
 שיפלוו םהרבא ר"ד ברה לש רועשל תורוקמ

 ןֹו֥רְכִז ןֹו֔תָּבַׁש֙ םֶכָל הֶ֤יְהִי ׁשֶ֗דֹחַל ֣דָחֶאְּב ֜יִעיִבְּׁשַה ׁשֶ֨דֹחַּב ֑רֹמאֵל ֖לֵאָרְׂשִי ֥יֵנְּב־לֶא ֛רֵּבַּד :דכ ,ג"כ ארקיו
 ׃ׁשֶדֹֽק־אָרְקִמ ֖הָעּורְּת

Speak to the children of Israel, saying, 'In the seventh month, on the first day of the month, 
shall be a solemn rest to you, a memorial of blowing of trumpets, a holy convocation. 

 ּוׂ֑שֲעַת אZ֣ הָ֖דֹבֲע תֶכאֶ֥לְמ־לׇּכ םֶ֔כָל הֶ֣יְהִי ׁ֙שֶדֹ֙ק־אָרְקִֽמ ׁשֶדֹ֗חַל דָ֣חֶאְּב יִ֜עיִבְּׁשַה ׁשֶדֹ֨חַבּו :א ,ט"כ רבדמב
 ׃םֶֽכָל ֥הֶיְהִי ֖הָעּורְּת םֹו֥י

In the seventh month, on the first day of the month, you shall have a holy convocation; you 
shall do no servile work. It is a day of blowing of trumpets to you. 

 ׃הָֽנָּׁשַה יֵׁ֖שְדׇחְל םֶ֔כָל ֙אּוה ןֹוׁ֥שאִר םיִׁ֑שָדֳח ׁשאֹ֣ר םֶ֖כָל הֶּ֛זַה ׁשֶדֹ֧חַה :ב ,ב"י תומש
This month shall be to you the beginning of months. It shall be the first month of the year to you. 

 ׃הֶֽדָּׂשַה־ןִמ cיֶׂ֖שֲעַמ־תֶֽא cְּ֥פְסׇאְּב הָ֔נָּׁשַה תאֵ֣צְּב ֙ףִסָאָֽה גַ֤חְו :זט ,ג"כ תומש
the feast of harvest, as the year goes out, when you gather your labors from the field. 

               7 'מע ,א השרפ אחספד 'סמ לאעמשי יברד אתליכמ
  םישדחל שאר ןסינש דיגמ .םישדח שאר

 םילגרל ףא ןינמו …ל"ת םיכלמל ףא ןינמו
 םישדחל שאר ןסינש ןידמל וניצמנ …ל"ת
 םירמוא קחצי 'רו ןתנ 'ר .םילגרלו םיכלמל
  םיתב תוריכשל ףא

  םינשל אל לבא
 אלו העיטנל אלו תולבויל אלו ןיטמשל אלו
 הטימשה תנש דעומב …'אנש תוקריל
 תאצב ףיסאה גחו רמואו )י אל םירבד(
 ךל רומאה אוה הז …)זט גכ תומש( הנשה
 תוקרילו העיטנל תולבוילו םיטימשל םינשל

The Beginning of the Months – teaches 
that Nissan is the beginning for months. 

From where that also for kings? From… 
From where that also for festivals? 
From… Thus we find that Nissan is 
"head" for months, kings, and festivals. 
R. Natan and R. Yitzhak say also for 
house rentals 

But not for years 
Nor for Shemitta, Yovel, saplings, or 
greens, as is said: "at the end of the 
Shemitta year on Sukkot" (Devarim 
31:10), and it says "the ingathering 
festival at the end of the year (Shemot 
23:16)… This is what is told us: For years, 
Shemitta, Yovel, saplings, and greens 

 ב"יה-א"יה ,א"ה א"פ הנשה שאר אתפסות
   ...םיתב רכשל ףא 'וא שיו םילקש תמורתלו םישדחל םילגרלו םיכלמל הנשה שאר ןסינ .א

 ...הזלו הזל הנש ןינומ רדאב ויתחת רחא דמעו רדאב תמ – םיכלמל דציכ
  ...םיתב רכשל דציכ ...םילקש תמורתל דציכ ...םישדחל דציכ ...םילגרל דציכ .י-ב
  ...דציכ לולאב דחאב ...המהב רשעמל הנשה שאר לולאב דחאב
 םירדנלו תורשעמלו תוקרילו העיטנלו תולבוילו ןיטימשלו םינשל הנשה שאר ירשת
 ...םירדנל דציכ ...תוקריל דציכ...העיטנל דציכ ...תולבוילו ןיטמשל םינשל דציכ

1. Nissan is Rosh Hashanah for kings, festivals, months and contribution of shekels, and 
some say also house rental.  

How for kings? If he died in Adar and another replaced him in Adar a year is 
counted for both 

2-10. How for festivals… How for months… How for contribution of shekels… How for 
house rentals… 1 Ellul is Rosh Hashanah for animal tithes… How is 1 Ellul… 
Tishrei is Rosh Hashanah for years, Shemitta, Yovel, saplings, greens, tithes and vows. 
How for years, Shemitta, and Yovel… How for saplings… How for greens… How for vows… 
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 רפוש שדחב ועקת 'ואו 'וגו םבל דחי רצויה 'נש ןורמונ וינפל ןירבוע םלוע יאב לכ הנשה שארב .אי

 וינפל סנכנ ןידה ןיא ואל םאו וינפל סנכנ ןידה ןיד תיב והושדק םא 'וגו אוה לארשיל קח יכ 'ואו 'וגו

11. On Rosh Hashanah all creatures pass before Him like a battalion, as is said, “He Who 
fashions their hearts alike, Who considers all their deeds” (Tehillim 33:15), and it says "For it is 
a statute for Israel, an ordinance of the God of Jacob." (Tehillim 81:5) – If beit din sanctifies it 
the judgment enters His presence, and if not, the judgment does not enter His presence.  

 םכל ךרבתתש ידכ ןירועש קרפ והש חספב ןירועש רמוע אבה הרות הרמא אביקע 'ר 'מא .בי

 ךוסינ אבה ןליא תוריפ ךילע וכרבתיש ידכ ןליא קרפ אוהש תרצעב םירוכב םיטח אבה האובת

 ידכ תויכלמ תורפושו תונורכז תויכלמ וינפל ורמא םימשג ימ ךילע וכרבתיש ידכ גחב םימה

 םכתלפת הלעתש ידכ תורפוש וינפל הבוטל םכנורכז אביש ידכ תונורכז םהילע והוכילמתש

 וינפל העורתב

 לכה 'מוא הדוהי 'ר ריאמ 'ר ירבד םירופכה םויב םתחנ וניד רזגו הנשה שארב ןינודינ לכה .גי

 לע תרצעב האובתה לע חספב ונמזב םתחנ דחאו דחא לכ לש וניד רזגו הנשה שארב ןינודינ

 ןודינ םדא 'מוא הסוי 'ר םירופכה םויב םתחנ םדא לש וניד רזגו םימה לע גחב ןליאה תוריפ

 םירקבל ונדקפתו 'מאנש םוי לכב
12. R. Akiva said: The Torah said: Bring an Omer of barley on Pesach, the season of barley, 

so that your grain will be blessed; bring firstfruit sacrifice of wheat on Shavuot, the 
season of fruit trees, so that your fruits will be blessed; bring water libation on Sukkot, so 
that your rainfall will be blessed; say before Him Malkhuyot, Zikhronot, and Shofarot – 
Malkhuyot to accept His Kingship, Zikhronot so that your memory will come before 
Him, Shofarot so that your prayer will ascend with trumpeting before Him.  

13. All are judged on Rosh Hashanah and their verdict is sealed on Yom Kippur – the words 
of R. Meir. R. Yehudah says, All are judged on Rosh Hashanah and the verdict for each 
is sealed at its time – Pesach for grain, Shavuot for fruit, Sukkot for water, and the 
verdict for man is sealed on Yom Kippur. R. Yose says, Man is judged every day, as it 
says, You remember him every morning (Job 7:18).  

 
 

https://mishna.alhatorah.org/Full/Rosh_HaShanah/1.1#e1n0 
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 א קרפ הנשה שאר הנשמ
  :םה םינש ישאר העברא )א(

  ...המהב רשעמל הנשה שאר לולאב דחאב ,םילגרלו םיכלמל הנשה שאר ןסינב דחאב

  .תוקרילו העיטנל ,תולבוילו ןיטמשלו םינשל הנשה שאר ירשתב דחאב

 :וב רשע השמחב :םירמוא ה"ב .יאמש תיב ירבדכ ,ןליאל הנשה שאר ,טבשב דחאב

  :ןודנ םלועה םיקרפ העבראב )ב(

  ,האובתה לע חספב

  ,ןליאה תורפ לע תרצעב

 דחי רצויה )גל םילהת( :רמאנש ,ןורמונבכ וינפל ןירבוע םלועה יאב לכ הנשה שארב

  .םהשעמ לכ לא ןיבמה ,םבל

 :םימה לע ןינודנ גחבו

  :ןיאצוי ןיחולשה םישדח השש לע )ג( 
  ,הנשה שאר ינפמ לולא לע ,תינעתה ינפמ בא לע ,חספה ינפמ ןסינ לע
 ינפמ רדא לעו ,הכונח ינפמ ולסכ לע ,תודעומה תנקת ינפמ ירשת לע

  .םירופה

 : ןטק חספ ינפמ ריא לע ףא ןיאצוי ,םייק שדקמה תיב היהשכו

  :תבשה תא ןיללחמ םישדח ינש לע )ד( 
  .תודעומה תא ןינקתמ ןהבו ,אירוסל ןיאצוי ןיחולשה ןהבש ,ירשת לעו ןסינ לע

 :ןברקה תנקת ינפמ ןלוכ לע ףא ןיללחמ ,םייק שדקמה תיב היהשכו

  ,תבשה תא וילע ןיללחמ ,לילעב הארנ אלש ןיב לילעב הארנש ןיב )ה( 

 :תבשה תא וילע ןיללחמ ןיא ,לילעב הארנ םא :רמוא יסוי יבר 

 ןבר ול חלש .דולב אביקע יבר ןבכעו ,גוז םיעבראמ רתוי ורבעש השעמ )ו( 

 :אבל דיתעל ןלישכמ תאצמנ ,םיברה תא התא בכעמ םא ,לאילמג

  .רחא םע ינשה ףרטצי ,ןהמ דחא לספי םאש ...וכלי ,שדחה תא וארש ונבו בא )ז(

 ונבו אוה םילשוריב שדחה תא הארש אפורה הייבוטב השעמ :יסוי 'ר רמא

 אבשכו ודבע תא ולספו ונב תאו ותוא םינהכה ולביקו ררחושמה ודבעו

 ונב תא ולספו ודבע תאו ותוא ולביק ןיד תיבל

 ,תיעיבש ירחוסו ,םינוי יחירפמו ,תיברב יולמו ,איבוקב קחשמה :ןילוספה ןה ולא )ח(

  ...םידבעו

 םדיב ןיחקול ...רומחה לע ותוא ןיכילומ ,ךלהל לוכי וניאו שדחה תא הארש ימ )ט(

  ,שדחה תודעל ןיאצויו תבשה תא ןיללחמ םויו הליל ךלהמ לעש ...תולקמ

 םתוא וארקת רשא ]שדק יארקמ[ 'ה ידעומ הלא :)גכ ארקיו( רמאנש
 :םדעומב
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 ב קרפ הנשה שאר הנשמ
  ודיעהל ומע רחא ןיחלשמ ותוא ןיריכמ ןניא םא ]א[ 

 אלא ןילבקמ והי אלש וניקתה ןינימה ולקלקשמ םדא לכמ שדחה תודע ןילבקמ ויה הנושארב

  :םיריכמה ןמ

  :ןיאצוי ןיחולש והיש וניקתה םיתוכה ולקלקשמ תואושמ ןיאישמ ויה הנושארב ]ב[

 דע דירומו הלעמו איבמו ךילומו ...זרא לש תואסנולכ ןיאיבמ ?תואושמ ןיאישמ ויה דציכ ]ג[

  :ישילשה רהה שארב ןכו ינשה רהה שארב ןכ השוע אוהש ורבח תא האור אוהש

 אלא םשמ וזז אל ןיתלב תיבמו ...אבטרסל החשמה רהמ ?תואושמ ןיאישמ ויה ןיאמו ]ד[

  :שאה תרודמכ וינפל הלוגה לכ האור היהש דע דירומו הלעמו איבמו ךילומ

 ...םיסנכתמ םידעה לכ םשלו תארקנ התיה קזעי תיבו םילשוריב התיה הלודג רצח ]ה[
  ...המא םיפלא ןיכלהמ והיש ןקזה לאילמג ןבר ןיקתה םויה לכ םשמ ןיזז ויה אל הנושארב

  ...סייגה ןמו הקילדה ןמ ליצהל אבהו דליל האבה המכחה ףא אלא ,דבלב ולא אלו

  ...?םידעה תא ןיקדוב דציכ ]ו[

  .שדוקמ שדוקמ וירחא ןינוע םעה לכו שדוקמ רמוא ןיד תיב שאר ]ז[

  ותוא ןישדקמ ונמזב הארנ אלש ןיב ונמזב הארנש ןיב

  :םימש והושדק רבכש ותוא ןישדקמ ןיא ונמזב הארנ אל םא רמוא קודצ רב רזעלא 'ר

  הזכ וא תיאר הזכה רמואו תוטוידהה תא הארמ ןהבש ...לאילמג ןברל ול ויה תונבל תורוצ תומד ]ח[

 ידע ירונ ןב ןנחוי יבר רמא ברעמב תיברעו חרזמב תירחש והוניאר ורמאו םינש ואבש השעמ

  לאילמג ןבר ןלביק הנביל ואבשכ םה רקש
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 ג"ר ןלביקו ,הארנ אל ורוביעב הלילבו – ונמזב והוניאר :ורמאו םינש ואב דועו

   - םה רקש ידיע :סניכרה ןב אסוד יבר רמא

  ?היניש ןיב הסירכ רחמלו ,הדליש השאה לע ןידיעמ ךאיהו

  .ךירבד תא ינא האור :עשוהי יבר ול רמא

 םוי לחש םויב ךיתועמבו ךלקמב ילצא אובתש ךילע ינא רזוג :לאילמג ןבר ול חלש

 ךנובשחב תויהל םירופיכה

  ,יושע לאילמג ןבר השעש המ לכש דומלל יל שי :ול רמא ,רצמ הביקע יבר ואצמו ךלה

  – )4 גכ 'יו( 'םתוא וארקת רשא שדוק יארקמ 'ה ידעומ הלא' :רמאנש

  .ולא אלא תודעומ יל ןיא ןנמזב אלש ןיב ןנמזב ןיב

 ןברלש וניד תיב רחא ןודל ונא םיאב םא :ול רמא ,סניכרה ןב אסוד יבר לצא ול אב

  ,וישכע דעו השמ תומימ דמעש ןידו ןיד תיב לכ רחא ןידל ונא ןיכירצ ,לאילמג

  .)9 דכ 'מש( 'לארשי ינקזמ םיעבשו אוהיבאו בדנ ןרהאו השמ לעיו' :רמאנש

  ?םינקז לש ןתומש ושרפתנ אל המלו

 .השמ לש וניד תיבכ ןה ירה לארשי לע ןיד תיב ודמעש השולשו השולש לכש ךדמלל אלא

 .ונובשחב תויהל םירופיכה םוי לחש םויב לאילמג ןבר לצא הנביל ךלהו ודיב ויתועמו ולקמ לטנ

  – ידימלתו יבר ,םולשב אוב :ול רמאו ושארב וקשנו לאילמג ןבר דמע

  !יירבד תא ךילע תלביקש ידימלתו ,המכחב יבר
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