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ויקרא כ״ג:כ״ג-כ״ה
ד  י ְּבֶאָח֣ ֶדׁש ַהְּׁשִביִע֜ ֹ֨ ר ַּבח ֹ֑ ל ֵלאמ ר ֶאל־ְּבֵנ֥י יְִׂשָרֵא֖ ר׃ (כד) ַּדֵּב֛ ֹֽ ה ֵּלאמ ה ֶאל־מֶֹׁש֥ ר יְהָו֖ (כג) ַויְַדֵּב֥

ה ֣�א ַתֲעׂ֑שּו  ֶדׁש׃ (כה) ָּכל־ְמֶל֥אֶכת ֲעבָֹד֖ ֹֽ ה ִמְקָרא־ק ֶדׁש יְִהֶי֤ה ָלֶכ֙ם ַׁשָּב֔תֹון זְִכ֥רֹון ְּתרּוָע֖ ֹ֗ ַלח
ה ַליהָוֽה׃ (ס) ם ִאֶּׁש֖ ְוִהְקַרְבֶּת֥

במדבר כ״ט:א׳-ב׳
ה ֣�א ַתֲעׂ֑שּו ֥יֹום  ם ָּכל־ְמֶל֥אֶכת ֲעבָֹד֖ ֶדׁ֙ש יְִהֶי֣ה ָלֶכ֔ ֹ֙ ֶדׁש ִמְֽקָרא־ק ֹ֗ ד ַלח י ְּבֶאָח֣ ֶדׁש ַהְּׁשִביִע֜ ֹ֨ (א) ּוַבח
ים  ד ְּכָבִׂש֧ יִל ֶאָח֑ ד ַא֣ ר ֶאָח֖ ר ֶּבן־ָּבָק֛ ה ַּפ֧ ַח֙ ַלֽיהָו֔ ֹ֙ יַח נִיח ה ְלֵר֤ ם עָֹל֜ ה יְִהֶי֥ה ָלֶכֽם׃ (ב) ַוֲעִׂשיֶת֨ ְּתרּוָע֖

ה ְּתִמיִמֽם׃ ְּבנֵי־ָׁשָנ֛ה ִׁשְבָע֖

ויקרא כ״ה:ח׳-ט׳
ת  ֹ֣ ַבע ַׁשְּבת ים ְוָה֣יּו ְל֗� יְֵמ֙י ֶׁש֚ ַבע ְּפָעִמ֑ ַבע ָׁשִנ֖ים ֶׁש֣ ים ֶׁש֥ ת ָׁשנִ֔ ֹ֣ ַבע ַׁשְּבת (ח) ְוָסַפְרָּת֣ ְל֗� ֶׁש֚

ֶדׁש  ֹ֑ י ֶּבָעׂ֖שֹור ַלח ֶדׁש ַהְּׁשִבִע֔ ֹ֣ ר ְּתרּוָע֙ה ַּבח ים ָׁשָנֽה׃ (ט) ְוַהֲֽעַבְרָּת֞ ׁשֹוַפ֤ ַׁשע ְוַאְרָּבִע֖ ים ֵּת֥ ַהָּׁשנִ֔
ר ְּבָכל־ַאְרְצֶכֽם׃ ירּו ׁשֹוָפ֖ ים ַּתֲעִב֥ ְּביֹו֙ם ַהִּכֻּפִר֔

שמות י״ט:ט״ז-י״ט
ר ָחָז֣ק  ל ׁשָֹפ֖ ֹ֥ ר ְוק ים ְוָעָנ֤ן ָּכֵב֙ד ַעל־ָהָה֔ ֶקר ַויְִה֩י קֹ֨�ת ּוְבָרִק֜ ֹ֗ ת ַהּב ֹ֣ י ִּבְֽהי (טז) ַויְִה֩י ַבּ֨יֹום ַהְּׁשִליִׁש֜
ים ִמן־ַהַּֽמֲחֶנ֑ה  את ָהֱֽא�ִה֖ ם ִלְקַר֥ ה ֶאת־ָהָע֛ א מֶֹׁש֧ ר ַּבַּֽמֲחֶנֽה׃ (יז) ַוּיֹוֵצ֨ ם ֲאֶׁש֥ ד ָּכל־ָהָע֖ ד ַוּיֱֶחַר֥ ֹ֑ ְמא

ׁש ַוַּיַ֤על  ה ָּבֵא֑ ד ָעָל֛יו יְהָו֖ ר יַָר֥ ְּפנֵי ֲאֶׁש֨ ן ֻּכּ֔לֹו ִמ֠ ר ִסינַ֙י ָעַׁש֣ ית ָהָהֽר׃ (יח) ְוַה֤ ַוִּיְֽתיְַּצ֖בּו ְּבַתְחִּת֥
ה  ד מֶֹׁש֣ ֹ֑ � ְוָחֵז֣ק ְמא ר הֹוֵל֖ ד׃ (יט) ַויְִה֙י ֣קֹול ַהּׁשֹוָפ֔ ֹֽ ר ְמא ד ָּכל־ָהָה֖ ן ַוּיֱֶחַר֥ ֶׁשן ַהִּכְבָׁש֔ ֲעָׁשנֹ֙ו ְּכֶע֣

ים יֲַעֶנּ֥נּו ְבֽקֹול׃ ר ְוָהֱא�ִה֖ יְַדֵּב֔

תהילים פ״א:ד׳-ה׳
ב׃ ֹֽ י יֲַעק ט ֵלא�ֵה֥ ְׁשָּפ֗ ל ֑הּוא ִמ֝ ק ְליְִׂשָרֵא֣ ֹ֣ י ח ֶסה ְל֣יֹום ַחֵּגֽנּו׃ (ה) ִּכ֤ ֵּכ֗ ר ַּב֝ ֶדׁש ׁשֹוָפ֑ ֹ֣ (ד) ִּתְק֣עּו ַבח

נחמיה ח׳:ב׳-י׳
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ַע ְּב֥יֹום  ֹ֑ ין ִלְׁשמ ל ֵמִב֣ ֹ֖ ה ְוכ יׁש ְוַעד־ִאָּׁש֔ ה ִלְפֵנ֤י ַהָּקָהל֙ ֵמִא֣ ּכֵֹהן ֶאֽת־ַהּתֹוָר֞ א ַה֠ יא ֶעזְָר֣ (ב) ַוּיִָב֣
יִם ִמן־ָהאֹו֙ר  ַער־ַהַּמ֗ ר ׀ ִלְפֵנ֣י ַׁשֽ י ָהְר֜חֹוב ֲאֶׁש֣ ֶדׁש ַהְּׁשִביִעֽי׃ (ג) ַוּיְִקָרא־בֹ֩ו ִלְפנֵ֨ ֹ֥ ד ַלח ֶאָח֖

ה׃ (ד)  ֶפר ַהּתֹוָרֽ ם ֶאל־ֵס֥ ים ְוַהְּמִביִנ֑ים ְוָאזְֵנ֥י ָכל־ָהָע֖ ים ְוַהּנִָׁש֖ ית ַהּ֔יֹום ֶנ֛גֶד ָהֲאנִָׁש֥ ַעד־ַמֲחִצ֣
ֲענָיָה  ַמע ַו֠ ה ְוֶׁש֡ ד ֶאְצ֡לֹו ַמִּתְתיָ֡ ֹ֣ ר ָעׂ֣שּו ַלָּדָב֒ר ַוַּיֲֽעמ ר ַעֽל־ִמגְַּדל־ֵע֮ץ ֲאֶׁש֣ א ַהּסֵֹפ֗ ד ֶעזְָר֣ ֹ֞ ַוּֽיֲַעמ

נָה  ם ְוַחְׁשַּבָּד֖ ל ּוַמְלִּכָּי֛ה ְוָחֻׁש֥ ָדיָה ּוִמֽיָׁשֵא֧ ְואּוִרָּי֧ה ְוִחְלִקָּי֛ה ּוַמֲעֵׂשָי֖ה ַעל־יְִמי֑נֹו ּוִמְּׂשמֹא֗לֹו ְּפ֠
ם ָהָי֑ה ּוְכִפְת֖חֹו  ל ָּכל־ָהָע֖ ם ִּכֽי־ֵמַע֥ ֶפ֙ר ְלֵעיֵנ֣י ָכל־ָהָע֔ א ַהֵּס֙ ח ֶעזְָר֤ זְַכְרָי֥ה ְמֻׁשָּלֽם׃ (פ) (ה) ַוּיְִפַּת֨

ַעל  ֹ֣ ן ׀ ָאֵמ֙ן ְּבמ ם ָאֵמ֤ ים ַהָּג֑דֹול ַוַּיֲֽע֨נּו ָכל־ָהָע֜ א ֶאת־יְהָו֥ה ָהֱא�ִה֖ ֶר� ֶעזְָר֔ ָעְֽמ֥דּו ָכל־ָהָעֽם׃ (ו) ַויְָב֣
י ׀  ין ַעּ֡קּוב ַׁשְּבַת֣ ְבָי֣ה ׀ יִָמ֡ י ְוֵׁשֵר֥ יִם ָאְֽרָצה׃ (ז) ְויֵׁ֡שּוַע ּוָבנִ֡ ה ַאַּפ֥ ם ַוּיְִּק֧דּו ַוּיְִׁשַּתֲחֻּו֛ ַליהָו֖ יְֵדיֶה֔
ם  ה ְוָהָע֖ ם ַלּתֹוָר֑ ם ְמִביִנ֥ים ֶאת־ָהָע֖ ד ָחָנ֤ן ְּפָלאיָ֙ה ְוַהְלִוּיִ֔ א ֲעזְַריָ֩ה יֹוזָָב֨ ה ְקִליָט֣ ה ַמֲעֵׂשיָ֡ ֽהֹוִדּיָ֡

א׃ (ס) (ט)  ינּו ַּבִּמְקָרֽ ֶכל ַוּיִָב֖ ׁש ְוׂ֣שֹום ֶׂש֔ ים ְמפָֹר֑ ת ָהֱא�ִה֖ ֶפר ְּבתֹוַר֥ ַעל־ָעְמָדֽם׃ (ח) ַוּֽיְִקְר֥אּו ַבֵּס֛
ם  ם ְלָכל־ָהָע֗ ים ֶאת־ָהָע֜ ר ְוַהְלִוּיִ֩ם ַהְּמִבינִ֨ ן ׀ ַהּסֵֹפ֡ א ַהּכֵֹה֣ ָתא ְוֶעזְָר֣ אֶמר נְֶחְמָי֣ה ֣הּוא ַהִּתְרָׁש֡ ֹ֣ ַוּי

ם  ם ְּכָׁשְמָע֖ י בֹוִכי֙ם ָּכל־ָהָע֔ ם ַאל־ִּתְֽתַאְּב֖לּו ְוַאל־ִּתְבּ֑כּו ִּכ֤ ה ֱא�ֵהיֶכ֔ ׁש־הּו֙א ַליהָו֣ ֹֽ ַהּ֤יֹום ָקד
ין  ים ְוִׁשְל֤חּו ָמנֹו֙ת ְלֵא֣ ים ּוְׁש֣תּו ַמְֽמַתִּק֗ ם ְלכּ֩ו ִאְכ֨לּו ַמְׁשַמּנִ֜ אֶמר ָלֶה֡ ֹ֣ ה׃ (י) ַוּי י ַהּתֹוָרֽ ֶאת־ִּדְבֵר֥

יא ָמֻֽעּזְֶכֽם׃ ה ִה֥ בּו ִּכֽי־ֶחְדַו֥ת יְהָו֖ ָעֵצ֔ ינּו ְוַאל־ֵּת֣ נָ֣כֹון ֔לֹו ִּכֽי־ָק֥דֹוׁש ַהּ֖יֹום ַלֲאדֵֹנ֑

דברים ט״ז:א׳
ה  יֲא֜� יְהָו֧ יב הֹוִצ֨ ֶדׁש ָהָֽאִב֗ ֹ֣ י ְּבח י� ִּכ֞ ה ֱא�ֶה֑ ַסח ַליהָו֖ יָת ֶּפ֔ יב ְוָעִׂש֣ ֶדׁש ָהָאִב֔ ֹ֣ (א) ָׁשמֹו֙ר ֶאת־ח

יִם ָלֽיְָלה׃ י� ִמִּמְצַר֖ ֱא�ֶה֛

משנה ראש השנה א׳:א׳-ב׳
(א) ַאְרָּבָעה ָראֵׁשי ָׁשנִים ֵהם. ְּבֶאָחד ְּבנִיָסן רֹאׁש ַהָּׁשנָה ַלְּמָלִכים ְוָלְרגִָלים. ְּבֶאָחד ֶּבֱאלּול 

רֹאׁש ַהָּׁשנָה ְלַמְעַׂשר ְּבֵהָמה. ַרִּבי ֶאְלָעזָר ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוְמִרים, ְּבֶאָחד ְּבִתְׁשֵרי. ְּבֶאָחד 
ְּבִתְׁשֵרי רֹאׁש ַהָּׁשנָה ַלָּׁשנִים ְוַלְּׁשִמִּטין ְוַלּיֹוְבלֹות, ַלּנְִטיָעה ְוַליְָרקֹות. ְּבֶאָחד ִּבְׁשָבט, רֹאׁש 

ַהָּׁשנָה ָלִאיָלן, ְּכִדְבֵרי ֵבית ַׁשַּמאי. ֵּבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ּבֹו:  
(ב) ְּבַאְרָּבָעה ְפָרִקים ָהעֹוָלם נִּדֹון, ְּבֶפַסח ַעל ַהְּתבּוָאה, ַּבֲעֶצֶרת ַעל ֵּפרֹות ָהִאיָלן, ְּברֹאׁש 
ַהָּׁשנָה ָּכל ָּבֵאי ָהעֹוָלם עֹוְבִרין ְלָפנָיו ִּכְבנֵי ָמרֹון, ֶׁשּנֱֶאַמר (תהלים לג) ַהּיֹוֵצר יַַחד ִלָּבם, 

ַהֵּמִבין ֶאל ָּכל ַמֲעֵׂשיֶהם. ּוֶבָחג נִּדֹונִין ַעל ַהָּמיִם:  

משנה ראש השנה ד׳:א׳
(א) יֹום טֹוב ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשנָה ֶׁשָחל ִלְהיֹות ְּבַׁשָּבת, ַּבִּמְקָּדׁש ָהיּו תֹוְקִעים, ֲאָבל �א ַבְּמִדינָה. 
ְמֶּׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ִהְתִקין ַרָּבן יֹוָחנָן ֶּבן זַַּכאי, ֶׁשּיְהּו ּתֹוְקִעין ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשּיֶׁש ּבֹו ֵבית 
ִּדין. ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעזָר, �א ִהְתִקין ַרָּבן יֹוָחנָן ֶּבן זַַּכאי ֶאָּלא ְביְַבנֶה ִּבְלָבד. ָאְמרּו לֹו, ֶאָחד 

יְַבנֶה ְוֶאָחד ָּכל ָמקֹום ֶׁשּיֶׁש ּבֹו ֵבית ִּדין:  

ראש השנה כ״ט ב
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גמ׳ מנה"מ אמר רבי לוי בר לחמא אמר רבי חמא בר חנינא כתוב אחד אומר (ויקרא 
כג, כד) שבתון זכרון תרועה וכתוב אחד אומר (במדבר כט, א) יום תרועה יהיה לכם 

לא קשיא כאן ביו"ט שחל להיות בשבת כאן ביום טוב שחל להיות בחול

ראש השנה כ״ט ב
אלא אמר רבא מדאורייתא מישרא שרי ורבנן הוא דגזור ביה כדרבה דאמר רבה הכל 

חייבין בתקיעת שופר ואין הכל בקיאין בתקיעת שופר גזירה שמא יטלנו בידו וילך אצל 
הבקי ללמוד ויעבירנו ד' אמות ברה"ר והיינו טעמא דלולב והיינו טעמא דמגילה:

משנה סוכה ה׳:ה׳
(ה) ֵאין ּפֹוֲחִתין ֵמֶעְׂשִרים ְוַאַחת ְּתִקיעֹות ַּבִּמְקָּדׁש, ְוֵאין מֹוִסיִפין ַעל ַאְרָּבִעים ּוְׁשמֹנֶה. ְּבָכל 

יֹום ָהיּו ָׁשם ֶעְׂשִרים ְוַאַחת ְּתִקיעֹות ַּבִּמְקָּדׁש, ָׁשלׁש ִלְפִתיַחת ְׁשָעִרים, ְוֵתַׁשע ְלָתִמיד ֶׁשל 
ַׁשַחר, ְוֵתַׁשע ְלָתִמיד ֶׁשל ֵּבין ָהַעְרָּביִם. ּוַבּמּוָסִפין ָהיּו מֹוִסיִפין עֹוד ֵּתַׁשע. ּוְבֶעֶרב ַׁשָּבת ָהיּו 
מֹוִסיִפין עֹוד ֵׁשׁש, ָׁשלׁש ְלַהְבִטיל ָהָעם ִמְּמָלאָכה, ְוָׁשלׁש ְלַהְבִּדיל ֵּבין קֶֹדׁש ְלחֹל. ֶעֶרב ַׁשָּבת 

ֶׁשְּבתֹו� ֶהָחג ָהיּו ָׁשם ַאְרָּבִעים ּוְׁשמֹנֶה, ָׁשלׁש ִלְפִתיַחת ְׁשָעִרים, ָׁשלׁש ַלַּׁשַער ָהֶעְליֹון, 
ְוָׁשלׁש ַלַּׁשַער ַהַּתְחּתֹון, ְוָׁשלׁש ְלִמּלּוי ַהַּמיִם, ְוָׁשלׁש ַעל ַּגֵּבי ִמזְֵּבַח, ֵּתַׁשע ְלָתִמיד ֶׁשל ַׁשַחר, 

ְוֵתַׁשע ְלָתִמיד ֶׁשל ֵּבין ָהַעְרַּביִם, ְוֵתַׁשע ַלּמּוָסִפין, ָׁשלׁש ְלַהְבִטיל ֶאת ָהָעם ִמן ַהְּמָלאָכה, 
ְוָׁשלׁש ְלַהְבִּדיל ֵּבין קֶֹדׁש ְלחֹל:  

במדבר י׳:א׳-י׳
ם ְוָה֤יּו  ה אָֹת֑ ה ַּתֲעֶׂש֣ ֶסף ִמְקָׁש֖ ת ֶּכ֔ ֹ֣ ה ְל֗� ְׁשֵּת֙י ֲחֽצֹוְצר ר׃ (ב) ֲעֵׂש֣ ֹֽ ה ֵּלאמ ה ֶאל־מֶֹׁש֥ ר יְהָו֖ (א) ַויְַדֵּב֥

ַתח  ה ֶאל־ֶּפ֖ ֵעָד֔ ן ְונֹֽוֲע֤דּו ֵאֶל֙י֙� ָּכל־ָה֣ ע ֶאת־ַהַּֽמֲחנֹֽות׃ (ג) ְוָתְק֖עּו ָּבֵה֑ ה ּוְלַמַּס֖ א ָהֵֽעָד֔ ְל֙� ְלִמְקָר֣
י יְִׂשָרֵאֽל׃ (ה)  י ַאְלֵפ֥ ים ָראֵׁש֖ עּו ְונֹוֲע֤דּו ֵאֶל֙י֙� ַהּנְִׂשיִא֔ ת יְִתָק֑ ֶהל מֹוֵעֽד׃ (ד) ְוִאם־ְּבַאַח֖ ֹ֥ א

ית ְוָנְֽסעּ֙ו ַהַּֽמֲח֔נֹות  ם ְּתרּוָע֙ה ֵׁשנִ֔ ְדָמה׃ (ו) ּוְתַקְעֶּת֤ ה ְוָנְֽסעּ֙ו ַהַּֽמֲח֔נֹות ַהחִֹנ֖ים ֵקֽ ם ְּתרּוָע֑ ּוְתַקְעֶּת֖
יעּו׃ (ח)  ל ִּתְתְק֖עּו ְו֥�א ָתִרֽ יל ֶאת־ַהָּקָה֑ ה יְִתְק֖עּו ְלַמְסֵעיֶהֽם׃ (ז) ּוְבַהְקִה֖ נָה ְּתרּוָע֥ ַהחִֹנ֖ים ֵּתיָמ֑

אּו  ֹ֨ ם ְלדֹרֵֹתיֶכֽם׃ (ט) ְוִכֽי־ָתב ת עֹוָל֖ ים יְִתְק֖עּו ַּבֲֽחצְֹצ֑רֹות ְוָה֥יּו ָלֶכ֛ם ְלֻחַּק֥ ֲהנִ֔ ֹ֣ ּוְבֵנ֤י ַאֲהרֹ֙ן ַהּכ
ה  ם ִלְפנֵ֙י יְהָו֣ ם ַּבֲחצְֹצ֑רֹות ֲונִזְַּכְרֶּת֗ ם ַוֲהֵרעֶֹת֖ ר ֶאְתֶכ֔ ם ַעל־ַהַּצ֙ר ַהּצֵֹר֣ ה ְּבַאְרְצֶכ֗ ִמְלָחָמ֜

ם  י ָחְדֵׁשיֶכ֒ם ּוְתַקְעֶּת֣ ם ֵמאֹיְֵביֶכֽם׃ (י) ּוְב֨יֹום ִׂשְמַחְתֶכ֥ם ּֽוְבמֹוֲעֵדיֶכ֮ם ּוְבָראֵׁש֣ ם ְונֹוַׁשְעֶּת֖ ֱאֽ�ֵהיֶכ֔
י יְהָו֥ה  ם ֲאִנ֖ ם ְלזִָּכרֹו֙ן ִלְפֵנ֣י ֱאֽ�ֵהיֶכ֔ ם ְוָה֨יּו ָלֶכ֤ י ַׁשְלֵמיֶכ֑ ל זְִבֵח֣ ם ְוַע֖ ל עֹ֣�ֵתיֶכ֔ ת ַע֚ ֹ֗ ְצר ֹֽ ַּבֲחצ

ֱא�ֵהיֶכֽם׃ (פ)

רש"י על במדבר י׳:י׳
(א) על עלתיכם. ְּבָקְרַּבן ִצּבּור ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר (ערכין י"א): (ב) אני ה' אלהיכם. ִמָּכאן 

ָלַמְדנּו ַמְלִכּיֹות ִעם זְִכרֹונֹות ְוׁשֹוָפרֹות, ֶׁשּנֱֶאַמר "ּוְתַקְעֶּתם" —זֹו ׁשֹוָפרֹות, "ְלזִָּכרֹון" — 
זֹו זְִכרֹונֹות, "ֲאנִי ה' ֱא�ֵהיֶכם" — זֹו ַמְלִכּיֹות ְוכּו' (ספרי):
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