
The Elusive Character of Rosh Hashanah 
 

 
  כט פרק במדבר. 1
 
ִביִעי ּוַבֹחֶדׁש( א) ֶאָחד ַהשְּׁ ָרא ַלֹחֶדׁש בְּׁ ֶיה ֹקֶדׁש ִמקְּׁ ֶלאֶכת ָכל ָלֶכם ִיהְּׁ רּוָעה יֹום ַתֲעׂשּו ֹלא ֲעֹבָדה מְּׁ ֶיה תְּׁ  :ָלֶכם ִיהְּׁ
 
  כג פרק ויקרא. 2
 
ר( כד) י ֶאל ַדבֵּ נֵּ ל בְּׁ ָראֵּ א ִיׂשְּׁ ִביִעי ַבֹחֶדׁש ֹמרלֵּ ֶאָחד ַהשְּׁ ֶיה ַלֹחֶדׁש בְּׁ רֹון ַׁשָבתֹון ָלֶכם ִיהְּׁ רּוָעה ִזכְּׁ ָרא תְּׁ  :ֹקֶדׁש ִמקְּׁ
 
  י פרק במדבר, 3
 
ה( ב)  ָך ֲעׂשֵּ י לְּׁ תֵּ ֹרת ׁשְּׁ ָׁשה ֶכֶסף ֲחצֹוצְּׁ ָהיּו ֹאָתם ַתֲעֶׂשה ִמקְּׁ ָך וְּׁ ָרא לְּׁ ִמקְּׁ ָדה לְּׁ ַמַסע ָהעֵּ  :ַהַמֲחנֹות ֶאת ּולְּׁ

ִכי( ט) ... ָחָמה ָתֹבאּו וְּׁ ֶכם ִמלְּׁ צְּׁ ַארְּׁ ר ַהַצר ַעל בְּׁ ֶכם ַהֹצרֵּ ֹעֶתם ֶאתְּׁ רֹות ַוֲהרֵּ ֶתם ַבֲחֹצצְּׁ ַכרְּׁ ִנזְּׁ י וְּׁ נֵּ ֹקָוק ִלפְּׁ יֶכם יְּׁ  ֱאֹלהֵּ
ֶתם נֹוַׁשעְּׁ יֶכם וְּׁ בֵּ ֹאיְּׁ יֹום( י)    :מֵּ ֶכם ּובְּׁ ַחתְּׁ יֶכם ִׂשמְּׁ מֹוֲעדֵּ י ּובְּׁ ָראׁשֵּ יֶכם ּובְּׁ ׁשֵּ ֶתם ָחדְּׁ ַקעְּׁ יֶכם ַעל ֹרתַבֲחֹצצְּׁ  ּותְּׁ ַעל ֹעֹלתֵּ  וְּׁ

י חֵּ יֶכם ִזבְּׁ מֵּ ָהיּו ַׁשלְּׁ ִזָכרֹון ָלֶכם וְּׁ נֵּי לְּׁ יֶכם ִלפְּׁ ֹקָוק ֲאִני ֱאֹלהֵּ יֶכם יְּׁ  פ: ֱאֹלהֵּ
 
  א עמוד כו דף השנה ראש מסכת בבלי תלמוד. 4
 ...קרן שהוא מפני פרה משל חוץ, כשרים השופרות כל. משנה 

 נכנס גדול כהן אין מה מפני: חסדא רב דאמר. חסדא כדרב - דרבנן טעמא היינו: אמר עולא ...גמרא
 בגדי איכא והא - ...ולא –. סניגור נעשה קטיגור שאין לפי - עבודה לעבוד ולפנים לפני זהב בבגדי

 . דמי כבפנים - הוא דלזכרון כיון -! הוא מבחוץ נמי שופר -. אמרינן קא מבפנים -! מבחוץ זהב
  
 א פרק השנה ראש מסכת משנה, 5
 ראש באלול באחד ולרגלים למלכים השנה ראש בניסן באחד הם שנים ראשי ארבעה[ א]: א שנהמ 

 לשנים השנה ראש בתשרי באחד בתשרי באחד אומרים שמעון ורבי אלעזר רבי בהמה למעשר השנה
 הלל בית שמאי בית כדברי לאילן השנה ראש בשבט באחד ולירקות לנטיעה וליובלות ולשמיטין

 : בו שרע בחמשה אומרים
 השנה בראש האילן פירות על בעצרת התבואה על בפסח נידון העולם פרקים בארבעה[ ב]: ב משנה

 מעשיהם כל אל המבין לבם יחד היוצר( ג"ל תהלים) שנאמר מרון כבני לפניו עוברין העולם באי כל
 : המים על נידונין ובחג

 
  א עמוד טז דף השנה ראש מסכת בבלי תלמוד. 6
  ...מאיר רבי דברי, הכפורים ביום נחתם שלהם דין וגזר, השנה בראש נידונים הכל: דתניא 

 .לבקרים ותפקדנו+ ז איוב+ שנאמר, יום בכל נידון אדם: אומר יוסי רבי
 . תבחננו לרגעים+ ז איוב+ שנאמר, שעה בכל נידון אדם: אומר נתן רבי 
 
  ב עמוד י דף השנה ראש מסכת בבלי תלמוד. 7

 נולד בפסח, אבות מתו בתשרי, אבות נולדו בתשרי, העולם נברא בתשרי: אומר אליעזר רבי, תניא
  ...האסורין מבית יוסף יצא השנה בראש, וחנה רחל שרה נפקדה השנה בראש, יצחק

 
  א עמוד לב דף השנה ראש מסכת בבלי תלמוד. 8

 הלולים עשרה כנגד[+: לוי רבי: ]ס"הש מסורת( +רבי) אמר? מי כנגד מלכיות עשרה הני. גמרא
 . שופר בתקע הללוהו+ קנ תהלים+ בהו דכתיב הנך -! הוו טובא הלולים -. תהילים בספר דוד שאמר

 . בסיני למשה לו שנאמרו הדברות עשרת כנגד: אמר יוסף רב
 דבראשית( ויאמר) - ויאמר - נינהו הי. העולם נברא שבהן מאמרות עשרה כנגד: אמר יוחנן רבי

 . נעשו שמים' ה בדבר+ לג תהלים+ דכתיב, הוא מאמר נמי שיתברא -! הוו תשעה
 
  לג פרק יחזקאל. 9
יֶהם ֱאֹמר( יא) ֻאם ָאִני ַחי ֲאלֵּ ֹקִוק ֲאֹדָני נְּׁ ֹפץ ִאם יְּׁ מֹות ֶאחְּׁ ׁשּוב ִאם ִכי ָהָרָׁשע בְּׁ כוֹ  ָרָׁשע בְּׁ ָחָיה ִמַדרְּׁ  ׁשּובּו וְּׁ

יֶכם ׁשּובּו כֵּ ָלָמה ָהָרִעים ִמַדרְּׁ ית ָתמּותּו וְּׁ ל בֵּ ָראֵּ  פ: ִיׂשְּׁ
ַאָתה( יב) י ֶאל ֱאֹמר ָאָדם ֶבן וְּׁ נֵּ ָך בְּׁ ַקת ַעמְּׁ יֹום ַתִציֶלּנּו ֹלא ַהַצִדיק ִצדְּׁ עוֹ  בְּׁ ַעת ִפׁשְּׁ ִרׁשְּׁ  ָבּה ִיָכֶׁשל ֹלא ָהָרָׁשע וְּׁ

יֹום עוֹ  ׁשּובוֹ  בְּׁ ִרׁשְּׁ ַצִדיק מֵּ יֹות יּוַכל ֹלא וְּׁ יֹום ָבּה ִלחְּׁ  :ֲחֹטאתוֹ  בְּׁ
ָא( יד) ִריּובְּׁ ָׁשב ָתמּות מֹות ָלָרָׁשע מְּׁ ַחָטאתוֹ  וְּׁ ָעָׂשה מֵּ ָפט וְּׁ ָדָקה ִמׁשְּׁ  :ּוצְּׁ
זֵָּלה ָרָׁשע ָיִׁשיב ֲחֹבל( טו) ם גְּׁ ַׁשלֵּ ֻחּקֹות יְּׁ ִתי ָהַלְך ַהַחִיים בְּׁ ִבלְּׁ ֶיה ָחיוֹ  ָעֶול ֲעׂשֹות לְּׁ  :ָימּות ֹלא ִיחְּׁ
ָפט לוֹ  ָנהִתָזַכרְּׁ  ֹלא ָחָטא ֲאֶׁשר ַחֹטאָתיו< חטאתו> ָכל( טז) ָדָקה ִמׁשְּׁ ֶיה ָחיוֹ  ָעָׂשה ּוצְּׁ  :ִיחְּׁ
רּו( יז) ָאמְּׁ נֵּי וְּׁ ָך בְּׁ ן ֹלא ַעמְּׁ ָמה ֲאֹדָני ֶדֶרְך ִיָתכֵּ הֵּ ָכם וְּׁ ן ֹלא ַדרְּׁ  :ִיָתכֵּ
ׁשּוב (יח)  ָקתוֹ  ַצִדיק בְּׁ ָעָׂשה ִמִצדְּׁ ת ָעֶול וְּׁ  :ָבֶהם ּומֵּ
ׁשּוב (יט) ָעתוֹ  ָרָׁשע ּובְּׁ ִרׁשְּׁ ָעָׂשה מֵּ ָדָקה ָפטִמׁשְּׁ  וְּׁ יֶהם ּוצְּׁ ֶיה הּוא ֲעלֵּ  :ִיחְּׁ
 
 
 



 
 
 

 


