחם ְּתנּוָפ֗ יּאּו ׀ ֶל֣ ם ָּתִב֣ ֵתיֶכ֜ )יז( ִמּמֹוְׁשֹב֨
ה׃ יהָוֽ ים ֽלַ יָנה ִּבּכּוִר֖ ץ ֵּתָאֶפ֑ ָחֵמ֖

ר  ֶּבן־ָּבָק֛ ר  ּוַפ֧ ה  ָׁשָנ֔ ְּבֵנ֣י  ְּתִמיִמ֙ם  ים  ְּכָבִׂש֤ ת  ִׁשְבַע֨ ֶחם  ַעל־ַהֶּל֗ ם  ְוִהְקַרְבֶּת֣ )יח( 
ַח  יַח־ִניֹח֖ ֵרֽ ה  ִאֵּׁש֥ ם  ְוִנְסֵּכיֶה֔ ּוִמְנָחָת֙ם  ה  יהָו֔ ַלֽ ֹעָל֙ה  ִיְה֤יּו  �ִים  ְׁשָנ֑ ם  ְוֵאיִל֣ ד  ֶאָח֖

ה׃ ַליהָוֽ

ים׃ ים ְּבֵנ֥י ָׁשָנ֖ה ְלֶזַ֥בח ְׁשָלִמֽ י ְכָבִׂש֛ את ּוְׁשֵנ֧ ד ְלַחָּט֑ ם ְׂשִעיר־ִעִּז֥ים ֶאָח֖ )יט( ַוֲעִׂשיֶת֛

ַעל־ְׁשֵנ֖י  ה  ְיהָו֔ ִלְפֵנ֣י  ְּתנּוָפ֙ה  ים  ַהִּבּכּוִר֤ ֶחם  ֶל֨ ַעל֩  ם  ֹאָת֡ ׀  ן  ַהֹּכֵה֣ ְוֵהִנ֣יף  )כ( 
ן׃ ה ַלֹּכֵהֽ ֶדׁש ִיְה֥יּו ַליהָו֖ ים ֹק֛ ְּכָבִׂש֑

ה  אֶכת ֲעֹבָד֖ ם ָּכל־ְמֶל֥ ֶדׁ֙ש ִיְהֶי֣ה ָלֶכ֔ ְקָרא־ֹק֨ ה ִמֽ ֶצם ׀ ַהּ֣יֹום ַהֶּז֗ ם ְּבֶע֣ )כא( ּוְקָראֶת֞
ם׃ ֵתיֶכֽ ם ְלֹדֹרֽ ֵתיֶכ֖ ם ְּבָכל־מֹוְׁשֹב֥ ת עֹוָל֛ א ַתֲעׂ֑שּו ֻחַּק֥ ֹ֣ ל

ֶקט  ְוֶל֥ ָך  ְּבֻקְצֶר֔ ְדָך֙  ָׂשֽ ת  ְּפַא֤ ה  א־ְתַכֶּל֞ ֹֽ ל ם  ַאְרְצֶכ֗ יר  ֶאת־ְקִצ֣ ם  ּֽוְבֻקְצְרֶכ֞ )כב( 
ם׃ )ס( ה ֱאלֵֹהיֶכֽ ם ֲאִנ֖י ְיהָו֥ ב ֹאָת֔ י ְוַלֵּג֙ר ַּתֲעֹז֣ ָעִנ֤ ט ֶלֽ א ְתַלֵּק֑ ֹ֣ ְקִציְרָך֖ ל

 

ר׃ ה ֵּלאֹמֽ ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ר ְיהָו֖ )כג( ַוְיַדֵּב֥
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ד  ְּבֶאָח֣ י  ַהְּׁשִביִע֜ ֶדׁש  ַּבֹח֨ ר  ֵלאֹמ֑ ל  ִיְׂשָרֵא֖ ֶאל־ְּבֵנ֥י  ר  ַּדֵּב֛ )כד( 
ֶדׁש׃ ה ִמְקָרא־ֹקֽ ה ָלֶכ֙ם ַׁשָּב֔תֹון ִזְכ֥רֹון ְּתרּוָע֖ ֶדׁש ִיְהֶי֤ ַלֹח֗

ה׃  ה ַליהָוֽ ם ִאֶּׁש֖ א ַתֲעׂ֑שּו ְוִהְקַרְבֶּת֥ ֹ֣ ה ל אֶכת ֲעֹבָד֖ )כה( ָּכל־ְמֶל֥
)ס(

 

ר׃ ה ֵּלאֹמֽ ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ר ְיהָו֖ )כו( ַוְיַדֵּב֥

֗הּוא  ים  ַהִּכֻּפִר֣ ֧יֹום  ה  ַהֶּז֜ י  ַהְּׁשִביִע֨ ַלֹחֶדׁ֩ש  ֶּבָעׂ֣שֹור  ְך  ַא֡ )כז( 
ם  ְוִהְקַרְבֶּת֥ ם  ֶאת־ַנְפֹׁשֵתיֶכ֑ ם  ְוִעִּניֶת֖ ם  ָלֶכ֔ ִיְהֶי֣ה  ֶדׁ֙ש  ְקָרא־ֹק֨ ִמֽ

ה׃ ה ַליהָוֽ ִאֶּׁש֖

י ֤יֹום ִּכֻּפִרי֙ם  ֶצם ַהּ֣יֹום ַהֶּז֑ה ִּכ֣ א ַתֲעׂ֔שּו ְּבֶע֖ ֹ֣ )כח( ְוָכל־ְמָלאָכ֙ה ל
ם׃ ה ֱאלֵֹהיֶכֽ ם ִלְפֵנ֖י ְיהָו֥ ר ֲעֵליֶכ֔ ֔הּוא ְלַכֵּפ֣

ה  ֶצם ַהּ֣יֹום ַהֶּז֑ה ְוִנְכְרָת֖ ה ְּבֶע֖ א־ְתֻעֶּנ֔ ֹֽ ר ל ֶפׁ֙ש ֲאֶׁש֣ י ָכל־ַהֶּנ֙ )כט( ִּכ֤
יָה׃ ַעֶּמֽ ֵמֽ

ַהֶּז֑ה  ַהּ֣יֹום  ֶצם  ְּבֶע֖ ה  ָּכל־ְמָלאָכ֔ ַּתֲעֶׂש֙ה  ר  ֲאֶׁש֤ ֶפׁש  ְוָכל־ַהֶּנ֗ )ל( 
ּה׃ ֶרב ַעָּמֽ וא ִמֶּק֥ ֶפׁש ַהִה֖ י ֶאת־ַהֶּנ֥ ֲאַבְדִּת֛ ְוַהֽ

ל  ְּבֹכ֖ ם  ֵתיֶכ֔ ְלֹדֹר֣ עֹוָל֙ם  ת  ֻחַּק֤ ַתֲעׂ֑שּו  א  ֹ֣ ל ה  ָּכל־ְמָלאָכ֖ )לא( 
ם׃ ֵתיֶכֽ ְׁשֹבֽ ֹמֽ

ה  ם ְּבִתְׁשָע֤ ם ֶאת־ַנְפֹׁשֵתיֶכ֑ ם ְוִעִּניֶת֖ ת ַׁשָּב֥תֹון הּו֙א ָלֶכ֔ )לב( ַׁשַּב֨
ם׃ )פ( ֶרב ִּתְׁשְּב֖תּו ַׁשַּבְּתֶכֽ ֶרב ַעד־ֶע֔ ֶרב ֵמֶע֣ ֶדׁ֙ש ָּבֶע֔ ַלֹח֨

 

ר׃ ה ֵּלאֹמֽ ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ר ְיהָו֖ )לג( ַוְיַדֵּב֥

ֶדׁש  ר ֗יֹום ַלֹח֤ ה ָעָׂש֜ ר ַּבֲחִמָּׁש֨ ל ֵלאֹמ֑ ר ֶאל־ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵא֖ )לד( ַּדֵּב֛
ה׃ ים ַליֹהָוֽ ת ָיִמ֖ ג ַהֻּסּ֛כֹות ִׁשְבַע֥ ה ַח֧ ַהְּׁשִביִע֙י ַהֶּז֔

א  ֹ֥ ל ה  ֲעֹבָד֖ אֶכת  ָּכל־ְמֶל֥ ֶדׁש  ִמְקָרא־ֹק֑ ָהִראׁ֖שֹון  ַּבּ֥יֹום  )לה( 
ַתֲעֽׂשּו׃
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י ִמְקָרא־ ה ַּבּ֣יֹום ַהְּׁשִמיִנ֡ ֑ ה ַליהוָ יבּו ִאֶּׁש֖ ים ַּתְק�ִר֥ ת ָיִמ֔ )לו( ִׁשְבַע֣
ָּכל־ וא  ִה֔ ֶרת  ֲעֶצ֣ יהָו֙ה  ַלֽ ה  ִאֶּׁש֤ ם  ְוִהְקַרְבֶּת֨ ם  ָלֶכ֜ ה  ִיְהֶי֨ ֹקֶדׁ֩ש 

א ַתֲעֽׂשּו׃ ֹ֥ ה ל אֶכת ֲעֹבָד֖ ְמֶל֥

ֶדׁש  ֹק֑ י  ִמְקָרֵא֣ ם  ֹאָת֖ ֲאֶׁשר־ִּתְקְר֥אּו  ה  ְיהָו֔ י  מֹוֲעֵד֣ ֶּלה  ֵא֚ )לז( 
ְּדַבר־֥יֹום  ים  ּוְנָסִכ֖ ַבח  ֶז֥ ה  ּוִמְנָח֛ ה  ֹעָל֧ ה  ַליהָו֗ ה  ִאֶּׁש֜ יב  ְלַהְקִר֨

ְּביֹוֽמֹו׃

ָּכל־ ד  ּוִמְּלַב֤ ם  ַמְּתֽנֹוֵתיֶכ֗ ד  ּוִמְּלַב֣ ה  ֑ ְּיהוָ ת  ַׁשְּבֹת֣ ד  ִמְּלַב֖ )לח( 
ה׃ ר ִּתְּת֖נּו ַליהָוֽ ם ֲאֶׁש֥ ִנְדֵריֶכם֙ ּוִמְּלַב֙ד ָּכל־ִנְד֣בֹוֵתיֶכ֔

י ְּבָאְסְּפֶכ֙ם ֶאת־ ֶדׁש ַהְּׁשִביִע֗ ר ֜יֹום ַלֹח֣ ְך ַּבֲחִמָּׁש֩ה ָעָׂש֨ )לט( ַא֡
ַּבּ֤יֹום  ים  ָיִמ֑ ת  ִׁשְבַע֣ ה  ֶאת־ַחג־ְיהָו֖ ּגּו  ָּתֹח֥ ֶרץ  ָהָא֔ ת  ְּתבּוַא֣

ִראׁשֹו֙ן ַׁשָּב֔תֹון ּוַבּ֥יֹום ַהְּׁשִמיִנ֖י ַׁשָּבֽתֹון׃ ָהֽ

ים  ת ְּתָמִר֔ ץ ָהָד֙ר ַּכֹּפ֣ י ֵע֤ ם ַּבּ֣יֹום ָהִראׁ֗שֹון ְּפִר֨ ם ָלֶכ֜ )מ( ּוְלַקְחֶּת֨
ם  ֱאלֵֹהיֶכ֖ ה  ְיהָו֥ י  ִלְפֵנ֛ ם  ּוְׂשַמְחֶּת֗ ַחל  ְוַעְרֵבי־ָנ֑ ת  ֵעץ־ָעֹב֖ �ף  ַוֲעַנ֥

ים׃ ת ָיִמֽ ִׁשְבַע֥

ת עֹוָל֙ם  ה ֻחַּק֤ ים ַּבָּׁשָנ֑ ת ָיִמ֖ ה ִׁשְבַע֥ יהָו֔ ג ַלֽ ם ֹאתֹ֙ו ַח֣ )מא( ְוַחֹּגֶת֤
ּגּו ֹאֽתֹו׃ י ָּתֹח֥ ֶדׁש ַהְּׁשִביִע֖ ם ַּבֹח֥ ֵתיֶכ֔ ְלֹדֹר֣

ל ֵיְׁש֖בּו  ֶאְזָר֙ח ְּבִיְׂשָרֵא֔ ים ָּכל־ָהֽ ת ָיִמ֑ ת ֵּתְׁש֖בּו ִׁשְבַע֣ )מב( ַּבֻּסֹּכ֥
ת׃ ַּבֻּסֹּכֽ

ל  י ַבֻּסּ֗כֹות הֹוַׁשְ֙בִּת֙י ֶאת־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ֵתיֶכ֒ם ִּכ֣ )מג( ְלַמַע֮ן ֵיְד֣עּו ֹדֹרֽ
ם׃ ה ֱאלֵֹהיֶכֽ ִים ֲאִנ֖י ְיהָו֥ ֶרץ ִמְצָר֑ ם ֵמֶא֣ י אֹוָת֖ ְּבהֹוִציִא֥

ל׃ )פ( י ִיְׂשָרֵאֽ ה ֶאל־ְּבֵנ֖ ֑ י ְיהוָ ה ֶאת־ֹמֲעֵד֖ ר ֹמֶׁש֔ )מד( ַוְיַדֵּב֣
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ד: פרשת פנחס )מוספים(

במשבר נ״םעא׳-נ״טעל״ט

ר׃ ה ֵּלאֹמֽ ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ר ְיהָו֖ )א( ַוְיַדֵּב֥

י  יֹחִח֔ יַח ִנֽ י ֵר֚ י ְלִאַּׁש֗ י ַלְחִמ֜ ם ֶאת־ָקְרָּבִנ֨ ל ְוָאַמְרָּת֖ ֲאֵלֶה֑ ו ֶאת־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ )ב( ַצ֚
י ְּבמֹוֲעֽדֹו׃ יב ִל֖ ִּתְׁשְמ֕רּו ְלַהְק�ִר֥

ם  י־ָׁשָנ֧ה ְתִמיִמ֛ ים ְּבֵנֽ ה ְּכָבִׂש֨ ֑ יבּו ַליהוָ ר ַּתְק�ִר֖ ה ֲאֶׁש֥ ִאֶּׁש֔ ה ָהֽ ם ֶז֚ )ג( ְוָאַמְרָּת֣ ָלֶה֔
יד׃ ה ָתִמֽ �ִים ַלּ֖יֹום ֹעָל֥ ְׁשַנ֥

ִים׃ ַעְרָּבֽ ין ָהֽ ה ֵּב֥ י ַּתֲעֶׂש֖ ֶבׂש ַהֵּׁשִנ֔ ֶקר ְוֵא֙ת ַהֶּכ֣ ה ַבֹּב֑ ד ַּתֲעֶׂש֣ ֶבׂש ֶאָח֖ )ד( ֶאת־ַהֶּכ֥

ין׃ ת ַהִהֽ ית ְרִביִע֥ ֶמן ָּכִת֖ ה ְּבֶׁש֥ ה ְּבלּוָל֛ ֶלת ְלִמְנָח֑ ה ֹס֖ ית ָהֵאיָפ֛ )ה( ַוֲעִׂשיִר֧

ה׃ יהָוֽ ה ַלֽ ַח ִאֶּׁש֖ יַח ִניֹח֔ י ְלֵר֣ ר ִסיַנ֔ יד ָהֲעֻׂשָי֙ה ְּבַה֣ ת ָּתִמ֑ )ו( ֹעַל֖

ה׃ ר ַליהָוֽ ֶסְך ֵׁשָכ֖ ְך ֶנ֥ ֶדׁש ַהֵּס֛ ד ַּבֹּק֗ ֶבׂש ָהֶאָח֑ ין ַלֶּכ֖ ת ַהִה֔ )ז( ְוִנְסּכֹ֙ו ְרִביִע֣

ה  ֶקר ּוְכִנְסּכֹ֙ו ַּתֲעֶׂש֔ ת ַהֹּב֤ ִים ְּכִמְנַח֨ ַעְרָּב֑ ין ָהֽ ה ֵּב֣ י ַּתֲעֶׂש֖ ֶבׂש ַהֵּׁשִנ֔ )ח( ְוֵא֙ת ַהֶּכ֣
ה׃ )פ( ַח ַליהָוֽ יַח ִניֹח֖ ה ֵר֥ ִאֵּׁש֛

 

ה  ֶלת ִמְנָח֛ ים ֹס֧ ם ּוְׁשֵנ֣י ֶעְׂשֹרִנ֗ י־ָׁשָנ֖ה ְּתִמיִמ֑ ים ְּבֵנֽ י־ְכָבִׂש֥ ת ְׁשֵנֽ )ט( ּוְביֹו֙ם ַהַּׁשָּב֔
ֶמן ְוִנְסּֽכֹו׃ ה ַבֶּׁש֖ ְּבלּוָל֥

ּה׃ )ס( יד ְוִנְסָּכֽ ת ַהָּתִמ֖ ת ְּבַׁשַּבּ֑תֹו ַעל־ֹעַל֥ ת ַׁשַּב֖ )י( ֹעַל֥

 

ִיל  ְוַא֣ ִי֙ם  ְׁשַנ֙ ר  י־ָבָק֤ ְּבֵנֽ ים  ָּפִר֨ ה  ֑ ַליהוָ ה  ֹעָל֖ יבּו  ַּתְק�ִר֥ ם  ָחְדֵׁשיֶכ֔ ּוְבָראֵׁש֙י  )יא( 
ם׃ ה ְּתִמיִמֽ ה ִׁשְבָע֖ ים ְּבֵני־ָׁשָנ֛ ד ְּכָבִׂש֧ ֶאָח֔

ים  ד ּוְׁשֵנ֣י ֶעְׂשֹרִנ֗ ר ָהֶאָח֑ ֶמן ַלָּפ֖ ה ַבֶּׁש֔ ֶלת ִמְנָח֙ה ְּבלּוָל֣ ים ֹס֤ ה ֶעְׂשֹרִנ֗ )יב( ּוְׁשלָֹׁש֣
ד׃ ֶאָחֽ ִיל ָהֽ ֶמן ָלַא֖ ה ַבֶּׁש֔ ֶלת ִמְנָח֙ה ְּבלּוָל֣ ֹס֤

ַח  יַח ִניֹח֔ ד ֹעָל֙ה ֵר֣ ֶבׂש ָהֶאָח֑ ֶמן ַלֶּכ֖ ה ַבֶּׁש֔ ֶלת ִמְנָח֙ה ְּבלּוָל֣ ן ִעָּׂש֗רֹון ֹס֤ )יג( ְוִעָּׂשֹר֣
ה׃ ה ַליהָוֽ ִאֶּׁש֖

ין  ַהִה֛ ת  ּוְרִביִע֥ ִיל  ָלַא֗ ין  ַהִה֣ ת  ּוְׁשִליִׁש֧ ר  ַלָּפ֜ ה  ִיְהֶי֨ ַהִהי֩ן  י  ֲחִצ֣ ם  ְוִנְסֵּכיֶה֗ )יד( 
ה׃ י ַהָּׁשָנֽ ֶדׁ֙ש ְּבָחְדׁ֔שֹו ְלָחְדֵׁש֖ ת ֹח֨ את ֹעַל֥ ֹ֣ �ִין ז ֶבׂש ָי֑ ַלֶּכ֖

ה ְוִנְסּֽכֹו׃ )ס( יד ֵיָעֶׂש֖ ת ַהָּתִמ֛ ה ַעל־ֹעַל֧ ֑ את ַליהוָ ד ְלַחָּט֖ יר ִעִּז֥ים ֶאָח֛ )טו( ּוְׂשִע֨
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ה׃ ַסח ַליהָוֽ ֶדׁש ֶּפ֖ ר ֖יֹום ַלֹח֑ ה ָעָׂש֛ ֶדׁש ָהִראׁ֗שֹון ְּבַאְרָּבָע֥ )טז( ּוַבֹח֣

ל׃ ים ַמּ֖צֹות ֵיָאֵכֽ ת ָיִמ֔ ג ִׁשְבַע֣ ֶדׁש ַהֶּז֖ה ָח֑ ר ֛יֹום ַלֹח֥ ה ָעָׂש֥ )יז( ּוַבֲחִמָּׁש֨

א ַתֲעֽׂשּו׃ ֹ֥ ה ל אֶכת ֲעֹבָד֖ ֶדׁש ָּכל־ְמֶל֥ )יח( ַּבּ֥יֹום ָהִראׁ֖שֹון ִמְקָרא־ֹק֑

ה  ד ְוִׁשְבָע֤ ִיל ֶאָח֑ �ִים ְוַא֣ ר ְׁשַנ֖ ים ְּבֵני־ָבָק֛ ה ָּפִר֧ יהָו֔ ה ֹעָל֙ה ַלֽ ם ִאֶּׁש֤ )יט( ְוִהְקַרְבֶּת֨
ם׃ ם ִיְה֥יּו ָלֶכֽ ה ְּתִמיִמ֖ ְכָבִׂשי֙ם ְּבֵנ֣י ָׁשָנ֔

ִיל  ים ָלַא֖ י ֶעְׂשֹרִנ֛ ר ּוְׁשֵנ֧ ים ַלָּפ֗ ה ֶעְׂשֹרִנ֜ ֶמן ְׁשלָֹׁש֨ ה ַבָּׁש֑ ֶלת ְּבלּוָל֣ ם ֹס֖ ְנָחָת֔ )כ( ּוִמ֨
ַּתֲעֽׂשּו׃

ים׃ ת ַהְּכָבִׂשֽ ד ְלִׁשְבַע֖ ֶבׂש ָהֶאָח֑ ה ַלֶּכ֖ )כא( ִעָּׂש֤רֹון ִעָּׂשרֹו֙ן ַּתֲעֶׂש֔

ם׃ ר ֲעֵליֶכֽ ד ְלַכֵּפ֖ את ֶאָח֑ יר ַחָּט֖ )כב( ּוְׂשִע֥

ֶּלה׃ יד ַּתֲעׂ֖שּו ֶאת־ֵאֽ ת ַהָּתִמ֑ ר ְלֹעַל֣ ֶקר ֲאֶׁש֖ ת ַהֹּב֔ )כג( ִמְּלַב֙ד ֹעַל֣

ת  ה ַעל־עֹוַל֧ ֑ ַח ַליהוָ יַח־ִניֹח֖ ה ֵרֽ ֶחם ִאֵּׁש֥ ים ֶל֛ ת ָיִמ֔ ֶּלה ַּתֲעׂ֤שּו ַלּיֹו֙ם ִׁשְבַע֣ )כד( ָּכֵא֜
ה ְוִנְסּֽכֹו׃ יד ֵיָעֶׂש֖ ַהָּתִמ֛

א ַתֲעֽׂשּו׃  ֹ֥ ה ל אֶכת ֲעֹבָד֖ ם ָּכל־ְמֶל֥ ֶדׁש ִיְהֶי֣ה ָלֶכ֑ י ִמְקָרא־ֹק֖ )כה( ּוַבּיֹו֙ם ַהְּׁשִביִע֔
)ס(

 

ְקָרא־ ם ִמֽ ֵתיֶכ֑ ה ְּבָׁשֻבֹע֖ יהָו֔ ה ֲחָדָׁש֙ה ַלֽ ם ִמְנָח֤ יְבֶכ֜ ים ְּבַהְקִר֨ )כו( ּוְב֣יֹום ַהִּבּכּוִר֗
א ַתֲעֽׂשּו׃ ֹ֥ ה ל אֶכת ֲעֹבָד֖ ם ָּכל־ְמֶל֥ ֶדׁ֙ש ִיְהֶי֣ה ָלֶכ֔ ֹק֨

ד  ֶאָח֑ ִיל  ַא֣ �ִים  ְׁשַנ֖ ר  ְּבֵני־ָבָק֛ ים  ָּפִר֧ ה  יהָו֔ ַלֽ ַח֙  ִניֹח֨ יַח  ְלֵר֤ ה  ם עֹוָל֜ ְוִהְקַרְבֶּת֨ )כז( 
ה׃ ים ְּבֵנ֥י ָׁשָנֽ ה ְכָבִׂש֖ ִׁשְבָע֥

ים  ד ְׁשֵנ֙י ֶעְׂשֹרִנ֔ ֶאָח֔ ר ָהֽ ה ֶעְׂשֹרִני֙ם ַלָּפ֣ ֶמן ְׁשלָֹׁש֤ ה ַבָּׁש֑ ֶלת ְּבלּוָל֣ ם ֹס֖ )כח( ּוִמְנָחָת֔
ים׃ ת ַהְּכָבִׂשֽ ד ְלִׁשְבַע֖ ֶבׂש ָהֶאָח֑ ד׃ )כט( ִעָּׂשרֹו֙ן ִעָּׂש֔רֹון ַלֶּכ֖ ִיל ָהֶאָחֽ ָלַא֖

ם׃ ר ֲעֵליֶכֽ ד ְלַכֵּפ֖ יר ִעִּז֖ים ֶאָח֑ )ל( ְׂשִע֥

ם׃ )פ( ם ְוִנְסֵּכיֶהֽ ם ִיְהיּו־ָלֶכ֖ יד ּוִמְנָח֖תֹו ַּתֲעׂ֑שּו ְּתִמיִמ֥ ת ַהָּתִמ֛ ד ֹעַל֧ )לא( ִמְּלַב֞

 

ם  ֶדׁ֙ש ִיְהֶי֣ה ָלֶכ֔ ְקָרא־ֹק֨ ֶדׁש ִמֽ ד ַלֹח֗ י ְּבֶאָח֣ ֶדׁש ַהְּׁשִביִע֜ )א( ּוַבֹח֨
ם׃ ה ִיְהֶי֥ה ָלֶכֽ א ַתֲעׂ֑שּו ֥יֹום ְּתרּוָע֖ ֹ֣ ה ל אֶכת ֲעֹבָד֖ ָּכל־ְמֶל֥
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ִיל  ד ַא֣ ר ֶאָח֖ ר ֶּבן־ָּבָק֛ ה ַּפ֧ יהָו֔ ַח֙ ַלֽ יַח ִניֹח֨ ה ְלֵר֤ ם ֹעָל֜ )ב( ַוֲעִׂשיֶת֨
ם׃ ה ְּתִמיִמֽ ה ִׁשְבָע֖ ים ְּבֵני־ָׁשָנ֛ ד ְּכָבִׂש֧ ֶאָח֑

ְׁשֵנ֥י  ר  ַלָּפ֔ ֶעְׂשֹרִני֙ם  ה  ְׁשלָֹׁש֤ ֶמן  ַבָּׁש֑ ה  ְּבלּוָל֣ ֶלת  ֹס֖ ם  ּוִמְנָחָת֔ )ג( 
ִיל׃ ֶעְׂשֹרִנ֖ים ָלָאֽ

ים׃ ת ַהְּכָבִׂשֽ ד ְלִׁשְבַע֖ ֶבׂש ָהֶאָח֑ ד ַלֶּכ֖ )ד( ְוִעָּׂש֣רֹון ֶאָח֔

ם׃ ר ֲעֵליֶכֽ את ְלַכֵּפ֖ ד ַחָּט֑ )ה( ּוְׂשִעיר־ִעִּז֥ים ֶאָח֖

ּה  ּוִמְנָחָת֔ ַהָּתִמי֙ד  ת  ְוֹעַל֤ ּה  ּוִמְנָחָת֗ ֶדׁש  ַהֹח֜ ת  ֹעַל֨ ִמְּלַב֩ד  )ו( 
ה׃ )ס( ה ַליהָוֽ ַח ִאֶּׁש֖ יַח ִניֹח֔ ם ְלֵר֣ ם ְּכִמְׁשָּפָט֑ ְוִנְסֵּכיֶה֖

ם  ָלֶכ֔ ִיְהֶי֣ה  ֶדׁ֙ש  ְקָרא־ֹק֨ ִמֽ ה  ַהֶּז֗ י  ַהְּׁשִביִע֜ ֶדׁש  ַלֹח֨ ּוֶבָעׂשֹו֩ר  )ז( 
א ַתֲעֽׂשּו׃ ֹ֥ ה ל ם ָּכל־ְמָלאָכ֖ ם ֶאת־ַנְפֹׁשֵתיֶכ֑ ְוִעִּניֶת֖

ִיל  ד ַא֣ ר ֶאָח֖ ר ֶּבן־ָּבָק֛ ַח ַּפ֧ יַח ִניֹח֔ יהָו֙ה ֵר֣ ה ַלֽ ם ֹעָל֤ )ח( ְוִהְקַרְבֶּת֨
ם׃ ם ִיְה֥יּו ָלֶכֽ ה ְּתִמיִמ֖ י־ָׁשָנ֙ה ִׁשְבָע֔ ים ְּבֵנֽ ד ְּכָבִׂש֤ ֶאָח֑

ר ְׁשֵנ֙י  ַלָּפ֔ ה ֶעְׂשֹרִני֙ם  ֶמן ְׁשלָֹׁש֤ ַבָּׁש֑ ה  ֶלת ְּבלּוָל֣ ֹס֖ ם  )ט( ּוִמְנָחָת֔
ד  ָהֶאָח֑ ֶבׂש  ַלֶּכ֖ ִעָּׂש֔רֹון  ִעָּׂשרֹו֙ן  )י(  ד׃  ָהֶאָחֽ ִיל  ָלַא֖ ים  ֶעְׂשֹרִנ֔

ים׃ ת ַהְּכָבִׂשֽ ְלִׁשְבַע֖

ת  את ַהִּכֻּפִרי֙ם ְוֹעַל֣ ד ַחַּט֤ את ִמְּלַב֞ ד ַחָּט֑ )יא( ְׂשִעיר־ִעִּז֥ים ֶאָח֖
ם׃ )פ( ּה ְוִנְסֵּכיֶהֽ יד ּוִמְנָחָת֖ ַהָּתִמ֔

 

ֶדׁ֙ש ִיְהֶי֣ה  ְקָרא־ֹק֨ י ִמֽ ֶדׁש ַהְּׁשִביִע֗ ר ֜יֹום ַלֹח֣ )יב( ּוַבֲחִמָּׁש֩ה ָעָׂש֨
ת  ה ִׁשְבַע֥ ג ַליהָו֖ ם ַח֛ א ַתֲעׂ֑שּו ְוַחֹּגֶת֥ ֹ֣ ה ל אֶכת ֲעֹבָד֖ ם ָּכל־ְמֶל֥ ָלֶכ֔

ים׃ ָיִמֽ

ר  ים ְּבֵני־ָבָק֛ ה ָּפִר֧ יהָו֔ ַח֙ ַלֽ יַח ִניֹח֨ ה ֵר֤ ה ִאֵּׁש֨ ם ֹעָל֜ )יג( ְוִהְקַרְבֶּת֨
ר  ָעָׂש֖ ה  ַאְרָּבָע֥ ה  י־ָׁשָנ֛ ְּבֵנֽ ים  ְּכָבִׂש֧ �ִים  ְׁשָנ֑ ם  ֵאיִל֣ ר  ָעָׂש֖ ה  ְׁשלָֹׁש֥

ם ִיְהֽיּו׃ ְּתִמיִמ֥

ד  ֶאָח֗ ר ָהֽ ים ַלָּפ֣ ה ֶעְׂשֹרִנ֜ ֶמן ְׁשלָֹׁש֨ ה ַבָּׁש֑ ֶלת ְּבלּוָל֣ ם ֹס֖ )יד( ּוִמְנָחָת֔



יזשנר המקראע םמשם מקירים מ יים המינשות

ם׃ ד ִלְׁשֵנ֖י ָהֵאיִלֽ ֶאָח֔ ִיל ָהֽ י ֶעְׂשֹרִני֙ם ָלַא֣ ים ְׁשֵנ֤ ה ָעָׂש֙ר ָּפִר֔ ִלְׁשלָֹׁש֤

ים׃ ר ְּכָבִׂשֽ ה ָעָׂש֖ ד ְלַאְרָּבָע֥ ֶבׂש ָהֶאָח֑ )טו( ְוִעָּׂשׄרֹו֙ן ִעָּׂש֔רֹון ַלֶּכ֖

ּה  יד ִמְנָחָת֖ ת ַהָּתִמ֔ את ִמְּלַב֙ד ֹעַל֣ ד ַחָּט֑ )טז( ּוְׂשִעיר־ִעִּז֥ים ֶאָח֖
ּה׃ )ס( ְוִנְסָּכֽ

 

�ִים  ְׁשָנ֑ ם  ֵאיִל֣ ר  ָעָׂש֖ ְׁשֵנ֥ים  ר  ְּבֵני־ָבָק֛ ים  ָּפִר֧ י  ַהֵּׁשִנ֗ ּוַבּ֣יֹום  )יז( 
ם׃ ר ְּתִמיִמֽ ה ָעָׂש֖ ה ַאְרָּבָע֥ ים ְּבֵני־ָׁשָנ֛ ְּכָבִׂש֧

ם  ְּבִמְסָּפָר֖ ים  ְוַלְּכָבִׂש֛ ם  ָלֵאיִל֧ ָּפִרים  ַל֠ ם  ְוִנְסֵּכיֶה֡ ם  ּוִמְנָחָת֣ )יח( 
ט׃ ַּכִּמְׁשָּפֽ

ּה  יד ּוִמְנָחָת֖ ת ַהָּתִמ֔ את ִמְּלַב֙ד ֹעַל֣ ד ַחָּט֑ )יט( ּוְׂשִעיר־ִעִּז֥ים ֶאָח֖
ם׃ )ס( ְוִנְסֵּכיֶהֽ

 

ים  ְּכָבִׂש֧ �ִים  ְׁשָנ֑ ם  ר ֵאיִל֣ ים ַעְׁשֵּתי־ָעָׂש֖ ָּפִר֥ י  ּוַבּ֧יֹום ַהְּׁשִליִׁש֛ )כ( 
ם׃  ר ְּתִמיִמֽ ה ָעָׂש֖ ה ַאְרָּבָע֥ ְּבֵני־ָׁשָנ֛

ם  ְּבִמְסָּפָר֖ ים  ְוַלְּכָבִׂש֛ ם  ָלֵאיִל֧ ָּפִרים  ַל֠ ם  ְוִנְסֵּכיֶה֡ ם  ּוִמְנָחָת֣ )כא( 
ט׃ ַּכִּמְׁשָּפֽ

ּה׃  ּה ְוִנְסָּכֽ יד ּוִמְנָחָת֖ ת ַהָּתִמ֔ ד ִמְּלַב֙ד ֹעַל֣ את ֶאָח֑ יר ַחָּט֖ )כב( ּוְׂשִע֥
)ס(

 

י־ ְּבֵנֽ ים  �ִים ְּכָבִׂש֧ ם ְׁשָנ֑ ה ֵאיִל֣ ים ֲעָׂשָר֖ ָּפִר֥ י  )כג( ּוַבּ֧יֹום ָהְרִביִע֛
ם׃ ר ְּתִמיִמֽ ה ָעָׂש֖ ה ַאְרָּבָע֥ ָׁשָנ֛

ם  ְּבִמְסָּפָר֖ ים  ְוַלְּכָבִׂש֛ ם  ָלֵאיִל֧ ָּפִרים  ַל֠ ם  ְוִנְסֵּכיֶה֡ ם  ִמְנָחָת֣ )כד( 
ט׃ ַּכִּמְׁשָּפֽ

ּה  יד ִמְנָחָת֖ ת ַהָּתִמ֔ את ִמְּלַב֙ד ֹעַל֣ ד ַחָּט֑ )כה( ּוְׂשִעיר־ִעִּז֥ים ֶאָח֖
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ּה׃ )ס( ְוִנְסָּכֽ

 

י־ ים ְּבֵנֽ �ִים ְּכָבִׂש֧ ם ְׁשָנ֑ ה ֵאיִל֣ ים ִּתְׁשָע֖ י ָּפִר֥ )כו( ּוַבּ֧יֹום ַהֲחִמיִׁש֛
ם׃ ר ְּתִמיִמֽ ה ָעָׂש֖ ה ַאְרָּבָע֥ ָׁשָנ֛

ם  ְּבִמְסָּפָר֖ ים  ְוַלְּכָבִׂש֛ ם  ָלֵאיִל֧ ָּפִרים  ַל֠ ם  ְוִנְסֵּכיֶה֡ ם  ּוִמְנָחָת֣ )כז( 
ט׃ ַּכִּמְׁשָּפֽ

ּה  ּוִמְנָחָת֖ יד  ַהָּתִמ֔ ת  ֹעַל֣ ִמְּלַב֙ד  ד  ֶאָח֑ את  ַחָּט֖ יר  ּוְׂשִע֥ )כח( 
ּה׃ )ס( ְוִנְסָּכֽ

 

ְּבֵני־ ים  ְּכָבִׂש֧ �ִים  ְׁשָנ֑ ם  ֵאיִל֣ ְׁשֹמָנ֖ה  ים  ָּפִר֥ י  ַהִּׁשִּׁש֛ ּוַבּ֧יֹום  )כט( 
ם׃ ר ְּתִמיִמֽ ה ָעָׂש֖ ה ַאְרָּבָע֥ ָׁשָנ֛

ם  ְּבִמְסָּפָר֖ ים  ְוַלְּכָבִׂש֛ ם  ָלֵאיִל֧ ָּפִרים  ַל֠ ם  ְוִנְסֵּכיֶה֡ ם  ּוִמְנָחָת֣ )ל( 
ט׃ ַּכִּמְׁשָּפֽ

יָה׃  ּה ּוְנָסֶכֽ יד ִמְנָחָת֖ ת ַהָּתִמ֔ ד ִמְּלַב֙ד ֹעַל֣ את ֶאָח֑ יר ַחָּט֖ )לא( ּוְׂשִע֥
)פ(

 

ים ְּבֵני־ �ִים ְּכָבִׂש֧ ם ְׁשָנ֑ ה ֵאיִל֣ ים ִׁשְבָע֖ י ָּפִר֥ )לב( ּוַבּ֧יֹום ַהְּׁשִביִע֛
ם׃ ר ְּתִמיִמֽ ה ָעָׂש֖ ה ַאְרָּבָע֥ ָׁשָנ֛

ם  ְּבִמְסָּפָר֖ ים  ְוַלְּכָבִׂש֛ ם  ָלֵאיִל֧ ָּפִרים  ַל֠ ם  ְוִנְסֵּכֶה֡ ם  ּוִמְנָחָת֣ )לג( 
ם׃ ְּכִמְׁשָּפָטֽ

ּה׃  ּה ְוִנְסָּכֽ יד ִמְנָחָת֖ ת ַהָּתִמ֔ ד ִמְּלַב֙ד ֹעַל֣ את ֶאָח֑ יר ַחָּט֖ )לד( ּוְׂשִע֥
)פ(

 

א  ֹ֥ ה ל אֶכת ֲעֹבָד֖ ם ָּכל־ְמֶל֥ ֶרת ִּתְהֶי֣ה ָלֶכ֑ י ֲעֶצ֖ לה( ַּבּיֹו֙ם ַהְּׁשִמיִנ֔
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ַתֲעֽׂשּו׃

ִיל  ַא֣ ד  ֶאָח֖ ר  ַּפ֥ ה  יהָו֔ ַלֽ ַח֙  ִניֹח֨ יַח  ֵר֤ ה  ִאֵּׁש֨ ה  ֹעָל֜ ם  ְוִהְקַרְבֶּת֨ )לו( 
ם׃ ה ְּתִמיִמֽ ה ִׁשְבָע֖ ים ְּבֵני־ָׁשָנ֛ ד ְּכָבִׂש֧ ֶאָח֑

ט׃ ם ַּכִּמְׁשָּפֽ ים ְּבִמְסָּפָר֖ ִיל ְוַלְּכָבִׂש֛ ר ָלַא֧ ם ַלָּפ֨ ם ְוִנְסֵּכיֶה֗ )לז( ִמְנָחָת֣

ּה׃ ּה ְוִנְסָּכֽ יד ּוִמְנָחָת֖ ת ַהָּתִמ֔ ד ִמְּלַב֙ד ֹעַל֣ את ֶאָח֑ יר ַחָּט֖ )לח( ּוְׂשִע֥
ֵתיֶכ֙ם  ְלֹעלֹֽ ם  ְוִנְדֹבֵתיֶכ֗ ם  ִמִּנְדֵריֶכ֜ ד  ְלַב֨ ם  ְּבמֹוֲעֵדיֶכ֑ ה  ַליהָו֖ ַּתֲעׂ֥שּו  ֶּלה  ֵא֛ )לט( 

ם׃ ם ּוְלַׁשְלֵמיֶכֽ ם ּוְלִנְסֵּכיֶכ֖ ֵתיֶכ֔ ּוְלִמְנֹח֣

ה: פרשת ראה )משנה תורה(

שברות ט״זעא׳-ט״ז

יב  ָאִב֗ ֶדׁש ָהֽ י ְּבֹח֣ יָך ִּכ֞ ה ֱאלֶֹה֑ ַסח ַליהָו֖ יָת ֶּפ֔ יב ְוָעִׂש֣ ֶדׁש ָהָאִב֔ )א( ָׁשמֹו֙ר ֶאת־ֹח֣
ְיָלה׃ ִים ָלֽ יָך ִמִּמְצַר֖ ה ֱאלֶֹה֛ יֲאָך֜ ְיהָו֧ הֹוִצ֨

ן  ה ְלַׁשֵּכ֥ ר ְיהָו֔ ר ַּבָּמקֹו֙ם ֲאֶׁשר־ִיְבַח֣ אן ּוָבָק֑ ֹ֣ יָך צ ה ֱאלֶֹה֖ ַסח ַליהָו֥ ְחָּת ֶּפ֛ )ב( ְוָזַב֥
ם׃ ְׁש֖מֹו ָׁשֽ

י ְבִחָּפ֗זֹון  ִני ִּכ֣ ֶחם ֹע֑ יו ַמּ֖צֹות ֶל֣ אַכל־ָעָל֥ ים ּתֹֽ ת ָיִמ֛ ץ ִׁשְבַע֥ ל ָעָלי֙ו ָחֵמ֔ )ג( לֹא־תֹאַכ֤
יָך׃ י ַחֶּיֽ ל ְיֵמ֥ ִים ֹּכ֖ ֶרץ ִמְצַר֔ אְתָך֙ ֵמֶא֣ ַען ִּתְזֹּכ֔ר ֶאת־֤יֹום ֵצֽ ִים ְלַמ֣ ֶרץ ִמְצַר֔ אָת֙ ֵמֶא֣ ָיָצ֙

ר  ר ֲאֶׁש֨ ין ִמן־ַהָּבָׂש֗ ים ְולֹא־ָיִל֣ ת ָיִמ֑ ר ְּבָכל־ְּגֻבְלָך֖ ִׁשְבַע֣ ה ְלָך֥ ְׂשֹא֛ א־ֵיָרֶא֨ ֹֽ )ד( ְול
ֶקר׃ ֶרב ַּבּ֥יֹום ָהִראׁ֖שֹון ַלֹּבֽ ח ָּבֶע֛ ִּתְזַּב֥

ְך׃ ן ָלֽ יָך ֹנֵת֥ ה ֱאלֶֹה֖ יָך ֲאֶׁשר־ְיהָו֥ ד ְׁשָעֶר֔ ַסח ְּבַאַח֣ ַח ֶאת־ַהָּפ֑ ל ִלְזֹּב֣ א תּוַכ֖ ֹ֥ )ה( ל

ח ֶאת־ ם ִּתְזַּב֥ ן ְׁש֔מֹו ָׁש֛ יָך֙ ְלַׁשֵּכ֣ ה ֱאלֶֹה֙ ֤ ר ְיהוָ ם־ֶאל־ַהָּמ֞קֹום ֲאֶׁשר־ִיְבַח֨ י ִאֽ )ו( ִּכ֠
ִים׃ אְתָך֥ ִמִּמְצָרֽ ד ֵצֽ ֶמׁש מֹוֵע֖ ֶרב ְּכ֣בֹוא ַהֶּׁש֔ ַסח ָּבָע֑ ַהֶּפ֖

ֶקר ְוָהַלְכָּת֖  יָך ּ֑בֹו ּוָפִנ֣יָת ַבֹּב֔ ה ֱאלֶֹה֖ ר ְיהָו֥ ר ִיְבַח֛ ַכְלָּת֔ ַּבָּמ֕קֹום ֲאֶׁש֥ )ז( ּוִבַּׁשְלָּת֙ ְוָא֣
יָך׃ ְלֹאָהֶלֽ

א  ֹ֥ ל יָך  ֱאלֶֹה֔ ה  ַליהָו֣ ֶר֙ת  ֲעֶצ֙ י  ַהְּׁשִביִע֗ ּוַבּ֣יֹום  ַמּ֑צֹות  ל  ּתֹאַכ֣ ים  ָיִמ֖ ֶׁשת  ֵׁש֥ )ח( 
ה׃ )ס( ה ְמָלאָכֽ ַתֲעֶׂש֖
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ה  ִׁשְבָע֖ ר  ִלְסֹּפ֔ ל  ָּתֵח֣ ה  ַּבָּקָמ֔ ֶחְרֵמׁ֙ש  ל  ֵמָהֵח֤ ְך  ִּתְסָּפר־ָל֑ ת  ָׁשֻבֹע֖ ה  ִׁשְבָע֥ )ט( 
ָׁשֻבֽעֹות׃

ר  ַּכֲאֶׁש֥ ן  ִּתֵּת֑ ר  ֲאֶׁש֣ ָיְדָך֖  ת  ִנְדַב֥ ת  ִמַּס֛ יָך  ֱאלֶֹה֔ ה  ַליהָו֣ ָׁשֻבעֹו֙ת  ג  ַח֤ יָת  ְוָעִׂש֜ )י( 
יָך׃ ה ֱאלֶֹהֽ ְיָבֶרְכָך֖ ְיהָו֥

ה ּוִבְנָך֣ ּוִבֶּתָך֮ ְוַעְבְּדָך֣ ַוֲאָמֶתָך֒ ְוַהֵּלִו֙י  יָך ַאָּת֨ ה ֱאלֶֹה֗ )יא( ְוָׂשַמְחָּת֞ ִלְפֵנ֣י ׀ ְיהָו֣
ִיְבַח֙ר  ר  ָך ַּבָּמ֗קֹום ֲאֶׁש֤ ר ְּבִקְרֶּב֑ ְוָהַאְלָמָנ֖ה ֲאֶׁש֣ ְוַהָּי֥תֹום  �ר  ְוַהֵּג֛ יָך  ר ִּבְׁשָעֶר֔ ֲאֶׁש֣

ם׃ ן ְׁש֖מֹו ָׁשֽ יָך ְלַׁשֵּכ֥ ה ֱאלֶֹה֔ ְיהָו֣

ֶּלה׃ )פ( ים ָהֵאֽ ֻחִּק֖ יָת ֶאת־ֽהַ ִים ְוָׁשַמְרָּת֣ ְוָעִׂש֔ יָת ְּבִמְצָר֑ ֶבד ָהִי֖ ַכְרָּת֔ ִּכי־ֶע֥ )יב( ְוָז֣

 

ָּגְרְנָך֖  ִמֽ ְסְּפָך֔  ְּבָא֨ ים  ָיִמ֑ ת  ִׁשְבַע֣ ְלָך֖  ה  ַּתֲעֶׂש֥ ת  ַהֻּסֹּכ֛ ג  ַח֧ )יג( 
ָך׃ ּוִמִּיְקֶבֽ

י  ָך ְוַהֵּלִו֗ ָך֙ ְוַעְבְּדָך֣ ַוֲאָמֶת֔ ה ּוִבְנָך֤ ּוִבֶּת֙ �ָך ַאָּת֨ )יד( ְוָׂשַמְחָּת֖ ְּבַחֶּג֑
יָך׃ ר ִּבְׁשָעֶרֽ �ר ְוַהָּי֥תֹום ְוָהַאְלָמָנ֖ה ֲאֶׁש֥ ְוַהֵּג֛

ר  ֲאֶׁשר־ִיְבַח֣ ַּבָּמ֖קֹום  יָך  ֱאלֶֹה֔ ה  ַליהָו֣ ָּתֹח֙ג  ים  ָיִמ֗ ת  ִׁשְבַע֣ )טו( 
ה  ַמֲעֵׂש֣ ּוְבֹכל֙  ְתָך֙  ְּתבּוָאֽ ל  ְּבֹכ֤ יָך  ֱאלֶֹה֗ ה  ְיהָו֣ ְיָבֶרְכָך֞  י  ִּכ֣ ה  ֑ ְיהוָ

ַח׃ ְך ָׂשֵמֽ יָת ַא֥ יָך ְוָהִי֖ ָיֶד֔
יָך ַּבָּמקֹו֙ם  ה ֱאלֶֹה֗ ה ָכל־ְזכּוְרָך֜ ֶאת־ְּפֵנ֣י ׀ ְיהָו֣ ה ֵיָרֶא֨ ים ׀ ַּבָּׁשָנ֡ )טז( ָׁש֣לֹוׁש ְּפָעִמ֣
ה ֶאת־ְּפֵנ֥י  א ֵיָרֶא֛ ֹ֧ ג ַהֻּסּ֑כֹות ְול ג ַהָּׁשֻב֖עֹות ּוְבַח֣ ג ַהַּמּ֛צֹות ּוְבַח֥ ר ְּבַח֧ ר ִיְבָח֔ ֲאֶׁש֣

ם׃ ה ֵריָקֽ ְיהָו֖



כאשנר המקראע מקירים מ יים ראש השכה

מקורות מצוות ראש השנה

א: פרשת אמור

יוקרא פרק נג

ר׃ ה ֵּלאֹמֽ ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ר ְיהָו֖ )כג( ַוְיַדֵּב֥

ד  ְּבֶאָח֣ י  ַהְּׁשִביִע֜ ֶדׁש  ַּבֹח֨ ר  ֵלאֹמ֑ ל  ִיְׂשָרֵא֖ ֶאל־ְּבֵנ֥י  ר  ַּדֵּב֛ )כד( 
ֶדׁש׃ ה ִמְקָרא־ֹקֽ ה ָלֶכ֙ם ַׁשָּב֔תֹון ִזְכ֥רֹון ְּתרּוָע֖ ֶדׁש ִיְהֶי֤ ַלֹח֗

ה׃  ה ַליהָוֽ ם ִאֶּׁש֖ א ַתֲעׂ֑שּו ְוִהְקַרְבֶּת֥ ֹ֣ ה ל אֶכת ֲעֹבָד֖ )כה( ָּכל־ְמֶל֥

ב: פרשת פנחס

במשבר פרק נם

ם  ֶדׁ֙ש ִיְהֶי֣ה ָלֶכ֔ ְקָרא־ֹק֨ ֶדׁש ִמֽ ד ַלֹח֗ י ְּבֶאָח֣ ֶדׁש ַהְּׁשִביִע֜ )א( ּוַבֹח֨
ם׃ ה ִיְהֶי֥ה ָלֶכֽ א ַתֲעׂ֑שּו ֥יֹום ְּתרּוָע֖ ֹ֣ ה ל אֶכת ֲעֹבָד֖ ָּכל־ְמֶל֥

ִיל  ד ַא֣ ר ֶאָח֖ ר ֶּבן־ָּבָק֛ ה ַּפ֧ יהָו֔ ַח֙ ַלֽ יַח ִניֹח֨ ה ְלֵר֤ ם ֹעָל֜ )ב( ַוֲעִׂשיֶת֨
ם׃ ה ְּתִמיִמֽ ה ִׁשְבָע֖ ים ְּבֵני־ָׁשָנ֛ ד ְּכָבִׂש֧ ֶאָח֑

ְׁשֵנ֥י  ר  ַלָּפ֔ ֶעְׂשֹרִני֙ם  ה  ְׁשלָֹׁש֤ ֶמן  ַבָּׁש֑ ה  ְּבלּוָל֣ ֶלת  ֹס֖ ם  ּוִמְנָחָת֔ )ג( 
ִיל׃ ֶעְׂשֹרִנ֖ים ָלָאֽ

ים׃ ת ַהְּכָבִׂשֽ ד ְלִׁשְבַע֖ ֶבׂש ָהֶאָח֑ ד ַלֶּכ֖ )ד( ְוִעָּׂש֣רֹון ֶאָח֔

ם׃ ר ֲעֵליֶכֽ את ְלַכֵּפ֖ ד ַחָּט֑ )ה( ּוְׂשִעיר־ִעִּז֥ים ֶאָח֖

ּה  ּוִמְנָחָת֔ ַהָּתִמי֙ד  ת  ְוֹעַל֤ ּה  ּוִמְנָחָת֗ ֶדׁש  ַהֹח֜ ת  ֹעַל֨ ִמְּלַב֩ד  )ו( 
ה׃ ה ַליהָוֽ ַח ִאֶּׁש֖ יַח ִניֹח֔ ם ְלֵר֣ ם ְּכִמְׁשָּפָט֑ ְוִנְסֵּכיֶה֖



מקורות לימוד לראש השנה כב

ראש השנה בתורה

תקופות השנה לפי שנת התבואה בספר בראשית

א: הבטחת המשך תקופות השנה אחר המבול

בראשום פרק ם פסיק נב

תּו:א א ִיְׁשֹּבֽ ֹ֥ ְיָלה ל ֶרף ְו֥יֹום ָוַל֖ ִיץ ָוֹח֛ ם ְוַק֧ ר ָוֹח֜ ָקִציר ְוֹק֨ ַרע ְו֠ ֶרץ ֶז֡ י ָהָא֑ ד ָּכל־ְיֵמ֣ ֹע֖

ב: הצלחת יצחק בשנה ההיא

בראשום פרק ני

הּו  �ְיָבֲרֵכ֖ ים ַוֽ ה ְׁשָעִר֑ וא ֵמָא֣ ָנ֥ה ַהִה֖ א ַּבּשָׁ וא ַוִּיְמָצ֛ ֶרץ ַהִה֔ ע ִיְצָח֙ק ָּבָא֣ )יב( ַוִּיְזַר֤
ה: ְיֹהָוֽ

ג: חלום פרעה על שנות השובע והרעב

בראשום פרק מא

ים  ָהֱאלִֹה֛ ר  ֲאֶׁש֧ ת  ֵא֣ ֑הּוא  ד  ֶאָח֣ ה  ַּפְרֹע֖ ֲח֥לֹום  ה  ֶאל־ַּפְרֹע֔ יֹוֵס֙ף  אֶמר  ֹ֤ ַוּי )כה( 
ה: יד ְלַפְרֹעֽ ה ִהִּג֥ ֹעֶׂש֖

ַבע  ֶׁש֥ ת  ַהֹּטֹב֔ ֳּבִלי֙ם  ּשִׁ ַהֽ ַבע  ְוֶׁש֤ ָּנה  ֵה֔ ָׁשִני֙ם  ַבע  ֶׁש֤ ת  ַהֹּטֹב֗ ת  ָּפֹר֣ ַבע  ֶׁש֧ )כו( 
ד ֽהּוא: ָּנה ֲח֖לֹום ֶאָח֥ ָׁשִנ֖ים ֵה֑

ַבע  ָּנה ְוֶׁש֤ ַבע ָׁשִני֙ם ֵה֔ ן ֶׁש֤ ת ַאֲחֵריֶה֗ ת ָהֹעלֹ֣ ַרּ֨קֹות ְוָהָרֹע֜ ָּפרֹות ָהֽ ַבע ַה֠ )כז( ְוֶׁש֣
ב: ַבע ְׁשֵנ֥י ָרָעֽ ים ִיְה֕יּו ֶׁש֖ ֳּבִלי֙ם ָהֵר֔קֹות ְׁשֻד֖פֹות ַהָּקִד֑ ּשִׁ ַהֽ

ה ֶאת־ ה ֶהְרָא֥ ים ֹעֶׂש֖ ר ָהֱאלִֹה֛ ה ֲאֶׁש֧ ְרִּתי ֶאל־ַּפְרֹע֑ ר ִּדַּב֖ ר ֲאֶׁש֥ )כח( ֣הּוא ַהָּדָב֔
ה: ַּפְרֹעֽ

ִים: ֶרץ ִמְצָרֽ ע ָּג֖דֹול ְּבָכל־ֶא֥ ַבע ָׁשִנ֖ים ָּב֑אֹות ָׂשָב֥ ה ֶׁש֥ )כט( ִהֵּנ֛

ה  ְוִכָּל֥ ִים  ִמְצָר֑ ֶרץ  ְּבֶא֣ ע  ָב֖ ָּכל־ַהּשָׂ ח  ְוִנְׁשַּכ֥ ן  ַאֲחֵריֶה֔ ָרָע֙ב  י  ְׁשֵנ֤ ַבע  ֶׁש֨ ָקמּו  ְו֠ )ל( 
ֶרץ: ב ֶאת־ָהָאֽ ָהָרָע֖

֖הּוא  ד  י־ָכֵב֥ ִּכֽ ן  ַאֲחֵרי־ֵכ֑ ַה֖הּוא  ב  ָהָרָע֥ י  ִמְּפֵנ֛ ֶרץ  ָּבָא֔ ָב֙ע  ַהּשָׂ ע  א־ִיָּוַד֤ ֹֽ ְול )לא( 
ד: ְמֹאֽ

ים  ם ָהֱאלִֹה֔ י־ָנ֤כֹון ַהָּדָב֙ר ֵמִע֣ ִים ִּכֽ ה ַּפֲעָמ֑ ֧נֹות ַהֲח֛לֹום ֶאל־ַּפְרֹע֖ ל ִהּשָׁ )לב( ְוַע֨



כגשנר המקראע ראש השכה בםירה

ים ַלֲעֹׂשֽתֹו:ב ר ָהֱאלִֹה֖ ּוְמַמֵה֥

ד: הולדת הבנים לפי מועד השנה

בראשית פרק יז

ה  ָנ֖ ָ ּשׁ ּבַ ה  ַהזֶּ֔ ד  ַלּמֹוֵע֣ ָר֙ה  ׂשָ ְלָך֤  ד  ֵל֨ ּתֵ ֩ר  ֲאׁשֶ ק  ֶאת־ִיְצָח֑ ים  ָאִק֣ ִריתִ֖י  ְוֶאת־ּבְ )כא( 
ֶרת:ג ָהַאֶחֽ

מצוות שנות התבואה ושכרם

א: שנות ערלה

יוקרא פרק וט

ם ָעְרָל֖תֹו ֶאת־ִּפְר֑יֹו  ל ַוֲעַרְלֶּת֥ ץ ַמֲאָכ֔ ֶרץ ּוְנַטְעֶּת֙ם ָּכל־ֵע֣ אּו ֶאל־ָהָא֗ )כג( ְוִכי־ָתֹב֣
ל: א ֵיָאֵכֽ ֹ֥ ים ל ם ֲעֵרִל֖ ה ָלֶכ֛ ים ִיְהֶי֥ ׁש ָׁשִנ֗ ָׁשלֹ֣

ה: ים ַליֹהָוֽ ֶדׁש ִהּלּוִל֖ ת ִיְהֶי֖ה ָּכל־ִּפְר֑יֹו ֹק֥ ָנ֙ה ָהְרִביִע֔ )כד( ּוַבּשָׁ

ה  י ְיֹהָו֥ ם ְּתבּוָא֑תֹו ֲאִנ֖ יף ָלֶכ֖ אְכלּ֙ו ֶאת־ִּפְר֔יֹו ְלהֹוִס֥ ת ּתֹֽ ָנ֣ה ַהֲחִמיִׁש֗ )כה( ּוַבּשָׁ
ם: ֱאלֵֹהיֶכֽ

חלומות פרעה בראש השנה היו

ראש השכה וא, א - וא, ב

םלמיש בבלו מסנם ראש השכה שף ו נמיש ב
רבו אלונזר אימרע.. בראש השכה ו א ויסף מבום האסירוי. רבו והישנ אימרע ... בראש 

השכה ו א ויסף מבום האסירוי.

בראש השנה נפקדה שרה

ראש השכה וא, א - וא, ב

םכוא רבו אלונזר אימר ... בפסם כילש ו םק בראש השכה כפקשה שרה. 
ר' והישנ אימר... בפסם כילש ו םק בר"ה כפקשה שרה רםל יםכה.



מקורות לימוד לראש השנה כד

ב: שנות השמיטה והיובל

יוקרא פרק נה

ּה: ָך ְוָאַסְפָּת֖ ֶאת־ְּתבּוָאָתֽ ר ַּכְרֶמ֑ ׁש ָׁשִנ֖ים ִּתְזֹמ֣ ָך ְוֵׁש֥ ע ָׂשֶד֔ ׁש ָׁשִני֙ם ִּתְזַר֣ )ג( ֵׁש֤

א  ֹ֣ ל ְדָך֙  ָׂשֽ ה  ֑ ַליֹהוָ ת  ַׁשָּב֖ ֶרץ  ָלָא֔ ִיְהֶי֣ה  ַׁשָּבתֹו֙ן  ת  ַׁשַּב֤ ת  ִביִע֗ ַהּשְׁ ָנ֣ה  ּוַבּשָׁ )ד( 
ר: א ִתְזֹמֽ ֹ֥ ע ְוַכְרְמָך֖ ל ִתְזָר֔

ר ְׁשַנ֥ת ַׁשָּב֖תֹון  א ִתְבֹצ֑ ֹ֣ ָך ל י ְנִזיֶר֖ א ִתְק֔צֹור ְוֶאת־ִעְּנֵב֥ ֹ֣ יְרָך֙ ל יַח ְקִצֽ ת ְסִפ֤ )ה( ֵא֣
ֶרץ: ִיְהֶי֥ה ָלָאֽ

יְרָך֙  ְוִלְׂשִכֽ ָך  ְוַלֲאָמֶת֑ ּוְלַעְבְּדָך֣  ְלָך֖  ה  ְלָאְכָל֔ ָלֶכ֙ם  ֶרץ  ָהָא֤ ת  ַׁשַּב֨ ָהְיָתה  ְו֠ )ו( 
ְך: ים ִעָּמֽ ְבָך֔ ַהָּגִר֖ ּוְלתֹוָׁש֣

ל: ס ּה ֶלֱאֹכֽ ָך ִּתְהֶי֥ה ָכל־ְּתבּוָאָת֖ ר ְּבַאְרֶצ֑ ַחָּי֖ה ֲאֶׁש֣ ְבֶהְמְּתָך֔ ְוַלֽ )ז( ְוִל֨

ים ְוָה֣יּו ְלָך֗  ַבע ְּפָעִמ֑ ַבע ָׁשִנ֖ים ֶׁש֣ ים ֶׁש֥ ת ָׁשִנ֔ ַבע ַׁשְּבֹת֣ )ח( ְוָסַפְרָּת֣ ְלָך֗ ֶׁש֚
ה: ים ָׁשָנֽ ַׁשע ְוַאְרָּבִע֖ ים ֵּת֥ ִנ֔ ת ַהּשָׁ ַבע ַׁשְּבֹת֣ ְיֵמ֙י ֶׁש֚

ְּביֹו֙ם  ֶדׁש  ַלֹח֑ ֶּבָעׂ֖שֹור  י  ִבִע֔ ֶדׁש ַהּשְׁ ַּבֹח֣ ר ְּתרּוָע֙ה  ֲעַבְרָּת֞ ׁשֹוַפ֤ ְוַהֽ )ט( 
ם: ר ְּבָכל־ ַאְרְצֶכֽ ירּו ׁשֹוָפ֖ ים ַּתֲעִב֥ ַהִּכֻּפִר֔

יָה  ֶרץ ְלָכל־ֹיְׁשֶב֑ ם ְּד֛רֹור ָּבָא֖ ה ּוְקָראֶת֥ י֙ם ָׁשָנ֔ ת ַהֲחִמּשִׁ ת ְׁשַנ֤ ם ֵא֣ )י( ְוִקַּדְׁשֶּת֗
בּו: יׁש ֶאל־ִמְׁשַּפְחּ֖תֹו ָּתֻׁשֽ יׁש ֶאל־ֲאֻחָּז֔תֹו ְוִא֥ ם ִא֚ ם ְוַׁשְבֶּת֗ ל ִהו֙א ִּתְהֶי֣ה ָלֶכ֔ יֹוֵב֥

א ִתְקְצרּ֙ו  ֹ֤ עּו ְול א ִתְזָר֔ ֹ֣ ם ל ים ָׁשָנ֖ה ִּתְהֶי֣ה ָלֶכ֑ ֥ ת ַהֲחִמּשִׁ וא ְׁשַנ֛ ל ִה֗ )יא( יֹוֵב֣
יָה: א ִתְבְצ֖רּו ֶאת־ְנִזֶרֽ ֹ֥ יָה ְול ֶאת־ְסִפיֶח֔

ּה: ה ּתֹאְכ֖לּו ֶאת־ְּתבּוָאָתֽ ֶד֔ ּשָׂ ם ִמן־ַה֨ ֶדׁש ִּתְהֶי֣ה ָלֶכ֑ וא ֹק֖ ל ִה֔ י יֹוֵב֣ )יב( ִּכ֚

יׁש ֶאל־ֲאֻחָּזֽתֹו: בּו ִא֖ את ָּתֻׁש֕ ֹ֑ ל ַהּז )יג( ִּבְׁשַנ֥ת ַהּיֹוֵב֖

יׁש ֶאת־ ָך ַאל־ּתֹו֖נּו ִא֥ ד ֲעִמיֶת֑ ה ִמַּי֣ ָך ֥אֹו ָקֹנ֖ י־ִתְמְּכ֤רּו ִמְמָּכ֙ר ַלֲעִמיֶת֔ )יד( ְוִכֽ
יו: ָאִחֽ

ת  י־ְתבּוֹא֖ ר ְׁשֵנֽ ָך ְּבִמְסַּפ֥ ת ֲעִמיֶת֑ ל ִּתְק�ֶנ֖ה ֵמֵא֣ ר ַהּיֹוֵב֔ ר ָׁשִני֙ם ַאַח֣ )טו( ְּבִמְסַּפ֤
ְך: ִיְמָּכר־ָלֽ

י  יט ִמְקָנ֑תֹו ִּכ֚ ים ַּתְמִע֖ ִנ֔ ט ַהּשָׁ ים ַּתְרֶּב֙ה ִמְקָנ֔תֹו ּוְלִפ֙י ְמֹע֣ ִנ֗ ב ַהּשָׁ י׀ ֹר֣ )טז( ְלִפ֣
ְך: ר ָלֽ ת ֥הּוא ֹמֵכ֖ ר ְּתבּוֹא֔ ִמְסַּפ֣

ם: ה ֱאלֵֹהיֶכֽ י ְיֹהָו֖ י ֲאִנ֥ יָך ִּכ֛ ֱאלֶֹה֑ אָת ֵמֽ יׁש ֶאת־ֲעִמי֔תֹו ְוָיֵר֖ א תֹונּ֙ו ִא֣ ֹ֤ )יז( ְול
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ם ַעל־ יַׁשְבֶּת֥ ם ִוֽ ם ֹאָת֑ י ִּתְׁשְמ֖רּו ַוֲעִׂשיֶת֣ י ְוֶאת־ִמְׁשָּפַט֥ )יח( ַוֲעִׂשיֶת֙ם ֶאת־ֻחֹּקַת֔
ַטח: ֶרץ ָלֶבֽ ָהָא֖

יָה: ַטח ָעֶלֽ ם ָלֶב֖ יַׁשְבֶּת֥ ַבע ִוֽ ם ָלֹׂש֑ ּה ַוֲאַכְלֶּת֖ ֶר֙ץ ִּפְרָי֔ ה ָהָא֙ )יט( ְוָנְתָנ֤

ף ֶאת־ ֶנֱאֹס֖ א  ֹ֥ ְול ע  ִנְזָר֔ א  ֹ֣ ל ן  ֵה֚ ת  ִביִע֑ ַהּשְׁ ָנ֣ה  ַּבּשָׁ ל  ַמה־ּנֹאַכ֖ י תֹאְמ֔רּו  ְוִכ֣ )כ( 
נּו: ְּתבּוָאֵתֽ

ׁש  ה ִלְׁשלֹ֖ ית ְוָעָׂש֙ת ֶאת־ַהְּתבּוָא֔ ֑ ּשִׁ ָנ֖ה ַהּשִׁ ם ַּבּשָׁ יִתי ֶאת־ִּבְרָכִת֙י ָלֶכ֔ )כא( ְוִצִּו֤
ים: ִנֽ ַהּשָׁ

ָנ֣ה  ד׀ ַהּשָׁ ַע֣ ן  ָיָׁש֑ ה  ם ִמן־ַהְּתבּוָא֣ ַוֲאַכְלֶּת֖ ת  ִמיִנ֔ ָנ֣ה ַהּשְׁ ת ַהּשָׁ ם ֵא֚ ּוְזַרְעֶּת֗ )כב( 
ן: ּה ּתֹאְכ֖לּו ָיָׁשֽ ת ַעד־ּבֹו֙א ְּת֣בּוָאָת֔ ַהְּתִׁשיִע֗

ג: שנות המעשר

שברות פרק וש

ה: ה ָׁשָנ֥ה ָׁשָנֽ ֶד֖ א ַהּשָׂ ָך ַהֹּיֵצ֥ ת ַזְרֶע֑ ת ָּכל־ְּתבּוַא֣ ר ֵא֖ ר ְּתַעּשֵׂ֔ ֣ )כב( ַעּשֵׂ

ר  ן ְׁש֣מֹו ָׁש֒ם ַמְעַׂש֤ יָך ַּבָּמ֣קֹום ֲאֶׁשר־ִיְבַח֘ר ְלַׁשֵּכ֣ ה ֱאלֶֹה֗ י׀ ְיֹהָו֣ )כג( ְוָאַכְלָּת֞ ִלְפֵנ֣
ה  ה ֶאת־ְיֹהָו֥ ד ְלִיְרָא֛ ַען ִּתְלַמ֗ �ָך ְלַמ֣ ת ְּבָקְרָך֖ ְוצֹאֶנ֑ ָך ּוְבֹכֹר֥ יֹרְׁשָך֣ ְוִיְצָהֶר֔ ְנָך֙ ִּתֽ ְּדָגֽ

ים: יָך ָּכל־ַהָּיִמֽ ֱאלֶֹה֖

ר  ק ִמְּמָך֙ ַהָּמ֔קֹום ֲאֶׁש֤ י־ִיְרַח֤ א תּוַכ֘ל ְׂשֵאתֹ֒ו ִּכֽ ֹ֣ י ל ֶרְך ִּכ֣ ה ִמְּמָך֜ ַהֶּד֗ י־ִיְרֶּב֨ )כד( ְוִכֽ
יָך: ה ֱאלֶֹהֽ י ְיָבֶרְכָך֖ ְיֹהָו֥ ם ִּכ֥ יָך ָלׂ֥שּום ְׁש֖מֹו ָׁש֑ ה ֱאלֶֹה֔ ִיְבַח֙ר ְיֹהָו֣

ה  ר ְיֹהָו֥ ר ִיְבַח֛ ַלְכָּת֙ ֶאל־ַהָּמ֔קֹום ֲאֶׁש֥ �ְדָך֔ ְוָהֽ ֶס֙ף ְּבָי֣ ֶסף ְוַצְרָּת֤ ַהֶּכ֙ ה ַּבָּכ֑ )כה( ְוָנַתָּת֖
יָך ּֽבֹו: ֱאלֶֹה֖

ל  ר ּוְבֹכ֛ ָכ֔ ִי֙ן ּוַבּשֵׁ אן ּוַבַּי֙ ֹ֗ ר ּוַבּצ ה ַנְפְׁשָך֜ ַּבָּבָק֣ ֶסף ְּבֹכל֩ ֲאֶׁשר־ְּתַאֶּו֨ ה ַהֶּכ֡ )כו( ְוָנַתָּת֣
ָך: ה ּוֵביֶתֽ יָך ְוָׂשַמְחָּת֖ ַאָּת֥ ה ֱאלֶֹה֔ ם ִלְפֵנ֙י ְיֹהָו֣ ְלָּת ּשָׁ֗ ָך ְוָאַכ֣ ְׁשָאְלָך֖ ַנְפֶׁש֑ ר ִּתֽ ֲאֶׁש֥

ְך: ס ה ִעָּמֽ ֶלק ְוַנֲחָל֖ ין ֛לֹו ֵח֥ י ֵא֥ ּנּו ִּכ֣ ַעְזֶב֑ א ַתֽ ֹ֣ יָך ל י ֲאֶׁשר־ִּבְׁשָעֶר֖ )כז( ְוַהֵּלִו֥

וא  ָנ֖ה ַהִה֑ ְתָך֔ ַּבּשָׁ ים ּתֹוִצי֙א ֶאת־ָּכל־ַמְעַׂש֙ר ְּתבּוָא֣ ׁש ָׁשִנ֗ ה׀ ָׁשלֹ֣ )כח( ִמְקֵצ֣
יָך: ְוִהַּנְחָּת֖ ִּבְׁשָעֶרֽ

ר  ַאְלָמָנ֙ה ֲאֶׁש֣ ַהֵּגר ְוַהָּי֤תֹום ְוָהֽ ְך ְו֠ ה ִעָּמ֗ ֶלק ְוַנֲחָל֜ ין־לֹ֩ו ֵח֨ י ֵאֽ י ִּכ֣ א ַהֵּלִו֡ )כט( ּוָב֣
ר  ֲאֶׁש֥ ָיְדָך֖  ה  ְּבָכל־ַמֲעֵׂש֥ יָך  ה ֱאלֶֹה֔ ְיֹהָו֣ ְיָבֶרְכָך֙  ַען  ְלַמ֤ עּו  ְוָׂשֵב֑ ְוָאְכ֖לּו  יָך  ִּבְׁשָעֶר֔

ה: ס ַּתֲעֶׂשֽ
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שברות פרק ני

ת ְׁשַנ֣ת  ִליִׁש֖ ָנ֥ה ַהּשְׁ ר ְּתבּוָאְתָך֛ ַּבּשָׁ ְעֵׂשר ֶאת־ָּכל־ַמְעַׂש֧ ַל֠ ה  י ְתַכֶּל֞ ִּכ֣ )יב( 
עּו: יָך ְוָׂשֵבֽ ה ְוָאְכ֥לּו ִבְׁשָעֶר֖ ַאְלָמָנ֔ י ַלֵּג֙ר ַלָּי֣תֹום ְוָלֽ ה ַלֵּלִו֗ ר ְוָנַתָּת֣ ַּמֲעֵׂש֑ ַהֽ

ַלֵּלִו֙י  יו  ְנַתִּת֤ ם  ְוַג֨ ִית  ֶדׁש ִמן־ַהַּב֗ ַהֹּק֣ ְרִּתי  ִּבַע֧ יָך  ה ֱאלֶֹה֜ ְיֹהָו֨ ִלְפֵנ֩י  ְוָאַמְרָּת֡  )יג( 
א  ֹ֥ יָך ְול ְרִּתי ִמִּמְצֹוֶת֖ א־ָעַב֥ ֹֽ ִני ל ר ִצִּויָת֑ ה ְּכָכל־ִמְצָוְתָך֖ ֲאֶׁש֣ ְוַלֵּג֙ר ַלָּי֣תֹום ְוָלַאְלָמָנ֔

ְחִּתי: ָׁשָכֽ

ת  ּנּו ְלֵמ֑ ִּתי ִמֶּמ֖ א ְולֹא־ָנַת֥ ּנּ֙ו ְּבָטֵמ֔ ְרִּתי ִמֶּמ֙ ּנּו ְולֹא־ִבַע֤ י ִמֶּמ֗ ְלִּתי ְבֹאִנ֜ )יד( לֹא־ָאַכ֨
ִני: ר ִצִּויָתֽ ל ֲאֶׁש֥ יִתי ְּכֹכ֖ י ָעִׂש֕ ה ֱאלָֹה֔ ְעִּתי ְּבקֹול֙ ְיֹהָו֣ ָׁשַמ֗

ל ְוֵא֙ת  ת־ַעְּמָך֙ ֶאת־ִיְׂשָרֵא֔ ְך ֶאֽ ִים ּוָבֵר֤ ַמ֗ )טו( ַהְׁשִקיָפ֩ה ִמְּמ֨עֹון ָקְדְׁשָך֜ ִמן־ַהּשָׁ
ׁש ב ּוְדָבֽ ת ָחָל֖ ֶרץ ָזַב֥ ינּו ֶא֛ ְעָּת֙ ַלֲאֹבֵת֔ ר ִנְׁשַּב֙ נּו ַּכֲאֶׁש֤ ָּתה ָל֑ ר ָנַת֖ ה ֲאֶׁש֥ ָהֲאָדָמ֔

ד: שנות הולדת הבכור

שברות פרק טי

א  ֹ֤ יָך ל ה ֱאלֶֹה֑ יׁש ַליֹהָו֣ ר ַּתְקִּד֖ אְנָך֙ ַהָּזָכ֔ ֹֽ ד ִּבְבָקְרָך֤ ּוְבצ ל־ַהְּב֡כֹור ֲאֶׁש֩ר ִיָּוֵל֨ )יט( ָּכֽ
�ָך: ז ְּב֥כֹור צֹאֶנֽ א ָתֹג֖ ֹ֥ ָך ְול ר ׁשֹוֶר֔ ַתֲעֹב֙ד ִּבְבֹכ֣

ה  ה ַאָּת֖ ֑ ר ְיֹהוָ ה ַּבָּמ֖קֹום ֲאֶׁשר־ִיְבַח֣ יָך תֹאֲכֶלּ֙נּ֙ו ָׁשָנ֣ה ְבָׁשָנ֔ ה ֱאלֶֹה֤ )כ( ִלְפֵנ֩י ְיֹהָו֨
ָך: ּוֵביֶתֽ

ה: שכר ועונש תבואות השנה

שברות פרק וא

ר  וא ֲאֶׁש֥ ִי֙ם ִה֔ ֶרץ ִמְצַר֙ א ְכֶא֤ ֹ֣ ּה ל ה ָבא־ָׁשָּ֙מ֙ה ְלִרְׁשָּת֔ ר ַאָּת֤ ֶרץ ֲאֶׁש֨ י ָהָא֗ ִּכ֣ )י( 
ק: �ן ַהָּיָרֽ יָת ְבַרְגְלָך֖ ְּכַג֥ ר ִּתְזַר֙ע ֶאת־ַזְרֲעָך֔ ְוִהְׁשִק֥ ם ֲאֶׁש֤ ֑ ם ִמּשָׁ ְיָצאֶת֖

ר  ִלְמַט֥ ת  ּוְבָקֹע֑ ים  ָהִר֖ ֶרץ  ֶא֥ ּה  ְלִרְׁשָּת֔ ָׁשָּ֙מ֙ה  ים  ֹעְבִר֥ ם  ַאֶּת֜ ר  ֲאֶׁש֨ ֶרץ  ְוָהָא֗ )יא( 
ִים: ִים ִּתְׁשֶּתה־ָּמֽ ַמ֖ ַהּשָׁ

ּה  ָּב֔ יָך֙  ֱאלֶֹה֙ ק  ֤ ְיֹקוָ י  ֵעיֵנ֨ יד  ָּתִמ֗ ּה  ֹאָת֑ ׁש  ֹּדֵר֣ יָך  ֱאלֶֹה֖ ק  ֲאֶׁשר־ְיֹקָו֥ ֶרץ  ֶא֕ )יב( 
ה: ס ית ָׁשָנֽ ד ַאֲחִר֥ ה ְוַע֖ ָנ֔ ֵרִׁשי֙ת ַהּשָׁ ֵמֽ

ַהּ֑יֹום  ם  ֶאְתֶכ֖ ה  ְמַצֶּו֥ י  ָאֹנִכ֛ ר  ֲאֶׁש֧ י  ֶאל־ִמְצֹוַת֔ ִּתְׁשְמעּ֙ו  ַע  ִאם־ָׁשֹמ֤ ה  ְוָהָי֗ )יג( 
ם: ם ּוְבָכל־ַנְפְׁשֶכֽ ֵהיֶכ֙ם ּוְלָעְב֔דֹו ְּבָכל־ְלַבְבֶכ֖ ק ֱאלֹֽ ֤ ה ֶאת־ְיֹקוָ ְלַאֲהָב֞

ָך: יֹרְׁשָך֖ ְוִיְצָהֶרֽ ָך ְוִתֽ ה ּוַמְל֑קֹוׁש ְוָאַסְפָּת֣ ְדָגֶנ֔ ם ְּבִעּ֖תֹו יֹוֶר֣ ר־ַאְרְצֶכ֛ י ְמַטֽ )יד( ְוָנַתִּת֧
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ְעָּת: ָך ְוָאַכְלָּת֖ ְוָׂשָבֽ ֶׂשב ְּבָׂשְדָך֖ ִלְבֶהְמֶּת֑ י ֵע֥ )טו( ְוָנַתִּת֛

ים  ֲאֵחִר֔ ים  ֱאלִֹה֣ ַוֲעַבְדֶּת֙ם  ם  ְוַסְרֶּת֗ ם  ְלַבְבֶכ֑ ה  ִיְפֶּת֖ ן  ֶּפ֥ ם  ָלֶכ֔ ְמ֣רּו  ֽ ִהּשָׁ )טז( 
ם: ם ָלֶהֽ ְוִהְׁשַּתֲחִויֶת֖

א  ֹ֥ ה ל ֲאָדָמ֔ ר ְוָה֣ א־ִיְהֶי֣ה ָמָט֔ ֹֽ ִי֙ם ְול ַמ֙ ר ֶאת־ַהּשָׁ ם ְוָעַצ֤ ה ָּבֶכ֗ ה ַאף־ְיֹהָו֜ )יז( ְוָחָר֨
ם: ן ָלֶכֽ ה ֹנֵת֥ ר ְיֹהָו֖ ה ֲאֶׁש֥ ֶרץ ַהֹּטָב֔ ה ֵמַעל֙ ָהָא֣ ם ְמֵהָר֗ ּה ַוֲאַבְדֶּת֣ ן ֶאת־ְיבּוָל֑ ִתֵּת֖

שלש רגלים “בשנה” - לפי תקופות השנה

שמים נ"ג

ה׃ י ַּבָּׁשָנֽ ג ִל֖ ים ָּתֹח֥ ׁש ְרָגִל֔ )יד( ָׁשלֹ֣

ָך ְלמֹוֵע֙ד  ר ִצִּויִת֗ ֲאֶׁש֣ ל ַמּ֜צֹות ּֽכַ ת ָיִמי֩ם ּתֹאַכ֨ ג ַהַּמּצֹו֮ת ִּתְׁשֹמ֒ר ִׁשְבַע֣ )טו( ֶאת־ַח֣
ם׃ ִים ְולֹא־ֵיָר֥אּו ָפַנ֖י ֵריָקֽ אָת ִמִּמְצָר֑ יב ִּכי־֖בֹו ָיָצ֣ ָאִב֔ ֶדׁש ָהֽ ֹח֣

את  ָאִס֙ף ְּבֵצ֣ ג ָהֽ ה ְוַח֤ ע ַּבָּׂשֶד֑ ר ִּתְזַר֖ יָך ֲאֶׁש֥ י ַמֲעֶׂש֔ ִצי֙ר ִּבּכּוֵר֣ ג ַהּקָ )טז( ְוַח֤
ה׃ יָך ִמן־ַהָּׂשֶדֽ ת־ַמֲעֶׂש֖ ה ְּבָאְסְּפָך֥ ֶאֽ ַהָּׁשָנ֔

ה׃ ן ׀ ְיהָוֽ ה ֵיָרֶא֙ה ָּכל־ְז֣כּוְרָך֔ ֶאל־ְּפֵנ֖י ָהָאֹד֥ ים ַּבָּׁשָנ֑ ׁש ְּפָעִמ֖ )יז( ָׁשלֹ֥

ֶקר׃ י ַעד־ֹּבֽ ֶלב־ַחִּג֖ ין ֵחֽ א־ָיִל֥ ֹֽ י ְול ץ ַּדם־ִזְבִח֑ ח ַעל־ָחֵמ֖ א־ִתְזַּב֥ ֹֽ )יח( ל

ב  י ַּבֲחֵל֥ ל ְּגִד֖ א־ְתַבֵּׁש֥ ֹֽ יָך ל ה ֱאלֶֹה֑ ית ְיהָו֣ יא ֵּב֖ ְתָך֔ ָּתִב֕ ית ִּבּכּוֵר֙י ַאְדָמ֣ )יט( ֵראִׁש֗
ִאּֽמֹו׃ )ס(

שמים נ"ג

יָך  ה ָעֶל֖ ה ְוַרָּב֥ ֶר֙ץ ְׁשָמָמ֔ ה ָהָא֙ ת ֶּפן־ִּתְהֶי֤ ּנּו ִמָּפֶנ֖יָך ְּבָׁשָנ֣ה ֶאָח֑ א ֲאָגְרֶׁש֛ ֹ֧ )כט( ל
ה: ֶדֽ ַחַּי֥ת ַהּשָׂ

שמים ל״ש

ד  ָך ְלמֹוֵע֖ ר ִצִּויִת֔ ל ַמּצֹו֙ת ֲאֶׁש֣ ים ּתֹאַכ֤ ת ָיִמ֜ ג ַהַּמּצֹו֮ת ִּתְׁשֹמ֒ר ִׁשְבַע֨ )יח( ֶאת־ַח֣
ִים׃ אָת ִמִּמְצָרֽ יב ָיָצ֖ ָאִב֔ ֶדׁש ָהֽ י ְּבֹח֣ יב ִּכ֚ ֶדׁש ָהָאִב֑ ֹח֣

ה׃ ֶטר ׁ֥שֹור ָוֶׂשֽ ר ֶּפ֖ ל־ִמְקְנָך֙ ִּתָּזָכ֔ י ְוָכֽ ֶחם ִל֑ ֶטר ֶר֖ )יט( ָּכל־ֶּפ֥

ה  יָך֙ ִּתְפֶּד֔ ל ְּב֤כֹור ָּבֶנ֙ ה ַוֲעַרְפּ֑תֹו ֹּכ֣ א ִתְפֶּד֖ ֹ֥ ה ְוִאם־ל ה ְבֶׂש֔ ֶטר ֲחמֹו֙ר ִּתְפֶּד֣ )כ( ּוֶפ֤
ם׃ א־ֵיָר֥אּו ָפַנ֖י ֵריָקֽ ֹֽ ְול
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ת׃ יר ִּתְׁשֹּבֽ יׁש ּוַבָּקִצ֖ ת ֶּבָחִר֥ י ִּתְׁשֹּב֑ ד ּוַבּ֥יֹום ַהְּׁשִביִע֖ ֶׁשת ָיִמי֙ם ַּתֲעֹב֔ )כא( ֵׁש֤

ת  יף ְּתקּוַפ֖ ָאִס֔ ים ְוַח֙ג ָהֽ יר ִחִּט֑ י ְקִצ֣ ֣ה ְלָך֔ ִּבּכּוֵר֖ ֲעׂשֶ ֻבֹעת֙ ּתַ ג ׁשָ )כב( ְוַח֤
ה׃ ַהָּׁשָנֽ

י  ה ֱאלֵֹה֥ ן ׀ ְיהָו֖ ָאֹד֥ י ָהֽ ה ֵיָרֶא֙ה ָּכל־ְז֣כּוְרָך֔ ֶאת־ְּפֵנ֛ ים ַּבָּׁשָנ֑ ׁש ְּפָעִמ֖ )כג( ָׁשלֹ֥
ל׃ ִיְׂשָרֵאֽ

ת־ ֶאֽ ִאיׁ֙ש  ד  ְולֹא־ַיְחֹמ֥ ָך  ֶאת־ְּגבּוֶל֑ י  ְוִהְרַחְבִּת֖ יָך  ִמָּפֶנ֔ ּגֹוִי֙ם  יׁש  י־אֹוִר֤ ִּכֽ )כד( 
ה׃ ים ַּבָּׁשָנֽ ׁש ְּפָעִמ֖ יָך ָׁשלֹ֥ ה ֱאלֶֹה֔ ְתָך֗ ֵלָראֹו֙ת ֶאת־ְּפֵנ֙י ְיהָו֣ ַאְרְצָך֔ ַּבֲעלֹֽ

ַסח׃ ג ַהָּפֽ ַבח ַח֥ ֶקר ֶז֖ ין ַלֹּב֔ י ְולֹא־ָיִל֣ ץ ַּדם־ִזְבִח֑ ט ַעל־ָחֵמ֖ א־ִתְׁשַח֥ ֹֽ )כה( ל

יוקרא נ”ג

ת  ֶאת־ְּתבּוַא֣ ְּבָאְסְּפֶכ֙ם  י  ַהְּׁשִביִע֗ ֶדׁש  ַלֹח֣ ֜יֹום  ר  ָעָׂש֨ ַּבֲחִמָּׁש֩ה  ְך  ַא֡ )לט( 
ּוַבּ֥יֹום  ַׁשָּב֔תֹון  ִראׁשֹו֙ן  ָהֽ ַּבּ֤יֹום  ים  ָיִמ֑ ת  ִׁשְבַע֣ ה  ּגּו ֶאת־ַחג־ְיהָו֖ ָּתֹח֥ ֶרץ  ָהָא֔

ַהְּׁשִמיִנ֖י ַׁשָּבֽתֹון׃

ת  �ף ֵעץ־ָעֹב֖ ים ַוֲעַנ֥ ת ְּתָמִר֔ ץ ָהָד֙ר ַּכֹּפ֣ י ֵע֤ ם ַּבּ֣יֹום ָהִראׁ֗שֹון ְּפִר֨ ם ָלֶכ֜ )מ( ּוְלַקְחֶּת֨
ים׃ ת ָיִמֽ ם ִׁשְבַע֥ ה ֱאלֵֹהיֶכ֖ י ְיהָו֥ ם ִלְפֵנ֛ ַחל ּוְׂשַמְחֶּת֗ ְוַעְרֵבי־ָנ֑

ם  ֵתיֶכ֔ ת עֹוָל֙ם ְלֹדֹר֣ ה ֻחַּק֤ ים ַּבָּׁשָנ֑ ת ָיִמ֖ ה ִׁשְבַע֥ יהָו֔ ג ַלֽ ם ֹאתֹ֙ו ַח֣ )מא( ְוַחֹּגֶת֤
ּגּו ֹאֽתֹו׃ י ָּתֹח֥ ֶדׁש ַהְּׁשִביִע֖ ַּבֹח֥

שברות טז

ֶדׁש  י ְּבֹח֣ יָך ִּכ֞ ה ֱאלֶֹה֑ ַסח ַליהָו֖ יָת ֶּפ֔ יב ְוָעִׂש֣ ֶדׁש ָהָאִב֔ )א( ָׁשמֹו֙ר ֶאת־ֹח֣
ְיָלה׃  ִים ָלֽ יָך ִמִּמְצַר֖ ה ֱאלֶֹה֛ יֲאָך֜ ְיהָו֧ יב הֹוִצ֨ ָאִב֗ ָהֽ

ר  ִלְסֹּפ֔ ל  ָּתֵח֣ ה  ַּבָּקָמ֔ ֶחְרֵמׁ֙ש  ל  ֵמָהֵח֤ ְך  ִּתְסָּפר־ָל֑ ת  ָׁשֻבֹע֖ ה  ִׁשְבָע֥ )ט( 
ה ָׁשֻבֽעֹות׃ ִׁשְבָע֖

ךָ׃ ָּגְרְנָך֖ ּוִמִּיְקֶבֽ ְסְּפָך֔ ִמֽ ים ְּבָא֨ ת ָיִמ֑ ה ְלָך֖ ִׁשְבַע֣ ת ַּתֲעֶׂש֥ ג ַהֻּסֹּכ֛ )יג( ַח֧

�ר ְוַהָּי֥תֹום  י ְוַהֵּג֛ ָך ְוַהֵּלִו֗ ָך֙ ְוַעְבְּדָך֣ ַוֲאָמֶת֔ ה ּוִבְנָך֤ ּוִבֶּת֙ �ָך ַאָּת֨ )יד( ְוָׂשַמְחָּת֖ ְּבַחֶּג֑
יָך׃ ר ִּבְׁשָעֶרֽ ְוָהַאְלָמָנ֖ה ֲאֶׁש֥

י ְיָבֶרְכָך֞  ה ִּכ֣ ֑ ר ְיהוָ יָך ַּבָּמ֖קֹום ֲאֶׁשר־ִיְבַח֣ ה ֱאלֶֹה֔ ים ָּתֹח֙ג ַליהָו֣ ת ָיִמ֗ )טו( ִׁשְבַע֣
ַח׃ ְך ָׂשֵמֽ יָת ַא֥ יָך ְוָהִי֖ ה ָיֶד֔ ְתָך֙ ּוְבֹכל֙ ַמֲעֵׂש֣ ל ְּתבּוָאֽ יָך ְּבֹכ֤ ה ֱאלֶֹה֗ ְיהָו֣
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יָך  ֱאלֶֹה֗ ה  ְיהָו֣ ׀  ֶאת־ְּפֵנ֣י  ָכל־ְזכּוְרָך֜  ה  ֵיָרֶא֨ ה  ַּבָּׁשָנ֡ ׀  ים  ְּפָעִמ֣ ָׁש֣לֹוׁש  )טז( 
ה  ֵיָרֶא֛ א  ֹ֧ ְול ַהֻּסּ֑כֹות  ג  ּוְבַח֣ ַהָּׁשֻב֖עֹות  ג  ּוְבַח֥ ַהַּמּ֛צֹות  ג  ְּבַח֧ ר  ִיְבָח֔ ר  ֲאֶׁש֣ ַּבָּמקֹו֙ם 

ם׃ ה ֵריָקֽ ֶאת־ְּפֵנ֥י ְיהָו֖

חג י”י שבעת ימים בשנה - בסיום השנה

שמים נג

את  ְּבֵצ֣ ָאִס֙ף  ָהֽ ג  ְוַח֤ ה  ַּבָּׂשֶד֑ ע  ִּתְזַר֖ ר  ֲאֶׁש֥ יָך  ַמֲעֶׂש֔ י  ִּבּכּוֵר֣ ִצי֙ר  ַהּקָ ג  ְוַח֤ )טז( 
ה׃ יָך ִמן־ַהָּׂשֶדֽ ת־ַמֲעֶׂש֖ ה ְּבָאְסְּפָך֥ ֶאֽ ַהָּׁשָנ֔

שמים לש

ת  ְּתקּוַפ֖ יף  ָאִס֔ ָהֽ ְוַח֙ג  ים  ִחִּט֑ יר  ְקִצ֣ י  ִּבּכּוֵר֖ ְלָך֔  ֣ה  ֲעׂשֶ ּתַ ֻבֹעת֙  ׁשָ ג  ְוַח֤ )כב( 
ה׃ ַהָּׁשָנֽ

יוקרא נג

ת  ֶאת־ְּתבּוַא֣ ְּבָאְסְּפֶכ֙ם  י  ַהְּׁשִביִע֗ ֶדׁש  ַלֹח֣ ֜יֹום  ר  ָעָׂש֨ ַּבֲחִמָּׁש֩ה  ְך  ַא֡ )לט( 
ּוַבּ֥יֹום  ַׁשָּב֔תֹון  ִראׁשֹו֙ן  ָהֽ ַּבּ֤יֹום  ים  ָיִמ֑ ת  ִׁשְבַע֣ ה  ּגּו ֶאת־ַחג־ְיהָו֖ ָּתֹח֥ ֶרץ  ָהָא֔

ַהְּׁשִמיִנ֖י ַׁשָּבֽתֹון׃

ם  ֵתיֶכ֔ ת עֹוָל֙ם ְלֹדֹר֣ ה ֻחַּק֤ ים ַּבָּׁשָנ֑ ת ָיִמ֖ ה ִׁשְבַע֥ יהָו֔ ג ַלֽ ם ֹאתֹ֙ו ַח֣ )מא( ְוַחֹּגֶת֤
ּגּו ֹאֽתֹו׃ י ָּתֹח֥ ֶדׁש ַהְּׁשִביִע֖ ַּבֹח֥

שברות פרק לא

ג  ה ְּבַח֥ ִמָּט֖ ד ְׁשַנ֥ת ַהּשְׁ ים ְּבֹמֵע֛ ַבע ָׁשִנ֗ ץ׀ ֶׁש֣ )י( ַוְיַצ֥ו ֹמֶׁש֖ה אֹוָת֣ם ֵלאֹמ֑ר ִמֵּק֣
ַהֻּסּֽכֹות:

יום הכיפורים - “אחת בשנה”

שמים ל

ָנ֙ה  ת ַּבּשָׁ ים ַאַח֤ את ַהִּכֻּפִר֗ ם ַחַּט֣ ה ִמַּד֞ ָנ֑ ת ַּבּשָׁ יו ַאַח֖ ר ַאֲהֹר֙ן ַעל־ַקְרֹנָת֔ )י( ְוִכֶּפ֤
ק:  ים ֖הּוא ַליֹקָוֽ ָדִׁש֥ ֶדׁש־ָקֽ ם ֹקֽ ֵתיֶכ֔ ר ָעָלי֙ו ְלֹדֹר֣ ְיַכֵּפ֤
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יוקרא פרק טז

ם  ִמָּכל־ַחּטֹאָת֔ ִיְׂשָרֵאל֙  י  ַעל־ְּבֵנ֤ ר  ְלַכֵּפ֞ ם  עֹוָל֗ ת  ְלֻחַּק֣ ם  ָלֶכ֜ את  ֹ֨ ְיָתה־ּז ְוָהֽ )לד( 
ה:  ק ֶאת־ֹמֶׁשֽ ה ְיֹקָו֖ ר ִצָּו֥ ַעׂש ַּכֲאֶׁש֛ ה ַוַּי֕ ָנ֑ ת ַּבּשָׁ ַאַח֖



לאשנר המקראע האבוב ראשיי לםששו השכה

האביב ראשון לחדשי השנה

שמים פרק וב

ה:ד ָנֽ י ַהּשָׁ ם ְלָחְדֵׁש֖ ים ִראׁ֥שֹון הּו֙א ָלֶכ֔ אׁש ֳחָדִׁש֑ ֹ֣ ם ר ֶדׁש ַהֶּז֛ה ָלֶכ֖ )ב( ַהֹח֧

שמים פרסוות, ילא ומ א רק בספרו כבואו בבל )זנרוה א ז, נזרא י טי, כםמוה א א( 
יבמגולם אסםר )ג ז(. ילני אמר הנםיב בםשש הראשיי היא םשש כוסי, נמי הפול פיר 
היא הגירל )שת(. יניש הוית הגיות באר ים פרס ימשו נך הת קיראות איםת כוסי יםשרו 

ינלת נמיכי. יהכה כזנור בםששות הגאילה השכום נאשר נשוכי נש הכה בראשיכהע

שרשם הרמב”י לראש השכה

בםםלה וש נלוכי לפרש מה שאימר בםישש השבונו, נו וניל השיאל להקשים לכי הואך זה 
םשש השבונו יהלא נל ושראל קירוי איםי ראש השכה, ימפו ניללות יויכקות ראש השכה 
שמי, יני קירוי איםי רביםוכי בםלמיש יאימרות בנל מקית ראש השכה יוית הנופירות, 
יהנםיב נ מי מירה שזה הםישש היא ראשיי יראש לשכה, שכאמר בםג הסינים ב אם 
יני אמר םקיפם השכה שמקפם  השכה נלימר בםשש שו אה השכה יהשכוה מםםלם, 
יאת היא ראש השכה הםישש שלי ראשיי לשכה נל נל  יםיזרם נמי לםקיפים הומות, 
פכות, שזה קשר של קוומה היא שהםשש הראשיי היא ראש השכה, שהשכה מםיברם הוא 
מםששות, יאל וםפםה אשת להפרוש בוכוהת ילימר שזה לםששות יזה לשכה, נו הראשיי 

לשכה נל נל פכות היא ראשיי לםששו השכה למו שוישנ השבר בלו שבישע

יםשיבם שאלה זי נו מה שאמר בםירה בכוסי הםשש הזה לנת ראש םששות ראשיי היא 
כוסי ראש, אלא שוהא כקרא ראשיי לכי נלימר  לנת לםששו השכה אוי פורישי שוהוה 
ראשיי לגאילםוכי, שכמכה הםששות לגאילםוכי שו אכי ממ רות, נו מכהג הםירה שומכי 
הםששות יהומות למ ים. שהרו ומו השבינ אוי להת שת בושראל, יבשאר האימים נל 
אםש שמי נלוי, נגיי הכי רות שקירוי איםת נל שת שבנה נינבו לנם נ כ”ש םל”ת שהת 
ראשו הומות, יאימרות יני’, אבל בושראל אוי להת שת אלא שקירוי איםת לשת מ ים 
פשיטי  יזהי  וית,  בנל  שכזניר השבם  נשו  יני’  בשבם  שכו  בשבם  אםש  יאימרות  שבם 
של מקרא שאמר זניר אם וית השבם שכזניר איםי םמוש בנל הומות, ינך אמרי רז”ל 
לשת  מיכה  םהא  אלא  מיכוי  נשרך שאםרות  מיכה  םהא  לא  אימר  ו םק  ר’  במנולםא 
שבם, נלימר נל הומות םהא מיכה אלוי יממכי, ינל ני לא קראי להת לא שת נ ת ילא 
שת םאר נלל אלא לשת שבם הת כקראות, יני הםששות לא הוה להת שת בםירה ילא 
בושראל אבל הוי ושראל אימרות נמי שהםירה אימרם בםישש הראשיי, יני יוהו בשכה 
השכום בםשש השכו כנלה הנכי, יבםישש השבונו באםש לםישש יני נילת, יפורישי בםישש 
הראשיי לגאילםוכי ממ רות יבםשש השבונו לו ואם מ רות, יזהי פוריש ראשיי היא לנת 

שאוכי ראשיי בשכה אבל היא ראשיי לכי שכקרא איםי ראשיי לגאילה שלכיע
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יאלי השמים שאכי קירוי איםי כוסי אוור סויי, שמים פרסוות הת ילא םמ א איםת לא 
בםירה ילא בכבואות אלא בנםבו הקשש הכנשות בבבל, ילא בומו מלנים בבל נ מה 
שאוכת בספר שכואל, אלא לאםר שנבשי הפרסוות המלנום היזנרי ני בספר נזרא יבשברו 
זנרוה כבוא בבל, יבמגלם אסםר מזנור איםת בםישש הראשיי היא םישש כוסי נלימר 
בםישש הראשיי לושראל שהיא כקרא כוסי למלנים פרס, יני בםישש השלושו היא םישש 
סויי, יהנכוי הזה הזנוריהי רביםוכי ז”ל אמרי בבראשום רבה )פמ”ם ט( יני בורישלמו 
)ר”ה פ”א ה”ב( שמים הםששות נלי נמהת מבבל נלימר שמםםולה לא הוי להת שמים 
בושראל נש שו אכי מבבל יהנלוכי השמים משת, יהסבה בזה לפו שמםםולה כ טיוכי 
למכיםת בזנריי גאילם מ רות, ינשו אכי מבבל יכ טיוכי לא יאמר ניש םו ה’ אשר הנלה 
אם בכו ושראל מארץ מ רות נו את םו ה’ אשר הנלה יאשר הבוא אם בכו ושראל מארץ 
יכשנם  ילא שכשכה השמים הראשיכות  לגאילם  פיי,  לקרים םששוכי  םזרכי  יגי’,   פיי 
גאילם מ רות אלא שכ רף שת שמים בבל להישונ ילזניר ששת נמשכי ימשת הי ואכי 
נגיי  זה כםםשש בו ואםכי ממ רות, אבל קישת לני הםששות הכזנרות בםירה  ינל  ה’, 
אלא  אוכי  הכמכות שת,  יהנשורו  יהשבונו  השכו  יבםשש  לםשש  באםש  בראשיי  במביל 
נילת, שנבר  יממכי  יק ור  לזרנ  יהראשיי היא םשרו שהיא ראש השכה  למכוי השכות 
הסנומי הנל לשנם ר’ אלונזר יקבני בםפולים זה הוית םםולם מנשוך זנריי לוית ראשיי, 
נמי שאמרי בגמרא )ר”ה נ”ז א’( נמאי מ לוכי יני’, יבםירה מפירש יםג האסוף ב אם 
השכה יאמר םקיפם השכה נמי שהזנרםו, יני הוה הנכוי נש שו אכי ממ רות יאז כ טיוכי 
יאםש למכוי  ישלושו לגאילה,  ישכו  פו’ ראשיי  יוהוה  לנשים שכו מכוכות אםש לםששות 

השכות יוהוה ראש השכה מםשרוע

נלימר אשת הראשיי  בי אשת הראשיי,  לא מכה  לנת  הזה  יני אמרי במנולםא הםשש 
שהיא ראש לו ורה לא מכה בי שהיא הוישנ ינש נו םשרו היא הראשיי שבי כברא, אבל 
אםת םנשי איםי ראשיי לנת לגאילםנת, יני םרגת ויכםי בי ניזואל בורם האוםכות בםג 
היא הםשש השבונו )מ”א ם’( אמר בורםא שנםוקוא קרי לוה ורםא קשמאה ינני היא 
ורםא שבונאה, נלימר שהראשיכות הוי קירוי לי קשמאה לברואםי של נילת יננשוי היא 
ורםא שבונאה לו ואם מ רות, ימה שאמר הנםיב בורם זוי בורם ביל בורם האוםכות 
בורם  א’(  ו”א  )ו”ה  איםי  שירשות  יני םנמות  בהי,  מזנורת  הי שהנםיב  םיאר  שמים 

שכילשי בי אוםכו נילת יזויםכו נילת, ילא הוי כקראוי ני בפו הנת אלא ראשיי ישכו יני’ע

הרו פרשכי בםישש השבונו.



לגשנר המקראע ראש השכה בכבואות ינםיבות

ראש השנה בנביאים וכתובים

לשון “ראש השנה”

וםזקאל פרק מ

ע  ֶדׁש ְּבַאְרַּב֤ ה ֶּבָעׂ֣שֹור ַלֹח֗ ָנ֜ אׁש ַהּשָׁ ֹ֨ ָגלּוֵתנּו ְּבר ׁש ָׁשָנ֣ה ְל֠ ים ְוָחֵמ֣ )א( ְּבֶעְׂשִר֣
ק  ה ָעַל֙י ַיד־ְיֹקָו֔ ה ָהְיָת֤ ֶצם׀ ַהּ֣יֹום ַהֶּז֗ יר ְּבֶע֣ ה ָהִע֑ ר ֻהְּכָת֖ ר ֲאֶׁש֥ ה ַאַח֕ ֶעְׂשֵר֙ה ָׁשָנ֔

ָּמה:ה י ָׁשֽ א ֹאִת֖ ַוָּיֵב֥

תשובת תקופת השנה

שמיאל א א

ל  א ֶאת־ְׁשמֹ֙ו ְׁשמּוֵא֔ ן ַוִּתְק�ָר֤ ֶלד ֵּב֑ ה ַוֵּת֣ ַהר ַחָּנ֖ ים ַוַּת֥ )כ( ַוְיִה֙י ִלְתֻק֣פֹות ַהָּיִמ֔
יו:  ה ְׁשִאְלִּתֽ י ֵמְיֹהָו֖ ִּכ֥

שמיאל א ז

יו: י ַחָּיֽ ל ְיֵמ֥ ל ֹּכ֖ ט ְׁשמּוֵאל֙ ֶאת־ִיְׂשָרֵא֔ )טו( ַוִּיְׁשֹּפ֤

ה ְוָׁשַפ֙ט ֶאת־ ל ְוַהִּמְצָּפ֑ ל ְוַהִּגְלָּג֖ ית־ֵא֔ ה ְוָסַב֙ב ֵּבֽ י ָׁשָנ֙ה ְּבָׁשָנ֔ ְך ִמֵּד֤ )טז( ְוָהַל֗
ֶּלה: ת ָּכל־ ַהְּמקֹו֖מֹות ָהֵאֽ ל ֵא֥ ִיְׂשָרֵא֔

ַח  ם ִמְזֵּב֖ ֶבן־ָׁש֥ ל ַוִּיֽ ט ֶאת־ִיְׂשָרֵא֑ ם ָׁשָפ֣ ם ֵּבי֔תֹו ְוָׁש֖ י־ָׁש֣ ָת֙ה ִּכֽ )יז( ּוְתֻׁשָב֤תֹו ָהָרָמ֙
ק:  יֹקָוֽ ַלֽ

מלנות א נ

ֽר־ ת ֲאׁשֶ ע ּוְרֵא֖ה ֵא֣ ק ְוַד֥ ְך ִהְתַחזַּ֔ אֶמר לֹו֙ ֵל֣ ל ַוּיֹ֤ ָרֵא֔ ֶלְך ִיׂשְ ִבי֙א ֶאל־ֶמ֣ ׁש ַהּנָ ֤ ּגַ )כב( ַוּיִ
יָך: ה ָעֶלֽ ם ֹעֶל֥ ה ֶמֶ֥לְך ֲאָר֖ ָנ֔ ת ַהּשָׁ י ִלְתׁשּוַב֣ ֑ה ּכִ֚ ֲעׂשֶ ּתַ

ּנּו  ן ָחְז֣קּו ִמֶּמ֑ ם ַעל־ֵּכ֖ ֵהיֶה֔ י ָהִרי֙ם ֱאלֹ֣ יו ֱאלֵֹה֤ ם ָאְמ֣רּו ֵאָל֗ ֶלְך־ֲאָר֜ י ֶמֽ )כג( ְוַעְבֵד֨
ם: א ֶנֱחַז֖ק ֵמֶהֽ ֹ֥ ם ִאָּת֙ם ַּבִּמיׁ֔שֹור ִאם־ל ם ִנָּלֵח֤ ְואּוָל֗

ַּפ֖חֹות  ים  ְוִׂש֥ ִמְּמֹק֔מֹו  יׁש  ִא֣ ַהְּמָלִכי֙ם  ר  ָהֵס֤ ה  ֲעֵׂש֑ ַהֶּז֖ה  ר  ְוֶאת־ַהָּדָב֥ )כד( 
ם: ַּתְחֵּתיֶהֽ

ֶכב  ָּכֶר֗ ֶכב  ְוֶר֣ ַּכּ֣סּוס׀  ְו֣סּוס  ְך  ֵמאֹוָת֜ ל  ַהֹּנֵפ֨ ַּכַחִיל֩  ִיל  ַח֡ ְמֶנה־ְלָך׀  ִתֽ ה  ְוַאָּת֣ )כה( 
ן: פ ַעׂש ֵּכֽ ם ַוַּי֥ ע ְלֹקָל֖ ם ַוִּיְׁשַמ֥ א ֶנֱחַז֖ק ֵמֶה֑ ֹ֥ ה אֹוָת֙ם ַּבִּמיׁ֔שֹור ִאם־ל ָּלֲחָמ֤ ְוִנֽ

ה  ָקה ַלִּמְלָחָמ֖ ַעל ֲאֵפ֔ ם ַוַּי֣ ד ֶאת־ֲאָר֑ ד ֶּבן־ֲהַד֖ ה ַוִּיְפֹק֥ ָנ֔ ת ַהּשָׁ �ְיִה֙י ִלְתׁשּוַב֣ )כו( ַוֽ
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ל: ִעם־ִיְׂשָרֵאֽ

העליה לרגל מדי שנה בשנה

שמיאל א פרק א

ה  ַח ַליֹהָו֥ ְוִלְזֹּב֛ ְׁשַּתֲחֹ֧ות  ְלִהֽ יָמה  ָיִמ֔ ים׀  ִעירֹ֙ו ִמָּיִמ֣ ֵמֽ יׁש ַה֤הּוא  ְוָעָל֩ה ָהִא֨ )ג( 
ה: ס ֹּכֲהִנ֖ים ַליֹהָוֽ ְנָח֔ י ָחְפִנ֙י ּוִפ֣ י־ֵעִל֗ ם ְׁשֵנ֣י ְבֵנֽ ה ְוָׁש֞ ְצָב֖אֹות ְּבִׁשלֹ֑

יָה ָמֽנֹות: יָה ּוְבנֹוֶת֖ ה ִאְׁשּ֗תֹו ּֽוְלָכל־ָּבֶנ֛ ן ִלְפִנָּנ֣ ה ְוָנַת֞ ח ֶאְלָק�ָנ֑ י ַהּ֔יֹום ַוִּיְזַּב֖ )ד( ַוְיִה֣

ּה: �ר ַרְחָמֽ ה ָסַג֥ יֹהָו֖ ב ַוֽ י ֶאת־ַחָּנ֙ה ָאֵה֔ ִים ִּכ֤ ת ַאָּפ֑ ן ָמָנ֥ה ַאַח֖ ה ִיֵּת֛ )ה( ּוְלַחָּנ֕

ּה: ד ַרְחָמֽ ה ְּבַע֥ �ר ְיֹהָו֖ י־ָסַג֥ ּה ִּכֽ ַעס ַּבֲע֖בּור ַהְּרִעָמ֑ ָרָתּ֙ה ַּגם־ַּכ֔ ָּתה ָצֽ ֲעַס֤ )ו( ְוִכֽ

ה  ָּנה ַוִּתְבֶּכ֖ ן ַּתְכִעֶס֑ ה ֵּכ֖ ית ְיֹהָו֔ י ֲעלָֹתּ֙ה ְּבֵב֣ ה ִמֵּד֤ ה ָׁשָנ֣ה ְבָׁשָנ֗ ן ַיֲעֶׂש֜ )ז( ְוֵכ֨
ל: א תֹאַכֽ ֹ֥ ְול

החודש השביעי בעלייה שניה

נזרא פרק ג

ד  יׁש ֶאָח֖ ם ְּכִא֥ ים ס ַוֵּיָאְס֥פּו ָהָע֛ ל ֶּבָעִר֑ י ּוְבֵנ֥י ִיְׂשָרֵא֖ ִביִע֔ ֶדׁש ַהּשְׁ )א( ַוִּיַּג֙ע ַהֹח֣
ם: ס ֽ ֶאל־ְירּוָׁשָלִ

יו ַוִּיְב֕נּו  ל ֶּבן־ְׁשַאְלִּתיֵאל֙ ְוֶאָח֔ ים ּוְזֻרָּבֶב֤ יו ַהֹּכֲהִנ֗ ק ְוֶאָח֣ )ב( ַוָּיָק֩ם ֵיׁ֨שּוַע ֶּבן־ֽיֹוָצָד֜
ה ִאיׁש־ ת ֹמֶׁש֥ ל ְלַהֲע֤לֹות ָעָלי֙ו ֹע֔לֹות ַּכָּכ֕תּוב ְּבתֹוַר֖ י ִיְׂשָרֵא֑ ח ֱאלֵֹה֣ ֶאת־ִמְזַּב֖

ים: ָהֱאלִֹהֽ

י ָהֲאָר֑צֹות ויעל ַוַּיֲע֨לּו  ם ֵמַעֵּמ֖ ה ֲעֵליֶה֔ י ְּבֵאיָמ֣ יו ִּכ֚ ַח֙ ַעל־ְמ֣כֹוֹנָת֔ ינּו ַהִּמְזֵּב֙ )ג( ַוָּיִכ֤
ֶרב: ֶקר ְוָלָעֽ ה ֹע֖לֹות ַלֹּב֥ יֹהָו֔ יו ֹעלֹו֙ת ַלֽ ָעָל֤

ט ְּדַבר־֥יֹום  ר ְּכִמְׁשַּפ֖ ת ֤יֹום ְּביֹו֙ם ְּבִמְסָּפ֔ ג ַהֻּסּ֖כֹות ַּכָּכ֑תּוב ְוֹעַל֨ �ַּיֲעׂ֛שּו ֶאת־ַח֥ )ד( ַוֽ
ְּביֹוֽמֹו:

ל  ּוְלֹכ֛ ים  ַהְמֻקָּדִׁש֑ ה  ְיֹהָו֖ י  ּוְלָכל־מֹוֲעֵד֥ ים  ֳחָדִׁש֔ ְוֶל֣ ָּתִמי֙ד  ת  ֹעַל֤ ן  ְוַאֲחֵרי־ֵכ֞ )ה( 
ה: ה ַליֹהָוֽ ב ְנָדָב֖ ִמְתַנֵּד֥

א  ֹ֥ ה ל ל ְיֹהָו֖ ה ְוֵהיַכ֥ ֑ ּלּו ְלַהֲע֥לֹות ֹע֖לֹות ַליֹהוָ י ֵהֵח֕ ִביִע֔ ֶדׁש ַהּשְׁ )ו( ִמּ֤יֹום ֶאָח֙ד ַלֹח֣
ד: ֻיָּסֽ
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ים  ְוַלֹּצִר֔ ֹדִני֙ם  ַלִּצֽ ֶמן  ָוֶׁש֗ ה  ּוִמְׁשֶּת֜ ל  ּוַמֲאָכ֨ ים  ְוֶלָחָרִׁש֑ ים  ַלֹחְצִב֖ ֶסף  ְּתנּו־ֶכ֔ ַוִּי֨ )ז( 
ם:  ס ֲעֵליֶהֽ ֶלְך־ָּפַר֖ ם ָי֔פֹוא ְּכִרְׁש֛יֹון ּ֥כֹוֶרׁש ֶמֽ ים ִמן־ַהְּלָבנֹו֙ן ֶאל־ָי֣ י ֲאָרִז֤ ְלָהִבי֩א ֲעֵצ֨

פ

כםמוה פרק ז

ים  ְוַהְּנִתיִנ֛ ם  ּוִמן־ָהָע֧ ים  ְוַהְמֹׁשְרִר֨ ְוַהּשֹׁוֲעִרי֩ם  ם  ְוַהְלִוִּי֡ ַהֹּכֲהִנ֣ים  ַוֵּיְׁש֣בּו  )עב( 
ם: ל ְּבָעֵריֶהֽ י ּוְבֵנ֥י ִיְׂשָרֵא֖ ִביִע֔ ֶדׁש ַהּשְׁ ם ַוִּיַּג֙ע ַהֹח֣ ל ְּבָעֵריֶה֑ ְוָכל־ִיְׂשָרֵא֖

כםמוה פרק ם

אְמרּ֙ו  ֹֽ ִים ַוּי ַער־ַהָּמ֑ ר ִלְפֵנ֣י ַׁשֽ ְר֔חֹוב ֲאֶׁש֖ ד ֶאל־ָה֣ יׁש ֶאָח֔ )א( ַוֵּיָאְס֤פּו ָכל־ָהָע֙ם ְּכִא֣
ל: ה ֶאת־ִיְׂשָרֵאֽ ה ְיֹהָו֖ ה ֲאֶׁשר־ִצָּו֥ ת ֹמֶׁש֔ ֶפ֙ר ּתֹוַר֣ יא ֶאת־ֵס֙ ר ְלָהִב֗ א ַהֹּסֵפ֔ ְלֶעְזָר֣

ין  ל ֵמִב֣ ה ְוֹכ֖ יׁש ְוַעד־ִאּשָׁ֔ י ַהָּקָהל֙ ֵמִא֣ ה ִלְפֵנ֤ ת־ַהּתֹוָר֞ ֹּכֵהן ֶאֽ א ַה֠ יא ֶעְזָר֣ )ב( ַוָּיִב֣
י: ִביִעֽ ֶדׁש ַהּשְׁ ד ַלֹח֥ ַע ְּב֥יֹום ֶאָח֖ ִלְׁשֹמ֑

ית  ִים ִמן־ָהאֹו֙ר ַעד־ַמֲחִצ֣ ַער־ַהַּמ֗ ַׁשֽ ִלְפֵנ֣י  ר׀  ֲאֶׁש֣ ָהְר֜חֹוב  י  ִלְפֵנ֨ ַוִּיְקָרא־בֹ֩ו  )ג( 
ה: ֶפר ַהּתֹוָרֽ ם ֶאל־ֵס֥ ים ְוָאְזֵנ֥י ָכל־ָהָע֖ ים ְוַהְּמִביִנ֑ ים ְוַהָּנִׁש֖ �ֶגד ָהֲאָנִׁש֥ ַהּ֔יֹום ֶנ֛

ה  ד ֶאְצ֡לֹו ַמִּתְתָי֡ ֲעֹמ֣ ר ָעׂ֣שּו ַלָּדָב֒ר ַוַּיֽ ל־ִמְגַּדל־ֵע֘ץ ֲאֶׁש֣ ר ַעֽ א ַהֹּסֵפ֗ ד ֶעְזָר֣ �ַּיֲעֹמ֞ )ד( ַוֽ
ל  יָׁשֵא֧ ָדָיה ּוִמֽ מֹא֗לֹו ְּפ֠ ה ְוִחְלִק�ָּי֛ה ּוַמֲעֵׂשָי֖ה ַעל־ְיִמי֑נֹו ּוִמּשְׂ ֲעָנָיה ְואּוִרָּי֧ ַמע ַו֠ ְוֶׁש֡

ם: פ ָנה ְזַכְרָי֥ה ְמֻׁשָּלֽ ם ְוַחְׁשַּבָּד֖ ּוַמְלִּכָּי֛ה ְוָחֻׁש֥

ּוְכִפְת֖חֹו  ָהָי֑ה  ם  ָּכל־ָהָע֖ ל  י־ֵמַע֥ ִּכֽ ם  ָכל־ָהָע֔ ְלֵעיֵנ֣י  ֶפ֙ר  ַהֵּס֙ א  ֶעְזָר֤ ח  ַוִּיְפַּת֨ )ה( 
ם: ְמ֥דּו ָכל־ָהָעֽ ָעֽ

ַעל  ן׀ ָאֵמ֙ן ְּבֹמ֣ ם ָאֵמ֤ ֲע֨נּו ָכל־ָהָע֜ ים ַהָּג֑דֹול ַוַּיֽ ה ָהֱאלִֹה֖ א ֶאת־ְיֹהָו֥ ֶרְך ֶעְזָר֔ )ו( ַוְיָב֣
ְרָצה: ִים ָאֽ ה ַאַּפ֥ ֛ ַליֹהָו֖ ם ַוִּיְּק֧דּו ַוִּיְׁשַּתֲחוֻ ְיֵדיֶה֔

ֲעַזְרָי֩ה  א  ְקִליָט֣ ה  ַמֲעֵׂשָי֡ ה  ֽהֹוִדָּי֡ י׀  ַׁשְּבַת֣ ַעּ֡קּוב  ין  ָיִמ֡ ה׀  ְבָי֣ ְוֵׁשֵר֥ י  ּוָבִנ֡ ְוֵיׁ֡שּוַע  )ז( 
ם: ם ַעל־ָעְמָדֽ ה ְוָהָע֖ ם ַלּתֹוָר֑ ם ְמִביִנ֥ים ֶאת־ָהָע֖ �ן ְּפָלאָי֙ה ְוַהְלִוִּי֔ ד ָחָנ֤ יֹוָזָב֨

א: ס ינּו ַּבִּמְק�ָרֽ ֶכל ַוָּיִב֖ ׁש ְוׂ֣שֹום ֶׂש֔ ים ְמֹפָר֑ ת ָהֱאלִֹה֖ ֶפר ְּבתֹוַר֥ �ִּיְקְר֥אּו ַבֵּס֛ )ח( ַוֽ

ים  ַהְּמִביִנ֨ ְוַהְלִוִּי֩ם  ר  ַהֹּסֵפ֡ ן׀  ַהֹּכֵה֣ א  ְוֶעְזָר֣ ָתא  ַהִּתְרָׁש֡ ֣הּוא  ְנֶחְמָי֣ה  אֶמר  ֹ֣ ַוּי )ט( 
ְוַאל־ ְתַאְּב֖לּו  ם ַאל־ִּתֽ ה ֱאלֵֹהיֶכ֔ ַליֹהָו֣ ׁש־הּו֙א  ם ַהּ֤יֹום ָקֹדֽ ם ְלָכל־ָהָע֗ ֶאת־ָהָע֜

ה: י ַהּתֹוָרֽ ם ֶאת־ ִּדְבֵר֥ ם ְּכָׁשְמָע֖ י בֹוִכי֙ם ָּכל־ָהָע֔ ִּתְבּ֑כּו ִּכ֤

ין ָנ֣כֹון  ים ְוִׁשְל֤חּו ָמנֹו֙ת ְלֵא֣ ְמַתִּק֗ ים ּוְׁש֣תּו ַמֽ ם ְלכּ֩ו ִאְכ֨לּו ַמְׁשַמִּנ֜ אֶמר ָלֶה֡ ֹ֣ )י( ַוּי
ם: ֻעְּזֶכֽ יא ָמֽ ה ִה֥ ת ְיֹהָו֖ י־ֶחְדַו֥ בּו ִּכֽ ָעֵצ֔ ינּו ְוַאל־ֵּת֣ י־ָק֥דֹוׁש ַהּ֖יֹום ַלֲאֹדֵנ֑ ֔לֹו ִּכֽ

בּו: ׁש ְוַאל־ֵּתָעֵצֽ י ַהּ֖יֹום ָקֹד֑ ּסּו ִּכ֥ ר ַה֔ ים ְלָכל־ָהָע֙ם ֵלאֹמ֣ ם ַמְחִׁש֤ )יא( ְוַהְלִוִּי֞
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י  ה ִּכ֤ ה ְגדֹוָל֑ ח ָמ֔נֹות ְוַלֲעׂ֖שֹות ִׂשְמָח֣ ל ְוִלְׁשּתֹו֙ת ּוְלַׁשַּל֣ ם ֶלֱאֹכ֤ )יב( ַוֵּיְל֨כּו ָכל־ָהָע֜
ם: ס יעּו ָלֶהֽ ר הֹוִד֖ ים ֲאֶׁש֥ ינּ֙ו ַּבְּדָבִר֔ ֵהִב֙

א  ם ֶאל־ֶעְזָר֖ ֲהִני֙ם ְוַהְלִוִּי֔ ם ַהֹּכֽ י ָהָא֜בֹות ְלָכל־ָהָע֗ י ֶנֶאְספּ֩ו ָראֵׁש֨ ִנ֡ )יג( ּוַבּ֣יֹום ַהּשֵׁ
ה: י ַהּתֹוָרֽ יל ֶאל־ִּדְבֵר֥ ר ּוְלַהְׂשִּכ֖ ַהֹּסֵפ֑

י־ ְבֵנֽ ֵיְׁש֨בּו  ֲאֶׁש֩ר  ה  ְּבַיד־ֹמֶׁש֔ ְיֹהָו֙ה  ה  ֤ ִצּוָ ר  ֲאֶׁש֨ ה  ַּבּתֹוָר֑ ָּכ֣תּוב  �ִּיְמְצ֖אּו  ַוֽ )יד( 
י: ִביִעֽ ֶדׁש ַהּשְׁ ג ַּבֹח֥ ל ַּבֻּסּ֛כֹות ֶּבָח֖ ִיְׂשָרֵא֧

ר  ם ֵלאֹמ֒ר ְצ֣אּו ָהָה֗ ֣ ירּו ֥קֹול ְּבָכל־ָעֵריֶה֘ם ּוִבירּוָׁשַלִ ְוַיֲעִב֨ יעּו  ַיְׁשִמ֗ ר  ַוֲאֶׁש֣ )טו( 
ת  ת ַלֲעֹׂש֥ ץ ָעֹב֑ י ֵע֣ ים ַוֲעֵל֖ י ְתָמִר֔ י ֲהַד֙ס ַוֲעֵל֣ ֶמן ַוֲעֵל֤ ץ ֶׁש֔ יאּ֙ו ֲעֵלי־ַזִ֙י֙ת ַוֲעֵלי־ֵע֣ ְוָהִב֙

ת ַּכָּכֽתּוב: פ ֻסֹּכ֖

ם ּוְבַחְצ֖רֹות  ֵתיֶה֔ יׁש ַעל־ַּגּגֹ֙ו ּוְבַחְצֹר֣ ם ֻסּ֜כֹות ִא֤ )טז( ַוֵּיְצ֣אּו ָהָע֘ם ַוָּיִביאּ֒ו ַוַּיֲעׂשּ֩ו ָלֶה֨
ִים: ַער ֶאְפָרֽ ִים ּוִבְר֖חֹוב ַׁש֥ ַער ַהַּמ֔ ים ּוִבְרחֹו֙ב ַׁש֣ ית ָהֱאלִֹה֑ ֵּב֣

א־ָעׂ֡שּו  ֹֽ י ל י׀ ֻסּכֹו֘ת ַוֵּיְׁש֣בּו ַבֻּסּכֹו֒ת ִּכ֣ ִב֥ ים ִמן־ַהּשְׁ ִב֨ ָּקָהל ַהּשָׁ ל־ַה֠ ֲעׂ֣שּו ָכֽ ַוַּיֽ )יז( 
ד: ה ְמֹאֽ ה ְּגדֹוָל֥ י ִׂשְמָח֖ ד ַהּ֣יֹום ַה֑הּוא ַוְּתִה֥ ל ַע֖ ִמיֵמ֩י ֵיׁ֨שּוַע ִּבן־֥נּון ֵּכ֙ן ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔

ַהּ֣יֹום  ד  ַע֖ ִראׁ֔שֹון  ָהֽ ִמן־ַהּיֹו֙ם  ְּב֔יֹום  ֣יֹום׀  ָהֱאלִֹהי֙ם  ת  ֶפר ּתֹוַר֤ ְּבֵס֨ ִּיְקָרא  ַו֠ )יח( 
ט: פ ֶרת ַּכִּמְׁשָּפֽ י ֲעֶצ֖ ִמיִנ֛ ים ּוַבּ֧יֹום ַהּשְׁ ת ָיִמ֔ ֲעׂשּו־ָח֙ג ִׁשְבַע֣ ָהַאֲח֑רֹון ַוַּיֽ

כםמוה פרק ט

ים  י־ִיְׂשָרֵאל֙ ְּב֣צֹום ּוְבַׂשִּק֔ ה ֶנֶאְס֤פּו ְבֵנֽ ֶדׁש ַהֶּז֗ ה ַלֹח֣ ים ְוַאְרָּבָע֜ )א( ּוְביֹו֩ם ֶעְׂשִר֨
ם: ה ֲעֵליֶהֽ ַוֲאָדָמ֖

ם ַוֲעֹו֖נֹות  אֵתיֶה֔ ֹ֣ ר ַוַּיַעְמ֗דּו ַוִּיְתַוּדּ֙ו ַעל־ַחּט ל ְּבֵנ֣י ֵנָכ֑ ל ִמֹּכ֖ �ַרע ִיְׂשָרֵא֔ ְדלּ֙ו ֶז֣ )ב( ַוִּיָּבֽ
ם: ֲאֹבֵתיֶהֽ

ַהּ֑יֹום  ית  ְרִבִע֣ ם  ֱאלֵֹהיֶה֖ ה  ֛ ְיֹהוָ ת  ּתֹוַר֧ ֶפר  ְּבֵס֨ �ִּיְקְר֗אּו  ַוֽ ם  ַעל־ָעְמָד֔ ַוָּי֙קּומּ֙ו  )ג( 
ם: פ ה ֱאלֵֹהיֶהֽ ים ַליֹהָו֖ ְׁשַּתֲחִו֔ ים ּוִמֽ ּוְרִבִעי֙ת ִמְתַוִּד֣

דין הגשם בחג הסוכות

זנרוה פרק וש

ה  י ָׁשָנ֣ה ְבָׁשָנ֗ ם ְוָע֞לּו ִמֵּד֧ ֑ ים ַעל־ְיֽרּוָׁשָלִ ם ַהָּבִא֖ ה ָּכל־ַהּנֹוָת֙ר ִמָּכל־ַהּגֹוִי֔ )טז( ְוָהָי֗
ג ַהֻּסּֽכֹות: ג ֶאת־ַח֥ ה ְצָב֔אֹות ְוָלֹח֖ ֶלְך֙ ְיֹהָו֣ ְׁשַּתֲחֹו֙ת ְלֶמ֙ ְלִהֽ

ְׁשַּתֲחֹ֔ות  ְלִהֽ ם  ֶאל־ְי֣רּוָׁשַלִ֔ ֶר֙ץ  ָהָא֙ ִמְׁשְּפ֤חֹות  ת  ֵמֵא֨ ה  א־ַיֲעֶל֜ ֹֽ ל ר  ֲאֶׁש֨ ָהָיה  ְו֠ )יז( 
ֶׁשם: ם ִיְהֶי֥ה ַהָּגֽ א ֲעֵליֶה֖ ֹ֥ ה ְצָב֑אֹות ְול ֶלְך ְיֹהָו֣ ְלֶמ֖

ה  ְהֶי֣ה ַהַּמֵּגָפ֗ ם ִּתֽ א ֲעֵליֶה֑ ֹ֣ ה ְול א ָבָא֖ ֹ֥ ה ְול א־ַתֲעֶל֛ ֹֽ ִים ל ַחת ִמְצַר֧ )יח( ְוִאם־ִמְׁשַּפ֨
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ג ַהֻּסּֽכֹות: ג ֶאת־ַח֥ ֲע֔לּו ָלֹח֖ א ַיֽ ֹ֣ ם ֲאֶׁש֙ר ל ף ְיֹהָו֙ה ֶאת־ַהּגֹוִי֔ ר ִיֹּג֤ ֲאֶׁש֨

ג ֶאת־ ֲע֔לּו ָלֹח֖ א ַיֽ ֹ֣ ם ֲאֶׁש֙ר ל ִים ְוַחַּטא֙ת ָּכל־ַהּגֹוִי֔ את ִמְצָר֑ את ִּתְהֶי֖ה ַחַּט֣ ֹ֥ )יט( ז
ג ַהֻּסּֽכֹות:ו ַח֥

דין המועדים על תקופות השנה

םיספםא מסנם סינה )לוברמי( פרק ג

אמ' ר' נקובא אמרה םירה הבא נימר שנירוי בפסם שהיא פרק שנירוי נשו שםםברך 
נלוך םביאה הבוא בנירות םטות בנ רם שהי פרק אולי נשו שוםברני נלוך פורים אולי 

־הבוא כוסיך המות בםג נשו שוםברני נלוך מו גשמות יאי' יהוה אשר לא ונלה מאם מש
פםים הארץ לורישלת להשםםים למלך ה'  באים ילא נלוהת והוה הגשת יאת משפםים 

מ רות לא םנלה ילא באה ילא נלוהת.
רש"ו זנרוה פרק וש

הגשת - גשמות ממש לה מום פורים אר ת ימה ראה לגזיר נלוהת נ ורם גשמות לפו 
שמ ים הםג נל הגשמות הת ארבנם מוכות שבלילב יכוסיך המות לר ים נל המות נל 
שהםג זמי גשמו שכה היא יאלי המפקפקוי בםג הסינים לא נלוהת והוה הגשת נך למשםו 

בםיספםא שסינהע
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יום הזכרון
“את יום הזכרון הזה”

יוקרא נג

ה ָלֶכ֙ם  ֶדׁש ִיְהֶי֤ ד ַלֹח֗ י ְּבֶאָח֣ ֶדׁש ַהְּׁשִביִע֜ ר ַּבֹח֨ ל ֵלאֹמ֑ ר ֶאל־ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵא֖ )כד( ַּדֵּב֛
ֶדׁש׃ ה ִמְקָרא־ֹקֽ ַׁשָּב֔תֹון ִזְכ֥רֹון ְּתרּוָע֖

במשבר נט

אֶכת  ָּכל־ְמֶל֥ ם  ָלֶכ֔ ִיְהֶי֣ה  ֶדׁ֙ש  ְקָרא־ֹק֨ ִמֽ ֶדׁש  ַלֹח֗ ד  ְּבֶאָח֣ י  ַהְּׁשִביִע֜ ֶדׁש  ּוַבֹח֨ )א( 
ם׃ ה ָלֶכֽ ה ִיְהֶי֥ א ַתֲעׂ֑שּו ֥יֹום ְּתרּוָע֖ ֹ֣ ה ל ֲעֹבָד֖

זכרון תרועה - מדרשי חז”ל

ספרא - ִדּבּוָרא ֶשֱאמֹר ָפָרָשה וא

]א[

״ְּבֵכו ִוְשָרֵאל... ִמְקָרא ֹקֶשש״ – ֵאוי ַהּגֹוִות ִמְקָרא ֹקֶשש.

אֹו ״ְּבֵכו ִוְשָרֵאל״, ֵאוי ִלו ֶאָלא ְבֵכו ִוְשָרֵאל, ְמַכִוי ְלַרּבֹום ֶאם ַהֵּגִרות ְיֶאם ָהֲעָבִשות?

ִתְלמֹש לֹוַמר ״ִוְהֶוה ָלֶנת ַשָּבםֹוי ִזְנרֹוי ְתרּוָעה ִמְקָרא ֹקֶשש״, ַרִּבו ֱאִלוֶעֶזר אֹוֵמרע ״ַשָּבםֹוי״, 
זֹו ְקֻשַשם ַהּיֹות.

״ִזְנרֹוי״ – ֵאלּו ַהִזְנרֹוכֹום.

״ְתרּוָעה״ – ֵאלּו ַהשֹוָפרֹום.

״ִמְקָרא ֹקֶשש״ – ַקְדֵשהּו.

ָאַמר לֹו ַרִּבו ֲעִקוָבהע ֵאוכֹו אֹוֵמר ״ַשָּבםֹוי״ ֶאָלא ְשבּום, ֶשֵכי הּוא פֹוֵםַם ִּבְשִבוָםה ִראשֹוי.

ֶאָלא ״ִזְנרֹוי״, ֵאלּו ַהִזְנרֹוכֹום, ״ְתרּוָעה״, ֵאלּו ַהשֹוָפרֹום, ״ִמְקָרא ֹקֶשש״, זֹו ְקֻשַשם ַהּיֹות.

ְמַכִוי ֶשהּוא כֹוֵלל ִעָמי ֶאם ַהַמְלִנּיֹום?

ִתְלמֹש לֹוַמר ״ֲאִכו וו ֱאֹלֵהוֶנת... ַּבֹםֶשש ַהְשִבוִעו״ )יוקרא נ״גענ״ב(.

]ב[

ַרִּבו וֹוֵסה ֵבַרִּבו ְוהּוָשה אֹוֵמרע ַמה ַתְלמּוש לֹוַמר ״ְיָהוּו ָלֶנת ְלִזָכרֹוי ִלְפֵכו ֱאֹלֵהוֶנת״ )במשבר 
ו׳עו׳(?
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ֶשֵאוי ַתְלמּוש לֹוַמר ״ֲאִכו וו ֱאֹלֵהוֶנת״ )במשבר ו׳עו׳(, ֶאָלא ֶזה ִּבְכַוי ָאבע ָכל ְמקֹות ֶשַאְת אֹוֵמר 
ִזְנרֹוכֹום, ַאְת סֹוֵמְך ָלּה ֶאם ַהַמְלִנּיֹום.

]ג[

ֵכוַ ש ֵסֶשר ְּבָרנֹום?

אֹוֵמר ָאבֹום ּוְגבּורֹום ּוְקשֹושּום ַהֵשת, ְינֹוֵלל ַמְלִנּיֹום ִעָמי ְיֵאוכֹו תֹוֵקַע, ְקֻשַשם ַהּיֹות ְיםֹוֵקַע, 
ִזְנרֹוכֹום ְיםֹוֵקַע, שֹוָפרֹום ְיםֹוֵקַע, ְיאֹוֵמר ֲעבֹוָשה ְיהֹוָשָוה ּוִבְרַכם ֹכֲהִכות. ִדְבֵרו ַרִּבו וֹוָםָכי ֶּבי 

כּוִרו.

]ש[

ָאַמר לֹו ַרִּבו ֲעִקוָבהע ִאת ֵאוכֹו תֹוֵקַע ַלַמְלִנּיֹום, ָלָמה הּוא ַמְזִכור?

ֶאָלא אֹוֵמר ָאבֹום, ְּגבּורֹום, ְקֻשַשם ַהֵשת, ְינֹוֵלל ַמְלִנּיֹום ִעת ְקֻשַשם ַהּיֹות ְיםֹוֵקַע, ִזְנרֹוכֹום 
ְיםֹוֵקַע, שֹוָפרֹום ְיםֹוֵקַע, ְיאֹוֵמר ֲעבֹוָשה ְיהֹוָשָוה ּוִבְרַכם ֹכֲהִכות.

]ה[

)ַרִּבו אֹוֵמרע ִעת ַהַמְלִנּיֹום אֹוֵמר ְקֻשַשם ַהּיֹות ַמה ָמִ וכּו ְּבָנל וֹות ָּבְרִבוִעום, ַאף ָכי ָּבְרִבוִעום(

ַרָּבי ִשְמנֹוי ֶּבי ַּגְמִלוֵאל אֹוֵמרע ְקֻשַשם ַהּיֹות ִעת ַהִזְנרֹוכֹום.

אֹוְמָרּה  ָכי  ַאף  ֶאְמָ ִעום,  אֹוְמָרּה  ָמקֹות,  ְּבָנל  ָמִ וכּו  ַמה  ַּגְמִלוֵאלע  ֶּבי  ִשְמנֹוי  ַרָּבי  ָאַמר 
ֶאְמָ ִעום.

ַרִּבו אֹוֵמרע ַמה ָמִ וכּו ְּבָנל ָמקֹות, אֹוְמָרּה ְרִבוִעום, ַאף ָכי אֹוְמָרּה ְרִבוִעום.

ֶּבי  וֹוָםָכי  ֶשְלַרִּבו  ְּבכֹו  ִוְשָמֵעאל  ַרִּבו  ָעַבר  ָהִראשֹוי,  ַּבּיֹות  ְּבאּוָשה,  ַהָשָכה  ֶאם  ּוְנֶשִקְדשּו 
ְּברֹוָקה, ְיָאַמר ְכִשְבֵרו ַרִּבו וֹוָםָכי ֶּבי כּוִרו.

ָאַמר ַרָּבי ִשְמנֹוי ֶּבי ַּגְמִלוֵאלע לֹא ָהִווכּו כֹוֲהִגוי ֵכי ְּבַוְבֶכה.

ַּבּיֹות ַהֵשִכו, ָעַבר ַרִּבו ֲםַכְכָוה ְּבכֹו ֶשְלַרִּבו וֹוֵסה ַהָּגִלוִלו, ְיָאַמר ְכִשְבֵרו ַרִּבו ֲעִקוָבה.

ָאַמר ַרָּבי ִשְמנֹוי ֶּבי ַּגְמִלוֵאלע ָכְך ָהִווכּו כֹוֲהִגות ְּבַוְבֶכה.

]י[

ְמַכִוי ֶשִהוא ַבשֹוָפר?

ִתְלמֹש לֹוַמר ״ְיַהֲעַבְרָת שֹוַפר״ )יוקרא נ״העט׳(.
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ֵאוי ִלו ֶאָלא ַבּיֹוֵבל, רֹאש ַהָשָכה ְמַכִוי?

ִתְלמֹש לֹוַמר ״ְיַהֲעַבְרָת שֹוַפר ְתרּוָעה, ַּבֹםֶשש ַהְשִבִעו, ֶּבָעשֹור ַלֹםֶשש ְּבוֹות ַהִכֻפִרות״ )יוקרא 
נ״העט׳(.

ֶשֵאוי ַתְלמּוש לֹוַמר ַּבֹםֶשש ַהְשִבוִעו, ּוַמה ַתְלמּוש לֹוַמר ַּבֹםֶשש ַהְשִבוִעו?

ֲהֵרו ְתרּוַעם ְשִבוִעו ַנזֹו, ַמה זֹו ַבשֹוָפר, ַאף ְתרּוַעם רֹאש ַהָשָכה ַבשֹוָפר.

]ז[

ְמַכִוי ֶשִהוא ְפשּוָטה ְלָפֶכוָה?

ִתְלמֹש לֹוַמר ״ְיַהֲעַבְרָת שֹוַפר״ )יוקרא נ״העט׳(.

ְמַכִוי ֶשִהוא ְפשּוָטה ְלַאֲםֶרוָה?

ִתְלמֹש לֹוַמר ״ַתֲעִבורּו שֹוָפר״ )יוקרא נ״העט׳(.

ֵאוי ִלו ֶאָלא ַבּיֹוֵבל, רֹאש ַהָשָכה ְמַכִוי?

ִתְלמֹש לֹוַמר ״ְיַהֲעַבְרָת שֹוַפר ְתרּוָעה, ַּבֹםֶשש ַהְשִבִעו, ֶּבָעשֹור ַלֹםֶשש ְּבוֹות ַהִכֻפִרות״ )יוקרא 
נ״העט׳(.

ֶשֵאוי ַתְלמּוש לֹוַמר ַּבֹםֶשש ַהְשִבוִעו, ַמה ַתְלמּוש לֹוַמר ַּבֹםֶשש ַהְשִבוִעו?

ֲהֵרו ְתרּוַעם ְשִבוִעו ַנזֹו, ַמה זֹו ְפשּוָטה ְלָפֶכוָה ּוְפשּוָטה ְלַאֲםֶרוָה, ַאף ְתרּוַעם רֹאש ַהָשָכה 
ְפשּוָטה ְלָפֶכוָה ּוְפשּוָטה ְלַאֲםֶרוָה.

]ם[

ְמַכִוי ִלֵתי ֶאם ָהָאמּור ַּבּיֹוֵבל ְּברֹאש ַהָשָכה, ְיֶאם ָהָאמּור ְּברֹאש ַהָשָכה ַּבּיֹוֵבל?

ִתְלמֹש לֹוַמר ״ַּבֹםֶשש ַהְשִבוִעו״, ״ַּבֹםֶשש ַהְשִבִעו״ )יוקרא נ״העט׳(, ִלְגֵזָרה ָשָיה.

]ט[

ְמַכִוי ֶשֵהי ָשֹלש ֶשְלָשֹלש ָשֹלש?

ִתְלמֹש לֹוַמר ״ְיַהֲעַבְרָת שֹוַפר ְתרּוָעה״ )יוקרא נ״העט׳(, ״ִזְנרֹוי ְתרּוָעה ִמְקָרא ֹקֶשש״, ״וֹות 
ְתרּוָעה ִוְהֶוה ָלֶנת״ )במשבר נ״טעא׳(.

ְמַלֵמש ֶשֵהי ָשֹלש ֶשְלָשֹלש ָשֹלש.

]ו[

ֵכוַ ש ֵסֶשר ְתִקונֹום?
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תֹוֵקַע, ֵמִרוַע ְיםֹוֵקַע, תֹוֵקַע, ֵמִרוַע ְיםֹוֵקַע, ָשֹלש ְתִקונֹום ֶשֵהי ֵתַשנ.

ֵשנּור ְתִקוָעה, ְכֵשו ְםרּוָעה, ֵשנּור ְתרּוָעה, ְשֹלָשה ְשָבִרות, ֵשנּור שֹוָפר, ְכֵשו ֶשְּיֵהא תֹוֵקַע.

ראש השכה וא, א

בראש השכה כפקשה שרה רםל יםכה מכלי א”ר אלנזר אםוא פקושה פקושה אםוא זנורה 
זנורה נםוב ברםל )בראשום ל, נב( יוזניר אלהות אם רםל ינםוב בםכה )שמיאל א א, 
ואתיא זכירה זכירה מראש השנה דכתיב )ויקרא כג, כד( שבתון זכרון  יוזנרה ה’  וט( 

תרועה.

ראש השכה טז, א

)יאמר( רבו ו םק למה םיקנוי בר”ה למה םיקנוי רםמכא אמר םקני אלא למה מרונוי 
מריעין רחמנא אמר זכרון תרועה.

ראש השכה נם, א - נם, ב

הווכי  וםפשוטא  ו א  לשור  הםיקנ  אימרם  זאם  רבא  אמר 
אנל יהא  רםמכא  אמר  מ ה  אניל  הםת  שםומא  מהי   הך 

אבל הנא )יוקרא נג, נש( זנריי םרינה נםוב יהאו מםנסק בנלמא היא קמ”ל.

ראש השכה נט, ב

וית טיב של ר”ה שםל להוים בשבם במקשש הוי םיקנוי אבל לא במשוכה.מכה”מ אמר 
רבו ליו בר לםמא אמר רבו םמא בר םכוכא נםיב אםש אימר )יוקרא נג, נש( שבםיי זנריי 
םרינה ינםיב אםש אימר )במשבר נט, א( וית םרינה והוה לנת לא קשוא נאי בוי”ט 

שםל להוים בשבם נאי בוית טיב שםל להוים בםיל.

ראש השכה לב, א

מכוי שאימרות מלנוים זנריכים ישיפרים ר”א אימר שנםוב )יוקרא נג, נש( שבםיי זנריי 
םרינה מקרא קשש שבםיי זה קשישם הוית זנריי אלי זנריכים םרינה אלי שיפרים מקרא 
קשש קששהי בנשוום מלאנה םאמר לי רבו נקובא מפכו מה לא כאמר שבםיי שבים שבי 
פםם הנםיב םםולה אלא שבםיי קששהי בנשוום מלאנה זנריי אלי זנריכים םרינה אלי 
שיפרים מקרא קשש זי קשישם הוית טמכוי שאימרות מלנוים םכוא רבו אימר )יוקרא נג, 
נב( אכו ה’ אלהונת יבםשש השבונו זי מלנים ורבו ויסו בר והישה אימר אוכי  רוך הרו 
היא אימר )במשבר ו, ו( יהוי לנת לזנריי לפכו אלהונת שאוי םלמיש לימר אכו ה’ אלהונת 
ימה םלמיש לימר אכו ה’ אלהונת זה בכה אב לנל מקית שכאמר בי זנריכים והוי מלנוים

ראש השכה לש, א

ימכוי לשלש של שלש שלש ם”ל יהנברם שיפר םרינה שבםיי זנריי םרינה וית םרינה 
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והוה לנת..

אוי לו אלא במשבר בר”ה מכוי ם”ל םרינה םרינה לגזורה שיה טישלש םרינים כאמרי 
בר”ה )יוקרא נג, נש( שבםיי זנריי םרינה )במשבר נט, א( וית םרינה )יוקרא נה, ט( 
יהנברם שיפר םרינה ישםו םקונים לנל אםם יאםם ומ וכי למשוי שלש םרינים ישש 
םרינה  זנריי  שבםיי  סיפרות  משברו  יאםם  םירה  משברו  שםות  בר”ה  כאמרי  םקונים 

יהנברם שיפר םרינה משברו םירה וית םרינה והוה לנת לםלמישי היא בא..

ורישלמו ראש השכה טז, ב

)במשבר ו׳עו׳( אכו ה’ אלהונת אלי מלנוים )יוקרא נ״גענ״ב( זנריי םרינה אלי הזנריכים 
)יוקרא נ״גענ״ש( שיפר םרינה אלי השיפרים נש נשיי ראש השכה. ויבל )שת( יהנברם 
בוית הנופירות שאוי םלמיש לימר בםשש  שיפר םרינה בםשש השבונו בנשיר לםשש 
השבונו מה םלמיש לימר בםשש השבונו אלא נל מה שאם נישה בר”ה היו נישה בנשיר 
לםשש מה נאי מלנוים זנריכים ישיפרים אף נאי מלנוים זנריכים ישיפרים. מכווי שהוא 
םנבורי  )שת(  ם”ל  לאםרוה  פשיטה  שהוא  ימכווי  שיפר  יהנברם  ם”ל  לפכוה  פשיטה 
שיפר נש נשיי ויבל. ר”ה יהנברם שיפר םרינה בנשיר לםשש בוה”נ שאוי םלמיש לימר 
בםשש השבונו מה ם”ל בםשש השבונו אלא מה שאם נישה בםשש השבונו נבנשיר 
לםשש מה נאי םיקנ ימרונ יםיקנ אף נאי םיקנ ימרונ יםיקנ. מכווי שהי שלש נל שלש 
שיפר  )שת(  םרינה  זנריי  נ״גענ״ש(  )יוקרא  םרינה  וית  נ״טעא׳(  )במשבר  ם”ל  שלש 
םרינה נש נשיי נר’ נקובה. נר’ ושמנאל םכו ר’ ושמנאל )שת( יםקנםת םרינה יםקנםת 

םרינה שכום םרינה וםקני למסנוהת.

זכרון תרועה  - פירושי הראשונים

רש"ו

ו םק  נקושם  לנת  לזניר  שיפרים,כ  יפסיקו  זנריכים  פסיקו  זנריי   - םרינה  זנריי  )נש( 
שקרב םםםוי אולע 

רשב"ת

יגי'  יהרוניםת בם י רים  נשנם'  םזנרי למקית.  ושו הםרינה  נל   - זנריי םרינה  )נש( 
יכזנרםת יגי'ע

אבי נזרא

יאםר שאמר לםקינ בם י רים בנל םשש, הכה זנריי םרינה גת וית םרינה מ יה לםקינ 
־בשיפר, יני בוית הנפירות. יאכו הכה ארמיז לך סישים ישות לבך אילו םבוכת. אמרי המ

נםוקות, שוית ר"ה וית השוי, יטנת הםרינה זנר למלנוים השת. יאםר שהנוקר נל ר"ם, 
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הוה ר"ם כוסי כנבש, נו בי היקת המשני. יבנםוש אמר וםזקאל בראשיי באםש לםשש )וםז' 
מה, ום(, יני םנשה בשבנה )שת שת, נ( בנביר המריבנ.

רמב"י יוקרא נג, נש

זנריי םרינה - פסיקו זנריכים יפסיקו שיפרים לזניר לנת נקשם ו םק שקרב םםםוי אול, 
לשיי רש"ו. יהוה  רוך הרב להבוא גת פסיקו המלנוים מי המשרש, שלא וםני שוזנור 
הנםיב פסיקו הזנריכים ישיפרים ילא וזנור המלנוים, ינבר שרשי איםת מפסיק יהוי לנת 
ו ו(, שאוי םלמיש לימר אכו ה' אלהונת, ימה םלמיש  לזנריי לפכו ה' אלהונת )במשבר 
לימר אכו ה' אלהונת, אלא זה בכוי אב נל מקית שאםה אימר זנריכים אםה סימך להת 

אם המלנוים, נשאוםא בם"נ )פרשה וא ב( יבמסנם ראש השכה )לב א(. 

אבל נל זה אסמנםא משברוהת, ימפירש אמרי )שת לש ב( הילנוי למקית שםיקנוי יאוי 
הילנוי למקית שמברנוי, פשוטא הא שאירווםא יהא שרבכי, לא  רונה שאנ"ג שהא ישאו 
יהא ספק. אבל "זנריי םרינה", נמי וית םרינה והוה לנת )במשבר נט א(, ואמר שכרונ 
בוית הזה יוהוה לכי לזנריי לפכו השת, נמי שכאמר להלי )שת ו ו( יםקנםת בם י רים 
יהוי לנת לזנריי לפכו אלהונת. יבנביר שאמר שת יבוית שמםםנת יבמינשונת יםקנםת 
בם י רים נל ניליםונת ינל זבםו שלמונת, ינאי  יה בםרינה סםת במינש הזה בלבש, 

־יאםרו ני אמר יהקרבםת אשה, הכה הםרינה הזאם אוכה הםרינה ההוא, שהוא בם י
 רים נל הקרבי יזאם אוכה נל הקרבי, אבל הוא םיבה בנל ושראל, יהוא בשיפר נו לא 
 יהי נשווי לנשים ם י רים, יסםת נל םרינה בשיפר הוא נמי שכאמר )להלי נה ט( 

יהנברם שיפר םרינהע

ילא פורש הנםיב טנת המ יה הזאם, למה הםרינה, ילמה כ טרך זנריי לפכו השת בוית 
הזה ויםר משאר הומות, ילמה ו יה להויםי מקרא קשש נלל. אבל מפכו שהיא בםששי 
של וית הנפירות בראש הםישש כראה שבי והוה שוי לפכוי וםברך נו בת ושוי נמות, בראש 
השכה ושב לנסא שיפט  שק, יאםרו ני בנשרם הומות ושא לפשנ נבשוי. כרמז בנםיב 

הנכוי נאשר כישנ בושראל מפו הכבואות יאבים קשישותע

ינל שרך האמם, םרינה הוא שנמשה לאביםוכי ילכי, שכאמר )םהלות פט טז( אשרו הנת 
וישנו םרינה, יננכוי שנםיב )ורמוה ש וט( םרינם מלםמה, נו השת אוש מלםמה. את 
ני, "וית םרינה והוה לנת", שוהוה הוית לםרינה לכי, יני "זנריי םרינה מקרא קשש", 
שוהוה הזנריי בםרינה, ילפונך היא מקרא קישש. ילא הי רך להזנור שיפר, נו השיפר 
רמז "בוית" יהםרינה בי, יהכה היא וית שוי ברםמות לא םרינם מלםמה. ימפכו זה הזנור 
הנםיב הםרינה, שנבר קבלה בוש רביםוכי ינל ושראל ריאות נש משה רבוכי שנל םרינה 
נלל  הםקונים  וזנור  ילא  םרינה  הנםיב  וזנור  ילמה  לאםרוה.  יפשיטה  לפכוה  פשיטה 
לא בראש השכה ילא בוית הנפירות, אבל הםקונה הוא הזנריי יהיא השיפר, יהםרינה 
נשמה, ימפכו שהוא נלילה מי הרםמות םקונה לפכוה ילאםרוה. ילפונך אמר "בוישנו 
םרינה", נו ב שקה ורימי נו םפארם ניזמי אםה. יהכה זה מביאר נו הנל םליו בםשיבה, 
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יבוית הנפירות במשם הרםמות,  ימכהוג נילמי,  אלא בראש השכה מםוםש במשם השוי 
יהיא מאמרת )ר"ה לב ב( מלך וישב נל נסא שוי יני', ראש השכה וית שוי ברםמות יוית 

הנפירות וית רםמות בשויע

ימי הנכוי שפורשכי םבוי טנת הנםיב במסנים )במשבר ו י ז( םרינה וםקני למסנוהת 
יבהקהול אם הקהל םםקני ילא םרוני, נו במסנוהת נםיב יוסנ מלאך האלהות )שמים 
וש וט(, ינםיב יופי י איובוך יוכיסי משכאוך מפכוך )במשבר ו לה(, נטנת פכו ה' בנישו 
רנ )םהלות לש וז(, יבהקהול אם הקהל כאמר )במשבר ו לי( שיבה ה' רבבים, נטנת יוהו 
בושיריי מלך בהםאסף ראשו נת וםש )שברות לג ה(. ינשרם הומות שבוי ראש השכה 
ה'  באים  יוגבה  בהת  וםנלה  הנפירות  בוית  נו  ספורים,  לנשר  ורמיז  הנפירות  לוית 
במשפט נושינ בקבלה, יגת וש בזה אים בשמות, שהםשש הזה מזלי מאזכות נו בי פלס 

ימאזכו משפט לה'ע

רמב"י - שרשה לראש השכה

נםב רש"ו ז"ל בפורישו הםימש זנריי םרינה פסיקו זנריי יפסיקו שיפרים לזניר להת 
נקושם ו םק שקרב םםםוי אול, זהי לשיכי, יאת ני  רוך הוה שובוא גת פסיקו המלנוים 

־מי המשרש שלא וםני בשית נכוי שוזנור הנםיב פסיקו זנריכים ישיפרים ילא וזנור המל
נוים, ירביםוכי ז"ל נבר שרשי אם נילת מפסיק יהוי לנת לזנריי לפכו אלהונת שאוי ם"ל 
אכו ה' אלהונת ימה ם"ל אכו ה' אלהונת זה בכה אב נל מקית שאםה אימר זנריכים אםה 
סימך להת אם המלנוים, נשאוםא בםירם נהכות יבמסנם ראש השכה )ל"ב א'(, אבל 
הרב ו ה לפרש הפסיק שאמר זנריי םרינה ילא אמר וית םרינה יהזנור זנריכים לזנריי 
ישיפרים לםרינה, ינל זה אוכי בא נהיגי שנל אלי השברות אסמנםא בנלמא הת שאוי 
קרואם הפסיקות מי הםירה נלל אלא משברו סיפרות הי, ימפירש אמרי בגמרא )ל"ש ב'( 
הילנוי למקית שםיקנוי יאוי הילנוי למקית שמברנוי, פשוטא הא שאירווםא יהא שרבכי, 
לא  רונא שאנ"ג שהא ישאו יהא ספק, אבל הרב אוכי משקשק נל נך בפורישו הםימש 

יניםב האסמנםים נמי שמי א איםת בספרא יבספרו יבמנולםאע

יני נםב בוית הנופירות םנבורי שיפר בנל אר נת ממשמנ שכאמר בוית הנופירות אוכו 
וישנ שהיא בנשיר לםישש את ני מה ם"ל בנשיר לםישש אלא םקונם בנשיר לםישש 
שיםה שבם בנל אר נת יאוי םקונם ראש השכה שיםה שבם בנל אר נת אלא בבום שוי 
בלבש, יאלי הברוםים מטנים שהי אסמנםים שהרו מפירש בגמרא בפ' בםרא שראש 
השכה )נ"ט ב'( נו הםקונים נילת של ראש השכה ישל וית הנופירות כנשים הוי בשבם, 
יאפולי של רשים מיםרם בשבם לפו שהוא םנמה יאוכה מלאנה, יםיקנוי הוי בשוי םירה 
בשבם של ראש השכה ישל וית הנופירות בנל מקית, ינכוי הםקונה בב"ש םקכם רבי ויםכי 
בי זנאו הוםה לאםר הםרבי לפו שגזרי בה מפכו שהנל םוובוי בםקונים יני', יהםור רבי 
ויםכי בי זנאו בב"ש מפכו שאומם ב"ש נלוהת, יאוי לנל זה נכוי בנוקר הנםיב נלל, ימה 
שהזנורי םקונם בנשיר שיםה שבם כמו לאי שיקא, אלא בא לימר שהוא כנשום בנל וית 
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הנופירות, נו השםוה בוית הנופירות שםל להוים בשבם ישםל להוים בםיל אםם הוא, 
שוית הנופירות נשבם לנל מלאנה בוי להי אה בוי לנל המלאנים, נשאמרו' )וימא ס"י 

ב'( נוריב הי אה לשבם ינוריב הי אה לוית הנופירותע

אבל פוריש זנריי םרינה נמי וית םרינה והוה לנת, אמר הנםיב שוהוה לכי הוית הזה 
שבםיי יוהוה לכי זנריי םרינה שכרונ בי יכזנר לפכו השת, ננכוי שכאמר להלי יםקנםת 

בם י רים נל ניליםונת יגי' יהוי לנת לזנריי יגי'ע

יהכה לא כםפרש בםירה הםרינה הזאם במה םהוה את בשיפר את בם י רים, יני לא 
ויםר  זנריי לפכו השת בוית הזה  פורש טנת המ יה הזאם למה הםרינה ילמה כ טרך 
משאר הומות, ילמה ו יה להויםי מקרא קישש נמי שהזנרםו למנלה, אבל מפכו שקראי 
הנםיב וית זנריי ימפכו שהיא בםששי של וית הנופירות בראש השכה, ורמיז שבי והוה שוי 
לפכו הקב"ה נו בת ושוי נמות, בראש השכה וזניר ו ירוי יושב לנסא שיפט  שק, יאםרו 
ני בנשרם הומות ושא לפשנ נבשוי יונפר נל השבות, נו הזנריי ואמרי איםי הנםיבות 
נל השוי בכשפטות, נמי נל פשנוי אשר נשה לא וזנרי לי, נל  שקיםוי אשר נשה לא 
םזנרכה, םטאים כנירו יפשנו אל םזניר נםסשך זניר לו אםה, וני הזנרנת בנף םםפשי, 
יהיא מזנור ניי להםפש, נילת נל שנם השוי, יני זנרה לו אלהות לטיבה יאל םמם םסשוע

יהכה כםכה לכי הםירה הנכוי הזה ברמז, יהוה כישנ בושראל מפו הכבואות יאבים קשישות 
נש משה רבוכי, ינשוי היא בושוכי קבלה ימפירסת בםלמיש, ימו שזנה להוים מקיבל בסםרו 
הםירה וראה הנכוי ויםר מפירש בנםיב ילשיי הםירה ויםר מביאר בי, נו הםרינה הוא 
שנמשה לאביםוכי ילכי, ינמי שכאמר אשרו הנת וישנו םרינה, ימה הנםיב הזה מאשר, 
הרבה וישנוי לנשים םרינה בם י רים יבשיפרים יאיו להת יאיו למזלת, יהרבה שאוכת 
וישנוי לםקינ נלל יאשרוהת יאשרו םלקת, אלא םרינה הוא משם השוי ילנך אמר םרינה 
וםקני למסנוהת, יאימר נלוה קימה ה' יופי י איובוך יגי', יני םראה נו םימם ורוםי כפלה 
מפכו הםרינה שנםוב נש וית אמרו לנת הרוני יהרוניםת, ינםוב יורוני נל הנת םרינה 
גשילה יםפיל הםימה, ילפו שהוא הוםה םםלה בנביש הארץ ר ה הקב"ה שםהוה משם 
השוי מםיםה נכגשת ילנך הוםה םרת, יאיכקליס רמז זה שםרגת יםרינם מלך בי ישנוכם 
מלנהיי בוכוהיי, ילפו שהםרינה משם השוי אמר אשרו הנת וישנו םרינה שמקרבם אלוה 
השנם נו הושונה םאמר נל השבקים נמי יהאשת ושנ יגי', בםילה יאוש לא ושנה, יאמר 
וית םרינה והוה לנת נו הוית והוה לכי, ילא הי רך להזנור שיפר נו השיפר רמז בוית 
יהםרינה בי, יהכה פורש הנםיב נו היא וית שוי ברםמות, יהיא שאמר באשרו הנת וישנו 
םרינה נו םפארם ניזמי אםה נו םפארם משם רםמות ינז משם השוי, יאלי שברות מסםרו 

הםירה הת יאוי ראיו לשבר בהת ברבות יגת לא לנל הוםושות.

ינשרם הומות שבוי ראש השכה לוית הנופירות רמז לנשרם ספורים, נו בוית הנופירות 
־וםנלה בהת יוגבה ה'  באים במשפט יהאל הקשיש נושינ בקבלה, יגת וש בזה אים בש

מות שהםישש הזה מזלי מאזכות, יהיא בםישש הזה מזל ה ימם, להגוש נו בי פלס ימאזכו 
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משפט לה', נמי טלה בכוסי שמירה נל נכוי הפסם שהוי המ רות ניבשות לי שהוה מזל 
אר ת לפו שנםת, יהוה במנלםי יבמבט טיב להת יהשפולי הקב"ה י יה לושראל לשםטי, 

יהיא שאמר מניר הברזל ממ רות נמי שאמר ראי יני'ע

הכה אמרכי שהיא וית שוי יהיא פוריש וית םרינה יזנריי םרינה, יהיא שבר מפירש בשברו 
רביםוכי נמי ששכוכי )ט"ז א'( בראש השכה נל באו נילת ניברוי לפכוי נבכו מריי, יאמרי 

שלשה ספרות כפםםוי בראש השכה יני', יני הרבה בשברוהתע

רבוכי בםוו
)נש( זנריי םרינה. זנריי פסיקו שיפרים לזניר להי נקשם ו םק שקרב םםםוי אול. ילא 
באר לכי הנםיב במה םהוה הםרינה את בשיפר את בם י רים, יני טנת הםרינה למה 
ינל מה, גת לא באר שהוית הזה היא וית השוי, יסםת הנםיב בשםו מלים אלה "זנריי 
םרינה" יסמך נל הקבלה נו לא מסרה הנםיב אלא לםנמות, יהת קבלי שהםרינה הזאם 
ויבלע )יוקרא נה, ט( "יהנברם שיפר  בשיפר מגזרה שיה שםרינה םרינה האמיר גבו 
םרינה", ימה הםת בשיפר אף נאי בשיפר, ימה שהיא וית השוי כרמז במלם "זנריי" נו 
היא לשיי כיפל נל השויע )במשבר ה, טי( "מזנרם ניי"ע )וםזקאל נא, נם( "יהיא מזנור 

־ניי להםפש", יני לשיי פקושה משם השוי, מלשייע )שמים נ, ה( "פיקש ניי אבים", יבפו
ריש אמרי ז"לע )ר"ה לב ב( פקשיכים הרו הי נזנריכים. כמ א שהנםיב באר ברמז נו הוית 

הזה וית השוי ראיו לשמינ בי קיל םרינה בשיפר נמי שקבלי רביםוכי ז"ל.
ימה שבאה פרשה זי סםימה ויםר משאר פרשוים המינשות, הנכוי היא מה שושינ בנכוכו 
םירםכי הקשישה איםת שהי מפכים השם ימנקרוה, נו נל מה שהנכוי ויםר כנלת יויםר 

־פכומו היא ויםר סםית יבא הלשיי בי בשרך ק רה יבמלים מינטים, ננכוי המ יה שב
םפולוי שהזנור בי הנםיבע )שמים וג, טי( "יהוה לאים נל ושנה ילטיטפים בוי נוכוך", 
ילילא הקבלה לא הווכי נימשוי נל נוקר מ יה זי מה הוא, גת לא מכוי הפרשוים נמה הי, 
גת לא הווכי משוגות ממשמנים הנםיבות המקימים שבגיף המויםשות להת שבהת ראיו 
להכוםי, יני מ ים  ו ום שאמרי רז"לע )מכםים מג ב( שהוא שקילה נכגש נל המ ים 
רז"ל,  לילא קבלם  יםמשה קשרות  םיטוי  וישנות משפטה בשמיכה  הווכי  לא  שבםירה, 
נו לשיי הנםיבות בזה סםית מאש. גת בנאי באםש לםשש שהיא םםלם םשביי הנשרה 
שאר  נשרך  ילםםית  לסםית  הנםיב  שראיו  יההנלמה  הסיש  מי  בי  וש  בויה"נ  הכשלת 
נכוכו הםירה הסםימות, יסםומםי נפו ריב הנלמםי. יזהי הנכוי שאוי זנריי נילת הכשמים 
מפירש בםירה אלא ברמזות, יסםומםי לריב הנלמםי, נו הםירה להמיי ושראל כםכה, לא 
לוםושות שבהת בלבש, ינכוי הנילת ההיא אוי נל הוםושות משוגוי איםי אוך היא, אף נו 
המיי הנת, נו נשת שאוי השג המםגשל במות וישנ ימשוג וסיש האש לפו שהיא הפני, ני 
הנילת ההיא השנלו בהפך מי הנילת הזה הגשמו, יאוי בנל הםימר וניל להשוגי בניש 
לםיש  להמיי  הגיפכות המישגות  הונישות  לבאר  הי רנה הםירה  ני  ינל  בםימר,  שהיא 
הנוי, ימםיך איםי ונישות שהת הנכים מה שו טרך האשת, ובא האשת אל הםנלום ההיא 

שהיא נוקר הנייכה.
קשש",  מקרא  םרינה  זנריי  שבםיי  לנת  והוה  לםשש  "באםש  י(  נט,  )יוק"ר  יבמשרשע 
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באםש לםשש, זה אברהת שנםיב ביע )וםזקאל לג, נש( "אםש הוה אברהת", זנריי םרינה, 
זה ו םק, מקרא קשש, זה ונקב. נייכם המשרש הזה נו םקונים ראש השכה רמז למשים 
ינשת שמשם הפםש למנלה הרםמות מקופוי איםה, שאלמלא ני הוה מםרוב ישירף אם 
הנילת נלי בשלהביםוי, ני הםרינה פשיטה לפכוה יפשיטה לאםרוה, יאולי הווכי םיקנוי 
םרינה לבשה הוה כראה בזה ק יץ כטונים. ילפו השרך הזה הרו בנםיב מפירש נו וית 

־ראש השכה וית השוי היא מלשיי "םרינה", יהיא ברםמות מלשיי "זנריי", יא"נ והוה "זנ
ריי םרינה" נמיע )להלי נה, ט( שיפר םרינה, )במשבר נט, א( וית םרינה, יזה מביאר.
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מהו זכרון תרועה? מפרשת פנחס אפשר ללמוד שאין הכוונה לזכור את התרועה, אלא 
תרועה שפועלת זכרון, שכן יש תרועה בלי זכרון ואין זכרון בלי תרועה. אם כן יש 

לחפש מה משמעות הפועל זכרון במקרא. 
התורה עוסקת הרבה בזכרון, ויש בהם שני סוגים חשובים. האחד הוא זכרון שאנחנו 
זוכרים, ועל יסודו נוסדו מצוות שבת לזכור מעשה בראשית, ומצוות הפסח והמועדים 
לזכור יציאת מצרים. ויש עוד סוג שני שהוא הזכרון שאנחנו נזכרים בו, כלומר שי”י 
זוכר בו, בסוג הזה השני נפרש את זכרון תרועה. מאחר ולא נתפרש את מה היום הזה 
מזכיר, אם כן הוא הזכרון העצמי שבו אנחנו נזכרים בפני י”י, נעקוב אחרי זכרונות 

י”י במקרא. 

ישנם גם שמות נרדפים לזכירה, אמרו פקדונות הרי הן כזכרונות, רואים אנחנו לדוגמא 
את ההקבלה בין “וי”י פקד את שרה”, “ויזכר אלהים את רחל”. יש לדייק מה ההבדל 

ביניהם וכיצד הם משמעים לענין אחד.

זכירת בני אדם לפקדם לטוב - בתורה

א[ זכירת נח והאנושות במבול

בראשום ם

ִאּ֖תֹו  ר  ֲאֶׁש֥ ה  ְוֶאת־ָּכל־ַהְּבֵהָמ֔ ַחָּי֙ה  ָּכל־ַהֽ ת  ְוֵא֤ ַח  ֶאת־ֹנ֔ ֱאלִֹהי֙ם  ר  ַוִּיְזֹּכ֤ )א( 
ִים: ּכּו ַהָּמֽ ֶרץ ַוָּיֹׁש֖ ים ֙רּוַח֙ ַעל־ָהָא֔ ר ֱאלִֹה֥ ה ַוַּיֲעֵב֨ ַּבֵּתָב֑

ב[ זכירת הברית עם נח והאנושות אחר המבול

בראשום ט

ר: ַח ְוֶאל־ָּבָנ֥יו ִאּ֖תֹו ֵלאֹמֽ אֶמר ֱאלִֹהי֙ם ֶאל־ֹנ֔ ֹ֤ )ח( ַוּי

ם: ֲחֵריֶכֽ ם ַאֽ ת־ַזְרֲעֶכ֖ ם ְוֶאֽ י ִאְּתֶכ֑ ים ֶאת־ְּבִריִת֖ י ִהְנִנ֥י ֵמִק֛ )ט( ַוֲאִנ֕

ם  ֶרץ ִאְּתֶכ֑ ה ּֽוְבָכל־ַחַּי֥ת ָהָא֖ ם ָּב֧עֹוף ַּבְּבֵהָמ֛ ר ִאְּתֶכ֔ ַחָּי֙ה ֲאֶׁש֣ ֶפׁש ַהֽ ת ָּכל־ֶנ֤ )י( ְוֵא֨
ֶרץ: ל ַחַּי֥ת ָהָאֽ ה ְלֹכ֖ י ַהֵּתָב֔ ִמֹּכל֙ ֹיְצֵא֣

א־ ֹֽ י ַהַּמּ֑בּול ְול ר ֖עֹוד ִמֵּמ֣ ת ָּכל־ָּבָׂש֛ א־ִיָּכֵר֧ ֹֽ ם ְול י ֶאת־ְּבִריִת֙י ִאְּתֶכ֔ )יא( ַוֲהִקֹמִת֤
ֶרץ: ת ָהָאֽ ִיְהֶי֥ה ֛עֹוד ַמּ֖בּול ְלַׁשֵח֥

ין  ּוֵב֛ ם  יֵניֶכ֔ ּוֵב֣ ֵּביִנ֙י  ן  ֹנֵת֗ ֲאֶׁשר־ֲאִנ֣י  ֽאֹות־ַהְּבִרי֙ת  את  ֹ֤ ז ים  ֱאלִֹה֗ אֶמר  ֹ֣ ַוּי )יב( 
ְיָת֙ה  �ן ְוָהֽ ָעָנ֑ ִּתי ֶּבֽ י ָנַת֖ ם:k)יג( ֶאת־ַקְׁשִּת֕ ת עֹוָלֽ ם ְלֹדֹר֖ ר ִאְּתֶכ֑ ָּכל־ֶנֶ֥פׁש ַחָּי֖ה ֲאֶׁש֣

ֶרץ: ין ָהָאֽ ית ֵּביִנ֖י ּוֵב֥ ְל֣אֹות ְּבִר֔

�ן: ֶׁשת ֶּבָעָנֽ ה ַהֶּק֖ ֶרץ ְוִנְרֲאָת֥ �ן ַעל־ָהָא֑ י ָעָנ֖ ְנִנ֥ ה ְּבַעֽ )יד( ְוָהָי֕
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ר  ין ָּכל־ֶנֶ֥פׁש ַחָּי֖ה ְּבָכל־ָּבָׂש֑ ם ּוֵב֛ יֵניֶכ֔ ר ֵּביִנ֙י ּוֵב֣ י ֲאֶׁש֤ י ֶאת־ְּבִריִת֗ )טו( ְוָזַכְרִּת֣
ר: ת ָּכל־ָּבָׂשֽ ִי֙ם ְלַמּ֔בּול ְלַׁשֵח֖ ה ֤עֹוד ַהַּמ֙ ְהֶי֨ א־ִיֽ ֹֽ ְול

ים ּוֵבי֙ן  ין ֱאלִֹה֔ ם ֵּב֣ ית עֹוָל֔ יָה ִלְזֹּכ֙ר ְּבִר֣ �ן ּוְרִאיִת֗ ָעָנ֑ ֶׁשת ֶּבֽ ה ַהֶּק֖ )טז( ְוָהְיָת֥
ֶרץ: ר ַעל־ָהָאֽ ר ֲאֶׁש֥ ה ְּבָכל־ָּבָׂש֖ ָּכל־ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֔

ין ָּכל־ י ּוֵב֥ ִתי ֵּביִנ֕ ר ֲהִקֹמ֔ את ֽאֹות־ַהְּבִרי֙ת ֲאֶׁש֣ ֹ֤ ַח ז ים ֶאל־ֹנ֑ אֶמר ֱאלִֹה֖ ֹ֥ )יז( ַוּי
ֶרץ: ר ַעל־ָהָאֽ ר ֲאֶׁש֥ ָּבָׂש֖

ג[ זכירת אברהם להציל את לוט מסדום

בראשום וט

ם  ֶאת־ַאְבָרָה֑ ים  ֱאלִֹה֖ ר  ַוִּיְזֹּכ֥ ר  ַהִּכָּכ֔ י  ֶאת־ָעֵר֣ ֱאלִֹהי֙ם  ת  ְּבַׁשֵח֤ י  ַוְיִה֗ )כט( 
ן ֽלֹוט: ב ָּבֵה֖ ים ֲאֶׁשר־ָיַׁש֥ ָעִר֔ ה ַּבֲהֹפְך֙ ֶאת־ֶה֣ ח ֶאת־לֹו֙ט ִמּ֣תֹוְך ַהֲהֵפָכ֔ ַוְיַׁשַּל֤

ד[ פקידת שרה בבן

בראשום נא

ר: ר ִּדֵּבֽ ה ַּכֲאֶׁש֥ ה ְלָׂשָר֖ ֛ ַעׂש ְיֹהוָ ר ַוַּי֧ ר ָאָמ֑ ה ַּכֲאֶׁש֣ ד ֶאת־ָׂשָר֖ ה ָּפַק֥ ֛ יֹהוָ )א( ַוֽ
ים:ז ר ֹא֖תֹו ֱאלִֹהֽ ד ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥ יו ַלּמֹוֵע֕ ן ִלְזֻק�ָנ֑ ם ֵּב֖ ה ְלַאְבָרָה֛ ֶלד ָׂשָר֧ )ב( ַוַּתַה֩ר ַוֵּת֨

ה[ זכירת רחל בפתיחת רחמה

בראשום ל

ּה: ח ֶאת־ַרְחָמֽ ים ַוִּיְפַּת֖ ע ֵאֶל֙יָה֙ ֱאלִֹה֔ ל ַוִּיְׁשַמ֤ ים ֶאת־ָרֵח֑ ר ֱאלִֹה֖ )כב( ַוִּיְזֹּכ֥

פקידת שרה כשל רבים דמיא

ראש השכה לב, בע פקשיכים הרו הי נזנריכים נגיי )בראשום נא, א( יה' פקש אם שרה 
ינגיי )שמים ג, טז( פקיש פקשםו אםנת שברו ר' ויסו ר' והישה אימר גאוכי נזנריכים ילר' 
ויסו כהו כמו שפקשיכים הרו הי נזנריכים יה' פקש אם שרה פקשיי שוםוש היא נויי שאםי 

רבות מוכה נרבות שמוא
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ו[ פקידת וזכירת ישראל במצרים

בראשום כ

ה  ם ְוֶהֱעָל֤ ד ֶאְתֶכ֗ ד ִיְפֹק֣ ים ָּפֹק֧ אלִֹה֞ ת ֵוֽ י ֵמ֑ יו ָאֹנִכ֖ אֶמר יֹוֵס֙ף ֶאל־ֶאָח֔ ֹ֤ )כד( ַוּי
ב:  ק ּֽוְלַיֲעֹקֽ ם ְלִיְצָח֖ ע ְלַאְבָרָה֥ ר ִנְׁשַּב֛ ֶרץ ֲאֶׁש֥ את ֶאל־ָהָא֕ ֹ֔ ֶרץ ַהּז ֶאְתֶכ֙ם ִמן־ָהָא֣

ם  ֶאְתֶכ֔ ֱאלִֹהי֙ם  ד  ִיְפֹק֤ ד  ָּפֹק֨ ר  ֵלאֹמ֑ ל  ִיְׂשָרֵא֖ ֶאת־ְּבֵנ֥י  ף  יֹוֵס֔ ע  ַוַּיְׁשַּב֣ )כה( 
ה: י ִמֶּזֽ ם ֶאת־ַעְצֹמַת֖ ְוַהֲעִלֶת֥

שמים ב

ל ִמן־ י־ִיְׂשָרֵא֛ ִים ַוֵּיָאְנ֧חּו ְבֵנֽ ֶלְך ִמְצַר֔ ם ַוָּיָ֙מ֙ת ֶמ֣ ים ָהֵה֗ ַרִּב֜ ים ָהֽ )כג( ַוְיִה֩י ַבָּיִמ֨
ה: ים ִמן־ָהֲעֹבָדֽ ם ֶאל־ָהֱאלִֹה֖ ַעל ַׁשְוָעָת֛ קּו ַוַּת֧ ה ַוִּיְזָע֑ ָהֲעֹבָד֖

ם  ר ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־ְּבִרי֔תֹו ֶאת־ַאְבָרָה֖ ם ַוִּיְזֹּכ֤ ים ֶאת־ַנֲאָקָת֑ ע ֱאלִֹה֖ )כד( ַוִּיְׁשַמ֥
ב: ת־ַיֲעֹקֽ ק ְוֶאֽ ֶאת־ִיְצָח֥

ים: ס �ַדע ֱאלִֹהֽ ל ַוֵּי֖ ים ֶאת־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ �ְרא ֱאלִֹה֖ )כה( ַוַּי֥

שמים ג

ה  ֵתיֶכ֙ם ִנְרָא֣ י ֲאֹבֽ ה ֱאלֵֹה֤ ל ְוָאַמְרָּת֤ ֲאֵלֶה֙ם ְיֹהָו֞ ַסְפָּת֞ ֶאת־ִזְק�ֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֗ ְך ְוָאֽ )טז( ֵל֣
ם ְוֶאת־ֶהָעׂ֥שּוי  ְדִּת֙י ֶאְתֶכ֔ ד ָּפַק֙ ר ָּפֹק֤ ב ֵלאֹמ֑ ק ְוַיֲעֹק֖ ם ִיְצָח֥ י ַאְבָרָה֛ י ֱאלֵֹה֧ ֵאַל֔

ִים: ם ְּבִמְצָרֽ ָלֶכ֖

שמים ש

ָרָא֙ה  י  ְוִכ֤ ל  ִיְׂשָרֵא֗ ֶאת־ְּבֵנ֣י  ה  ְיֹהָו֜ ד  י־ָפַק֨ ִּכֽ �ִּיְׁשְמ֡עּו  ַוֽ ם  ָהָע֑ ן  �ַּיֲאֵמ֖ ַוֽ )לא( 
ְׁשַּתֲחֽוּו: �ִּיְּק֖דּו ַוִּיֽ ם ַוֽ ֶאת־ָעְנָי֔

שמים י

א  ֹ֥ ל ה  ְיֹהָו֔ י  ּוְׁשִמ֣ י  ַׁשָּד֑ ל  ְּבֵא֣ ב  ל־ַיֲעֹק֖ ְוֶאֽ ק  ֶאל־ִיְצָח֥ ם  ֶאל־ַאְבָרָה֛ א  ָוֵאָר֗ )ג( 
ם: ְעִּתי ָלֶהֽ נֹוַד֖

ֶרץ  ֶא֥ ת  ֵא֛ ַען  ְּכָנ֑ ֶרץ  ֶאת־ֶא֣ ם  ָלֶה֖ ת  ָלֵת֥ ם  ִאָּת֔ ֶאת־ְּבִריִת֙י  ִתי  ֲהִקֹמ֤ ם  ְוַג֨ )ד( 
ּה: �רּו ָבֽ ם ֲאֶׁשר־ָּג֥ ְמֻגֵריֶה֖

ם  ים ֹאָת֑ ִים ַמֲעִבִד֣ ר ִמְצַר֖ ל ֲאֶׁש֥ ת־ַנֲאַק֙ת ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ְעִּתי ֶאֽ ם׀ ֲאִנ֣י ָׁשַמ֗ )ה( ְוַג֣
י: ר ֶאת־ְּבִריִתֽ ָוֶאְזֹּכ֖
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שמים וג

י ִיְׂשָרֵאל֙  יַע ֶאת־ְּבֵנ֤ ַע ִהְׁשִּב֜ ף ִעּ֑מֹו ִּכ֩י ַהְׁשֵּב֨ ה ֶאת־ַעְצ֥מֹות יֹוֵס֖ ח ֹמֶׁש֛ )יט( ַוִּיַּק֥
ם: י ִמֶּז֖ה ִאְּתֶכֽ ם ֶאת־ַעְצֹמַת֛ ם ְוַהֲעִליֶת֧ ד ֱאלִֹהי֙ם ֶאְתֶכ֔ ד ִיְפֹק֤ ר ָּפֹק֨ ֵלאֹמ֔

זכירת אנשים לפקדם לטוב - בנביאים
א[ זכירת ופקידת חנה בבניםח

שמיאל א א

ָתה  ָהָרָמ֑ ם  ֶאל־ֵּביָת֖ אּו  ַוָּיֹב֥ בּו  ַוָּיֻׁש֛ ה  ְיֹהָו֔ ִלְפֵנ֣י  ְׁשַּתֲחוּ֙ו  ַוִּיֽ ֶקר  ַבֹּב֗ מּו  ַוַּיְׁשִּכ֣ )יט( 
ה:  ָה ְיֹהָוֽ ֶר֖ ְזּכְ ֽ ה ִאְׁשּ֔תֹו ַוּיִ �ַדע ֶאְלָקָנ֙ה ֶאת־ַחָּנ֣ ַוֵּי֤

שמיאל א ב

ל  י ָב֑נֹות ַוִּיְגַּד֛ ה־ָבִנ֖ים ּוְׁשֵּת֣ ֶלד ְׁשלָֹׁשֽ ַהר ַוֵּת֥ ה ַוַּת֛ ד ְיֹהָו֙ה ֶאת־ַחָּנ֔ י־ָפַק֤ )כא( ִּכֽ
ה: ס ל ִעם־ ְיֹהָוֽ ַער ְׁשמּוֵא֖ ַהַּנ֥

ב[ זכירת אפרים

ורמוהי לא, וא

ֲהֵבן ַיִקּיר ִלי ֶאְפַרִים ִאם ֶיֶלד ַשֲׁעֻשִׁעים ִכּי ִמֵדּי ַדְבִּרי ּבֹו ָזֹכר ֶאְזְכֶּרּנּו עֹוד 
ַעל ֵכּן ָהמּו ֵמַעי לֹו ַרֵחם ֲאַרֲחֶמּנּו ְנֻאם ְיֹהָוה.

 זכירת אנשים לפקדם לטוב - בכתובים

א[ זכירות לטובה בתהלים

םהלות ם, ה

ָמה ֱאנֹוׁש ִכּי ִתְזְכֶּרּנּו ּוֶבן ָאָדם ִכּי ִתְפְקֶדּנּו.

םהלות ט, וג

. ִכּי ֹדֵרׁש ָדִּמים אֹוָתם ָזָכר לֹא ָשַׁכח ַצֲעַקת ]ֲעָנִוים[ )עניים(

ראש השכה וא, א ע בראש השכה כפקשה םכה ם 
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םהלות נ, ש

ָלה: ֶנ֣ה ֶסֽ ָך ְועֹוָלְתָך֖ ְיַדּשְׁ ר ָּכל־ִמְנֹחֶת֑ ִיְזֹּכ֥

םהלות נם, לט

ַוִיְּזֹכּר ִכּי ָבָשׂר ֵהָמּה רּוַח הֹוֵלְך ְולֹא ָיׁשּוב.ט

םהלות  ם, ג

ָזַכר ַחְסּדֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ְלֵבית ִיְשָׂרֵאל ָראּו כל ַאְפֵסי ָאֶרץ ֵאת ְיׁשּוַעת ֱאלֵֹהינּו.

םהלות קה, ם

ָזַכר ְלעֹוָלם ְבִּריתֹו ָדָּבר ִצָוּה ְלֶאֶלף ּדֹור

םהלות קה, מב

ִכּי ָזַכר ֶאת ְדַּבר קְדׁשֹו ֶאת ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו.

םהלות קי, מה

ַוִיְּזֹכּר ָלֶהם ְבִּריתֹו ַוִיָּנֵּחם ְכֹּרב ֲחָסָדו.

םהלות קוא, ה

ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו ִיְזֹכּר ְלעֹוָלם ְבִּריתֹו.

ב[ זכירות נחמיהי

כםמוה ה, וט

זְכָרה ִלּי ֱאלַֹהי ְלטֹוָבה ֹכּל ֲאֶשׁר ָעִשׂיִתי ַעל ָהָעם ַהֶזּה.

ויזכור כי בשר המה

ראש השכה לב, ב נל המשכה אוי מזנורות מלנים זנריי שיפר של פירנכיםע זנריי נגיי 
)םהלות נם, לט( יוזניר נו בשר המה יגי'. י ל"נ.

זכרונות נחמיה של יחיד

ראש השכה לב, בע אוי מזנורוי זנריי של וםוש יאפולי לטיבה נגיי )םהלות קי, ש( זנרכו ה' 
בר יי נמך ינגיי )כםמוה ה, וט( זנרה לו אלהו לטיבה
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כםמוה י, וש

זכָרה ֱאלַֹהי ְלטֹוִבָיּה ּוְלַסְנַבַלּט ְכַּמֲעָשׂיו ֵאֶלּה ְוַגם ְלנֹוַעְדָיה ַהְנִּביָאה ּוְלֶיֶתר 
ַהְנִּביִאים ֲאֶשׁר ָהיּו ְמָיְרִאים אֹוִתי.

כםמוה וג, וש

זְכָרה ֱאלַֹהי ְלטֹוִבָיּה ּוְלַסְנַבַלּט ְכַּמֲעָשׂיו ֵאֶלּה ְוַגם ְלנֹוַעְדָיה ַהְנִּביָאה ּוְלֶיֶתר 
ַהְנִּביִאים ֲאֶשׁר ָהיּו ְמָיְרִאים אֹוִתי.

כםמוה וג, נב

ָוֹאְמָרה ַלְלִוִיּם ֲאֶשׁר ִיְהיּו ִמַטֲּהִרים ּוָבִאים ֹשְׁמִרים ַהְשָּׁעִרים ְלַקֵדּׁש ֶאת יֹום 
ַהַשָּׁבּת ַגּם זֹאת זְכָרה ִלּי ֱאלַֹהי ְוחּוָסה ָעַלי ְכֹּרב ַחְסֶדָּך.

כםמוה וג, נט

זְכָרה ָלֶהם ֱאלָֹהי ַעל גֳאֵלי ַהְכֻּהָנּה ּוְבִרית ַהְכֻּהָנּה ְוַהְלִוִיּם.

כםמוה וג, לא

ּוְלֻקְרַבּן ָהֵעִצים ְבִּעִתּים ְמֻזָמּנֹות ְוַלִבּּכּוִרים זְכָרה ִלּי ֱאלַֹהי ְלטֹוָבה.

זכירת ראשונים- בתורה

זכירת ברית אבות בתוכחת בחקותי

יוקרא ני

ף ֶאת־ ק ְוַא֨ י ִיְצָח֜ י ַיֲע֑קֹוב ְוַא֩ף ֶאת־ְּבִריִת֨ י ֶאת־ְּבִריִת֣ )מב( ְוָזַכְרִּת֖
ר: ֶרץ ֶאְזֹּכֽ ר ְוָהָא֥ ם ֶאְזֹּכ֖ י ַאְבָרָה֛ ְּבִריִת֧

ם ִיְר֣צּו ֶאת־ ם ְוֵה֖ יָה ָּבְהַׁשָּמ֙ה ֵמֶה֔ ֶרץ ֶאת־ַׁשְּבֹתֶת֗ ם ְוִת֣ ב ֵמֶה֜ )מג( ְוָהָאֶר֩ץ ֵּתָעֵז֨
ם: ה ַנְפָׁשֽ י ָּגֲעָל֥ סּו ְוֶאת־ֻחֹּקַת֖ י ָמָא֔ ַען ְּבִמְׁשָּפַט֣ ַען ּוְבַי֔ ם ַי֣ ֲעֹוָנ֑

א־ְגַעְלִּתי֙ם  ֹֽ ְול ים  א־ְמַאְסִּת֤ ֹֽ ל ם  ְיֵביֶה֗ ֹאֽ ֶרץ  ְּבֶא֣ ם  ְהיֹוָת֞ ִּבֽ את  ֹ֠ ְוַאף־ַּגם־ז )מד( 
ם: ה ֱאלֵֹהיֶהֽ י ְיֹהָו֖ י ֲאִנ֥ ם ִּכ֛ י ִאָּת֑ ר ְּבִריִת֖ ם ְלָהֵפ֥ ְלַכּלָֹת֔

ִים  ֶרץ ִמְצַר֜ אִתי־ֹאָת֩ם ֵמֶא֨ ר הֹוֵצֽ ים ֲאֶׁש֣ ית ִראֹׁשִנ֑ ם ְּבִר֣ י ָלֶה֖ )מה( ְוָזַכְרִּת֥
ה: י ְיֹהָוֽ ים ֲאִנ֥ ם ֵלאלִֹה֖ ם ִלְה֥יֹות ָלֶה֛ ְלֵעיֵנ֣י ַהּגֹוִי֗
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זכירת ראשונים - בנביאים

ושנוה סג, וא

ַוִיְּזֹכּר ְיֵמי עֹוָלם ֹמֶשׁה ַעּמֹו ַאֵיּה ַהַמֲּעֵלם ִמָיּם ֵאת ֹרֵעי צֹאנֹו ַאֵיּה ַהָשּׂם 
ְבִּקְרּבֹו ֶאת רּוַח קְדׁשֹו.

ורמוהי ב, ב

ִיְך  ֶסד ְנעּוַר֔ ְרִּתי ָלְך֙ ֶח֣ ה ָזַכ֤ ר ְיֹהָו֔ ה ָאַמ֣ ר ֹּכ֚ ם ֵלאֹמ֗ ָראָת֩ ְבָאְזֵנ֙י ְירּוָׁשַלִ֜ ְך ְוָקֽ ָהלֹ֡
ה: א ְזרּוָעֽ ֹ֥ ֶרץ ל ר ְּבֶא֖ ְך ַאֲחַר֙י ַּבִּמְדָּב֔ ִיְך ֶלְכֵּת֤ ת ְּכלּולָֹת֑ ַאֲהַב֖

וםזקאל טז, ס

ְוָזַכְרִתּי ֲאִני ֶאת ְבִּריִתי אֹוָתְך ִבּיֵמי ְנעּוָרִיְך ַוֲהִקימֹוִתי ָלְך ְבִּרית עֹוָלם.

זכירה לשכר ועונש

א[ פוקד עון ונוצר חסד

שמים נ

ֵקד  א ֹּפ֠ ל ַקָּנ֔ יָך֙ ֵא֣ ה ֱאלֶֹה֙ ֤ י ְיֹהוָ ֹנִכ֞ י ָאֽ ֒ם ִּכ֣ א ָתָעְבֵד֑ ֹ֣ ֘ם ְול ֥�ה ָלֶה֖ א־ִתְׁשַּתֲחֶו֣ ֹֽ )ה( ל
י: ֽ ים ְלֹׂשְנָא֑ ים ְוַעל־ִרֵּבִע֖ ים ַעל־ִׁשֵּלִׁש֥ ת ַעל־ָּבִנ֛ ֲעֹ֨ון ָאֹב֧

י: י ִמְצֹוָתֽ י ּוְלֹׁשְמֵר֥ ים ְלֹאֲהַב֖ ֶס֙ד ַלֲאָלִפ֑֔ ֶׂשה ֶח֖֨ ֤ )ו( ְוֹע֥

שברות ה

ֵקד  א ֹּפ֠ ל ַקָּנ֔ יָך֙ ֵא֣ ה ֱאלֶֹה֙ ֤ י ְיֹהוָ י ָאֹנִכ֞ ֒ם ִּכ֣ א ָתָעְבֵד֑ ֹ֣ ֘ם ְול ֥�ה ָלֶה֖ )ט( לֹא־ִתְׁשַּתֲחֶו֣
י: ֽ ים ְלֹׂשְנָא֑ ים ְוַעל־ִרֵּבִע֖ ים ְוַעל־ִׁשֵּלִׁש֥ ֲעֹ֨ון ָא֧בֹות ַעל־ָּבִנ֛

י: י ִמְצֹוָתֽ י ּוְלֹׁשְמֵר֥ ים ְלֹאֲהַב֖ ֲאָלִפ֑֔ ֶס֙ד ַלֽ ֶׂשה ֶח֖֨ ֤ )י( ְוֹע֥

שמים לש

ִים  ַאַּפ֖ ֶרְך  ֶא֥ ְוַחּ֑נּון  ַר֖חּום  ל  ֵא֥ ה  ְיֹהָו֔ ה׀  ְיֹהָו֣ ַוִּיְקָר֒א  ַעל־ָּפָני֘ו  ה׀  ְיֹהָו֥ ר  ַוַּיֲעֹב֨ )ו( 
ת: ֶסד ֶוֱאֶמֽ ְוַרב־ֶח֥

ֲעֹ֣ון  ד׀  ֹּפֵק֣ ה  ְיַנֶּק֔ א  ֹ֣ ל ְוַנֵּק֙ה  ה  ְוַחָּטָא֑ ַׁשע  ָוֶפ֖ ָעֹ֛ון  א  ֹנֵׂש֥ ים  ָלֲאָלִפ֔ ֶס֙ד  ֶח֙ ר  ֹנֵצ֥ )ז( 
ים: ים ְוַעל־ִרֵּבִעֽ ים ַעל־ִׁשֵּלִׁש֖ ָא֗בֹות ַעל־ָּבִני֙ם ְוַעל־ ְּבֵנ֣י ָבִנ֔
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במשבר וש

ד ֲעֹ֤ון  ה ֹּפֵק֞ א ְיַנֶּק֔ ֹ֣ ַׁשע ְוַנֵּק֙ה ל א ָעֹ֖ון ָוָפ֑ ֶסד ֹנֵׂש֥ ִי֙ם ְוַרב־ֶח֔ ֶרְך ַאַּפ֙ ה ֶא֤ )יח( ְיֹהָו֗
ים: ים ְוַעל־ִרֵּבִעֽ ים ַעל־ ִׁשֵּלִׁש֖ ָאבֹו֙ת ַעל־ָּבִנ֔

ב[ יום פקידת עון

שמים לב

יָך  ְך ְלָפֶנ֑ י ֵיֵל֣ ה ַמְלָאִכ֖ ְך ִהֵּנ֛ ְרִּת֙י ָל֔ ל ֲאֶׁשר־ִּדַּב֙ ם ֶא֤ ה ֶאת־ָהָע֗ ְך׀ ְנֵח֣ ה ֵל֣ )לד( ְוַעָּת֞
ם: ם ַחָּטאָתֽ י ֲעֵלֶה֖ י ּוָפַקְדִּת֥ ּוְב֣יֹום ָּפְקִד֔

יוקרא ום

יָה: ֶרץ ֶאת־ֹיְׁשֶבֽ א ָהָא֖ יָה ַוָּתִק֥ ד ֲעֹוָנּ֖ה ָעֶל֑ ֶרץ ָוֶאְפֹק֥ א ָהָא֔ )כה( ַוִּתְטָמ֣

ורמוהי מש, נא

ַאֶתּם  ְירּוָשַׁלִם  ּוְבֻחצֹות  ְיהּוָדה  ְבָּעֵרי  ִקַטְּרֶתּם  ֲאֶשׁר  ַהִקֵּטּר  ֶאת  ֲהלֹוא 
ַוֲאבֹוֵתיֶכם ַמְלֵכיֶכם ְוָשֵׂריֶכם ְוַעם ָהָאֶרץ ֹאָתם ָזַכר ְיֹהָוה ַוַתֲּעֶלה ַעל ִלּבֹו.

ג[ מזכרת עון

במשבר ה

ת  יָה ֲעִׂשיִר֥ יא ֶאת־ָקְרָּבָנּ֙ה ָעֶל֔ יׁש ֶאת־ִאְׁשּתֹ֘ו ֶאל־ַהֹּכֵה֒ן ְוֵהִב֤ יא ָהִא֣ )טו( ְוֵהִב֨
ת  י־ִמְנַח֤ ִּכֽ ה  ְלֹבָנ֔ ָעָלי֙ו  ן  א־ִיֵּת֤ ֹֽ ְול ֶמן  ֶׁש֗ יו  ָעָל֜ ק  א־ִיֹצ֨ ֹֽ ל ים  ְׂשֹעִר֑ ַמח  ֶק֣ ה  ָהֵאיָפ֖

ֶרת ָעֹֽון: ת ִזָּכ֖רֹון ַמְזֶּכ֥ ְקָנֹא֙ת ֔הּוא ִמְנַח֥

וםזקאל נט, טז

ְולֹא ִיְהֶיה עֹוד ְלֵבית ִיְשָׂרֵאל ְלִמְבָטח ַמְזִכּיר ָעון ִבְּפנֹוָתם ַאֲחֵריֶהם ְוָיְדעּו ִכּי 
ֲאִני ֲאֹדָני ֱיֹהִוה.

הישנ ז, ב

ּוַבל יֹאְמרּו ִלְלָבָבם כׇּל ָרָעָתם ָזָכְרִתּי ַעָתּה ְסָבבּום ַמַעְלֵליֶהם ֶנֶגד ָפַּני ָהיּו.

הישנ ם, וג

ְוִיְפֹקד  ָנם  ֲעוֺ ִיְזֹכּר  ַעָתּה  ָרָצם  לֹא  ְיֹהָוה  ַוֹיּאֵכלּו  ָבָשׂר  ִיְזְבּחּו  ַהְבָהַבי  ִזְבֵחי 
ַחֹטּאוָתם ֵהָמּה ִמְצַרִים ָיׁשּובּו:
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הישנ ט, ט

ם : ם ִיְפ֖קֹוד ַחּטֹאוָתֽ ה ִיְזּ֣כֹור ֲעֹוָנ֔ י ַהִּגְבָע֑ תּו ִּכיֵמ֣ יקּו־ִׁשֵח֖ ֶהְעִמֽ

ד[ תפלות תהלים להזכרת עון רשעים

םהלות קט, וש

ִיָזֵּכר ֲעון ֲאֹבָתיו ֶאל ְיֹהָוה ְוַחַטּאת ִאּמֹו ַאל ִתָּמּח.

םהלות קלז, ז

ְזֹכר ְיֹהָוה ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוָשָׁלִם ָהֹאְמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ָבּּה.יא

הזכרת י”י כלשון תפילה - בתורה

במשבר ו

ת  ם ַּבֲחֹצְצֹר֑ ם ַוֲהֵרֹעֶת֖ ר ֶאְתֶכ֔ ם ַעל־ַהַּצ֙ר ַהֹּצֵר֣ ה ְּבַאְרְצֶכ֗ אּו ִמְלָחָמ֜ י־ָתֹב֨ )ט( ְוִכֽ
ם: ם ֵמֹאְיֵביֶכֽ ם ְונֹוַׁשְעֶּת֖ ֵהיֶכ֔ ה ֱאלֹֽ ם ִלְפֵנ֙י ְיֹהָו֣ ְוִנְזַּכְרֶּת֗

ל  ת ַע֚ ְצֹר֗ ם ַּבֲחֹצֽ י ָחְדֵׁשיֶכ֒ם ּוְתַקְעֶּת֣ ם ּֽוְבמֹוֲעֵדיֶכ֘ם ּוְבָראֵׁש֣ )י( ּוְב֨יֹום ִׂשְמַחְתֶכ֥
ה  י ְיֹהָו֥ ם ֲאִנ֖ ֵהיֶכ֔ ם ְלִזָּכרֹו֙ן ִלְפֵנ֣י ֱאלֹֽ ם ְוָה֨יּו ָלֶכ֤ י ַׁשְלֵמיֶכ֑ ל ִזְבֵח֣ ם ְוַע֖ לֵֹתיֶכ֔ ֹע֣

ם: ֱאלֵֹהיֶכֽ

הזכרת י”י כלשון תפילה - בנביאים

א[ תפלת שמשון שיזכרו י”י

שיפטות טז

ְך  א ַא֣ ִני ָנ֜ ִני ָנ֩א ְוַחְּזֵק֨ ה ָזְכֵר֣ ר ֲאֹדָנ֣י ֱיֹהִו֡ ה ַוּיֹאַמ֑ א ִׁשְמׁ֛שֹון ֶאל־ְיֹהָו֖ )כח( ַוִּיְק�ָר֥
ים:  י ֵעיַנ֖י ִמְּפִלְׁשִּתֽ ֵת֥ ת ִמּשְׁ ה ְנַקם־ַאַח֛ ים ְוִאָּנְקָמ֧ ַעם ַהֶּז֙ה ָהֱאלִֹה֔ ַהַּפ֤

זכרון פורענות הגוים. 

ראש השכה לב, בע אבל את בא לימר מלנים זנריי ישיפר של פירנכים של ניבשו נינבות 
אימר מלנים נגיי )םהלות  ט, א( ה' מלך ורגזי נמות ינגיי )םהלות ו, טז( ה' מלך נילת 

ינש אבשי גיות מאר י זנריי נגיי )םהלות קלז, ז( זניר ה' לבכו אשית יגי'
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ב[ תפלת חנה שיזכרה י”י

שמיאל א א

ָך  ֲאָמֶת֗ ָּבֳעִנ֣י  ה׀  ִתְרֶא֣ ה  ִאם־ָרֹא֥ ְצָב֜אֹות  ה  ְיֹהָו֨ ר  ַוּתֹאַמ֗ ֶדר  ֶנ֜ ר  ַוִּתֹּד֨ )יא( 
יו  ים ּוְנַתִּת֤ �ַרע ֲאָנִׁש֑ ה ַלֲאָמְתָך֖ ֶז֣ ָך ְוָנַתָּת֥ ח ֶאת־ ֲאָמֶת֔ א־ִתְׁשַּכ֣ ֹֽ ִנ֙י ְול ּוְזַכְרַּת֙

ה ַעל־רֹאֽׁשֹו: ה לֹא־ַיֲעֶל֥ יו ּומֹוָר֖ י ַחָּי֔ יֹהָו֙ה ָּכל־ְיֵמ֣ ַלֽ

ג[ תפלות ישעיה

ושנוהי מג, ני

ַהְזִכּיֵרִני ִנָשְּׁפָטה ָיַחד ַסֵפּר ַאָתּה ְלַמַען ִתְּצָדּק.

ד[ המזכירים את י”י

ושנוהי פרק סב

א  ֹ֣ יד ל ְיָלה ָּתִמ֖ ים ָּכל־ַהּ֧יֹום ְוָכל־ַהַּל֛ ְמִר֔ ְדִּת֙י ֹׁשֽ ם ִהְפַק֙ ִיְך ְירּוָׁשַלִ֗ )ו( ַעל־חֹוֹמַת֣
ם: י ָלֶכֽ ה ַאל־ֳּדִמ֖ ֶיֱחׁ֑שּו ַהַּמְזִּכִרי֙ם ֶאת־ ְיֹהָו֔

ה[ תפלות ירמיהו

ורמוהי טי, טי

ִני  ֶרְך ַאְּפָך֖ ִּתָּקֵח֑ י ַאל־ְלֶא֥ ְדַפ֔ �ֶקם ִל֙י ֵמֹר֣ ִנ֙י ְוִהָּנ֤ ִני ּוָפְקֵד֙ ה ָזְכֵר֤ ְעָּת ְיֹהָו֗ ה ָיַד֣ ַאָּת֧
ה: יָך ֶחְרָּפֽ י ָעֶל֖ ע ְׂשֵאִת֥ ַּד֕

ורמוהי נ, ט

ְוָאַמְרִתּי לֹא ֶאְזְכֶּרּנּו ְולֹא ֲאַדֵבּר עֹוד ִבְּשׁמֹו ְוָהָיה ְבִלִבּי ְכֵּאׁש ֹבֶּעֶרת ָעֻצר 
ְבַּעְצֹמָתי ְוִנְלֵאיִתי ַכְּלֵכל ְולֹא אּוָכל.

ו[ זכור רחמיך

םבקיק ג, ב

ֶרב ָׁשִנ֖ים  יהּו ְּבֶק֥ ֶרב ָׁשִני֙ם ַחֵּי֔ ָעְלָך֙ ְּבֶק֤ ָּפֽ ה  ְיֹהָו֗ ְעִּתי ִׁשְמֲעָך֘ ָיֵראִת֒י  ה ָׁשַמ֣ ְיֹהָו֗
ם ִּתְזּֽכֹור: ֶגז ַרֵח֥ יַע ְּבֹר֖ ּתֹוִד֑
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הזכרת י”י כלשון תפילה - בכתובים

א[ תפלות תהלים בלשון זכירה

םהלות נ, ם

ֵאֶלּה ָבֶרֶכב ְוֵאֶלּה ַבּסּוִסים ַוֲאַנְחנּו ְבֵּשׁם ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ַנְזִכּיר.

םהלות נה, י

ְזֹכר ַרֲחֶמיָך ְיֹהָוה ַוֲחָסֶדיָך ִכּי ֵמעֹוָלם ֵהָמּה.

םהלות לם, א

ִמְזמֹור ְלָדִוד ְלַהְזִכּיר.

םהלות נ, א

ַלְמַנֵצַּח ְלָדִוד ְלַהְזִכּיר. 

םהלות מב, ז

ֱאלַֹהי ָעַלי ַנְפִשׁי ִתְשּׁתֹוָחח ַעל ֵכּן ֶאְזכְרָך ֵמֶאֶרץ ַיְרֵדּן ְוֶחְרמֹוִנים ֵמַהר ִמְצָער

םהלות נש, ום

ְזֹכר ֲעָדְתָך ָקִניָת ֶקֶּדם ָגַּאְלָתּ ֵשֶׁבט ַנֲחָלֶתָך ַהר ִצּיֹון ֶזה ָשַׁכְנָתּ ּבֹו.

םהלות נש, נב

קּוָמה ֱאלִֹהים ִריָבה ִריֶבָך ְזֹכר ֶחְרָפְּתָך ִמִנּי ָנָבל כל ַהּיֹום.

םהלות פט, כא

ְזֹכר ֲאֹדָני ֶחְרַפּת ֲעָבֶדיָך ְשֵׂאִתי ְבֵחיִקי כל ַרִבּים ַעִמּים.



נטשנר המקראע וית הזנריי

םהלות קי, ש

ָך:יב ִני ִּביׁשּוָעֶתֽ ְקֵד֗ ָך ָּפ֝ ֹהָוה ִּבְר֣צֹון ַעֶּמ֑ ִני ְי֭ ָזְכֵר֣

םהלות קטי, וב

ְיֹהָוה ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך ְיָבֵרְך ֶאת ֵבּית ִיְשָׂרֵאל ְיָבֵרְך ֶאת ֵבּית ַאֲהֹרן.

םהלות קוט, מט

ְזֹכר ָדָּבר ְלַעְבֶדָּך ַעל ֲאֶשׁר ִיַחְלָתִּני.

םהלות קלי, נג

ֶשְׁבִּשְׁפֵלנּו ָזַכר ָלנּו ִכּי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

ב[ תפקיד הלוים להזכיר

שברו הומות א טז, וש

ַוִיֵּתּן ִלְפֵני ֲארֹון ְיֹהָוה ִמן ַהְלִוִיּם ְמָשְׁרִתים ּוְלַהְזִכּיר ּוְלהֹודֹות ּוְלַהֵלּל ַליֹהָוה 
ֱאלֵֹהי ִיְשָׂרֵאל.

תפלה שיזכור י”י זכות ראשונים - בתורה

תפלת משה שיזכור י”י שבועת האבות

שמים לב

ָך  ה ַאְּפָך֙ ְּבַעֶּמ֔ ה ְיֹהָו֙ה ֶיֱחֶר֤ אֶמר ָלָמ֤ ֹ֗ יו ַוּי ה ֱאלָֹה֑ י ְיֹהָו֣ ה ֶאת־ְּפֵנ֖ ל ֹמֶׁש֔ )יא( ַוְיַח֣
ה: ד ֲחָזָקֽ ַח ָּג֖דֹול ּוְבָי֥ ִים ְּבֹכ֥ ֶרץ ִמְצַר֔ אָת֙ ֵמֶא֣ ר הֹוֵצ֙ ֲאֶׁש֤

ם  ים ּ֨וְלַכּלָֹת֔ ָהִר֔ ג ֹאָת֙ם ֶּבֽ ה ֽהֹוִציָא֙ם ַלֲהֹר֤ ר ְּבָרָע֤ ִים ֵלאֹמ֗ )יב( ָלָּמ֩ה יֹאְמ֨רּו ִמְצַר֜
ָך: ה ְלַעֶּמֽ ם ַעל־ָהָרָע֖ ָך ְוִהָּנֵח֥ ה ׁ֚שּוב ֵמֲח֣רֹון ַאֶּפ֔ ֲאָדָמ֑ ל ְּפֵנ֣י ָהֽ ֵמַע֖

ְעָּת ָלֶה֘ם ָּבְך֒  ר ִנְׁשַּב֣ יָך ֲאֶׁש֨ ל ֲעָבֶד֗ ק ּוְלִיְׂשָרֵא֜ ר ְלַאְבָרָה֩ם ְלִיְצָח֨ ְזֹכ֡ )יג( 
ר  את ֲאֶׁש֣ ֹ֜ ֶרץ ַהּז ִים ְוָכל־ָהָא֨ ָמ֑ י ַהּשָׁ ם ְּככֹוְכֵב֖ ת־ ַזְרֲעֶכ֔ ם ַאְרֶּב֙ה ֶאֽ ר ֲאֵלֶה֔ ַוְּתַדֵּב֣

זכרון של יחיד

ראש השכה לב, בע אוי מזנורוי זנריי של וםוש יאפולי לטיבה נגיי )םהלות קי, ש( זנרכו 
ה' בר יי נמך ינגיי )כםמוה ה, וט( זנרה לו אלהו לטיבה. י ל"נ למה פסיק זה כםשב 

של וםוש.



מקורות לימוד לראש השנה ס

ם: ם ְוָנֲח֖לּו ְלֹעָלֽ ְרִּתי ֶאֵּת֙ן ְלַזְרֲעֶכ֔ ָאַמ֗

ר ַלֲעׂ֥שֹות ְלַעּֽמֹו: ר ִּדֶּב֖ ה ֲאֶׁש֥ ָרָע֔ ה ַעל־ָה֣ ֑ ֶחם ְיֹהוָ )יד( ַוִּיָּנ֖

תפלה שיזכור י”י זכות ראשונים - בנביאים

ורמוהי וש, נא

ַאל ִתְּנַאץ ְלַמַען ִשְׁמָך ַאל ְתַּנֵבּל ִכֵּסּא ְכבֹוֶדָך ְזֹכר ַאל ָתֵּפר ְבִּריְתָך ִאָתּנּו.

תפלה שיזכור י”י זכות ראשונים - בכתובים

םהלות נש, ב

ְזֹכר ֲעָדְתָך ָקִניָת ֶקֶּדם ָגַּאְלָתּ ֵשֶׁבט ַנֲחָלֶתָך ַהר ִצּיֹון ֶזה ָשַׁכְנָתּ ּבֹו.

םהלות נט, ם

ד: י ַדּ֣לֹונּו ְמֹאֽ יָך ִּכ֖ ֵהר ְיַקְּד֣מּונּו ַרֲחֶמ֑ ִנ֥ים ַמ֭ ת ִראֹׁש֫ ל־ִּתְזָּכר־ָלנּ֘ו ֲעֹוֹנ֪ ַאֽ



סאשנר המקראע  וית םרינה

 יום תרועה

יום תרועה - פירושי הראשונים

)א( וית םרינה - מ יה להרונ, נו אולי הוה זה השביר נל נילם הוית, למה לא הזנור 
בשאר המינשות. יניש, נו נל הנילים  יה לםקינ, ילא להרונע

שופרות במקרא
עוד חזון למועד

זכרון תרועה

במשבר ו

ר: ה ֵּלאֹמֽ ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ר ְיֹהָו֖ )א( ַוְיַדֵּב֥

א  ְלִמְק�ָר֣ ְלָך֙  ְוָה֤יּו  ם  ֹאָת֑ ה  ַּתֲעֶׂש֣ ה  ִמְקָׁש֖ ֶסף  ֶּכ֔ ת  ֲחֽצֹוְצֹר֣ ְׁשֵּת֙י  ְלָך֗  ה  ֲעֵׂש֣ )ב( 
ַּמֲחֽנֹות: ע ֶאת־ ַהֽ ה ּוְלַמַּס֖ ֵעָד֔ ָהֽ

ד: ֶהל מֹוֵעֽ ַתח ֹא֥ ה ֶאל־ֶּפ֖ ֵעָד֔ ן ְוֽנֹוֲע֤דּו ֵאֶל֙יָך֙ ָּכל־ָה֣ )ג( ְוָתְק֖עּו ָּבֵה֑

ל: י ִיְׂשָרֵאֽ י ַאְלֵפ֥ ים ָראֵׁש֖ עּו ְונֹוֲע֤דּו ֵאֶל֙יָך֙ ַהְּנִׂשיִא֔ ת ִיְתָק֑ )ד( ְוִאם־ְּבַאַח֖

ְדָמה: ַּמֲח֔נֹות ַהֹחִנ֖ים ֵקֽ ְסעּ֙ו ַהֽ ה ְוָנֽ ם ְּתרּוָע֑ )ה( ּוְתַקְעֶּת֖

ִיְתְק֖עּו  ה  ָנה ְּתרּוָע֥ ֵּתיָמ֑ ַהֹחִנ֖ים  ַּמֲח֔נֹות  ַהֽ ְסעּ֙ו  ְוָנֽ ית  ֵׁשִנ֔ ם ְּתרּוָע֙ה  ּוְתַקְעֶּת֤ )ו( 
ם: ְלַמְסֵעיֶהֽ

יעּו: א ָתִרֽ ֹ֥ ל ִּתְתְק֖עּו ְול יל ֶאת־ַהָּקָה֑ )ז( ּוְבַהְקִה֖

ם: ם ְלֹדֹרֵתיֶכֽ ת עֹוָל֖ ם ְלֻחַּק֥ ֲחֹצְצ֑רֹות ְוָה֥יּו ָלֶכ֛ ים ִיְתְק֖עּו ַּבֽ ֲהִנ֔ י ַאֲהֹר֙ן ַהֹּכ֣ )ח( ּוְבֵנ֤

ת  ם ַּבֲחֹצְצֹר֑ ם ַוֲהֵרֹעֶת֖ ר ֶאְתֶכ֔ ם ַעל־ַהַּצ֙ר ַהֹּצֵר֣ ה ְּבַאְרְצֶכ֗ אּו ִמְלָחָמ֜ י־ָתֹב֨ )ט( ְוִכֽ
ם: ם ֵמֹאְיֵביֶכֽ ם ְונֹוַׁשְעֶּת֖ ֵהיֶכ֔ ה ֱאלֹֽ ם ִלְפֵנ֙י ְיֹהָו֣ ְוִנְזַּכְרֶּת֗

ל  ת ַע֚ ְצֹר֗ ם ַּבֲחֹצֽ י ָחְדֵׁשיֶכ֒ם ּוְתַקְעֶּת֣ ם ּֽוְבמֹוֲעֵדיֶכ֘ם ּוְבָראֵׁש֣ )י( ּוְב֨יֹום ִׂשְמַחְתֶכ֥
ה  י ְיֹהָו֥ ם ֲאִנ֖ ֵהיֶכ֔ ם ְלִזָּכרֹו֙ן ִלְפֵנ֣י ֱאלֹֽ ם ְוָה֨יּו ָלֶכ֤ י ַׁשְלֵמיֶכ֑ ל ִזְבֵח֣ ם ְוַע֖ לֵֹתיֶכ֔ ֹע֣

ם: ֱאלֵֹהיֶכֽ



מקורות לימוד לראש השנה סב

לקט  ויכות יהשרנים למקירים

 מאם ושושו הרה”ג ר’  בו שלוט”א

מקרא
ויקרא פרק כג, כג-כה; פרשת המועדות	 

במדבר פרק כט, א-ו; פרשת המוספים	 

עזרא פרק ג; נחמיה פרק ז, עב,  נחמיה פרק ח; תיקון החודש השביעי בעליית 	 
עזרא ונחמיה

תהלים פרק מז; מלוכת ה’ והשופר	 

תהלים פרק פא; זיכרון ומשפט	 

תהלים פרק פט; סדרי עולם	 

תהלים פרק צה-צט; מלוכת ומשפט ה’	 

ישעיהו פרק ד, ב-ו; תיקון חגי תשרי	 



סגלקט  ויכות יהשרנים למקיריםע  ארוז”ל

אריז”ל

שער הכוונות דרושי ראש השנה

דרושי א-ד; עניין ראש השנה	 

)דרוש ד’ מגורי האר”י(	 

דרושי ה’-ו’, כוונות התפילה	 

)בחצי השני של דרוש ו’ יש ביאור התפילה והתוספות של תפילות ראש השנה 	 
על הסדר(

דרושי ז-ט, כוונות השופר והתקיעות	 

)דרוש ט מגורי האר”י, אך הוא יסודי וחשוב ביותר(	 

הרוצה להרחיב בדרושי האר”י ילמד גם בפרי עץ חיים.	 



מקורות לימוד לראש השנה סד

רמח”ל

ענייניו. וכל  השנה  ראש  אודות  דברים  ריבוי  יש  רמח”ל   בכתבי 

מיוחדים. לחלקים  והדגשה  צמצום  תוך  ה’  בעזרת  המקורות  לכל   נציין 

קיצור הכוונות

קיצור הכוונות ראש השנה; עמוד קד-קלז.	 

עניין ראש השנה; עמוד קד-קו.	 

תפילות ראש השנה:	 

ערבית ושחרית; עמוד קו-קכב.	 

מוסף ותקיעות של מוסף; עמוד קכט-קלד	 

מנחה; עמוד קלד-קלה.	 

עניין תקיעת שופר; עמוד קכב-קכט	 

קלה.	   תשליך; 

חלקים מיוחדים

כלל עניין ראש השנה והדין; עמוד קד דיבור המתחיל הנה בראש השנה.	 

קריאת 	  ואחר  המתחיל  דיבור  קכב  דף  והתקיעות;  בשופר  כלליות  כוונות  ג’ 
התורה וכוו’.

וכוו’; 	  קדוש  אתה  ואומר  המתחיל  מדיבור  בברכה שלישית;  ההוספות  כוונות 
עמוד קיט-קכ.

כוונות ברכה אמצעית; עמוד קכ-קכא מדיבור המתחיל ואומר אתה בחרתנו.	 

מסכת ראש השנה

פרק ראשון-עניין ראש השנה	 

פרק שני-כוונות התפילה	 

פרק שלישי-כוונות השופר והתקיעות	 

פרק רביעי-סדר התקיעות; שאר סדר היום.	 



סהלקט  ויכות יהשרנים למקיריםע רמם”ל

חלקים מיוחדים

פרק א משנה ב-ראש השנה, הנסירה והדין	 

פרק ג משנה א-ג כוונות בשופר והתקיעות	 

מחזור לראש השנה

 הרמח”ל היה בעל תפילה בימים נוראים.
 כתב כוונות ופירושים על גוף המחזור.

 המחזור הובא לדפוס על ידי יוסף אביבי.
 בשנים האחרונות עשו כל מיני מחברים ומלקטים ליקוטים מהמחזור.
 הרבה מהכוונות והפירושים בקיצור הכוונות הם לקוחים מהמחזור.
 אף הכוונות והפירושים במאמר החכמה בנויים על אותם יסודות.

מאמר החכמה לראש השנה

הוספות בקדושת השם-ברכה שלישית	 

עניין ספר החיים; סדרת ההוספות של זכרנו לחיים.	 

מלכויות זכרונות ושופרות	 

תשליך	 

דרך ה’

עניין השופר; חלק ד פרק ח אות ד	 

שתי הנהגות וחיבורם; חלק ב פרק ח אות א	 

ליקוטים

העברת דיני ז”א על ידי אריך; קלח פתחי חכמה, פתח צד.	 

סוד הדין והעברתו על ידי המצח; אדיר במרום עמוד רנט-רסא	 

הדין והנסירה; אדיר במרום עמוד סח-סט; מדיבור המתחיל ואמר למגזר	 

 עיבור  ויניקה, יצחק ויעקב, הדין והארתו על ידי השופר; אדיר במרום עמוד שמג-שדמ	 

עניין תיקון ראש השנה וחגי תשרי; פירוש התורה, פרשת כי תצא, כי תבנה בית 	 
חדש )אוצרות רמח”ל, עמוד קיט(.



מקורות לימוד לראש השנה סו

זוהר

כללות דרושי המועדים בזוהר
ישנם שלשה חטיבות רחבות בזוהר העוסקים בסודות החגים, ויש ללמדם כאחד שכן 
זה מזה והדרושים על כלל החגים בכל אחד מהמקומות  נפרדים בהם  החגים אינם 
האלה נמשכים זה מזה וסובבים על דרושים מקושרים כל אחד מהם כפי עניינו. כפי 
סודות  את  ולמדו  הזוהר  חכמי  ישבו  שבהם  העיקריים  המקומות  הם  אלה  הנראה 

החגים. אציין לכללותם ובתוכם לענייני ראש השנה.

והם: 

א. בפרשת אמור

מדף צג, א “דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם מועדי י”י - ר’ יצחק פתח   •
ויקרא אלהים לאור יום”, ועד דף קה, ב “ויצא בן אשה ישראלית” )ולא עד בכלל(

ענייני ראש השנה מדף צח, ב “בחודש השביעי באחד לחודש”, ועד דף קא,   •
א ומסתיים “באורך נראה אור”. - אור יקר אמור סימן ט - י

בדפים אלה משולבים גם רעיא מהימנא על מצוות החגים, והשייך לראש   •
השנה הוא מצוות תקיעת שופר בראש השנה בדף צח, ב - ק, ב.

 

ב. בפרשת תצוה

מדף קפא, ב “מתוך בני ישראל” )שזהו תחילת הענין למתבונן( ועד סוף   •
הפרשה בדף קפז, ב. רובו דיאלוג מופלא של ר”ש עם אחד מפרושי מדברא שבא 

העירה לקרת החודש השביעי.

ענייני ראש השנה מדף קפג, ב “פתח ההוא סבא ואמר ובמדבר אשר ראית”,   •
ועד דף קפו, ב “כתיב בסכת תשבו שבעת ימים”, ולא עד בכלל. )בדרושים הללו כמו 
בדרושים שבפרשת אמור משולבים ענייני ראש השנה ויום הכיפורים מאד עד שנבוכו 
המפרשים אם קטעים מסוימים הם על ר”ה או על יו”כ, וגם סוכות נמשך לזה כאן(. 

- אור יקר תצוה סימן ג

 

ג. בפרשת פנחס

היחוד  סדר  סוד   - אלעזר”  בן  “פנחס  ועד  אזלי”  דהוי  “עד  ב  ריד,  מדף   •
בחודש השביעי. - אור יקר פנחס סימן ג.

דראש  מעלייתא  מילי  מהני  מר  לן  לימא  יהודה  רבי  “אמר  א  רלא,  ומדף   •



סזלקט  ויכות יהשרנים למקיריםע זיהר

השנה”, ועד דף רלג, ב “פתח ואמר רבי פנחס על זה” - אור יקר פנחס סימן י.

דף רלג, ב “]ובחבורא קדמאה[ “אמר רבי אלעזר לאבוהי, ועד רלה, ב “וי   •
לדרא דישתארון יתמין מינך” )ענין השופר באיברי האדם( - אור יקר פנחס סימן יא.

דף רמט, א “ובחודש הראשון וגו’ “ ועד סוף הפרשה בדף רנט, ב הם סודות   •
כל המועדים על הסדר.

ואמר שאו שערים  קרא  פתח  “רבי שמעון  ב  רנג,  בדף  השנה  ראש  ענייני   •
ראשיכם”, ועד דף רנח, ב “ובחמשה עשר יום לחודש השביעי” - אור יקר פנחס סימן 

כ - כא.

פרשה זו נדפסה בבלבול עצום כי הוא מלא רעיא מהימנא הצטט ומגיב לדברי הזוהר 
ובדפוסי  או חולק.  ושוב להבין במה רע”מ מפרש  בפני עצמו  כל חלק  לקרוא  ויש 
מתוק מדבש והסולם הכל מבולבל, ועדיף הדפוסים הישנים שיש בהם לפעמים ר”מ 
בטור נפרד. ועדיפא מינייהו דפוס אור יקר הנדפס ללא רע”מ, וכן מהדורת דניאל מט 

המתוקן לפי כתבי יד והארמית נמצא ברשת.

 

רעיא מהימנא

יקר רעיא  - אור  כללות סדר המועדים לפי הספירות וראש השנה בגבורה   •
מהימנא חלק א סימן ט - יא

מצוות תקיעת שופר - פרשת אמור דף צח, ב - ק, ב  •

השופר לפי האיברים ופרטיות כוונת התקיעות )ביחס לזוהר פנחס( - אור   •
יקר רעיא מהימנא חלק ב סימן ד - ה

פרשת שופטים רעה, ב - אור יקר רעיא מהימנא סימן ג  •

פרשיות חשובות הנדרשות על ראש השנה

וה’ פקד את שרה - וירא קיג, א - “וה’ פקד את שרה רבי חייא פתח ויראני   •
את יהושע הכהן הגדול - עד קטו, א “ויעש ה’ לשרה” - אור יקר וירא סימן יב

פרשת איוב בראש השנה - זוהר בא לב, ב עד לד, א “אמר רבי שמעון השתא   •
אית לגלאה רזין”

יקר  אור   - בשלח  זוהר   - השנה  בראש  וחבקוק  השונמית  והאשה  אלישע   •
בשלח סימן א

דין ראש השנה ושלשה ספרים נפתחים

דין ראש השנה - היכלות פקודי היכלא רביעאה



מקורות לימוד לראש השנה סח

שופר

יז, א “אם הכהן המשיח  ויקרא  זוהר   - ולכוון  ליטהר  אזהרה לבעל תוקע   •
יחטא לאשמת העם” ועד יח, ב “ואם כל עדת ישראל”.  - אור יקר ויקרא סימן טו

צורך עשיית אתערותא דלתתא בשופא - בהעלותך קמט, א  •

כוונות תפלות ראש השנה

סוד ג’ ובכן בשם ע”ב

זוהר בשלח נב, א - אור יקר בשלח סימן ו’ עמ’ לז  •

תיקוני זוהר חדש פז, א  •

פרדס רמונים

סוד עשרה מלכויות זכרונות שופרות בעשר ספירות - שער ב’ פרק ה

סוד עשרת ימי תשובה - שער י”ג פרק ב’


