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 תקציר

 תנתחמו מתארת, בתורה השנה חודשי למניין השביעי בחודש אחד יום, השנה ראשב עוסקת זו עבודה

 מהרצף משתקפים שהם כפי, זה מועד של וההלכתיים הרעיוניים ועיצובו גיבושו, היווצרותו את

 . לתלמודים ועד המקרא מן, בידינו הנמצא הספרותי

במסורת הרווחת היום, יוחד לראש השנה מקום של כבוד במערכת החגים היהודיים הישראליים, 

התקופה החשובה והרת המשמעות לא רק בזכות היותו חג תחילת השנה כולה, אלא גם כחג הפותח את 

יום כמועד של התייצבות לפני בית ההרוחנית לרבים בעם ישראל, הימים הנוראים. ראש השנה נתפש 

הוא  .כיום המלכת האל וכזכר לבריאה ,הדין של מעלה, כתחילת תהליך השימוע לפני הקדוש ברוך הוא

ים, ובעשייה המערבת את נפש האדם, עשיר בהיבטים פסיכולוגיים וברעיונות מוסריים ודתיים מעמיק

 עבורוב נוצרה הדורות במהלך. ומנהגים הלכות ריבוי זה למועדמעוררת ומערערת אותה מיסודה. 

 המרכיבים שני, מכאן והתשובה מכאן בשופר התקיעות. ובמחשבה במעש ומורכבת עשירה ליטורגיה

. הרעיוני הצד מן והן המנהג צדמ הן, יההלכת הצד מן הן ,ביותר מפורט לעיבוד זכו, היום של המרכזיים

 מאז לדורותיה ישראל מסורת של ברזל צאן נכס הוא השנה ראשש היא הרווחת העממית התחושה

 .לימינו יותר וקרובים עתיקים, רבים במקורות פרטים בפרטי ומתואר ,ומתמיד

ספר על היום המקרא, המקור הקדום של עם ישראל, אינו מ. הנכון הוא ההפך, כך אינו הדבר אך

או על התקופה שבהם נחוגה תחילת השנה. אפילו המונח ראש השנה בהוראתו זו אינו נזכר במקרא. 

 אפיון בשום במקרא מאופיין אינו, השנה ראשכ היום הנחוג, השביעי בחודש באחד, המועדיתרה מזו, 

 . כלל נהיר ואינו דל במקרא המועד על המידע. הדין יום או השנה תחילת של

 הלכותיו את או היום של מהותו את מבהירש חומר מספקת לא השני הבית מתקופת הספרות גם

 הכוהנים משמרות ברשימות בעיקר, הזמן במרוצת כרונולוגית הכנקוד תדירות נזכר המועד. המיוחדות

חיבורים מהתקופה מופיעים מוטיבים שיתגבשו בתקופות מאוחרות יותר  כמהב. קומראן מגילות של

בו נפתחים ספרי החיים או ספרי המעשים. אך שבריאת העולם, יום הדין  :ם של "ראש השנה"כמאפייני

  למועד באחד בחודש השביעי.בספרות הבית השני מוטיבים אלו טרם נקשרו 
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 חיבורים פני על הפזורים בודדים ואזכורים השביעי בחודש אחד לגבי הבהירות חוסר לעומת

 אחד, הראשון החודש ראש של הפיכתו היא השני הבית בספרות לה עדים שאנו מרתקת תופעה, אחדים

 לזה הכיתתית בספרות הושווה בניסן אחד של ההלכתי מעמדו. הכיתתית בספרות בייחוד, למועד, בניסן

, ותשרי ניסן, האלו החודשים ראשי שני. המלאכה איסור ולעניין הקרבנות לעניין, בתשרי אחד של

 אחד לעומת. מיוחדים חודשים כראשי בתורה מוזכרים ושניהם שוות תקופות לשתי השנה את מחלקים

 פורצת היא הכיתתית שהיצירה כך, חודש ראש אלא מועד שהוא בתורה נאמר לא בניסן אחד על, בתשרי

 אחד כי בתורה שניתנה" ההבטחה" אחרי למלא מנסה השני הבית תקופת של הספרות. ומהפכנית דרך

 מקנה לא התורה: ההלכתית מהבחינה מומשה שלא הבטחה, השנה שילחוד ראשון הוא הראשון בחודש

 של הלכותיו את ומעבה הזה הריק את ממלאה השני הבית ספרות, לעומתה. זה לתאריך מעשי ייחוד

 . הראשון החודש ראש

 כפי שלא, למועד להפיכתו עד הכיתתית בספרות הראשון בחודש אחד של המכוונת ההבלטה

 עטרה להחזיר כדי חכמים של בעולמם השנה ראש של לטיפוחו הרקע תא מספקת, בתורה המצווה

 שנה ראש ואף, החודשים מראשי כאחד המקורי למקומו הראשון בחודש אחד את להחזיר: ליושנה

 שנמסר כפי השביעי בחודש אחד של המיוחד מעמדו את ולהדגיש, נוספים ולעניינים השנה לחודשי

 בספרות רואים אנו עקבותיו שאת ,הדרגתי עיצוב תהליך ידי על מטרתם את השיגו החכמים. בתורה

 ראשי שני בין והגלויה הסמויה התחרות את שמהדהדים מקורות תוהמשמר, והאמוראית התנאית

 הקיימות המסורות את ולעבות להבליט צורך היה ,הראשון בחודש אחד את להצניע כדי. אלו חודשים

 .השביעי בחודש אחד לגבי

 את מאדירים םה, ברבים השלטתועל ו בו השליטה על, של החכמים העברי הלוח על במאבק

 התעלמו לא הם. שבידם המסורות כל ואת החומר כל את מגייסים, בתשרי באחד הקשורות המסורות

 גדולות קבוצות בתוך והתקיימו ידועים היו כבר שכנראה, בניסן באחד הקשורים ומהמסורות מהמקורות

 בתשרי באחד השנה בראש הנוגעים הלכתית קביעה וכל תוכני אפיון כל .איתם התמודדו אלא, בעם

 השנה כתחילת שהוגדר, בתשרי אחד לטובת מוכרעת הזו התחרות. ולהפך בניסן אחד לעומת נבדקות

 . עולם באי לכל הדין וכיום רבים חקלאיים לעניינים הספירה ותחילת
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 העובדה ביותר מפתיעה השני הבית ובספרות במקרא הנחקר המועד של היחסית שוליותו לאור

 בחודש באחד, חלקית ולו, המתמקדת, השנה ראש מסכת, ובתוספתא במשנה השלמ מסכת שבידינו

 הלכות לצורך טכניים הם השנה ראש של האזכורים רוב ובתוספתא במשנה, זאת עם יחד. השביעי

 השנה ראש מסכתשל  המיעוט רק. לגופו החג לתוכן התייחסות יש השנה ראש במסכת ורק, אחרות

 ,משנהנרחב יותר לעומת ה רעיוניה עיסוקה בתוספתא. שופר בהלכות בעיקר, עצמו מועדב עוסק במשנה

 . העיסוק עיקר הוא השופר בה גם אך

ובשלושה היבטים הלכתיים  כנייםות היבטים בשלושה מתאפיין המועד התנאית בספרות

 בחודש אחדההיבטים התוכניים החדשים הם ש. לרוב ההיבטים האלו אין בסיס מקראי. מרכזיים

 הברכותו ;עולם באי לכל , יום הדיןאוניברסליבעל אופי  הדין ויום השנהתחילתה של  הוא השביעי

 הברכות לכותרות שקשורים המקרא מפסוקי מורכבות, ושופרות זכרונות, יותומלכ, זה למועד המיוחדות

. השנה ראש של בהקשרו לא אך, השני הבית בספרות ראשונהבפעם ה מופיעיםיבטים אלו ה. כניות קשר

. יחידת הברכות, זכרונות ושופרות, כנראה הייתה חלק מהפולחן הבית מקדשי הקשור בתעניות הציבור

 ההלכתיים ההיבטים שלושת. בתוספת ברכת מלכויותהנחקר  בספרות התנאית יחידה זו נקשרת למועד

 רק. המועד לברכותהן ו לתקיעותהן  מסוים סדריש ו בשופר היום מצוות: הם המועד של המרכזיים

 השני הבית ספרות מתוך. ר במקרא ככלי פולחניכ: שופר מוזמסוים מקראי בסיס יש הראשון להיבט

, תקיעות השופר וברכות השנה ראש של תוהלכתיה ותלפרקטיק כי נראה םיהתנאי המקורות ומתוך

 מעצבים התנאים החורבן ולאחר, מקדשי הבית פולחןב מקורות יש מיוחדות המורכבות מפסוקי המקרא,

הם כמו כן  ,התנאים קובעים את סוג השופר, את קולותיו הכשרים וסדרם .זה בסיס על עדוהמ הלכות את

למועד. קביעות הלכתיות אלו מחזקות בחירת הפסוקים המתאימים דרכי סדר הברכות ו מנסים לקבוע

וך הוא, יום בעל אופי מורכב הנע בין חרדה גדולה לבין הדין מול הקדוש בר את אופי המועד כיום

 ביטון בקשר עם האל.משמחה הנובעת 

הסוגיות הקשורות  .םיהתנאי המקורות את מצטטים לרוב שהאמוראים היא מעניינת הפתעה

במקורות התנאים אלו אינן מפותחות דיין, רובן מהשלב האמוראי הקדום יחסית. נראה כברובד 

עדיין אפשר  מאוחר זהגמרא, לא מצאו לנכון להתעסק בסוגיות אלו. יתרה מזו, ברובד הסתמאי, עורכי ה
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 מתמקדת והיחודית של האמוראים המרכזית התרומהלראות עדויות של מסורות הלכתיות שונות. 

 מקבלים, שלו והאוניברסליות הדין יום היותו, המועד של יםיהרעיונ ההיבטים .האגדי הרובד בהוספת

 של כמשפטו בין קוסמית במשמעות בין, האחרון הדין ליום באשר אגדיה חומרה. חבההתייחסות ר

 שמאפשר ,אנפין בזעיר דין כיום השנה ראש את לעצב כדי בתלמודים מובא, מותו אחרי הפרטי האדם

 היבטים, נוסףב. הימים אחריתוב המוות אחרי הדין חרדת עם התמודדות גם אלא, ותיקון תשובה רק לא

 הסבר בתלמודים מקבלים, התקיעות וסדר איל של לקרן ההעדפה, לשופר פרה קרן איסור ,םיהלכתי

 . חדות אותו משאר המועדיםימי ראש השנהפרקטיקות מיוחדות אלו של  .אגדי

 על במיוחד מרשימה השנה ראשל בנוגע ראיתווהאמ התנאית והעיצוב היצירה שמלאכת אף

תום תקופת  עם הסתיימה טרם היא, השני הבית פתמתקו ובספרות במקרא החומרים של הדל רקעה

 הפסוקים בחירת ולגבי התקיעות סדר לגבי שונות מסורות לראות אפשר הסתמאי ברובד עוד. האמוראים

 והאמוראי התנאי החומר כמות. יותומלכ ברכת של ומקומה מעמדה לגבי וכן המיוחדות לברכות

 מאוד מצומצמת עדיין אבל ,השני הבית ספרותוב במקרא שנמצא למה יחסית גדולה למועד תהמוקדש

 במסורת היום שלו והתפישה השנים עם השנה ראש לו שרכש למעמד בהשוואה בהיקפה ומוגבלת

   .העברי השנה לוח של יםיהמרכז המועדים כאחד ,ישראל
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 מבואא. 
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 פתיחה

 נחווהה זמן, סקפו הבלתי הזמן במרוץ סדר ליצור השואף ,שנה לוח יש תרבות ולכל עם לכל כמעט

 תדירותש ,הימים שגרת עם להתמודד האדם לבני עוזר שנהה לוח. הגיוני ובלתי כשרירותי לעתים

 השנה לוח של בכוחו יש .עצמן על החוזרות הטבע תופעות את איתם ומביאים ,לזה זה כדומים נתפשים

 . נתון הוא הבש הזמן ובזרימת האדם בחיי משמעות לצקת

. חוגגת זה בלוח המשתמשת החברהש, השנה ראשית ציון בלי, התחלה דתנקו בלי שנה לוח אין

 או ימים כמה להיות יכולים ואלה, פעמים כמה או בשנה פעם ,בלבד אחד יום להיות יכול זה מועד

 שניתנת המשמעות מהי, ההתחלה את לציין דרך באיזו, הזמן ספירת את להתחיל מתי. מסוימת תקופה

 שונות תשובות יינתנו אחרות ולרבות אלו לשאלות – 1הכרונולוגית למשמעות מעבר זו להתחלה

 המשותף מהמכנה חלק הוא תשובות להן לתתו אלו שאלות לשאול הצורך. יםשונ תרבותיים הקשריםב

 את הנותנת התרבות של יחודהי את יםאבטמ התשובות של וגיוונן ייחודן. והעמים התרבויות בין

 זו בדרך לעצבה שבחר העם על רבות ללמד יכול השנה בלוח להההתח נקודת של עיצובה. התשובות

 דרכי ועל שלו הרוח חיי מושתתים שעליהם המרכזיים הרעיונות עלו הערכים על, תרבותו על, אחרת ולא

 . בו הנוהגות החשיבה

 השנה בתחילת הנוגעות לשאלות השנים לאורך ניתנוש היהודיות בתשובות תסקוע זו עבודה

  .יםתלמודל ועד המקראשמ ותבתקופ ,םיהודיי בטקסטים

 

 

 

 

                                                                 
שם הוא טוען כי רוב תרבויות העולם חוגגות חג אסיף כחג סוף השנה ותחילתה, . 12-9ד עמ' ויחיסנאית', ר"ה, וב ראו 1

 סקים בחקלאות ובגידול צאן.לבד מהשבטים האוסטרליים שאינם עו
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 התלמוד ועד מקראהמ השנה ראש של עיצובו: מהלכוו המחקר נושא. 1 .א

 של מטרתה. בתורה השנה חודשי למניין השביעי בחודש אחד יום, השנה ראשב עוסקת זו עבודה

 שהם כפי ,זה מועד של וההלכתיים הרעיוניים ועיצובו גיבושו, היווצרותו את ולנתח לתאר העבודה

 . לתלמודים ועד המקרא מן, בידינו הנמצא הספרותי מהרצף משתקפים

מקום של כבוד במערכת החגים היהודיים הישראליים,  ראש השנהליוחד היום, במסורת הרווחת 

חג הפותח את התקופה החשובה והרת המשמעות כלא רק בזכות היותו חג תחילת השנה כולה, אלא גם 

נתפש כיום כמועד של התייצבות לפני בית  ראש השנהאל, הימים הנוראים. הרוחנית לרבים בעם ישר

הדין של מעלה, כתחילת תהליך השימוע לפני הקדוש ברוך הוא. הוא עשיר בהיבטים פסיכולוגיים 

בעשייה המערבת את נפש האדם, מעוררת ומערערת אותה ווברעיונות מוסריים ודתיים מעמיקים, 

 מיסודה. 

 במעש ומורכבת עשירה ליטורגיה עבורוב נוצרה הדורות במהלך. ומנהגים לכותה ריבוי זה למועד

 לעיבוד זכו, היום של המרכזיים המרכיבים שני, מכאן והתשובה מכאן בשופר התקיעות. ובמחשבה

 היא הרווחת העממית התחושה. הרעיוני הצד מן והן המנהג צדמ הן, ההלכתי הצד מן הן ,ביותר מפורט

 פרטים בפרטי ומתואר ,ומתמיד מאז לדורותיה ישראל מסורת של ברזל צאן כסנ הוא השנה ראשש

 .לימינו יותר וקרובים עתיקים, רבים במקורות

יום ההמקרא, המקור הקדום של עם ישראל, אינו מספר על . הנכון הוא ההפך, כך אינו הדבר אך

 2זו אינו נזכר במקרא. בהוראתו ראש השנהמונח האו על התקופה שבהם נחוגה תחילת השנה. אפילו 

 אפיון בשום במקרא מאופיין אינו, השנה ראשכ היום הנחוג, השביעי בחודש באחד, המועדיתרה מזו, 

 . כלל נהיר ואינו דל במקרא המועד על המידע. הדין יום או השנה תחילת של

בה  ויידון ראש השנה, יופיע לראשונה המונח ייםהמקראהמקורות  לאחררק במשנה, מאות שנים 

 . ראש השנהכברור וידוע לכול. מסכת שלמה של המשנה תיקרא בשם 

                                                                 
, אך נראה ששם מדובר בחודש הראשון, כלומר בניסן. נוסף על כך, 1נזכר אמנם בנבואת יחזקאל מ,  ראש השנההמונח  2

התאריך הנדון ביחזקאל הוא בעשרה ולא באחד בחודש. ברור אפוא מן ההקשר שאין מדובר ביום חג, ולכן הופעת המונח 
 ננו.אינה רלוונטית לנושא דיו
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 רק מתבהר השביעי בחודש לאחד בנוגע במשנה המתבטא לבין מקראב המתואר בין העולה הפער

 לדון המרבה, מאוד ענפה ספרות זו. השני הבית תקופת בספרות הפזורות העדויות מן חלקי באופן

 תוכניים ולעיבוי לפירוט, השביעי בחודש אחד, התאריך זכה לא, תזא למרות. ובמועדים השנה בלוחות

 . התנאית בספרות לו קההוענש החשיבות את לבשר שתוכל במידה, הלכתיים או

 שבידינו העובדה ביותר מפתיעה השני הבית ובספרות במקרא זה מועד של היחסית שוליותו לאור

 זה תאריך. השביעי בחודש אחד ביום, קיתחל ולו, המתמקדת, השנה ראש מסכת, במשנה שלמה מסכת

 בו שתוקעים, הדין כיום בה מתואר זה יום. השנה ראש בשם, מאליו מובן הנראה באורח, מכירה היא

 של לטיבו הנוגעים רבים מעשיים בפרטים עשירה המסכת. ליום המיוחדות ברכותה אמירת תוך בשופר

 סדרול השמיעה מצוות של חובה ידי אתיצי לשם הנדרשת הצליל לאיכות, לתקיעה הכשר השופר

: זה ליום ייחודיות ליטורגיות חטיבות שלוש מוגדרות הראשונה בפעם. זה ליום המיוחד התקיעות

 תמונה מציגה המשנה ,במקרא הדל לרקע ביחס. שלהן המבנה ומפורט, ושופרות זכרונות, מלכויות

. מעמיק לעיבוד במשנה זוכה אינו היום לש הרעיוני-התוכני שהפן לציין חשוב, זאת עם .מאוד מפותחת

 .בלבד במסכת הראשונות המשניות שתי לו מוקדשות

 בחודש אחד, המועד של רעיוניה-ההלכתי עיצובו את סוקר זה מחקר, לעיל המשורטט הרקע על

 באמצעות, בכלל ל"חז ולספרות בפרט למשנה עד המקרא מן ,בספרות משתקף שהוא כפי, השביעי

 :זה מועד של ועיצוב שעבר העיקריים שלביםה שני אחר מעקב

 הדל המצאי מול המשנה מן העולה המידע הצבת – למשנה המקרא בין: תנאי-הקדם השלב .1

 המשנה התהוות לימי ועד המקראי הקאנון יצירת שבין שבתקופה, מלמדת המקרא מן להושע

 ניא ,בודתיבע ;הנדון התאריך של ועיצוב גיבוש, ופיתוח שינוי של תהליך חל ועריכתה

 זה בהקשר מבררת נישא השאלות. מעינינו סמוי שרובו, זה תהליך אחרי להתחקות תבקשמ

 : הן

 ראשכ, בתשרי אחד היינו, השביעי בחודש אחד של תכניו התפתחו וכיצד נולדו מתי .א

 של המיוחד הסדר היינו, שלו הפרקטיקות התפתחו וכיצד מתי ?הדין וכיום השנה
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 לאחור מעקב באמצעות? ושופרות כרונותיז, מלכויות ברכותב המלווה בשופר התקיעות

 לאתר ניתן היכן עד, בה המופיע השנה ראש ביסוד העומדים המקורות אל המשנה מן

 מידה באיזו? בספרות שלהן ביותר המוקדמות ההופעות מהן? אלו ופרקטיקות תכנים

 ?חידושה או המתפתחת המסורת המשך מהווה ל"חז מסורת

, תקופה יום וכן, השנה ראשכ היום של התוכני היווצרותו תהליך של שלביו היו מה .ב

 מספר, ההלכתי עיצובו שלבי מהם, זה וכנגד ?'וכד הדין יום, תורה מתן זיכרון

 ההתפתחות שלבי בין לקשר ניתן האם? ועוד הברכות סדר, הצלילים סוגי, התקיעות

 ? ההלכתיים לאלה הרעיוניים

 אחרי ותחקלהת מבקשת ניא .השני הבית ספרות מתוך למצות מנסה אני אלה לשאלות תשובות

 לגיבוש ועד המקרא גיבושמש התקופה מן ששרדה הספרות ןמ העולות המועד להתפתחות עדויות

 .המשנה

 ויחסי ל"חז בספרות המועד של והרעיונית ההלכתית ההתפתחות – ל"חז ספרות :השני השלב. 2

 . וניתוחה והאמוראית התנאית הספרות מן העולה התמונה הצגת. ביניהן הגומלין

 המייחד ואת השונים התנאיים בחיבורים המועד של עיצובו את נתחוב ניא המחקר של זה בחלק

 במדרשי: האמוראים בספרות המועד לו שזכה הפיתוח את תדקוב ניא בהמשך. מהם אחד בכל אותו

 של ובעיצובו בהבנתו חדשות ותמגמ דקווב האמוראים חידושי את זההמ זה מחקר. ובתלמודים האגדה

 ושםמ העבודה של זה בחלק. פניהםל עמדה שכבר התנאית השכבה גבי על הוסיפו שהאמוראים המועד

ועל האופן שבו העיצוב ההלכתי משקף  ראש השנההתיאולוגית של -ההתפתחות הרעיונית על הדגש

 תיאולוגיים אלה.-ממדים רעיוניים

. היום בהתפתחות משמעותי שלב מציג לרבדיה מודיתהתל לספרות התנאית מהספרות המעבר

 עניינים, השנה ראש של האוניברסלי וכממד הלאומי כממד, חדשות בשאלות נוגעת התלמודית הספרות

 בתוך. זה ביום הנערך השמימי הדין של ומשמעותו הספירה תחילת הוא בתשרי אחד שלגביהם נוספים

 הדין ליום המתייחס אגדי חומר, השנה ראשל קדישמ מהם אחד שכל במסכת, התלמודים מביאים כך
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 זה דיון של שיוכו משמעות. מותו אחרי הפרטי האדם של כמשפטו בין קוסמית במשמעות בין, האחרון

 .זה במחקר בהרחבה נהדונ השנה ראשל

והרעיונות המוסריים והדתיים המעמיקים, כמו גם  הפסיכולוגייםאני מניחה שכל ההיבטים 

במועד הנחקר, הלכו ונבנו נדבך על נדבך במרוצת השנים והדורות, על הבסיס הדל  העשייה הקשורה

צה לתאר, לנתח ולהבין את המחשבות והאידיאולוגיות השונות ורני הנמצא במקרא. במחקרי זה א

 מאחורי מלאכת עיצוב זו בדורות שעד לעיצובו האמוראי של המועד. 

נית. עד לא מזמן הייתה משמעות העיסוק העיסוק בהלכה כתחום דעת שייך לתקופה המודר

 לע נוסף ,המודרנית בתקופהבהלכה מצומצמת לפסיקה מעשית בלבד בידי בתי דין או חכמי הלכה. 

 התפתח, סמכותה וגבולות האלוהי אל יחסה, היהודית ההלכה של מקורותיה בדבר התיאולוגי שיחה

  3.להיווצרותה שיקוליםוב הלכהשל ה והתפתחותה גלגוליה נסיבותב הנוגע ,מחקרי, חדש שיח

 הערכים של השתקפות בהלכה הרואה מחקרי לתחום ףצטרלה בקשתמ אני זה מחקרי באמצעות

 4.יוצריה של חייהם ונסיבות

 

 המחקר תולדות. 2 .א

 5",האומה חיי" בעיצוב ההלכה של המרכזי מקומה על אורבך א"א של המפורסמת אמירתו בעקבות

 שמנסים ,מחקרים מעט לא נכתבו, היהודית ההלכה על ספרו את פתח שבה ,שלה וההיסטוריה תרבותה

 שמנסה ,ההלכתי במחקר חדש תחום .היהודית ההלכה של ועיצובה ההתפתחות אחרי ותקלהתח

 וחקר שלה הפילוסופיה, ההלכה של עיצובה מאחורי שמסתתרת מחשבתה מלאכת אחרי להתחקות

                                                                 
, חקר, זוסמן ;3' עמ, הלכה, אורבך ראו. זה מחקרי לשיח יסוד אבני זוסמן של ובמאמריו אורבך של בספרו לראות ניתן 3

' עמ, הלכה, שיפמן ;19' עמ, הרטמן, הלברטל ;11' עמ דויחיב, פרקים, גילת גם ראו. 102-87' עמ, אורבך, זוסמן ;12' עמ
16. 

 .התנאית למהפכה מקומראן, נעם ;פרשניות מהפכות, הלברטל ;ונשיםע, שמש ;סוכות, רובינשטיין ראו 4
 .לךיוא 3' עמ, הלכה, אורבך ראו 5
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 את, ההלכה את ןבה לבחון מגוונות היראי זוויותל ואותנ וחשף חדשה יריעה לפנינו פרש ,הלכתי-מטה

 6.ועיצובה התפתחותה

 היום שעד, אחריה והתלמודים המשנה לבין, הדתיים ותרבותו עולמו בין, המקרא בין הפער

 התהום את להבין שיאפשר גשר לבנות מבקש, ישראל בני של ם יוםהיו חייאת ו זהותם את מעצבים

 ,שניםה מאות בן מרחבה 7.והמשנה המקרא, אלו יצירות של גבשותןהת בין שנפרשה, בערפל הנטויה

 לשחזר כדי ועדויות מקורות די לנו מספק אינו ,החשמונאית לתקופה ועד המקרא של גיבושו סוף בין

 המשנה של לחתימתה ועד החשמונאים מתקופת אך. זו בתקופה המתגבשת ההלכה של דרכיה את

 ההלכה חקר ידי ועל 8השני הבית מתקופת החיצונית הספרות של המחקר ידי על לאטו הריק מתמלא

 .מתתיהו בן ויוסף פילון של הכתביםמ המשתקפת

 חכמת" נציגי ידי על ההלכתי המחקר של תחילתו את מתאר ,המכונן במאמרו ,זוסמן יעקב

 ותוהתעמק קומראן מגילות של מלאה פרסוםה היה זוסמן של חזונו 9.מגרעותיו ועל העזתו על" ישראל

 .היהודית ההלכה בהתפתחות כשלב בחינתן תוך בהן

 את םמימקד עליהן שנעשה הענף והמחקר המלא פרסומן, קומראן מגילות של גילוין ,ואכן

-הבתר בתקופה המגוונים זרמיה, התפתחותה מגמות את להבין: ההלכה חקר של המרכזיות מטרותה

 גאלי: המגילות של ןמחקרבו ןמבפרסו חלק נטלו רבים חוקרים .ל"חז אצל לקביעותיה עד מקראית

 ורבים שמש הרוןא, ורמן נהכ, קיסטר נחםמ ,שיפמן' ה' ל, באומגרטן וסףי, קימרון לישעא 10,ידין

 11.אחרים

 הנוגעים רבים ומאמרים ספרים ופורסמו ,ההלכה בחקר רב עניין עורר המגילות פרסום אמנם

 ההיסטורי בהקשרה קומראניתה לכההה בחקר התמקדו םרוב אבל ,הקומראנית ההלכה בתחומי

                                                                 
 .חדשים עיונים, ורוזנק רביצקי, למשל ראו 6
 הדימויים הם בהשראתה של הפתיחה בספרה של נעם, מקומראן למהפכה התנאית. ראו שם, עמ' ז. 7
 .8 הערה 13' עמ ,חקר, זוסמן ;24-14' עמ, מבוא, אלבק ראו 8
 .19הלברטל, הרטמן, עמ  ;11 'גילת, פרקים, עמ ;102-87ראו זוסמן, אורבך, עמ'  9

 ראו ידין, מגילת המקדש. 10
 לגלות, ושמש ורמן ;עיונים,  קיסטר ;הלכה, שיפמן ;מחקרים, באומגרטן ;קמרון, מגילת המקדש שם;ראו ידין,  11

 .נסתרות
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. תקופתה רקע על נפרדת קבוצהכ, והלכתה ארגונה, הכת חיי את להבין הייתה ושמטרת והחברתי

 המוקד 12.בלבד עצמה הכת לגבי ההבנות לחידוד וככלי כרקע שימשו לית"החז הלכהל ההשוואות

 המחקרים יוה מעטים. תריו הכללית בתמונה הלכתה ומקום מקומה ולא הקומראנית הכת היה הבלעדי

 ל"חז של הלכהה ולבין לפניה המקרא לבין הקומראנית ההלכה בין התפתחותי קשר לראות ניסו אשר

 .שלאחריה

 אחר לעקוב ומנסים מסוים הלכתי בנושא שמתמקדים ,מספר מחקרים נכתבו האחרונים בעשורים

 על רובינשטיין פרי'ג של ומחקר של אופיו זהו .השונות מהתקופות בספרויות וגיבושו התפתחותו

 14;המשפחה יחסי בתחום ההלכה של התפתחותה אחרי עקב הלברטל' מ 13;הסוכות חג של ההיסטוריה

 ברצף מתה תמאוט הלכות את בדקה נעם' ו 15;ל"חז ספרות אל מהמקרא ןעונשי הלכותב עסק שמש' א

 .ועוד 16התנאית הספרות אל מהמקרא הספרותי

 שלבי את לתאר שמטרתם ,אלו מחקרים לשורת להצטרף שואף זה מחקר, יתגמתודולו חינהבמ

 בספרות המשתקפות ההלכות אל המקרא מן המעבר :ההלכה בתולדות ביותר יםהחשוב ההתפתחות

 כדברי .האמוראי הפיתוח אל וממנה התנאית ספרותב היום לנו המוכרת להלכה תגבשותומ השני הבית

 ולבאר השנה ראשל הנוגעת" ההלכה את שכיוונו קריותהעי המגמות על" להצביע ברצוני ,אלון דליהג

  17".הגמורה קביעותה לידי משתנים זרמים של ההתעצמות דרך הביאוה"ש המחשבתיות המגמות את

במסגרת חקר לוח השנה העברי.  ,בעיקר בתחילת המאה הקודמת ,נחקר לא מעטראש השנה 

בתקופת נחוגה תחילת השנה בלוח העברי  השאלות שנשאלו במחקר זה נטו לשני כיוונים מרכזיים: מתי

 השפיעו על קביעת תחילת השנה בפרט ועל לוח השנה בכלל.שכנות לו תרבויות יואהמקרא 

                                                                 
 .17-16, 9שיפמן, הלכה, עמ'  ;ixראו באומגרטן, מחקרים, עמ'  12
 .סוכות, רובינשטיין ראו 13
 .פרשניות מהפכות, הלברטל ראו 14
 . עונשים, שמש ראו 15
 .התנאית למהפכה מקומראן, נעם ראו 16
 .181' עמ, ב, מחקרים, אלון ראו 17
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כחג משותף  ראש השנהלעמי המזרח הקדום מציגים על פי רוב את  המשותפותחוקרי המסורות 

בתחילת  18ה הבבלי.לישראל ולעמי המזרח הקדום ומייחסים השפעה מרכזית בתחום זה לראש השנ

הנחוג בראשון  ,על ההקבלה בין המלכת ה' לבין חג ה"אכיתו" הבבלי המאה הקודמת הצביע גרסמן

ספרות רבה נכתבה מאז על שיתוף הרעיונות והתכנים בין החג הישראלי, שגובש במהלך  19בניסן.

  20הדורות, לבין חג ה"אכיתו" הבבלי.

ד את ויחיבולא היה שום צורך לחקות את הבבלים, לישראלים הקדמונים  ,אך לדידו של סנאית'

התהלוכה אל עבר אולם מרדוק ואת טקס קביעת הגורלות במשפט האלים לפני האל מרדוק שהתרחש 

התלות בהם. לכן, אם גזר הדין את רב בגשמים וגם הצורך ה את לטענתו, האקלים בישראל מייצר 21בו.

יש קרבה גדולה מאוד בין מועד המשפט לבין , ת'יאסנהנחוג בסוכות, לדידו של , ראש השנהמתקבל ב

דית אחרי גזירתו. ייורה, שזמנו אחרי סוכות בדרך כלל. מבחן המציאות של גזר הדין מתרחש כמעט מה

 כיום הדין. ראש השנהמצב קיומי זה הוא שהביא לעיצוב סוכות כחג בקשת הגשמים ו

במחקר  22פעתו על החג הישראלי.עם התפתחות המחקר על החג הבבלי, השתנתה גם תפישת הש

 ,הוצעה גם הסברה שקיים קשר בין חג ה"אכיתו" לבין אפוס הבריאה הבבלי "אנומה אליש". בהתאם

נבחנה האפשרות שרעיונות המשוקעים באפוס זה השפיעו על חגי הסתיו הישראליים, בנושאים כגון: 

 23בריאת העולם, חידוש המלכות וסדרי העולם.

, כמו לוח גזר ולוחות של העמים המחקר מעלה שיש מקורות קדומים שנה,לגבי עונת תחילת ה

 24ולצדם מקורות המעידים על תחילתה באביב. ,מעידים על ציון תחילת השנה בעונת הסתיוה השכנים,

                                                                 
 דב, ראש השנה בבבל ובישראל.-ראו את הסקירה הביבליוגרפית אצל בן 18
 . 304-303י, הקרבנות, עמ' י. לדעה דומה ראו גר297עמ' ראו גרסמן, אסכטולוגיה,  19
 .112-105; ליכט, ר"ה, עמ' 334-331; ואן דר טורן, ראש השנה הבבלי, עמ' 67-61ראו גסטר, תספיס, עמ'  20
 ,שהייתה תלויה במערכת ההשקיה הנתמכת על הנהרות ועל התעלות ,. אגב, דווקא בבבל66-64עמ'  ר"ה, ראו סנאית', 21

 . 65, עמ'שםהדין הייתה משמעות אחרת מזו המקובלת בישראל, ראו ליום 
 ואילך. 250דב, ראש השנה בבבל ובישראל, עמ' -ראו בן 22
בישראל שנחוג בסתיו עוד לפני גלות בבל  ראש השנהמובינקל וואן דר טורן דוחים את הרעיון הזה בטענה שהיה חג  23

 והמלכת השנה ראשכ החקלאי החג, 131-130' עמ, תהלים, מובינקל של לדידוחג האכיתו.  הכירו אתהישראלים ש בכךו
' עמ, סוכות, רובינשטיין ;217-204' עמ, ה"ר', סנאית גם ראו. האזור של הכנענית מהתרבות שהושאלו רעיונות הם בו האל

22-21. 
 .14-13שנה, עמ'  ; ונדרקם, לוחות48-34; טלמון, חשבון הלוח; סגל, שנה, עמ' 38-28ראו סנאית', ר"ה, עמ'  24
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השאלה מתי התחילה השנה, נדונה במחקרים רבים מזוויות שונות: איזו משתי האפשרויות קדומה יותר 

 25תה התעצבה.ומהי התרבות שבהשפע

הישראלי הנחוג  ראש השנהאת הרעיון שחג  26מובינקלפיתח כבר בתחילת המאה הקודמת 

, תהליםבסוכות הוא חג המלכת האל. הוא ביסס את הרעיון הזה על הניתוח הספרותי של מזמורי ה

 המתארים את המלכת האל ואת משפטו, שהושרו בתהלוכות החגיגיות של החג לה', חג הסוכות. 

הקדום חל בסתיו, רואים בסוכות,  ראש השנהננו חשוב לציין, שגם החוקרים הסוברים שלעניי

חלקם אף מתארים תהליך  27בחודש השביעי, את התאריך של תחילת השנה בעולם המקרא. אחדולא ב

ממושך שבו התפרסו התכנים והפולחנים שהיו שייכים מעצם טיבם לתחילת השנה, על פני שלושה 

  28בתשרי, יום כיפור וסוכות. אחדאשר ב ראש השנהמועדים: 

מתייחסים  ,או בתחילת השנה העברית ,בלוח העברי ראש השנהמחקרים לא מעטים שדנים ב

דגש ייחודי מושם בדרך  ., יום כיפור וסוכותראש השנהלרוב לחגי החודש השביעי כאל מכלול אחד: 

  29כלל דווקא על חג הסוכות.

לסוגיה שהמחקר הנוכחי מבקש לבחון. מחקרי מוגבל, רק חלק משאלות חשובות אלה קשור 

מאיזו  –, ואם כן ראש השנה ,בחודש השביעי אחד ,בהקשר לתקופת המקרא, לשאלה אם שימש היום

 לכתי. ההיבטים התיאולוגי, המשמעותי וההתקופה; ומהם התכנים של המועד מ

                                                                 
 .98-95; בקוית', לוח שנה וכרונולוגיה, עמ' 45-44; ליכט, ר"ה; סגל, שנה, עמ' 57-38ראו סנאית', ר"ה, עמ'  25
 .5, פרק א'ד כרך ויחי, ובתהליםראו מובינקל,  26
ודיה על שפע ההחג האסיף הוא חג האפיפניה )התגלות( של האל לעמו וגם חג  ,. לדידו95-94עמ' שם, ראו מובינקל,  27

עבור אותו השפע גם לשנה החקלאית הבאה. מובינקל טוען כי ביהדות הקדומה בחקלאי. לכן, היה בו גם מקום להתפלל 
נחוג ראש השנה בחג הסוכות ורק ביהדות המאוחרת מוקדש לו יום נפרד, אחד בתשרי. יחד עם זאת, נשארו תכונות ראש 

כרון הבריאה וכחג לה'. יהסוכות כחג חידוש החיים, כחג ז חג מתואר, שם 130-118, 95השנה גם בחג הסוכות, ראו עמ' 
רק במאה הראשונה לספירה.  ראש השנהל הפך, שם הוא טוען שהראשון בחודש השביעי 843ראו גם הר, לוח השנה, עמ' 

 .47' עמ, השנה מועדי, סולה גם ראו. 57-56, 28-25ראו גם סנאית', ר"ה, עמ' 
 .14ה בבבל ובישראל, עמ' ", רדב-; בן67-61עמ'  ראו גסטר, תספיס,28 
 להעביר מתחילים התנאים השני הבית חורבן אחרי שרק טוען הוא. 297-290, 179, 25-20' עמ, סוכות, רובינשטיין ראו 29

 התכנים ושיתוף החגים שלושת בין קשר הרואה בגישה מצדד הוא ,כללי באופן. השנה ראשל הסוכות חג כניומת חלק
 .השנה ראש את ולא האל המלכת כחג סוכות את מזהה הוא שם, תהלים, מובינקל גם ראו. ביניהם
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 30מקרא.תקופת הבר לשל המועד מע ומחקר העוקב אחרי עיצובו והתפתחות כתבעד היום לא נ

אך הדגש הושם על  32ובתלמוד הבבלי, 31מסכת ראש השנה במשנה ,מהבחינה העריכתית ,אמנם נחקרו

 .כמועד ראש השנהבו של וציולא על ע הללו סגנונם הספרותי של החיבורים

או הברכות  33התפרסמו לא מעט מאמרים הנוגעים בהיבטים שונים של המועד, כמו תקיעות שופר

ם וההלכתיים יכניו הרעיוניתכמועד ש ראש השנה בוחן אתאך חסר מחקר ה ,של החג 34המיוחדות

 המחשבהם אלו ומנסה להתחקות אחרי משמעותם וימתפתחים בתקופות שונות, עוקב אחרי שינוי

 החסר הזה ארצה להתחיל ולמלא במחקר הנוכחי.את ריהם. ושמאח

 

 העברי בלוח השנה ראש של מקומו. 3 .א

כי ביהדות הקדומה וגם  ,מעלה טענה מעניינת ",ביהדות העתיקה זמן ותהליך"בספרו  ,סטרן סשה

ביהדות הרבנית לא קיים מושג מופשט של "זמן", כפי שאנו מכירים אותו היום: מושג כללי, המתאר את 

המעגליות של לוח השנה, לדידו של סטרן, קשורה במעגליות של  35.רצף הזמן המופשט והבלתי תלוי

מעגל הזמן היחיד שמתואר  36.כמו חילופי העונות, זריחת השמש ושקיעתה וכדומהתופעות הטבע, 

במקורות יהודיים מהמקרא והלאה, שאינו נסמך על הטבע, הוא המעגל השבועי. אך לדעת סטרן, גם 

דתי של -מעגל זה אינו מהווה הוכחה לקיום זמן מופשט ביהדות, אלא מהווה ביטוי למעגל החברתי

  37אל.השל בריאת העולם על ידי  הומנוחתם וגם ביטוי למעגל שחזורפעילות בני האדם 

ם בתורה לוח שנה או לוחות שנה מיקיי ,יחד עם זאת, ובלי קשר לתפישת הזמן המופשט

השאלה המחברת בין עובדות אלו לבין המחקר שבידינו כיום. השנה שמתפתחים בהמשך הדורות ללוח 

                                                                 
 .בלבד כללית אלא כוללת אינה בו הסקירה ולכן הפרקים אחד הוא השנה ראש על הפרק אך. ישראל מועדי, תבורי ראו 30
 .משנה ר"ה עריכה שיטות, ולפישו ראו 31
 .טוב יום פרק, גולינקין ראו 32
 .ועוד, שופר תקיעת על, פלדנשטיי למשל ראו 33
 .ועוד, מלכויות ברכת של למקומה, תבורי למשל ראו 34
 .25-1' עמ, ותהליך זמן, סטרן ראו 35
 .64-63' עמ, שם, סטרן ראו 36
 .64' עמ, שם, סטרן ראו 37
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ומהו  את ספירת השנה וח או לוחות השנה אשר במקראהנוכחי הוא הצורך להבין מתי מתחילים ל

 זו. הבתשרי בסוגי חדמקומו של א

השפעות לוחות השנה של עמי  על תולדותיו, עלואודות לוח השנה העברי על רבות נכתב 

השנה בלוחות  ןהשונות שהשתמשו בה האסטרונומיותהספירה שיטות  עלו 38הסביבה וחגיהם עליו,

 ועוד.  השונים

אופיו של לוח השנה העברי הקדום )שמשי, ירחי או  :םנושאים המרכזיים במחקר ההים מאחד

 40;מקראהת לאורך כל תקופ השנה השונים שאלה אם התקיים לוח אחד או שילוב לוחותה 39;משולב(

כיצד התפתח הלוח; באיזו עונה התחילה השנה בהתאם ללוח או ללוחות השונים שהיו מקובלים 

 בישראל ועוד. 

רי הלוח העברי מסכימים שבתקופת המקרא, שנמשכה מאות שנים, היו קיימים בישראל רוב חוק

 42אחדים מהם סוברים שלוחות אלו התקיימו זה בצד זה. 41מספר לוחות שנה, רשמיים או בלתי רשמיים.

  43אחרים מניחים שהלוחות הופיעו בסדר עוקב והחליפו זה את זה בתהליך ארוך והדרגתי.

כי יש עדויות ברורות במקרא  ,ורגנסטרן טען עוד בתחילת המאה הקודמתכך למשל, יוליאן מ

במחקרו מנסה  44עצמו לקיום של שלוש מערכות שונות למועדים וללוחות השנה בתקופות השונות.

מורגנסטרן להוכיח כי שינויי שמות החודשים במקרא, מהשמות הכנעניים למספרים הסידוריים ולאחר 

שינויים טכניים גרידא, אלא ביטויים להתקבלות מערכות חדשות של לוחות מכן לשמות הבבליים, אינם 

                                                                 
 .25-20עמ' ין, סוכות, ירובינשט ;101-95בקוית', לוח שנה וכרונולוגיה, עמ'  ;220-204ראו סנאית', ר"ה, עמ'  38
דב, -; בן112-105; ליכט, ר"ה, עמ' 103-98טלמון, חשבון הלוח, עמ'  ;75-64, עמ' לוחות 3, ראו למשל מורגנסטרן 39

שמשי לא תואם את  -. סטרן מציין שהשם ירחי29-28, 1סטרן, לוח שנה וקהילה, עמ'  ;446-445, עמ' יום 364 בת השנה
, על כך , לא נעשה בהתאמה לשמש או למחזורה; נוסף13-דש הנוסף, ההחו יכי עיבור השנה על יד ,השנה העברית

 לכן הקשר לשמש הוא עקיף בלבד. ,חקלאי-טריון העונתיילפיו נעשה העיבור הוא הקרשטריון המרכזי יהקר
 .29-28סטרן, לוח שנה וקהילה, עמ'  ;22-13, עמ' לוחות 3, מורגנסטרן ראו 40
סולה, מועדי השנה, עמ'  ;2סטרן, לוח שנה וקהילה, עמ'  ;839-835לוח השנה, עמ' הר,  ;38-32ראו סנאית', ר"ה, עמ'  41
ת' מדברים גם על האפשרות שהחגים שמהותם חקלאית נחוגו בתאריכים שונים באזורים שונים. כך למשל, י. סולה וסנא47

דש אחרי החגיגות בירושלים חג האסיף בוודאי חל בצפון מאוחר יותר מאשר בדרום. ירבעם בוודאי חגג את הסוכות כחו
 .33הדרומית מסיבה זו, ולא מכיוון שבדה חג חדש כדברי בעל מלכים א יב, 

 .40-22' עמ, בסתיו ה"לר ההוכחה, ינסיקלראו למשל  42
 סטרן, לוח שנה וקהילה, הקדמה. ;, מחקר נוסףמורגנסטרן ;, הערות נוספותמורגנסטרן ;לוחות 3, ראו למשל מורגנסטרן 43
 הגיוני לא, שנים מאות חובקת המקרא שתקופת מכיוון, מורגנסטרן של לדידו. 13' עמ, לוחות 3, רגנסטרןמו ראו 44

 גם ראו. המאה בתחילת במחקר חדשה הייתה זו תפישתו. בלבד אחד שנה בלוח ישתמשו כך כל ארוכה תקופה שלאורך
 . 3-1' עמ ,נוסף מחקר, מורגנסטרן
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סיון יבמקביל לנ 45. שלוש המערכות הללו אינן זהות לדידו של מורגנסטרן.שהיו שונות זו מזוהשנה 

לטעון מנסה במילים אחרות, מתי התקבלו מערכות חדשות, מורגנסטרן או לקבוע מתי חלו שינויים אלו, 

וכתוצאה  – 46מהלוח השמשי ללוח הירחי –תמיד משינוי מהותי בתפישת לוח השנה נבע שינוי הגם כי 

 מכך הושפעו גם מועדי החגים בלוחות. 

כך או אחרת, יש הסכמה רחבה במחקר לגבי קיום לוחות שנה שונים בתקופה המכונה תקופת 

בהדרגה. הסכמה  המקרא, גם אם לא ברור אם הלוחות הללו התקיימו במקביל או החליפו זה את זה

 בחודש השביעי. אחדמרכזיותו של חג הסוכות לעומת המועד ב בעניין ישנוספת 

 

 לוח השנה במקרא 

בשל מיעוט המידע שהמקרא מוסר לגבי לוח השנה ותחילתה, רוב המחקר הנוגע ללוח העברי הקדום 

  47.מגוונות מתאפיין בספקולטיביות ובהעלאת השערות

מעית שהחודש הראשון, חודש האביב, הוא ראש לחודשי השנה: התורה מכריזה בצורה חד מש

י ַהשָ " אׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדׁשֵׁ ים רִׁ אחד בחודש המועד ב .(2" )שמות יב, ָנהַהֹחֶדׁש ַהֶזה ָלֶכם ֹראׁש ֳחָדׁשִׁ

לא נאמר בצורה  ,השביעי הוא יום תרועה או יום זיכרון תרועה על כל משמעויותיהם, אך בכל מקרה

 שת שזה יום תחילת הספירה הקלנדרית. מפור

 יםאינו שונה משאר ראשי החודש חודש הראשון, אחד בניסן,ב חדיחד עם זאת, חשוב לציין כי א

מקבל מעמד מיוחד בין  ,בתשרי חד בחודש השביעי, אחדא .במקרא, לא באופי ציונו ולא בקרבנותיו

 ו.חוד קרבנותיייבאופיו המיוחד ובראשי החודשים כבר במקרא 

                                                                 
 במספרים הממוספרים החודשים בין ותיאום זהות רואים אנו ואסתר זכריה ספרי תוךמ כי טוען סטרן, מורגנסטרן לעומת 45

 .29' עמ, וקהילה שנה לוח, סטרן ראו. הבבליים שמותיהם לבין הסידוריים
 מקומי היה השמשי הלוח כי טוען הוא שם. 6-5' עמ, נוסף מחקר, ומורגנסטרן, 16-13' עמ, לוחות 3 ,מורגנסטרן ראו 46

 ,שונים בתאריכים חגים נחוגו בארץ שונים באזורים ,מכך כתוצאה .71-64' עמ, לוחות 3, ןמורגנסטר גם אור .לאומי ולא
 .האומה לכל האחידים החגים תאריכי קביעת ולמדיניות בירושלים הפולחן ריכוז לתקופת התאים לא זה לוח לכן
 .29-28, 3-2ה, עמ' סטרן, לוח שנה וקהיל ;835-834ד עמ' ויחיראו למשל הר, לוח השנה, ב 47
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עים ביטויים, שלדעת החוקרים מרמזים, יבכל התורה כולה יש שלושה מקומות בלבד שבהם מופ

 .החדשה ,, על יום או תקופת סוף השנה ותחילתה של השנה הבאהראש השנהבלי להזכיר את המונח 

ף אחד מהם, חג האסיף, מתרחש בצאת השנה: "... .ים שלושת הרגליםתוארבספר שמות מ ְוַחג ָהָאסִׁ

את ַהָשָנהבְ  ן ַהָשֶדה צֵׁ תקופת באותו החומש נאמר על חג האסיף " .(16)שמות כג,  "ְבָאְסְפָך ֶאת ַמֲעֶשיָך מִׁ

יף " במובן "סיום התקופה, הקפת השנה": "השנה ים ְוַחג ָהָאסִׁ טִׁ יר חִׁ י ְקצִׁ ּכּורֵׁ ְוַחג ָׁשֻבֹעת ַתֲעֶשה ְלָך בִׁ

סוף השנה, היא  לשתיאור את הפעם האחרונה שהתורה מביאה . ב(22" )שמות לד, ְתקּוַפת ַהָשָנה

אֹמר  :ומציינת במפורש שהוא מתרחש בסוכות מקץ"משתמשת בביטוי " ץ ֶׁשַבע "ַוְיַצו ֹמֶׁשה אֹוָתם לֵׁ קֵׁ מִׁ

ים ָטה ְבַחג ַהֻסּכֹות" ָׁשנִׁ ד ְׁשַנת ַהְשמִׁ ו, לכן נו חג הסוכות, חל בסתיי. חג האסיף, הי(10 ,)דברים לא ְבֹמעֵׁ

" או קצה, המתארים נקודת מפנה בין תקופת השנה" ו"השנה צאתטענו חוקרים אחדים שהביטויים "

  48העברי נחוג בסוכות. ראש השנהסופה של השנה הקודמת לבין תחילת השנה החדשה, מוכיחים ש

 The Psalms in Israel'sבתחילת המאה הקודמת בספרו  הצעוקל, שהנלפי גישתו של מובי

Worship .הטוב כל שנה כוחות הרוע מובסים מחדש על ידי האלב, חג הסוכות הוא חג המלכת האל .

שיטתו  מלך המנצח.הכמלך הלגיטימי,  על כיסא כבודוויושב מחדש מומלך האל  ,אחרי הניצחון השנתי

בשלב  49המלך אל כסאו.אל השמלווה את  תשירי תהלוכה מלכותיכ תהליםמזמורי  מבוססת על ניתוח

אל תוך שלושה מועדים נפרדים: התפלגו יותר, לדעת מובינקל, כל המרכיבים של סוכות הקדום  מאוחר

 , יום כיפור וסוכות.השנהראש 

סוכות חג החג האסיף או  ,דברים טזבבמדבר כט ובכג,  בוויקראברשימות הרגלים והמועדים 

נוספת לכך שהשנה  סוגר את מעגל השנה או פותח את המעגל החדש. כהוכחה ,תמיד מוזכר אחרון

 ,נון פסוקים רבים המתארים את השנה כשנה חקלאית-בן 'יבמקרא מתחילה אחרי הסוכות מביא 

הנמצא אזור שלנו המהלוח הקדום  51,גם לוח גזרחשוב לזכור ש 50זריעה בסתיו.בשמטבעה מתחילה 

 בידינו, מתחיל בסתיו.

                                                                 
 ;27-25' עמ, לוחות 3, מורגנסטרן; 130-118' עמ', א כרך, תהלים, מובינקל; 11' עמ, השנה ראשית או ה"ר, נון-בן ראו 48

 .47' עמ, השנה מועדי, סולה
 .54-51' עמ', א כרך, תהלים, מובינקל 49
 .12' עמ, השנה תיראש או ה"ר, נון-בן ראו 50
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בסתיו והיה קשור לשמש. חל תחילה בנקודת השוויון  ראש השנהלשיטתו של מורגנסטרן, 

ניסיון בנעשה שינוי בלוח השנה הקיים  ,בעקבות המהפכה הדויטרוינומיסטית וריכוז הפולחן בירושלים

והיה  53בחודש השביעי הבעשרחל  ראש השנה ,לוח חדש זה לפי 52.שמשי-לעבור ללוח השנה הירחי

של  לדידו 54ביעי.שנחוג משלושה עד תשעה בחודש הש ,ליומו האחרון ושיאו של חג הסוכות

בחודש השביעי  המשמעיות לכך, למשל העובדה כי עשר-, המקרא עצמו מספק עדויות חדמורגנסטרן

לתחילת החודש השביעי והעברת  ראש השנהל. העברתו של הוא תחילת שנת יובל ומועד למצוות הקהֵׁ 

מתוחכמות  בו עיבורהשיטות שמסורות האליליות ולמעבר ללוח בהסוכות לאמצעו קשורות למאבק 

, לפי ההדים שנשתמרו במשנה תענית מה בריקודיםווסי , בתחילת החודש,החגיגה בצום תיותר. תחיל

עורכי המקרא מעלימים את הצום בתחילת  ,לכן, אליבא דמורגנסטרן .היא מסורת אלילית פ"ד מ"ז,

על ידי העברת ולכן  ,בחודש הירח אינו מלא הכך, בעשר לע. נוסף ומעבירים אותו לעשירי בו החודש

תחילת השנה לאחד  ה שלהעברת .הסוכות לאמצעו מבטיחים את ראיית הירח המלא בתחילתו של החג

. מורגנסטרן סבור כי השינוי היה תהליך ראש השנהקשורה לרצון לחבר בין מולד הירח לבין  –בחודש 

 ס.שהתרחש אחרי ימי עזרא ונחמיה והסתיים בסוף המאה הרביעית לפנה" ,אטי ומורכב

שיטתו של מורגנסטרן, אציין רק את החשוב והעקרוני למחקר הנוכחי: ביש קשיים לא מעטים 

היה  ילואבאחד בחודש השביעי.  ראש השנהשיטתו אינה מספקת ראיות והסברים מספקים לקביעת 

בו הירח שמועד הצורך בקשר עם הירח, היה מתאים יותר לקבוע את תחילת השנה לתחילתו של סוכות, 

האם ראיית הירח ופולחנו מדוע בכלל יש צורך בקשר עם הירח?  –ועוד  55.ומופיע במלוא תפארתומלא 

                                                                                                                                                                                           
 .21-13' עמ, וטרנספורמציה מקור, ראוגנ ;17-3' עמ, גזר לוח, טלמון ראו 51
 .73-71' עמ, לוחות 3, מורגנסטרן ראו 52
 קרבן כי שם מזכיר נון-בן. 14' עמ, השנה ראשית או ה"ר, נון-בן; 8' עמ, נוסף מחקר, מורגנסטרן; 28-22' עמ, שם ראו 53

, חודש ראש של המוסף מן בשונה(, אחד פר) שווה – עצרת ושמיני הכיפורים יום, השנה ראש, המועדים לשלושת המוסף
 עשרהש מורגנסטרן של קביעתו עם מסכים, 2165' עמ, לויקרא פירוש, מילגרום(. פרים שני) השבועות וחג המצות חג

: מורגנסטרן של בהצעתו תומכים עניינים שני ,לדידו. 1, מ ביחזקאל שנאמר כפי ,הקדום השנה ראש הוא השביעי בחודש
 כיפור ביום מדובר עדיין ח"מ ד"פ תענית ובמשנה(, כוהניה קדושהה ספר) H של תוספת היא כיפור וםבי לצום ההוראה

 . באב ו"כט בדיוק ,שמח כביום
 .34-22, 18-16' עמ, לוחות 3, מורגנסטרן ראו 54
 הגלות ריאח רק. המלא הירח בתקופת דווקא נחוג בבל גלות לפני חודש ראש ,לדידו. 102-96' עמ, ה"ר', סנאית ראו 55

 יותר המאוחרים במקורות המקובלת ההבנה שלעומת מציין' סנאית. הירח למולד" חודש ראש" הביטוי משמעות השתנתה
 על טענתו את מבסס' סנאית. משמעית-חד בצורה מתבהרת לא הקדומה המקראית ההבנה, הירח כמולד חודש ראש של

 שראש רתועהש את נקבל אם, להבנתו שוב, בקלות רשיםשמתפ, 4, פא תהליםו 27, כ א שמואל, הקשים המקרא פסוקי
 . מלא ירח הוא חודש
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לבין סוכות, אם לדידו  ראש השנההצורך להפריד בין  נבעמה מלא נחשבו גם הם כמסורות אליליות? ו

 נחוגו לכתחילה יחדיו?

, שבו ראש השנהבתורה מדובר בתקופת ראשית השנה ולא ביום אחד,  56,נון-לשיטתו של בן

בתשרי, ומסתיימת אחרי שמיני  אחדבהתקופה מתחילה בראש החודש השביעי,  57מתחילה שנה חדשה.

עצרת, לכן השנה מתחילה למעשה בחודש מרחשוון. זאת גם הסיבה, לדעתו, שהתורה אינה משתמשת 

-לעיל. בן הביטויים המתארים את ראשית השנה אכן מופיעים, כפי שצוטטושבזמן  ,ראש השנהבמונח 

בתשרי כהכרח הנובע מן  אחדל ראש השנהנון מסביר את קביעתם המאוחרת יותר של חז"ל את 

בלא פחות את השנה שאי אפשר להתחיל את השנה באמצע החודש, כפי שאי אפשר לעבר  ,העובדה

בחודש  החקלאית מטבעה היא שנה שמשית, אחד אף על פי שהשנה ,כך 58.ימים ובלא יותר מחודש

ראש תשובה בין הנון טוען כי עשרת ימי -בן 59הוא ראש החודש הירחי שבו מתחלפת השנה. השביעי

גם  בזמןלבין יום כיפור הם הם הימים המשלימים בין שנת הירח לבין שנת השמש ושייכים בו  השנה

 60לשנה שעברה וגם לזו החדשה.

מתחילתה של יה יכאן נדונו רק מקצת התאוריות, האחת מתחילתה של המאה העשרים והשנ

 ,הידוע לכול מן המשנה והלאה ,ראש השנההמאה הנוכחית, שתיהן מנסות לגשר על הפער בין המועד 

שמעט  ,םישני מחקרים אלו מציגים שני כיוונים קוטבי מן המקרא. לחלוטיןעדרו כמעט ילבין ה

                                                                 
 .13' עמ, השנה ראשית או ה"ר, נון-בן ראו 56
 יותר או ימים 38, הארוכים החיתיים החגים בין המקביל ,סטוארט מצוטט שם. 2077' עמ, לויקרא פירוש, מילגרום ראו 57

 לוח. בתשרי םיחגיגי ימים 22-ו, לשבועות פסח בין, העומר ספירת של יום 50 לבין, בסתיו ימים 24 או 21-ו באביב
 שהרכיבו השונות התרבויות של חגיגות, לזה זה חופפים שחלקם רבים חגים של מורכבת התמזגות היווה החתי המועדים

 .תרבות אותה בתוך שונים וערים אזורים של וחגיגות החתית האימפריה את
58
 .12', עמ, נההש ראשית או ה"ר, נון-בן ראו 
 השנה ראש כעל לא ,בחודש עשרה על המדבר ,1יחזקאל מ,  מתפרש נון-בן של זו לשיטתו. 14' עמ, שם, נון-בן ראו 59

 . 141-131' עמ, ה"ר', סנאית גם ראו. תשרי חודש כל היינו, השנה ראשית של בתקופה הימים אחד כעל אלא
שהיא בעשרה ימים  ,ימים בערך( 354שים ירחיים שיוצרים את השנה )חוד 12. 17, עמ' השנה ראשית או ה"רנון, -ראו בן 60

כך יום  .ואלו הם עשרת הימים האחרונים של השנה ,ימים בערך לפי התפיסות הקדומות( 364קצרה מהשנה השמשית )
 ,שנהכיפור הוא בעצם היום האחרון של השנה, שנת השמש. יום תרועה, אחד בחודש השביעי הוא פתיחת תקופת ראשית ה

ויום כיפור, עשרה בחודש בשביעי, הוא סוף השנה השמשית. שניהם ימים שקשורים בלוח השנה ולא במעגל השנה 
, תהליםנון, זאת הסיבה לכך שהם אף פעם לא מוזכרים ברשימת הרגלים בתורה. ראו גם מובינקל, -החקלאית. לדידו של בן

. 134-133תיק כתקופה ולא כמועד. ראו סנאית', ר"ה, עמ' , לתיאור תפישתו של ראש השנה הע121-120כרך א', עמ' 
בתקופה  .הימים הללו היו כנראה "בין ערביים" של השנה, הם לא השתייכו לא לשנה הקודמת ולא לזו החדשה ,לדידו

 ,המאוחרת יותר הם הפכו לחלק מן השנה החדשה. גם לפי הברייתא, המצוטטת בבבלי ר"ה ח ע"ב בשמו של רבי ישמעאל
של שנת היובל לבין יום הכיפורים הם ימי ביניים במצבם של העבדים.  ראש השנהו של רבי יוחנן בן ברוקה, הימים בין בנ

"; מאידך גיסא, עד לתקיעת השופר ביום ולא משתעבדין לאדוניהםמחד גיסא, עבדותם נגמרה ומעמדם כבני חורין, "
 ".ותין ושמחין ועטרותיהן בראשיהןלא היו... נפטרין לבתיהן... אלא אוכלין ושהכיפורים "
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ם. שניהמ, גם הם נוטים לכיוון אחד והוזכרו כאן בהערות שוליים ,ראש השנההמחקרים שעסקו ב

 ואהעל ראש השנה בכלל,  המחקר ואף ,ימההיבט ההתפתחות ראש השנהב עוסקההמחקר  ,לצערי

 צם מאוד.ממצו

הזמן בפרקים הראשונים של  ,לדידו 61טלמון הציע תפישה מעניינת של הזמן המוצג במקרא.

ת. המידע לבריאה בלבד והוא אינו קשור לחיי החברה האנושיות כהשליש לו  .בראשית הוא זמן קוסמי

שמבוסס  ,רק בסיפור המבול וממנו מתחיל הזמן של העולם ההיסטוריראשונה בפעם ההקלנדרי מופיע 

 ,על תנועת המאורות הגדולים ועל לוחות השנה השונים. הזמן בעולם ההיסטורי הוא זמן חברתי

 שמשתנה בקבוצות חברתיות שונות.

ת הנוגעות לחברה הישראלית בתקופת חברתיו-דונו השאלות ההיסטוריותייבהמשך מחקר זה לא 

ראש ובתרבויות שכנות חג  בתקופת המקרא בישראלהשאלה אם התקיים תידון לא  ,המקרא. כמו כן

בחודש השביעי, מה היו דרכי חגיגתו ופולחנו ומה הייתה ההשפעה התרבותית המכרעת  אחדב השנה

ודית הבתר מקראית ולדרכים שבהן וקדש להשתקפותו של התאריך בספרות היהכאן מעל עיצובו. הדיון 

מקראית -בתקופה הבתרמועד של ההרעיוני וההלכתי . בדיון על עיצובו לאחר חתימת המקראעוצב 

ולא  רקע לדיון הןסטורי הקיים בתחום זה, אך בחשבון התובנות החשובות שמציע המחקר ההי הובאו

  .ומרכז

רטט של אפשרחד בחודש השביעי, מתוך תיאורם בתורה של התאריכים אחד בחודש הראשון וא

הם מוזכרים בנפרד משאר ראשי  .ל ראשי חודשיםואת המכנה המשותף שלהם כך: הם קודם כ

מחלקים את השנה חודשים אלו גם  62ירי המועדים.תהחודשים, מכיוון שהם ראשי חודשים לחודשים ע

 למרות כל אלו מעמדם בתורה שונה. אך לשתי תקופות שוות. 

תמיד בחודש זה, מתחילות הוא אמנם ראשון לחודשי השנה, ורשימות המועדים  ראש חודש ניסן

ראש חודש כשאר ראשי החודשים ואינו שונה מהם לא באופי ציונו ולא בקרבנותיו. הוא אינו  הואאך 

                                                                 
 .452' עמ?, השנה בלוח יש מה, טלמון ראו 61
, יום ראש השנהיש לציין שאחד בחודש השביעי עולה מבחינה זו על אחד בחודש הראשון. בחודש השביעי נחגגים  62

 .הראשון בחודש בלבדלעומת פסח  ,הכיפורים וסוכות
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במדבר כט, מכיוון שאינו מועד. פרט בכג, ולא ברשימת המועדים  בוויקראנזכר ברשימת המועדים 

  63חוד ליום זה.יהתורה בספר שמות שכבר הזכרתי, אין שום י לאותה האמירה של

וגם בזו  בוויקראראש חודש תשרי הוא מועד שנזכר בשתי רשימות המועדים, גם בזו  ,לעומתו

י שמות מיוחדים: יום תרועה או יום זיכרון תרועה. לא רק שם מיוחד יש נבבמדבר. הוא זוכה בתורה לש

בין שאר ראשי החודשים: הוא מועד, מקרא קודש שחל בו איסור גם מעמדו מיוחד  ,לראש חודש זה

 . ודשחאש מלאכה, ומביאים בו קרבנות נוספים על הרגיל בר

בחודש השביעי כיום התכנסות העולים מבבל בירושלים. לפי  אחדבספרי עזרא ונחמיה מוזכר 

קריאה בח מדובר -יה זספר עזרא ג מדובר בחנוכת המזבח ותחילת הקרבת הקרבנות עליו. לפי ספר נחמ

 המונית בתורה נוסח הקהל. 

סוג של הבטחה שלא מומשה. הוא  הואכך נוצר במקרא פרדוקס מעניין: אחד בחודש הראשון 

אך לא עוצב בהמשך ולא יוחד על ידי הלכות  ,הוכרז בצורה חגיגית כתחילת הספירה בספר שמות

הוא תחילת ספירה כלשהי אלא ראש חודש, ומשמעויות מיוחדות. לעומתו, אחד בחודש השביעי שאינו 

 חודיים.ימועד בעל מאפיינים י

 

 תקופת הבית השנילוח השנה ב

 אודות לוח השנה נמצא במגילות קומראן על החומר הרב והמפורט ביותר ,מן המקרא עד המשנה

י מנוב וגם ספר היובלים משמרים חומר אסטרו-חנוך א ו יספר חיצונית מתקופת הבית השני.הובספרות 

לוחות השנה המתוארים בספרים אלו, הם מהווים מקור  עלוקלנדרי רב. למרות המחלוקות בין החוקרים 

 מידע חשוב מאוד. 

                                                                 
ית  :באחד בחודש הראשון הוקם המשכן נאמר כי בוש , יז,שמות מאת  אפשר לציין 63 נִׁ אׁשֹון ַבָשָנה ַהשֵׁ י ַבֹחֶדׁש ָהרִׁ "ַוְיהִׁ

ְׁשָּכן". זהו בוודאי אירוע חשוב ואף מכונן לפי התורה, אך אין שום השלכות לדבר זה על הלכות  ְבֶאָחד ַלֹחֶדׁש הּוַקם ַהמִׁ
 היום.
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סכמאטי  -יטמתמהווה מבנה מה, אר בספר חנוך א היה לוח תאורטיולא ברור אם הלוח המת

אך  .של אותה התקופהבחברה מסוימות שי קבוצה או קבוצות נחיו א ושלפיאו מעשי, לימוד, שנועד ל

היו ידועים בתקופתו: חלקם שמשיים וחלקם ירחיים או  יםיקלנדרמודלים  שמספר ן הספרנשקף מ

ה מעשית ייות ולא צפיטמתהעדפתו הברורה של בעל ספר חנוך א היא ספירה וקביעה מ 64משולבים.

 בשמים ובתנועת גרמיהם.

חלוקת השנה את המאפשרת  ,מיםי 364גם בספר חנוך וגם בספר היובלים מתוארת שנה בת 

 12או  ,ימים מיוחדים היום בתוספת ארבע 30חודשים בני  12-לחודשים ולשבועות בצורה מדויקת ל

  65ימים, בתוספת עשרת ימי העיבור. 30ימים ושישה בני  29חודשים ירחיים, שישה בני 

 כים,ישני תאר, יחד עם עוד בחודש השביעי אחדבחודש הראשון וגם  אחדבספר היובלים גם 

 כרון:יימי ז נקראים

והאחד לחודש הראשון והאחד לחודש הרביעי והאחד לחודש השביעי והאחד 

לחודש העשירי ימי זכרון הם וימי מועד הם בארבע תקופות השנה כתובים וקימים 

הם לעדות לעולם...ובאחד לחודש הראשון נאמר לו ]לנוח[ כי יעשה תבה ובו 

ת הארץ.... ובאחד לחודש השביעי נפתחו כל פי יבשה האדמה ויפתח וירא א

 (.26, 25, 23מעמקי הארץ ויחלו המים לרדת אל תהם תחתיה )ספר היובלים, ו, 

בו הודיע הקדוש ברוך הוא לנוח על ש: זהו היום הוא זיכרון לשני אירועיםחודש הראשון ב אחד

 ,השנה של המבול, יבשה האדמהבו אחרי שזהו גם היום  .המבול הקרב וציווה עליו לבנות את התיבה

 הר התיבה ולראות את האדמה. ול לפתוח את צוונוח יכ

אירוע אחד בלבד: פתיחת פיות הארץ וירידת לפי ספר היובלים חודש השביעי קרה ב אחדב

 יבוש המבול.יבמילים אחרות, תחילתו של  .המים

                                                                 
 .9-5' עמ, וקהילה שנה לוח, סטרן ראו 64
 ס"לפנה השביעית מהמאה כבר ידועה הייתה השנה לחישוב זו שיטה. 35' עמ, ימים 364-ו 360 בת השנה, יץבהורו ראו 65

 .במסופוטמיה
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העיבור נעשה אחרי ימים,  364-ו 360שנה של הבה הייתה נהוגה ש ,מעניין שבבבל העתיקה

ר לחגי ניסן ותשרי לחול בעונות ש, אדר ב', או אחרי החודש השישי, אלול ב', כדי לאפ12-החודש ה

ניסן ותשרי אל ימי השוויון של האביב  םחודשיהראשי  לשקרבה גם לאפשר את הו ,השנה המתאימות

 66ושל הסתיו.

מעשיו אחרי צאתו את וח ומתאר את נונוסף נמצא בפרק ז של ספר היובלים מעניין  רמקו

בפסוק א מסופר שנוח בוצר את הענבים שנטע בחודש השביעי. מכיוון שלמחבר הספר חשוב  מהתיבה.

להוכיח את קיום המצוות על ידי הקדמונים, הוא ממשיך ומספר שנוח שומר את יינו עד לשנה 

ון דווקא. יתרה מזו, ו יום שמחה הוא אחד בחודש הראשהבו נוח שותה מיינו ועוששהחמישית. היום 

ושבעה כבשים בני שנה ושעיר "...אשה... פר בן בקר ואיל אחד נוח מקריב ביום זה את הקרבנות לה': 

 .(3" )ספר היובלים, פרק ז, עזים אחד לכפר בעדו ובעד בניו

של הקרבת הקרבנות הללו על ידי נוח ומסיים בשמחתו לפני ה'  המדוקדקהפרק ממשיך בתיאור 

  67ן.בשתיית היי

את ראש חודש ניסן כיום חגיגי ושמח אלא מייחס לו קרבנות  מתארלא רק  בעל ספר היובלים

ת מעמדו של אחד בחודש הראשון לזה של אמקדם את השוו הוא בכך .המיוחדים לאחד בתשרי בתורה

 אחד בחודש השביעי.

באביב, המתחיל  69ימים 364 ןב 68שמשישנה לוח ממגילות קומראן עולה עדות חזקה לקיום 

כל הרשימות של משמרות הכוהנים ושל המועדים מקומראן לעולם מתחילות  70בחודש הראשון. אחדב

 פסח. האחד בחודש הראשון או מחג מ

                                                                 
 .37' עמ, ימים 364-ו 360 בת השנה, יץבהורו ראו 66
 .318' עמ, ך"לתנ מחוץ, שיפמןו קוגל, פלדמן ראו 67
 .5-4' עמ, וקהילה שנה לוח, סטרן ראו 68
 ספר ומתוך האתיופי חנוך ספר מתוך הימים 364 בן השמשי השנה לוח של קיומו על החוקרים ידעו 19-ה במאה כבר 69

. לפיו שנהגה יהודים של קבוצה מעולם הייתה ולא בלבד אורטיית לוח שזהו חשבו החוקרים של הגדול חלקם. היובלים
 הייתה שאכן בבירור הוכיח הקודמת במאה יהודה במדבר המגילות גילוי אך. 14' עמ, נוסף מחקר, מורגנסטרן למשל ראו

. 94-93' עמ, וכרונולוגיה שנה לוח', בקוית ראו. זה לוח לפי חיה אלא, השמשי הלוח את ופיתחה אימצה רק שלא קבוצה
, סטרן ראו, אורטיית אסטרונומי ללימוד המיועד ,אידיאלי לוח אהו האתיופי חנוך בספר המוצג השנה שלוח חושב סטרן



29 

 

 אחדהוא הפיכתו של על מה שכבר נעשה בספר היובלים אחד החידושים של עדת קומראן 

ה, אין בה ציווי לציין אותו בניסן, מוכר ומפורש בתור חדשיום זה, א אף 71בחודש הראשון למועד.

נאסרת ביום זה כל  ,17-13 ,אך במגילת המקדש יד באיזושהי דרך נבדלת מציון שאר ראשי החודשים.

בכך משווה מגילת המקדש בין  לפי המתכון שראינו בספר היובלים לעיל. מלאכה ונוספים בו קרבנות

 :הראשון בחודש הראשון לשאר המועדים

ראוש חודשים ראישון הוא לחודשי[ השנה כולה מלאכת ובאחד לחודש הראישון ]

, מגילת )קימרון עבו]דה לוא תעשו אך אשר יאכל לכול נפש[ לבד הוא יעשה...

 .(17-13המקדש, יד, 

בחודש הראשון מועד ולא ראש חודש  אחדציטוט משוחזר זה מצטייר כי מחבר המגילה רואה במ

 בלבד.

 שבבסיסו עומדת החלוקה המדויקת ,לוח סכמטי הואים ימה 364כך, מכיוון שהלוח בן  לענוסף 

בחודש השביעי,  אחדב או בחודש הראשון אחד, בראש השנהשבועות, לעולם יחול  52-ל של השנה

הנים מתחילות ביום ורשימות של משמרות הכאת ההמגילות המכילות  72באותו יום בשבוע, ביום רביעי.

הדבר נראה כחידוש של אנשי קומראן,  19-14.73 ,אשית אשהוא גם יום בריאת המאורות לפי בר ,רביעי

הקפדה דומה על הקשר ההדוק בין המועדים לבין ימי  לא מוצאיםבספר חנוך ובספר היובלים שמכיוון 

 השבוע.

להגדיל את ספרות החיצונית ומגילות קומראן להאדיר את מקומו ות הלהצביע על מגמ אפשר

 בחודש הראשון. אחדשל  חשיבותו

                                                                                                                                                                                           
 אולי, םיאידיאלי, אורטייםית לוחות היו הקומראניים השנה שלוחות בדעה מחזיק הוא גם. 8-7' עמ, וקהילה שנה לוח

 .18-14' עמ, שם ראו. העתידית התקופה עבורב לוחות
 .463, 438' עמ, יום 364 בת השנה, דב-בן ראו 70
 . 276' עמ, נסתרות לגלות, ושמש ורמן ראו 71
 חג של הראשון היום גם קומראן אנשי של השנה לוח לפי, על כך נוסף. 440-439' עמ, יום 364 בת השנה, דב-בן ראו 72

 .בשבוע רביעי ביום יחולו לעולם הסוכות חג של הראשון היום וגם הפסח
 .3-2 שורות, א טור, 1 קטע, 320Q4 ;11-10 שורות, 4 טור, 319Q4 מגילות,  DJD 21טלמון,  ראו 73
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 כרוןייום זכמוזכר במגילות מדבר יהודה וגם בספרות החיצונית  , לעומתו,חודש השביעיאחד ב

 תיו אינם נהירים דיים.יואופיו ומשמעו .בלבד

, המדבר על קיומם של שני ראשי שנ ,150א,  פרטיהםלעל החוקים  ,אלכסנדרוני בחיבורוהפילון 

 .בו גם נברא העולםווא באחד בניסן, שנה החשוב שבתורה הלדידו, ראש ה אחד בניסן ואחד בתשרי.

 74באחד בתשרי הוא המשני.ראש השנה 

 אחדלעומתו, יוסף בן מתתיהו, שגם הוא מתאר את השניות המקראית, מדגיש את מרכזיותו של 

הקדום שעד ימיו ממלא את  ראש השנהשהוא טוען כי אחד בתשרי היה ל אףבתשרי בדרך עקיפה. 

, לדברים שבקדושה, ר, ואחד בניסן הוא ראש השנה לעניינים הדתייםתפקידו בענייני משא ומתן ומסח

גם ענייני  .פסחבסוכות ולא תחילה במברשימה שיוספוס עצמו מסדר את המועדים למרות כל אלו, 

בן מתתיהו, מתרחשת יוסף גם בריאת העולם, לפי  75מתשרי ולא מניסן.מסודרים אצלו קרבנות המועדים 

את ההלכה הפרושית  ויוסף בן מתתיהו מבטא בחיבורשיכול להיות  76יעזר.כשיטתו של רבי אל ,בתשרי

 כיתתיות שהוצגו לעיל.ההמתגבשת לגבי התפישה של תחילת השנה והמנוגדת לתפישות 

אנשי כת היחד בקומראן מנסים "לקיים את הבטחתה" של התורה ולמלא את ההכרזה החגיגית 

וכן רעיוני והלכתי מיוחד. הם משווים את מעמדו לגבי אחד בחודש הראשון כראש חודשי השנה, בת

לזה של אחד בחודש השביעי מהבחינה ההלכתית, ואף מאדירים את אחד בחודש הראשון על פניו של 

 אחד בחודש השביעי מבחינה רעיונית. 

יתכן שההדים למאבק זה בין שני התאריכים על כתר ראש השנה נשמעים מתוך כתביו של פילון י

 ושל יוסף בן מתתיהו, כל אחד לפי נטייתו.האלכסנדרוני 

 

                                                                 
 .111-109' עמ, מחקרים, אלון גם ראו 74
 .ואילך 3, י, ג ,קדמוניותיוספוס,  ראו 75
 .3, ג, א שם ראו 76
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 תהתנאי ספרותהשנה ב לוח

בשימוש גם  נמצא, ואולי של קבוצות נוספות הלוח השמשי של אנשי קומראןד צלבתקופת הבית השני, 

ים "של הלוח הזה:  ולוח הירחי. כך למשל, בן סירא מעיד על קיומו וחשיבותה ין ָעבִׁ בֵׁ ְּככֹוָכב אֹור מִׁ

חַ  ד ּוְכָירֵׁ י מֹועֵׁ ימֵׁ א בִׁ דווקא הרוב נימה האפולוגטית של ספר היובלים ניתן להסיק שהגם מ (.6)נ,  "ָמלֵׁ

 אחז בלוח הירחי: 

והיו אשר יביטו אל הירח והוא ישחית את זמנים ויקדם משנה לשנה עשרה ימים. 

ויעשו יום העדות לבוז ויום טמאה לחג על כן תבואנה להם שנים אשר בהן ישחיתו 

כל ימי קדש בטמאים ויום טמאה ביום קדש כי ישחיתו הירחים והשבתות ובלבלו 

 .(37-36ספר היובלים, ו, )והחגים והיובלות 

עלמות ילך, לדעתו של סטרן, הוא היים הגדולים מהמאה הראשונה לספירה ואיאחד השינו

לה מתי גם בספרות התנאית השאכי נראה אך  77.הלוחות השמשיים מכל המקורות היהודיים שבידינו

להכריע של כל חיבור וחיבור  ההמגמלהצביע על  אפשרש אףבמחלוקת, שנויה מתחילה השנה עדיין 

מסמך פרושי מסוף ימי הבית השני, ממשיכה במסורת  ,מגילת תעניתם. תאריכילטובת אחד מה

כפי שהמקרא מונה את המועדים. מגילת תענית כוללת רק רשימה  ,המקראית ומונה ימי שמחה מניסן

דבר מתאים גם לתפישתו של יוסף בן ה .לכן נראה מתאים להתחילה בניסן ,יה ימי שמחהיחת שאופא

תחילת השנה או ספירה לענייני פולחן את הרואים באחד בניסן  ,אלכסנדרוניהשל פילון זו למתתיהו ו

 .ודת

 ישהזו תפ .אלא תחילת הספירה ,בניסן אינו מהווה מועד מיוחד במגילת תענית חדא ,מצד שני

 חדבניסן כמועד שווה לא חדמעמדו של אשמדגישה את  ,בספרות הכיתתיתשל  זומ של התאריך שונה

  .והרעיונית בתשרי מהבחינה ההלכתית

 .מוכרזים ארבעה תאריכים כראשי השנה ראש השנהבמסכת מהמשנה. נשקף תהליך מעניין 

תית, דוגמת מגילת תת הכיים מהם אין שום זכר בתורה. נראה כי מתוך הפולמוס עם הספרוילשנ

                                                                 
 .19-18' עמ, וקהילה שנה לוח, סטרן ראו 77
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המקדש, שמביאה מסורות על מועדים חדשים, מנסים גם חז"ל לקבוע את התאריכים שנמסרו להם 

יחד עם זאת, ולמרות חשיבות התאריכים הללו,  78ם כנקודות ספירת זמן חשובות.יהבמסורת אבות

 התנאים מתנגדים להפיכתם למועדים כפי שנעשה במגילת המקדש.

בגלל , בין היתר ראשי החודשים המרכזייםהם ניסן ותשרי  םיחודשה יראש במשנה ראש השנה

 חדבניסן וא חדבמשנה יש חשיבות רבה יותר להיותם של א ,בחודשים אלו. יחד עם זאת יםהחגים החל

בה מונים שבמשנה הראשונה של מסכת ראש השנה,  שנה.הבתשרי ראשי חודשים מאשר להיותם ראשי 

בניסן הוא נקודת ההתחלה רק  חדלהם הם מהווים תחילת הספירה, אש יניםעניהאת ראשי השנה ואת 

שנים, שמיטין,  :לחמישה הוא נקודת התחלה, לעומת זאת, בתשרי חדא .לשני עניינים: למלכים ולרגלים

הרשימה עצמה נפתחת  ,ם זאתעיחד  אחד, מעשר בהמות, במחלוקת.עניין עוד  .יובלות, נטיעות וירקות

רק  ,יה בפרק הראשוןיכבר במשנה השנאך  וקא וממנו מונה את ראשי השנה האחרים.בניסן דו באחד

 79ומקבל מעמד מיוחד. ראש השנהבתשרי נקרא  חדא

חומר רב יותר מאשר במשנה,  תמשמעותו הרעיונילבתשרי ו חדמוקדש לאבתוספתא ראש השנה 

לעומת  ראש השנהרי כבתש עורך התוספתא לחזק את מעמדו של אחדשל  הנראה כי יש מגמה ברורו

בתשרי מהווה תחילת הספירה ארוכה  חדבניסן. אפילו הרשימה של העניינים שלגביהם א חדא

בניסן גם במשנה וגם  חדוארוכה מזו של א , שבעה תחומי ספירה,במשנה הרשימה המקבילהמ

 בתוספתא. 

למאבק בין שני תאריכים אלו במסורת ישראל ו ם שלהדים לחשיבותאת ההלכה שומרים המדרשי 

בתשרי, נשתמרו בשתי  חדבניסן לבין א חדההדים ל"תחרות" זו, בין א". ראש השנהשניהם על כתר "

אׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדׁשֵׁ : "2שמות יב, המכילתות הדורשות את  ים רִׁ ". י ַהָשָנהַהֹחֶדׁש ַהֶזה ָלֶכם ֹראׁש ֳחָדׁשִׁ

ו בהמשך הפרק בצורה מפורשת, קובע בעל מכיוון ששמו של החודש הראשון אינו מוזכר בפסוק א

 המדרש ומוכיח את קביעתו שמדובר בחודש ניסן:

                                                                 
 .זו מעניינת הערה על ץ"כ מנחם' לפרופ מודה אני 78
 .בהמשך. 2.ג בפרק ,במשנה השנה ראש במסכת א בפרק הראשונות המשניות בשתי יותר מפורט דיון ראו 79
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"החדש הזה" זה ניסן. אתה אומר זה ניסן או אינו אלא אחד מחדשי השנה? כשהוא 

( "וחג האסיף תקופת השנה" 16אומר: "חג האסיף בצאת השנה" )שמות כג, 

ו אסיף ותקופה ושנה יוצאה בו (, אמרת צא וראה אי זה חדש שיש ב22)שמות לד, 

וקרוי שביעי? אי אתה מוצא אלא תשרי. לאחר שלמדת ששביעי זה תשרי, ראשון 

זה ניסן. ואף על פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר: "בחדש הראשון הוא חדש ניסן" 

  .(7 )אסתר ג,

"ראש חדשים". מגיד שניסן ראש לחדשים. ומנין אף למלכים? ת"ל: "הוא החדש 

(. ומנין אף לרגלים? ת"ל: "חג 1מלוך שלמה על ישראל" )מלכים א ו, השני ל

(. נמצינו למדין שניסן ראש 16המצות וחג השבועות וחג הסכות" )דברים טז, 

לחדשים למלכים ולרגלים. ר' נתן ור' יצחק אומרים אף לשכירות בתים. אבל לא 

: "מקץ שבע לשנים ולא לשמטין ולא ליובלות ולא לנטיעה ולא לירקות שנאמר

( ואומר 11-10שנים במועד שנת השמיטה" וגו' "בבא כל ישראל" וגו' )דברים לא, 

( "וחג האסיף תקופת השנה" )שמות לד, 16"וחג האסיף בצאת השנה" )שמות כג, 

( זה הוא האמור לך לשנים לשמיטים וליובלות לנטיעה ולירקות: )מכילתא דרבי 22

 .(7-6 עמ'א',  הפסחא פרש, רבין(-)הורביץישמעאל 

מובאים כהוכחה לכך דווקא  ,במהלך הפרשני הקובע את זהותו של החודש הראשון כניסן

צאתה. הפסוקים מתארים את לותחילתה של השנה להפסוקים המתארים את חג הסוכות וקושרים אותו 

דה ואילך, ועוד(. העוב 33החג כמתרחש בחודש השביעי ככתוב מפורשות בפסוקי התורה )ויקרא כג, 

שהחודש השביעי הוא הוא תשרי אינה נדונה, אלא מתקבלת כמוסכמה המקובלת על כולי עלמא. 

כמובן, אם תשרי הוא החודש השביעי, ניסן הוא החודש הראשון לעניין ספירת החודשים. ממדרש זה 

בתשרי  חדבניסן כתחילתו של החודש הראשון לחודשי השנה בא חדת בפירוש תלותו של אמשתמע

של החודש השביעי. לעומת ניסן, חודש תשרי אינו נזקק למדרש בספרות התנאית כדי לקבוע  כתחילתו

מהלך פרשני תומך. לאת זהותו עם החודש השביעי, אלא מתקבל כמסורה שאינה זקוקה לאסמכתא או 

תיאור  .מתרחש האסיףהשביעי, לפי הכתוב בתורה, המדרש מסייעת העובדה שבחודש זה של טחון ילב
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בלי קשר , בסוף עונת הסתיו מתקייםזיהוי חקלאי ועונתי משמעותי. בארץ ישראל האסיף  הזה מהוו

 מספרו בספירת חודשי השנה.ללשמו המסוים של החודש או 

בניסן הוא  חד" מן הפסוק המקראי, נבדק אם אראש חדשיםבהמשך המדרש, במסגרת דרשת הביטוי "

ה. המהלך הדרשני מנוסח באמצעות השאלה ראש השנה לעניינים אחרים מלבד ספירת חודשי השנ

המקדים את  ,"תלמוד לומרמונח "ב...?", שנענית ומניין אף להחוזרת והאופיינית למדרשי הלכה : "

בניסן הוא הסדר שבמשנה ראש השנה  חדהציטוט התומך מהמקרא. סדר האפשרויות שנבדקות לגבי א

לקביעת החוק  ,16ומדברים טז,  1א ו, , ממלכיםפ"א מ"א: המדרש מספק את האסמכתאות המקראיות

בניסן ראש השנה למלכים או לרגלים  חדמדברים על היותו של א אינם. פסוקים אלו שמופיע במשנה

  80בניסן. חדמשמעית, אלא מתפרשים מתוך הקשרם כתומכים בתפקיד זה של א-בצורה מפורשת וחד

" יש אומריםאת מטעם "בהמשך מובאת דעתם של ר' נתן ורבי יצחק המקבילה לדעה המוב

  81בתוספתא ראש השנה פ"א ה"א.

ללומדיו שלמרות היותו  הנחקר בעבודה זו: המדרש מוכיח ראש השנההמהלך הבא חשוב לעניין 

"לא לשנים ולא לשמטין בניסן אינו ראש השנה  חדראש השנה לעניינים החשובים שנמנו בתחילה, אשל 

ראש בתשרי הוא  חדי בדיוק רשימת העניינים שלהם אזוה ".ולא ליובלות ולא לנטיעה ולא לירקות

כפי שהם מופיעים במשנה ראש השנה פ"א מ"א. ניתן להניח שמדרש זה מנסה להתמודד עם  השנה

אפשרות קיימת, ואולי אפילו מקובלת אצל קבוצה או קבוצות בתוך העם, לגבי תחילת הספירה 

פסוקי התורה שהם אסמכתאות ולימוד לכך  בניסן. בהמשכו של המדרש מובאים חדהקלנדרית כולה מא

שכוונת המדרש היא להוכיח את קביעת נראה  בתשרי. חדשתחילת השנה לעניינים שנמנו לעיל היא בא

 ", אף כי דרך השלילה.לשנים ולשמיטין" ראש השנההמשנה לגבי אחד בתשרי, כ

                                                                 
 .תנאים מדרש, בויארין ראו השיטה לתיאור. "מקראי הפנים המדרש" היום המכונה הטכניקה על כאן סומך המדרש בעל 80
 פותח לעיל המדרש. שקלים תרומת: השנה ראש הוא בניסן חדא שלגביו עניין עוד נמנה בתוספתא זו בהלכה כי מעניין 81

 כראש בניסן חדא, זאת לעומת. נדוןה הראשון העניין זהו לכן, התורה בפסוקי העניינים של סדרם לפי החודשים בעניין
 למרות, התוספתא אחר ולא המשנה אחר עוקב שהמדרש ברור נראה, לכן. כלל במדרש נזכר אינו שקלים לתרומת השנה

 .אליה הקרבה
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 פסוקהאת אותו המדרש במכילתא דרבי שמעון בר יוחאי, המקביל בחלקו למדרש לעיל, דורש 

מציינים  הםיין כמות הספירות והעניינים שומחזק את תחושת "התחרות" בין המועדים לענ 2משמות יב, 

 :עבורםב את נקודת ההתחלה

"ראש". יכול ראש לשנים ולשמטים וליובלות? ת"ל: "ראש חדשים". לחדשים 

שמעון  הוא ראש, ואינו ראש לא לשנים ולא לשמטים ולא ליובלות )מכילתא דרבי

  82.(9-8 מלמד(, עמ'-)אפשטייןיב,  בר יוחאי

. לפי המשנה ראש השנהבתשרי הוא  חדשוב נעשית כאן בדיקה לגבי אותם העניינים שלהם א

 חד", מחלקת את רשימת העניינים המשנאית שבעבורם איכול" הנפתחת במונחהשאלה הראשונה, 

ניין השנים, השמיטין והיובלות ומשאירה לשני חלקים: היא שואלת רק לגבי ע ראש השנהבתשרי הוא 

בניסן אינו ראש  חדאת ענייני הנטיעות והירקות בחוץ. בהמשך המדרש ידובר על הפירות, שלגביהם א

 השנה, אך הנושא של הנטיעות והירקות, כפי שנזכרים במשנה, אינו נדון במכילתא בפרק זה. 

ם הרחוקים והדרשה ממוקדת לא במדרש במכילתא דרבי ישמעאל הלימוד נעשה מתוך הפסוקי

במכילתא  .בתשרי כתחילת הספירה לעניינים העומדים במוקד השאלה חדבניסן, אלא גם בא חדרק בא

הדרשן לומד את הביטוי  83בניסן ובדרשה מהפסוק הנלמד בלבד. חדדרשב"י, הדרשה מתמקדת בא

למדים שהכוונה נו א", ומכך חודשיםמהפסוק בשמות יב לעניין הצמצום: כתוב " "ראש חדשים"

אלא  84לחודשים בלבד. הדרשן אינו נכנס לשאלה מתי מתחילה הספירה לעניינים המופיעים בשאלה,

 בניסן. חדמסתפק בקביעה שלילית לגבי א

 חדגם מהמדרש הזה משתמע שהייתה קיימת אי בהירות לגבי התפקוד של שני מועדים אלו, א

 הקלנדרית כתחילת ספירת השנים, בפרט. שנהראש הבתשרי, בכלל, ולגבי עניין  חדבניסן וא

                                                                 
 .119' עמ, אוצר, כהנא ראו. הגדול המדרש לפי שוחזר אלא, הגניזה בקטעי מופיע אינו המדרש של זה חלק 82
 דורשים ע"ר בי. ש"רי של מדרשו בית של זו לבין ע"ר של מדרשו בית של הדרשה שיטות בין יניאופי הבדל כאן יש 83
 .אחר ממקום עניינית ראיה מביאים ש"רי בי, המקומי בפסוק להימ

 לשום ולא בלבד לחודשים השנה ראש הוא בניסן חדא אם: המשנה לבין המדרש בין סתירה יוצרת זו מצמצמת דרשה 84
 ?לרגלים וגם למלכים גם השנה ראש הוא כי הקובעת, א במשנה המופיעה, הרשימה את נסביר איך, חרא עניין או נושא

 .זה קושי עם להתמודד מנסה המדרש המשך
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, הבדלה לגבי מעניינת נקודה עוד מעלה ישמעאל דרבי במכילתא המדרש של האחרון החלק

 ובספרות ב במשנה המוצג ,בתשרי חדא לעומת. ניסן חדא לבין בתשרי חדא בין, לפחותחלקי ה

, תאוניברסלי תקוסמי-תסטוריהי משמעות בעל אירוע, האדם בריאת או העולם בריאת כיום האמוראית

 מציינים לאו ציינו לא אחריםה םיגויהו הראשון אדםה .ישראל ינלב רק ניתן כי נאמר בניסן חדא על

 85.אותו

 אדם בו מנה ולא לכם אומר אתה .הראשון אדם בו מנה ולא - לכם הזה החדש

 לכם הרי ,לכם הוא ראשון אומר כשהוא ?לגוים ולא לכם אלא אינו או ,הראשון

 למדין נמצינו .הראשון אדם בו מנה ולא לכם ,לכם ל"ת מה הא. אמור לגוים ולא

(, רבין-הורביץ) ישמעאל דרבי מכילתא) לחמה והגוים ללבנה מונין שישראל

 .(7' עמ, א פרשה פסחא

הלוח העברי הוא ירחי, וכל מי ששני פנים למדרש קובע בצורה שאינה מתפרשת ה, על כך נוסף

 שלו על השמש הוא גוי. שמתבסס בלוח השנה

בתשרי כשאר ראשי  חדבניסן וא חדהם: אילהניח ששני המועדים היו חשובים והתחרו בינ אפשר

 ניםהם הבדלים ברורים, אך כנראה חלק מן המסורות היו חופפות, ולכן הדרשייש בינ .הם חודשים

אם הדרשנים מכירים  .לקבוע בבירור איזה תאריך הוא ראש השנה לאיזה עניין יםלעיל מנס תותבמכיל

, הם מנסים להוכיח את הנאמר בה. המשנה משקפת חוסר בהירות קרובה את משנתנו או משנה עתיקתא

מאבק בין הלגבי ניסן ותשרי, ואולי הצורך של המדרשים להוכיח את קביעותיה מלמד גם הוא על  םמסוי

 מסורות.ה

                                                                 
 בניסן אחד של היותו אודותעל  לעיל המדרש של הלאומנית האמירה את מחזקת יב פרק יוחאי בר שמעון דרבי מכילתא 85

 נאמר בוש כאן הנדון למדרש מקביל מדרש מביאה . היאםיהגוי עבורב ולא ישראל בני עבורב רק לחודשים השנה ראש
 אלא, ממנו החודשים את מנו ולא הראשון החודש את קיבלו לא, ישראל בני של, שלנו הראשונים האבות שאפילו בפירוש

 הרואה, היסטורית שהתפי גם אחת ובעונה ובעת פרטיקולרית גישה מדגישה זו דרשה. ממצרים יציאתם מרגע ישראל בני
 .באמת היהודי העם נוצר בוש מכונן רגע מצרים ביציאת
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 יתאלוח השנה בספרות האמור

פתא ראש השנה, אינו מדבר על התאריכים המדויקים, אחד בניסן סו תוהירושלמי, כמהתלמוד מעניין ש

 . יחודשים, ניסן ותשרעל האחד בתשרי, אלא  וא

 :ותתלימכה המוכר לנו מןפתח במדרש נהדיון על ראש השנה בניסן בתלמוד הירושלמי 

ולא  םלכם הוא ראש ואינו ראש לא לשני ."החדש הזה לכם ראש חדשים" 'כת

ולא לירקות )ירושלמי ראש השנה פ"א נו טור  היובילות ולא לנטיעולא ל םלשמיטי

 .(659, עמ' א/מ"א

 רואיםשוב  אחד בתשרי הוא ראש השנה למלכים ולא אחד בניסן.שנבדקת האפשרות  הסוגיב

 מהדפים הראשונים של הירושלמי שיש יחסי גומלין בין שני התאריכים ואחד מפרנס את השני.

המזכיר את החודש , 13 ,בראשית חלשיאה בפ"א נו טור ב. יעה בין התאריכים מג התחרות

 העולם נברא בתשרי ,. לדידו של רבי אלעזרמתפרש לפי שיטתו של רבי אלעזר ,הראשון בצורה מפורשת

 החודש הראשון לבריאת העולם. ,חל בתשרי , המתואר בפסוק הנדרש,סיומו של המבולולכן 

שנראה בבבלי, החודשים שלעומתם נבדק מועד זה הם  בשונה ממה ,בתשרי ראש השנהבדיון על 

 : דווקא טבת, ניסן ותמוז

וחג האסיף " 'אחר או 'וכת "וחג האסיף בצאת השנה" 'אחד או 'כת .שנים מניין

זה  .אי זה זה .אי זהו חדש שיש בו חג ותקופה ואסיף ושנה יוצא בו ".תקופת השנה

אית ביה  .אין תימר ניסן .ג ואסיףאית בה תקופה ולית ביה ח .אין תימר טבת .תשרי

 .ה חגיאית ביה תקופה ואסיף ולית ב .אין תימר תמוז .תקופה וחג ולית ביה אסיף

 .( 663, עמ' זה תשרי )ירושלמי ראש השנה פ"א נו טור ד/ה"א .ואי זה זה

 הן חג, תקופה ואסיף.ראש השנה הגמרא לומדת מספר שמות שהגדרות החודש שיש בו 

כדי לדחותם. תחילה מובא טבת, הידוע  הבסוגיים בהם אחד התנאים מובאים לבדיקה החודשים שמתקי

האפשרות  . אין בו לא חג ולא אסיף., הוא נדחהמכיוון שבו מתקיים רק תנאי אחדאך כתקופת החורף, 
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גם בחודש  א ניסן כי מתקיימים בו שני התנאים המוזכרים, הוא גם חודש התקופה ויש בו חג.יה היהשני

ים שני התנאים, אך אחרים מאלו שמתקיימים בניסן: יש בו תקופה ואסיף, אך אין בו חג. ימז מתקיתמו

 .בעת ובעונה אחת כך מתבהר שרק בחודש תשרי מתקיימים כל התנאים

 שראינו בחיבורים מהתקופות הקודמות. ,את המתח בין ניסן לתשרי רואים שובזו  הבסוגי

 בסוגיההדים לתחרות בין ניסן ותשרי. ה מופיעיםנה הראשון של הבבלי ראש השעמוד בכבר 

 'מנ: "מניסן המלכות שנות את מונים באמת אם השאלה על דיוןה נסב הראשונה משנהה לע יהיהשנ

 שם. 1, ו א במלכים הכתוב מן מוכרעת השאלה 86(.ב"ע ב ה"ר" )מניסן אלא ?ןלה מונין שאין למלכים

 כאן שיש מקישה הגמרא. שלמה של מלכותו לתחילת גםו מצרים ליציאת גם בהתייחס תאריך מצוין

 חלו שניהםש היא מסקנתה .שלמה של מלכותו תחילת לבין מצרים יציאת בין, האירועים שני בין הקבלה

 מחודש או ניסן מחודש נהוגה מצרים מיציאת השנים ספירת האם – שאלהה לתאשנ כאן 87.בניסן

 לוכ קודם נבדקת היא ניסן לגבי שאלה מתעוררתש פעם כלב ,האמוראי ברובד שגם נראה 88?תשרי

 .תשרי חודשל בהשוואה

 ,מעניין. השנה של אחרים בחודשים הספירה תחילת של אפשרויותה תבדקונ הסוגיה ךבהמש גם

 הוא ניסן כי הטענה תוקף נבדק שלעומתו הראשון שהחודש ,הקודם בסעיף ןדיול בהמשך ,במיוחד

 גם השנה ראש הוא שתשרי האפשרות לגבי הבדיקה. דווקא שרית חודש הוא, למלכים הספירה תחילת

 האפשרות אותה נבדקה כאשר שנעשו מאלו רבים שלבים וכוללת יותר מקיפהו ארוכה היא למלכים

 . החודשים שאר לגבי

 במהלך שהובאו הפסוקים כל את המסכמת, יוחנן רבי של הברייתא הוא זו סוגיה של סיומה

 משמש אינו מהם אחד שאף, רבים פסוקים על מבוססת למלכים השנה ראש ניסן של היותו. הדיון

, זו ברשימה הסוגיה את לסיים הבבלי עורכי בחירתמ. בגמרא הקודם הדיון לפי אף ,משמעית חד הוכחה

                                                                 
 ללשון האקדמיה, מאגרים אתר, EMC ,270(, JTC) יורק ניו יד כתב לפי טטוצמ ,השנה ראש מסכת ,הבבלי התלמוד 86

 .העברית
 .6' מע(, רבין-יץבהור) א פרשה דפסחא מסכתא – בא ישמעאל דרבי לתאיבמכ גם מופיעה זו דרשה 87
 השאלה. באביב ממצרים יצאו ישראל שבני התורה מן הברורה העובדה על לערער ניסיון שום כאן שאין לדייק חשוב 88

 הניסן אותו אחרי הראשון תשרי בחודש אחדמ כבר מצרים ליציאת השניה השנה את לספור מתחילים האם היא שנבדקת
 .שלמה כרונולוגית-קלנדרית שנה של ילויהלמ, אחרות במילים, הבא בניסן אחדל מחכים או ההיסטורי
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 התלמוד עריכת בתקופת גם סופית הוכרעה רםט, ותשרי ניסן, החודשים בין שהתחרות התחושה נובעת

, אחרת הללו הפסוקים את ןלהבי ,צמםע לחכמים המוכרת ,אפשרותה וגם הפסוקים ריבוי גם .הבבלי

  .משמעית חד סופית קביעה של העדר או בהירות חוסר של לתחושה תורמים

 יש זאת בכל כי, למדים אנו שמתוכה חסדא רב של מרהיהמ מובאת מכן לאחר מיד, אדרבא

את שנות המלכות  אך, ישראל מלכיל השנה ראש הוא ניסן אמנם: הנדון בהקשר חשוב תפקיד לתשרי

 89(.א"ע ג ה"ר) מתשרי וניםמ העולם אומות מלכישל 

 שכבר המכילתות ובשתי א"ה א"פ שבתוספתא לאלו המקבילה, ברייתא מצוטטת ןוהדי בהמשך

 :לעיל נדונו

 אף 'אומ ויש .שקלים ולתרומת ולעיבורין לחדשים 'הש ראש בניסן באחד .ר'ת

" הזה החדש'. "וגו "משה אל י'יי ויאמר" 'דכת .לן אנמ .לחדשים. בתים לשכירות

 חדש את שמור" '.וג" למשמרת לכם והיה"'. וגו" ישראל עדת כל אל דברו" 90.'וג

 בבלי) ראשון ליה וקרי .ניסן הז'. אומ הוי .אביב בו שיש חדש איזהו '.וג "האביב

 .(א"ע ז השנה ראש

 במשנה הנזכרים הראשונים העניינים שני את תירהומ שהיא מכיוון, מיוחדת זו ברייתא

היא  .בהרחבה הגמרא דנה כבר שבהם הנושאים שני הם אלו .בחוץ ,"ולרגלים למלכים, "ובתוספתא

: אחרת רשימה באף נזכר שלא, נוסף עניין" שקלים ולתרומת" לבין" לחודשים" בין לרשימה מוסיפה

 ".ולעיבורין"

 עניין את ומונה, בא פרשת ישמעאל ידרב שבמכילתא זו כמו מתחילה בברייתא הרשימה

 פסוקים מובאים כאן. במכילתאש מזה שונה בגמראש בברייתא הדיון מהלך. הראשון כעניין החודשים

 בפסוק כאן מסתיים אינו ,יב משמות ,כבר לנו המוכר ,הציטוט. טז דברים ומספר יב שמות מספר

 על מדברה ,קרוב אחד ועוד ברצף יםישנ, פסוקים שלושה, יותר ארוך אלא, במכילתות כמו, הראשון

                                                                 
, וזכריה חגי, איםימהנב הפסוקים בסיס על שונה דיון יש שם. א"ה/ב טור נו א"פ השנה ראש בירושלמי גם ראו 89

 .בתשרי חדא ולא העולם אומות למלכי גם השנה ראש הוא ניסן חדשא ןטענ שבמהלכו
 .מופיעות אינן ,בנפרד ,"הזה החודש" והמילים" חודשים ראש כםל הזה החודש" הוא שמצוטט הפסוק חלק לונדון י"בכ 90
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 זה חודש .הפסח חג נחוג שבו חודש, ניסן בחודש שמדובר לומדת הגמרא מכך. הפסח לפני השה הכנת

 . ראשוןה אלו בפסוקים נקרא גם

 זה פסוק. ממצרים ישראל בני יצאו בוש חודשה", האביב חודש" מוזכר דברים מחומש ציטוטב

 של הפירושים צירוףמ. אביבב שמתרחש חודש גם הוא, ממצרים וב שיצאנו, הזה החודש כי מוסיף

 החודש גם הוא, פסח חג נחוג בוש החודש, ניסן כי התמונה מתקבלת, דבריםמו שמותמ הפסוקים

 . האביב חודש וגם הראשון

 החודש הוא, אדר או אייר ם,חודשיאחד מהש האפשרויות גם בגמרא נבדקות זאת למרות

. במלואו נכנס רםט אביב, ובאדר אביב כבר איןבחודש אייר ש מכיוון, נדחות האפשרויות שתי. הראשון

 כתוב, אביב מלוא להיות צריך המדובר שבחודש בתורה כתוב לא הרי: אדר לגבי הגמרא מדייקת כאן

 . בעלמא אביבה חודש

 תשרי אם כי, 39 כג אמוויקר לומד חסדא רב. אחת פעם עוד דומה מהלך נוקטת בבליב הגמרא

את  אוספים שבה כתקופה הסוכות חג מתואר הנדרש בפסוק. הראשון הוא ניסן אז, השביעי החודש אהו

 מעניין. כשביעי מפורשות ממוספרו, החג נחוג שבו חודשכ, גיסא ומאידך, גיסא מחד הארץ תבואת

 91.לעיל ישמעאל דרבי במכילתא ראינו דומה לימוד. בתשרי מדובר כי עוררין חסדא רב של לדידו שאין

, "השביעי החודש" מרחשווןל או אלולל לקרוא אפשרויות נבדקות בגמרא, הקודם במהלך כמו

 איסוף שאין מכיוון, נדחות ההנחות שתי. ראשוןה כחודש אדר את או אייר את לקבוע המאפשרות

 סןני את לבסס חוזרה ניסיוןה מעניין ,לעניינו. אלו בחודשים, ובמלוא אינוהוא  הפחות לכל או, התבואה

 .תשרי חודש בעזרת ראשון כחודש

 מובא ,ברייתאב השברשימ, בתים ושכירות שקלים תרומת, הנוספים העניינים שני על בדיון גם

 כראש תשרי של האפשרות השקלים תרומת על גיהובס אם. המתחרה מועדכ הדיון מן כחלק תשרי

 וכרעה לא העניין, הקודמות הסוגיות מן בשונה, בתים שכירות לע בסוגיה ,תינדח זה לעניין השנה

                                                                 
, תמפורש בצורה אתז לציין שבלי להניח אפשרש, לעיל שראינו שבמכילתא לברייתא כך כל דומים חסדא רב של דבריו 91
 .הברייתא את מצטט חסדא רב
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 אם דווקאש פוסקים והאחרונים הראשונים רוב ,מזו יתרה. דעה לכל הוכחות ותמובא אלא, סופית

 .בניסן המתחילה זול ולא בתשרי שמתחילה לשנה הכוונה, זו לשנה תקף שהוא ואומרים בחוזה מדייקים

 למעשר השנה ראש לגבי שמעון ורבי אלעזר רבי לבין קמא תנא בין המחלוקת ,הגמרא בהמשך

 .ןאולכ ןאלכ יפים עוניםיט מביאה הגמרא. היא גםמוכרעת אינה , במשנה המובאת, בהמה

 הראשון הפריט, לשנים השנה ראשכ בתשרי באחד השנה ראשב, א"ע ח השנה ראש בבבלי הדיון

 המשך םג?" הלכתא למאי: "בשאלה, בניסן באחד ןולדי לחלוטין זהה בצורה נפתח, המשנאית ברשימה

 אותה הוא האסמכתא וציטוט ",לשטרות" – עונה 92,פפא רב, אמוראה: דומה במבנה עוצב הסוגיה

 ידי על מוסברת זו כפילות. והמאוחרים המוקדמים השטרות על לניסן בהקשר נדונה שכבר משנהה

 בהם שמציינים לשטרות חשוב בניסן אחד: כיםללמ השנה כראש ניסן על בסוגיה שהושגה השגה

 הזו ההקבלה .העולם אומות מלכי לפי שמתוארכים לאלו – בתשרי ואחד ,ישראל מלכי לפי כיםתארי

 .הללו החודשים ראשי לשני שמיוחסות המסורות בין הקרבה על שוב מצביעה

 אוה תשרי לבין ניסן בין שהתקיימה התחרותיות את נאמנה שמייצג ביותר המפורסם המקור

 93:א"ע אי-ב"ע י ה"ר בבבלי המובאת הברייתא

 .אבות מתו 'בתש .אבות נולדו בתשרי '.העו נברא בתשרי '.או אליעזר 'ר .תניא

 יוסף יצא השנה בראש .וחנה רחל שרה נפקדה השנה בראש .יצחק נולד בפסח

 .נגאלו בניסן .במצרים מאבותינו עבודה בטלה 'הש בראש .םהאסורי מבית

 .אבות נולדו בניסן .העולם נברא בניסן '.אומ יהושע 'ר. >ליגאל עתידין בתשרי>

 בראש .וחנה רחל שרה נפקדה השנה בראש .יצחק נולד בפסח .אבות מתו בניסן

 .במצרים מאבותינו עבודה בטלה השנה בראש .האסורין מבית יוסף יצא השנה

 .ליגאל עתידין בניסן, נגאלו בניסן

                                                                 
 ".לשטרות" התשובה את שמביא זה הוא חסדא רב בניסן חדא לגבי 92
 סבירא[ אליעזר ורבי מאיר רבי] דתרוייהו מכלל: "זו מסקנה מובאת המצוטטת ההסוגי לפני ומיד הקודמת ההסוגי כסיום 93

העולם  בוש תאריךה לגבי התנאים גדולי בין המחלוקת קיום על מעידה הגמרא גם(. ב"ע י ה"ר" )העולם נברא בניסן להו
 .האתר על התוספות ואת י"רש גם ראו. נברא
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 היסטורייםה אירועיםה של םיתאריכה בעניין נחלקו, יהושע ורבי אליעזר רבי, התנאים גדולי שני

 הוא החכמים בין המשותף נהכהמ, העולם כבריאת גורלי ענייןב המחלוקת למרותש מעניין 94.מכונניםה

 מצרים מעבדות נגאלו בניסן, בפסח נולד יצחק: הסכמה ביניהם יש נושאים חמישה על. מאוד רחב

 .במצרים נומאבותי עבודה ובטלה, הכלא מבית יצא יוסף, אימהות נפקדו השנה ראשוב

 גםו ישראל בני עבורב גורל יהר אירועים החמיש התרחשו בתשרי ,אליעזר רבי של מסורתו לפי

 .מצרים מעבדות נגאלו ישראל ובני 95יצחק נולד: שניים רק קרו בניסן .בתשרי תבוא העתידית הגאולה

 .העתידית להוהגא תהיה גם ובו בניסן אירעו אירועים ארבעה, אליעזר רבי על החולק, יהושע רבי לפי

 קרו חלקם .השנה ראשב קרו זו בברייתא המוזכרים האירועים כל שלא ,לציין חשוב לדיוננו

 ראש במונח שימוש בברייתא שיש מכיוון דווקא כי רעלש אפשר. המדויק התאריך אזכור בלי, בתשרי

 היא וספתנ אפשרות 96.השנה ראשב מדובר אין, בעלמא תשרי הםב שנאמר מקריםה אותם בכל, השנה

 .ולשונם ניסוחם שמירת תוך אחת לברייתא אוחדו שונים שמקורות

 בתשרי אחד כי הקביעה במקור הדנה הבסוגי שוב מבצבצת בניסן חדלא בתשרי חדא בין תחרותה

 המוזכרת", שנה: "שווה בגזרה הלימוד של מקורו הגמרא לפי(. ב"ע ח) לשמיטין השנה ראש הוא

 השנה תחילת כי נדרש מכאן.12, יא בדברים" שנה"ו, שמיטה שנת על המדבר 4, כה בוויקרא בפסוק

 ראש כי ללמוד אפשר או ,האפשרי היחיד הלימוד זהו אם בודקת הגמרא 97.בסתיו, הגשמים בעונת

 במילים". שנה" המילה מופיעה בו שגם, 2, יב בשמות מהפסוק בניסן באחד הוא לשמיטין השנה

 אין כי היא הגמרא תשובת? לשמות אמוויקר ולא לדברים אקרמווי שווה גזרה לעשות מדוע, אחרות

 . בתשרי המתחילה זו, חודשים עמה שאין שנה עם, בניסן המתחילה זו, חודשים עמה שיש שנה יחד לדון

                                                                 
 החכמים של נטייתם את דויחיוב, העברי בלוח המעגליות תופעת את מנתח סטרן. 63-61' עמ, ליךותה זמן, סטרן ראו 94

 אירועים, ל"חז לפי, התרחשו באב' ובט בתמוז ז"בי, למשל. רעים ימים – ובאחרים טובים ימים מסוימים בתאריכים לראות
 (.ו"מ, ד"פ, תענית משנה) רבים טרגיים היסטוריים

 אם. לשרה בנוגע בעייתית היא זו מסורת. השנה ראשב וחנה רחל, שרה נפקדו לפיהש המסורת את מקבל יהושע רבי גם 95
 פרק כי פשוטה בספירה נראה, בניסן נולד יצחק, כולם דעת ועל, בתשרי חדבא, ה"בר נפקדה שרה כי העובדה את נקבל

 שרה של הריונה עדיין, מעוברת שנה זו הייתה כי נשער אם גם. וחצי חודשים כשישה, מהטבעי קצר יוצא שרה של הריונה
 .שרה של הריונה חודשי ספירת לגבי א"ע יא שם הגמרא המשך את גם ראו. תשעה ולא וחצי חודשים כשבעה יהיה

 שהובאו, א פרק בראשית בפסוקי הדיון. בתשרי חדבא מדובר לא כי נראה א"ע יא ה"ר בבליב הברייתא של מהמשכה גם 96
, בהם לשישי ולא בהם לראשון לא אך, הבריאה מימי שונים לימים מתייחסים כולם, העולם בראנ חודש באיזה לקבוע כדי

 .האדם נוצר בוש
 .171' עמ(, פינקלשטיין) קיא, דברים בספרי גם זה מדרש ראו 97
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 ט) לנטיעה השנה ראש הוא בתשרי אחד אם ,המשנה של הבא החלק על בדיון גם ננקט זהה מהלך

 לבדוק חוזרים סיונותינ אין ,בתשרי באחד השנה ראש של היבטיםב מדובר שכאשר לראות מעניין(. ב"ע

 .ניסן לבדמ אחרים חודשים לגבי הנדון העניין את

 בירושלמי הללו יםשהחוד ראשי שני בין לתחרות המתייחסים המקורות כל אל בוודאי אלו

 בעריכת ודשע עולה זה מצומצם ממדגם גם. הנושא את נאמנה והמייצגים יותר המוכרים אלא, ובבבלי

 נקבע הוא מתי ,השנה ראש בנושא המחלוקות על דיםיהמע רבים חומרים נכללים הבבלי התלמוד

 העקבית היא ותשרי ניסן בין התחרות אך, אחרים חודשים בדיונים מעלים פעם מדי אמנם. עניין ולאיזה

 מנהגים היו ניתוהרב הקדומה ישראל שבמסורת כך על מעיד זה מצב. ומהותית עקרונית, יותר והנרחבת

 לא יכ לראות ניתן. מקבילים לרוב אך, סותרים לעתים, הללו החודשים ראשי שני אודות על מסורותו

 כבר התלמודים בתקופת כי שמצטייר אף. לניסן וגם לתשרי גם מיוחסים מסוים עניין או מסורת פעם

 אודותעל  אחרות רותמסו גם פיעותשכמ ונחשבות מוכרות היו עדיין, בתשרי אחדל השנה ראש נקבע

 .בניסן אחד

 : אידי דרבי בריה שישא רב של קביעתו מעניינת זה בהקשר דווקא אולי

 במעשה דתלי מדי 98.במעשה תלי דלא מידי דקתניכי '.אמ אידי דרב בריה שישא 'ר

 .(ב"ע ז השנה ראש בבלי) חשיב קא לא

 ראשי הנקראת שימהלר נכנסו מונה המשנהש המועדים דווקא מדוע לשאלה מגיב שישא רב

 לא ,נוספים לעניינים שנהה כראשי ,שם המובאת בברייתא הנזכרים, אחריםה מועדיםה אילוו ,שנהה

 המועדים עבורב האחר המשותף נהכהמ את מציע שישא רב ,שנדחו הצעות כמה אחרי. במשנה מנונ

 גם כי יוצא שאשי רב של שיטתו לפי .במעשה םיתלוי שלא דברים רק נומ במשנה: המשנאית ברשימה

 השנה לה חלה, זמנה שמגיע ברגע. קוסמי תאריך בעצם הוא, מעשה בשום תלוי אינו השנה ראש

 99.אנו במעשינו תלויה להיות מבלי החדשה

                                                                 
 ".במעשה תלי דלא מידי חשיב קא כי" לונדון י"כ 98
 ."במעשה תלי דלא" ה"ד ב"ע ז ה"ר בבלי, אתר על י"רש ראו 99
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 לכל חדשה שנה ומתחילה מעצמה" השעה מגיעה" אלא ,מיוחד סימן ואין מעשה שאין מכיוון

 הזיהוי .זה יום של המדויק לזיהויו נכון יותר או ,לתחילתה הנכון היום לקביעת רבה חשיבות יש, דבר

 .אחדות מסורות אודותיועל  קיימות ולכן פשוט אינו הזה

 

 בתשרי ואחד בניסן אחד בין – סיכום

 םיושינוי תיוהתפתחו חלו כי עולה ,לעיל הבאתיש השונים מקורותה של מצומצםה מקבץה מתוך

 היהודית בספרות משתקפת שהיא כפי ,ההיסטוריה לאורך בתשרי חדוא בניסן חדא של ועיצובם בזהותם

 .בידינו ונמצאת שהשתמרה

 ,חשיבות בעל מועד הוא בתשרי חדא. מאוד שונה מעמד בתשרי חדולא בניסן חדלא יש במקרא

, יב שמות בספר החגיגית ההכרזה. החודשים ראשי משאר שונה אינו ,ההלכתית מהבחינה ,בניסן חדאו

 .ההלכתית המעשית ברמה ביטוי לידי באה אינה השנה חודשיל ראש הוא בניסן חדא כי 2

 למועד להפיכתו עד ,ניסןב חדא על הדגש הושם ,הכיתתית בספרות דויחיוב ,שניה ביתה תקופתב

 .בתשרי חדלא הלכתי מעמד שווה

 אחדות מסורות שמירת תוך המקרא אל החזרה של ,ההפוכה התנועה את רואים התנאית ספרותב

 בכורהה כי משתמע והאמוראית התנאית ספרותהמ. חדשות תכונות להם שמייחסות ,םהתאריכי שניעל 

, ניסןב חדא של מרכזיותו על תולמסור ברורים שרידים קיימים עדיין ךא ,תשריב חדאל כבר שמורה

 .האמוראית בספרות אף נוכח עוד והמאבק

 מיוחד כמועד ביעיהש בחודש אחד את המתאר ,מקרא של וטולפש נאמנים רק לא ל"חז יכ נראה

 מנסים גם הם .אחרים חודשים ראשי של אלו על נוספים קרבנות בו ומובאים מלאכה איסור בו שחל

 שאיפהה מתוךו תןיא חריףה פולמוסה מתוך הכיתתית מהספרות שמשתקפות מסורותה עם להתמודד

  .שיקבעו בלוח לשלוט וכמובן ,מובהק פוליטי חברתי כמעשה השנה לוח את לקבוע
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 יהודיותה בספרויות תוההלכתי תהרעיוני התפתחותווב בתשרי חדבא תמקדנ זה מחקר ךמשבה

 .שונות מתקופות

 

 . מבנה עבודת המחקר 4א. 

 את בחנתי. והספרותית היסטורית-ההתפתחותית המתודולוגיות בשילוב משתמשת אני במחקרי

 כל של עיצובו את שמסכמת נהתמו וציירתי, כרונולוגי בסדר המרכזיים העתיקים היהודיים החיבורים

 .התקופות מן אחת בכל ,השנה ראש, הנדון המועד של ורעיוני הלכתי מרכיב

-הקדם בתקופה המועד של תולדותיו, "השני בפרק. זה מבוא כולל ,פרקים חמישה זה במחקר

 המקרא שבין בתקופה, השביעי בחודש אחד, המועד של העיצוב התפתחות את סוקרת אני", תנאית

 כת של ספרותה, המקרא: כדלהלן הוא זה בפרק הדיון סדר. השני הבית בספרותו במקרא כלומר, הלמשנ

, מסוימת לספרות שמוקדש, סעיף בכל. יוספוס וכתבי פילון כתבי, החיצונית הספרות, מקומראן היחד

 תא וסקרתי בספרות זה לתאריך תוספוישה וההלכתיים התוכניים המרכיבים על שיטתית בצורה עברתי

 אילו להסיק מנסה אני הפרק של בסיכומו. הנחקר לתאריך בהקשר זו ספרותית סוגה על המחקר מצב

 בספרותו במקרא נרמזים או מתגלים ,התנאית בספרות לנו מוכר שהוא כפי ,השנה ראש של מאפיינים

 . אלו ותבתקופ שונים יהודיים חוגים של בספרותם מצטייר המועד של דיוקן ואיזה, השני הבית

-תתי לושהלש מחולק ",והאמוראית התנאית בספרות הרעיוני העיצוב תהליך, "השלישי הפרק

 התנאית, ל"חז בספרות המועד של המרכזיים יםיהרעיונ כנייםוהת בהיבטים בנפרד הדנים, סעיפים

 לכל מוקדש נפרד דיון. הברכות תוכןו המועד של האוניברסלי ההיבט, דין כיום השנה ראש: והאמוראית

 .המועד לעיצוב המיוחדת תרומתו את לבודד בניסיון, ל"חז בספרות שמתחדש רעיוני בךנד

 למחקרו בדומה, וניתוחם החומרים מאיסוף שהתקבלו לתוצאות וניתוח סינתזה מוצגים זה בפרק

 חג תולדות אחר יןירובינשט מתחקה זה במחקרו 100.הסוכות חג על יןירובינשט( פרי'ג) יעקב של

                                                                 
 את משלבת אני זה במחקרי .הכרונולוגי הסדר על מבוסס רובינשטיין של מחקרו. 25-20' עמ, סוכות, יןירובינשט ראו100 

 .הנושאי ןהארגוו הכרונולוגי הארגון
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 ,השאלה עומדת בספרו שנשאלו המרכזיות השאלות בין. ל"חז ובתקופת השני ביתה בתקופת הסוכות

 דרכים ובאילו, גיסא מחד החורבן שלאחר החג לבין מקדשי הבית החג בין המשכיות התקיימה כיצד

 הוא: והיסטורית כוללת יןירובינשט של גישתו 101.גיסא מאידך, החורבן בעקבות המועד מחדש עוצב

 כל את סוקר אלא, מסוימת קבוצה של פרקטיקותל או לתפישות, מסוימת לספרות רומחק את מגביל אינו

 הוא המועד על בדיונו. כרונולוגי בסדר, התמקד בהןש לתקופות ושייכת הסוכות בחג נוגעתש הספרות

 . ותולדותיו החג של כולל תיאור לתת מנסה אלא, הבודדים להיבטיו מוגבל אינו

 גם מחולק", והאמוראית התנאית בספרות ההלכתי העיצוב הליךת, "זה מחקר של הרביעי הפרק

 בספרות משתקפים שהם כפי המועד של מרכזיים הלכתיים בהיבטים הדנים, סעיפים-תתי לושהלש הוא

 שסוכמו הרעיונות של המעשי-ההלכתי הביטוי בהתפתחות עוסק זה פרק. בנפרד והאמוראית התנאית

 הצליל והגדרת הכלי של טיבו, השופר תקיעת: הלכתיים יםלהיבט כאן מתייחסת אני. הקודם בפרק

 המועד של השמח אופיול מתייחסת אני הפרק של האחרון בחלק. המיוחדות הברכות סדר, הכשר

 .ימים בשני הדופן יוצא ציונולו

 החוויה ביצירת, השונות בתקופות השנה ראש הלכות של תפקידן את מתארת אני זה בפרק

 משה של םיהלמחקר בדומה. זה ליום להעניק רבדיה כל על ל"חז ספרות קשהשבי המשמעות ובעיצוב

 פרשנים שבו ,פרשני תהליך המועד של ההלכתי העיצוב בתהליך רואה אני 103,שמש ואהרון 102הלברטל

 על ולעמוד, האבות מסורות לבין המקרא פסוקי בין הפערים על לגשר מנסים שונות תקופות בני

 .הפרשנים של ואחרים ערכיים שיקולים

                                                                 
 .המקדש ללא במציאות המקדשי החג שבקיום לאתגר החכמים תגובת את תארמ שספרו טוען המחבר. 3' עמ, שם 101
' עמ, שם" )פרשניים מהלכים של כרצף ההלכה תולדות את"... הלברטל מגדיר בספרו. ניותפרש מהפכות, הלברטל ראו 102

 של מקומם ובחינת הפרשני התהליך של הניתוח חשיבות את מדגיש הלברטל. המוצע במחקרי מאמצת אני זו עמדה(. 9
 ההלכה מדרשי של ומדוקדק זהיר טקסטואלי ניתוח: רמות בשתי הדיון את הלברטל מנהל במחקרו. ל"חז בפרשנות ערכים
 של ההשלכות וניתוח חכמים ידי על המקרא בפרשנות ערכי שיקול הפעלת של ביטויהאת  לראות ניתן שבהם ,יםיהתנא

 חקר, אחר לתחום פונה מחקרי אמנם. בכלל הפרשנות תהליך ועל ומוסר הלכה יחסי על בפרשנות ערכי קוליש הפעלת
 המקרא בפרשנות ערכי שיקול קיום, בספרו הלברטל שמניח היסוד הנחות אך, תיוההלכ הרעיוני ועיצובו המועד תולדות

 מקובלות, ההלכתית המערכת כל על הרחבה השפעתו וגם לגלותו כדי טקסטואלית בבדיקה הצורך, אחרות ובפרשנויות
 .במחקרי גם היסוד הנחות והן ייעל

 כת ושל ל"חז של העונשים תורת של הכלליים קוויה את לסרטט" :במחקרו שמש של נויעני עיקר. עונשים, שמש ראו 103
 הדרכים(. 1' עמ" )תורתן את לגבש במאמציהן אלה הקבוצות שתי של המקרא פרשנות דרכי אחר ולעקוב יהודה מדבר

 ל"חז שדרכי סבורה אני, לשמש בדומה. רבים בתחומים עמדותיהן על מלמדות קבוצה כל ידי על שנבחרו הפרשניות
 . והחברתיות התאולוגיות תפישותיהם על ללמד עשויות הנדון המועד של וההלכתי הרעיוני בעיצוב



47 

 

 של תיאולוגי-הרעיוני העיצוב בין לקשר מוקדש", ומסקנות סיכום, "והאחרון החמישי הפרק

 העיצוב בשלבי נשקף שהוא כפי, ההלכתי עיצובו לבין ,השנה ראש כחג, השביעי בחודש אחד, היום

 .המועד של השונים
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 תנאית-הקדם בתקופה המועד של תולדותיו .ב
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 במקרא" השנה ראש". 1ב. 

 שייקרא כפי", השנה ראש" בשם מכונה אינו הוא אך, השביעי בחודש באחד החל מועד נזכר קראבמ

 .ל"חז ידי על מאוחר יותר

 שיש, אחרים לחגים גמור בניגוד. בחינות מכמה דופן יוצא הוא בתורה זה מועד של תיאורו

 משמעותו בתיאוריו השביעי בחודש אחד במועד בעיסוק מרבה אינו המקרא, ומפורש רב מידע לגביהם

 השנה בלוח כך כל מרכזי מקום לתפוס עתידש המועד 104.נהיר אינו המועד של אופיו גם. והלכותיו

  105.הכול בסךפסוקים  בתשעה(, 6-1, כט במדבר; 25-23, כג ויקרא) בלבד פעמיים בתורה נזכר העברי

 כג ראבוויק 106.במקרא כלשהם תואר שם או שם לו שאין מועד הוא השביעי בחודש אחד

. נקרא הוא איך ולא היום של אופיו מתואר, התאריך נזכר בהםש היחידים המקומות שני, כט ובבמדבר

ְקָרא ֹקֶדׁש": "לכם יהיה" תמיד היא הלשון ְכרֹון ְתרּוָעה מִׁ ְהֶיה ָלֶכם ַׁשָבתֹון זִׁ ְקָרא " או( 23,כג ויקרא" )יִׁ מִׁ

ְהֶיה לָ  ְהֶיה ָלֶכם...יֹום ְתרּוָעה יִׁ   107(.1,כט במדבר" )ֶכםֹקֶדׁש יִׁ

, בוויקרא ברשימה בשמם מוצגים, משבועות לבד, אחרים מועדים, השביעי בחודש אחד לעומת

ֶׁשת: "זה יום של אופיו מה כן אחרי או כן לפני מסופר אם גם ים ׁשֵׁ ָעֶשה ָימִׁ י ּוַבּיֹום ְמָלאָכה תֵׁ יעִׁ  ַהְשבִׁ

אׁשֹון ַבֹחֶדׁש(; "3)ויקרא כג,..." ַׁשַבת ין ַלֹחֶדׁש ָעָשר ַאְרָבָעהבְ  ָהרִׁ ם בֵׁ ָשה': ַלה ֶפַסח ָהַעְרָביִׁ  יֹום ָעָשר ּוַבֲחמִׁ

י ַלֹחֶדׁש ֶבָעשֹור ַאְך(; "6-5, שם..." )'ַלה ַהַמּצֹות ַחג ַהֶזה ַלֹחֶדׁש יעִׁ ים יֹום ַהֶזה ַהְשבִׁ ֻפרִׁ (; 27 ,שם...)ַהּכִׁ

ָשה"... יהַ  ַלֹחֶדׁש יֹום ָעָשר ַבֲחמִׁ יעִׁ  (. 34, שם..." )ַהֻסּכֹות ַחג ַהֶזה ְשבִׁ

                                                                 
 .52' עמ, מחזור ספר, שביד ראו 104
 המועדים רשימות, קנוהל של לדעתו. 18-17' עמ, הדממה מקדש, וקנוהל, 114-110' עמ, והמועדות השבת, קנוהל ראו 105

, קודש מקראי שהם השנה ימי סדר את מפרטת בוויקרא מההרשי. הכוהני מהמקור שתיהן כט-כח ובבמדבר כג בוויקרא
. 185' עמ(, יןיפינקלשט) קכז, דברים ספרי גם ראו. הללו המועדים של המוספים קרבנות בפירוט עוסקת בבמדבר והרשימה

 בשלשה: "שונה במטרה אחת כל נערכו אך, מקבילות במדברבו בוויקרא המועדים שרשימות לעובדה לב שמו ל"חז כבר
 ספרי..." )העבור מפני תורה במשנה קרבן מפני הפקודים בחומש סדרן מפני כהנים בתורת מועדות פרשת מזכיר ומותמק

 הכוהנים לתורת כולה שייכת שבבמדבר הרשימה, קנוהל של לדידו(. 185' עמ, (נקלשטייןיפ), קכז הפסק ראה פרשת דברים
 הקדושה אסכולת של ותוספות מקורות שולבו שבו, הכוהנים תלתור השייך מהמקור מורכבת בוויקראש זו ואילו, הקדומה

 . יותר המאוחרת
 אברבנאל. היום של הרשמיים השמות הם" תרועה זכרון יום"ו" תרועה יום, "329' עמ, ו: יט( היגער) סופרים במסכת 106

 . המועד של השם הוא" תרועה יום"ש כותב ,24 ,כג לויקרא בפרושו
י ַלֹחֶדׁש ּוֶבָעשֹור: "הכיפורים יום את המתארים יםהפסוק מנוסחים זהה בלשון 107 יעִׁ ְקָרא ַהֶזה ַהְשבִׁ ְהֶיה ֹקֶדׁש מִׁ יֶתם ָלֶכם יִׁ נִׁ  ְועִׁ
יֶכם ֶאת  שאינו, השנה ראש כמו בדיוק, הכיפורים יום, בשמו הוזכר לא המועד(. 7, כט במדבר" )ַתֲעשּו ֹלא ְמָלאָכה ָּכל ַנְפֹׁשתֵׁ

 .השביעי בחודש אחד של בתיאורו כמו, הכיפורים יום של בתיאורו חוזרת" לכם יהיה" וןהלש גם. זה בשמו שם נזכר
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: בשמותיהם המועדים מכונים, השביעי בחודש אחד כלל נזכר לא שבה, דברים בספר ברשימה גם

יב ֹחֶדׁש ֶאת ָׁשמֹור" יתָ  ָהָאבִׁ יתָ (; "1, טז דברים..." )ֱאֹלֶהיָך' ַלה ֶפַסח ְוָעשִׁ ..." ֱאֹלֶהיָך' ַלה ָׁשֻבעֹות ַחג ְוָעשִׁ

ְבַעת ְלָך ַתֲעֶשה ַהֻסֹּכת ַחג(; "10, שם) ים ׁשִׁ ים ָׁשלֹוׁש(; "13, שם..." )ָימִׁ  ְפנֵׁי ֶאת ְזכּוְרָך ָכל יֵָׁרֶאה ַבָשָנה ְפָעמִׁ

ְבָחר ֲאֶׁשר ַבָמקֹום ֱאֹלֶהיָך' ה   108(.16, שם..." )ַהֻסּכֹות ּוְבַחג ַהָשֻבעֹות ּוְבַחג ַהַמּצֹות ְבַחג יִׁ

 אך 109,המועדים בקרבנות ומתמקדת לעיל מהרשימות בניסוחה שונה כט-ו כח דברבבמ הרשימה

אׁשֹון ּוַבֹחֶדׁש: "בשמם נקראים המועדים לרוב בה גם  במדבר" )'ַלה ֶפַסח ַלֹחֶדׁש יֹום ָעָשר ְבַאְרָבָעה ָהרִׁ

ים ּוְביֹום(; "16, כח ּכּורִׁ יְבֶכם ַהבִׁ ְנָחה ְבַהְקרִׁ ָשה(; "26, שם..." )'ַלה ֲחָדָׁשה מִׁ  ַלֹחֶדׁש יֹום ָעָשר ּוַבֲחמִׁ

י יעִׁ ְבַעת' ַלה ַחג ְוַחֹגֶתם... ַהְשבִׁ ים ׁשִׁ  (. 12, כט במדבר) "ָימִׁ

 או הסבר בתורה נמסר שלא הוא המועדים שאר לבין השביעי בחודש אחד בין נוסף מעניין הבדל

 הם 113וסוכות 112שבועות 111,פסח 110.אחר נימוק כל או, טבעי ,חקלאי, היסטורי ,היום של למהותו נימוק

 ,היסטוריים ביסוסים גם השנים במרוצת להם שנוספו ,טבעי-החקלאי במעגל הקשורים הרגלים שלושת

                                                                 
, סטוארט ראו. האסיף וחג הקציר חג, המצות חג: נקראים המועדים 16-15, כג שמות בספר הרגלים של דומה ברשימה 108

 לבין החתיים החגים בין חותיתהתפת קרבה של מעניין רעיון מעלה סטוארט. 2078-2077' עמ, החגים לוחות בין השוואה
 חגים של חדומי בשילו בעצם היו, ובסתיו באביב שנחוגו, החתים של המרכזיים החגים. העיקריים יםיהישראל החגים
 by the"נעשה השילוב. ממושכות חגיגות לתוך יחדיו שנארגו שונים וחגים שונות ערים ושל שונים באזורים שנחוגו אחדים

tour of the participants through multiple cultic sites where 'great assemblies' are often held" ,2077' עמ .
 מסביר, לדעתו .אחדים מועדים של מסורות כלל אחד חג או רבים שמות היו םיהחתי לחגים מדוע מסביר זה, ארטוסט לדעת

 חג נקרא, מכירים שאנו ל"חז של סוכות, שללמ. שמות מספר יש יםיישראל חגים שלכמה העובדה את גם זה שילוב תהליך
 המועד גם(. 8, ז ב הימים דברי ;65, 2, ח א מלכים) והחג( 34 ,כג ויקרא) הסוכות חג(, 22, ולד 16, כג שמות) האסיף
 שונים רבדים מכמה שהורכב חג הוא, ל"חז אצל השנה ראשו תרועה יום, תרועה כרוןיז: תיאורים שלושה בעל, הנחקר
' עמ, ישראל חגי, וקופר גולדסטיין ראו, סטוארט לעומת. (2088' עמ, שם) שונים מועדים כמה של מסורות יויחד ומצרף
 . הדרומי והיהודאי הצפוני הישראלי, השנה לוחות שני של משילובם נובע שמות ריבוי, לדידם. 20-19

 .114-109' עמ, והמועדות השבת, קנוהל של לדידו 109
 .המועדים כשאר המועד טעמי את מפרש אינו שהמקרא ,זה נושא על בהרחבה ד"יר' עמ, ן"הרמב דרשת ראו 110
 שאינה מכיוון, המצות לחג פסח בין מה חשובהה לשאלה נכנסת אינני זה במחקר. 1, טז דברים, יב שמות למשל ראו 111

 .18, לד; 15, כג שמות, יב שמות  ראו. היסטורי הסבר התורה מביאה המצות חג לגבי גם אך. הנחקר לנושא ישירות נוגעת
 לספור יש .נמסר לא שתאריכו בתורה יחיד מועד הוא שבועות. 12-9, טז דברים, כג ויקרא, 16, כג שמות למשל ראו 112

 מתוך מתבהר. בו לעשות ומה לקבעו איך אלא, החג של והגיונו מטרתו מה מפורשות נאמר לא לרוב. אותו לקבוע כדי ימים
 ההיסטורי כרוןיהז. זמן פרק אותו של איקלהח השפע על הוא ברוך לקדוש תודה להביע שבא חקלאי מועד הוא כי הפסוקים

 מעבדות שיצא כפי. במצרים לוכ חסר עבד אלא, כזה היה לא שפעם להיזכר מוצלח לחקלאי קורא 12, טז בדברים המוזכר
 . העליונה גחהבהש אלא, בלבד בו םיתלוי אינם בעיסוקיו וההצלחה השפע גם כך, אלה בעזרת רותילח

. מצרים ליציאת האסיף חג את הקושרת החג ימי כל במשך בסוכות לישיבה ההסבר את 43, כג בוויקרא, למשל, ראו 113
 חג היותו, החג של החקלאי האופי מוזכר, לעיל שנדונו המועדים ברשימות, ודברים במדבר, בוויקרא אחרים במקומות

 .האסיף
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 העם על לכפר מטרתו, הוא כשמו, הכיפורים ויום 114,בראשית למעשה רוןכיוז עולם ברית אות היא שבת

 . בתורה מפורט אחר או היסטורי, חקלאי הקשר אין השביעי בחודש אחדל 115,בשנה פעם

 זו עובדה דווקא. בשנה החודשים מראשי כאחד הקלנדרית המשמעות זה למועד לו יש, כמובן

 איך, חודשים ראשי כשאר הוא השביעי החודש ראש אם: בהמשך הב דוןשא ,נוספת שאלה מעלה

 מקרא היותו את ,החודשים ראשי לשאר בהשוואה המקרא מן העולה הרם מעמדו את להסביר אפשר

  116?שלו המיוחדים המוסף קרבנות ואת בו המלאכה איסור את, קודש

 ישראל ושבני, משלו שם לו שאין בתורה היחיד המועד הוא השביעי בחודש אחד כי יוצא כך

 היא המועד של מטרתו כי התורה כפשט נקבל אם. כלשהו נימוק להם ינתןיש מבלי אותו לציין מצווים

 .ברורה אינה זו מטרה מהות כי ניווכח", תרועה ןזכרו יום" או" תרועה יום" להיות

 .בפסוקים ביטוי לידי הבאים בתכנים דיון תוך ,ך"ובנ בתורה המועד אזכורי את נבחן להלן

 

 בתורה המועד

 משמעותו, אופיו את להבין במטרה, בתורה השביעי בחודש אחד המועד אזכורי כל סקירת להלן

 . היום של והלכותיו

                                                                 
 לבין השבת שמירת בין חיבור נעשה דברים בספר. 15-12, ה דברים; 17-12, לא; 11-8, כ שמות; 3-1, ב בראשית ראו 114

 .שבועותב הנעשה לזה בדומה, מצרים יציאת
 .ועוד טז ויקרא; 1, ל שמות ראו 115
 ידי על שביעיה החודש ראש של לתיאורו מסוימת במידה הדומה תשובה מציע ייגר. 303-302' עמ, הקרבנות, ייגר ראו 116

 כמו הקדוש החודש הוא ,לדידו. השני הבית מתקופת לספרות המוקדש סעיף, הפרק בהמשך ראו, נדרוניאלכסה פילון
 .השמיטה שנות עבורב היובל שנת כמו או ,השנים שאר עבורב השמיטה שנת וכמו ,השבוע ימי לשאר השבת
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 25-23 ,כג ויקרא

ר) אֹמר: 117כג( ַוְיַדבֵׁ ל לֵׁאֹמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה לֵׁ ְשָראֵׁ ר ֶאל ְבנֵׁי יִׁ י  )כד( ַדבֵׁ יעִׁ ַבֹחֶדׁש ַהְשבִׁ

ְקָרא ֹקֶדׁש: )כה( ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה  ְכרֹון ְתרּוָעה מִׁ ְהֶיה ָלֶכם ַׁשָבתֹון זִׁ ְבֶאָחד ַלֹחֶדׁש יִׁ

ֶשה ַלה': ְקַרְבֶתם אִׁ  ֹלא ַתֲעשּו ְוהִׁ

את כל מועדי השנה וקרבנותיהם. תיאורו של אחד בחודש השביעי בפרק זה חושף  מונהכג  ויקרא

, "שבתון"מידע חלקי ומעלה שאלות מתחומים שונים. לפי הנאמר כאן, אחד בחודש השביעי הוא: 

 . קרבן אשה לה'ומקריבים בו  איסור מלאכהשבו חל  ומקרא קדש" "זכרון תרועה

ְהֶיה ָלֶכם ַׁשָבתוֹ    איסור מלאכה –ן" "יִׁ

": שבת שבתון שבתפעמים בתורה בלבד, כמעט תמיד בצירוף המילה " כמהמופיע  118"שבתון" המונח

מפעם אחת בלבד, ויקרא  לבדההקשר של הביטוי הוא תמיד שבת או יום הכיפורים,  119או שבתון שבת.

ְהֶיה ָלָאֶרץמדבר על "ש ,4כה, היא זאת ששובתת בשנת שמיטה. גם  ". לפי פסוק זה, הארץַׁשַבת ַׁשָבתֹון יִׁ

אדמה, גם בני ישראל שובתים מהעבודות הכאן, כמו במקרה של שבת ויום הכיפורים, לא רק 

 החקלאיות.

(, הדן ביום הראשון וביום האחרון 39, בפסוק הנדון, ובהמשך הפרק )פסוק 24כג,  בוויקרארק 

 23בפירושו לפסוק  120ה. יעקב מילגרום" מופיעה לבדה, בלא צירוף זשבתוןשל חג הסוכות, המילה "

", מציין מועדים שבהם חל שבת שבתוןנפרדת, שלא כמו הצירוף "ה" בהופעתו שבתוןטוען שהמונח "

                                                                 
, עצמו בזכות שקיים, נפרד בחג שמדובר כך על מעידה" 'ה וידבר" בביטוי הפסקה שתחילת מציינים וחזקוני ע"ראב 117

 ועל הכיפורים יום על הפרשיות את פותח הדיבור אותו, אגב. העומר ובספירת בפסח שתלוי, למשל, משבועות בשונה
 .נפרד מועד מהם אחד כל של היותם את, אלו פרשנים של לדעתם, ומדגיש הסוכות

ה ומנוחה לא יום טורח" כדברי הרמב"ן. לפי רוב המפרשים מדובר ביום מנוחה: "שביתה לנוח בו" ו"יום שבית 118
הבבלי, יום סיומה של המחצית הראשונה  shabattu-העברי לבין ה שבתון, רואה קשר בין ה124-121עמ' ר"ה, , סנאית'

שבתונים: שבת, סוף שבעת ימי הבריאה, יומו  כמהשל החודש. לדעתו, שניהם באים לציין תקופת סיום. במקרא יש 
נת שמיטה, שהיא שנה שביעית, המסיימת את המחזור של שש שנות עבודה חקלאית. שלושה ימים האחרון של סוכות וש

בדרך זו או אחרת, ראשי השנה ת', הם ינוספים, אחד בחודש השביעי, יום כיפור ויומו הראשון של סוכות, לדידו של סנא
 ובהם נגמרת השנה הקודמת ומתחילה החדשה.

מופיע הצירוף "שנת שבתון". ראו  4, כה בוויקרא ;4 ,כה ;32 ,3 ,כג ;31 ,ויקרא טז ;2 ,לה ;15 ,לא ;23 ,ראו שמות טז 119
בכל המקומות שצוינו מדובר  ,. לדידו של קנוהל39וקנוהל, מקדש הדממה, עמ'  129-128קנוהל, השבת והמועדות, עמ' 

 דונים.בחומרים השייכים לאסכולת הקדושה. במילים אחרות, זוהי תוספת מאוחרת בפסוקים הנ
 .2014-2013ראו מילגרום, פירוש לויקרא, עמ'  120
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לדעתו של מילגרום,  121איסור על "כל מלאכת עבודה" בלבד ולא איסור על "כל מלאכה" באשר היא.

נובע ממנו מהביטוי "כל מלאכה", הביטוי "כל מלאכת עבודה" הוא פחות חמור מבחינת האיסור ש

ומתייחס כנראה לעבודות קשות בלבד. זאת הסיבה, אליבא דמילגרום, לכך ששבת ויום כיפור, הימים 

שבהם איסור מלאכה הוא החמור ביותר, מתוארים על ידי שני ביטויים אלו במקביל, בהם גם אסורה 

 בד. " בלשבתון", ולא "שבת שבתון"כל מלאכה" ובהם גם מתקיים "

" כאיסור על מלאכות קשות בלבד עומדת ביסוד תרגומיו של הפסוק שבתוןהבנה זו של המונח "

 122(.המיוחס ליונתן", יום טוב )יומא טבא", מנוחה )אונקלוס( ו"ניחאלארמית: "

" במובן "עצר, הגיע שבת" כנובעת מהמילה "שבתוןוגנאר מציע להבין את האטימולוגיה של "

לכן ההופעה היחידאית של שבתון  ,משמעותו של שבתון היה סוף השנה ,גנארלדעתו של ו 123לסופו".

י בְ : "ראש השנהויקרא מציגה את שמו המקורי של  בספרבלוח המועדים  יעִׁ ֶאָחד ַלֹחֶדׁש ַבֹחֶדׁש ַהְשבִׁ

ְהֶיה ָלֶכם ַׁשָבתֹון ְכרֹון ְתרּוָעה= סוף ]השנה[". המשמעות המדויקת של " יִׁ לפי וגנאר, תהיה  ",ַׁשָבתֹון זִׁ

 "סוף השנה שעברה )=אחד בחודש הראשון(, המצוין בתקיעת שופר".

דומה לזו שנעשתה על ידי אסכולת הקדושה  ,, לפי קנוהל מדובר בתוספת מאוחרתשהזכרתיכפי 

הוספת  124גם הוא לא מפורט דיו במקור של תורת כוהנים.שבחודש השביעי,  הבעיבוד המועד בעשר

", נועדה לפרש את משמעותו של היום ושל יום תרועהלתיאורו המקורי של היום, "" זכרון" ו"שבתון"

 125כרון לפני הקדוש ברוך הוא.יהתרועה. התרועה נועדה לשמש ז

                                                                 
 על גם אלא, מלאכה כל על לאסור כדי רק לא נועד ,"שבתון שבת, "הלשון שכפל מציין ,15 ,לא לשמות בפירושו י"רש 121

 .נפש אוכלל המלאכות את להתיר כדי, כפל בלי", שבתון" רק נאמר (39 ,כג ויקרא) טוב ביום לכן. נפש אוכל
" שבתון" במונח המתוארים בימים קלות עבודות שהתירה הקדומה ההלכה על דיםימע התרגומים, מילגרום תלדע 122

 מתורגם יונתן של בזה וגם אונקלוס בתרגום גם. 2014' עמ, לויקרא פירוש לגרוםימ ראו. השביעי בחודש אחד כמו, בלבד
: עבודה מלאכת של מזה שונה" מלאכה" המילה של תרגומה גם". שבתא שבת" או" שבתא שבא"כ" שבתון שבת" הביטוי

 ".פולחנא עיבידת" או" פולחן עבידת" לעומת" עבידתא" או" עבידא"
 .85-84' עמ, וטרנספורמציה מקור, וגנאר ראו 123
 .129-123' עמ, והמועדות השבת, קנוהל ראו 124
 .129' עמ, שם 125
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ְכרֹון ְתרּוָעה"  "זִׁ

 הכוונה האם", תרועה זכרון" יום להיות נועד זה יום אם: מספרשאלות  מעלה" תרועה זכרון" הביטוי

 מטרתה היו מה? זו תרועה מהי, כן אם? פעם אי הושמעה שכבר אחרת תרועה איזו בו שמזכירים לכך

 ? צליליה היו ומה הופקה כלי מאיזה? והקשרה

 :10, י בבמדבר מעיון לדלות ניתן אלה משאלות לחלק אפשרי פתרון

יֶכם  י ָחְדׁשֵׁ יֶכם ּוְבָראׁשֵׁ ְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעדֵׁ יֶכם ְוַעל עַ  ּוְתַקְעֶתם ַבֲחֹצְצֹרתּוְביֹום שִׁ ל ֹעֹלתֵׁ

יֶכם. י ה' ֱאֹלהֵׁ יֶכם ֲאנִׁ ְפנֵׁי ֱאֹלהֵׁ ָּכרֹון לִׁ יֶכם ְוָהיּו ָלֶכם ְלזִׁ י ַׁשְלמֵׁ ְבחֵׁ   זִׁ

כג. בכל ראש חודש ובכל מועד יש לתקוע בעת הקרבת  בוויקראהנאמר כאן בהיר יותר מהנאמר 

לא ברור  127י האל." הוא הזכרת בני ישראל לפנזכרוןוה" 126הקרבנות. התקיעה נעשית על הקרבן ממש

 ": לתקיעות, לקרבנות או לשניהם יחד. והיו לכם לזכרוןלגמרי למי מתייחס הביטוי "

ְהֶיה " 129כרון הוא מצווה לבני ישראל,יהז בוויקרא 128היחס בין שני הפסוקים אינו חד משמעי. יִׁ

ְכרֹון ָלֶכם ת, לא לעשות ", המופיעה ברשימת המצוות האחרות שעל ישראל לעשות: לשבוְתרּוָעה...זִׁ

ָּכרֹון לְ ְוָהיּו ָלֶכם " 130מלאכה, להקריב קרבן. בבמדבר הוא תזכורת לאלוהים, יֶכםזִׁ ְפנֵׁי ֱאֹלהֵׁ כרון י", זלִׁ

 המשמש את ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. 

לא  בוויקרא". ותקעתם", אך בפסוק מבמדבר הוא תוצאה של "תרועהכ" בוויקראהצליל מתואר 

ואילו בבמדבר נזכרות חצוצרות, אחד מכלי הנשיפה המופיעים לא אחת  מצוין שם הכלי שמריעים בו

הני, ו, גם הוא טקסט כבוויקראבמקרא. בספר במדבר התפקיד לתקוע בחצוצרות נועד לבני אהרן; ואילו 

                                                                 
 המועד לתרועת דומה אינה הקרבנות על חודשית עהשתקי מבינים וסיעתו עזרא ,13' עמ, ה"ר הלכות, צעיר רב לדעת 126

 .עייהשב בחודש אחדב
 ישראל שבני כך על מדברים שניהם. 10, י במדבר סמך על ,מויקרא הנדון הפסוק את כך מפרשים חזקוני וכן ם"רשב 127

 מופיע" ועהתר זכרון" שהביטוי מהעובדה המסיק ,הירש ר"רשה של פרשנותו גם מאוד מעניינת. לאל עצמם את מזכירים
 שבסמיכותם הדברים שני כמו במהות להיות צריך" תרועה כרוןיז"ש", קודש מקרא"ו" שבתון, "האחרים םיהביטוי שני בין

 בני על מוטל תרועה כרוןיז גם כך, באחריותם ומצויים ישראל בני על מוטלים, קודש ומקרא שבתון, שניהם. נזכר הוא
 . ישראל

 .2015' עמ ,לויקרא פירוש, מילגרום ראו 128
 ,יב שמות ראו, יםאו מעש מעשה של בליווי לעתים, משהו לזכור ישראל לבני קריאה הוא כרוןיז בהםש, דומים למקרים 129
 .7 ,ד ויהושע ;5 ,יז במדבר ;14

 ,ה במדבר ;16 ,ל ;29, 12 ,כח שמות ראו, הוא ברוך הקדוש לפני ישראל בני הזכרת על מדובר בהםש, דומים למקרים 130
 .54: לא ;18, 15
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לא עולה בבירור תפקידה  אמוויקר 131לא נקבעה קבוצה ספציפית מתוך בני ישראל האמורים להריע.

 הצליל; פסוקי במדבר מקשרים את התקיעה עם שמחה.רגשי של הפקת -הרוחני

, מתעוררת השאלה על משמעותו הייחודית של אחד במדברב, בעקבות הפסוק על כך נוסף

: אם ברור וידוע שבראשי החודשים תוקעים בחצוצרות על הקרבנות, בוויקראנזכר שבחודש השביעי, 

בחודש השביעי במיוחד, אלא אם כן הכוונה מדוע יש צורך לחזור ולצוות על תקיעה זו בהקשר של אחד 

 132למצווה ייחודית בעלת אופי שונה.היא 

קיימת הפרדה בין שני תחומים  בוויקראהוא בכך שבמדבר בו בוויקראשוני נוסף בין הפסוקים 

והקרבן בסוף  24" נזכר בפסוק זכרון תרועהכג " בוויקראכרוכים יחד: התקיעה והקרבנות. בבמדבר ש

  133מר, אין ביניהם סמיכות וסביר שגם אין ביניהם קשר.. כלו25פסוק 

חודית של הזיכרון על ידי התרועה, יש לשאול יכג היא למצווה הי בוויקרא 24אם כוונת פסוק 

מדוע יש צורך בהזכרת בני ישראל לפני הקדוש ברוך הוא באחד בחודש השביעי יותר מאשר ביתר ימות 

 134השנה.

סוקים שנדונו לעיל, ניתן לסכם, שאמנם יש קשר בין הפסוקים לאור ההבדלים המהותיים בין הפ

 לבין אלו בבמדבר, אך אי אפשר ללמוד בוודאות מהאחד על השני. בוויקרא

" היא תקיעת תרועה. הוא מבסס את זכרון תרועהרב סעדיה גאון מפרש שמשמעות הביטוי "ה

ו, לפי פסוק זה תקיעה נקראת זכרון, לדעתונזכרתם..."  והרעותם בחצוצרות: "...9במדבר י, הבנתו על 

 " שווה במשמעו לתקיעת תרועה.זכרון תרועהולכן "

                                                                 
 על החיוב את י במדבר לבין כג ויקרא בין ההשוואה מתוך שם לומד הוא. 40-39' עמ, הדממה מקדש, קנוהל ראו 131

 .השביעי בחודש אחדב גם כרוןיהז תקיעת את לתקוע הכוהנים
 את הומהוו בשופר היא בוויקרא התרועה. בבמדבר המוזכרת מזו אחרת בתרועה מדובר בוויקראש ן"הרמב מפרש כך 132

 החודשים ראשי בשאר תקיעה/התרועה כמו לא היא מקרה בכל אך. במקרא פורש לא שטעמה המרכזית היום מצוות
 .הקרבנות על תקיעה ואינה והמועדים

 בחודש באחד כג בוויקרא המצווה מזו שונה י בבמדבר בחצוצרות שהתקיעה ההוכחה זוהי ן"הרמב של לדעתו 133
 .בשופר אלא, בחצוצרה אינה ולכן, השביעי

 .כ"ר, ד"רי' עמ, ן"הרמב דרשת גם ראו 134
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המפרשים המסורתיים ובעלי המחקר ציטטו פסוקים אחדים מן המקרא כדי לנסות לעמוד על 

" זכרון תרועההובא כמפרש את הביטוי " 21, במדבר כג". למשל, זכרון תרועהמשמעו של הביטוי "

 רזת המלך לעמו על הקשר האמיץ ביניהם: כלי ואמצעי להככ

מֹו ּו ל ה' ֱאֹלָהיו עִׁ ְשָראֵׁ יט ָאֶון ְבַיֲעֹקב ְוֹלא ָרָאה ָעָמל ְביִׁ בִׁ  ֶמֶלְך בֹו. ְתרּוַעתֹלא הִׁ

סוק מקנה הים, ותרועתו בקרב בני ישראל. ההקשר של הפוקושר קשר הדוק בין המלך, אלהפסוק 

ש ייננו, חשוב לציין שהכלי שמפיק את הצליל אינו נזכר במפוראופי חגיגי ושמח לצליל התרועה. לענ

 לא בפסוק עצמו ולא בהקשרו הקרוב. 

" כ"ושכינת מלכהון ביניהון". במילים אחרות, ותרועת מלך בואת הביטוי " מתרגםאונקלוס 

 נוכחות האל עצמו בקרב עמו. כמובן, פירוש זה מוסיף את היא פירושו של אונקלוס-התרועה בתרגומו

 ממד החגיגיות והשמחה למשמעותה של התרועה.

ערוך על יד אסכולת הקדושה המאוחרת,  בוויקראהטקסט שאם נקבל את הצעתו של קנוהל 

" בכלל תוספת זו, ניתן יהיה להציע גם את הקריאה האחרת של הפסוק: זכרון" ו"שבתוןושהמילים "

שבתון גם בבמדבר כט, אך התוספת " ", כפי שנאמריום תרועה". המועד הוא "תרועהו שבתון זכרון"

" מוסיפה ומתארת את המועד כיום שבו חל יום המנוחה לזכר השבת הבראשיתית, זכר לבריאת זכרון

 135העולם ולהמלכת האל על בריאתו.

 

 אופי הצליל

שם נקרא הצליל המופק: "יבבא",  24,136 כג, אלוויקר ללמוד מתרגום אונקלוס אפשראופי הצליל  על

ְמַחְתֶכםההקשר "מתוך  .יללה שהצליל המתואר בבמדבר הוא צליל חגיגי ושמח, כפי ברור  ",ּוְביֹום שִׁ

שהוזכר לעיל. תרגום אונקלוס נחשב לתרגום מילולי, נאמן למקור ומבטא את רוחם של הפסוקים בלי 

                                                                 
 סוף"כ הזו הארוכה כותיהסמ את לקרוא יש שם וגנאר של הצעתו לפי. 86-85', עמ, וטרנספורמציה מקור, וגנאר ראו 135

 הראשון בחודש אחדל הועבר השנה שראש מזכיר זה ביטוי". התרועה ידי על המצוין לשעבר השנה סוף/מתהקוד השנה
 .העכשווית זו על ולא קודם כאן שהייתה השנה תחילת על מדברים השביעי בחודש כאן ולכן
 ".יבבא: "יונתן בתרגום גם ראו 136
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לכן ניתן להבין שהפירוש הרווח היה שהצליל המדובר הוא צליל מפחיד  137תוספות ודרשות בדרך כלל.

 ומתריע כיבבה.

מצביעים על כך שתרועה הוא צליל עצוב ומאיים שאינו מבשר  עצמופסוקים אחדים במקרא 

 טובות, הקשור למלחמה ולאויבים אכזריים:

ר ֶאְתֶכם  ְלָחָמה ְבַאְרְצֶכם ַעל ַהַּצר ַהֹּצרֵׁ י ָתֹבאּו מִׁ ֹעֶתם ַבֲחֹצְצֹרתְוכִׁ ְפנֵׁי  ַוֲהרֵׁ ְזַּכְרֶתם לִׁ ְונִׁ

יכֶ  יֶכם )במדבר י,  םה' ֱאֹלהֵׁ ֹאְיבֵׁ  .(9ְונֹוַׁשְעֶתם מֵׁ

י  יׁש ּכִׁ י ֹלא ַאֲחרִׁ בִׁ י לִׁ י ֹהֶמה לִׁ בִׁ ירֹות לִׁ יָלה קִׁ ַעי אחולה אֹוחִׁ ַעי מֵׁ שמעתי  קֹול ׁשֹוָפרמֵׁ

י  ְלָחָמהָׁשַמַעְת ַנְפׁשִׁ  .(19)ירמיהו ד,  ְתרּוַעת מִׁ

ַשַער ְצָעָקה קֹול' ה ְנֻאם ַההּוא ַבּיֹום ְוָהָיה( י) ים מִׁ יָלָלה ַהָדגִׁ ן וִׁ ְׁשֶנה מִׁ  ָגדֹול ְוֶׁשֶבר ַהמִׁ

ַהְגָבעֹות ילּו( יא. )מֵׁ ילִׁ י הֵׁ ׁש ֹיְׁשבֵׁ י ַהַמְכתֵׁ ְדָמה ּכִׁ ְכְרתּו ְּכַנַען ַעם ָּכל נִׁ י ָּכל נִׁ ילֵׁ ... ָכֶסף ְנטִׁ

ָלה ְךֹחׁשֶ  יֹום ּוְמׁשֹוָאה ֹׁשָאה יֹום ּוְמצּוָקה ָצָרה יֹום ַההּוא ַהּיֹום ֶעְבָרה יֹום( טו)  יֹום ַוֲאפֵׁ

ים ַעל ּוְתרּוָעה ׁשֹוָפר יֹום( טז. )ַוֲעָרֶפל ָעָנן נֹות ְוַעל ַהְבֻצרֹות ֶהָערִׁ  צפניה) ַהְגֹבהֹות ַהפִׁ

 .(16-15, 11-10 ,א

 תרועת זו. קרבה אחרת צרה או האל נקמת, אויבה מפני ופחד איום תחושת יוצרים אלו פסוקים

 אין פסוקיםב הנזכרת לתרועה. האויב מפני למתגוננים התראה או האויב של ניצחון תרועת, מלחמה

 . ויושיע םבסבל יזכריש כדי האל לפני להשמיע ישראל שעל הקול .וחגיגה שמחה של משמעות

מתקבל הרושם שהתרועה היא צליל חגיגי  ,המצוטט לעיל ,21, כג במדברמתוך , זאת עם יחד

 , אך אינו מביע סתירה בין שמחה בה' ויראתו.יכול לשלב מרכיב מסוים של יראת האלשושמח, 

הים וכצליל שקשור לאל מתפרשתהתרועה גם מתוך הפסוקים המובאים להלן  ,במידה מסוימת

 אופיו של הצליל שמח וצוהל: והמלך 

                                                                 
 .11' עמ, יהודיים-ארמיים תרגומים, קומלוש ראו 137
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ית ה' ֶאל ַהַמֲחֶנה  י ְּכבֹוא ֲארֹון ְברִׁ ל ְתרּוָעה ְגדֹוָלהַוְיהִׁ ְשָראֵׁ עּו ָכל יִׁ ֹהם הָ  ַוָּירִׁ ָאֶרץ ַותֵׁ

 .(5)שמואל א ד, 

ְקעּו ָכף  ים תִׁ יעּו )ב( ָּכל ָהַעמִׁ ים ָהרִׁ ָנהלֵׁאֹלהִׁ ים  ... )ו(ְבקֹול רִׁ ְתרּוָעה ה' ָעָלה ֱאֹלהִׁ בִׁ

 .מז( תהלים) ְבקֹול ׁשֹוָפר

ְזמֹור  יר מִׁ ַח ׁשִׁ יעּוַלְמַנּצֵׁ ים ָּכל ָהָאֶרץ ָהרִׁ  .(1 ,סו תהלים) לֵׁאֹלהִׁ

אלו הוא שהתרועה היא צליל שמחה שהעם מלווה בו את הפירוש המתגבש מקריאת פסוקים 

לא נהיר כלל איך מריעים: בפה, בחצוצרות או בשופר. א מלכו, אלוהים. מתוך הפסוק בשמואל 

השמחה נגרמת על ידי המלכתו של האל על העולם כולו וישיבתו על כיסא הדין  תהליםבפסוקים שב

ל עם ישראל בלבד, אלא על "כל הארץ" ועל "כל גם המלכת האל מתרחשת לא ע 138לשפוט את בריותיו.

 ,מתוך הקשרו .שמח או עצוב – העמים". יכול להיות שהצליל הנדון לא ניתן לתיאור בצורה פשטנית

ניתן להבינו כצליל המערב רגשות כמו כל מפגש עם הנשגב. יש בו חגיגיות ושמחה  ,היםוהמלכת האל

 לפני המלך השמימי.עד לפחד ולאימה ממש  ,מעורבות ביראת כבודה

 

 ?בו שמריעים הכלי מהו

שהריעו בחצוצרות על  , עולה10-9מבמדבר י, . בוויקראהכלי שמריעים בו אינו מצוין בפסוקים 

כלים מוזיקליים שונים: מלהסיק שהתרועה היא צליל המופק  אפשר 6צח,  תהליםהקרבנות. גם מ

יעּו ְפנֵׁי ַהמֶ  ַבֲחֹצְצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר ָהרִׁ  139ֶלְך ה'.לִׁ

 פסוקים המלמדים שהתרועה וקול השופר הם שני צלילים שונים:  ישנםנוסף על כך, 

ים ֶאת ֲארֹון ה'  ל ַמֲעלִׁ ְשָראֵׁ ית יִׁ ד ְוָכל בֵׁ ְתרּוָעה ּוְבקֹול ׁשֹוָפרְוָדוִׁ  .(15 ,)שמואל ב ו בִׁ

                                                                 
 הפסוקים שלא לדייק חשוב. היום לנו ומוכר יותר מאוחר שעוצב כפי, השנה ראש של המרכזיים הרעיונות אחד זהו 138

 אמנם. מז ממזמור המצוטטים הפסוקים דרך נבנה הקשר. אלו לתכנים קשר על מרמזים כט בבמדבר אלו ולא כג בוויקרא
 בטוחים להיות ניתן שלא טוען קויפמן. 581' עמ, האמונה תולדות, קויפמן גם ראו. מחייב אינו אך, ביותר הגיוני זה הקשר

, שני מצד. השנה ראשל במיוחד חוברו פא-ו מז תהלים ימזמורש או השנה ראשל מיוחדת אלה תהלים בפרקי התרועה אם
 .בריאתו ועל עולמו על המלך את להמליך כמיועדת תרועה של ברורה תפישה אלו ממזמורים, קויפמן של לדעתו, משתמעת

 ".'ה מלך"ל מריעים, האל המלכת הוא החגיגית לתרועה שההקשר לב לשים חשוב 139
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ת בְ  ּיֹות ּומֵׁ ׁש ְבמֹוָאב ְוָאְכָלה ַאְרְמנֹות ַהְקרִׁ י אֵׁ ַלְחתִׁ ְתרּוָעה ְבקֹול ָאב ָׁשאֹון מוֹ ְוׁשִׁ בִׁ

 .(2 ,)עמוס ב ׁשֹוָפר

נֹות ַהְגֹבהֹות יֹום ׁשֹוָפר ּוְתרּוָעה ים ַהְבֻצרֹות ְוַעל ַהפִׁ  .(16 ,)צפניה א ַעל ֶהָערִׁ

כנראה אינם זהים לחלוטין, אף כי דומים, ונועדו הם מן החזרה על שני הביטויים ניתן ללמוד ש

( 15היראה והפחד שבהחלט מתאימים גם לרגע משמח ומכובד )שמואל ב ו,  להדגיש את המרכיבים של

 (. 16וגם לרגע של סכנה קיומית )צפניה א, 

נראה מתוך פסוקי המקרא שניתן לכנות "תרועה" גם את הצליל המושמע בפה וגם את הצליל 

מדובר ברעש  20המוזיקליים, כמו חצוצרות או שופר. כך למשל, ביהושע ו,  הכליםהמושמע באמצעות 

מדובר בהמולה ורעש  5ובשמואל א ד, 140שמשמיע ההמון האנושי כדי להפחיד את תושבי יריחו,

 שהקימו בני ישראל כאות לשמחתם ולהתרגשותם. 

לסכם שהשאלות שהועלו בתחילת הפרק על אופי הצליל ועל הכלי שבו הוא מופק נשארות  אפשר

 שנויות אפשריות.עצמו מספק מגוון פר המקראללא תשובה מכרעת. 

", אינו מתפרש מן המקרא. הפירוש החז"לי זכרון תרועה, "24בפסוק  בוויקראגם הביטוי המוזכר 

", אינו זכרון תרועהחל בשבת ולהסתפק ב" ראש השנהשרואה בו הלכה שלא לתקוע בשופר כאשר 

  141מעוגן בפשט הפסוקים.

 

 "מקרא קדש"

". בצורה דומה מתוארת גם שבת מקרא קדשוא "מדוע המועד הנדון ה מפורשאין טעם  בוויקרא

ְקָרא :3כג,  בוויקרא י ַׁשַבת ַׁשָבתֹון מִׁ יעִׁ ָעֶשה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהְשבִׁ ים תֵׁ ֶׁשת ָימִׁ  ֹקֶדׁש...-ׁשֵׁ

                                                                 
 .שונים קולות בשני מדובר בוודאי ששם ברור. השופר לתקיעות במקביל אהב העם של" התרועה" פעולת ו ביהושע 140
 .המועד של לכתיהה לעיצובו המוקדש ,ד בפרק דוןיי הנושא 141
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(, 35( וסוכות )ויקרא כג, 21(, שבועות )ויקרא כג, 8-7הרגלים, פסח )ויקרא כג,  שלושתגם 

( תוארו באמצעות ביטוי זה. מועדים אלו הם בעלי אופי שונה 27ויקרא כג, וכמוהם גם יום הכיפורים )

שמאפיין את האירועים החגיגיים בישראל  ," מרכיב כללימקרא קדשלראות ב" אפשרזה מזה. אולי 

 המצוינים בקהל רב.

" מלשון "להיות קרואים", כלומר: היאספות העם כולו וקידוש מקרא קדש" 142הרמב"ן מפרש

. גם הוא מסכים שהתורה אינה מפרשת מדוע צריך לעשות מקרא קודש ולקדש דווקא יום זה היום ברבים

 משאר ראשי החודשים.

 

 "אשה לה'"

הדבר נלמד מן הפסוקים בבמדבר.  143רוב המפרשים והתרגומים מבינים שמדובר בקרבן נוסף לתמידים.

 עי, בספר במדבר.ארחיב את הדיבור בקרבנות בסעיף הדן בתיאור המועד, אחד בחודש השבי

כג מוציא את ראש החודש השביעי מכלל שאר ראשי החודשים. אמנם  בוויקראהתיאור  ,לסיכום

וגם במנהגים המיוחסים להם  144ראשי החודשים הם ימים יוצאי דופן המאופיינים בקרבנות מיוחדים

מופיעים  הם אינם ,כמו כן 146אך אינם נקראים מועדים או מקראי קודש במקרא. 145בספרי הנביאים,

בחודש השביעי הוא ראש חודש יחיד שמוזכר ברשימת  אחדכג, כך ש בוויקראברשימת המועדים 

 ומשמעותה השביעי בחודש אחד של זו ברורה הבלטה 147בפירוש מקרא קודש.ונקרא  בוויקראהמועדים 

 148.המידי הקשרם ידי על ולא עצמם בפסוקים לא מוסברות אינן

                                                                 
 ."קדש ומקרא" ה"ד – הערה, ריד' עמ, ן"הרמב דרשת ראו 142
 .הפקודים בחומש, 6-2 ,כט בבמדבר המוזכרים במוספין שמדובר מפרש י"ורש. ג"רס למשל ראו 143
 .15-11 ,כח במדבר ראו 144
 .13, ב הושע ;5, ח עמוס ;23, ד ב מלכים ;18, 6-5, כ א שמואל ראו 145
 .13, ב הושע, 13, א ישעיה ראו, פומבי ציבורי אירוע חודש ראש של היותו במקרא מודגשת זאת למרות 146
 קדושה של משמעות סהיוח תמיד שבע למספר כי מציין מילגרום. 2012-2011' עמ, לויקרא פירוש, מילגרום ראו 147

 השנה בסוף מתחיל יובל, השביעית השנה היא שמיטה שנת, השביעי היום היא השבת: ידועות הדוגמאות .מיוחדת
 גם וראו. השבוע ימי לשאר השבת כיום החודשים לשאר הוא השביעי שהחודש מסיק הוא לכן(. 7X7) ותשע הארבעים

 ספירת כי אומר ן"הרמב. ז"רי-ד"רי' עמ, דווקא השביעי בחודש מתחילה שהשנה לעובדה להתייחסותו ,ן"הרמב דרשת
 שהיא משבת השבוע ימי לספירת דומה זו ספירה. הראשון הוא ולכן, ממצרים הגאולה חודש, ניסן מחודש נעשית החודשים

 ביעיהש הוא השביעי החודש כך, בה השלישי הוא' ג ויום בשבת הראשון היום הוא' א יום: בשבוע המרכזית המצווה
 לזכור במטרה, (ו"רט' עמ)..." למצוות והחודשים הימים שימנו התורה מנהג" זו לספירה קורא ן"הרמב. ממצרים לגאולה
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 6-1 ,כט במדבר

 :כט פרק בתחילת ,במדבר בספר היא, בתורה מוזכרתאריך, אחד בחודש השביעי, הש הנוספת הפעם

ְהֶיה ָלֶכם ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה ֹלא  ְקָרא ֹקֶדׁש יִׁ י ְבֶאָחד ַלֹחֶדׁש מִׁ יעִׁ )א( ּוַבֹחֶדׁש ַהְשבִׁ

ְהֶיה ָלֶכם. 149ַתֲעשּו יֹום ְתרּוָעה יֹחַח ַלה' פַ  יִׁ יַח נִׁ יֶתם ֹעָלה ְלרֵׁ ר ֶבן ָבָקר ֶאָחד )ב( ַוֲעשִׁ

ם. ימִׁ ְבָעה ְתמִׁ ים ְבנֵׁי ָׁשָנה ׁשִׁ ל ֶאָחד ְּכָבשִׁ ְנָחָתם ֹסֶלת ְבלּוָלה בַ  ַאיִׁ ְׁשֹלָׁשה  ָשֶמן)ג( ּומִׁ

ל. ים ָלָאיִׁ ים ַלָפר ְׁשנֵׁי ֶעְשֹרנִׁ ְבַעת  ֶעְשֹרנִׁ ָשרֹון ֶאָחד ַלֶּכֶבש ָהֶאָחד ְלׁשִׁ )ד( ְועִׁ

ים. יר  ַהְּכָבשִׁ יֶכם.)ה( ּוְשעִׁ ר ֲעלֵׁ ים ֶאָחד ַחָטאת ְלַכפֵׁ זִׁ ְנָחָתּה  עִׁ ְלַבד ֹעַלת ַהֹחֶדׁש ּומִׁ )ו( מִׁ

ְׁשָפָטם יֶהם ְּכמִׁ ְסּכֵׁ ְנָחָתּה ְונִׁ יד ּומִׁ ֶשה ַלה'. ְוֹעַלת ַהָתמִׁ יֹחַח אִׁ יַח נִׁ   ְלרֵׁ

, מרחיבים הרחבה ניכרת בנושא הקרבנות דווקא. כפי בוויקראהפסוקים בבמדבר, בהשוואה לאלו 

נאמר בפתיחה לפרק זה, יש הבדל מהותי בין שתי רשימות המועדים: במוקדה של הרשימה בבמדבר ש

מזכירה אותם בלבד, אך ממוקדת באפיונים אחרים של  בוויקראקרבנות, ואילו הרשימה העומדים 

הפסוקים  .חומר גולמי המזכיר את הקרבן בהכללההוא  בוויקראהמועדים. נוצר רושם שהחומר 

כנגד זה טוען מילגרום כי עורך ויקרא משתמש  150וזרים על הנאמר, מרחיבים ומדייקים אותו.בבמדבר ח

לוין טוען כי  ,לעומתו 151כרון.ישני החידושים העיקריים שלו הם שבתון וז .בפסוקי במדבר כבחומר גלם

לדידו, במדבר מקבל את המסגרת הכללית  152כט מכיר את ויקרא כג.-אין ספק בכך שעורך במדבר כח

היא להתבסס על ויקרא כט -כג ורק מציע השלמה לנאמר שם. שיטתו של במדבר כח בוויקראהמוצגת 

 153הנית מאוחרת.וכג ולפרט ולדייק את הכללים שנמסרו בו. אליבא דלוין, במדבר מהווה מסורת כ

                                                                                                                                                                                           
 של לטענתו, הראשון החודש, אחרות במילים(. גאולה – מצרים יציאת – פסח) השנה כל או( שבת) השבוע כל המצווה את

 אין ולחודשים השבוע שלימי לכך הסיבה גם זוהי ,לדעתו. מצרים ביציאת הגאולה לעניין אלא, בשנה ראשון אינו, ן"הרמב
 .בתורה תואר שמות או פרטיים שמות

 הוא הזה שהתאריך ,ל"חז במסורת תומכים אינם במדברב אלו וגם בוויקרא הפסוקים, 167' עמ, ויקרא, קוכמן לדעת גם 148
 .השנה ראש
 והמועדים החודשים ראשי כל של בתקיעה ולא, השביעי בחודש דאח ליום המיוחדת במצווה מדוברי כ מדגיש ע"ראב 149

 המוזכרת מהתקיעה שונה זה צליל .בתרועה מדובר שכאן, לעיל שציינתי כפי, לב שם גם הוא. 10 ,י בבמדבר הנזכרת
 .החודשים ראשי של בהקשר

 .1 הערה דויחיוב, 78-74' עמ, וטרנספורמציה מקור, וגנאר ראו 150
 .2013וש לויקרא, עמ' ראו מילגרום, פיר 151
 .394' עמלוין, פירוש לבמדבר,  ראו 152
 .395' עמשם,  ראו 153
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הנים. ובמדבר במקור הקדום של תורת הכבו בוויקראהפסוקים  של מקורםישראל קנוהל מציע כי 

נעשתה עריכה  בוויקרא", מסגירה ששבתון זכרון תרועהעל ידי ביטוי מורכב: " בוויקראמועד הצגת ה

עורכי אסכולת הקדושה שינו  155".יום תרועהבשני המקורות המועד נקרא תחילה " ,לדידו 154מאוחרת.

 157אך לא בבמדבר. 156כדי להסביר את תוכנו של יום התרועה, בוויקראאת שמו 

ְלַבד ֹעַלת ַהֹחֶדׁשנחקר חייב במוספים המיוחדים "המועד ה ,לפי ספר במדבר  ". מכאן ניתן מִׁ

להיווכח שוב בהיותו של אחד בחודש השביעי ראש חודש מיוחד ושונה משאר ראשי החודשים. עולת 

המוסף לראש חודש רגיל כוללת שני פרים, ולא אחד בלבד כבראש החודש השביעי. קרבן זה מקביל 

ניתן רק לשער מהו המכנה המשותף בין המועדים הללו.  159בשמיני עצרת.ו 158לקרבנות ביום הכיפורים

עיקרו של החג  160אחת ההשערות, שמובינקל הוא מייצגה הבולט, רואה בשלושת החגים חג אחד.

 מהם אחד שכל, יותר קצרים חגים לשלושה התפצל הוא הדורות ובמהלך, האל המלכת הוא הזה הארוך

 . הכללי הנושא של אחד מרכיב מבטא

 השביעי בחודש אחד זאת במערכת 161.לסוכות מסגרת הללו המועדים בשלושת רואה אחרת גישה

. והעיקר המוקד הוא שהוא, הסוכות חג לקראת המקדש את לטהר שמיועד, בו הלעשר הכנה הוא

  162ששלושת החגים יחד נועדו לבקשת הגשמים. ,השערה נוספת עלהמ ,לויקרא בפירושו ,מילגרום

                                                                 
 מזו יותר נרחב עיבוד עברה בוויקרא כולה המועדים פרשת, קנוהל לדעת. 40-39' עמ, הדממה מקדש, קנוהל ראו 154

 במונח משתמשים שהיו לדמיין קשה לכן, השבת ביום מלאכה לאיסור ציון אין הניםוהכ בתורת, למשל. שבבמדבר
 ולתכלאס השייכים במקורות מופיע" שבתון" הביטוי כי טוען קנוהל, עניין של לסיכומו. מלאכה לאיסור מונחכ" שבתון"

 . הכוהנים לתורת המאוחרת הקדושה
 ועוד התרועה יום את המתארים הסתומים ובמשפטים ובמילים הנמרץ בקיצור לראות, קויפמן בעקבות, מציע קנוהל 155

 לבין במועדים במקדש עבודתה ובין בינה להפריד הכהונה תורת של הניסיון את ,הכוהניים במקורות מועדיםמה כמה
 העממיים המנהגים את להזכיר כורחה בעל נאלצת הכהונה, גיסא מחד. במועדים למקדש מחוץ הנוהגים העממיים המנהגים

-499' עמ', ב כרך, האמונה תולדות, קויפמן ראו. יםהאפשרי וםעובעמ בקיצור קיומם על מוסרת אך, לבטלם ביכולתה שאין
 שום בלי, האל דבר שהם, בקרבנות ההתמקדות, קנוהל ואחריו ,קויפמן לפי. 135-133' עמ, והמועדות השבת, וקנוהל; 474

 אך מרחיבים הפסוקים. במדבר בפסוקי רואיםש הכוהנית התפישה של התכונות הן ,משאלה בקשת או שמחה או צער הבעת
 הקשר או החקלאי הקשר דרך המועד של משמעותו את להבהיר ניסיון שום בהם אין. הקרבנות הקרבת פרטי לגבי קור

 .כלשהו היסטורי נימוק דרך ולא, לטבע
  '.ה לפי כרוןיהז לשם נועדה התרועה 156
 .40' עמ, הדממה מקדש, קנוהל ראו 157
 .8במדבר כט,  158
 .36במדבר כט,  159
 . 192-106עמ'  ,1ך כר תהלים, ראו מובינקל, 160
 . 428ראו חכם, ראש השנה, טור  161
 .2046-2045מילגרום, פירוש לויקרא, עמ'  162
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ְקעּו ׁשֹוָפר : 15הרואה בשלושת מרכיבי הפסוק ביואל ב,  163,את ישראל קנוהלמילגרום מצטט  "תִׁ

ְראּו ֲעָצָרה"  ּיֹון ַקְדׁשּו צֹום קִׁ " זהו אחד תקעו שופראת שלושת המועדים של החודש השביעי: "ְבצִׁ

 164העצרת המסיימת את חג הסוכות. –" קראו עצרהיום הכיפורים ו" –" קדשו צוםבחודש השביעי, "

י ָנַתן ָלֶכם ֶאת ַהמֹוֶרה בקשת הגשמים:  הקשר בספר יואל הואה יֶכם ּכִׁ ְמחּו ַבה' ֱאֹלהֵׁ ילּו ְושִׁ ּיֹון גִׁ "ּוְבנֵׁי צִׁ

אׁשֹון"  ְצָדָקה ַוּיֹוֶרד ָלֶכם ֶגֶׁשם מֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ָברִׁ (. לכן, מסכם מילגרום, ניתן לשער כי 23)יואל ב, לִׁ

 ים המיועדים להבטיח גשמים לשנה הבאה.מדובר במערכת החגיגות והפולחנ

   

 התורה מן מקורות סיכום

 בחודש הראשון היום, התאריך בהם שהוזכר הוא, במדברבו בוויקרא ,המקורות בשני השווה הצד

 מקרא בו שיש חגיגי כיום המקורות בשני מאופיין זה תאריך". לחודש באחד השביעי בחודש: "השביעי

: המועד בתיאור שוני גם אלו במקורות יש אך". 'לה אשה" קרבן הקרבת עם יחד מלאכה ואיסור קודש

 .שבתון נקרא היום בוויקרא רק 165;בבמדבר" תרועה יום"ו, בוויקרא" תרועה זכרון" נקרא התאריך

 עולהו זה ביום המוקרבים לקרבנות בנוגע, ויקרא לעומת, נוספת הרחבה מציעים בבמדבר הפסוקים

 בכך 166.האחרים החודשים ראשי של אלו על נוספים רבנותק וקרביםמ השביעי החודש שבראש משם

 .בתורה החודשים ראשי שאר לבין השביעי בחודש חדא בין משמעותי הבדל עוד ביטוי לידי בא

 מתוך. תורהב ההקשר מתוך נהירה אינה" תרועה יום"ו" תרועה זכרון, "השמות של משמעותם

 באיזה, המוזכרות מצוותיו ושל החג של הטעמים מהם כלל מתברר לא החומשים בשני הפסוקים תשעת

                                                                 
 .41ראו קנוהל, מקדש הדממה,  163
 .נח' עמ, מו סימן וירא פרשת(, בובר) בתנחומא זה מדרש גם ראו 164
י ביטויים אלו הם תוספת מאוחרת , טוען כ49. סולה, מועדי השנה, עמ' 20-19ראו גולדסטיין וקופר, חגי ישראל, עמ'  165

י היה במקורו קצר יותר: "... 23 ,כג בוויקראלפסוקים, שבעצם מקשה על קריאתם. לשיטתו, כל הפסוק  יעִׁ ַבֹחֶדׁש ַהְשבִׁ
ְהֶיה ָלֶכם ַׁשָבתֹון אֶכת ָּכל ְמלֶ ". כאן נגמר המשפט. הפסוק הבא מטרתו להסביר את משמעותו של השבתון: "ְבֶאָחד ַלֹחֶדׁש יִׁ

ֶשה ַלה' ְקַרְבֶתם אִׁ ְקָרא ֹקֶדׁש". ההוספה של "ֲעֹבָדה ֹלא ַתֲעשּו ְוהִׁ ְכרֹון ְתרּוָעה מִׁ בין שני משפטים אלו היא מאוחרת ויוצרת  "זִׁ
ְהֶיה ָלֶכם"קושי בהבנה. גם בבמדבר התרחש אותו שינוי, הוספת  י" לפסוק המקורי: " יֹום ְתרּוָעה יִׁ יעִׁ ְבֶאָחד  ּוַבֹחֶדׁש ַהְשבִׁ

ְהֶיה ָלֶכם ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה ֹלא ַתֲעשּו ְקָרא ֹקֶדׁש יִׁ  ,ונחמיה עזרא על זה שחזורו את מבסס סולה (.1" )במדבר כט, ַלֹחֶדׁש מִׁ
 עזרא בסעיף הפרק בהמשך ראו .המתואר לפי אותה מבצעים ולא התרועה על שלהם בתורה קוראים אינם שכנראה
 .ונחמיה

 .15-11, כח במדבר ראו 166
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 של מאפייניהם שהם, רבנותהק והקרבת מלאכה מאיסור לבד היום הלכות ומהן, בכלל אם, מריעים כלי

 . במקרא הטובים הימים כל

 167.דברים בספר ונשנות החוזרות החגים ברשימות נזכר אינו השביעי בחודש שאחד לציין חשוב

 של חגיגי ציון לבין, השביעי בחודש אחד, זה יום בין קשר דרך בשום עולה לא במקרא המצוי פי על

 . עולם באי כל של הדין יום או השנה של ראשיתה

 באחד השנה ראש תפישת, לדידו 168.הזמנים מחזור ובספר שביד ליעזרא העלה מעניין רעיון

 את לית"החז התפישה ןבי מקשרת זו שהיתפ. מקראית תפישה דווקא היא הדין כיום השביעי בחודש

 מהמקרא נובע הזה שהרעיון רק לא, שביד לפי. דין כימי הבריאה תפישת לבין דין כיום השנה ראש

 כבריאה בראשית של א בפרק ארתומת האלוהית הבריאה. בראשית מספר, ממש מתחילתו אלא, עצמו

 אלהים וירא: "האל ידי על נידונות, אחת במילה או, מוערכות, נבדקות מיד שתוצאותיה, הדיבור ידי על

 הם טוב בגדר הם שנבראו הדברים כי הערכתו או ואמירתו, השופט מבט הוא האל של מבטו" .טוב כי

. האל ידי על הנברא כל של החוזר הדין תיאור הוא הבריאה תיאור שכל לראות ניתן כך. הדין הכרעת הם

 ראשב מתרחשת היא. למשפט שקודמת הכחקיק, שביד בלשון, והיא וחוקיו העולם עיצוב היא זו בריאה

 שמהותה מכיוון, הדין יום גם הוא האל המלכת יום. עליה מבשרת שהתרועה, האל המלכת יום, השנה

 . והצדק הדין עשיית היא במקרא האל מלכות של

 

 וכתובים נביאים

 אין .יעמופ אינו" השביעי בחודש אחד" התאריך, ונחמיה עזרא בספרי זולת, וכתובים נביאים בספרי

" בתאריך זה או בכל תאריך אחר וכן אין נזכרות חגיגות ראש השנהזכר גם לחג " כל אלו בספרים

 ראשית השנה.

                                                                 
 השוויון בנקודת השמשי השנה לוח לפי קדם בימי נחוג השנה ראש כי טוען הוא. 7' עמ, נוסף מחקר, מורגנסטרן ראו 167

 המסורות כל עם יחד אותו לטשטש מעוניין דברים ספר, אלוהיםל ולא לשמש קשור היה החג שאופי ומכיוון, הסתווית
 .והחורף הקיץ פוכייוה ובאביב בסתיו השוויון נקודות, לשמש הקשורות

 .54-53' עמ, מחזור ספר, שביד ראו 168
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 יחזקאל 

 : 1בנבואת יחזקאל מ,  ," בצורה מפורשת רק פעם אחתראש השנהבתנ"ך כולו נזכר המונח "

נּו  ׁש ָׁשָנה ְלָגלּותֵׁ ים ְוָחמֵׁ ה ָׁשָנה ַאַחר בֶ  ְבֹראׁש ַהָשָנהְבֶעְשרִׁ ָעשֹור ַלֹחֶדׁש ְבַאְרַבע ֶעְשרֵׁ

י ָׁשָמה. א ֹאתִׁ יר ְבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶזה ָהְיָתה ָעַלי ַיד ה' ַוָּיבֵׁ   ֲאֶׁשר ֻהְּכָתה ָהעִׁ

" לפי יחזקאל: האם מדובר ביום ראש השנהלא ברור מן הפסוק מהי משמעותו של המונח "

או שמא  ,החל בעשירי בחודש ראש השנהמתואר כאן יום  מסוים או בפרק זמן? במילים אחרות, האם

מתכוון לתחילת יחזקאל , לא ברור כלל אם על כך נוסף הכוונה ליום העשירי בחודש הראשון בשנה?

לגלות. הפסוק אינו נוקב בשם החודש ולכן אי אפשר  25-השנה הקלנדרית, או לתחילתה של השנה ה

בחודש השביעי, או בחודש אחר. רשימת החגים בספר  169לקבוע בוודאות אם מדובר בחודש הראשון,

בתורה, מפסח, ואולי נכון לשער שבפסוק לעיל אין מדובר בחודש השביעי,  יחזקאל מה מתחילה, כמו

 השנים את מונה יחזקאל 170בוודאי אין מדובר באחד בחודש, אלא בעשירי בו. .אלא בחודש הראשון

 מדובר שאין אפוא ברור 171.שלו החגים מרשימת ביעיהש בחודש אחד של התאריך את ומשמיט מניסן

  172.דיוננו לנושא רלבנטית אינה" השנה ראש" המונח ושהופעת חג ביום

                                                                 
 20, מה ביחזקאל" בחודש השבעה, "הביטוי את גם". הראשון בחודש" כתוב" השנה ראש" במקום ,השבעים בתרגום 169

, 18 פסוק. ניסן חודש הוא זה פסוק של הכללי שההקשר מכיוון, קשה זו קריאה". השביעי בחודש"ל השבעים מתרגם
 מדבר, אחריו מיד שבא, 21 פסוק .בניסן חדבא, אחרות במילים", לחודש באחד בראשון" על מדבר, 20 פסוק את המקדים

 החודש, ניסן מועדי של תיאורה שבאמצע להניח סביר לא ...."הפסח לכם יהיה לחודש יום עשר בארבעה בראשון" על
" בראשון" משמעות מהי לתהות ניתן היה ילוא .השביעי בחודש הקרבנות את המתאר פסוק יוכנס ,וקרבנותיו הראשון

 החודש דהיינו, החודש של תיאורו הוא" בראשון" כי פנים לשתי משתמעת הלא בצורה מבהיר 21 פסוק הרי, 18 בפסוק
 השווה מעמדם לגבי השבעים ביד המסורת את מבטא אלא, בעלמא טעות מלהיות רחוק לי נראה זה מגמתי תרגום. הראשון

 . 57 , עמ'ה"ר, אברמסקי גם ראו. בתשרי חדוא בניסן חדא של
 השנה של הכיפורים יום הוא, השביעי בחודש בעשור מדובר, המפרשים רוב לפי ובעקבותיו ,א"ע יב ערכין בבלי לפי 170

 ידוע שהיה מכיוון, החודש של מספרו את לציין צורך היה לא, 45' עמ, השנה מועדי, סולה לדעת. היובל שנת, החמישים
 בחודש הבעשר הכיפורים יום, סולה של לדעתו. במפורש צוין הוא דווקא ולכן, פולמוסי לנושא היה התאריך. עלמא לכולי

 . 46' עמ ראו, בחודש בראשון האלילי החג של קיומו על לכפר נועד השביעי
 .יםהכיפור יום, השביעי בחודש עשרה את גם מרשימתו משמיט שיחזקאל מעניין. 25-18, מה יחזקאל ראו 171
 כדי גבוה למקום הנביא את' ה מביא שבו היום הוא זה בפסוק השנה ראש כי טוען הוא. 61-59' עמ, ה"ר, אברמסקי ראו 172

 הפסוק בתחילת שהוזכרה לגולה נגדית הקבלה זה בביטוי לראות מקום יש. המקדש בית בניית בדבר העתיד את לו לגלות
": השנה ראש" שהלשון תכןיי. וההתחדשות הגאולה היא זו ההקבל .בהמשכו שמוזכרים ירושלים והכאת ולחורבן

 .61' עמ, שם" התחדשות המבשרים, האלהים מראות לעניין בתכלית מכוונת"...
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 המקדש טהרותיוה חיטוי כימי הראשון בחודש השבע ועל אחד על מדבר שיחזקאל לציין חשוב

 באחד מתרחשת המקדש טהרותישה נאמר השבעים בתרגום אך 173,הפסח חג לקראת פר של בדמו

 חגים שני של התמונה מתקבלת ,יחזקאל של החגים רשימת לפי וגם ,זאת גרסה לפי. השביעי לחודש

 תחילת הן, השביעי בחודש אחדו הראשון בחודש אחד, החודשים התחלות .וסוכות פסח – מרכזיים

 את לפרש אי אפשר מקרה שבכל, חשוב לדיוננו 174.אלה חגים לקראת במקדש וההיטהרות ההתכוננות

 בחודש לאחד כלשהי חשיבות נועדה אם. השנה תחילת לחגיגות כמתייחס יחזקאלב ובאמה המידע

 וטיהור ההכנות תחילת יוםכ הסוכות לחג המועד של בקרבתו קשורה היא, יחזקאל בספר השביעי

 .בלבד הסוכות לקראת המקדש

 

 ונחמיה עזרא

 (. 2-1, ח; 73, ז) יהובנחמ( 6-1, ג) בעזרא נזכר השביעי בחודש אחד, לעיל כאמור

 : ג פרק עזרא

ים ל ֶבָערִׁ ְשָראֵׁ י ּוְבנֵׁי יִׁ יעִׁ ַגע ַהֹחֶדׁש ַהְשבִׁ יׁש ֶאָחד ֶאל  )א( ַוּיִׁ ַוּיֵָׁאְספּו ָהָעם ְּכאִׁ

ם. בְ  ְירּוָׁשָלִׁ ל ְוֶאָחיו ַוּיִׁ יאֵׁ ים ּוְזֻרָבֶבל ֶבן ְׁשַאְלתִׁ נּו )ב( ַוָּיָקם יֵׁׁשּוַע ֶבן יֹוָצָדק ְוֶאָחיו ַהֹּכֲהנִׁ

ים. יׁש ָהֱאֹלהִׁ ל ְלַהֲעלֹות ָעָליו ֹעלֹות ַּכָּכתּוב ְבתֹוַרת ֹמֶׁשה אִׁ ְשָראֵׁ י יִׁ ְזַבח ֱאֹלהֵׁ )ג(  ֶאת מִׁ

י ָהֲאָרצֹות ַוַּיֲעלּו ָעָליו ֹעלֹות ַלה'  ַעמֵׁ יֶהם מֵׁ יָמה ֲעלֵׁ י ְבאֵׁ ַח ַעל ְמכֹוֹנָתיו ּכִׁ ְזבֵׁ ינּו ַהמִׁ ַוָּיכִׁ

ְׁשַפט ( ַוַּיֲעשּו ֶאת ַחג ַהֻסּכֹות ַּכָּכתּוב ְוֹעַלת יֹום בְ )ד ֹעלֹות ַלֹבֶקר ְוָלָעֶרב. ְסָפר ְּכמִׁ יֹום ְבמִׁ

ים ּוְלֹכל  ְדַבר יֹום ְביֹומֹו. י ה' ַהְמֻקָדׁשִׁ ים ּוְלָכל מֹוֲעדֵׁ יד ְוֶלֳחָדׁשִׁ ן ֹעַלת ָתמִׁ י כֵׁ )ה( ְוַאֲחרֵׁ

ב ְנָדָבה ַלה'. ְתַנדֵׁ ּיֹום ֶאָחד ַלֹחֶדׁש הַ  מִׁ יַכל ה' )ו( מִׁ לּו ְלַהֲעלֹות ֹעלֹות ַלה' ְוהֵׁ חֵׁ י הֵׁ יעִׁ ְשבִׁ

  ֹלא יָֻסד.

                                                                 
 .20-18, מה יחזקאל ראו 173
 .107 -106עמ'  ר"ה, ראו ליכט, 174
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 העם ויאספו בערים ישראל ובני השביעי החודש ויגע: "בירושלים העם כל התכנסות כאן מתוארת

 מן. המועד של להגעתו ציפייה שהייתה להסיק ניתן" ויגע" מהלשון 175(.1, ג" )ירושלם אל אחד כאיש

 עבודת וחידוש המזבח בניית הייתה ההתכנסות של מטרתה כי להבין אפשר, 5-2, הבאים הפסוקים

 חגיגות על מפורשות מדובר 4 שבפסוק לציין חשוב 176.המזבח הושלם השביעי בחודש באחד. הקרבנות

 יום את ולא, תרועה יום/תרועה כרוןיז יום או/ו השנה ראש את, אחת במילה אף, להזכיר מבלי הסוכות

 עולות להעלות" התחילו השביעי בחודש מאחד, זה פרק של 6 פסוק לפי. מה יחזקאלב כמו, הכיפורים

 את להקריב התחילו והלאה שממנו, הסוכות חג קרבנות על דווקא הוא הדגש 4-3 פסוקים לפי". 'לה

 היה יכול דווקא בסוכות המזבח את לחנוך מבבל השבים של הרצון 177(.5 פסוק) האחרים הקרבנות

  178.בסוכות שלמה ידי על הראשון הבית חנוכת של ההיסטורי מהזיכרון לנבוע

 אליו כיוונו מבבל שהעולים ,קדום בחג מדובר אם אלה בפסוקים הנאמר סמך על להכריע קשה

 שמא או, מחורבנו מחדש הוקם טרם המקדש שבית אף, בו דווקא הקרבנות עבודת את לחדש והתאמצו

 לעבודת חזרו הם בו, העולים בעיני קדומות ויותמשמע לו היו שלא אףש, התאריך בתיעוד מדובר

 מרמזת בתורה המועדים מרשימות בחלק חג כיום זה תאריך של הופעתו, זאת עם. חורבנו אחרי המקדש

  179.הראשונה לאפשרות

 :ג בעזרא מצאנוש" השביעי החודש ויגע" הביטוי עצמו על חוזר 73, ז בנחמיה

ים ְוַהְלוִׁ  ְׁשבּו ַהֹּכֲהנִׁ ל )עג( ַוּיֵׁ ְשָראֵׁ ים ְוָכל יִׁ ינִׁ ן ָהָעם ְוַהְנתִׁ ים ּומִׁ ים ְוַהְמֹׁשְררִׁ ם ְוַהשֹוֲערִׁ ּיִׁ

יֶהם  יְבָערֵׁ יעִׁ ַגע ַהֹחֶדׁש ַהְשבִׁ יֶהם.  ַוּיִׁ ל ְבָערֵׁ ְשָראֵׁ  ּוְבנֵׁי יִׁ

יׁש ֶאָחד ֶאל-פרק ח: )א( ַוּיֵָׁאְספּו ָכל ם ַוּיֹ -ָהָעם ְּכאִׁ ְפנֵׁי ַׁשַער ַהָמיִׁ אְמרּו ָהְרחֹוב ֲאֶׁשר לִׁ

ל. ְשָראֵׁ ָּוה ה' ֶאת יִׁ ֶפר תֹוַרת ֹמֶׁשה ֲאֶׁשר צִׁ יא ֶאת סֵׁ ר ְלָהבִׁ יא ֶעְזָרא  ְלֶעְזָרא ַהֹספֵׁ )ב( ַוָּיבִׁ

                                                                 
הבאים והמקבילה בנחמיה, התאריך המדויק, אחד בחודש השביעי, אינו נזכר במפורש, אך סביר להניח, לאור הפסוקים  175

 שכוונת הפסוק לתחילת החודש ממש, ראו להלן.
 גם מתרחשותה, הבית בניית השלמת אחרי שלמה של החגיגות מתוארות שם 9, ז ב הימים ודברי 65, ח א מלכים ראו 176
 .השביעי בחודש הן

בים מבבל ראו רובינשטיין, המשמעות של הפסוקים בעזרא ג באשר ליום תחילת עבודת הקרבנות על ידי הש-על דו 177
 .33סוכות, עמ' 

  .2, ח א מלכים ראו 178
 . ונחמיה עזרא ספרי לעומת בתורה המועדים פרשות תיארוך של השאלה עולה בוודאי כאן 179
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יׁש ְוַעד אִׁ ְפנֵׁי ַהָקָהל מֵׁ ן ֶאת ַהתֹוָרה לִׁ ְׁשֹמַע -ַהֹּכהֵׁ ין לִׁ בִׁ ָשה ְוֹכל מֵׁ ְביֹום ֶאָחד ַלֹחֶדׁש אִׁ

י. יעִׁ ְקָרא בֹו  ַהְשבִׁ ית ַהּיֹום )ג( ַוּיִׁ ן ָהאֹור ַעד ַמֲחצִׁ ם מִׁ ְפנֵׁי ַׁשַער ַהַמיִׁ ְפנֵׁי ָהְרחֹוב ֲאֶׁשר לִׁ לִׁ

ֶפר ַהתֹוָרה... ים ְוָאְזנֵׁי ָכל ָהָעם ֶאל סֵׁ ינִׁ ים ְוַהְמבִׁ ים ְוַהָנׁשִׁ ְפַתח ֶעְזָרא  ֶנֶגד ָהֲאָנׁשִׁ )ה( ַוּיִׁ

בְ  רֵׁ י ְוׁשֵׁ ינֵׁי ָכל ָהָעם... )ז( ְויֵׁׁשּוַע ּוָבנִׁ ֶפר ְלעֵׁ ָיה ַהסֵׁ ָּיה ַמֲעשֵׁ ין ַעקּוב ַׁשְבַתי הֹודִׁ ָיה ָימִׁ

ים ֶאת ָהָעם ַלתֹוָרה ְוָהָעם ַעל  ינִׁ ם ְמבִׁ ּיִׁ יָטא ֲעַזְרָיה יֹוָזָבד ָחָנן ְפָלאָיה ְוַהְלוִׁ ְקלִׁ

ְקָרא. )ט ָעְמָדם. ינּו ַבמִׁ ים ְמֹפָרׁש ְושֹום ֶשֶכל ַוָּיבִׁ ֶפר ְבתֹוַרת ָהֱאֹלהִׁ ְקְראּו ַבסֵׁ ( )ח( ַוּיִׁ

ים ֶאת ינִׁ ם ַהְמבִׁ ּיִׁ ר ְוַהְלוִׁ ן ַהֹספֵׁ ְרָׁשָתא ְוֶעְזָרא ַהֹּכהֵׁ ָהָעם ְלָכל ָהָעם -ַוֹּיאֶמר ְנֶחְמָיה הּוא ַהתִׁ

ְבּכּו ְתַאְבלּו ְוַאל תִׁ יֶכם ַאל תִׁ ים ָּכל ָהָעם ְּכָׁשְמָעם ֶאת  ַהּיֹום ָקֹדׁש הּוא ַלה' ֱאֹלהֵׁ י בֹוכִׁ ּכִׁ

י ַהתֹוָרה. ְברֵׁ ין )י( ַוּיֹ  דִׁ ְלחּו ָמנֹות ְלאֵׁ ים ְוׁשִׁ ים ּוְׁשתּו ַמְמַתקִׁ ְכלּו ַמְׁשַמנִׁ אֶמר ָלֶהם ְלכּו אִׁ

יא ָמֻעְזֶכם. י ֶחְדַות ה' הִׁ בּו ּכִׁ ָעצֵׁ י ָקדֹוׁש ַהּיֹום ַלֲאֹדנֵׁינּו ְוַאל תֵׁ ם  ָנכֹון לֹו ּכִׁ ּיִׁ )יא( ְוַהְלוִׁ

י ַהּיֹום ָקֹדׁש ְוַא אֹמר ַהסּו ּכִׁ ים ְלָכל ָהָעם לֵׁ בּו. לַמְחׁשִׁ ָעצֵׁ ְלכּו ָכל ָהָעם ֶלֱאֹכל )יב( וַ  תֵׁ ּיֵׁ

ְמָחה ְגדֹוָלה ְׁשתֹות ּוְלַׁשַלח ָמנֹות ְוַלֲעשֹות שִׁ יעּו ָלֶהם. ְולִׁ ים ֲאֶׁשר הֹודִׁ ינּו ַבְדָברִׁ בִׁ י הֵׁ  ּכִׁ

את תחילת העלייה לירושלים. מהתיאור מציינת כמו בספר עזרא, תחילתו של החודש השביעי 

בדיוק מניע את בני ישראל לעלות לירושלים דווקא ביום זה. יתרה מזו, מדוע הם  לעיל לא ברור מה

מתוך הקריאה בשני הספרים,  נראהמבקשים מעזרא הכהן לקרוא להם מספר תורת משה? גם אם 

לפנינו א ושהשתאריך זה לא נבחר במקרה, החודש השביעי משופע חגים ואירועים, אך אין במקרא, כפי 

מתועדת לקריאת התורה ביום זה. למרות זאת, בפרק ח מתואר טקס רב רושם שבו  היום, שום מסורת

" אל הרחוב לפני שער המים, ועזרא ביום אחד לחודש השביעימתאסף רוב העם, כולל הנשים והטף, "

הכהן קורא בפניהם בספר התורה מהבוקר ועד למחצית היום. לא ברור מהפסוקים מה בדיוק קורא עזרא 

רה של משה. גם אם חלק מהזמן נצרך לתרגום ולפירוש, עדיין ניתן להסיק שהקריאה מתוך ספר התו

מהבוקר עד חצות היום מאפשרת לקרוא גופים רבים של טקסט, אולי את כולו. התוכן של הקריאה או 

 הבנת הנקרא הביאו את השומעים עד כדי בכי.

קרבנות, תרועה,  –ג ובבמדבר כט כ בוויקראמעניין לציין שהאפיונים המרכזיים של היום, הנמנים 

אינם מוזכרים כאן. הטקס נערך בלי שום זכר למקדש, קרבנות, תפילה  –כרון תרועה, איסור מלאכה יז
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מפרשים ולא בתפקידם הרגיל והמקובל במקדש. לדעתו -או תרועה. אפילו הלוויים מתפקדים כסופרים

המקדש, אלא בשער המים והשתתפו בו כל ירס זה היה אירוע מיוחד, כיוון שהתרחש לא בבית ישל מא

עזרא קורא בספר, וייתכן שהכוונה לכך שהוא קורא חלקים מן הספר, ולא את  180העם כולל נשים וטף.

היום קדש הוא לה' אלהיכם אל ויים לעם, לאמור: "ומופיעים דברי נחמיה, עזרא והל 9כולו. בפסוק 

דאות אם קריאת התורה באחד בחודש השביעי ...". גם מכאן לא ניתן לקבוע בוותתאבלו ואל תבכו

הייתה מסורת עתיקת יומין, שהסיפור מדווח על חידושה בעת שיבת ציון, או שמא מדובר באירוע חד 

מדובר הואפילו אם  –" יום קדוש לה'מכל מקום, אפיונו של היום הראשון בחודש השביעי כ" 181פעמי.

 12-10נמסר במקרא עד כה על יום זה. בפסוקים הוא תוספת חשובה למידע ש –כאן באירוע חד פעמי 

", משום קדושת לאין נכון לומדריכים את העם לשמוח באכילה ובמשתה ולשלוח מנות "הלוויים 

מקורה של קדושה זו או משמעותה המיוחדת באותו יום אינם מתבהרים מן הפסוקים. מפסוק  182היום.

ְמָחה ְגדֹוָלה אנו למדים כי העם עשו 12 י "שִׁ יעּו ָלֶהם ּכִׁ ים ֲאֶׁשר הֹודִׁ ינּו ַבְדָברִׁ בִׁ שמחת "הנשקה, בספרו  ".הֵׁ

. אך נדמה לי שאין מספיק ראש השנהפסוק זה כמדבר על שמחת  קורא 183,"הרגל בתלמודם של תנאים

ראש (, לא נקרא "2" )שם, ביום אחד לחודש השביעי. התאריך, "ראש השנההוכחות לקשור שמחה זו ל

מציין כסיבת השמחה את הבנתו של  12פסוק  ." בנחמיהיום זכרון תרועה" או "יום תרועה" או "השנה

העם את הנאמר בתורה. אם זאת הייתה שמחה של החזרה בתשובה, העם הבין שחטא ועכשיו עומד 

חה שמצווה בתורה כשמחת המועד, העם הבין שבתורה נאמר כי מצווה לשמוח מלתקן את מעשיו, או ש

אי אפשר לקבוע בוודאות מהי מהותו של היום  ,בכל מקרה 184ה לקבוע.באחד בחודש השביעי, קש

                                                                 
 . 153-152ירס, עזרא, נחמיה, עמ' יראו מא 180
 לא הוא החידוש עצם כי טוען נאיתס, מזו יתרה. ונחמיה עזרא של בחידוש מדובר ,לדידו. 151' עמ ר"ה, ',סנאית ראו 181

 לעינוי המיועד עצב יום היותו של עתיקה למסורת שריד היה השביעי בחודש אחד. שמחהה אלא, בתורה והקריאה האירוע
 ראשל, שמחה ליום השביעי בחודש אחד את להפוך מנסים ונחמיה עזרא. הבכ העם ולכן, החטאים על כפרה יום, נפש

 תקופת תחילת אלא, בכלל השנה ראש אינו בתשרי אחד אצלם: השומרונים במסורת' סנאית רואה נוספת הוכחה. השנה
, 14' עמ, ה"ר הלכות, צעיר רב גם. 154-152' עמ, שם ראו, השנה בסוף הדין יום, בתשרי' לי המובילים, התשובה ימי עשרת
 התרועה בין קישרו הם, צעיר רב של ולדיד. המקרא את הבנתם סמך על דינו ובית עזרא של חידושם הוא השנה ראשש טוען

 של המוסף קרבן לבין, י בבמדבר כמתואר, חודש ראש בכל הקרבנות על הנשמעות מאלו שונה שהיא, זה במועד המיוחדת
 . 13' עמ, שם, קודש מקראי ברשימת המועד של הופעתו ולבין היום
ווי על משלוח מנות בין רעים ומתנות יד את הצ( מזכיר עד מאו10" )נחמיה ח, לאין נכון לוווי לשלוח מנות "יהצ 182

. יש כאן הקבלה מעניינת שאולי קשורה במקורה בבבל: הביטוי לעיל מספר נחמיה נמסר על 22לאביונים במגילת אסתר ט, 
 אירועי מגילת אסתר כולה מתרחשים גם כן בבבל.וידי השבים מבבל, 

 .41-37ראו הנשקה, שמחת הרגל, עמ'  183
 .151, הערה 256ועדי ישראל, עמ' ראו תבורי, מ 184
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או יום חידוש הקרבנות על המזבח שנבנה  ראש השנהוממה נובעות קדושתו ושמחתו, מהיותו יום 

 מחדש.

בהמשך פרק ח בנחמיה מסופר שביום למחרת מגלים המנהיגים של העם את הכתובים בתורה על 

 חג הסוכות:

ר )יג( ּוַבּיֹום הַ  ם ֶאל ֶעְזָרא ַהֹספֵׁ ּיִׁ ים ְוַהְלוִׁ י ָהָאבֹות ְלָכל ָהָעם ַהֹּכֲהנִׁ י ֶנֶאְספּו ָראׁשֵׁ נִׁ שֵׁ

י ַהתֹוָרה. ְברֵׁ יל ֶאל דִׁ ְמְצאּו ָּכתּוב ַבתֹוָרה ּוְלַהְשּכִׁ ָּוה ה' ְבַיד ֹמֶׁשה ֲאֶׁשר  )יד( ַוּיִׁ ֲאֶׁשר צִׁ

ל ַבֻסּכֹות ֶבָחג ַבחֹ  ְשָראֵׁ י.יְֵׁׁשבּו ְבנֵׁי יִׁ יעִׁ  ֶדׁש ַהְשבִׁ

בחודש השביעי, מיועדים רק לראשי העם,  יםקריאת התורה או הלימוד הנערכים ביום הבא, בשנ

ויים, למנהיגות החילונית והדתית של עם ישראל. נוצר הרושם שאף אחד מהם, כולל עזרא והנים וללולכ

נאמר בפירוש כי  ,17בפסוק  עצמו, אינו זוכר את מצוות הישיבה בסוכה בחג הסוכות. גם בהמשך הפרק,

לפי המשך הפסוקים יוצא קול קורא דחוף ובני ישראל  185לא ישבו בסוכות מאז ימי יהושע בן נון.

 יוצאים אל ההרים ומביאים עלים לסכך בהם את סוכותיהם: 

אֹמר ְצאּו ָההָ  ם לֵׁ ירּוָׁשַלִׁ יֶהם ּובִׁ ירּו קֹול ְבָכל ָערֵׁ יעּו ְוַיֲעבִׁ י )טו( ַוֲאֶׁשר ַיְׁשמִׁ יאּו ֲעלֵׁ ר ְוָהבִׁ

ץ ָעֹבת י עֵׁ ים ַוֲעלֵׁ י ְתָמרִׁ י ֲהַדס ַוֲעלֵׁ ץ ֶׁשֶמן ַוֲעלֵׁ י עֵׁ ת ַוֲעלֵׁ )טז(  ַלֲעשֹת ֻסֹּכת ַּכָּכתּוב. ַזיִׁ

יֶהם ּוְבַחְצרֹות בֵׁ  יׁש ַעל ַגגֹו ּוְבַחְצֹרתֵׁ יאּו ַוַּיֲעשּו ָלֶהם ֻסּכֹות אִׁ ְצאּו ָהָעם ַוָּיבִׁ ית ַוּיֵׁ

ְרחֹוב ים ּובִׁ ם. ָהֱאֹלהִׁ ְרחֹוב ַׁשַער ֶאְפָריִׁ ם ּובִׁ ן  ַׁשַער ַהַמיִׁ ים מִׁ )יז( ַוַּיֲעשּו ָכל ַהָקָהל ַהָשבִׁ

ל ַעד ַהּיֹום  ְשָראֵׁ ן ְבנֵׁי יִׁ ן נּון ּכֵׁ י יֵׁׁשּוַע בִׁ ימֵׁ י ֹלא ָעשּו מִׁ ְׁשבּו ַבֻסּכֹות ּכִׁ י ֻסּכֹות ַוּיֵׁ ַהְשבִׁ

ְמָחה ְגדֹוָלה ְמֹאד. י שִׁ ן ַהּיֹום )יח(  ַההּוא ַוְתהִׁ ים יֹום ְביֹום מִׁ ֶפר תֹוַרת ָהֱאֹלהִׁ ְקָרא ְבסֵׁ ַוּיִׁ

ְׁשָפט. י ֲעֶצֶרת ַּכמִׁ ינִׁ ים ּוַבּיֹום ַהְשמִׁ ְבַעת ָימִׁ אׁשֹון ַעד ַהּיֹום ָהַאֲחרֹון ַוַּיֲעשּו ָחג ׁשִׁ   ָהרִׁ

רה מציינים במפורש מתי התחילו לחגוג את הסוכות, אך יש בפעלים הרבים ובחז אינםהפסוקים 

בחודש  השומן הנמנע שכבר למחרת, בשל אין זהשעליהם בפסוקים מידה רבה של נחיצות ותקיפות, כך 

                                                                 
 .45-41, 39, 35ראו רובינשטיין, סוכות, עמ'  185
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ייתכן שההכנה נמשכה עד  186.בנייתן של הסוכות והשביעי, התחילו בחגיגות הסוכות, או לפחות החל

 כג.  בוויקראכפי שמצווה  ,לחמישה עשר בו

בספר נחמיה מדובר בחמישה מינים  187כג. ארלוויקהמשך הפרק לעיל מהווה מדרש הלכה קדום 

ולקחתם גם זהותם שונה. המינים אינם מאוגדים למטרה לשמוח לפני ה', " .ולא בארבעה כבספר ויקרא

, לעומת על כך נוסף ., אלא משמשים לסכך הסוכות שבונים השבים40כג,  בוויקרא", כפי שמצווה לכם

 188יה המינים המובאים הם ברובם עלים בלבד.שבו המצווה היא לקחת פירות, בנחמ ,ספר ויקרא

ויום הכיפורים מספרי  ראש השנההשינויים המוזכרים לעיל, בין ספרי עזרא ונחמיה וספר ויקרא, והיעדר 

עזרא ונחמיה, הביאו למחלוקת בין החוקרים בדבר מידת הזהות בין התורה שלנו ותורתם של עזרא 

דרשני: ויקרא מצווה לבנות את -רעה לכיוון הפניםנראה שבמחקר בן ימינו השאלה הוכ 189ונחמיה.

הדורשת לבנות  ,לו חומרים, לכן יש מקום לפרשנותם של עזרא ונחמיהיהסוכות, אך לא מפרש איך ומא

 190בהמשך הפסוקים. בוויקראאת הסוכות מן המינים המוזכרים 

לא בעזרא ולא  ראש השנהבחודש השביעי אינו נקרא  אחדלדיוננו חשוב לעמוד על כמה עניינים. 

  191בנחמיה. מהותו של המועד אינה ברורה באף אחד משני הספרים הללו.

בספר התורה שבו קוראים השבים מבבל בספרי עזרא ונחמיה אין זכר לא לאחד בחודש השביעי 

בו כמועדים. השבים לא תוקעים בשופר או בחצוצרות והיום הראשון לעלייתם לירושלים  הולא לעשר

                                                                 
בעזרא ג מדובר בקרבנות החג  .ישיבה בהןהמבניית הסוכות ו לבדמדובר בשום מצווה אחרת  איןמעניין שבנחמיה ח  186

לנושא התיאור המדויק של , המדגיש את נושא הנאמנות והציות לטקסט מעל שםנשטיין, יבלבד. ראו התייחסותו של רוב
 .36-35הפרקטיקות השונות של החג, עמ' 

נשטיין מבסס את טענתו זו י. רוב43-39. לטענתו של רובינשטיין, בעל ספר נחמיה הכיר את ויקרא כג, 39-36, עמ' שם 187
 השמיני. על העובדה שספר ויקרא הוא המקור היחיד המצווה לשבת בסוכות, לקחת את המינים ולהקהיל את העם ביום

שמצוות  אףנאמר ששתי המצוות, לשבת בסוכה ולהביא את המינים לבנייתה, כתובות בתורה. מעניין ש 15בנחמיה ח,  188
ה, לבנות את הסוכה מן המינים המיוחדים, לא נמצאת י, המצווה השני42הישיבה בסוכה אכן כתובה בספר ויקרא כג, 

 בתורה כפי שנמסרה לנו היום. 
תורה של השבים הייתה שונה לפחות בנוגע לדרכי חגיגתו של הסוכות, ראו בלנקינסופ, עזרא לדעה הטוענת שה 189

ואחרים. לתפישה ההפוכה, הרואה בספר נחמיה מדרש הלכה קדום על  111האוטמן, עזרא והחוק, עמ'  ;291ונחמיה, עמ' 
 טוען, השנה מועדי, סולה .146-144' עמ, בבל מנהרות, יפת ;328-327' עמ, האמונה תולדותויקרא כג, ראו קויפמן, 

 .49-48' עמ ראו, מאוחרת עריכה נעשתה ויקרא בספר שדווקא
 מכיוון, מונים שהם, מעלים סוכות לבנות מצווים ונחמיה עזרא. דומה פרשנות מציע, 15' עמ, ה"ר הלכות, צעיר רב 190

 ,לדעתו. הסוכות בניית היא ,החג של הראשון ביום ,בוויקרא ארתוהמת שלקיחתם אומר הוא. הנקרא את הבינו הם שכך
 .15-13, טז בדברים מוזכרת המינים ארבעת לקיחת ולא הסוכה בניית שרק הסיבה גם זוהי
 .47' עמ, השנה מועדי, סולה ראו 191
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יום ובבמדבר. אחד בחודש השביעי נקרא " בוויקראם זיכרון או בתואר המתאים לנאמר אינו מוזכר כיו

נחוג כאחד בחודש השביעי כפי שתואר בתורה שלנו. חשוב לחזור אינו נקרא ו אינו", אך קדוש לה'

 ולהדגיש שאופי היום המצטייר מספרי עזרא ונחמיה הוא חגיגי ושמח.

 

 תהליםמזמורי 

שהתאריך עצמו אינו נזכר בו בצורה  אףורת כמדבר על אחד בחודש השביעי, מקור נוסף שהתפרש במס

 פא: תהליםמפורשת, הוא מזמור 

י ַיֲעֹקב. )ג( ְשאּו  יעּו לֵׁאֹלהֵׁ נּו ָהרִׁ ים עּוזֵׁ ינּו לֵׁאֹלהִׁ ית ְלָאָסף. )ב( ַהְרנִׁ תִׁ ַח ַעל ַהגִׁ )א( ַלְמַנּצֵׁ

ם ָנֶבל. )ד ים עִׁ נֹור ָנעִׁ ְמָרה ּוְתנּו ֹתף ּכִׁ ֶסה ְליֹום ַחגֵׁנּו.זִׁ ְקעּו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר ַבּכֵׁ י  192( תִׁ )ה( ּכִׁ

אתֹו ַעל ֶאֶרץ  ף ָשמֹו ְבצֵׁ יהֹוסֵׁ דּות בִׁ י ַיֲעֹקב. )ו( עֵׁ ְׁשָפט לֵׁאֹלהֵׁ ל הּוא מִׁ ְשָראֵׁ ֹחק ְליִׁ

י ֶאְׁשָמע. ם ְשַפת ֹלא ָיַדְעתִׁ ְצָריִׁ  מִׁ

 כמדבר במסורת התפרש(, 4, פא יםתהל" )חגנו ליום בכסה שופר בחדש תקעו" המפורסם הפסוק

 זה מזמור של הכולל ומההקשר, המדויק התאריך את מזכיר אינו הפסוק דבר של לאמתו. השנה ראש על

 בתקיעה כאן מדובר, לעיל שנזכרו, בוויקרא לפסוקים בדומה 193.ספציפי בחודש מדובר אם לקבוע קשה

 194.חדש ירח, החודש כתחילת התפרשה 4 בפסוק" חודש" המילה. הניםוהכ של רק ולא ישראל בני של

 .ג בפרק ידונוי השנה ראש לבין זה פסוק בין המקשרות ל"חז דרשות

                                                                 
. לוין מפרש את המילה "חגנו" כמתייחסת לחג הסוכות והתקיעה בשופר 279-278ראו לוין, פירוש לבמדבר, עמ'  192

 להזכיר לבני ישראל לעלות לרגל לבית המקדש. אמורה, לדעתו,
 ,. במאמרו מוכיח המחבר שהיה נהוג לתקוע בשופר בכל ראש חודש365-347ראו שטיינפלד, על תקיעת שופר, עמ'  193

תקיעות בחצוצרות על הקרבנות בבית המקדש ככתוב בבמדבר י. לדעתו של שטיינפלד, הפירוש הפשוט של פסוק  לענוסף 
. אדון במאמרו ובמקורות התלמודיים ראש השנהלאו דווקא ב ,וא ציווי לתקוע בשופר בכל ראש חודשבמזמור פא ה 4

 שהוא מתבסס עליהם בהמשך דבריי.
 בתקופת כבר, לקיומם עדות זה בפסוק רואה, 124' עמ, תהלים, מובינקל. מלא כירח פעם לא הובנה" בכסה" המילה 194

 הוכחה כאן יש, מובינקל של לדידו. מלא בירח וסוכות, בתשרי באחד השנה ראש, נפרדים חגים שני של, המזמור כתיבת
 הלכות, צעיר רב גם ראו. לחודש באחד החדש השנה ראש לבין, העתיק השנה ראש, סוכות בין המרכזיים האפיונים לשיתוף

 חג חודש הוא חודשה שכל היא הפסוק כוונת, מתכסה הלבנה שבו יום, החודש תחילת ואה כסה אם ,לדעתו. 13' עמ, ה"ר
 .הראשון ליומו, החודש של לתחילתו, בלבד אחד ליום צומצם הוא הזמן בהמשך ורק השנה ראש
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 מקורות מן המקרא סיכום

 ל"חז במסורת שנתפרשו הפסוקים כמו, במפורש השביעי בחודש באחד המדברים המקרא פסוקי

 אופיו על או זה םיו של משמעותו על הרבה מהם יםלמד לא. מאוד מעטים, זה במועד כמדברים

 משמעות לו שתינתן בלי, עמומה בדרך לרוב, מבודד מידע פרט מוסר מהפסוקים אחד כל. הייחודי

 התמונה. רעיונית או הלכתית מבחינה זה את זה סותרים אינם שהפסוקים ייפלא לא, כך משום. כוללת

, וקדוש מיוחד יהשביע החודש שראש היא האלה מקראיים הפנים המידע מקורות מצירוף המתקבלת

 תרועה. במקרא מתפרשים אינם ומשמעותה זו יתרה לחגיגיות הטעם. החודשים ראשי משאר יותר חגיגי

 כלי או שופר קישמפ הצליל היאהתרועה  אם כלל ברור לא. למועד בהקשר במפורש מוזכרת כצליל

 מצווים איך וא הפעולה ומטרת משמעות מהי, להריע צריך מדוע הכתוב מן מתבהר לא. אחר נשיפה

 או לזכור שיש לאירוע רמז שום אין" תרועה זכרון" בפסוקים מוזכר כאשר, על כך נוסף. אותה לבצע

 . הפסוקים מתכוונים תרועה לאיזו לדעת אין, להזכיר

 במשמעות או השנה כתחילת השנה ראש לבין המועד בין לקשור במקרא סימוכין שום אין כן

 .סוג מכל דין יום או, שלו אחרת

 

 השני הבית בספרות השנה ראש. 2ב. 

 דיו מתמלא אינו השביעי בחודש לאחד בנוגע במשנה הנמצא החומר לבין המקרא מן העולה בין הפער

 השנה בלוח לדון המרבה, מאוד ענפה ספרות זו. השני הבית מתקופת בספרות הפזורות מהעדויות

 במידה, הלכתיים או כנייםות לעיבויו לפירוט השביעי בחודש אחד זכה לא, זאת למרות. ובמועדים

 .התנאית בספרות לו שתינתן החשיבות את לבשר שתוכל

 במערות שהתגלו, היחד כת במגילות נמצאים השני הבית בספרות המרכזיים המועד אזכורי

 צוואות"ב משני אזכור בצד, מתתיהו בן יוסף אצלו האלכסנדרוני פילון אצל, היובלים בספר, קומראן

 ". השבטים
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ת יונושאים הנוגעים במועד ובמשמעו מהם אביא כאן גם ציטוטים מתוך חיבורי התקופה, שעולים

 ת לו בספרות חז"ל, כמו יום הדין או ספרי חיים, ואדון בהם.והמוקנ

 

 קומראן מגילות

למרות הנטייה הקומראנית הידועה להרחיב ולפרש את פסוקי התורה, מפתיע לגלות שפסוקי המקרא 

או בבמדבר לא נתפרשו כלל בספרות זו. נעדרים בכתבי הכת  בוויקראבחודש השביעי  המדברים באחד

 גם הלכות או מנהגים של אחד בחודש השביעי מעבר לפסוקים הסתומים במקרא עצמו. 

אחד בחודש השביעי אינו חריג. מתברר מהמחקר שהמגילות לרוב אינן את, גורלו של עם זיחד 

שעוסקת במועדים בצורה ה יחידהשמש, המגילה  הרןורמן וא נהלטענתם של כ 195עוסקות במועדים.

שיטתית היא מגילת המקדש. במגילה זו מדובר אך ורק על עבודת הקרבנות במועדים, כולל המועדים 

המוספים על אלה הכתובים בתורה לשיטת הכת, אך לא נזכרים כמעט ההיבטים האחרים של החגים. 

לחזור אליו.  היא דבר בריחוק מהמקדש בירושלים, אך מטרתםאמנם אנשי קומראן חיים את חייהם במ

 בשונה מחז"ל לאחר מכן, אנשי קומראן אינם מנסים לבנות מערכת חלופית לזו המקדשית. 

בתחום הלכתי מסוים באחת העובדה שאנשי קומראן לא עסקו להסביר את  אפשרלפי ורמן ושמש 

  196תחום זה לא נגע לחיי ההלכה והמנהג של הכת.או ש ,משתי דרכים: התחום ברור מאליו וידוע לכול

מגילות קומראן הן מקור רחב היקף, המעניק מידע רב ומפורט, וקשה להניח שדווקא המידע 

יחד עם זאת, יש סבירות, גם אם נמוכה  197בפרט לא הגיע לידינו. ראש השנההנוגע למועדים בכלל ול

יתכן שהיו מגילות או ילידינו קטוע ובדרך מקרה, בעיניי, שמכיוון שהרבה מתוך החומר הקומראני הגיע 

 חלקי מגילות שלא הגיעו לידינו ואשר היה בהם חומר על המועד. 

                                                                 
 . 424ראו ורמן ושמש, ההלכה במגילות, עמ'  195
 .423ראו ורמן ושמש, ההלכה במגילות, עמ'  196
 .423, עמ' שםראו  197
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אין תיאורי  198למרות החשיבות הגדולה של לוח השנה וקביעת המועדים לשיטתה של כת היחד,

היחד ראו  החגים והמועדים מפורטים במגילות מעבר לקרבנות. ניתן אולי להסיק מכאן שאנשי כת

, נדמה שעיקר הדגש הושם על קביעת היום על כך כני היחיד של המועד. נוסףובקרבנות את המימוש הת

 לוח השנה של הכת. לבצורה הנכונה והמדויקת ביותר, בהתאמה מלאה 

בחודש  באחדבמבוא לעבודה זו, הלוח הקומראני, כמו הלוח המקראי, מתחיל  נכתבכפי ש

 (.2" )שמות יב, ראשון הוא לכם לחודשי השנה ראש חדשיםהראשון, "... 

בפעם  ," מופיע במגילותראש השנהעל רקע זה, נודעת משמעות רבה לעובדה שהמונח "

בחודש  אחדולא בזה של  199,בחודש הראשון אחד, בהקשר של 7-6הראשונה והיחידה, בסרך היחד י, 

 200.השביעי

 בראשית ירחים למועדיהם

 מועדיהםוימי קודש בתיכונם לזכרון ב

 תרומת שפתיים הברכנו כחוק חרות לעד

 בראשי שנים ובתקופת מועדיהם

 בהשלם חוק תכונם

 יום משפטו זה לזה: מועד קציר לקיץ, מועד זרע למועד דשא

 מתוך סדר התקופות בשורה האחרונה ברור כי הספירה הקלנדרית מתחילה מחודש האביב.

ביום הרביעי בשבת באחד בחודש הראשון, תמיד מתחילה ברור מהמגילות הקומראניות שהשנה 

  201מפעם אחת. לבדאך גם יום זה אינו נקרא ראש השנה, 

                                                                 
198
 .64, 2-1, עמ' DJD, 29; חזון, 3-2, עמ' DJD, 21ראו טלמון,  
 .280-279ראו ורמן ושמש, לגלות נסתרות, עמ'  199
 .466יום, עמ'  364דב, השנה בת -; בן791-790ראו ונדרקם, ר"ה, עמ'  200
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ו כיום הדין. לפי לוח אאחד בחודש השביעי אינו מצוין במגילות קומראן כיום תחילת השנה 

ראש החודש השביעי, כמו ראש החודש הראשון, תמיד יחול ביום הרביעי בשבוע.  ,השנה הקומראני

" )בראשית א, לאותות ולמועדים ולימים ולשנים" נבראו ביום הרביעי: "המאורות הגדוליםשני " ,כזכור

על פיה אין שום יום בשבוע שחג מסוים חל בו שמסורת חז"ל, למסורת זאת עומדת בסתירה  202(.16-14

  203תמיד, אלא יש גמישות רבה בין שנה לשנה.

ביעי, מופיע תדירות במגילות מדבר יהודה. כרון", ככינוי לאחד בחודש השירק המונח "יום הז

 המונח מופיע בשלושה הקשרים: 

  ;לוח השנה ומשמרות הכוהנים הקשורות בו 

  ;לוח השנה והקרבנות השונים המובאים בתאריכים שונים 

 .טקסטים ליטורגיים 

4Q319, 4Q320, 4Q321 ,204הן המגילות המציגות את לוחות השנה ומשמרות הכוהנים 

כרון", אך בלי שום פירוט נוסף. הדבר תואם יבחודש השביעי, לכינוי "יום הז אחדאריך, ובהן זוכה הת

 205שהן כתבים בעלי אופי טכני, המהוות רשימות של תאריכים ושמות בלבד. ,את אופי המגילות הללו

של מגילות אלו מצומצם ביותר ומכיל לרוב את הציונים המספריים של התאריכים, של  אוצר המילים

הנים וסיומן. מצד שני, חשוב לדייק ולציין שגם במגילות אלו וים ושל תחילת משמרות הכהמועד

 206מופיעים לעתים בין הרשימות קישורים ספרותיים שאינם טכניים גרידא.

                                                                                                                                                                                           
 הראשון לחודש הכוונה כנראה". השנים כל תחילת" נקרא הראשון בחודש אחד 5 שורה 1 טור 2 קטע 320Q4 במגילה 201
 .העולם בריאת של
 ספר, סיגל ראו. בשבוע הרביעי ביום נפתח שלו הלוח .השנה לוח של דומה בשיטה מחזיק היובלים ספר מחבר גם 202

 .506' עמ, 4Q321, וקנוהל טלמון ;7-6' עמ ,היובלים
 ליפול הכיפורים מיום למנוע רצון מתוך. א"ע כ השנה ראש בבלי ראו, האמוראים בתקופת תוגבל זו לית"חז מסורת 203

 .בשבוע רביעי ביום חל אינו פעם אף השנה ראש שלפיו ,"ראש ו"אד לא" כלל נקבע, בשבוע ראשון ביום או שישי ביום
 .225, 78-77, 75, 59-57, 54, עמ' DJD 21ראו טלמון,  204
הנים, המגילות הנדונות כאן כוללות רק את רשימת ובשונה מהמגילות האחרות עם לוחות השנה ומשמרות הכש מעניין 205

. אולי יש 457-456יום, עמ'  364דב, השנה בת -ראו בן .חגים ומועדים של כת היחדהמועדים שנזכרו בתורה, ואינן מונות 
מקום לטעון ששלוש המגילות הנדונות שומרות על קרבה יתרה אל המקרא. כך למשל, רק בשלושתן נשמר פסח שני 

לפי שיטת כת  , ואין בהן רשימות הבאת הביכורים הנוספים12-10 ,בארבעה עשר בחודש השני לפי הנאמר בבמדבר ט
כורים", אלא חג השבועים בלבד. חג הסוכות יחג ב"ו "היחד. גם חג השבועות אינו נושא את השם הכפול "חג שבועות

 הראשון בלבד ומבלי להזכיר את העצרת או שאר ימי חול המועד ביניהם. מומצוין במגילות אלו ביו
 .5-1 שורות, א טור, 1 קטע, 320Q4 המגילה פתיחת ראו 206
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( 1, הביטוי "יום הזכרון" מהווה צירוף של שני הביטויים המקראיים: "יום תרועה" )במדבר כט

  207כרון" אינו מופיע.י. חשוב לציין שבמקרא עצמו הביטוי "יום הז(24 ,ו"זכרון תרועה" )ויקרא כג

שייכת לתת הקבוצה של  319Q4המגילה  208דב,-לפי חלוקה של קבוצת המגילות שמציע בן

-הנים ונקודות המפתח של השנה. בה ובעוד מגילות השייכות לתתוהמגילות הכוללות את משמרות הכ

הוא מתייחס למשפחות הכהונה המשרתות בתחילת החודש  קבוצה זו מופיע המונח "ראשי השנים", אך

כוללת את רשימת האותות, נקודות המפתח  319Q4המגילה  209הראשון בכל אחת משש שנות המחזור.

 210של השנה ולוח המועדים.

דב לקבוצת הלוחות הכוללים את המעקב אחרי שלבי -משייך בן 321Q4-ו 320Q4את המגילות 

יש מסמכים המתארים את שלבי הירח, אותות  320Q4הנים. במגילה והכ הירח בשילוב או לפי משמרות

יחד עם המשמרות והעומדים בראשן, לוח המועדים וגם חישובים אחרים. מגילת  ,ואורך החודשים

321Q4תאריכים הכוללת את שתי הרשימות של  211לפנה"ס, 25-50כנראה בין השנים נכתבה , ש

לבי הירח ולוח המועדים. שתיהן בשילוב עם משמרות שנתי: רשימת ש-המאורגנים במחזור השש

 212הנים.והכ

נמנו משמרות הכהונה שבזמן שירותן חלים המועדים, בתוספת ציון  4Q321בחלק השני של 

הראשונים והחודש השביעי, זוכים לפירוט  תהחודשים, שלוש תארבע ,לכן .מועדהיום בשבוע שבו חל 

המגילה מונה  213שמשרתות בראשי החודשים בלבד.בשאר החודשים מוזכרות המשמרות ומרבי, 

                                                                 
 שהיה מונח אלא, היחד כת של המצאה שאינו לשער ניתן, היובלים בספר גם מופיע" כרוןיהז יום" שהביטוי יווןמכ 207

 .והמגילות הספר מחברי השתייכו שאליהם ,השני הבית בתקופת מסוימים בחוגים מקובל
 השמים מאורות ספרב, פב-עב פרקים א חנוך בספר המסורת גם זוהי. 463-455' עמ, יום 364 בת השנה, דב-בן ראו 208

 .ו פרק היובלים ובספר
 .1 שורה, 328Q4, למשל ראו 209
 לתוך והיובלים השמיטה שנות מחזור עם הכוהנים משמרות של שנתי-השש מחזורה את לאחד מנסה המגילה בעל 210

-תלת מחזור תבתחיל. המערכות שתי בין החפיפה נקודות על מדוקדקת מנייה באמצעות נעשה הזה האיחוד. אחת מערכת
 שנים. שכניה או גמול, םרתממש שזוהי המשפחה ושם אות יצוינו תמיד, משמרות של, וברביעית הראשונה בשנה, שנתי
 .463-462' עמ, יום 364 בת השנה, דב-בן ראו. השמיטה שנות במערך סדרן לפי נמנות אלו
 .513' עמ, 4Q321, וקנוהל טלמון ראו 211
 .507-506' עמ, שם לקבוצות התעודות חלוקת גם ראו 212
 .506-505' עמ, שם 213
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כרון, יום הכיפורים וחג הסוכות. בחלק זה ישלושה מועדים בחודש השביעי, לפי הנאמר בתורה: יום הז

בחודש השביעי מופיע במגילה זו כנראה שש  אחדכרון". ביטוי זה כשם המועד ימופיע הביטוי "יום הז

 4.214בשורה  7ובטור  9-8, 5, 1בשורות  6, בטור 6-, ו2-1בשורות  5פעמים: בטור 

רוב  ,מציין שמשמרות הכוהנים מתחילות בשבת הראשונה של תשרי. באופן כללי 215בקוית'

בניסן, ראש השנה לחגים, אך המשמרת הראשונה של  חדאבלוחות השנה שנמצאו בקומראן מתחילים 

 מבחינת אנשי קומראן. השנה ראששכנראה גם הוא  ,מתחילה בשבת הראשונה של תשרי 216יהויריב

אודות רשימות משמרות הכהונה הוא שאותה משפחת הכהונה, משפחת על עוד פרט מעניין 

קומראנית התפיסה האולי כאן באה לידי ביטוי  217כרון.יתמיד משרתת גם בפסח וגם ביום הז ,מעוזיה

 הרואה את המועדים כמקבילים בחשיבותם.

לדעת קרופורד,  218דים ובקרבנותיהם ובמהלך השנה.מגילת המקדש היא חיבור הלכתי, שדן במוע

לוח החגים במגילה, היה במקורו קטע נפרד שהיה בשימוש רחב בצורה עצמאית קודם לשילובו 

בעריכה מאוחרת יותר הוכנס למגילת המקדש על ידי מחברה או עורכה בחלק המתאים, אחרי  219במגילה.

 220פרט את הקרבנות המוקרבים על המזבח.מם תיאור המזבח שהוא מקום הקרבת הקרבנות. לוח החגי

בחודש הראשון. במגילת  באחדכמו המקרא, המגילה פותחת את רשימת מועדיה 

 אחדמסופר כי ב ,ואילך 9בטור יד, אחרי סקירת הקרבנות בראשי החודשים, משורה  11QT,221המקדש

חידוש  222שעיר לחטאת.קרבנות ראש חודש, מקריבים פר, איל, שבעה כבשים ו לעבחודש הראשון, נוסף 

( באחד בחודש הראשון. במילים 10]" )שם, שורה כול מלאכת ע המגילה הזו הוא כי חל איסור לעשות "

                                                                 
 .משוחזרות הבאות ההיקרויות ארבע .במפורש כתוב נמצא הוא 5 בטור המונח של הראשונות ההיקרויות בשתי רק 214
 .121-120' עמ, 91-89' עמ, וכרונולוגיה שנה לוח', בקוית ראו 215
 .7 ,כד א הימים דברי ראו 216
 .106-100' עמ, הלוח חשבון, טלמון ראו 217
 .המגילה של ההלכתי הסגנון לתיאור 27-25' עמ, נסתרות לגלות, ושמש ורמן אור 218
 .51-50' עמ, המקדש מגילת, קרופורד ראו 219
 .92-91' עמ, המקרא שכתוב, קרופורד ראו 220
 .44, עמ' מגילת המקדשראו ידין,  221
 .5, 2 ,כט בבמדבר למצווה בדומה 222
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ובשני  223בחודש השביעי אסור לעשות מלאכה אחדבחודש הראשון וגם ב באחדאחרות, במגילה זו גם 

ו הם בעלי אותה החשיבות, המועדים מביאים אותם הקרבנות. נראה, שמבחינת מחברי המגילה, ימים אל

 בחודש השביעי נאמר בתורה כי הוא מקרא קודש. אחדשרק על  אף

 224(.3" )שם, שורה יום זכרון תרועהבחודש השביעי מוזכר בהמשך המגילה בטור כה כ" אחד

בחודש השביעי  אחדרבנות ראשי החודשים בקתמידי הבוקר ו לעמסופר שנוסף  ,10-2שורות בטור כה, 

" )שם, חוקות עולם לדורותיכ]יום זה " .בחודש הראשון אחדרבנות בף, הזהה לתוספת הקרבן נוסיש ק

(. המידע החשוב ביותר והמהדהד את המסופר בספר נחמיה, ואת המגילה הליטורגית שאדון בה 8

בפעם מוצאים ". כאן אנו תשמחו ביום הזה לוא תעשו בו כול מלאכת עב]....: "9בהמשך, נמצא בשורה 

כאן  ,לאופי השמח של החג ועל המצווה לשמוח בו. בשונה מנחמיהעדות מגילות קומראן בהראשונה 

 השמחה." וזכרון תרועהשמו המקראי " 225,יש קישור בין התאריך

, 1" )קטע זכרון תרועה יוםמשתמשת בשם הארוך " 4Q409226המגילה בעלת האופי הליטורגי 

הלל זה: " "יום זכרון תרועה"או  "יום זכרון"( ומחזקת את תחושת השמחה המלווה את 5טור א, שורה 

וברך ביום זכרון תרועה אדון הכול... הלל וברך .. ברך את שם קודשו... ברך את אדון הכול... הלל וברך 

(. יום זכרון תרועה נמצא ברשימת ימי ההודיה האחרים שבהם מברכים 1i 5-9" )בימים האלה

ל וקדוש. אין ללמוד מאזכור זה על תוכן היום: לכבוד מה האל מוצג כאדון הכו 227ומהללים את אלוהינו.

 תוקעים ואת מה בדיוק זוכרים, ומדוע שמחים ומהללים בו.

                                                                 
נאמר בתורה בהקשר לאחד בחודש הראשון. המגילה הופכת את ראש ציווי זה הוא חידוש של מגילת המקדש לעומת ה 223

החודש הראשון למועד, לעומת המקרא, שמציין את אחד בחודש הראשון כתחילת הספירה, אך אינו מצווה לחגוג אותו 
 .276בשום צורה מיוחדת משאר ראשי החודשים, ובוודאי לא כראש השנה. ראו גם ורמן ושמש, לגלות נסתרות, עמ' 

 .81-80' עמ, המקדש מגילת, ידין ראו 224
 ברור ההקשר מתוך אך, 2 בשורה" ובח" מהאותיות לבד, השתמרה שהיא כפי במגילה מופיע אינו התאריך אמנם 225

 .החוקרים רוב במגילה הכתוב את השלימו כך. השביעי בחודש אחדב שמדובר
, לתמונה כללית ורחבה של המגילות 260-225עמ' . ראו גם ניצן, ליטורגיה בקומראן, 64, עמ' DJD, 29ראו חזון,  226

הליטורגיות שנמצאו בקומראן ולתפישת תפילת הקבע אצל אנשי הכת. לדידה של ניצן, "העדות הקדומה ביותר לשינוי 
. ראו גם, ניצן, 229מעמדה של התפילה ממנהג מקובל אך בלתי מחייב לפולחן חובה מצויה בספרות קומראן...", שם, עמ' 

 .33-27קומראן,  עמ' תפילת 
 364 בת בשנה יום לכל כי מציינת, היחד כת של היומיות התפילות השתמרו בהש, Q5034 המגיל את בתיאורה ,ניצן 227

 זהות אינן הז שנה לוח של חודשי-התלת במחזור שבתות13-ל התפילות גם. חודיתיוי מיוחדת, אחרת תפילה מוקדשתימים 
 של השונה האסטרונומי בתיאור רק אינם בתפילות השינויים. בלוח שבת כל של חודהיי על שומרות אלא, ובניסוחן בלשונן

 ,הכתית בחוקה השנה לוח של חשיבותו את להבליט בא זה עניין ,ניצן של לדידה. בו הקשורה התפילה בתוכן אלא, יום כל
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, נשתמרו שרידי תפילות לחגים. חשוב לציין bis341Q ,Q508-94 בשלוש המגילות,

פי השחזור או יום זכרון או מילות "זכרון" או "תרועה" לא נמצאו במגילות אלו. ל ראש השנהטוי יבהש

בחודש השביעי. המגילות מקוטעות  ראש השנהבכל אחת מהן כנראה מדובר גם בתפילה ל 228של באייה

  229בחלקו על כך שהתפילה קודמת לזו של יום כיפור:השחזור מבוסס ומאוד 

 בגורל צד]י[ק ולרשעים ג]ו[רל [      2

 בעצמותם חרפה לכל בשר וצדיקים [      3

 דשן בעדי שמים ותנובת ארץ לח]י[ת[[   [[מועד שלומ]]נו 4

בין צ[[דיק לרשע ונתתה רשעים ]כ[ופרנו  נפ[[ שותינו לתקופ]]ה  למועד  5

 וב]וג[דים

 [[כלה בכל מענינו ואנו נודה לשמך לעולם [[כרביבים עלי]] הארץ במוע]]ד 6

לדור ודור ברוך אדוני א]] [[שר ]] [[שמחנ]]ו [[כי לזאת בראתנו וזה אש]רינו  7

 ל[לך ברוךומה

 bis)341Q  230.(7-2, שורות 1, טור 

היא אזכור "תקופה" בשורה החמישית. ראש  ראש השנההתפילה הזו לאת חס יסיבה נוספת לי

 231דן הבית השנייחודש תשרי הוא תקופת השנה. אם ההשערה הזו נכונה, אפשר לטעון שכבר בסוף ע

 במועד זה. השונים לרשעים ולצדיקים נעשתההגורלות התפישה של קביעת 
                                                                                                                                                                                           

 ימים שהם המועדים ,זו למגמה וסףנ ,כמובן. 239-238' עמ, בקומראן ליטורגיה, ניצן ראו. משלו מעמד יש יום לכל בוש
 לתפילה רמז שומעים אנו לעיל המצוטטת במגילה אולי. 251-248' עמ, שם ראו. מיוחדות לתפילות זכו מטבעם מצוינים

 הטקסט בידינו שאין מכיוון זו תפילה ומהות תוכן על מדויק דבר להגיד קשה. וברכה הלל שטבעה כרוןיהז ליום המיוחדת
 שלא ל"חז למסורת בסתירה עומד זה דבר. המועד ליום קדום כהלל שהוא שבח שיר לקיום רמז כאן שיש יכול אבל ,שלה
 .השנה ראשב הלל לומר

 .49-46' עמ, למועדים תפילות, ואוסון' ארלסוורת'צ; 215-175' עמ, למועדים תפילות, באייה ראו 228
 המאפשרים חוזרים טוייםיבבו בלשון ימושש יש בהןש ,אלו מגילות שלוש בין תוההשווא מתוך גם נעשה השחזור 229

( או 6, שורה 2-1קטע  ,bis)341Q" כפורים ליום תפילה" כגון, לתפילות הכותרות. החסרות השורות השלמת לעתים
, 11 קטע-ב טור, 10 קטע, Q5094)" למועד לה[תפ"] או(, 5 שורה, 132-131 קטעים, Q5094"]תפילה ליום ה[בכורים" )

 .למועדים בתפילות שמדובר בהשערה הן גם תמכו(, 8 שורה
' עמ, למועדים תפילות, באייה ראו. באייה של מזה במקצת שונה ששחזורם ,ואוסון' ארלסוורת'צ לפי כאן מצטטת אני 230

 .51-50' עמ, למועדים תפילות, ואוסון' ארלסוורת'צ; 178-177
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יא כי שתי השורות הראשונות בקטע השני של המגילה הן ה 4Q508השערה נוספת לגבי המגילה 

 :ראש השנהבעצם חתימת התפילה ל

 [ ושכנתה בתוכנו] 1

 [ם זכורה אדוני מועד רחמך ועת שוב]  2

(Q5084 2 -1, שורות 2, קטע) 

 ,יום כיפור. אם הדבר נכון חלק מהזיהוי נובע מכך שהמועד המדובר בשורה הבאה הוא ,גם כאן

כאן המועד הנחקר נקרא מועד רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואולי כינוי זה מרמז לרחמיו בדין שמתרחש 

 ביום זה.

מביאים לפנינו  7-1יא המקוטעת ביותר, אך יש הנחה במחקר שאולי קטעים ה 4Q509מגילה 

ובשורות הבאות מדובר בנושא " די דשאבמוענאמר שזוהי תפילה " 7שורה  3. בקטע ראש השנהתפילות ל

  .ראש השנהר בוביל את באייה לחשוב שכנראה מדובזה ההכפרה המתאים לתפילת יום הכיפורים. 

שערה שאכן הגם אם נקבל את השחזור ואת ה ,מקוטעים אלו קשה להסיק מסקנות מקטעים ,לדעתי

 והרשעים הצדיקים גורלות של טיבוהמו. נראה שאופיו של המועד הוא שמח, ראש השנהמדובר בתפילות 

 .הכת לאנשי מוכר כבר בו שנקבעים

 

                                                                                                                                                                                           
 המגילות של והעותקים ס"לפנה 70-60-מ הם Q5094מגילה  של העותקים ,לדידה. 184 177-175' עמ, שם, באייה ראו 231

 .248' עמ, בקומראן ליטורגיה, ניצן גם ראו. לספירה הראשונה מהמאה הם האחרות
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 החיצונית הספרות

 א חנוך ספר

 ,מחברים כמה יספר חנוך, שחלקים ממנו מתוארכים כבר למאה השלישית לפסה"נ, נכתב כנראה על יד

יים בנושאים אסטרונומ ,בין השאר ,הספר עוסק 232בארמית, והוא אחד הספרים החיצוניים העתיקים.

כל אחד מהם הוא חיבור עצמאי בעל שם שנהוג במחקר לחלק את ספר חנוך לחמישה חלקים,  233רבים.

כולל  ,המכונה "ספר מאורות השמים" או "הספר האסטרונומי" ,ניתן לו במחקר. החלק השלישיש

לוח השנה. דווקא החלק האסטרונומי נחשב במחקר  עלרוב המידע את הוא זה שכולל  ,פב-פרקים עב

  234לפסה"נ בקירוב. 250, עתיק ביותר בין חלקי ספר חנוך אל

ְך" אודות חנוך והסתלקותו:על  ,24על סמך בראשית ה,  ְתַהלֵׁ ים ֶאת ֲחנֹוְך ַוּיִׁ יֶננּו ָהֱאֹלהִׁ י ְואֵׁ  ָלַקח ּכִׁ

ים ֹאתוֹ   תפקיד שם וממלא במרומים וקיים חי חנוך של היותו על הפרשנית המסורת התפשטה" ,ֱאֹלהִׁ

 235.הוא ברוך הקדוש נילפ חשוב

, המאורות על הממונה 236,אוריאל המלאך, השמים מאורות ספרב, פב-עב פרקיםבספר חנוך א 

 ,ימים 364 בת שנה במפורש המזכיר ראשון יהודי ספר הוא זה חיבור 237.השנה לוח רזי את לחנוך מגלה

 .חודשים שלושה מדי םנוספי אלו מיוחדים ימים. מיוחדים ימים הוארבע רגילים ימים 360-מ המורכבת

 מהידע מושפע הספר שמחבר החוקרים רוב על מוסכם. יום 30 הוא הרגיל החודש של אורכו

 ספר היותו: הספר של חודייםיהי המאפיינים את מציין דב-בן 238.האסטרונומי בתחום המסופוטמי

                                                                 
, 207-212Q4, 1 קטע 201-202Q4 ,204-205Q4 ,206Q4:  בקומראן גם נמצאו בארמית חנוך ספר של יד כתבי 232

 לוח, סטרן ;7' עמ, חנוך ספר, מיליק ראו. 579-574' עמ, חיצוניתה והספרות קומראן, אשל ראו לפרטים. 7 במערה וביוונית
 .57-44, 18-15' עמ, היקום מבנה תפישת, רצון ;28-26' עמ, האתיופי חנוך ספר, ניב ;9-5' עמ, וקהילה שנה
 .93' עמ לוח שנה וכרונולוגיה, ',בקוית ראו 233
 .577' עמ, החיצונית והספרות קומראן, אשל ראו 234
, ראו. לקוראיהם למסור מעוניינים שהיו לתוכן מסגרת כמין זה בסיפור למיניהם חנוך ספרי בעלי שוהשתמ לרוב 235

' עמ, חנוך, ונדרקם ;15' עמ, היקום מבנה תפישת, רצון ;28' עמ, האתיופי חנוך ספר, ניב ;יט' עמ, א החיצוניים הספרים
33-23. 

 האופי לעומת, היובלים וספר חנוך ספר מחברי של דידםל השמשי ללוח עליון אלוהי תוקף מקנה ההתגלותי האופי 236
 שצופים אלו על היובלים ספר בעל של קורתילב בסיס והומה זה הבדל. מתנגדים הם שלו הירחי הלוח של האנושי התצפיתי

 .האלוהית ההתגלות על לסמוך במקום בירח
 קבלת כדי עד פרטים בפרטי חנוך בספר ארמתו השמשי שהלוח בצדק מציין, 93' עמלוח שנה וכרונולוגיה, ', בקוית 237

 .הספר קוראי לרוב ידוע אינו שהלוח תחושהה
 .579' עמ, החיצונית והספרות קומראן, אשל ראו 238
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 הטבע ותופעות המאורות למהלך אלא, ולקרבנותיהם ולמועדים לחגים נוגע שאינו ,דתי ולא אסטרונומי

  239.בלבד

המתחילה ומסתיימת בנקודות השוויון.  ,תפרק עב של ספר חנוך א מתאר את לוח השנה השמשי

ניתן להבין שהשנה מתחילה דווקא בנקודת השוויון של האביב, מכיוון שהיא הנקודה בזמן שאחריה 

ה וממשיך גם החודשים שלפני תהימים הולכים ומתארכים. תהליך התארכות הימים מתחיל בשלוש

  240בשלושה שבאים לאחריה.

אשר לא נחשבו " ,"מנהלי שרי האלפיםמסופר על ארבעת הימים הנוספים, " ,2-1 ,בפרק עה

 הם אלו ימים במילים אחרות, הם אינם נספרים במספר הכללי של ימות השנה. .(2" )שם, בחשבון השנה

 נקודות הם אלו מיוחדים ימים הארבע(. 3, שם) השנה ימי של הנכונה בספירה האנוש טעויות של מקורן

 בקיץ הנקודות ושתי ובסתיו באביב השוויון נקודות שתי(: 2, שם" )השמים בשערי, "השמש של המפנה

 החודש מוזכר לא א חנוך בספר(. עב פרק) בשנה ביותר ארוכים הם הלילה או היום שבהן ובחורף

 היום ומהווה שייהש לחודש דווקא תוסףימ ףהנוס היום. במפורש מיוחד כיום בו הראשון או השביעי

 241.השביעי החודש, הבא החודש של הראשון היום ולא, בו האחרון

ראש  בשם האישיות הופעת הוא, הנוכחי המחקר לנושא בעקיפין רק שנוגע, נוסף מעניין מוטיב

 , שדנה ושופטת בשם האל וספרי החיים פתוחים לפניה.הימים

זוהי דמות שמוזכרת  242".ראש הימים וראשו כצמר לבןהו בשם "מספר שראה מישחנוך בפרק מו 

חזיונות שהתגלו לחנוך הבפרקים הנוספים ששייכים לספר השני של ספר חנוך, הכולל את המשלים או 

 במרום.

                                                                 
 .445-443יום, עמ'  364דב, השנה בת -ראו בן 239
 .115-114' עמ, וכרונולוגיה שנה לוח', בקוית גם ראו. 32-27, 14-6 ,עב א חנוך ספר ראו 240
כרון, הכוללים גם את אחד בחודש השביעי. ראו בהמשך. יפר היובלים נראה שהימים הנוספים הם ימי הזשבס אף 241

בשירים לארבעת הימים הנוספים האלו ניתנה להם משמעות חגיגית והם מצטיירים  9-5XXVII  QPs11במגילות המזמורים 
 .2-1, מבוא, עמ'  DJD 29כימים חשובים מאוד. ראו 

 כבודו כיסא על יושב הוא שם גם. ז דניאל בספר יומין עתיק של לתיאורו מאוד עד דומה כאן הזו תהדמו של תיאורה 242
 בכבודו האל בחזון מדובר הפרשנים רוב לדעת. הגדולות הממלכות את ושופט דן הוא. כשלג לבן ושערו לבן לבוש

 .ובעצמו
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פניו כמראה אדם ופניו מלאים חן כאחד המלאכים נמצא אדם מיוחד ש"ראש הימים יחד עם 

 ומיהו. ראש הימים ק הראשון בפרק זה מהו טבעו של (. לא ברור מהפסו1" )שם, הקדושים

 אל אל תגיע הצדיקים זעקת כאשר המשפט ימי", ההם הימים" את המתאר, מז בפרק, בהמשך

" ...לפניו נפתחים החיים וספרי כבודו כסא על ישב והוא הימים ראש" את ראה חנוך כי נאמר, הרוחות

 מוטיבים שני של מעניין חיבור כאן יש, הימים ראש מיהו מתבהר לא הזה בפסוק אם גם(. ג, שם)

 . ל"חז ידי על שעוצב כפי, השביעי בחודש אחד במועד הקשורים

 מתרחשים שבו התאריך 243.א חנוך ספר של ס בפרק זו מסתורית בדמות פוגשים אנו נוספת פעם

 לגבי הספר מחבר לתפישת רמז לראות ניתן כאן ואולי, סוכות ערב הוא זה בפרק המתוארים האירועים

 חנוך לחיי לחודש עשר בארבעה השביעי בחודש מאות חמש בשנת: "לבוא העתידה הימים אחרית

 הרעש של ההיא בעת(. 1, שם, שם" )...גדול רעש השמים שמי את הרעישו איך ראיתי ההוא במשל

 כבודו כיסא על" כיושב כאן מתואר הוא. הימים ראש שוב מופיע השמים של הגדולים והזעזוע

 ובמשפט הימים באחרית מדובר הפרק בהמשך (.2, שם, שם" )לו סביב עמדו והצדיקים המלאכיםו

 הימים ראשש לראות ניתן. הגדול במחזה חלק קחוישי הגדולים טבעה כוחות ועל בו שיתרחש הצדק

 מתבהרים אינם המדויקים ותפקידו שמהותו אף, המשפט ובהקשר המלאכים כראש מופיע שוב

 .םהקודמי כבפרקים

 מול יושב הדין שבעת זה הוא. הספירה לתחילת רמז בשמו ויש לימים ראשון הוא הימים ראש 

 זוהי כי נראה. השנה ראשב הוא ברוך הקדוש לפני נפתחים יותר המאוחרת המסורת שלפי ,החיים ספרי

 244.האדם בני משפט של בהקשר החיים ספרי או הספרים של הראשונה ההופעה

 

                                                                 
 .השני הספר, המשלים לספר שייך זה פרק 243
 נראה אך ".שמו ולחשבי' ה ליראי' "ה לפני נכתב הוא". כרוןיז ספר" בפעם הראשונה פיעמו שם ,16, ג מלאכי ראו 244

 .הוא ברוך הקדוש לפני הצדיקים מעשי של מסוים כרוןיז אלא, וחטאים טובים מעשים בספר מדובר איןש
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 היובלים ספר

הוא נכתב בעברית ותורגם  245בלים הוא חיבור חיצוני למקרא בן המאה השנייה לפני הספירה.ספר היו

עותקים  15אך שרד בתרגומו לגעז. חשוב לציין שבמערות קומראן התגלו  ,ליוונית, ומיוונית ללטינית

רעיונית ועל חשיבותו של -אידאולוגיתהקרבה המקוטעים של ספר היובלים בעברית. הדבר מעיד על 

הספר הוא שכתוב התורה מבראשית א ועד שמות יב, ויש בו גם שינויים  246ספר במעגלים הקומראניים.ה

 ותוספות לא מעטים.

אחד מארבעת האפיונים העיקריים של הספר, לדידו של סיגל, הוא השיטה הכרונולוגית 

רץ כנען כל ההיסטוריה של האנושות מבריאתה ועד כניסת עם ישראל לא 247המבוססת על המספר שבע.

מחולקת ליובלים. העניין הכרונולוגי הקשור במספר שבע הוא חוט השני של הסיפור המקראי בשכתובו 

 של ספר היובלים. 

המועדים חשובים מאוד למחבר ספר היובלים.  ,וגם כעניין עצמאי ,כחלק מהעיסוק בכרונולוגיה

אבותינו שמרו את כל  שכבר םתוולשכנע אלקוראיו  אחת המשימות העיקריות שלו היא להראות

המצוות, החוקים והמשפטים בדייקנות מופלגת לרבות חגיגת המועדים טרם מתן התורה. היבט נוסף, 

לאור הנאמר  248הקשור לכרונולוגיה ולמועדים, הוא העיסוק הרב של בעל ספר היובלים בלוח השנה.

 י או בכל תאריך אחר.באחד בחודש השביע ראש השנהחשובה העובדה שאין בספר היובלים אזכור של 

בספר היובלים נזכר התאריך הנחקר, אחד בחודש השביעי, במסגרת סיפור המבול. בתקופת הבית 

השני סיפור המבול נמצא במרכז המחלוקת על לוח השנה. סיפור מקראי זה מתואר בצורות שונות 

המקראי בספר  בספרות שונה ומבטא את שיטותיהם של המחברים לגבי אורכה של השנה. לפי התיאור

ימים. אך  354המבול נמשך שנה ועשרה ימים, לפי שיטתם של אלו הטוענים שהשנה נמשכת  ,בראשית

בשבעה עשרה תחילתו של המבול: מ"את מבראשית ז, המתאר  11כבר בתרגום השבעים שונה פסוק 

                                                                 
לגבי התיארוך של לדיון קצר המתמקד בקשיים הקיימים במחקר  ,589-588ראו אשל, קומראן והספרות החיצונית, עמ'  245

סבוכה אם ספר היובלים הוא ה. במחקר זה אינני נכנסת לשאלה 32-28, 1ספר היובלים. ראו גם סיגל, ספר היובלים, עמ' 
עריכות ומהווה אריג מורכב של מחברים רבים. ספרו המאלף של סיגל מוקדש במידה  כמהפרי עטו של מחבר אחד או עבר 

 .116-115ד עמ' ויחיבו, 144-111יובלים, עמ' הר רבה לנושא זה. ראו גם ונדרקם, ספ
 .32-1ראו סיגל, ספר היובלים, עמ'  246
 .7-6' עמ, שם 247
 .52-50ראו רובינשטיין, סוכות, עמ'  248
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ה ", כדי שאורכו של המבול יהיה שנה שלמה. זאת כנראבשבעה ועשרים לחודש" ל"יום לחודש

יום. לטענתם של  364כהתנגדות לפרשנותם של אלו המחזיקים בשיטה הגורסת שאורכה של השנה היא 

יום אינה שנה אידיאלית, ולכן  354האחרונים, התורה מעידה באמצעות סיפור המבול כי שנה בת 

בבראשית נוספו לתקופת המבול עוד עשרה ימים. בעזרתם של עשרה ימים אלו מגיעה שנת המבול 

 249ימים. 364מות, לאורך של לשל

עוקץ את ה צץ נגד פרשנות זו ומשנה את הפסוק המפורש כדי להוציאותרגום השבעים יוצא ח

יום, בלי להזכיר את המחלוקת ועל ידי כך לתת לה לגיטימציה:  364שנה כבת המטענותיהם של סופרי 

אפשרויות השונות לאורכה נקוב בכלל. המבול נמשך שנה תמימה, וה אינובתרגום השבעים אורך השנה 

 של השנה אינן נזכרות. 

אסטרטגיה שונה: נוקט  252Q4250פירוש על בראשית במגילה הבעל  ,לעומת תרגום השבעים

מספר  את בפירושו את סיפור המבול הוא לא רק טוען שמשך המבול היה שנה תמימה, אלא מציין

 251".עהשנה תמימה לימים שלוש מאות ששים וארבהימים באותה השנה, "

משמר את שני התאריכים, גם את שבעה עשר וגם את  ,בשכתבו את סיפור המבול ,ספר היובלים

 ".פתח את התיבה" ובתאריך השני נוח "יבשה הארץבתאריך הראשון " 252עשרים ושבעה בחודש השני.

, חודשים ראשי שלושה עוד עם יחד, זו בודהעב הנדון התאריך מוזכר 26-ו 23, ו היובלים בספר

 כרוןיז ימי נקראים כולם. העשירי בחודש והראשון הרביעי בחודש הראשון, הראשון בחודש אשוןהר

 זהה שהוא, היובלים בספר המתואר השנה ללוח קשורה זו חלוקה. עונות לארבע השנה את ומחלקים

                                                                 
אורה יותר מהלוח הירחי, שאינו ישנת המבול היא שנת הטבע, ולכן לוח שמשי, המבוסס על החלפת העונות, מתאים לת 249

 ירח.חודשי ה 12אלא אוסף של 
 ראו ברוק, פרוש לבראשית. 250
בעל הפירוש לבראשית משנה את הפסוק, המתאר את  ,בשונה מתרגום השבעים, כדי לקבל שנה שלמה ,מעניין ששוב 251

ובחודש השני בשבעה ועשרים יום נאמר: " 14סיומו של המבול, ולא את הפסוק המדבר בתחילתו. אם בבראשית ח, 
". כך שלא רק דרך בשבעה עשר יום לחודש השנינאמר: " 3-1, טור ב, שורות 252Q4", במגילה לחודש יבשה הארץ

התמודדות עם המחלוקת היא שונה בשני הפירושים, אלא גם השינוי בפסוקים לצורך הפירוש השיטתי נעשה בפסוקים 
 שונים.

 .רלג' עמ, 32-31 פסוקים, ה פרק, היובלים ספר ראו 252
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 התקופה ימי הם כרוןיהז ימי ארבעה. חנוך בספר המוצג וללוח מקומראן היחד כת בני של ללוח

 253.אחד כל ימים 90 של שווים חלקים לארבעה השנה את יםומחלק

 לעדות השנה תקופת יום, מועד ויום זיכרון כיום היובלים בספר מתואר השביעי בחודש הראשון

 המסופר לפי. זה בפרק המוזכרים הזיכרון ימי שלושת משאר שונה אינו הוא 254(.23, ו, שם) לעולם

 ברור כי אם, מגבוה ציווי ולא, לזכור העוזר זמן ציון, אנושית היציר אפוא זוהי. החג אבי הוא חונ, בספר

 המבול את ועצר בנוח שנזכר זה הוא אלוהים 255.מלמעלה נקבע התרחשותם וימי האירועים שסדר

 256.האל עליונותב הוהכר תודה אות כרוןיהז מועדי את נוח של בקביעתו לראות ניתן. למענו

תהם  אל לרדת המים ויחלו הארץ מעמקי פי כל" חתפתי את להזכיר נועד השביעי בחודש אחד

כלומר, תחילת התייבשות האדמה אחרי המבול, היפוכו של המהלך הטבעי  257(,26" )שם, ו, תחתיה

בתקופת הסתיו. אולי דווקא היפוך זה מדגיש את מקורו האלוהי של יום התקופה, מכיוון שרק בכוחו 

 טבעיים שנקבעו.של האל לקבוע סדרי עולם ולשנות את מהלכיו ה

ניתן ללמוד  258אין מסופר בספר היובלים איך נחוג או צוין יום זכרון זה. לדעתו של מיכאל סיגל

תקופה כימי מועד הבפרק ו מתוארים ימי  23בפרק ו שמדובר בימי חג. בפסוק  37פסוק למההשוואה 

 חג קדושים: " בהקשר הברור של ימי עדותמילה "ה)שם( מופיעה  37גם בפסוק וועדות עולם, 

                                                                 
 .השנים ראשי נקראים כבר האלו ימיםה שם. QS1 10, 6, היחד סרך גם ראו 253
שבועות כל  13שבועות שלמים, והחודשים מחולקים לתקופות בנות  52ימים, שהם  364בספר היובלים השנה מונה  254

אותות השמים ומניין השנים והחודשים. ואכן בספר חנוך את אחת. בפרק ד )שם( מסופר כי חנוך היה לאדם הראשון שלמד 
פב, מסופר על חלוקת השנה לארבעת החלקים שלכל אחד מהם מנהיג המבדיל ביניהם. ראו לעיל -ו עה םד בפרקיויחיא, ב

בפרק על ספר חנוך. ההבדל המובהק בין שני החיבורים אלו, כפי שכבר הזכרתי לעיל, הוא בכך שארבעת הימים המסמלים 
וך א אין להם אלא משמעות בספר חנודתית בספר היובלים, -תחילת התקופות הם בעלי משמעות היסטוריתאת 

 הנוספים הימים ארבעת א חנוך ספר לפי על כך, נוסף אסטרולוגית בלבד, ראו גם ספר היובלים, צ'ארלס, הערות לפרק ו.
 בוש היובלים ספר לעומת ,עשר והשנים התשיעי, השישי, השלישי החודש: נוספו שאליהם לחודשים 31 כימי נחשבים

 .10' עמ, וקהילה שנה לוח, סטרן גם ראו. והעשירי השביעי, הרביעי, הראשון: םלחודשי הראשונים בימים מדובר
 אלא, המקראיים הפסוקים לפרשנות קשורים אינם התקופה ימי ,לדעתו. 209 הערה, 361עמ' , עיונים, קיסטר ראו 255

 .המבול ושנת מבולה של םתיאור תוך אל לו חשוביםה המועד ימיאת  להכניס היובלים ספר בעל של רצונואת  מבטאים
 .277' עמ, נסתרות לגלות, ושמש ורמן ראו דומה לרעיון 256
 יום או עולם הרת יום השביעי בחודש אחד היות של לי"החז ברעיון הדיו את מוצא בלידה כמו המים ירידת של המוטיב 257

 .הראשון האדם של הולדתו
 .239-238' עמ, היובלים ספר, סיגל ראו 258
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על כן תבאנה להם שנים אשר בהן ישחיתו ועשו יום העדות לבוז ויום טומאה לחג 

ובלבלו כל ימי קודש בטמאים ויום טמאה ביום קודש כי ישחיתו הירחים 

 והשבתות והחגים והיובלים. 

מכך משתמע שהיום או הימים נקבעו על ידי האל כחלק מסדרי העולם, אך מי שהתחיל לציין 

 ג אותם היה נוח, שעשה זאת מסופו של המבול.ולחגו

 פורי אברהם: יבהקשר של ס 18-16פעם נוספת נזכר התאריך הנדון בספר היובלים בפרק יב, 

ויהי בשבוע הששי בשנה החמישית בו ויקם אברם וישב בלילה בראש החודש 

השביעי להביט בכוכבים מהערב עד הבוקר לראת מה יהיה מעשה השנה בגשמים 

יושב לבדו ומביט. ויבוא דבר בלבו ויאמר כל אתות הכוכבים וכל אתות  הואויהי 

השמש והירח הכל ביד יי ולמה אני חקר. ברצונו ימטיר ערב ובוקר וברצונו יוריד 

 טל והכל בידו הוא. 

עבור בארוך הוא מרכזי ירי בחירת התאריך הזה. נושא התוקשה לדעת בוודאות מה עומד מאח

א הילכן אני נוטה לחשוב שהבחירה אינה מקרית. יחד עם זאת, גם אם הבחירה בעל ספר היובלים, ו

, לתקופת השנה או לחציה? תובנת אברהם ראש השנהמכוונת, האם הכוונה לראש חודש בעלמא או ל

לראות את מצב הגשמים לשנה כולה, מסתדרת יפה עם תפישת חז"ל  אפשרשדווקא בלילה זה 

דש השביעי, הוא יום הדין, שבו, בין השאר, נקבעים הגורלות בחו אחד, בראש השנהש ,המאוחרת

הלילה הזה הוא גורלי בחיי אברהם, לפי ספר היובלים, גם כי בו מחלחלת אל לבו תובנה  259והגשמים.

וגם כי בעל ספר היובלים ממקם  260,(: כי אל עליון הוא מקור הכול17)שם, ויבוא דבר בלבו" נוספת, "

                                                                 
 הקדומה האסיף חג מסורת מכנה שהוא מה לבין היובלים בספר זה פסוק בין מקשר הוא. 165' עמ, ה"ר', סנאית ראו 259

 חג הוא השנה תחילת של הקדום החג', סנאית של לדידו. בבל גלות לפני קיים שהיה מנהג, בו המתקיימות הגשם ותפילות
: הרעיון אותו של המשכיות ב ,א ההשנ ראש במשנה לראות אפשר. הבאה לשנה הגשמים כמות נקבעת הייתה בוש ,האסיף

 הבבלית למסורת לקרבה ביטוי זו בפסקה, 304-303' עמ, הקרבנות, ייגר רואה', סנאית לעומת" .המים על נידונין ובחג"
 .האלים ושאר מרדוק האל ידי על הבאה לשנה הגורלות קביעת של הקדומה

 וזה כרוןיהז מועדי כמייסד נוח של זה, הסיפורים שני כי מציינת ורמן. 278-277' עמ, נסתרות לגלות, ושמש ורמן ראו 260
 בתאריך היובלים ספר מחבר בחירת. בטבע כשולט האל הכרת: המשותף מוטיבב קשורים, עליון באל שמכיר אברהם של

 ויםמס אופי לפנינו מציגים כרוןיהז ימי כי תפישתו את, ורמן של לדעתה, מביעה, כרוןיהז מימי באחד, השביעי בחודש אחד
 .סדריו את וכקובע בטבע כשולט, כבורא באל האנושית ההכרה: אלוהים עם אדם יחסי של
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את אברהם ליהודי  כתהופענות לו יהה"לך לך" על ידי אברהם. הציווי, שבליל זה את קבלת הציווי 

 . ראש השנה שחז"ל יבחרו בעתיד לקרוא לו המאמין הראשון, ניתן בתאריך

כנראה קיים איזה ידע עתיק, אולי אפילו אלילי, שביום זה, בראש החודש השביעי, ניתן לנחש את 

זה אברהם מבין שאין טעם בניחושים, מכיוון שהכול בידי הגורלות, לראות את העתיד. לכן, דווקא ביום 

חושים בתפילה יגורלות ומשנה אותם. אברהם מחליף את הידע ואת הנההאל, והוא שולט, מחליט על 

 ובאמונה. 

 ,לפי פקודת האל ,אודות הלילה המיוחד, ראש החודש השביעי, הוא כי בועל פרט מעניין נוסף 

אבותיו, עברית. בעל ספר היובלים בוחר להציג את העברית כשפת מלמד את אברהם את שפת המלאך 

חודית של עמו י( ולא כשפה הי25)שם, המפלת" הבריאה, השפה האוניברסלית שדיברו הכול עד לדור "

הנבחר. המוטיב האוניברסלי נמצא לאורך כל פרק יב ובעיקר בתפישתו של אברהם, הנגלית אליו באותו 

", אל כל אותות השמש והירחעל הבריאה, על הרוחות ועל הגשמים, על "הלילה, שהאל הוא האחראי 

  (.19-17עליון )שם, 

בחודש השביעי, בספר היובלים, ברור שלוח  אחדיחד עם כל הנאמר לעיל על חשיבות התאריך, 

השנה המוצג בספר זה מתחיל בחודש הראשון, חודש האביב, ולא בחודש השביעי בסתיו ואין בחודש 

 כלל. ראש השנהג שנקרא השביעי ח

 

 261צוואות השבטים

כנראה בתקופת החשמונאים, בתקופה שבין נכתב  ,הגרעין של הספר או של מספר חיבורים שאוחדו

הספר שייך לרוח  262יה לבין ראשיתה של המאה הראשונה לפנה"ס.יהחצי השני של המאה השנ

                                                                 
 תוספות לו שנוספו יהודי מקור יש אם: נוצרי או יהודי חיבור הוא השבטים תאוצוו אם במחקר עקרוני ויכוח יש 261

 דעות קיימות. החיבור של הודיהי הגרעין את לזהות אפשר ואי מורחבת נוצרית עריכה עברה היצירה שמא או ,נוצריות
 במסורות השתמש הנוצרי המחבר אלא, השבטים צוואות של שלם יהודי חיבור קיים היה שלא הטוענות לכת מרחיקות
 .24-23 הערות דויחיב, 580' עמ, החיצונית והספרות קומראן, אשל ראו, השונות היהודיות

 .73-72' עמ דויחיב, 91-71' עמ, השבטים עשר םשני צוואות, הולנדר; קמו-קמד' עמ, החיצוניים הספרים, כהנא, ראו 262
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אזכור הנוסף לתאריך הנדון בספר זה אנו מוצאים את ה 263ההלניסטית ונכתב מלכתחילה ביוונית.

 להם[ נפתלי] ויעש לחדש בראשון השביעי בחדש בניו נאספו כאשר ויהי": 2בצוואת נפתלי, פס' 

 משתה קיום של במסורת כאן מדובר אם לקבוע שקשה משום, משנית חשיבות בעל אזכור זהו" .משתה

גם אם  .קרב מותו כי שחשכ יומבנ נפתלי של פרדתו לרגל זה ביום משתה של מקרית בעריכה או זה ביום

נניח שמדובר במסורת משתה הקשורה לתאריך, אין אפשרות לקבוע אם זהו משתה רגיל של ראש חודש 

 או ציון של יום חגיגי יותר. 

 

 כתב לוי הארמי

נכתב בחוגים הקרובים לחוגי מחברי ספר חנוך וכנראה היה לאחד המקורות לצוואת  264כתב לוי הארמי

העתקים שנמצאו ההחיבור היה מוכר לחוקרים מ 265בחיבור צוואות שנים עשר השבטים.לוי ביוונית, ש

בגניזת קהיר. מחבר הכתב מחזיק גם הוא בלוח השנה השמשי שבו ארבעת הימים הנוספים, כבלוח 

תוספים בין העונות. במערות קומראן התגלו שבעה כתבי יד ארמיים של כתב יהשנה שבספר חנוך, המ

בה נכתב החיבור משויכת שהשפה הספרותית  266יה או הראשונה לפנה"ס.יאה השנתוארכו למש ,לוי

  267ה לפנה"ס.ילתקופה שבין סוף המאה השלישית וראשיתה של המאה השני

בכל אחד מארבעת הימים הנוספים של השנה נולדו ללוי ילדיו. נראה כי הדבר בא  ,לפי כתב לוי

עבור מחבר הכתב וגם את הקשר ההדוק בין ב להדגיש את חשיבותם וסמליותם של הימים הנוספים

 יורשי הכהונה האמתיים לבין לוח השנה הנכון. 

                                                                 
 .20' עמ, נסתרות לגלות, ושמש ורמן ראו 263
 .ארמיה לוי, לשאו סטון, גרינפלד ראו 264
 .580' עמ, החיצונית והספרות קומראן, אשל ראו 265
 .72-1' עמגרינפלד, לוי, ו סטון; 581' עמ, שם 266
, בוהק גם ראו. התיארוך נקבע שלפיהן העדויות את מפרטת היא שם. 583' עמ ,החיצונית והספרות קומראן, אשל ראו 267

 .חדש גניזה קטע
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זיותה של הכהונה זה מדגיש את מרכחיבור  268מייסד הכהונה. ,באחד בחודש הראשון נולד קהת

תי באחד הד-הקשר בין תחילת הלוח הפולחנימכאן אולי  .ת ביותר בדיני הטהרהואת ההקפדה המדויק

 ין יום הולדתו של מייסד הכהונה. בניסן לב

התאריך  269וכבד בת לוי נולדה באחד בחודש השביעי.שלפי כתב לוי הארמי י ,לדידנו חשוב לציין

 :4Q214ear, חזור של הקטע המקוטע מאודהזה אינו בטוח, מכיוון שהוא מתבסס על הש

 ]בשנת ארבעין לחיי ילידת בירחא ש/רב[יעא 3

 הרת וילידת לי ברת[א ושוית]ועוד אוספת והוית עמה ו 4

 [ ילידת לי ליקר לישראל [בשנת רת]שמהא יוכבד אמ] 5

 270]שתין וארבע לי לחיי וילידת בחד בחודשא שב[יעא 6

ויוכבד נולדה במצרים בשנת הששים נמסר לנו מדרש שמה של יוכבד: " 8בצוואות השבטים יא, 

ין שני הלוחות, הדתי והחקלאי, המוזכרת האם ההנגדה ב 271".ושלוש לחיי כי נכבדתי אז מאוד בין אחי

באה כאן לידי ביטוי בהנגדה  272אצל יוסף בן מתתיהו ומקבלת את עיצובה גם בתוך משנה ראש השנה,

אין נתונים מספקים  ?המתקשר לעתים לאדמה ולפוריות ,הני לבין העולם הנשיוהכ-של העולם הגברי

ראש לפיה האמהות העקרות נפקדו בשית כדי לקבוע. מקור זה מתאים במידה רבה למסורת החז"ל

 .השנה

                                                                 
 .הראשון בחודש באחד נולד, השבט מייסד, עצמו לוי גם יד, כח היובלים ספר לפי 268
 כי נאמר 4, יב בפרק. בלבד השנים אלא, לוי ילדי נולדו בהםש המדויקים התאריכים צוינו לא יא השבטים בצוואות 269

 .מופיע אינו המדויק התאריך אך. היום באותו איתה נולד, יוכבד של אישה, עמרם
 . 58-57' עמ, לוי, גרינפלדו סטון ראו 270
 .קסו' עמ, החיצוניים הספרים, כהנא ראו 271
 .ג בפרק השנה מעגלי שני את המשנה עיצוב ועל ,זה פרק בהמשך מתתיהו בן יוסף של תפישתו על ראו 272
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 צוואת אברהם

אין  273ה לספירה.יכנראה במאה הראשונה או השנינכתב זהו ספר המספר על סוף חייו של אברהם. 

אבל יש בו תיאור מעניין של דין הנפשות והספר הנפתח  ,תאריך הנחקרלאו  ראש השנהל םאזכוריבספר 

מבקש מהמלאך מיכאל אברהם יותר בתלמודים. לפני מותו מאוחר בעת הדין, מוטיבים שיופיעו 

להראות לו את כל העולם. בפרק יב אברהם מוצא את עצמו עד למעמד של דין ומשפט לנפשות. 

במשפט זה הדיין מבקש ממלאכים המשרתים אותו לפתוח לפניו את הספר שבו רשומים חטאי הנפש 

יום הדין השנתי, אלא בדינו האחרון של האדם, או בהנידונה ומעשיה הטובים. כמובן, אין מדובר כאן 

בו תולדות מעשי האדם הטובים שליתר דיוק של נפשו, אחרי מותו. גם אין כאן ספרים, אלא ספר אחד 

 274והרעים. יחד עם זאת, המוטיב הזה מוכר לנו וזוכה לפיתוח בספרות חז"ל.

 

 ספר אדם וחווה

די או נוצרי, או אם הספר שיש בידינו הוא עיבוד יהו הספר קיימת מחלוקת בעולם המחקר אם מקור

גם זמן חיבורו של הספר שנוי במחלוקת: בין המאה הראשונה לספירה למאה  275נוצרי למקור היהודי.

  276הרביעית.

מסופר על מותו של אדם ומחילה וכפרה שהאל  3-1פרק מז, -7בפרק מו,  ,בסיומו של הספר

רבה פרשת אמור,  בוויקראיותר מאוחר . מוטיב זה מופיע קולות השופרותבהעניק לו. המעמד מלווה 

וגזר דינו בדין לפני האל ביום הזה. בו ביום אדם חטא,  ראש השנהכט, א ומחבר בין לידתו של אדם ב

נשפט ונסלח על ידי האל וזה גם סימן לדורות. אפשר שהמסורת הזו כבר מוכרת למחברי ספר אדם 

 וחווה.

                                                                 
 .56' עמ, אברהם צוואת, סרסנד ראו 273
 .ב"ע טז השנה ראש בבלי ראו 274
 ביבליוגרפית רשימה וגם 1333-1332 'עמ, והווח אדם ספר, אנדרסון; 16-12' עמ, וחווה אדם של םדמות, אנדרסון ראו 275

 .1334' בעמ שם מציע שהוא
 .12-10' עמ, וחווה אדם של םדמות, אנדרסון ראו 276
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 האלכסנדרוני פילון

בספרו "על החוקים לפרטיהם", המוקדש לדיון מפורט בדיני התורה, קורא ליום  ,האלכסנדרוניפילון 

יום שהוא גם  277,(186 ," )אראש החודש הקדוש", "המועד השלישיאחד בחודש השביעי, שהוא "

. מהעובדה שפילון מגדיר את התאריך כשלישי בין מועדי השנה, ניתן להבין שגם הוא סופר את תרועה

ם מחודש ניסן ואינו מייחס למועד זה את התוכן של ראשית השנה. את רשימת הקרבנות המועדי

 ,כשיטתו של רבי יהושע )א ,במועדים הוא מתחיל בניסן וגם בריאת העולם, לדידו, מתרחשת בחודש זה

180.) 

 ,פילון אומר שביום זה נהוג להעלות קרבנות בבית המקדש ולהריע עליהם בשופר ומכאן שמו

(. פילון מדבר על האופי הכפול של המועד, אך לא ברור אם הטעמים שהוא 188 ," )בופרותחג הש"

מזכיר מובאים כטעמיו של היום או כטעמים לתרועה בשופרות במועד זה. האחד ייחודי לעם ישראל: 

השני הוא כלל אנושי ונעוץ בקשרו של השופר  278;זיכרון למעמד הר סיני ולשופרות שנשמעו שם

הקורא להסתערות על האויב..., הן " ,פי תפישתו של פילון, השמעת השופר, כלי המלחמהלמלחמה. ל

(, הוא הודיה לאל, עושה השלום בין בני האדם ובין כוחות הטבע הסותרים. הוא 190 ," )שםלנסיגה

מדמה את כוחות הטבע השונים כנמצאים במאבק בינם לבין עצמם, ורואה במלחמות בני האדם 

כוחות הטבע גורמים להשמדת הארץ. הסיבה למלחמות אלו, לשיטת פילון, היא כפירה. ובמלחמות בין 

החג הקבוע בתורה והנקרא בשם כלי המלחמה, חג השופרות, באחד בחודש השביעי, אמור להיות חג 

הודיה לאל עושה השלום. לפי פירושו זה של פילון תקיעת השופר אמורה להזכיר את הסכנות הקיימות 

 י והאנושי ועל ידי כך להזכירנו את מי שמצילנו מהן ולהודות לו.בעולם הטבע

לעם ישראל, קול השופרות במעמד הר סיני, מתואר על ידי פילון  ימעניין שגם הטעם הייחוד

קולות השופרות היו אדירים כל כך עד שנשמעו בכל קצות תבל  ,כאירוע שיש בו גוון אוניברסלי. לדידו

                                                                 
 .קדוש חודש הוא כולו ניסן חודש, הבבלי הרשמי השנה לוח לפי. 113' עמ ר"ה, ',סנאית ראו 277
 כבעל היום את מציג הוא זאת ובכל(, 188 ,ב לפרטיהם החוקים על" )לאומתנו מיוחד" זה לטעם קורא פילון אמנם 278

 אויבו, תבל בירכתי כמעט הגרים הרחוקים שגם כדי, היקום לקצות, כמסתבר, שהגיע שופר קול אז: "אוניברסלית משמעות
 (.189 ,שם) "אדיר למעשה אות היא אדירה כה תופעה כי, בדעתם ישקלו הסתם ומן, המאורעה בגין בהלה לידי



94 

 

כול היו מבינים שהצלילים האיומים הללו מלווים אירוע המי ששמע אותם. ועוררו אימה ופחד אצל כל 

 בעל משמעות והשפעה גדולות מאוד. 

כנראה מסורות  279או יום הדין. ראש השנהבחודש השביעי  חגהפילון אינו מזכיר את היותו של 

 אלו טרם הגיעו אל יהודי אלכסנדריה או לא תפשו מקום חשוב בקרבם.

 

 (פילון-פסאודו) המקרא קדמוניות

 אך, לספירה הראשונה במאה כנראה נכתב ,המקרא קדמוניות או ,פילון פסאודו בשם המוכר החיבור

 זה ספר, תוכנו מבחינת. ללטינית בתרגומיו אלא, שרד לא החיבור של העברי המקור. הבית חורבן לאחר

 הסיפור. כג ויקרא בספר הלרשימ המקביל המועדים תיאור, יג בפרק, בו יש. המקרא של שכתוב עוד הוא

. לו עונה אלוה' ה אל קורא משה האוהל מתוך. במדבר בנהמשה ש מועד באוהל התיאור את ממקם

 בפי נקרא השביעי בחודש אחדב המועד. לציינם ישראל שעל המועדים על מדבר, השאר בין, אלוהים

. למלאכים קרבן זה ביום ביאלה מצווה האל(. 6, יג, שם) פילון אצל כמו", השופרות חג" זה בספר האל

 קרבנות נגד חריפה קורתיב יש 2, לד שבפרק העובדה לאור במיוחד, כלל ברורה אינה זו הוראה

 רואה הוא בוש יום, ידו על הבריאה חידוש יום הוא זה יום כי מסביר האל הפסוק בהמשך 280.למלאכים

 ב"מ א"פ השנה ראש במשנה רשתהמפו למסורת רמז הללו בדברים לראות אפשר(. 6, שם, שם) הכול את

 ראש הבבלי בתלמוד המופיעה מסורתל וגם ,הוא ברוך הקדוש לפני זה ביום עוברים הברואים כל לפיהש

 . הבריאה תחילת יום השנה ראש של היותו על א"ע יא השנה

 ימותו כמה להם יודיע והוא לפניו האדם בני יעמדו, השופרות בחג, זה ביום כי האל אומר בהמשך

 הדין ימי הכיפורים ליום עד אחריו הבאים הימים ושל המועד של להיותו ברור רמז יש כאן. יוולדוי מהכו

 .הוא ברוך הקדוש ידי על

                                                                 
 לכך עדות אלא, בכלל כזו מסורת קיימת הייתה שלא כך על מעידה אינה הזו מנעותיהה, 111' עמ, מחקרים, אלון לפי 279

 .כמרכזית נתפשה לא עדיין שהיא
 המביאים אלו הם שהמלאכים כנראה הכוונה ,לדידו. e13 הערה, 321' עמ, 2 כרך, אפיגרפיהאודוספ', רלסוורת'צ, ראו 280
 לדידו. 502 מ'ע, ך"לתנ מחוץ, שיפמןו קוגל, בפלדמן יקובסון'ג של תרגומו את גם ראו .האל לפני למשפט ישראל בני את
 .watchmen – בתרגומו .השומרים או המלאכים שיביאו בקרבן מדובר יקובסון'ג של
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 דברי של המשמעותית ההרחבה בתוספת הבתרים בין ברית על מסופר ,כג בפרק ,הספר בהמשך

 לגדלו אותה ווהיוצ שרה ברחם יצחק את שם כי עצמו על מעיד אלוהים(. 7-5, 23, שם) לאברהם אלוהים

 שכל אלוהים מכריז מכאן. השנה של השביעי בחודש האל אל להחזירו כדי אותו וללדת מהר ברחמה

 (.8, שם, שם) יחיה בנה, השנה של זה בזמן בעתיד שתלד אישה

. בתשרי ולא בפסח נולד יצחק לפיהש ,א"ע יא-ב"ע י השנה ראש בבבלי לברייתא נוגדת זו מסורת

 מתוך אולי. השביעי בחודש השנה ראשל מיוחסת אלוהים ידי על שרה של פקידתה דווקא זו ייתאבר לפי

 שרה ,בבבלי הברייתא לפי: הקצר הריונה את להסביר ניתן היה יצחק את ללדת לשרה האל של הציווי

 םוא, המקרא קדמוניות לפי אך. וחציחודשים  שישה אחרי אומרת זאת, בפסח וילדה השנה ראשב נפקדה

 שנה, המקובל מן ארוך דווקא היה שרה של הריונה כי יוצא 281,הפקידה עת על הברייתא גישת את נקבל

 .האל של ציוויו-כבקשתו האפשרית במהירות לא, תמימה

 מוכרים היו עמו את האל דין וגם העולם ובריאת שופרותה של המוטיבים כירואים  זה חיבורב

 .הספר מחברי או למחבר

 

 מתתיהו בן יוסף

הוא מוסר  ,"קדמוניות היהודים" ,בחודש השביעי דיון נרחב. בספרו אחדיוסף בן מתתיהו אינו מקדיש ל

לנו שמשה רבנו שינה מן המנהג הקדום לציין את תחילת השנה בחודש תשרי וקבע את ראש השנה 

" כזכר מקח וממכרבניסן, חודש יציאת מצרים. החודש השביעי נשאר חודש ראשון רק לענייני "

בשאר העניינים שמר ]משה[ על סדר די שעשה משה בלוח השנה: "יזהו השינוי היח .למעמדו הקדום

 (. 81, " )קדמוניות אהעולם הקדום

תוסף ראש ישאליו ה ,הקדום ראש השנהבתשרי הוא  אחדמדבריו של יוסף בן מתתיהו משתמע כי 

 בניסן. אחדרוחני, -שנה חדש בעל אופי דתי

                                                                 
 לידת אין שבמקרא לי נראה. קשורים או שונים מוטיבים שני ובלידה בפקידה לראות צריך אם היא מעניינת שאלה 281
 . אותה פוקד שהאל מבלי העקרה ידי על לדוהו
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, בין היתר, על הקרבנות המוקרבים במועדים השונים מדברתיהו תמיוסף בן בספר השלישי 

הוא מציין שבראש החודש השביעי יש תוספת קרבנות על המקובל בראשי  239הקבועים בתורה. בסעיף 

זהו ההבדל היחיד בין  .החודשים האחרים או ביום יום: פר, איל ושבעה כבשים ושעיר עזים לחטאת

בניסן הוא ראש  אחדודשים. למרות טענתו שלעניינים שבקדושה בתשרי לבין שאר ראשי הח חדא

 השנה, יוספוס מתחיל את רשימת הקרבנות שלו מתשרי דווקא.

יוספוס משכתב את המסופר בנחמיה ח. הקושי הכרונולוגי שבסיפור,  158-154 ,בקדמוניות יא

רה ושומעים על חג בחודש השביעי, כאשר רוב העם מתאספים בירושלים, קוראים בתו אחדהמתחיל ב

עדר המוחלט של יום הכיפורים ובהקדמת הסוכות. יהסוכות ומתחילים מיד לחגוג אותו, נמצא בה

אינו רגל, ולכן יוספוס אינו  ראש השנהאת כל ההתרחשות לחג סוכות עצמו. מעביר יוספוס כתובו, בש

איון לפני ה', אלא בו רה לרק עמצווים בחג הסוכות לא  .ירושליםיה המונית לירואה שום סיבה לעל

 282עושים הקהל וקוראים בתורה כפי שמתואר בנחמיה ח.

נובע מהיותו של המועד הדבר מיעוט החומר המוקדש למועד אצל יוספוס מעלה שאלות. האם 

או שהמחבר אינו מעוניין להרחיב על יום המלכת האל ומשפטו את  ,חג משני בתקופתו של יוספוס

? , בראש ובראשונהבור האפולוגטי שלו המיועד לקוראים הרומאיםם, בחייהעולם כולו וכל הגוי

או שאיננו  ,במילים אחרות, האם ליוסף בן מתתיהו אין מה להגיד על המועד יותר ממה שכבר אמר

 מעוניין להרחיב עליו מסיבותיו שלו?

 

 הברית החדשה

אחת , באף חודש השביעיאו לתאריך, אחד ב ראש השנהמעניין שבברית החדשה אין אזכור ל

יתכן שמועדי החודש השביעי מוצנעים, מכיוון ייום הכיפורים. לסוכות ול ם. יש מעט אזכוריותשורמהב

עבור הנצרות הקדומה וגם היום, בשניתן לראות בהם את המתחרים המסורתיים לאלו שבחודש הראשון. 

                                                                 
 .123 הערה, 79' עמ, סוכות, רובינשטיין ראו 282



97 

 

ות סיבה ילה הוליכ והחודש הראשון הוא המרכזי ביותר מבחינת עיצוב הציר התיאולוגי שלהם, ז

 בחודש השביעי מהבשורות.  אחד ו שלעדרילה

 

 ראש השנה בספרות הבית השני – סיכום

אודות המועד הנחקר, גם בחיבורים על בספרות הענפה של הבית השני לסוגיה לא נמצא חומר רב 

ן, חג כרוייום הז: מספרשמות המוקדשים ללוח השנה ולמועדים. עם זאת, התאריך ידוע ומוכר, ויש לו 

 .ראש השנהבאף אחד מהם המועד אינו מוגדר כ. השופרות

אירועים הכרון ייוחס לו בתורה, הוא מועד. זממעמדו של היום זהה בספרות זו למעמד ה

עולם שנקבעו על ידי האל משתקפים בו. הוא גם כנראה יום שמח. אין פירוט מעבר המכוננים וסדרי ה

 לכך.

אלכסנדרוני ויוסף בן מתתיהו. עובדה זו הד הם פילון יחידים הנוגעים במקצת במהות המוע

 ,עבור קהלים רחביםבחוץ לארץ ישראל, כותבים לא בעברית מאומרת דרשני: שני מחברים שכותבים 

 ,לדידו של פילון האלכסנדרוני לאו דווקא יהודים. כל אחד מהם נותן משמעות אחרת לחלוטין למועד.

 ,תיהותמלדידו של יוסף בן  .וזיכרון למעמד הר סיניהקדוש תחילת החודש בראש שנה משני, מדובר 

 קדום לעניין שכר וממכר.ראש שנה מדובר ב

שייכים למועד: כחיבורים מהתקופה מופיעים מוטיבים שיתגבשו בתקופות מאוחרות יותר  כמהב

ורים קש נםאיה מוטיבים אלש אףבו נפתחים ספרי החיים או ספרי המעשים. שבריאת העולם, יום הדין 

במועד הנחקר ישירות בחיבורים מתקופת הבית השני, זוהי התקופה שבה אנו עדים להשתקפותם 

 בספרות הכתובה בפעמים הראשונות.

 מועד הוא השביעי בחודש שאחד בבירור עולה השני הבית מתקופת ספרותה ומתוך המקרא מתוך

 כאפיוני תרועה כרוןיז או תרועה. וקרבנות מלאכה איסור, קודש מקרא: המועדים מצוות ידי על מיוחדה

 .השנה כראש מוגדר אינו מקום בשום אך שמחה יום הוא מועדה .םידי מתפרשים אינם המועד
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 וקשה ומקוטעים יחידים אלו מקורות אך ,למועד קשורים רבים מוטיבים עולים שונים מחיבורים

 המקורות ברוב. השני ביתה בתקופת תממסוי מהצנעה לבד ,התאריך בעיצוב כלשהי מגמה על להצביע

 בתשרי אחד ,לעומתו. כמועד ומתעצב חשיבות צובר הראשון בחודש אחד דווקא זו לתקופה השייכים

 .שולי אך קיים כמשהו לרוב נזכר
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 והאמוראים התנאים בספרות המועד של הרעיוני העיצוב תהליך .ג
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 במקרא דין כיום או השנה שכרא קבע של מעמד השביעי בחודש אחד לתאריך שאין ראינו הקודם בפרק

, עקביים שאינם, השונים התכנים עם יחד, המעטים המועד אזכורי. השני הבית מתקופת הענפה ובספרות

 הבית תקופת של בספרות זה למועד ביותר התדיר הכינוי. אגבית בצורה השונים בחיבורים מופיעים

 או, מהו זה" זכרון" כלשהו פירוט אין השני הבית בספרות גם, במקרא כמו". זכרון יום" הוא השני

  283.מתייחס הוא רעיון או אירוע לאיזה

 השייכת בספרות ולעיבוי לפיתוח זוכה הראשון בחודש אחד, השביעי בחודש אחד לעומת

 למועד הראשון בחודש אחד את הופך המקדש מגילת מחבר. הכיתתית בזו בייחוד, השני הבית לתקופת

 היחד כת במגילות. התורה לשתיקת בניגוד, השביעי בחודש דלאח תכניו כל מבחינת ערך שווה

, מנסים ל"חז, לדעתי, לכן. הספירות כל ולתחילת השנה לתחילת הופך הראשון בחודש אחד ,מקומראן

 בחודש לאחד, המתחרה הספרות ידי על המוצנע לתאריך דווקא יתר מרכזיות ולתת לעצב, נגד כתגובת

 הנהוג השמשי השנה ללוח בפירוש המתנגדים, ל"חז. הראשון בחודש אחד את להצניע, ולהפך, השביעי

 בחודש אחד את מדגישים, תצפיתי והלא חישובי-המתמטי ולאופיו, הכוהנית ובהלכה היחד בכת

 .במקרא זכר אין לה גם אשר, יתרה הדגשה השביעי

 שראינו כפי. בידינו שרדו לא עקבותיו, השני הבית בימי כזה סמוי פולמוס התרחש אמנם אם

 ראש סביב דיון של להתנהלותו מפורשות עדויות לפנינו יש השני הבית חורבן לאחר רק, הקודם בפרק

 שהוקדש בחומר לראות שניתן כפי, כאחד המעשיות ולהלכותיו הרעיוניים לתכניו הנוגע דיון ,השנה

 . ובתלמודים בתוספתא, במשנה שמו על הנקראות במסכתות זה ליום

 

 

 

                                                                 
 המכוננות הטבע לתופעות קשורים שכולם ,כרוןיז ימי ארבעה על מסופר בו אך ,היובלים ספר הוא היחיד הדופן יוצא 283

 ".השופרות חג" לו קורא אך ,סיני הר למעמד הזיכרון כיום המועד על מדבר אלכסנדרוניה פילון גם. המבול בזמן
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 ל"חז בספרות השנה ראש של וההקשרים ההיקרויות סקירת. 1. ג

 ובתוספתא במשנה ,השנה ראש במסכת המועד של היבטיו

 לגבי מעניין מידע מספקת" המשנאית הסטטיסטיקה"ש ולומר להקדים אפשר, עצמו בחומר נעיין בטרם

 זה וםבי עוסקות אינן 19, נההש ראש במסכת המשניות 35 מתוך: היום של והתוכני ההלכתי העיצוב

 תוכנו אולי שהיה במה היינו, וקידושו חודש ראש קביעת בהלכות עוסקות אלו משניות. ועיקר כלל

 החגים חלים שבו המיוחד החודש כראש או, בלבד חודש כראש בתשרי אחד של והעיקרי המקורי

, בתשרי לאחד המוקדשות המשניות 16 מתוך. במהותו חודש ראש עדיין אך 284,השנה של החשובים

, מלכויות) בו הנאמרות המיוחדות בברכות( ו-ה, ד) שתיים(, ב-א, א) העיוני בתוכנו דנות בלבד יםשתי

 של העצמי התוכן שבה תודעה על מלמדת במשנה המסכת. בו ובתקיעה בשופר 12-ו( ושופרות זיכרונות

 ותולמצ בעיקר מוגבל הייחודי תוכנו. ביותר החשוב החודש כראש בעיקר מתפקד והוא מצומצם חג

 .השופר

 וסבוך ענֵׁף למשנה ויחסה התוספתא אודות על המחקר – בתוספתא השנה ראש למסכת אשר

 הקודמות, העתיקות ההלכות מן בתוספתא יש 285.הוכרעה טרם ביניהן היחס של העקרונית והשאלה

 נראה, כן פי על אף. להן מאוחרות ולכן, במשנה משניות על המוסבות כאלה וגם, שבמשנה למשניות

 לעתים השונים ומסרים מגמות בעל כחיבור התוספתא של הסופית שעריכתה העובדה על חולק יןשא

                                                                 
 ".הקדוש החודש ראש" בתשרי לאחד קורא פילון. 186, א, לפרטיהם החוקים על, פילון, הקודם בפרק לעיל ראו 284
' עמ, גרתיא, גאון שרירא רב ראו, המשנה אל ויחסה התוספתא של למקורה התייחסש אשוןהר היה גאון שרירא רב 285
 מאות במשך. משנתנו את ולבאר להסביר ומטרתה חייא רבי ידי על המשנה אחרי נערכה שהתוספתא קובע שרירא רב. ב44

 התוספתא את ראו, ליברמן' וש ןאפשטיי נ"י, התלמודי המחקר גדולי שני. עלמא כולי על המקובלת הגישה זו הייתה שנים
 מבואות, אפשטיין לדעת .המשנה לעריכת מאוחר אך ,רבי של משנתושב הסדר לפי שנסדרו קדומים ממקורות גם כמורכבת

 פירוש הייתה עצמה שהיא, נחמיה דרבי התוספתאמ, הקדומה ההלכה את משמרת התוספתא, 257-255, 242' עמ, ת"לס
 ערוך קובץ ומהווה התוספתא את מכירה, אפשטיין של לדידו, שלנו המשנה. עקיבא דרבילמשנה  ,הקדומה למשנה וביאור

. אותה ומפרשת רבי של משנתו על מתבססת התוספתא, 6' ועמ כב' עמ, במבוא, ה"ר, ליברמן לדעת. בסיסה על ומקוצר
 ,150, 148' עמ, מחקרים ,אלבק. הרבה פעמים המשנה את מצטטת התוספתא כי כותב, 21' עמ, תוספתא בתשלום, ליברמן

 בתוספתא המקורות את מתאר אלבק. המשנה של לאלו השוו שמקורם העתיקים החומרים של אוסף בתוספתא יש כי טוען
 מפי למשנה תוספות; אנונימיות עתיקות ברייתות; במשנה מופיעים שאינם חדשים חוקים: קטגוריות לארבע כשייכים

 לעתים, אחר בנוסח אך, שבמשנה עתיקות הלכותו עצמם משל בקבצים חזיקושה מאוחרים מתנאים וגם עתיקים תנאים
 ;302-283' עמ, התוספתא, גולדברג גם ראו. האמוראים תקופת בסוף נערכה התוספתא כי משער אלבק. המשנה את סותרים
 בת – פתאהתוס" למאמרו קורא גולדברג. 28-1' עמ, חדשה גישה, האופטמן ;41-17' עמ, עתיקתא תוספתא, פרידמן

 וגם המשנה גם כי מציע הוא. גולדברג של גישתו על יפה ומצביע עצמו בעד מדבר זה שם כי נראה". המשנה של יתהילוו
 של לדידו. ושלב שלב בכל המשנה של שכבה כל על והוסיפה ופירשה באה והתוספתא שכבה שכבה נערכו התוספתא

. לה קדום חומר הם ואחדים למשנה פירושים הם אחדים :אחת במטרה נערכו התוספתא של החלקים כל לא, פרידמן
, ועיקר כלל שלנו למשנה פירוש אינה התוספתא: לכת מרחיקת לטענה מגיעה אך, פרידמן של בעקבותיו הולכת האופטמן

 .רבי למשנת שקדם עצמאי קובץ אלא
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 ההלכות כקובץ, בתוספתא לראות אפשר. כחיבור המשנה של לעריכתה מאוחרת, המשנה של מאלו

 זו כללית טענה. הנחקר המועד של לתפיסה הנוגע בכל, המשנה אחרי הבא השלב את, שלפנינו הערוך

 חומרים בתוכה יש אם גם: השנה ראש, הספציפית למסכת גם, בעיניי, תקפה כחיבור פתאהתוס לגבי

 עריכת אחרי מסוים בסדר ועוצבו יחדיו צורפו הם, המשנאית השנה ראש מסכת שבתוך מאלו עתיקים

 286.המשנה

 המרכיבות ההלכות 36 שמתוך עולה בתוספתא השנה ראש מסכת של הסטטיסטית מהבדיקה

 עוסקות 9 רק(, 35 – במשנה השנה ראש תבמסכ המשניות של למספרן מאוד קרוב זה רמספ, אגב) אותה

 הנקרא המועד של שונים בהיבטים דנות, המסכת רוב את המהוות, הלכות 21. וקידושו חודש בראש

, במשנה שתיים לעומת(, יג-ז, א) א מפרק הלכות שבע, אלו הלכות 21 מתוך. בתשרי באחד השנה ראש

 287השנה ראש הוא בתשרי א שלגביהם עניינים בשבעה ודנות המועד של הרעיוני טלהיב מוקדשות

 של המיוחדות לברכות 6-ו, בשופר לתקיעה מוקדשות הלכות 8 מתוכן. הדין כיום המועד של ובטיבו

 . המועד

  36: תוספתא  35: משנה כ"סה
 9 19 החודש קידוש

 7 2 עיוני תוכן
 6 2 ברכות
 8 12 שופר

 

 היא: אופיו ועל, השנה ראש, המועד משמעות על רב חומר מוסיפה הנוכחית בצורתה התוספתא

. ביניהם השווה הצד את ומצניעה בניסן אחד לעומת בתשרי אחד של היתרה מרכזיותו את מדגישה

 והמשך במשנה שתחילתו, השביעי לחודש ביחס אחד עיצוב תהליך בעריכה לראות שניתן סבור וולפיש

                                                                 
 הגורס, פרנקל' י ,מורו של גישתו את מציג הוא שם. 61-59, 48-47' עמ, ה"ר משנה עריכת שיטות, וולפיש ראו 286

 זה בנושא מפורט דיון. שלה א לפרק הפחות לכל, השנה ראש למסכת הקדום הסידור על שומרת השנה ראש שתוספתא
 .328-325' עמ, והאגדה ההלכה איחוד, וולפיש גם ראו. העבודה בהמשך יבוא
 – בתשרי אחדו ,עניינים לחמישה ןהמניי/הספירה תחילת או השנה ראש הוא בניסן אחד, השנה ראש תוספתא לפי 287

 . ו הלכה ראו, במחלוקת ואחד עניינים לשבעה
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 המקורות ריבוי תוך, וייחודי בולט למעמד וזוכה בתשרי אחד הולך זה בתהליך. אבתוספת התפתחותו

  288.בניסן אחד של ממרכזיותו הדרגתית וגריעה אליו המתייחסים

 

 המשנה בשאר ההיקרויות

 ונזכר, ככותרת בה מופיע שהוא אף, בלבד השנה ראש למסכת מוגבל אינו במשנה" השנה ראש" המונח

 גם במשנה מוזכר המונח. בתשרי אחד, המועד של התאריך נזכר עמייםפ ובעוד, פעמים 13 בה

 שהתיאור מעניין. בתשרי אחד התאריך – פעמים שלוש ועוד, פעמים 30 עוד כ"סה, נוספות במסכתות

 של העדפתו, מזו יתרה. במשנה כלל מופיע אינו, השביעי בחודש הראשון או אחד, התאריך של המקראי

 שלוש רק שנזכר, בתשרי אחד, לי"החז התאריך פני על אפילו( זכוריםא 30" )השנה ראש" המונח

 .המשנה עורכי, החכמים בתודעת המונח של התקבלותו על מלמדת, פעמים

 12-ב 289,פעמים 15 כ"סה: שביעית במסכת דווקא ביותר רבות פעמים נזכר" השנה ראש" המונח

 היא שביעית ממסכת השנה ראש גביל המצטיירת התמונה. שבמסכת המשניות 89 כ"סה מתוך משניות

 שנאמר כפי. החקלאי בהקשר שונים עניינים נקבעים ולפיו, עלמא לכולי וידוע וקיים שריר זה שמועד

 של תחילתה את מציין המועד"(, וליובלות ולשמיטים לשנים השנה ראש)" א, א השנה ראש במשנה

 אם. והנטעים הירקות ובטיוב פורבשי הנוגעות השונות המלאכות של לביצוען וסוף, השמיטה שנת

 .זה כלל של יישומו בבחינת היא שביעית מסכת אזי, הכלל קביעת בבחינת היא השנה בראש המשנה

 הוא, ב, י שביעית, אחת במשנה ורק השמיטה שנת של תחילתה את מציין המונח המשניות ברוב

 .השמינית השנה של לתחילתה בהקשר מוזכר

 הקטן, זו משנה לפי. המילה ימי על בדיון, ה, יט שבת במסכת עוד מופיע "השנה ראש" השם

. לידתו שאחרי מהלילה ימים שמונה שהוא, התשיעי ביום נימול, ספק זמן שזהו, השמשות בין שנולד

 שלאחר שבת מליל השמיני שהוא, לידתו מיום התשיעי והיום, שבת ערב של השמשות בין נולד אם

                                                                 
 .48, בעיקר עמ' 48-44ראו וולפיש, שיטות עריכת משנה ר"ה, עמ'  288
289
 .ב ,וי ;ב ,ז ;י-ב ,ב ;ז-ו ,א שביעית ראו 
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. שבת דוחה ואינה בזמנה שלא ספק היא שהמילה מכיוון, ימים עשרהל נימול הוא, שבת הוא אף, לידתו

 ראש חל, שאחריה הראשון ביום אומרת זאת, המילה להתקיים אמורה הייתה שבה שבת לאחר אם

, אחת קדושה הם השנה ראש של טובים ימים ששני מכיוון, ללידה 12-ה ביום תתקיים המילה 290,השנה

 ומקובל לכול ידוע כמועד השנה ראש את מאזכרת המשנה, כאן םג 291.בזמנה שלא מילה דוחים הם ואף

 כאן לנו מוסיפה זו שמשנה המידע. מילה כמו, חשובים הלכתיים בעניינים שמשפיע וכמועד הכול על

 292.המידה באותה, טובים ימים או, קדושים הם השנה ראש ימי ששני, הוא

 דנה ז משנה. ט ובמשנה ז משנהב, ג בפרק שתיהן, פעמיים נזכר השנה ראש עירובין במסכת

 יהודה רבי בין המחלוקת את מציגה המשנה. העירוב על השנה ראש של טובים ימים שני של בהשלכות

: השנה ראש של הטובים הימים שני של קדושתם מהות את השונה תפישתם עומדת שבבסיסה, לחכמים

 יום הם השנה ראש של הימים ניש, דחכמים אליבא. בלבד ספק משום היא הקדושה, יהודה דרבי אליבא

 שבה, ה, יט שבת במשנה לעיל שנדונה הקביעה את מהדהדת ז משנה. הם אחת וקדושה ארוך אחד

 .כחכמים הוכרעה כבר המחלוקת

 293.במועד התיבה לפני העובר של בתפילתו מתמקדת ט משנה

 294.הניםכו שבתורת המועדות מפרשת השנה ראשב התורה בקריאת מדברים ה, ג מגילה במסכת

: אבלות דיני לעניין השנה ראש של במעמדו הדנה במשנה פעמיים המועד נזכר קטן מועד במסכת

 לדידו: חכמים לבין גמליאל רבן בין המחלוקת את מציגה המשנה(. ו, ג קטן מועד) והשלושים השבעה

 כזה – אומרים וחכמים 295,רגל של כמעמדו השנה ראש של מעמדו הבית חורבן אחרי, גמליאל רבן של

                                                                 
 ביום יחול השנה ראשש באפשרות דנה שהמשנה מכיוון", ראש ו"אד לא: "ידוע כלל נקבע שטרם להיווכח ניתן מכאן 290

. האחרים םיהתנאי המקורות ממקצת עולה שאינו דבר, יומיים נחוג השנה ראשש גם מכאן. א"ע כ השנה ראש בבלי ראו. א
 .ד פרק בסוף דיון מוקדש זה לנושא

  .זו למשנה מברטנורא עובדיה' ר רושויפ את וגם אתר על ם"לרמב המשנה פירוש ראו 291
 במסכתות ,במשנה אבל ,השנה ראש של טובים ימים שני עניין מוזכר לא ,ב-א, א השנה ראש במשנה וגם במקרא גם 292

 או נוסף להסבר זקוק שאינו וידוע ברור כמשהו טובים ימים שני מופיעים ,בהמשך שאסקור השונים בדיונים ,שונות
 .לאסמכתא

 .שלהן ההלכתי טבהיב המועד ובברכות בתפילות העוסק, ד בפרק, העבודה בהמשך דוןית זו משנה 293
 היא השנה ראשל והקריאה, בלבד לפסח כמתייחס", הניםוהכ תורת של המועדות בפרשת, "הביטוי את לפרש אפשר אך 294

 ".לחודש באחד השביעי בחודש" במילים מתחילש נוסף פסוק, 1, כט מבמדבר
 נספרים אינם הרגל ימי, ברגל התחיל האבל אם .השלושים גזרת את ויבטל יפסיקו הרגל, הרגל לפני התחיל האבל אם 295

 .השלושים לספירת, המשנה בלשון" עולין, "נספרים כן אך, שבעה כימי
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 החורבן אחרי אבלות לענייני החגים של מעמדם שינוי על הדיון את מביאה זו מחלוקת 296.שבת של

 שבת כמוהוא  השנה ראש, דחכמים אליבא. כיפור ליום ובצמידות לרגלים במקביל השנה ראשב ודנה

 של ליומיים הפסקה, מינימלית להשפעה הצטמצם זה בתחום שמעמדו, דבר של פירושו. אבלות לדיני

 החורבן אחר התרחב המועד של מעמדו, גמליאל דרבן אליבא. והשלושים השבעה בתוך והכלתם החג

 בעיקר נובעת האבל על הרגלים של השפעתם אם. הימים ספירות על ולהשפיע אבלות דיני לבטל ובכוחו

 מעותמש בו יש אם: המועד של אופיו בעניין למחלוקת כאן עדים אנו, בהם לשמוח המפורש מהציווי

 .שמחה מצוות בו אין אך שבת כמו ומיוחד נבדל יום שהוא או, ברגלים כמו השמחה ומצוות מיוחדת

 וליום השנה ראשל נוגעת אבלות דיני על המועדים של השפעתם במידת במשנה המובאת המחלוקת

 לתתחי כיום הכלל נחלת המועד היה כבר גמליאל רבן שבתקופת מכך ללמוד אפשר אולי. יחדיו כיפור

 .כיפור ליום במהותו הקשור הדין וכיום השנה

 שייך ואינו בו שמתחילה החדשה השנה מן חלק הוא השנה ראשש עולה א, ח בנדרים מהמשנה

 השנה מעגל של סיומו את השנה ראשב שרואה התפישה שלמרות להדגיש חשוב. שעברה לשנה

 של תוקפם לעניין לא לפחות, "השמשות בין" של כסוג נתפש אינו היום, החדש המעגל של ותחילתו

 .נדרים

 מביאים שבהם המועדים אותם של ברשימה המועדים כאחד השנה ראש נוכח א, י זבחים במסכת

 ."חברו את קודם מחברו התדיר כל" לכלל דוגמה לתת כדי במשנה מוזכר הוא. המוספים קרבנות את

 במסכת במשנה לתפקידו מאוד עד דומה בדיון השנה ראש של תפקידו, ט, יא מנחות, במשנה

, ימיו שני על, השנה ראשש במקרה המילה יום לקביעת הנוגעת פסיקה מובאת שם: לעיל המוזכרת שבת

 החלים ,השנה ראש ימי שני במנחות במשנה .המילה לפני התקופה את מאריך ובכך השבת אחרי מיד חל

 .שלהם רביהמ המספר, עשרהל הפנים לחם כיכרות של מספרם את מגדילים, שבת אחרי

 שבהם הימים ברשימת הרגלים שלושת עם יחד מופיע השנה ראש, ג, ה חולין מסכת, במשנה

 הבהמה של בתה את או אמה את מכר הוא אם לקוניו להודיע חייב לשחיטה הבהמה את המוכר

                                                                 
 .לאחריה להתאבל ממשיך אלא, השלושים גזרת את ולא השבעה גזרת את לא מבטלת ואינה שבעה למניין עולה השבת 296



106 

 

 של וקנייה מכירה המצריך, במיוחד חגיגי באופן שמצוין כחג מוכר זה שמועד מכאן. לשחיטה המסוימת

 פסחים בבלי" )בבשר אלא שמחה אין" הרי, שמחה יום של מובהק סממן גם זהו. גדולות בכמויות רבש

 (.א"ע קט

 גם מוזכר משניות באותן(. ו-ה, ט) פעמים שלוש" השנה ראש" המונח מוזכר בכורות במשנה

 רמאי רבי של שלדידו, באלול אחד הוא המוזכר השנה ראש ה במשנה. פעמיים, בתשרי אחד, התאריך

 על הוא הדיון. בתשרי לאחד מתייחס הנחקר המונח ו במשנה אך ,הבהמה למעשר השנה ראש הוא

 כמו, מושגי-כללי שימוש הוא אלו במשניות" השנה ראש" במונח שנעשה והשימוש ,הבהמה מעשר

 נקראים כלשהו לעניין המניין או הספירה תחילת המשמשים התאריכים כל: א, א השנה ראש במשנה

 תחילת לגבי מחלוקת שיש מכיוון. האחרים השנה ראשי פני על עדיפות בתשרי לאחד ואין השנה ראש

 התאריכים כל את המשמש, השנה ראש, הכללי במונח מסתפקות אינן המשניות, הבהמה מעשר שנת

 התאריכים אחד הוא בתשרי אחד. המדויקים בתאריכים בהמשך נוקבות אלא, ספירה מתחילים שבהם

 . האפשריים

 בו לעשות ראוי שלא טוב יום הוא, בתשרי אחד, שהתאריך בפירוש נאמר ה במשנה, כך על ףנוס

 .באלול ט"לכ הפעולה להעברת הסיבה וזוהי, בהמה לעשר כמו, מלאכה

. א, ט ובערכין ה, ב ערכין במסכת, במשנה" השנה ראש" המונח את פוגשים אנו פעמיים עוד

 בלשכה להימצא החייבים הבדוקים הטלאים למספר רבהקש השנה ראש את מזכירה ב בפרק ה משנה

 השנה גבולות את המציין תאריך זהו א, ט במשנה; ט, יא מנחות למשנה רעיוני דמיון תוך ,מועד מבעוד

 במשנה שנקבע כפי, ליובלים השנה ראש הוא המועד כאן, שוב. וגאולתן האחוזות מכירת לענייני

 .השנה ראש מסכת של הראשונה

 במסכת למשנה בניסוחו מקביל זה מקור. א, ג שקלים במסכת בתשרי אחד אריךהת נזכר עוד

 והן החג בפרוס עצרת בפרוס הפסח בפרוס הלשכה את תורמין בשנה פרקים בשלשה": ה, ט בכורות

 למעשר גרנות שלש" :נאמר בכורות במסכת, זאת לעומת..." עקיבא רבי דברי בהמה למעשר גרנות

 באדר ותשעה בעשרים אומר עזאי בן. עקיבא רבי דברי החג בפרס רתהעצ בפרס הפסח בפרס בהמה
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 בעשרים בסיון באחד בניסן באחד אומרים שמעון ורבי אליעזר רבי באב ותשעה בעשרים בסיון באחד

 ואי טוב יום שהוא מפני בתשרי באחד אמרו ולא באלול ותשעה בעשרים אמרו ולמה באלול ותשעה

 את כביכול כוללת בשקלים המשנה "...באלול ותשעה בעשרים ימוהוהקד לפיכך טוב ביום לעשר אפשר

 למעשר השנה ראש לגבי תוספת יש בבכורות המשנה בסוף ורק זהה המשניות המשך. בבכורות המשנה

 מהמשנה בשונה. השקלים בתרומת או בהמה במעשר, אחר בנושא עוסקת שהיא מכיוון, בהמות

 תוך, בלבד, בתשרי אחד, בתאריך אלא", השנה ראש" חבמונ משתמשת לא בשקלים המשנה, בבכורות

 .בבכורות במשנה כמו, טוב יום שהוא ציון
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 היקרויות מספר ומסכת סדר

 15 שביעית – זרעים

 שבת – מועד

 עירובין            

 השנה ראש            

 מגילה            
 

 קטן מועד           

1 

2 

13 
 
1 
 
2 

 1 נדרים – נשים

 0 נזיקין

 זבחים – קדושים

 מנחות                
 

 חולין                
 

 בכורות               
 

 ערכין               

1 

1 
 
1 
 
3 
 
2 

 0 טהרות

 

 במשנה השנה ראש – סיכום

: רבות במסכתות נמצאים בתשרי אחד התאריך או" השנה ראש" המונח כי עולה לעיל מהסקירה

 בכורות, חולין, מנחות, זבחים, נדרים, השנה ראש, קטן מועד, מגילה, שקלים ,עירובין, שבת, שביעית

 המקורות שרוב לציין מעניין. והנושאית התוכנית הבחינות מן מזו זו מאוד שונות מסכתות. וערכין

 בהיקרויות ושם, שביעית במסכת ורק אך אבל, זרעים מסדרי באים התאריך או המונח הוזכר שבהם

 עוסקים אלו שהקשרים מכיוון, המועד את לאזכר הטבעיים המקומות הם אלו. דשיםוקו מועד, רבות

 יש השנה ראשל שבו הקשר מהווים אלה כל. בהמה ומעשר קרבנות ובענייני בחגים, השמיטה בשנת

 קשר קשור השנה ראש. אלו לעניינים ספירה תחילת או התייחסות נקודת שהוא כיוון, מכרעת השפעה

 .ולפולחן לחגים, החקלאי השנה למעגל הדוק
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 סדר של הבודד הנציג. כלל ונזיקין טהרות בסדר נזכרים אינם התאריך או שהמונח לציין מעניין

 גבול אלא, דווקא משפחה או נשים לענייני נוגע אינו הוא אך, נדרים במסכת המונח הופעת הוא נשים

 מוגדרים אוהשנה  לוחל הקשורים בעניינים עוסקות אינן הללו המסכתות לרוב. הנדר של לתוקפו זמני

 . מהן המועד של היעדרו את להסביר ניתן וכך ויד על

 את המשרת, פנימי-יהודי מועד הוא, בתשרי אחד או ,השנה ראש, לעיל הנסקרים המקרים בכל

 האחוזות מכירת, יובל שנת, ודיניה שמיטה שנת כמו, לה רק המיוחדים לעניינים היהודית החברה

 על לדבר שלא, לתושב או לגר אפילו נוגעים אינם אלה עניינים .ועוד אבלות, ומילה עירוב דיני, וגאולתן

 של האוניברסלי ההיבט את מזכירים, בלבד אחת במשנה, השנה ראש במסכת רק. לנו שמסביב העולם

 שנים שתי בין ברור גבול מהווה, הנזכרים התחומים בכל ,השנה ראש. בהמשך אעמוד שעליו, המועד

 הפעולות של התוקף תקופות בין שמבדיל בזמן גבול, הקודמת לזו ולא דווקא החדשה לשנה ייךומשת

 .השונות

, ספירה או מניין, התחלה כנקודת מתפקד השנה ראש ,לעיל המוזכרים המקרים בכל, מזו יתרה

 האל ותמלכ הכרזת או דין יום, הבריאה זיכרון כיום, עצמאית משמעות לו חסרה. שונים לעניינים טכנית

 . עמו ועל עולמו על

 על הנאמר את דווקא ביותר יםהולמ במשנה הנדונים התאריך או המונח של ההיקרויות רוב

 אין, זאת לעומת. שונים הלכתיים בהקשרים קובעת זמן נקודת היותו: א, א השנה ראש במשנה המועד

 הפרק באותו ב שנהבמ שהוצג כפי, כולל דין כיום למשמעותו שמתייחסים מקורות המשנה ברחבי

 הלכתיים מערכות ושל זמנים של התחלה כמועד מצטייר במשנה השנה ראש. השנה ראש במסכת

 הפנימי תוכנו ואפילו, דין כיום המועד של תיאורו. רבים הלכתיים עניינים על המשפיע וכיום יהודיים

 .במשנה נוספים מקורות מתוך אשרור מקבל אינו, עצמו בפני כחג
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  תוספתאב ההיקרויות

, במשנה השם אותו את הנושאת מסכתה לעומת המועד על יותר רב חומר יש השנה ראש שבתוספתא אף

, פעמים 10: במשנה האזכורים למספר קרוב די כי אם, פעמים פחות בה מוזכר" השנה ראש" המונח

 יוהופעות למספר קרוב פעמים מספר בתוספתא מופיע, בתשרי אחד, התאריך גם. במשנה 13 לעומת

 .במשנה פעמיים לעומת, בתוספתא פעמים שלוש: במשנה

 34: שבמשנה לזו דומה בתדירות" השנה ראש" המונח מופיע התוספתא של האחרות במסכתות

 פעם רק השנה ראש למסכת מחוץ בתוספתא מופיע, בתשרי אחד, התאריך. במשנה 30 לעומת, פעמים

 .אחת

; ו, א) ברכות במסכת. במשנה בהן מופיע הוא ןשאי במסכתות גם מופיע הנדון המונח, בתוספתא

 בהקשר השנה ראש מוזכר ברכות במסכת. אחת בכל פעמיים המונח נזכר( יט, ב) פאה ובמסכת( יג, ג

 קביעת של בהקשר, ההלכה באותה פעמיים המונח מופיע פאה במסכת 297.המועד של ולברכות לתפילות

 במסכת. וללקט לבוא מרבי זמן, לעניים ביתהמר ההנאה את שיאפשרו, בשדות הקש לשרפת הזמנים

 .ירקות למעשר השנה ראשכ בתפקידו( ו, ב) המונח של בלבד אחד אזכור יש תרומות

 פעמיים שם מופיע הוא. במשנה ולא בתוספתא רק" השנה ראש" מונח מופיע סנהדרין במסכת גם

 הדחק בשעת ורק השנה אשר לפני להיעשות חייב העיבור. השנה בעיבור שדנה(, ז, ב) ההלכה באותה

 את למנות שמטרתה ,האחרים המועדים ברשימת מופיע המונח ב"ה א"פ שבועות במסכת 298.אחריו מיד

 299.מקריב שהציבור השעירים מספר

                                                                 
 .המועד של הברכות בתוכן הדן בסעיף ,הפרק בהמשך ידונוי אלו הלכות 297
 .א"ע ז השנה ראש בבלי גם ורא 298
 נראה. ועצרת השנה ראש, כיפור יום, חג, פסח, דשיםוח ראשי: המקובל הסדר מן שונה זו בהלכה המועדים סדר 299

 אינו תשרי מועדי של סדרם גם אך, הופר – וחג עצרת – הכרונולוגי הסדר, הרגלים רשימת לתוך הוכנסו תשרי שכשמועדי
 היה ניתן אולי. השנה וראש כיפור יום, חג: סדרם זו בהלכה, וחג כיפור יום, השנה ראש במקום: הפוך אלא, כרונולוגי

 ואחד כיפור ביום םישני, בחג שמונה: בהם המוקרבים שעירים של היורד במספר תשרי מועדי של ההפוך סדרם את לתלות
. בחג ושמונה בפסח עהשב, חודש ראש בכל אחד: עולה רשימה הייתה כולה הרשימה של תחילתה אך ,השנה ראשב

 .נפרדות רשימות שתי יחד כאן שהודבקו היא התחושה
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 19, שביעית במסכת הן הנחקר המונח של ההופעות מרב, בתוספתא גם כך, במשנה כמו

 השנה של השנה ראש הוא בתוספתא גם, הבמשנ שביעית במסכת המונח של לתפקידו בדומה 300.פעמים

 לעבודות, הירקות למעשר מס שנת של לתחילתה ברור מועד, כך על ונוסף, השמיטה שנת, השביעית

 גם י, ח שבשביעית מעניין. פרוזבול של ולתוקפו סיומן ומועד השביעית השנה לקראת המותרות השדה

 ."שביעית מוצאי של השנה ראש, "זה במונח מתוארת השמינית השנה של תחילתה

 בדבר המחלוקת על הנשען, השנה ראש ימי בשני העירוב עניין על נסב הדיון ב, ד עירובין במסכת

 במשנה הנדון לזה קרוב בנושא נוגעת זו הלכה. ארוך אחד כיום או ימים כשני אלו ימים של תפישתם

 .לעיל המוזכרת ז, ג עירובין

 ראש, זהים אינם שהמקורות פי על אף. ג, ה חולין למשנה מקבילה ט, ה חולין במסכת ההלכה

 ובת אם מכירת על לקוניו להודיע המוכר חובת: כבמשנה ההקשר באותו חולין בתוספתא מופיע השנה

 .מסוימים מועדים לקראת בבהמות

 בהקשר מופיע הראשון האזכור(: יז, יג; יב, ו) פעמיים מופיע הנחקר המונח מנחות במסכת

 יש אם: ולמקדש לכוהנים בהקשר – והשני, הפרק בהמשך שיידונו השנה ראש של הברכות להלכות

, כאן. אותו מקבלים היובל שנת של השנה ראשב נופלת שמשמרתם הכוהנים, אחוזה שדה של הקדש

 ולא החדשה לשנה השייך כמועד השנה ראש מצטייר, לעיל המוזכרת, א, ח נדרים למשנה בדומה

 .ביניים כתקופת

 שבהם השבוע בימי דנה זו הלכה. יא, א בערכין ההלכה באותה המונח מוזכר יםפעמ שלוש עוד

 השבוע ימי באותם רק לחול יכול השנה ראש, קמא תנא לפי: זה בנושא מחלוקת ומציגה המועדים חלים

 לבין השנה ראש בין, אנונימית היא גם, האחרת הדעה לפי. ניסן של עיבורו ביום או הנף יום חל שבהם

                                                                 
 .י, ח; טו, ד; יג, יא, ט, ז-ג, ב; יב-יא, ו-ה, ב, א שביעית תוספתא ראו 300
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 שנה של במקרה, חמישה או, השבוע ימי ארבעת על שעולה מרווח להיות יכול לא הבא השנה ראש

 301.מעוברת

 בכורות למשנה המקביל במקור, ט, ז בכורות במסכת גם, בתשרי אחד, התאריך מופיע בתוספתא

 בעניין מחלוקת שיש מכיוון, שוב. בהמה מעשר גרנות קביעת בעניין המחלוקת את הכולל, ה, ט

 המושג את שמתאר", השנה ראש" במונח ולא, המדויק בתאריך נוקבת ההלכה, מספר אריכיםת ומוצעים

 הן התאריך נזכר שבהם הפעמים שאר. שונים בתאריכים לחול שיכול המועד שם את המציין הכללי

 .בהמשך מפורט לדיון ויבואו השנה ראש מסכת בתוך

 שבהן, ושבועות סנהדרין, תרומות, פאה, ברכות במסכתות המונח של הופעותיו שלמרות, נסכם

 אמנם. חקלאי בהקשר לרוב הם והאזכורים זרעים מסדר חלק מהוות רובן, במשנה מופיע אינו הוא

 נושא, השנה עיבור על בדיון השנה ראש נזכר כאן גם אך, נזיקין סדר בתוך נכללת סנהדרין מסכת

 וגם במשנה גם, השנה אשר של שמקומו לראות אפשר. כאחד ולחקלאות השנים לקביעת הקשור

 וסיומן תחילתן את מהווה הוא ככזה. ולשמיטין לשנים, הירקות למעשר השנה ראשכ הוא, בתוספתא

 תאריכו או" השנה ראש, "בתוספתא, גיסא מאידך. החקלאי השנה במעגל הקשורות שונות מלאכות של

 נדרים, קטן מועד, להמגי, שקלים, שבת: במשנה מופיעים הם שבהן רבות במסכתות מופיעים אינם

 אזכורים להוציא, מועד בסדר מופיע אינו השנה ראש בתוספתא כי בבירור נראה זו מרשימה. וזבחים

 אחד אזכור יש בתוספתא. במשנה השנה ראש למסכת והושוו לעיל שנדונו, השנה ראש במסכת רבים

 בסדר מופיע שהוא םפעמי שבע לעומת, עירובין במסכת נמצא והוא מועד בסדר השנה ראש של בלבד

 יום היותו, למשל, המועד של נוספים היבטים בתוספתא נדונים, החקלאי ההיבט על נוסף. במשנה זה

 תחושה יש, המשנה לעומת. ועוד עירוב על ימים משני המורכב המועד של והשפעותיו ברכותיו, טוב

 היותו הוא העניין של ועיקרו אגב כבדרך מוזכרים, החקלאי מלבד, האחרים ההיבטים כל שבתוספתא

 בשימוש נמצא" השנה ראש" המונח, בתוספתא גם. ומעשר שמיטה שנת של תחילתה השנה ראש של

 . במחלוקת שנוי אינו, בתשרי אחד, ותאריכו לכול וידוע כברור

                                                                 
 ראו, בשבת הרביעי ביום חל לעולם השנה ראש כי קומראן כת אנשי של משמעית החד הקביעה לאור מעניין זה דיון 301

 .ברבים התקבל טרם "ראש ו"אד לא" שהכלל משתמע זו מהלכה גם .סעיף על מגילות קמראןב בפרק , הקודם בפרק
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 בפרט אוניברסלי דין וכיום בכלל דין כיום השנה ראש של משמעויותיו בתוספתא וגם במשנה גם

 הספירות תחילת יום בתשרי אחד של היותו, זאת לעומת. השנה ראש למסכתות ץמחו נדונות אינן

 אלו כל, שונים הלכה ענייני על זו עובדה של והשפעתה ימים משני המורכב טוב יום היותו, החקלאיות

 הוא השנה ראש כי הוא והתוספתא המשנה מתוך שנוצר הרושם. הקבצים בשני אחדות פעמים מוזכרים

 נתפס המועד. במערכת אחרים מרכיבים על המשפיע ומרכיב, שלמה ממערכת חלק, דועוי מקובל מועד

 לבד – עצמי תוכן בעל חג כיום ולא, שונים הלכתיים זמן מעגלי בין המפריד טכני כציון בעיקר

 .התוספתא את המייחדת, בברכות הליטורגית מההתייחסות

 אפשר. עיצובן בשלבי נמצאות עדיין המועד של הנוספות התוכניות המשמעויות, שני מצד

 במשנה כמו, יותר אגדי אופי בעל הוא השנה ראש על תוכני חומר: אחרת בדרך גם זו תמונה להסביר

 כמו. ההלכתיות בהשלכות ויותר בו מתעניינים פחות והתוספתא המשנה עורכי. ב, א השנה ראש

 תוכןהו, שונים הלכתיים םהיבטי עבורב זמן כציון השנה ראש של תמונה מציגה התוספתא, המשנה

 .דיו מפותח אינו שלו פנימיה

 

 ההלכה במדרשי ההיקרויות

 אחד, עצמו התאריך זאת לעומת. אזכורים 43, רבות פעמים" השנה ראש" השם מצוי ההלכה במדרשי

 . אחת פעם רק מופיע, בתשרי

 החודש כי לומדים, א בפרק, לעיל שהוזכרו המכילתות משתי חלקית המקבילים המקורות בשני

 לא שהתורה מכיוון נדרש הלימוד. תשרי, השביעי החודש על המדברים מהפסוקים ניסן הוא הראשון

. ניסן דווקא לאו ,הראשון הוא אחר חודש כל או שתשרי להניח ואפשר הראשון החודש של בשמו תבנוק

 לפני קיםשנבד השמורים הטלאים מספר של בהקשר גם הקבצים בשני" השנה ראש" המונח מוזכר שם

. הקרבנות עבורב בדוקים טלאים מספיק שיש לוודא יש שבת אחרי מיד חל השנה ראש אם. שחיטתם
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 על נוסף. קודם שהוזכרו ובתוספתא שבמשנה במקורות כמו 302,השנה ראש של טובים ימים בשני מדובר

 . השמיטה שנת של בהקשר השנה ראש מופיע י, כג יוחאי בר שמעון דרבי במכילתא, כך

 ראש ולא המכפר כיום כיפור יום על הדיון: שונים עניינים 11-כב פעמים 23 המונח מופיע ראבספ

 קדושים ספרא) ערלה דיני החלת זמן קביעת(; ט, ח פרק, ה פרשה מות אחרי ספרא) המכפר כיום השנה

 שצריך הפרקים ארבעת ברשימת(; ט ג פרשה קדושים ספרא) החמישית השנה של בהקשר(; ז ג פרשה

 ח פרשה קדושים ספרא) היום באותו בנה ואת האם את מכר אם – לחברו הנמכרת הבהמה על ודיעלה

 ליום השנה ראש בין ולא הרגלים בין בתורה והלקט הפאה ציווי של מיקומו על לדרשה בהקשר 303(;י

 פרשה אמור ספרא) השופר תקיעת על בדיונים המונח נזכר פעמים 11(; יא י פרשה אמור ספרא) כיפור

 פרשה בהר; ז א פרשה בהר ספרא) השמיטה שנת בהקשרי פעמים שלוש 304(;ה-ג ב פרשה בהר; ח-ו, יא

 פרק ב פרשה בהר ספרא) החמישית השנה לקידוש בהקשר אזכורים שלושה 305(;א פרק א ופרשה, ט א

 (. י ג פרק ג פרשה בהר ספרא) היובל לפני השדה לגאולת ובהקשר(; א ג פרק, א ב

 במדבר ספרי) השופר לתקיעת בהקשר כולם: פעמים שלוש מוזכר הנחקר נחהמו במדבר בספרי

  306"(.תרועה ותקעתם" ה"ד עג פסקה בהעלותך

 הפסוק במדרש, ראשונהפעם הב: ט, טו ובפרק י, י פרק זוטא בספרי השנה ראש מופיע פעמיים

 . (9, טו במדבר) הקרבן הבאת לזמן בהקשר, ובשנייה(, 10, י במדבר) החג בקרבנות העוסק

 אלוהים ידי על הגזרות גזרת על במדרש פעמיים: דברים בספרי השנה ראש מופיע פעמים שלוש

 שמיטה שנת בענייני אחת ופעם 307'"(,ה עיני תמיד" ה"ד, יב, מ עקב פרשת דברים ספרי) השנה ראשמ

 "(. מעשר כל את תוציא" ה"ד, כח קט פסקה ראה פרשת דברים ספרי)

                                                                 
 .ו ,יב, י"רשבד מכילתא; "לכם והיה" ה"ד, ה פרשה, דפסחא מסכתא, בא, ישמעאל דרבי מכילתא ראו 302
 שנדונו לעיל. ,מקור זה מקביל למשנה חולין ה, ג ולתוספתא חולין ה, ט 303
 ידונו בהמשך בפרק ד, בסעיף המוקדש לנושא.י ,וא השופרשעניינם ה ,מקורות אלו 304
 המוזכר לעיל. ,י ,רשב"י כגדמדרש זה דומה למדרש במכילתא  305
 .השנה ראש של לשופר המוקדש בסעיף, ד בפרק דונויי המקורות 306
 יום הדין. ראש השנהשל  ובסעיף המוקדש להיות ,המקור יבוא לדיון מפורט בהמשך הפרק 307
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 על דין גזר לגזירת בהקשר פעמים ארבע 308:תנאים במדרש המונח מופיע נוספות פעמים תשע

 לדברים תנאים מדרש) הנביא חנניה מות על במדרש פעמיים 309(;12, יא לדברים תנאים מדרש) ישראל

  310.הבהמה למעשר השנה ראש לקביעת בהקשר שלוש ועוד(; 3, יג

 במדרשי מופיע אינו, יהשביע בחודש אחד, המועד של המקראי התיאור, ובתוספתא במשנה כמו

 . התנאים

. רחב אינו הנחקרים התאריך או המונח יםמופיע שבהקשרם הנושאים מגוון, תנאים במדרשי גם

. השופר ובתקיעת השונות החקלאיות המצוות של הדינים קיום לצורך הזמנים בקביעת מדובר לרוב

 הרקע על דווקא התנאיים הההלכ במדרשי יחסי גדול נפח מקבלים השופר תקיעת על והדיון הלימוד

 את מבצעים שבה הדרך ולא, תוקעים שבו הכלי לא – במקרא דיה מפורשת אינה זו מצווה: המקראי

 .ברמז הפסוקים מתוך השופר הלכות את וילמד הדרשן שיבוא צורך יש לכן. התקיעות את או התקיעה

 שצוטט במדרש מופיע החדשה לשנה אלוהיו ידי על ישראל של דינו נגזר שבו כיום השנה ראש

  311.יא פרק לדברים תנאים ובמדרש'", ה עיני תמיד" ה"ד, יב, מ עקב פרשת דברים בספרי: קבצים בשני

, אחד מצד. השופר ובתקיעת בשמיטה מתמקד התנאים מדרשי של ביותר הגדול שהריכוז נראה

 בתורה מוזכרות ופרש ותקיעת שמיטה. המדרש של טבעו נוכח מאוד הגיוני העניין, לעיל שכנאמר כפי

 אזכור אל ומגיע הפסוקים בסדר שהולך המדרש. לפרשנות רב מקום ומשאירים נהירים אינם והפסוקים

 .מהותן את מסביר אף ולעתים, אחריהן למלא יש בדיוק איך מדייק מצוותה של מפורש

. ובתוספתא במשנה לנמסר מסוימת במידה מקבילים בשופר לתקיעה הקשורים המדרשים רוב

 בעיקר הוא הללו המדרשים של הייחוד. מדרש מול משנה: הספרותית הסוגה באופי בעיקר הוא שוניה

 .התורה מפסוקי נלמדת ההלכה בדיוק איך, בהסבר, בלימוד

                                                                 
 אני. מחקרי חיבור הוא הקובץ שכל מכיוון ,התנאים במדרש שנמצאים המדרשים של מקורםל באשר גמור טחוןיב אין 308
 .11-5גל, פרשת מעשרות, עמ' יאשר ס-בר גם ראו. אלו במדרשים הדן בסעיף זה נושא דנה
 בהמשך הפרק. ,כיום הדין לראש השנהדון בסעיף המוקדש יהמקור י 309
(. בתוכו מוזכר גם התאריך עצמו, אחד 22, השנה א, א )מדרש תנאים לדברים יד מדרש זה הוא מקבילה למשנה ראש 310

 בתשרי.
 .לעיל הערה ראו 311
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 למה מעבר, הדין כיום השנה ראש של התוכני ההיבט פיתוח מופיע אחד במדרש, כך על נוסף

 .זה בנושא ובתוספתא במשנה שנמסר

 

 האמוראית בספרות ההיקרויות

 העיבוי בהתפתחות משמעותי שלב עוד מציג לרבדיה האמוראית לספרות התנאית מהספרות המעבר

 והממד הלאומי כממד, חדשות בשאלות נוגעים האגדה ומדרשי התלמודים. היום של התוכני

 ייןהמנ תחילת הוא בתשרי אחד שלגביהם נוספים עניינים, בתשרי באחד השנה ראש של האוניברסלי

 מהם אחד שכל במסכת, התלמודים מביאים כך בתוך. זה ביום הנערך השמימי הדין של ומשמעותו

 או הקוסמית במשמעותו, האחרון הדין ליום המתייחס, יחסית רב אגדי חומר, השנה ראשל מקדיש

, האוניברסלית במשמעותו או, הלאומית היהודית במשמעותו; מותו אחרי הפרטי האדם של כמשפטו

 . הפרק בהמשך בהרחבה תידון השנה ראשל זה דיון של שיוכו משמעות. אנושית הכלל

 ובמסכתות השנה ראש של שמו את הנושאת במסכת, שבתלמודים האמוראי החומר על נוסף

 הדנים הפסוקים על, רבה ובמדבר רבה ויקרא, האגדה במדרשי השנה ראשל הנוגע חומר יש, האחרות

 רעיונית-התוכנית ההתפתחות על לעמוד ניתן באמצעותו. ובתנחומא כהנא דרב בפסיקתא וכן, במועד

 . המועד של

 אזכורים 200-מ יותר": השנה ראש" בשם יותר נרחב שימוש יש בתלמודים, סטטיסטית מבחינה

 ראש נזכר האמוראים של המדרשיים במקורות גם. הירושלמי בתלמוד 180-מ ויותר, הבבלי בתלמוד

 בספרות נזכר, בתשרי אחד, התאריך", השנה ראש" המונח שלעומת ענייןמ. פעמים 70-מ יותר השנה

 התאריך. רבה בוויקרא אחת ופעם בירושלמי חמש, בבבלי פעמים 12: בלבד פעמים 18 האמוראית

 .האמוראי ברובד כלל נזכר אינו, השביעי בחודש אחד או הראשון, המקראי

 מתייחסים האזכורים כל לא, כמובן. פעמים 184" השנה ראש" המונח נזכר הירושלמי בתלמוד

 ההלכתיים" השנה ראשי" על מוסבים מקצתם שכן, בתשרי אחד, זה חיבור במרכז שעומד לתאריך

 המשנה של הניתוח מתוך כצפוי(. בהמה למעשר, לרגלים, למלכים) התנאיים במקורות הנמנים האחרים
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 שהקשרו הסקירהן מ עולה כללי אופןב. פעמים 63, שביעית למסכת שייכים האזכורים רוב, והתוספתא

, מעשרות במסכת פעמים חמש, דמאי במסכת פעמיים המונח נזכר עוד. חקלאי לרוב הוא המונח של

 אלו מסכתות. בביכורים פעמים וחמש בערלה פעמיים, בחלה פעמיים, שני במעשר פעמים ארבע

 לחקלאות נושק אלו מסכתות לש דיונן מרכז, הסדר של מטיבו. מהבבלי ונעדרות זרעים לסדר שייכות

 .השונים ותוצריה היבטיה על

 גם. פעמים 56, השנה ראש במסכת מרוכזות ההיקרויות רוב, בירושלמי גם, החיבורים כבשאר

 באחד השנה ראשמ לבד, האחרים השנה ראשי לשלושת מתייחס המונח מהיקרויות ניכר חלק זו במסכת

 .בתשרי

 של היקרויות יותר גם יש, מהירושלמי יותר והמעובד הארוך, הבבלי בתלמוד כי מפתיע לא

 מסדר החקלאיות המסכתות כל של מהבבלי היעדרן שלמרות מפתיע. פעמים 216", השנה ראש" השם

 שאר לעומת המונח של היקרויות יותר עדיין בו יש, החקלאי הדיון של רובו את המרכזות, זרעים

, הכללי בחשבון רק לא הכמותית מהבחינה החיבורים לכ את לעקוף מצליח הבבלי, מזו יתרה. החיבורים

 במסכת הן, החיבורים בשאר כמו, הנחקר המונח של ההיקרויות רוב. השנה ראש מסכת בתוך גם אלא

 . פעמים 115, השנה ראש

 בראש חודש כראש השנה ראש של מעמדו על המצביעים מקורות מופיעים בבבלי שגם מעניין

 :ובראשונה

ראש השנה ועל תשרי מפני תקנת המועדות". וכיון דנפקי אאלול "ועל אלול מפני 

 312אתשרי למה לי. וכי תימא. דילמא עברוה לאלול. והאמ' רב חיננא בר כהנא.

מימות עזרא ואילך לא מצינו אלול מעובר. לא מצינו דלא איצטריך. הא איצטריך 

א מעברינן ליה. והא קא מיקלקלא ראש השנה. מוטב תיקלקל ראש השנה ול

                                                                 
 .כהנא בר נאמר לא 95 מינכן י"ובכ"; 'ר אמר כהנא בר חיננא רב" לונדון י"בכ 312
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ליקלקלו כולהו מועדות. דיקא נמי. ]דקתני[. "ועל תשרי מפני תקנת המועדות". 

  313שמע מינה. )בבלי ראש השנה יט ע"ב(.

 שלפיה עמדה מביע אלא", השנה ראש מיקלקל הא" כי מהאפשרות נבהל אינו הסוגיה בעל

 על: "המשנה לשון על דעתו את מבסס הוא. עצמו השנה ראשמ יותר חשובים תשרי בחודש המועדות

 מכך וכתוצאה אלול עיבור של באפשרות מדובר, י"רש של פירושו לפי." המועדות תקנת מפני תשרי

 פחות חשובים הגולה בני החכמים בעיני אם ברור לא. כהלכה שלא הגולה בני ידי על השנה ראש חגיגת

 לפי גם. סוכותו כיפור ליום בהשוואה נחות, השנה ראש, עצמו המועד שמא או ישראל ארץ מיושבי

 אם בוודאות לדעת אפשר אי אם באלול השליחים יציאת של המטרה מה ברור לא הסוגיה של הסיפא

 .לאו או יעברוהו

 השנה לראש מתייחס הנחקר המונח היקרויות של מסוים חלק בבבלי גם, החיבורים בשאר כמו

 .בניסן ולאחד ולאילנות בהמה למעשר

 22-ו, רבה בוויקרא, 23, הרוב". השנה ראש" המונח של היקרויות 63-כ יש אגדה במדרשי

 של תמיד הוא המונח מופיע שבו ההקשר האגדה במדרשי שדווקא לציין מעניין. כהנא דרב בפסיקתא

 נרחב עיסוק מאפשר הללו החיבורים של האגדי האופי: ברורים הדברים. הדין ויום השנה תחילת

 .המועד של הרעיוניים בתכנים

: העיקריים המועד היבטי שלושה לפי והאמוראיים התנאיים המקורות את אנתח הבא בסעיף

: המיוחדות הברכות ותוכן; המועד של והפרטיקולריים האוניברסליים היבטיו; דין כיום השנה ראש

 .ושופרות זיכרונות, מלכויות

 

                                                                 
 .140, מינכן י"כ לפי 313
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 ל"חז בספרות המועד של תכניו. 2. ג

 לדבר המשנה חכמי של דרכם. עצמה במשנה םברורי עקבות השנה ראש סביב הדיון שלהתפתחות נראה

 לרמוז או רעיוניות משמעויות להביע רגילים החכמים באמצעותן .הדיון עיקר הן הן, מעשיות הלכות על

 בצורה המועד של הרעיוניים בהיבטים עוסק השנה ראש ממסכת מיעוט שרק העובדה את .להן

, המסכת את המרכיבות המשניות 35 כל סך מתוך, הראשון בפרק ב-ו א, בלבד משניות שתי: מפורשת

 דופן יוצא הוא זה מיעוט של קיומו עצם גם אבל 314.המשנאי הדיון את כמאפיינת גם לראות אפשר

 היא שבו לנושא, יחד גם והלכתי רעיוני, תוכני מבוא מוצאים איננו אחרת מסכת בשום". דרשני" ומבקש

 מהן או שבת מהי, בסופה ולא יחתהבפת לא, מסבירה אינה, לדוגמה, שבת מסכת 315.עוסקת

 אבות לט על ההלכה את בפתיחתה מביאה איננה גם היא. היום של הרוחניות או הרעיוניות המשמעויות

 היישר נכנסת היא 316.בה ההלכתי הדיון רוב בנס שעליה, המסכת של העיקרית המשנה שהיא, מלאכה

 בהצגה עוסקת אינה קידושין מסכת .בשבת האסורות ביציאות, שבת בהלכות העיסוק קורת עובי אל

 לקדש הכשרות ההלכתיות הדרכים ברשימת פותחת אלא, החכמים בעיני קידושין מהם רעיונית

 דנה היא שבו הנושא את מציגה אינה מהן אחת אף: ויומא, ביצה, פסחים מסכתות גם כך 317.אישה

  318.בהמשכה ולא המסכת בתחילת לא רעיונית הצגה

, בהרחבה הנושא של וההלכתית תוכנית-הרעיונית מההצגה ילהמתח השנה ראש מסכת רק

 זו תופעה .מועד כל של משמעותו את המציינת ההצגה ואחריה 319,השנה ראשי כל רשימת באמצעות

                                                                 
 מבוא עדריה הוא בכלל התלמודית הספרות של המאפיינים אחד כי טוען הוא. 850-849 'עמ, העברי המשפט, אלון ראו 314

 .האחרות בתרבויות המשפטית בספרות מהמצב בשונה ,ומושגים מונחים והגדרות
 את בתחילתה שמביאה מסכת שום שאין הוא בספרו קובע פרנקלש הכללים אחד. 282' עמ, המשנה דרכי, פרנקל ראו 315

 .כולה מסכתה מוסבת ליהעש העיקרית המשנה
 .דומה רעיון מביע הוא שם, 10' עמ, בשבת האסורות לאכותהמ, גילת ראו 316
 קידושין מסכת של הראשון הפרק עריכת מלאכת ,זהר של לדידו. 32-28, 22-18, 14' עמ, היצירה בסוד, זהר ראו 317

 יםמוצג העריכה באמצעות. ממנו הנובעות כפיפות של המשמעויות כל על ,קניין לוכ קודם הם שקידושין כך על מצביעה
, וולפיש ראו קידושין במסכת הראשון הפרק של העריכה חקר לתולדות. האישה קידושי לגבי החכמים של והתפישה רעיוןה

 .קידושין מסכת
. וכפרה תשובה, כיפור יום של המרכזיים ההיבטים של רעיונית פריסה, ח-ז, ח יומא מסכת של בסיפא לראות ניתן 318

, הואגד מדרש, פרנקל ראו .יותר כלליים אגדה בדברי מסכתות סיום של ריות הרחבה התופעה מן חלק בו לראות ואפשר
 .707, 704' עמ
 הנושא הוצג שבהם המקרים בין) הלשון דקויות על נסב שם הדיון אמנם. "ארבעה" ה"ד, השנה ראש בתוספות ראו 319

 ללשון אחדות דוגמאות באתר ותמובא אך (,נזכר לא הוא שבהם המקרים לבין, הנדונה במשנה כמו", הן" הגוף כינוי בעזרת
. ועוד( ב"ע יז חולין בבלי..." )הן פגימות שלוש(, "א"ע מט שבועות בבלי..." )הן שומרים ארבעה: "הנושא הצגת של דומה
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 מהמשניות שונה אופי בעלות שהן, הראשונות המשניות ששתי אפשרות מעלה זו עובדה. ייחודית היא

 כדי, חודש ראש עומד ענייניו שבמרכז, הקובץ אל ומצורפות אחר ממקור אולי מובאות, בהמשך הבאות

 .השנה ראשב אכן העוסקים, שלה ולסיפא לכותרתה המסכת את להתאים

 באחד השנה ראש של ומשמעותו מהותו בענייני, השאר בין, דנות אלו ראשונות משניות שתי

 המסכת לתוך הללו ותהמשני שתי של לאריגתן תחילה אתייחס. שונות במערכות תפקודו ועל בתשרי

 ראש של השונים בהיבטים התמקדות תוך תוכנן את אנתח מכן לאחר. מציגות שהן העריכתי גיוןיולה

 . בתשרי באחד השנה

למלכים ולרגלים,  320משנה א: ארבעה ראשי שנים הן: באחד בניסן ראש שנה

באחד באלול ראש שנה למעשר בהמה, ר' לעזר ור' שמעון א' באחד בתשרי. באחד 

באחד בשבט  322ראש שנה לשנים ולשמיטים וליובלות, לנטיעה, לירקות. 321בתשרי

  323ראש שנה לאילן, כדברי בית שמי. בית הלל בחמשה עשר בו:

בארבעה פרקים העולם נידון: בפסח על התבואה, בעצרת על פירות  324משנה ב:

שנ' היוצר יחד  325האילן, ובראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו כבנומרון,

  326לבם המבין אל כל מעשיהם; ובחג נידונים על המים:

 במכילתא דרבי ישמעאל וגם בתוספתא מובאות מקבילות למשנה א:

 

 

                                                                                                                                                                                           
 לקראת או המסכת בתוך מקומו אלא, המסכת בפתיחת אחרים במקרים מופיע אינו הוא, מקובל היה זה שניסוח אףש רואים
 .סופה

 .הידיעה א"הב מופיע" שנה" המילה הפרמ י"בכ 320
 ".בתשרי ובאחד, "פרמה י"כ לפי. ב משנה כבר זוהי' גדמבריייוק פרמה, קויפמן י"בכ למשניות החלוקה לפי 321
 ".לירקות" לפני ו"וי מופיע כאן גם ,פרמה י"בכ 322
 כתוב פרמה י"בכ. יותר בבהיר" אומרין" כתוב ,"הלל בית שמאי בית" השורה מול ,שמאל בצד ,קויפמן י"כ שוליב 323

 '".אומ"
 .פרמה י"וכ קויפמן י"כ של החלוקה לפי ג משנה 324
 ".מרון בני" פרמה י"בכ 325
 ציטוט המשניות לפי כ"י קויפמן. 326
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 מכילתא דרשב"י פסחא,  משנה, ר"ה, א, א 
 רבין, -פרשה א )הורוביץ

 (7-6עמ' 

 תוספתא ר"ה א, א

  שנה ראש בניסן באחד

 ולרגלים למלכים

 ראש לחדשים  ניסן

 ליםלמלכים ולרג

 למלכים  ראש השנהניסן 

 ולחודשים ולתרומת ולרגלים, 

 327שקלים ויש אומ' אף לשכר בתים

 

 באחד, "מדויק בתאריך נוקבת המשנה: שניים הם משנתנו לבין המכילתא בין הבולטים ההבדלים

 הוא ניסן שלהם החודשים מניין עניין את משמיטה המשנה; בעלמא" ניסן" – המכילתא לעומת", בניסן

 המכילתא לעומת", השנה ראש" לשון נוקטת המשנה שרק הוא החשוב הדבר אולי אך ;אשוןהר

 אמנם" לחודשים" הביטוי א, א השנה ראש בתוספתא שגם לציין חשוב 328..."ל ראש" על שמדברת

 ויש שקלים לתרומת: "אחריהם שבאה ובתוספת" ולרגלים למלכים" אחרי רק אך, ברשימה מופיע

 נוקבת טינה המכילתא כמו אך", השנה ראש" במונח משתמשת התוספתא גם." םבתי לשכר אף אומרים

 מקורית משנה בתוספתא כאן נשמרה כי טוען אפשטיין". בניסן: "אומרת אלא המדויק בתאריך

, במכילתא כמו ברשימה כראשון מופיע אינו" לחודשים" בתוספתא מדוע מסביר אינו הוא אך 329,קדומה

 . ברשימה הפריטים כאחד אלא

 המשנה של עיסוקה שעיקר בכך המשנה מן" לחודשים" הביטוי השמטת את מסביר גינצבורג

 את מפרשת המכילתא, המשנה לעומת. הלכתית מינה נפקא א במשנה החודשים לעניין ואין בהלכה

 את לפרש כדי", לחודשים ראשון"ל, זה לעניין נזקקת היא לכן, סדרם לפי ומתקדמת התורה פסוקי

 לעומת המשנאי המקור של קדמותו את מכך למד, לאפשטיין בניגוד, גינצבורג 330.היטב שבווליי הפסוק

 . שבתוספתא זה

                                                                 
 '".או"ל מקוצרת "מריםוא"ו"; חודשים" לפני ו"וי אין ברלין י"בכ. ערפורט י"כ לפי 327
 .78-76' עמ, והמכילתא המשנה בין היחס על, גינצבורג ראו 328
 .365' עמ, ת"לס מבואות, אפשטיין; 257ראו אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה, עמ'  329
 .78' עמ, והמכילתא המשנה בין היחס על, גינצבורג ראו 330
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 מכיוון, תמוה לי נראה המשנה עורך ידי על" לחודשים" של ההשמטה לעניין גינצבורג של הסברו

 היותל יכול. וקידושם קביעתם, החודשים בענייני עוסק השנה ראש מסכת של רובה, במשנה שדווקא

 ממקור או וממנה, דורשת שהיא בפסוק הדברים מסדר נובע באמת במכילתא הדברים הופעת שסדר

, בחודשים רבות בפועל עוסקתש מהמשנה כולו הנושא השמטת אך. התוספתא למדה, אחר משותף

 הראשונות המשניות ששתי לכך נוספת כהוכחה בעיניי ונראית דיה ברורה אינה, קידושםבו תחילתםב

 אחרי, בתוספתא השלישי למקום החודשים עניין העברת קשה, כן כמו. אחר ממקום זו למסכת הובאו

 מסכתא ישמעאל דרבי מכילתא כבר. דיו ברור אינו ההלכתית מינה הנפקא עניין גם". ולרגלים למלכים"

 ז, א"הריטב. בלבד אדר חודש של העיבור עניין את" לחודשים ראשון"מ לומדת, ב פרשה, בא דפסחא

 ז ה"ר בבלי. המועדים סדר לקביעת חשובה החודשים סדר קביעת כי פירש", בניסן' בא ר"ת" ה"ד, א"ע

 כעניין החודשים עניין את מונה אינה הראשונה המשנה מדוע, זו לשאלה הקצרה תשובתו את מציע א"ע

 סקעו שלנו התנא כי, היא תשובתו ?השנה ראש הוא בניסן אחד שלהם העניינים ברשימת הראשון

 אי אם שואלים בתוספות וכבר מאליה ברורה אינה זו מסקנה. החודשים בענייני ולא השנים בענייני

 שלושה שיעברו אפשר ולפיה, הנדרים לגבי בגמרא הקודם בדיון שהועלתה האפשרות את להבין אפשר

 פותבתקו עוסקת" משנתנו אמנם כי טוען מח-מז ה"לר מנוחות מי. שלמה שנה תעבור לא אך, רגלים

 331.דחוק נראה וההסבר(, מח, שם" )בחדשים ישירות לא אבל( רגלים' ג) משנה בפחות שמסתיימות

 העניינים ברשימת כוללת א"ע ז ה"ר בבבלי שמובאת הברייתא, במבוא כבר שהוזכר מעניין דבר ועוד

 נראה ליו. כלל אחרים במקומות נזכר אינו זה תחום. העיבורין את גם השנה ראש הוא בניסן אחד שלהם

 ראשון כדבר בתורה הראשון החודש של הראשון לאזכור המתייחס הקדום הנוסח הוא המכילתא שנוסח

 ביטוי שאינו "השנה ראש" הביטוי את מכירה טרם שהמכילתא העובדה גם. אחרים עניינים מוסיף ואז

 .כך על מעידה מקראי

                                                                 
 .התוספות את המבאר ,כהנא מנחם הרב של חיבורו הוא מנוחות מי 331
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 הבאות המשניות של כזיהמר לנושא קשורות אינן השנה ראש במסכת הראשונות המשניות שתי

 . כולה המסכת של ככותרת שהוכרז לנושא אלא 332,החודש ולקידוש חודש לראש, אחריהן

 כי נראה 333.דיו ברור אינו הפרק שאר לבין וביניהן המשניות שתי בין והתוכני העריכתי הקשר

 יםשנ ראשי ארבעה: הדמיון דרך על אחריה מובאת ב ומשנה, המסכת לנושא פתיחה היא א משנה

 חומר לארגון החכמים נטיית היא אלו משניות שתי של לרצף נוספת אפשרות 334.פרקים בארבעהו

  335.האגדית ב במשנה המלווה, ההלכה היא א משנה: אגדה בדברי בליווי הלכתי

, כמכילתא" לחודשים"ב הרשימה את שהתחילה, קדומה משנה של קיומה את מניח 336אפשטיין

 ראש השנה ניסן: "א, א השנה ראש תוספתא כדוגמת ברשימה החודשים את כללה הפחות לכל או

 א משנה של הקדום המקור. הזה הפריט את השמיט שלנו המשנה עורך ולחודשים..." למלכים ולרגלים,

 השנה ראש, בתשרי לאחד עבר מכן לאחר ורק, ניסן באחד שלהם השנה ובראש בחודשים התחיל

 במשנה שמוזכרים השונים לעניינים שנה ראשי מארבעה ועובר העריכתי הציר נמשך ב במשנה. לשנים

, הבאה למשנה ממשיך הזה הציר. ב במשנה שמוזכר בלבד אחד השנה ראש, בעלמא השנה ראשל א

 ועוסקת ממשיכה המשנה והלאה וממנה, ותשרי ניסן, 12 מתוך חודשים בשני שמתמקדת, ג משנה

 337.החודש קידוש בנושא

 ראש מסכת של רובה עוסק שבו, החודש קידוש לנושא מבוא הן הראשונות שהמשניות התפיסה

 ג משנה, שאחריהן החודש קידוש משניות לבין ביניהן עריכתי-הגיוני רקש על יעלהצב מנסהה, השנה

 יסוד בהנחת מדובר כי, פרנקל יונה, ממורו ששמע הרעיון את מעלה 338וולפיש. יחידה דעה אינה, ואילך

                                                                 
 המשניות שתי כי טוענים, השנה ראש למסכת הםיבהקדמות, ה' עמ, המשנה, וקהתי 307' עמ, המשנה, אלבק 332

 ,החודש קידוש של הנושא את מקדימות הן איך להבין קשה אך ,כולה המסכת לתוכן כללית הקדמה מעין הן הראשונות
 .לעיל דיון ראו. הוזכר לא כלל החודשים נושאש מכיוון

 מעין השנה ראש מסכת של הראשונות המשניות בשתי רואה וולפיש. 50' עמ, שיטות עריכת משנה ר"ה, וולפיש ראו 333
 היחס על, גינצבורג גם ראו. הכללית הספרותית למסגרת להתחבר להן שתאפשר בדרך עוצבו הן, לדעתו. מלאכותית יצירה

 .77' עמ, והמכילתא המשנה בין
 תענית במסכת יותר מתאים להיות יכול היה ב משנה של מקומה, 44' עמ, שיטות עריכת משנה ר"ה, וולפיש לדעת 334

 .קרבנותיהם ועל הרגלים על שמדברות ,י"פ מנחות סכתמבו
 .237' ועמ 35-33' עמ, ואגדה מדרש, פרנקל ראו 335
 .364' עמ, ת"לס מבואות, אפשטיין ראו 336
 שם, שם. 337
 .48-47' עמ, שיטות עריכת משנה ר"ה, וולפיש ראו 338



124 

 

. בהמשך ההלכתיים היבטיו על שיידון, השנה ראש לנושא במבוא מדובר ,פרנקל של לדידו. הפוכה

 339.קרוב לנושא דילוג או" אסוציאטיבית סטייה" מין הוא וקידושו החודש ראש נושא

 בקביעה צורך יש, השונים השנה וראשי הדין ימי מתקיימים מתי לדעת כדי, ליכט של לדידו

 נושא את להסדיר יש, א בפרק הראשונות ותהמשני שתי אחרי, לכן. החודשים של והמדויקת הנכונה

 340.וקידושם עדותם, החודשים קביעת

. מהם אחד הוא בתשרי אחד, שנים ראשי ארבעה של קיומם על מכריזה א, א השנה ראש משנה

 ובלתי להסבר נזקקת בלתי, בטוחה הופעה. הפרק בתחילת המרכזי כמונח מופיע השנה ראש המונח

 כלשהו צורך מרגישים או תוהים אינם הם. מדובר במה ברור המשנה רכישלעו תחושה נותנת זו מסויגת

 ולא המסכת בתחילת לא, לעניין אסמכתאות להביא או מקורותיו מהם, השנה ראש מהו להסביר

 שקובעת 341הלכה היא א משנה. לכול וידוע מקובל, ברור מינוח הוא השנה ראש, לדידם. בהמשכה

 המבנה. בתאריכים ולדיוק הנכונה להבנתה גדולה חשיבות יש גם לכן, בישראל הפרט חיי לגבי דינים

 .הכלל על ומקובל ידוע בה שהנאמר התחושה את מחזק רק והעניינים התאריכים כרשימת שלה

 יש בתורה. בתורה עקבות לו שאין, המשנה של חידושה הוא השנים ראשי ארבעת של מניינם

 כיום מוזכר, בתשרי אחד, השביעי בחודש אחד. ןניס הוא, הראשון בחודש אחד: בלבד אחד שנה ראש

 בתורה זכר אין באלול ולאחד בו ו"לט או בשבט לאחד. השנה כראש לא אך, תרועה זכרון או תרועה

 ומעשר, באלול ואחד בשבט ו"ט או אחד: חדשים ונושאים תאריכים שני מוסיפה א משנה 342.כלל

  343.לאילן השנה וראש בהמה

                                                                 
 .השנה ראש בתוספתא הדן הסעיף בתת ,הפרק בהמשך זה בנושא ארחיב 339
 .134' עמ, המשנה הוראת על, כטלי ראו 340
 .237' ועמ 35-34' עמ, ואגדה מדרש, פרנקל ראו 341
 ,. וולפיש מציין שאחד בתשרי הוא ראש החודש השביעי63-ו 52-51ראו וולפיש, שיטות עריכת משנה ר"ה, עמ'  342

מכירה את שני  ,א הש". גם מכילתא דרבי ישמעאל, בא, מסכתא דפסחא, פרהשנה צאתבחודש זה נחוג חג האסיף הנקרא "ו
 אלו בלבד.השנה הראשי 

 .אליו להגיע המשנה ובמאמץ ארבע המספר של בחשיבותו דן הוא שם. 52' עמ, שיטות עריכת משנה ר"ה, וולפיש ראו 343



125 

 

 ולא שנה ראשי שלושה רק יש, זו במשנה המצוטטת, שמעון ורבי אלעזר רבי של דעתם לפי

 תנא: בהמה למעשר השנה ראש בו שחל לתאריך בנוגע קמא תנא על חולקים אלו חכמים 344.ארבעה

. בתשרי באחד – לעיל המוזכרים החכמים ושני באלול באחד בהמה מעשר של תחילתו את קובע קמא

 לעומת. הרשימה מן להוציאו ויש כלל השנה ראש אינו באלול אחד התאריך, לדידם, אחרות במילים

 345.הספירה תחילת את מהווה הוא שלגביו נוסף היבט מקבל בתשרי אחד, זאת

 שנה ראשי שלושה רק יש ולפיה, המשנה של מזו שונה גישה נוקטת, א פרק, השנה ראש תוספתא

 שהתוספתא אף, בשבט עשר בחמישה או באחד לאילנות השנה לראש אזכור בתוספתא אין. ארבעה ולא

, לנטיעות השנה ראשכ בתשרי באחד הדנה, ח הלכה א בפרק. בשבט ו"ט, עצמו התאריך את מכירה

 אם, בשבט עשר חמשה עד אסורין[ השנה ראש לפני יום שלושים] זו נטיעה ופירות: "...השאר בין נאמר

 למעשר הקשור כתאריך טבשב ו"ט מופיע, ט הלכה, הבאה בהלכה גם." רבעי רבעי ואם ערלה ערלה

 וליקט וחזר השמש בא שלא עד בשבט עשר חמשה בערב אתרוג ליקט: "מאתרוג התרומה ולהפרשת

 בתאריך מכירה שהתוספתא שאף נראה מכאן" ...זה על מזה מעשרין ואין תורמין אין השמש משבא

 אינה התוספתא. כך לו קוראת אינה ולכן, השנה כראש בשבט עשר בחמישה מכירה לא היא, ובחשיבותו

 תחילת הוא התאריך 346.הלל בית של דעתם את רק ומביאה התאריך לגבי הבתים מחלוקת את מזכירה

 347.בתשרי באחד השנה ראש של מסוים והיבט האילן פירות בעבור מס שנת

 ראשי שלושת: אחד דופן יוצא ובה אחידה רשימה מהווים במשנה המוזכרים השנה ראשי ארבעת

, החקלאית השנה במעגל, בטבע הקשורות הזמן ספירות את מתחילים, ובשבט ריבתש, באלול, השנה

 אחד ואילו. ויובל שמיטה, וירקות נטיעה, אילן, בהמה מעשר – ישראל לארץ הקשורות במצוות גם ולכן

 השנה במעגל, בטבע קשור שאינו, לאומי-היסטורי לעניין השנה ראש הוא, הכלל מן היוצא, בניסן

                                                                 
 .לספירתם השונות שיטותהו השנה ראשי מספר על לסוגיה ,א"ע ח-ב"ע ז השנה ראש בבלי ראו 344
 בפרוס: הבהמה למעשר גרנות שלושה יש. בהמה מעשר לגבי נוסף דיוק מובא, לעיל שסקרתי, ה, ט בכורות במשנה 345

 15-ל השווה", חצי" משמעותו" פרוס"ש מכיוון בתשרי א על הגרנות אחד נופל שוב ,זו הלכה לפי. והחג העצרת, הפסח
 .בתשרי אחד או באלול ט"כ הוא החג לפני" חצי" (.אתר על ם"הרמב פירוש ראו) יום
 אף, המחלוקת את להביא צורך רואה אינה ולכן הלל כבית זה במקרה פוסקת שהתוספתא להיות יכול ,מןהאופט לדעת 346

 .29 הערה 10' עמ, חדשה גישה, האופטמן ראו. אותה מכירה אולי היאש
 לשתי אותן ומשווה ,השנה ראש בתוספתאש השנה בראשי הנוגעות ההלכות את מנתחת המחברת. 14-9' עמ, שם 347

 ארבעה של המסורת את מכירה אינה שהתוספתא העובדה ,האופטמן של לדעתה. השנה ראש במשנה ותנשוהרא המשניות
 .עליו ומוסיפה ממנו לומדת שהמשנה הקדום המקור היא כי מוכיחה שנה ראשי
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 בתוך כפועל הוא ברוך הקדוש עם וביחסיו ישראל בעם אלא, בארץ התלויות תובמצוו החקלאית

 – ישראל בעם הקשור ואחד, בטבע הקשורים מעגלים שלושה מציגה א שמשנה סכםנ, לכן. ההיסטוריה

 . לאלוהיו העם בין המחבר, דתי-חברתי-האנושי המעגל

 מייצג בניסן אחד של היותו רותלמ: הדופן יוצא לבין הכלל בין זיקה גם שמתקיימת לציין חשוב

 במקביל הרגלים שלושת של בטיבם ביטוי לידי הבא, מובהק חקלאי גוון גם בו קיים, ההיסטורי המעגל

 וחידוש הטבע התעוררות את שמסמל, האביב חודש הוא ניסן, כך על נוסף. ההיסטורית למשמעותם

 .הפוריים כוחותיו

 אחד. יותר כמשמעותי בולט בתשרי באחד השנה ראש, הטבעיים השנה ראשי שלושת מתוך

 באלול אחד לגבי: מחלוקת יש מהם אחד כל ולגבי בלבד אחד לעניין שנה ראשי הם בשבט ואחד באלול

. בתשרי באחד חל בהמה מעשר כי הטוענים, שמעון ורבי אלעזר רבי לבין קמא תנא בין מחלוקת יש

 לאילנות השנה ראש כי טוענים האחרונים. להל בית לבין שמאי בית בין מחלוקת יש בשבט אחד לגבי

, קשורים אמנם, עניינים לחמישה השנה ראש והוא, מחלוקת אין בתשרי אחד לגבי רק. בשבט ו"בט חל

 הוא, החקלאי-הטבעי השנה למעגל קשור, השנה ראשי שאר כמו, בתשרי שאחד אף, לכן. שונים אך

 .האחרים התאריכים משני יותר משמעויות ועמוס כחשוב מצטייר

 דתי-חברתי-האנושי, השני מעגלל זיקה המקיים היחיד הוא בתשרי באחד השנה ראש, נוסף דבר

 חקלאיים היבטים בתוכה כומסת ליובלות השנה ראש גם בתשרי אחד של היותו. בניסן אחד שייך שאליו

 אם. הנחלות חלוקת אחרי" האידיאלי" הקדום למצב חזרה היא היובל שנת. כאחד דתיים-וחברתיים

 חוזר הכול היובל שנת של מתחילתה, האלוהי הצדק ואתו, השנים במרוצת הופר החברתי הצדק

 וחלוקתה הארץ כיבוש הוא האידיאלי הקדום המצב או ההיסטורי האירוע היובל בשנת אם גם. לקדמותו

 ההעובד מתוקף, מצרים יציאת לבין זו היסטורית סיטואציה בין קשר מתקיים עדיין, השבטים בין

 בהיסטוריה האל הנהגת ושל מצרים יציאת של יוצא פועל הם המובטחת בארץ וההתנחלות שהכיבוש

 וגם מצרים בארץ כגרים שלנו העבר תודעת מתוך הנעשה, עבדים בשחרור מתבטא זה קשר. הישראלית

י" אלוהינו לבין בינינו הקשר מתוך י ּכִׁ י ָהָאֶרץ לִׁ ים ּכִׁ רִׁ ים גֵׁ ָמדִׁ  ַאֶתם ְותֹוָׁשבִׁ  (.23, כה ויקרא" )יעִׁ
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 ראשי ארבעת בין החשוב השנה ראשכ בתשרי באחד השנה ראש של מעמדו את מחזקים אלו כל

 .בניסן באחד השנה ראש עם ההדוקים קשריו את וגם השנה

 השנה ראש: עיקריים היבטים שלושה יש השנה ראששל עולה והאמוראית התנאית הספרותמ

 האנושות לכל הנוגע, אוניברסלי כמועד השנה ראש; אחריו הבאה לשנה גורלות נקבעים שבו, הדין כיום

 של ותוכנן; מיוחד מעמד לעם מעניק או בלבד ישראל בעם הנוגע, פרטיקולרי או ,כולו העולם ולכל

 . מביאות שהן הרעיוני המגוון על השנה ראשל המיוחדות הברכות

. לעיל המוזכר הסדר לפי ,שונים בחיבורים משתקפים שהם כפי, אלו מהיבטים אחד כל אפרט

 הסדר לפי השונים היבטיו על המועד מוזכר שבהם והאמוראים התנאים מתקופות בחיבורים אדון

  .עריכתם של הכרונולוגי

 

 השנה בראש הדין מוטיב של מקורו

 בחיי רבנו כמו, התורה פרשני. ך"בנ ולא בתורה לא מפורשת בצורה מוזכר אינו זה ומרכזי חשוב מוטיב

 סתומה זו שפרשייה מעידים, השנה ראש על האחרים הפסוקים ואת כג ויקרא את בפרשם, אלואברבנ

  348.המועדים שאר כמו ברורה ואינה

, דיין מפורטות ואינן ברמז שמוזכרות, אחרות למצוות השביעי בחודש אחד את משווה בחיי רבנו

 העם לכל נמסרה התורה. בסוד רנמס ולכן ונעלה פנימי הוא העניין, לדידו. וציצית תפילין מצוות כמו

 .וסודי נשגב זה שעניין מכיוון, הנשמות עולם זיכרון את בשכלם להשיג יכולים העם רוב ואין, כולו

 זה ביום. בלבד' ה יראי, לנבחרים אלא, העם לכל מיועד שאינו" מדע" הדין ליום קורא אברבנאל

 ואילו, הטבע חוקי לפי מתרחש םהעול משפט. ישראל ומשפט העולם משפט: משפטים שני מתרחשים

 .האלוהים ידי על הפרטית ההשגחה בתחום נמצא, מקיימים שהם והמצוות התורה בזכות, ישראל של זה

                                                                 
 .20-19' עמ, נזכרו לא מדוע, שנדורפי 348
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 מפני הדין יום על להגן נועדה הסודיות כי דורש, האזינו פרשת את בדרשתו", עיניים יפה" בעל

 לשאר ולא, לו רק אך, ישראל עם לכל הדין יום סוד את גילה הוא ברוך הקדוש, לדידו. העולם אומות

 349.האומות

 כדי ,הכרח הדין יום של המוטיב בהסתרת רואה", יקר כלי"ה בעל, מלונטשיץ אפרים שלמה רבי

 יושב הוא ברוך הקדוש מתי אדם ידע אם. השנה כל במשך חוטאת והתנהגות ראש הקלת למנוע

 .הדין ליום יחכה אלא, יום בכל תשובה יעשה לא, למשפט

 הקשר. הדין יום זה יום של היותו לבין, השביעי בחודש אחד, התאריך בין קשר רואה ן"מבהר

 בתורה כרמז נמסר שהעניין טוען ן"הרמב גם 350.הכיפורים יום חל שבו החודש ראש שהוא בכך טמון

 .והחכמים הנביאים בימי וכקבלה

 השביעי בחודש אחד של בהקשר המופיע כרוןז בין מסוים קשר לראות אפשר כי דורש ן"הרמב

 רוח כל להפקד זכרון חוק תביא כי: "השנה ראש במוסף" כרונותז" בברכת שמופיע כפי הדין לבין

ְזֹּכר: "הרחמים אלא, הדין בהקשר לא דווקא זכרון מופיע התורה פסוקי שברוב מעניין." ונפש ים ַוּיִׁ  ֱאֹלהִׁ

ת ֹנחַ  ֶאת ָמה ָּכל ְוֶאת ַהַחָּיה ָּכל ְואֵׁ תוֹ  רֲאׁשֶ  ַהְבהֵׁ ָבה אִׁ ר ַבתֵׁ ים ַוַּיֲעבֵׁ ם ַוָּיֹׁשּכּו ָהָאֶרץ ַעל רּוחַ  ֱאֹלהִׁ  "ַהָמיִׁ

ְזֹּכר" (;1, ח בראשית) ים ַוּיִׁ ל ֶאת ֱאֹלהִׁ ְׁשַמע ָרחֵׁ ֶליהָ  ַוּיִׁ ים אֵׁ ְפַתח ֱאֹלהִׁ (; 22, ל בראשית" )ַרְחָמּה ֶאת ַוּיִׁ

י" י ֶאת ְוָזַכְרתִׁ יתִׁ י ֶאת ְוַאף ַיֲעקֹוב ְברִׁ יתִׁ ְצָחק ְברִׁ י ֶאת ְוַאף יִׁ יתִׁ , כו ויקרא) "ֶאְזֹּכר ְוָהָאֶרץ ֶאְזֹּכר ַאְבָרָהם ְברִׁ

י" (;42 ְלָחָמה ָתֹבאּו ְוכִׁ ר ַהַּצר ַעל ְבַאְרְצֶכם מִׁ ֹעֶתם ֶאְתֶכם ַהֹּצרֵׁ ְזַּכְרֶתם ַבֲחֹצְצרֹות ַוֲהרֵׁ ְפנֵׁי ְונִׁ יֶכם' ה לִׁ  ֱאֹלהֵׁ

יֶכם ְונֹוַׁשְעֶתם ֹאְיבֵׁ  לרוב זכרון מופיע והכתובים הנביאים בספרי. נוספים רבים עודו( 9, י במדבר" )מֵׁ

ָגלֹות ֲעֹוְנֶכם ַהְזַּכְרֶכם ַיַען' ה ֲאֹדָני ָאַמר ֹּכה ָלכֵׁן" :החטאים על הענישה של השלילי במובן דווקא  ְבהִׁ

יֶכם ְׁשעֵׁ ָראֹות פִׁ יֶכם ְלהֵׁ יֶכם ְבֹכל ַחֹטאותֵׁ ילֹותֵׁ ָזֶכְרֶכם ַיַען ֲעלִׁ שּותִׁ  ַבַּכף הִׁ י" (;29, כא יחזקאל) "ָתפֵׁ ְבחֵׁ  זִׁ

ְזְבחּו ַהְבָהַבי ְזֹּכר ַעָתה ָרָצם ֹלא' ה ַוֹּיאכֵׁלּו ָבָשר יִׁ ְפֹקד ֲעֹוָנם יִׁ ָמה ַחֹטאוָתם ְויִׁ ם הֵׁ ְצַריִׁ , ח הושע" )ָיׁשּובּו מִׁ

                                                                 
 אותוב מהגויים הדין יום עניין עלםיה תא אייבשיץ' ר מסביר שם(. חמישי דרוש) דבש יערות גם ראו דומה פירושל 349

 .נווהינ לאנשי נבואתו את מלמסור ובהימנעותו מהאל בבריחתו יונה נאחז שבו גיוןיה
 .רכ' עמ, ן"הרמב דרשת ראו 350
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ְבנֵׁי' ה ְזֹכר(; "13 ת ֱאדֹום לִׁ ם יֹום אֵׁ ים ְירּוָׁשָלִׁ . רבים ועוד( 7, קלז תהלים" )ָבּה סֹודַהיְ  ַעד ָערּו ָערּו ָהֹאְמרִׁ

  351.ך"הנ אל מהתורה" זכרון" המונח משמעות של התפתחות במקרא שחלה לטעון אפשר אולי

 בטוחה כך כל בצורה הזה המוטיב להופעת אותנו מכין שהיה חומר אין השני הבית בספרות גם

 בחודש באחד הרואה ורתלמס םמסוי רמז לראות אפשר בלבד חיבורים בשני רק. במשנה ובולטת

 . הדין יום השביעי

 שמיםה בגרמי מביט אברם בלילה השביעי בחודש באחד כי מסופר( 16-18, יב) היובלים בספר

 לראות אפשר זה בלילה שדווקא אברהם תובנת(. שם, שם" )בגשמים השנה מעשה יהיה מה לראת" כדי

 בחודש באחד, השנה ראשש אוחרתהמ ל"חז תפישת עם יפה מסתדרת, כולה לשנה הגשמים מצב את

 היובלים בספר נאמר לא זה דבר .והגשמים הגורלות נקבעים, השאר בין, שבו, הדין יום הוא, השביעי

 . מפורשת בצורה

 המוטיבים, הדין בעת הנפתח והספר הנפשות דין של מעניין תיאור יש אברהם צוואת בספר

. העולם כל את לו להראות מיכאל מהמלאך בקשמ אברהם מותו לפני. בתלמודים מאוחר יותר שיופיעו

 מבקש הדיין זה במשפט. לנפשות ומשפט דין של למעמד עד עצמו את מוצא אברהם יב בפרק

. הטובים ומעשיה הנידונה הנפש חטאי רשומים שבו הספר את לפניו לפתוח אותו המשרתים מלאכיםהמ

 אחרי, נפשו של דיוק ליתר או, האדם של ןהאחרו בדינו אלא, השנתי הדין יוםב כאן מדובר אין, כמובן

, זאת עם יחד. והרעים הטובים האדם מעשי תולדות בוש אחד ספר אלא, ספרים כאן אין גם. מותו

 .ל"חז בספרות לפיתוח וזוכה לנו מוכר הזה המוטיב

 .פתיעהמ היא במשנה הדין כיום בתשרי באחד השנה ראשל המפורשת הראשונה ההופעה, לכן

 ויום הקוסמי האחרון הדין יום בין ל"חז בדרשות סמיכות על המתבססת, הצעה אציע בהמשך

 כיום השנה ראש את מעצבים ל"חז ,לדעתי. שנתי דין כיום השנה ראש אל, אדם כל של הפרטי המיתה

, לאחר אחד זמן ממעגל במעבר שנוצר לימינלי זמן עם התמודדות שמאפשר ,מעבר טקס מתקיים בוש

                                                                 
 .רכה-רכא' עמ, ן"הרמב דרשת גם ראו 351
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 סוציולוגים שתיארו כפי, דין של קונוטציה נוצרת כאן. חדשה לשנה מתשמסתיי מהשנה במעבר

 . בהמשך כך ועל שונות בחברות יםימינליל טקסים שחקרו ואנתרופולוגים

 

 השנה ראש מסכת, במשנה הדין יום

 השונות בספירות, המסכת של המרכזי כנושא ידה על שהוכרז נושאה, השנה בהתחלות דנה א משנה

 בפרקים דנה ב משנה. מתחילות הללו הספירות שבהן בזמן המדויקות בנקודות, ווניםמג עניינים לגבי

 – 353וחג השנה ראש, עצרת, פסח – בשמם להם קוראת שהיא הסיבה זאת ואולי 352,נידון העולם שבהם

 . מדויקים בתאריכים לנקוב במקום

. הדין כיום וכרזהמ, היחידי השנה ראשכ בתשרי באחד, מאליו מובן הנראה באורח, דנה ב משנה

 אף אך", נידון, "השונים היבטיו על", העולם" שבהם מועדים הם זו במשנה המופיעים התאריכים שאר

, רשימה של סגנון באותו, מונה השנייה שהמשנה העובדה דווקא. השנה ראש נקרא אינו מהם אחד

 354.המשניות תיש בין העקרוני ההבדל את מדגישה, מהם אחד הוא בתשרי שאחד שנה מועדי ארבעה

 ראש של אריגתו הוא השנייה של עניינה. השונים השנה ראשי של מנייתם הוא הראשונה של עניינה

 ובו, השנה ראשב מדובר שבה החגיגית מהלשון. מקביל תפקיד בעלי האחרים המועדים בין השנה

 הפרקים תרי פני על ייחודו את להדגיש מבקשת, לפניה א משנה כמו, ב שמשנה בבירור עולה, בלבד

 . נידון העולם שבהם

 מציגה ב משנה גם, הראשונה למשנה בדומה. נוספים באפיונים מתבטא בתשרי אחד של ייחודו

 שלושת רשימת היא, נידון העולם שבהם הפרקים את המונה, הרשימה: אחד דופן יוצא ובתוכה רשימה

 התאריכים עם חולק א הבמשנ בניסן שאחד כפי. רגל שאינו, בתשרי באחד ,השנה ראשו, הרגלים
                                                                 

 ראש לחגי ששייך עתיק כמוטיב השופט אלה של המוטיב את מזהה המחבר. 148-146' עמ ,תהלים ,מובינקל ראו 352
 שנת של לרעיון ביותר שקרוב רעיון. האלוהי וכצדק המקורי הקוסמי הסדר כהחזרת טוהשיפ פעולת את מבין הוא. השנה
 .זה במועד ידו על הבאה השנה סדרי עתיקבלו השנה בראש האל להמלכת קשורים אלו כל ,מובינקל של לדידו. היובל

 ולא פרקים באמת הם, מעצרת לבד, וחג השנה ראש, פסח, זו ברשימה מניםהנ החגים שרוב לראות ניתן ,כך על נוסף 353
 .בלבד אחד יום של מועדים

 חל בפסח התבואה של הפרק) המסכת של הראשונות במשניות המוצגות המערכות שתי בין חפיפה ישש מציין וולפיש 354
 הוא שלו החודש שראש בתשרי חשמתר בחג החל המים פרק גם וכך, השנה מראשי אחד הוא שלו החודש שראש, בניסן
, 68' עמ, הדין יום, וולפיש ראו. ב-ו א במשניות המוצגות המערכות בין מוחלטת זהות מניח הדבר אין אך(, השנה ראש

 .19 הערה
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 ב במשנה בתשרי אחד כך, מסוימים לעניינים השנה ראש היותו, הספירה תחילת היותו את האחרים

 יום וגם השנה ראש גם שהוא היחיד הוא בתשרי אחד. הדין כיום אופיו את התאריכים שאר עם חולק

 . אחת ובעונה בעת המערכות לשתי ששייך היחיד, הדין

 גם ביטוי לידי בא ב במשנה התאריכים שאר לבין השנה ראש בין ההבדל כי מוכיח וולפיש 

 פרקים בארבעה: "הכללי במשפט פותחת המשנה הלשוני ברובד 355.הלשוני בזה וגם התוכני ברובד

, הנושא על מלחזור שנמנעים, חסרים-אליפטיים הם בעקבותיו הבאים והמשפטים" נידון העולם

, האחרון הדין פרק בתיאור." האילן פירות על בעצרת התבואה על פסחב": "דוןני, "והפועל", העולם"

 השנה ראש על לדבר כדי רק 356".העולם, "הנושא על לא אך", נידונין, "הפועל על חוזרת המשנה, החג

 העולם באי כל השנה בראש: "אותו ומרחיבה מפורטת בצורה המשפט חלקי כל על חוזרת המשנה

 לאסמכתא פסוק המשנה מוסיפה השנה ראש של בתיאורו רק, ודוע זאת." כבנומרון לפניו עוברין

 ביום נידון האדם הפסוק לפי" .מעשיהם כל אל המבין לבם יחד היוצר שנאמר: "15, לג תהליםמ

 מהנחת נובעת זו הבנה. טבעי על-ופלאי אוניברסלי-היסטורי אלא, חקלאי-טבעי אירוע אינו זה: הבראו

 להוסיף מציעה אני. אלוהי שיפוטי תהליך בעצם היא האל ידי על האדם בני של מעשיהם שהבנת היסוד

, יודע' ה. וסולח אדם כל של המניעים את מבין' ה כי", המבין" המילה מפשט הלימוד את גם זו להבנה

 אסמכתא גם מהווה זה פירוש. וסלחנית אוהדת במגמה בהם ומתבונן אדם בני של מעשיהם את בוחן

 כי ובטוחים סמוכים האדם בני כל: דין יום היותו למרות השנה אשר של והשמח החגיגי לאופיו

 כל על המשנה חזרת. חטאו אם אפילו, להם ויסלח מניעתם ואת נסיבותיהם את, אותם יבין אלוהיהם

 את והופכות השנה ראש של במשמעות נוסף עומק יוצרות תהלים מספר הפסוק והבאת המשפט חלקי

 .הדין פרקי שאר של מזה יותר וארוך למורכב תיאורו

 ולא הוא ברוך הקדוש ידי על האדם של והישיר הפרטי בדין מתמקד השנה ראש, התוכן מבחינת

 . עקיפה בדרך האדם על והמשפיעות בחקלאות הקשורות הטבע בתופעות

                                                                 
 .54-53' עמ, ה"ר משנה עריכת שיטות, וולפיש ראו 355
 במשפט המופיעים מאלו שונים פועלבו אנושב השנה ראש שהופעת מכיוון, זאת חלקית בחזרה צורך יש ,וולפיש לדעת 356

 .53' עמ, שם. המשנה של הכללית תחילתה לבין החג על המשפט בין מפרידה, הכללי הפתיחה
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 357,אלון בעקבות, טוען וולפיש, התוכני וברובד הלשוני ברובד, אלו חשובים הבדלים שני סמך על

 פרק לכל, שונים בפרקים נידון העולם, אחד מקור לפי. יחדיו שונים מקורות שני בקתבהד מדובר כי

 אחד ביום" כבנומרון" הוא ברוך הקדוש לפני עוברים העולם באי כל, השני המקור לפי. משלו היבט

 359.השנה בראש 358,בלבד

 בפרקים ןהנידו בעלמא העולם לעומת, העולם באי כל נידונים השנה ראשב – הלשון שינוי מתוך

 ראש של בתיאורו, לכן. האדם בני על שמשפיעים, הבריאה או הטבע הוא שהעולם לומדים – האחרים

 ."העולם באי כל, "יותר מפורשת לשפה המשפט של הנושא שונה, םבאד הנוגע השנה

 ל"שחז מעניין. הדין יום הוא בתשרי באחד השנה ראשש קדומה ל"חז מסורת משתקפת במשנה

 זו בחירה. טבעי ולא רוחני שנה ראש היותו למרות, הדין יום של התוכן את בניסן לאחד לייחס בחרו לא

 בין, אלו שבמשניות ברשימות הדופן יוצאי שני בין לחבר הזדמנות נוצלה לא: ב-ו א במשניות משתקפת

 השנה ראשי ארבעת בין היחיד, בניסן אחד שדווקא אף. העולם באי כל של הדין יום לבין בניסן אחד

 ביותר מתאים מועמד להיות יכול היה, האלוהי לבין בינו ומקשר והאנושי החברתי להיבט שמתייחס

 אחד כנראה 360.בלבד טבעי שאינו מיוחד רוחני היבט מתקיים בו, האנושות של הדין כיום גם לשמש

 ריהההיסטו עם מזוהה, מצרים ליציאת אמיץ קשר הקשור פרטיקולרי מועד בהיותו, מתאים אינו בניסן

 שואפת שליצירתו, אוניברסלי כמועד לתפקד יכול לא כן ועל, בה האל של תפקידו ועם ישראל עם של

 .ב משנה

, ל"חז של לעומתית בחירה היא בניסן אחד לעומת הדין כיום בתשרי באחד שהבחירה ייתכן

 למועד אותו והפכו המידה על יתר הראשון בחודש אחד את שהבליטו, הכיתתיות למסורות המתנגדים

 .בתורה לכתוב גמור בניגוד

                                                                 
 .110' עמ, מחקרים, אלון ראו 357
-בתת ,זה פרק בהמשך זה במקור אדון" .יום בכל נידון אדם: "נוספת דעה יוסי' ר מביא ,יג, א השנה ראש בתוספתא 358

 .השנה ראש תוספתאב קהעוס הסעיף
 ראו. אגדה מדרש הוא השנה ראש על והחלק, אגדה היא המשנה רוב: ספרותיות סוגות שתי כאן רואה פרנקל גם 359

 .שונים מקורות בשני מדובר כי וולפיש בטענת תומך זה סגנוני הבדל. 237' עמ, ואגדה מדרש, פרנקל
 רוחנית להתבוננות פנוי ואינו התבואה בקציר עסוק החקלאי ,בניסן. מעשיים הסברים להיות יכולים הנוכחי לעיצוב 360

 מטרדות העברי החקלאי פנוי, התחילה לא עוד אחריה והבאה נגמרת אחת חקלאית שנה כאשר, בתשרי רק. במעשיו
 .71-70' עמ, הדין יום, וולפיש גם ראו. בוראו מול עמידתו בעת הנדרש הנפש חשבון ואל עצמו אל עיסוקיו
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 לגבי ל"חז של מיוחדת ומחשבה תחילה כוונה של קיומה את מוכיח הנוכחי העיצוב, לדעתי

 לכך שורשים שאין העובדה רקע על במיוחד בולטת זו תחילה כוונה. בתשרי באחד השנה ראש המועד

  361.במקרא הדין יום הוא השביעי בחודש שאחד

 בין. והרוחני ההיסטורי, האנושי לבין והחקלאי הטבעי בין השנה שרא מחבר המשנאי בעיצובו

 הנשגב לפני העמידה לבין, האל שציווה החקלאיות המצוות בקיום הקשורים, והחקלאות הטבע מחזור

 העל, הפלאי הממד מעורב הזה הזיכרון ביום. כולה לאנושות שובהח היסטורי לאירוע הזיכרון ביום

 הנוגעים היבטים בו שיש הדין מוטיב הוא, הקשר את המאפשר, תוכניה המרכיב 362.האלוהי, טבעי

 .הנידון האדם של המוסריות במידות וגם ובחקלאות בטבע

 ברוך הקדוש לפני הדין את מתארים הם כאשר החכמים של שבפיהם המטפורה ביותר מעניינת

 ישראל ארץ שבנוסח וז, המועדפת הגרסה 363.כבנומרון לפניו האדם בני של כמעבר מתואר המעמד. הוא

 הגרסה 364.בגדודים, צבאיות ביחידות מדברת, בגמרא שמואל בפי נמסר המקורי שמשמעה, המשנה של

 י"רש של כפירושו, לעשרם כדי צר מעבר פתח דרך העוברים בכבשים מדברת, מאוחרת בספרות הנפוצה

 לפי 365.(א"ע יח ה"ר) "אמרנא כבני – תרגימו הכא? מרון כבני מאי: "בגמרא האחר הפירוש בעקבות

 אם. האחרים עם יחד לעדר או ליחידה והופך לו והייחודי מהאישי מעט מאבד הפרטי האדם פירוש זה,

 הפסוק בא כאן. זה בתיאור, מוחלש הפחות לכל או, נעדר האישי המרכיב, כחיילים ואם ככבשים

 האנשים כל של עשיהםמ את מבין אלוהים: הזה הראשוני לרושם מאתגרת סתירה ליצור כדי לאסמכתא

 את ומפאר מגדיל הפסוק לבין המטפורי התיאור בין הניגוד. בנפרד מהם ואחד אחד כל של, הללו

                                                                 
 ".הדין כיום השנה ראש" בסעיף ,לעיל ראו 361
' עמ, שם ."בבואה" מכנה זקוביץש הספרותי המבנה את השנה ראש מסכת של הראשונות המשניות בשתי רואה וולפיש 362

. שניהם בין הכפול הקשר את מבליטות, והאנושי הטבעי, המעגלים משני המורכבות, המקבילות הרשימות שתי. 71-69
 הדין ידי על ונקבע תלוי הבאה החקלאית השנה של עתידה ואילו ,בטבע וקשור החקלאית ההשנ בסוף מתקיים האנושי הדין

   .המוסרית התנהגותו ולפי מידותיו לפי שנגזר ,האדם של
 י"כ", מרון כבני" הראשון ובדפוס ע"בכי, ברלין י"כ בתוספתא", מרון כבנו" פרמה י"כ", נומרון" קויפמן י"כ במשנה 363
אפשטיין,  ;722' עמ, המשנה לנוסח מבוא, אפשטיין גם ראו". מרון כבנו, "לידן י"כ, שבירושלמי הבמשנ". נומרין" וינה

 את להעדיף יש ,התלמודי המחקר גדולי שני של הראיות לפי. 1023-1022' עמ, ה"ר, וליברמן ;368' עמ, ת"לס מבואות
 ". כגדוד" או" כבגדוד" במשמעותה( " )כבנומרון" הגרסה

 שורות רק המשנה של זה לחלק מוקדשות שבבבלי מעניין" .דוד בית של כחילות: "א"ע יח השנה ראש בבלי ראו 364
; צאן כבני, דגמרא סתמא לדעת: האפשרויות שלוש מובאות כאן גם?" מרון כבני מאי" לבדוק העיקרית שמטרתן יחידות
 .דוד בית של ילותכח, יהודה רב שמביא, שמואל ולדעת; מרון בית כמעלות, לקיש ריש לדעת

 ".עולם באי כל ה"בר" ה"ד ,א"ע יח השנה ראש לבבלי י"רש ראו 365
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 או כעדר בזמן בו לפניו העוברים האדם בני של גדולה במסה אפילו: האל של המופלאים הכוחות

 אחד כל של האישיים ונסיבותיו מעשיו את ולבחון ופרט פרט כל בין להבדיל מסוגל אלוהינו, כגדוד

 366.ולהבינם בנפרד מהם

 לטיבו או הדין יום בתשרי אחד של להיותו נוספות ישירות התייחסויות השנה ראש במסכת אין

 של ג בפרק ח ממשנה בעקיפין זה דין יום של אופיו על ללמוד ניתן כי טוען 367וולפיש. זה דין של

 עם של נסיים הצלה מקרי מתארת אלא, הדין יום על ולא השנה ראש על מדברת אינה זו משנה. המסכת

: מאלוהים באה ההצלה המקרים בשני. הנחשים ומגפת בעמלק ישראל מלחמת: האל ידי על ישראל

 נחש את הנס על מרים משה, השני במקרה; לנצח לישראל וגורם ידיו את מרים משה, הראשון במקרה

: זהה מבנה בעלות שאלות המשנה ואלתש המקרים בשני. מיד נרפאים בו המביטים והנשוכים הנחושת

 גם?" מחיה נחש או ממית נחש וכי" וגם?" מלחמה שוברות או מלחמה עושות משה של ידיו וכי"

 כלפי מסתכלים ישראל שהיו זמן כל לך לומר אלא: "מקביל במבנה מנוסחות אלו לשאלות התשובות

 בזמן אלא"ו," נופלין יוה לאו ואם מתגברים היו שבשמים לאביהם לבם את 368ומשעבדין מעלה

 היו לאו ואם מתרפאים היו שבשמים לאביהן לבם את ומשעבדין מעלה כלפי מסתכלין שישראל

, אגדי אופי בעלות שתיהן: לעיל הנדונה ב למשנה מקבילה ח משנה, וולפיש של לדעתו." נימוקים

(, ב, א" )מבין)" האל כלפי או האל של התבוננות 369(,ב, א" לבם)" האדם לב של המוטיב מצוי בשתיהן

 את כאן רואה וולפיש((. ח, ג" )נימוקים", "מלחמה(, "ב, א" )בנומרון)" ומלחמה(( ח, ג" )מסתכלים"

 גזר את והגוזר הדן, השופט מבטו הוא האדם לעבר ממרום האל של מבטו ,ב במשנה": הבבואה" מבנה

. חיובי דין לגזר, להצלה גורם מעלה כלפי במצוקה הנמצא או הלוחם האדם של מבטו ח במשנה. הדין

                                                                 
 .א"ע יח השנה ראש בבלי גם ראו 366
 .76-72' עמ, הדין יום, וולפיש ראו 367
 היא" ומשעבדין". "מכוונין" כאן להיות צריך כי, 22 הערה, 695' עמ, והמדרש האגדה דרכי, פרנקל של הצעתו ראו 368

 .הדמיון דרך המשנה בהמשך המופיע הנחושת נחש של מהמקרה העברה
 קול או, שופר לשמיעת לבו את שכיוון מי רק. שופר קול לשמיעת בהקשר האדם לב מוטיב מופיע ג פרקב ו במשנה גם 369

 נמצא ואינו, אליו סמוך גר או הכנסת בית מאחורי שעובר באדם, שגרתי לא במצב דנה זו משנה. חובה ידי יוצא, מגילה
 נמצא שאינו מכך הנוצר החסר את לתקן כדי המגילה קול את או השופר לוק את לשמוע לבו לכוונת יש כי נראהו, וכובת

 כדי אלא, במקרה לא ו משנה לאחר מופיעה לעיל הנדונה ז משנה, 487-484' עמ, שם, פרנקל לדעת. הקהילה עם בפנים
 היא" הלב כוונת" ו במשנה. האגדי זה לבין ההלכתי השימוש בין, הביטוי אותו של השימושים שני בין ההבדל את להבליט
 של הנחיצות את מדגיש המשניות של זה סדר, פרנקל לדעת. הדתי הרגש את הביטוי אותו מתאר ז ובמשנה, מצווה למילוי
 להעמיק האדם את" לעודד בא זה סדר ,פרנקל של במילותיו. ההלכתית לכוונה מעבר הכרחי כתנאי התיאולוגית הלב כוונת

 (.487, שם..." )ההלכה שדורשת למה מעבר שמים כלפי שלו הלב כוונת את
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 את לשנות האדם של יכולתו ועל השנה ראשב הדין יום קיום על מלמדת המשניות שתי בין ההשוואה

 .אמונתו באמצעות והמשבר המצוקה בעת דינו גזר

 ימרכיב םמיקיי, ח במשנה המוזכר, המרפא הנחושת נחש של במקרה שלפחות לציין חשוב

י ָחָטאנּו ַוֹּיאְמרּו ֹמֶׁשה ֶאל ָהָעם ַוָּיֹבא: "הסליחה וכבקשת כתחנון להוהתפי התשובה, בחטא ההודאה  ּכִׁ

ַבְרנּו ל ָוָבְך' ַבה דִׁ ְתַפלֵׁ ר' ה ֶאל הִׁ ינּו ְוָיסֵׁ ָעלֵׁ ל ַהָנָחׁש ֶאת מֵׁ ְתַפלֵׁ  לכן(. 7, כא במדבר" )ָהָעם ְבַעד ֹמֶׁשה ַוּיִׁ

: שלה המעשיים בביטויים גם אלא, בלבד באמונה מדובר שלא, וולפיש של לשיטתו, להוסיף אפשר

 הוא מעלה כלפי המבט. לעיל הפסוק מן שמשתמע כפי, בתשובה לחזור ורצון תפילה, בחטא הודאה

 החזקה בזרועו אלא, זרועותינו בכוח לא. אנוש בחיי הרע וכל הטוב כל כמקור האל של בקיומו הודאה

 .העולם מתקיים, האל של וברצונו בלבד

 זה לבין הדין יום של האוניברסלי ההיבט בין המתח את גם מעצימה המשניות ישת בין ההשוואה

 .להלן שיידון, הפרטיקולרי

 של מעשי כציון ובתוספתא במשנה המסכתות בשאר השנה ראש משמש לרוב, לעיל שנאמר כפי

 ,ההשנ ראש מסכת בפתיחת רק .ולצאן לחקלאות קשורים לרוב, שונים הלכתיים עניינים לצורכי תאריך

 ראש של משמעותו את משקפת א משנה כאן גם. עצמו בפני השנה ראשב דנות הראשונות המשניות שתי

 הממד. אחדים לעניינים המניין תחילת המציין, הלכתי תאריך: התנאית בספרות רווחת שהיא כפי השנה

 עולם גם. נוספות השתקפויות הרבה לו שאין ונראה ב למשנה רק ייחודי הוא והאוניברסלי הרעיוני

 העולם בהםש הפרקים כל: חקלאי עולם הוא, היום בתוכן העוסקת, ב משנה את שמשמש הדימויים

 מעשר לצורך ככבשים שעוברים העולם באי כל אף ואולי ,חקלאים הם הנידונים התחומים וגם נידון

 .הוא ברוך הקדוש של המונה היד תחת

 

 השנה ראש מסכת, בתוספתא הדין יום

 גם הנושאת במסכת שבמשנה מזה רב השנה ראש בתוספתא בתשרי אחד של הרעיוני תוכנו על החומר

 בתשרי אחד שלהם עניינים חמישה מונה המשנה. משניות שתי לעומת הלכות שבע: המועד שם את היא
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 התוספתא לפי, בתשרי אחד 370.במחלוקת שנמצא, בהמה מעשר, אחד עניין ומוסיפה, השנה ראש הוא

 מעשרות: עניינים שני עוד המשנה של לרשימה מוסיפה ז הלכה. עניינים שבעהל השנה ראש הוא, א"פ

 כל על קצר הסבר מספקת אלא, גרידא ברשימה מסתפקת אינה התוספתא, מהמשנה בשונה 371.ונדרים

 משנה על לימוד או הרחבה הן י-א הלכות, פרנקל של הצעתו לפי?" כיצד" בשאלה הנפתח, ועניין עניין

 יום השנה ראש של להיותו מתייחסות אכן אלה הלכות. ב למשנה אגדי פיתוח הן יג-אי הלכות ואילו, א

 כיום בתשרי אחד על המדברת, יא הלכה של בסיפא. ב שבמשנה לזו מקבילות מסורות ומביאות, הדין

 וגם בתוספתא גם, המסכת רוב של הנושא, החודש קידוש לבין השנה ראש בין הקשר מוזכר, הדין

 יא הלכה שבה עריכה, הפרק של הקדומה העריכה את שומרת התוספתא כך, פרנקל של לדידו. במשנה

, מטה של דין בית בהכרזת שתלוי חודש וכראש דין כיום בתשרי באחד השנה ראש בין המגשרת היא

 שתי בין המגשרים החלקים את משמיטה המשנה. וקידושו חודש בראש הדנות הפרק הלכות שאר לבין

 ההרחבה חומרי דווקא. אלו להשמטות הסבר פרנקל אצל אין כי מציין וולפיש 372.הפרק לשאר המשניות

 .החודש קידוש על המדבר, הפרק לשאר המשניות שתי בין מקשרים שבתוספתא

 לו שנראים העניינים חשבון על הקדומה התוספתא את מקצר המשנה עורך, האופטמן לדעת

, בתשרי אחד של בתיאורו שמופיע הנוסף התאריך עניין את להבהיר כדי, זאת עם יחד. פחות חשובים

 מדלג גם הוא לכן. שנה ראש עוד מוסיף המשנה בעל, בשבט ו"ט, המיסוי תחילת כיום מוכר גם וכנראה

 בשבט ו"ט עריכתו אחרי כי(, ז הלכה) למעשרות השנה ראשכ בתשרי באחד השנה ראש של תפקידו על

 שאינו", ארבעה" המספר באמצעות המבוא משפט תא מעצב המשנה עורך. ברשימתו זה תפקיד ממלא

 עם יחד המנמוני התפקיד את ממלא זה מבוא משפט. שנה ראשי שלושה רק יש שבה, בתוספתא מופיע

 וגם, לה ומגיב התוספתא את מכיר המשנה עורך, האופטמן לדעת, כך. הבאה במשנה המבוא משפט

 373.בה ברורות הלא הנקודות את מבהיר

                                                                 
 .כבמשנה שמעון ורבי אלעזר רבי של בשמם מובאת קמא תנא על החולקת הדעה ,בתוספתא גם 370
 שני. למשנה התוספתא של התוספת זוהי, 1020' עמ, ה"ר, ליברמן לדעת. במכילתא גם מוזכרים אינם אלו עניינים 371
 .א"ע יב השנה ראש הבבלי בתלמוד מופיעים אלו ניםעניי
 אינה אך, מפיו עליה ששמע פרנקל של גישתו את מתאר הוא .48-47' עמ, ה"ר משנה עריכת שיטות, וולפיש ראו 372

 או תוספת גם היא זו תוספתא: אפשטיין של גישתו את מקבלת זו הצעה. עצמו פרנקל של ספריוב או במאמריו מתועדת
 . והמקורית לה הקדומה וגם שנההמ על הרחבה

 .12-10' עמ, חדשה גישה, האופטמן ראו 373
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 על זה יום של קביעתו לנושא ופונה העולם באי לכל הדין יום של הרעיון את מרחיבה יא הלכה

 התוצרים של הביכורים והבאת השנה פרקי רעיון את מביאה יב הלכה. ישראל של הדין בית ידי

 בשנה גם זה לתוצר האל בברכת לזכות כדי, המקדש לבית, השנה לעונות בהתאם, השונים החקלאיים

 לשני כללית בצורה יא ובהלכה ב במשנה הנזכר העולם באי לכל הדין נושא תא מפרקת יג הלכה. הבאה

 של הסופית החלטתו או הדין גזר, אחריו הבא והשלב, עצמו הדין או המשפט, הראשון השלב: היבטיו

 . הוא ברוך הקדוש

שנאמר היוצר יחד  374: בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו נומרוןהלכה יא

עו בחדש שופר וגו' ואומר כי חק לישראל הוא וגו' אם קדשוהו לבם וגו' ואומר תק

  375בית דין הדין נכנס לפניו ואם לאו אין הדין נכנס לפניו.

 עוברין עולם באי כל השנה בראש: "מהמשנה לנו המוכרת הקביעה את תחילה מצטטת הלכהה

 המובילים, פסוקים שני ודע כאן מובאים ,מהמשנה בשונה." 'וגו" לבם יחד היוצר" שנאמר נומרון לפניו

 קדשוהו אם' וגו" הוא לישראל חק כי" ואומר' וגו" שופר בחדש תקעו" ואומר": מעניין אגדה למדרש

 השנה ראש כי להוכיח נועד הראשון הפסוק ."לפניו נכנס הדין אין לאו ואם לפניו נכנס הדין דין בית

 לאלוהי משפט, "האלוהי המשפט מתקיים בשופר תוקעים שבו החודש בראש 376.הדין יום אכן הוא

, הפסוק של תחילתו בין קושר השני הפסוק. השנה ראשב מקיים הוא ברוך שהקדוש הדין הוא," יעקב

 את קובע ישראל בני של הדין בית כאשר רק": יעקב לאלוהי משפט" המשכו לבין" הוא ראלליש חק כי"

 בלוח נקבע זה יום. אלוהים עליו שמקבל" משפט"ול" חוק"ל הופך הוא, בשופר תוקעים שבו היום

 רעיוני ממד להוסיף בא זה אגדה מדרש. אותם שופט האל אז ורק, השנה ראשכ שלהם והמועדים השנה

 דינו בית רק אך, למשפט הוא ברוך הקדוש לפני עוברים הברואים כל אמנם: הדין יום של לדמותו נוסף

                                                                 
 .364 הערה לעיל זו בעבודה גם וראו". מרון כבניה" ע"בכי 374
 .וינה י"כ פי על םה מהתוספתא הציטוטים 375
 על מקובלת הדין יום השנה ראש של היותו – במשנה, פסוקים שני המביאה, מהתוספתא שבשונה כאן להזכיר חשוב 376

 יא הלכה של לקדמותה הראיה את להביא ניתן מכאן דווקא אולי. כלל לאסמכתא נזקק אינו שהוא כזו במידה העורך
. ברבים התקבל אפילו ואולי וידוע נלמד כבר הדבר כי ,מרחיבה אינה היא .עליה ונסמכת אותה מכירה המשנה: בתוספתא

, מהפכנית תוספת עליה ומוסיפה אותה מצטטת, המשנה את המכיר התוספתא: ההפוכה להשערה גם מקום יש, זאת עם יחד
 דין של מטאפיזית להתרחשות בתגובה השנה ראש את חוגגים שאנחנו מניחה המשנה. ראשה על אותה הופכת שבעצם
 כאן יש ואולי. דינם בית לקביעת, ישראל בני של לפעולות הזה השמימי הדין את מכפיפה, בתגובה, והתוספתא ,שמימי
 .פרשנות של במסווה ויכוח
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 ומתוך המכובד מעמדם מתוך הדין אל נכנסים ישראל בני. זה דין יום חל מתי שקובע זה הוא ישראל של

 וביטול כפיפות מתוך ולא הדין יום של מועדו כקובעי להם שהוענק, העליון השופט עם השיתוף

 .לשימוע הנכנסים לנאשמים כלל בדרך שיש מוחלטים

 מיוחדות לנקודות תגובה הם דתיים טקסים או מועדים, ל"חז של בתפישתם כי טוענת נעם

 מועדים. מטפיזי או היסטורי, טבעי: שונה רציונל לפי מיוחדות להיות יכולות הזמן ותנקוד 377.בזמן

 במקרים. מכוננים היסטוריים לאירועים – ואחרים החקלאי למעגל או העונות למעגל קשורים אחדים

 עצמו בפני קדוש כזמן זמנו את לתאר נטייה יש לכן, אלו הקשרים או רציונלים נעדרים, השנה ראש כמו

 היא, ל"חז בספרות מוצאים אותה שגם, אחרת שיטה. הזמן את המקדש שמימי אירוע זה במועד לראותו

, נעם של לשיטתה. הזמן את ומייחד המקדש ככוח פעילותו ואת האדם ואת כניטרלי הזמן את לראות

, למציאות תגובה במועדים הרואה התפישה בין: הללו התפישות שתי בין המתח על מעידה יא הלכה

 של, האדם בני של מפעילותם שנגזרת מציאות במועדים הרואה, לשנייה, מטפיזית או היסטורית, בעיתט

: אלו סותרות גישות שתי בין מעצבים ל"שחז ההרמוניזציה לתהליך עדים אנו זו בהלכה. ישראל בני

, גיסא ךמאיד; אלוהית, מטפיזית פעילות, שמימי לדין כתגובה שנקבע מועד הוא השנה ראש, גיסא מחד

 הנקבע בין המתח. בקביעתם לחלוטין תלוי והמועד השנה לוח את שקובעים אלו הם דינם ובית ישראל

 לפי לנהוג הוא ברוך הקדוש של נכונותו באמצעות נפתר האנושית הקביעה לבין האל ידי על מראש

 .ישראל של קביעתם

 חוליית להוות כנראה אהו, יב ובהלכה יא בהלכה המופיעים האגדה מדרשי של הנוסף תפקידם

 המסכת ובהמשך הפרק בהמשך הנדונים, וקידושו החודש ראש קביעת לנושאי רעיונית-ספרותית מעבר

 לבין ב-א משנה בין וגם שבתוספתא החומר בין מקשרת חוליה לראות אפשר יא הלכה של בסיפא. כולה

, חודש ראש כול דםקו השנה ראש של היותו: בתוספתא ב-ו א יםופרק במשנה א פרק של ההמשך

                                                                 
 .השנה ולוח הבחירה חופש, מהותנות, נעם ראו 377
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 378.האדם בני ידי על החודשים ראשי בקביעת תלויים המועדים כל בעצם. מטה של הדין בית שקובע

 ".המועדות תיקון" על במשנה א בפרק ד-ג משניות של הדגש ברור גם מכאן

 ראשב העוסקות ההלכות בין רק לא, מקשרת כחוליה מתפקד האגדה מדרש 379פרנקל לדעת גם

 שאר לבין ב-ו א משניות בין גם אלא, עצמה התוספתא בתוך החודש בקידוש העוסקות אלו לבין השנה

 שמופיעה, זו חוליה. וקידושו חודש ראש של בקביעתו העוסקות, במשנה ב-ו א בפרקים המשניות

 בקדימותה מוסבר זה היעדר, פרנקל של לדידו. לעיל נאמר שכבר כפי, עצמה במשנה חסרה, בתוספתא

, במשנה הזה הקיצור סיבות את מסביר אינו פרנקל אך. ומקצרת אותה מכירה שנההמ: התוספתא של

 380.ג משנה שעושה המעבר להבנת מאוד נחוץ" קוצץ"ש המדרש ודווקא

 מהלכה ובתוספתא, ג ממשנה לפיתוח זוכה זה נושא. חודש ראש קביעת בנושא נוגעת יא הלכה

 קביעת, העדות מצוות באמצעות ישראל בני של םדינ בית קובע ב במשנה מדובר שעליו הדין יום את. יד

 לפני. והלאה יד מהלכה ובתוספתא, והלאה ג ממשנה במשנה המתוארות, וקידושו החודש של תחילתו

 ראש כל או הדין יום את לקבוע הזכות במימוש עוסקת היא, השנה ראש בהלכות תתמקד שהמשנה

 באמצעות" הדין כיום השנה ראש" שאהנו את תחילה ממצה התוספתא. ישראל ידי על אחר חודש

 לקביעת כאמצעי או כביטוי חודש ראש של קביעתו לנושא חוזרת היא כך אחר ורק, יג-ו יב הלכות

 :הדין יום של המועד

: וכן אתה מוצא בעומר של מן אם בא בזמנו מיד הוא כלה ואם לאו הלכה יב

שעורין בפסח מתעכב הוא לשלשה ימים. אמר ר' עקיבא אמרה תורה הבא עומר 

שהו פרק שעורין כדי שתתברך לכם תבואה הבא חטים בכורים בעצרת שהוא פרק 

אילן כדי שיתברכו עליך פירות אילן הבא ניסוך המים בחג כדי שיתברכו עליך מי 

 381גשמים אמרו לפניו מלכיות זכרונות ושופרות מלכיות כדי שתמליכוהו עליהם

                                                                 
 .20 הערה דויחיוב 48' עמ, ה"ר משנה עריכת שיטות, וולפיש ראו 378
 .48' עמ, שם 379
 גלויה היא התוספתא ואילו, סמויים מתוחכמים ספרותיים בכלים משתמשת המשנה כי מפרט וולפיש. 59' עמ, שם 380

 .יותר ומפורשת
 ".ידיו מעשה על שתמליכהו: "ל"ובכי" ,מעשיו כל על שתמליכהו: "ע"בכי אך 381
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שופרות כדי שתעלה תפלתכם בתרועה זכרונות כדי שיבא זכרונכם לטובה לפניו 

 לפניו. 

 ומהווה יא בהלכה האגדה מדרש את לחזק באה, יב הלכה את הפותחת, המן עומר של הדוגמה

 הוא ברוך והקדוש המועדים את שקובע זה הוא ישראל של דינו שבית, לרעיון המחשה או איור של סוג

 מתי ידעו שלא מכיוון. ישראל של ביעתםק לפי מתנהל המן נס אפילו. פיה על ופועל לקביעתם נענה

 בעבור ליקטו ט"בכ: ימים לשלושה המן את אוספים היו, באלול 31-ב או 30-ב אם, תשרי חודש יתקדש

 ויתקדש, היום על להעיד עדים יבואו שמא מללקט נמנעו באלול' בל. הבאים הימים ולשני עצמו זה יום

 היה הוא בוודאי אז כי, באלול א"בל גם ללקט יוכלו אל אז, באו לא ואם, השנה ראשכ למפרע באלול 'ל

 זה, המיותר המן, בזמנו החודש את מקדשים והיו, בזמן העדים באים היו אם, לכן. השנה ראשכ מתקדש

, השנה ראשכ א"ל את מקדשים והיו, בזמן עדים באים היו לא אם. מתכלה היה, השלישי היום בעבור

 בית ידי על החודש ובקידוש העדים בעדות תלוי היה המן של לוהיהא הנס גם כך". טרי" נשאר היה המן

 השביעי והחודש, בכלל החודש קידוש של חשיבותו גם ברורה מכאן. האדם בני לידי נמסר הנס. דין

 .החודש קידוש ידי על הדין יום את קובעים, ישראל, הנידונים: בפרט

 עם האדם בני של השותפות תחושת את מגבירים המן של האיורית והדוגמא זה רעיון, גיסא מחד

 באי כל של דינם בבית לא כאן מדובר, גיסא מאידך. מלכותיים-הממלכתיים במעשיו הוא ברוך הקדוש

 . בלבד ישראל של דינו בבית אלא, האנושות כלל של אוניברסלית חוויה על ולא, העולם

 אמרה": לתורה בו כרותהנז המצוות את מייחס והוא עקיבא רבי מפי נמסר יב הלכה של המשכה

 השנה פרקי לרשימת השנה ראשל המקושרים תכניו הוכנסו, זו בהלכה גם, ב במשנה כמו 382."תורה

 חשוב. ב במשנה זה מועד שבולט כפי, הרגלים שלושת שהם, הפרקים שאר תיאורי בין בולט ותיאורם

 שלושת אחרי מיד. יב כהבהל נזכרים אינם, השנה ראש, המועד של ושמו, בתשרי אחד, שהתאריך לציין

                                                                 
 .ע"בכי חסר 382
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 טז ה"ר בבבלי גם שינויים בכמה מופיעה זו ברייתא אך." לפניו אמרו: "נאמר, הרגלים שלושת, הפרקים

 383.השנה ראש, בשמו מוזכר המועד ושם א"ע

 האדם על מה מתארת אלא, עצמם הדין פרקי על מדברת לא בתוספתא יב הלכה, ב ממשנה בשונה

 ברכת אלא, משפט אינו זו הלכה של המוקד 384.האל בברכת לזכות כדי ופרק פרק בכל לעשות בישראל

 . האל

. האחרים הפרקים של ממעשיהם במהותו שונה השנה ראשל שיוחס שהמעשה אלא, בלבד זו לא

 הבאת: המקדש לעבודת קשורים הראשונים הפרקים בשלושת להם נדרש מישראל שהאדם המעשים

 להתבצע יכולה זו 385.הפסוקים באמירת מדובר השנה ראשב. המזבח על המים וניסוך הביכורים, העומר

 זה למועד שמיוחד קרבן או השנה ראשב לרגל עלייה מצוות שאין מכיוון, אחר במקום וגם במקדש גם

 . האחרים הרגלים-הפרקים כדוגמת

 אומרת אינה שהתורה הוא, זו הלכה לפי, ועצרת פסח לבין וחג השנה ראש בין מובהק שוני עוד

 האחרים הקרבנות על מצווה שהיא כפי," ושופרות זכרונות מלכיות לפניו אמרו"ו 386"בחג המים ךניסו"

                                                                 
" .המליכוני/לפני הביאו: "הוא ברוך הקדוש של הישיר כדיבורו מנוסחת הברייתא ,בבבלי: מעניין הבדל עוד 383

 הקדוש על בבירור ברמד הסיפא, כעקיף הן ישיר כדיבור הן הרישא את להבין וניתן", תורה אמרה: "שנאמר אף, בתוספתא
 ".המליכוהו/ לפניו: "שלישי בגוף הוא ברוך

". דין ללא אלוהית התבוננות אין" בבחינת, דין הוא ברוך הקדוש לפני הראיון במצוות רואה ,64' עמ, הדין יום, וולפיש 384
. שם, שם..." עמו את ולברך הדין את להמתיק' ה על להשפיע" כדי הראיון בעת למקדש מובאים והמים הביכורים, העומר

 בתקופות שמדובר מכיוון ,ד"לע. ואפשרי סביר בהחלט שהוא אף, הדעת על המתקבל היחיד הניתוח שזהו בטוחה אינני
 לחזק גם נועדה בראיון הראשונים הפרות שהבאת אפשר, וזריעה אסיף, קציר, חשובות חקלאיות פעולות מתחילות בהןש

 נוסף. בחיינו השפע מקור הוא מי להזכירם, שני ומצד, ולארצו למקדשו האל יןב שבקשר הברכה ידי על ישראל של לבם את
, סוכות, רובינשטיין גם ראו. יותר חמורים היבטים בעלי דין כימי ולא, שמחה וימי טובים כימים מוגדרים אלו רגלים, כך על
 צריך מה ,שכרו לבין פולחן יןב מקשר עקיבא רבי, לדעתי. מצוות כטעמי עקיבא רבי דברי את מתאר המחבר. 167' עמ

 הנכונות בעתים או בחג שבוצע הנכון הפולחן של בכוחו. המצווה לפולחן הסברים ומציע ,הטוב בשכר תלזכו כדי לעשות
 .האל על להשפיע

 ראשי לכל משותף הוא .10, י בבמדבר שנאמר כפי, השופר תקיעת הוא השנה ראשב הקשור היחיד המקדשי המעשה 385
 מבחינת אבל. מריעים במה מפרטת אינה התורה כי, הכתוב פשט מבחינת לפחות, בלבד זה למועד מיוחד וואינ החודשים

 בשופר – השנה ראשב ואילו, הקרבנות על בחצוצרות תוקעים ובמועדים חודשים בראשי: הבדל יש ל"חז של ההבנה
 הברכות דוגמת, ל"חז מדרש ולא אמדאוריית מצווה היא השופר תקיעת, כך על נוסף. הקרבן על דווקא ולאו, בלבד

 היא השופר תקיעת: ברגלים המובאים האחרים הקרבנות של מאופיים מהותית שונה זו מצווה אך. זה למועד המיוחדות
 התקיעה למטרת יותר מאוחרים ומפרשים ל"חז ידי על ניתנו אחדים פירושים. לאל המובאת מוחשית מתנה ולא צליל

 .המקרא על 1.ב בפרק ראו'. ה עם התקשרות/הקשר מרכיב נוכח כולםב כמעט אך, השנה ראשב בשופר
 ספרי ראו. הרוב דעת את כאן מבטא עקיבא ורבי, כדאורייתא המים ניסוך מצוות את ל"חז הבינו ,המקרא פשט לעומת 386

 מן הוא יםהמ שניסוך לכך הוכחותיהם את מביאים נתן' ר וגם בתירא בן יהודה' ר גם שם. עג' עמ(, כהנא) קנ, במדבר
 .885' עמ, סוכה, ליברמן ראו. התורה
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, מפורש כתוב להן ואין מסיני למשה הלכות הן תשרי מועדי הלכות דווקא. ובעצרת בפסח הקשורים

 .שבכתב בתורה, יסמכו שעליו

 הוא שבו כרונולוגיה בסדר ולא, הרשימה בסוף זו בהלכה מופיע השנה ראש, מהמשנה בשונה

, יחדיו שונות רשימות שתי של מחיבור נובע שהדבר ייתכן. החג ולפני העצרת אחרי, השנה בלוח מופיע

 ההכרחיים התנאים הם ודינו האל המלכת: תלוי הכול שבו המועד את השנה ראשב לראות גם אפשר אך

 .הרשימה את כמסכם בסוף מופיע זה מועד, לכן. בהם תלוי הטבעיים הפרקים של והסדר, השאר לכל

 דורשת השופר תקיעת את ולא דווקא הברכות אמירת את כאן להזכיר בוחרת שהתוספתא העובדה

 את, הצליל בהפקת ולא, בתפילה דווקא הרואה, תפישה עומדת זו בחירה בבסיס כי נראה. עיון

 עצמו לקרבן יהלוו כבן החכמים בתודעת נקשר החצוצרות או השופר צליל. לקרבן הראויה המקבילה

 כנראה. השני הבית חורבן שאחרי בתקופה שלו חלופה או כמקבילה לא ובוודאי, לו ערך כשווה ולא

 היא שהיא, שבלב עבודה היא שהתפילה בשעה, עצמאית דתית כפעולה נתפשת אינה השופר תקיעת

 אלא, הבית רבןחו שאחרי בתקופה התגבשה הנדונה ההלכה כי לטעון ברצוני אין. הראוי האנושי הקרבן

 387.מהצאן לקרבן ערך שוות פעולה אנוש באמירות או בתפילה הרואה, קדומה תפישה בה לראות

 או שעורים עומר, המקדשיות המתנות. ועצרת פסח של אלו כמו מיוחד אינו השנה ראש קרבן

 של רב מאמץ בו שיש, קרבן, תפילה כמו מסוים במובן הם ובעצרת בפסח המובאים, בכורים חטים

 . עצמו האדם

, לה שייך שאינו הרגלים רשימת לתוך השנה ראש הכנסת על, וולפיש כהצעת, רומזים אלו כל

 סוגי בין התאמה אין, לכן 388.השונות הרשימות שתי בין עירוב תוך, ב משנה לתוך להכנסתו בדומה

                                                                 
, רייף; 43-42' עמ, ותפילות תפילה, מאק ;18-17' עמ, ישראל לתפילות מבוא, מאק גם ראו. ב"ע כו ברכות בבלי ראו 387

  .112-111' עמ, היהודית התפילה
 .864, 863 ותהער' עמ, הדין יום, וולפיש ראו 388
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 שותלע שנדרש מה לבין, ההלכה של הראשון בחלק המוזכרים, הרגלים בשלושת המובאים הקרבנות

 389.ההלכה אותה של בסיפא השנה ראשב

 על רק לא מתבסס הוא. שונים מקורות משני הברייתא להרכבת נוספת הוכחה כאן רואה וולפיש

 העובדה על גם אלא, עצמה יב הלכה בתוך בתיאורם השנה ראש לבין השנה פרקי בין הבולט השוני

, עקיבא רבי בשם מקומות שלושה דבעו מובאת, הנדונה להלכה הדומה, הרגלים שלושת על שהברייתא

 ראש ירושלמיו( עג' עמ, כהנא) קנ פסקה במדבר ספרי, יח, ג סוכה תוספתא: ההלכה את השונה התנא

 הלכה של לסיפא הדומה, ושופרות זיכרונות, במלכויות שדנה הברייתא, כך על נוסף. ב"ע נז, א"פ השנה

 הברכות סדר את ומסבירה( 183' עמ, כהנא) עז פסקה במדבר בספרי נתן רבי של בשמו מופיעה, יב

  390.השנה לראש המיוחד

 היחיד הדבר, אנושי קרבן מין השנה ראשל המיוחדות הברכות באמירת לראות מציע וולפיש

, מא פסקה דברים ספרי" )הלב עבודת" שהיא תפילה בבחינת, מעצמו להביא יכול לדין העומד שהאדם

 כי האומר המדרש את בבירור מזכיר אנושי כקרבן תפילה לש זה רעיון 391(.87-88' עמ, פינקלשטיין

 לבו את שופך העליון השופט לפני העובר האדם(. ב"ע כו ברכות, בבלי" )תקנום תמידין כנגד" תפילות

 לזכות כדי קרבן מביא הוא האחרים שברגלים כפי, טוב דין בגזר לזכות כדי ומתחנן לפניו נפשו ואת

 .בעתיד שוניםה החקלאות בתחומי האל בברכת

: המובא התוצר אותו על שפע להשפיע מטרתם, ברגלים המובאים, שהקרבנות הוא נוסף הבדל

 לבין אדם בין הקשר על להשפיע היא השנה ראשב הברכות אמירת מטרת". עליך יתברכו/לכם תתברך"

 בהלכה ,הדין יום קביעת של הקשרהמ ללמוד אפשר. כלל מפורשות אינן החיוביות שתוצאותיו ,בוראו

 .זו בהלכה הברכות אמירת של הקשרה גם שזהו, יג בהלכה הדין של טיבו על ומהדיבור, יא

                                                                 
 למועד כי רושם ליצור היתהי ההלכה עורך של מטרתו כי טוענת נעם. השנה לוחו הבחירה חופש, מהותנות, נעם ראו 389

 על מבוססו חקלאי-טבעי הוא הרגלים לקיום הרציונל אם. המועדים לשאר כמו בדיוק, סיבה יש השנה ראש מתרחש בוש
 רציונל מעצבים ל"חז לכן ,בתורה עונתית או חקלאית-טבעית סיבה או רציונל שום אין השביעי בחודש לאחד, השנה עונות

 .זה מועדל מטפיזי
 .המועד לברכות המוקדש בסעיף, זה פרק בהמשך נדונה זו ברייתא 390
 .80' עמ, הדין יום, וולפיש ראו 391
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 המוזכרים המועדים שאר לבין השנה ראש בין המהותיים ההבדלים על מעיד לעיל הנאמר כל

 .יב בהלכה

 באדם מתמקד, יב הלכה כמו, המשכה", עולם באי כל" על מדברת יא הלכה של הרישא אם

 השנה ראש של האוניברסלי למוטיב שמוקדש, הבא הסעיף בתת זה בנושא לדון אחזור .מישראל

 .התנאים בספרות

 נושא. ומועדה הדין גזר חתימת לבין ומועדו הדין בין הבדל יש: נוסף חדש רעיון מעלה יג הלכה

 .במשנה כלל נדון אינו זה

דברי ר' מאיר ר'  : הכל נידונין בראש השנה וגזר דינו נחתם ביום הכפוריםהלכה יג

יהודה אומר הכל נידונין בראש השנה וגזר דינו של כל אחד ואחד נחתם בזמנו 

בפסח על התבואה בעצרת על פירות האילן בחג על המים וגזר דינו של אדם נחתם 

 ביום הכפורים ר' יוסה אומר אדם נידון בכל יום שנאמר ותפקדנו לבקרים.

 וזו מאיר רבי של זו, הראשונות הדעות שתי לפי. ותרותוס שונות דעות שלוש מובאות זו בהלכה

 מה. הדין גזר ביום שנחתם עד סופי אינו דינו אך, השנה ראש הוא לכול הדין יום, יהודה רבי של

 של לדידו: הדין גזר חתימת יום של מועדו הוא יהודה רבי של לזו מאיר רבי של תפישתו בין שמפריד

 יום. לו המתאים במועד הדין נחתם דבר לכל, יהודה רבי של ידולד. הכיפורים יום זהו, מאיר רבי

, פסח, הרגלים את מונה יהודה רבי, ב במשנה כמו. בלבד האדם לבני הדין גזר חתימת יום הוא הכיפורים

 הדין תחומי רשימת. המים ושל האילן פירות של, התבואה של הדין גזרי חתימת כמועדי, וחג עצרת

 .יב ובהלכה ב שבמשנה לזו זהה יהודה רבי בשם המובאת

 כאן. דין גזר לחתימת דין יום בין בהפרדה המצוי" הרווח" אודות על מידע מספקת אינה יג הלכה

 ואת השם את קיבלה השנים שבמרוצת", השמשות בין" לתקופת הקדום המקור את לראות ניתן

 תחום לכל, יהודה רבי של לדידו". תשובה ימי עשרת" או" נוראים ימים, "לה המיוחדת המשמעות

 .אדם לבני רק ולא, כזו תקופה הייתה
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 שתי בבסיס נמצא אדם בני של המוסרית התנהגותם לבין והגשם הפירות, התבואה בין הקשר

, הכול של הדין את ממקד מאיר רבי לכן. שסביבו לעולם האדם של אחריותו את ומדגיש הללו התפישות

 הכול אם: באדם הקשורים המועדים, כיפור וביום השנה ראשב וגזירתו, וגשמיו ופרותיו ותבואתו האדם

 שכל התפישה לבין זו תפישה בין לגשר מנסה יהודה רבי, לעומתו. אתו יחד נשפט גם הכול, באדם תלוי

 יום הוא השנה ראש שלפיה התפישה בין פשרה משיג הוא. בעונתם נידונים פרותיו או הטבע תופעות

 הזאת הפשרה את משיג יהודה רבי. השנה עונות לבין המועדים בין הקשר על ששומרת לתפישה הדין

 נקבעים הדין גזר וימי השנה ראש אכן הוא הדין יום, לדידו. הדין גזר ויום דין יום בין הפרדה באמצעות

 .לו ייחודי מועד יש בטבע תחום לכל כך, השונות השנה בעונות ברגלים

 מאיר רבי של וזו 393עקיבא רבי של זו: מסורות שתי יג-ו יב בהלכות יש 392,רובינשטיין של לדידו

 מתרחש האלוהי המשפט שלפיה המסורת את לימדו, הגמרא לפי, ישמעאל ורבי עקיבא רבי. יהודה ורבי

 ראשב הרואה המסורת את לימדו, תלמידיהם, יהודה ורבי מאיר רבי 394.התואם בפולחן ומגובה ברגלים

 הגישה בין שמפשרת מסורת מביא יהודה רבי. העיקריים הדין ימי את, ברגלים ולא, כיפור וביום השנה

 אותה עוזב כבר מאיר ורבי, הקדומה למסורת יותר קשור הוא כי נראה. מאיר רבי של לזו עקיבא רבי של

 395.הם חד הדין חתימת ויום דין שיום, החדשה התפישה למען לגמרי

, אחרת ספרותית לסוגה שייכת גםו האחרות מן במהותה שונה, יוסה רבי של זו, השלישית הדעה

: ז מאיוב הפסוק את מביא הוא כאסמכתא. יום בכל נידון שהאדם טוען יוסה רבי. האגדה למדרש

ְפְקֶדנּו" ים ַותִׁ ְבָקרִׁ ים לִׁ ְרָגעִׁ ְבָחֶננּו לִׁ  ומאלו שבמשנה מזו שונה עמדה כמביע יוסה רבי את להבין אפשר." תִׁ

 ביומו יום שבכל כיוון, מיוחד דין גזר חתימת יום או מיוחד דין יום אין: יג הלכה של ברישא המובאות

                                                                 
 .168' עמ, סוכות, רובינשטיין ראו 392
 זו משנה. ישמעאל רבי של מדרשו לבית ב משנה את שמייחסת הברייתא מובאת שם. א"ע טז השנה ראש בבלי ראו 393

 .עקיבא רבי של לדעתו, יב הלכלה מאוד קרובה
, רובינשטיין. רצויות תוצאות ומביא במרום משפיע פולחני מעשה. פולחנית או כוהנית גישה כאן מבטא עקיבא רבי 394

 לבין הפולחן בין המכני הקשר את מונע עקיבא רבי ,"עליך יתברכו" בביטוי השימוש ידי שעל לכך לב שם, 168' עמ, סוכות
 שכר תפישת של נוסף ביטוי גם זהו, כמובן. הגשמים את או הפרות את, התבואה את לברך שמסכים זה הוא' ה. צאותיותו

 .ועונש
 ומציגות בזמן בו כמתקיימות הללו המסורות שתי את לראות שאפשר אף. 20 הערה, 168' עמ, סוכות, רובינשטיין ראו 395
 בסיס על ומזכה מעניש האל את הרואה, הנבואית התפישה בין חמת כאן יש, רובינשטיין לפי ,שונות תפיסות שתי

 המביאים הגורמים את ובפולחנו במקדש הרואה, הכוהנית התפישה לבין, ומצוותיו חטאיו, אדם כל של האישית ההתנהגות
 . לעולם ברכה
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 נידון להיות. דינו גזר את מקבל יום ובכל נידון הוא יום בכל, למשפט הוא ברוך הקדוש מול האדם ניצב

 .האדם של הקיומי מצבו זהו רגע בכל האל ידי על

 דעת מציג שהוא מכך נובע שהדבר ייתכן. זו בהלכה אסמכתא לפסוק שנזקק היחיד הוא יוסה רבי

 אותה ומחזק מתרץ הוא ולכן, הרבים על מקובלת אינה שדעתו לכך מודעותו את כאן משקף או, מיעוט

 .המקראי הפסוק באמצעות

 היבט לגבי התנאים ולמחלוקות הדין יום סביב קיים שהיה הרעיוני לעושר נחשפים אנו בתוספתא

 ולא בתשרי אחד של עיצובו תהליך הסתיים שטרם קלהסי אפשר אלו ממחלוקות. בתשרי אחד של זה

 נחלקים הדין כיום אותו שמקבלים אלו גם, כן כמו. הבלעדי הדין יום היותו רעיון מקובל היה כולם על

 או הדין נחתם ביום בו ואם בתשרי אחד מיועד למי או, עניינים לאילו, למה דין יום: הבאות בשאלות

  396.לאו

 עריכת בעת, רבי כאשר, העתיקות המסורות את שומרת וספתאשבת שהברייתא להניח אפשר

 מחיי כחלק והמיידי התמידי הדין על מדבר יוסה רבי. מהותיים שינויים תוך מהן באחת בוחר, המשנה

 חגיגיים כימים, הדין לגזר אחר ויום לדין אחד יום על מדבר, לעומתו, מאיר רבי, האדם של השגרה

 נפגמת, המעשה לאחר מיד דין וגזר משפט אין אם: וקוטבי ברור ישותהתפ שתי בין הניגוד. וטקסיים

. יום בכל חדש דף לפתוח, לתקן היכולת בו מתבטאת, גיסא ומאידך, גיסא מחד המיידי הצדק תחושת

", מוסרית עצלנות"ל להביא הדבר עלול, שנתי, פעמי חד מועד אלא, שבשגרה דבר אינו הדין יום כאשר

 .מראש שנקבע ביום ונסלח רמתכפ הכול ממילא שהרי

 התרוממות ולתחושת האירוע של קרנו להעלאת להביא יכול הטקסי השנתי המעמד, שונה מזווית

 לגרום – להפך או, לטריוויאלי אותו להפוך עלולה היומי שבמשפט השגרתיות. במינה מיוחדת רוח

 .מוחלט מעש לחוסר המובילה חרדה לתחושת

                                                                 
 את שולל הואש או ,שלו הברייתא את עליו ומוסיף דין כיום השנה ראש את מקבל יוסה ביר אם בוודאות לדעת קשה 396

 .לכך מיוחד תאריך בעוד צורך אין אזי, יום בכל נידון האדם אם: דין יוםכ השנה ראש



147 

 

 חכמים שלושה כי אפשר. והטקסית יומית היום, המיידית – שותהגי בין שילוב מציע יהודה רבי

 שונים פסיכולוגיים לפתרונות שנזקקים, שונה פנימי מזג בעלי אנשים של נפשם לבטי את מבטאים אלו

 . הנפש ולחשבון לתשובה באשר

 נידון העולם שבהם השונים הפרקים את מונה המשנה, יג בהלכה המדברים החכמים לעומת

 אין. כולם של דינם ונגזר הכול נידון שבו בשנה היחיד היום את גם אך, השגרתית ישהמהתפ כחלק

 חשוב 397.הנידון של זמנו מגיע כאשר ומתבצע תלוי הדין גזר. הדין גזר לחתימת מסוים אחד יום במשנה

 .במלואה במשנה נמצאת אינה, יג בהלכה המוזכרות, השיטות משלוש אחת שאף לדייק

 וגם הדין מועד בעניין גם מחלוקות בתוכן יש. המגוונות התנאיות המסורות על שומרת התוספתא

 זה ריבוי. במשנה לנו השנויה המסורת את תואמות המסורות כל לא. זה דין של ומהותו תדירותו בעניין

 חכמים. וסתום מסתורי מטבעו אך, מדרשי הבית בשיח חשוב לנושא היה האלוהי שהדין כך על מעיד

 . האדם בני של השונה הנפש מבנה את ומבטאות שתואמות, השונות תפישותיהם תא מציגים רבים

 על ומרחיבה השנה ראשב המיוחדות הברכות של תפקידן על מסורות גם מביאה התוספתא

 .הוא ברוך הקדוש לפני ישראל של התנהלותו על המשליך, הדין בקביעת ישראל של המיוחד תפקידו

: שונים במועדים להתקיים שיכולים, הדין של השלבים לשני םנחשפי אנו, הראשונה בפעם, כאן

 בדומה, אטי לתהליך והופך טקסי נפח מקבל האלוהי הדין. הסופיות חתימתו או הדין וגזירת עצמו הדין

 . הארצית להתנהלות

 

                                                                 
  .167' עמ, התפילה גבולות, ובלידשטיין, 86-85' עמ, הדין יום, וולפיש ראו דומות לתפישות 397
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 ההלכה במדרשי הדין יום

 דינם גזר את גוזר' ה שבו כיום או, דין כיום השנה ראש את מתארת המסורת ,עקב פרשת, דברים בספרי

  398.ישראל של

ׁש ֱאֹלֶהיָך' ה ֲאֶׁשר ֶאֶרץ: "יא בדברים 12 פסוק נדרש זה במדרש יד ֹאָתּה ֹדרֵׁ ינֵׁי ָתמִׁ  ָבּה ֱאֹלֶהיָך' ה עֵׁ

ית ׁשִׁ רֵׁ ית ְוַעד ַהָשָנה מֵׁ : הנדרש הפסוק את, כביכול, הסותר הפסוק את מביא הדרשן התחיל." ָׁשָנה ַאֲחרִׁ

 ארצו כלפי האל של העמוקה והאחריות הקשר רמת את ומבטא ביותר חיובי הוא 12 פסוק של ההקשר

" הארץ" לעבר האל של מבטו על מדבר הוא שגם, 32, קד תהלים, הסותר הפסוק, לעומתו. עמו וכלפי

 ולא, השמים מן להבדיל, הארצי העולם במשמעות" ארץ"ב מדובר הכתוב פשט לפי ששם אף)

 הכול. האלוהי המבט של והמאיימות הקשות תוצאותיו את מתאר(, שראלי ארץ של הפרטית במשמעות

 שהמבט ייתכן כיצד ושואל זה כנגד זה הפסוקים שני את מעמיד הדרשן. זה מבט בעקבות ונחרד נרעד

 :אחת ובעונה בעת מתקיימים ההרסני והמבט יהיהמח

", וכתוב כתוב אחד אומר: "תמיד עיני ה' אלהיך בה -"תמיד עיני ה' אלהיך בה" 

( "המביט לארץ ותרעד יגע בהרים ויעשנו", כיצד 32אחד אומר: )תהלים קד, 

יתקיימו שני כתובים הללו? כשישראל עושים רצונו של מקום, תמיד עיני ה' 

אלהיך בה ואינם ניזוקים, וכשאין ישראל עושים רצונו של מקום, המביט לארץ 

היך בה", לענין רעה הוא אומר: ותרעד. לענין טובה הוא אומר: "תמיד עיני ה' אל

"המביט לארץ ותרעד". לענין טובה כיצד? היו רשעים בראש השנה ונגזרו עליהם 

גשמים מועטים, וחזרו בהם, להוסיף עליהם אי איפשר, אלא "תמיד עיני ה' אלהיך 

בה": מורידם בזמנם ומשלח בהם את הברכה ומורידם על הארץ כשהיא צריכה 

הרי שהיו צדיקים בראש השנה ונגזרו עליהם גשמים  להם. לענין רעה כיצד?

מרובים וחזרו בהם, לפחות מהם אי איפשר, אלא "המביט לארץ ותרעד", מורידם 

שלא בזמנם ושולח בהם את המארה ומורידם על הארץ שאינה צריכה להם לימים 

                                                                 
 של הגניזה בקטעי סימוכין הל אין, 144' עמ, אוצר, כהנא לפי. זהה כמעט מסורת מובאת יא לדברים תנאים במדרש 398

 כדי כלים מספיק בידינו אין ,לדעתי. זהה כמעט מדרש מופיע ב"ע יז השנה ראש הבבלי בתלמוד גם. דברים מכילתא
 .11-5' עמ, מעשרות פרשת, גליס אשר-בר ראו. הגדול מדרש בעל של בעיבוד או קדום תנאי במדרש מדובר אם להכריע
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( "ציה גם חום יגזלו מימי שלג שאול חטאו": 19ולמדברות שנאמר: )איוב כד, 

שעשיתם עמדי בימות החמה שלא הפרשתם תרומה ומעשרות מנעו מכם  מעשים

, פסקה מ, יב, 81-82ספרי דברים )פינקלשטיין(, פרשת עקב, עמ' את הגשמים )

 399(.ד"ה "תמיד עיני ה'"

 תלוי הכול: הפסוקים בין הסתירה את פותרת והיא, ומפשרת מפייסת המדרש של תשובתו

 של רצונו את עושים ישראל בני כאשר. לאו אם האל רצון את עושים הם אם, ישראל של בהתנהגותם

, האלוהים מדרכי סוטים הם כאשר אך", ניזוקים ואינם" ומגן דואג האל של מבטו, הוא ברוך הקדוש

 זה, הראשון: מסוים עניין על מדבר פסוק כל כי עולה זה מפירוש. ולחרדה לרעד עד מאיים מבטו

 . הרעה על – ליםתה מספר, והשני; הטובה על, הנדרש

 מגיע הוא", רעה"ו" טובה" בביטויים הכוונה למה להסביר נצרך הדרשן כאשר, עכשיו רק

 עליהם שנגזרו הרשעים של הדוגמה את מביא המדרש", טובה" מהי להסביר כדי. השנה ראשל, לענייננו

 חזרו שהרשעים במקרה שאפילו כך, הפיכה כבלתי מתוארת זו גזרה. מעטים גשמים השנה ראשב

 . לשנותה אפשר אי, השנה ראש שלאחר בתקופה בתשובה

 תשתנה לא הגזרה. גורלם את יקבע השנה ראש במועד ישראל בני של המוסרי המצב, המדרש לפי

 הפסוק במדרש מופיע כאן. בתשובה ולחזור להשתנות ישראל בני של מאמציהם כל למרות השנה במשך

 שלו גזרתו היא אפילו, הגשמים מיעוט גזרת את לשנות כולי הוא ברוך הקדוש אין אמנם: לטובה הנדרש

 לא מדבר הפסוק שעליה הטובה. להם זקוקה הארץ כאשר בדיוק, בזמן להורידם יכול הוא אך, עצמו

 מתבטאת הברכה. הרשעים של תשובתם את שראה, האל בברכת אלא, הדין גזר בשינוי מתבטאת

                                                                 
 דין גזר לקרוע האפשרות על המאמרות של הרצף בתוך ,זה למדרש חלקית מקבילה המופיע ב"ע יז השנה ראש בבבלי 399

 שהיו הרי? כיצד לטובה עתים. לרעה עתים לטובה עתים – 'בה אלהיך' ה עיני': מתיבי: "מימושו אופן ועל נגזר שכבר
 נגזרה שכבר, אפשר אי – עליהן להוסיף. בהן חזרו לסוף, מועטים גשמים להם ופסקו, השנה בראש גמורין רשעים ישראל

 ישראל שהיו הרי? כיצד לרעה עתים. הארץ לפי הכל, להן הצריכה הארץ על בזמנן מורידן הוא ברוך הקדוש אלא. גזרה
 אלא. גזרה נגזרה שכבר, אפשר אי – מהן לפחות, בהן חזרו לסוף. מרובין גשמים עליהן ופסקו, השנה בראש גמורין צדיקים
 ודורש נוספים תהלים בפסוקי משתמש אינו זה מדרש" .להן צריכה שאינה הארץ על בזמנן שלא מורידן הוא ברוך הקדוש

 בבבלי המדרש, תויםיוע הורדתם צורת, המים כמות על המדבר, דברים בספרי מהמדרש בשונה. דבריםב מהפסוק לוהכ
 גם שנדון" דין גזר" בביטוי רושבפי משתמש בבליהש לציין חשוב. יורדו הם שבהן האדמות סוגי ועל המים כמות על מדבר
. בעלמא" איפשר אי מהם לפחות/להוסיף" אומר אלא, מדויקת לשון נוקט אינו דברים ספריו, המדרש שלפני בסוגיות, קודם
פרק  השנה ראש בירושלמי גם. לשנותו אין בו שנקבע ומה הגורלי היום הוא השנה ראש כי משתמע אתהז מהגרסה גם אבל

בו לפי מצבם של ישראל, שמופיעה ברייתא מקבילה בשמו של רשב"י. כאן ראש השנה הוא המועד  א דף נז טור ב/ה"ג
 כשרים או לאו, "נגזרים להם גשמים מרובין" או "מעוטים".
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 מוגבל הדין גזר, זה מדרש לפי. המרבי ניצולם כדי ךתו, שנגזרה הגשמים של הכמות אותה של בהורדה

 את לקבל הרשעים על אם – הגורלי, העיקרי לתחום ולא, ירדו גשמים כמה: בלבד הכמותי לתחום

 שבהחלט כמשהו המדרש בהמשך מוצגת, הפיכה כבלתי הוצגה לכן שקודם, הגזרה. ולסבול עונשם

, הסופי הדין מגזר הפוכה במהותה שתהיה, נההש במהלך הסופית התוצאה אל ולהגיע, לעקוף אפשר

 . השנה ראשב שנקבע

 ".רעה לעניין, "ההפוך בכיוון גם עובדת זו ששיטה, עולה המדרש מהמשך

 לפניו עומדת כאשר, אחדים משלבים מורכבת דרשה ובונה מפותלת בדרך הולך זה מדרש

 עונש – תהליםמ השלילי וקוהפס הטובה על שניתן שכר מתאר החיובי הפסוק: יותר פשוטה אפשרות

 לגזר או השנה ראשל להזדקק מבלי הפסוקים בין הסתירה את להסביר אפשר היה, כלומר. הרעה על

 חסד יש אם גם, מקרה בכל יקרה בדין שנקבע מה: הדין חומרת את מנכיח שנבנה המהלך. בכלל הדין

 400.ונגזר שנקבע לדין, יןהד ליום גדולה ברצינות להתייחס צורך נובע מכך. התשובה בעקבות האל

 מחד: כביכול סותרות גישות שתי אחת ובעונה בעת מתקיימות זה במדרש כי לראות אפשר עוד

 ישראל בני של בהתנהגותם שינוי כל, גיסא מאידך. משתנית אינה השנה ראשב שניתנה הגזרה, גיסא

 את לשמר מנסה המדרש .עונש ויש שכר יש, דיין ויש דין יש. מצבם על ומשפיע האל ידי על" נקלט"

, השנה ראשב נגזר כולם של הדין גזר: ביניהן ולפשר יג, א השנה ראש בתוספתא המוצגות הגישות שתי

 אך, כולה לשנה קיימא בר הוא השנה ראשב שנגזר הדין גזר." יום בכל נידון אדם, "יוסה רבי כדעת, או

 הנוגע בכל לפחות, המתאימה דרךב הדין גזר של הביצוע את" מעדכן" יום בכל האדם את הדן האל

 כמו מדברי שבאזור פלא לא. ותופעותיו הטבע כוחות לשאר בהקשר שגם להניח אולי ואפשר, לגשמים

 המים של אגירתם יכולת שבו אזור, חיים המבטיח ביותר היקר המשאב הם מים שבו, ישראל ארץ

, הידיעה א"בה, כדוגמה םהגשמי נבחרו, החומרית התרבות להתפתחות מובהק סימן היא ושמירתם

                                                                 
 .זו חשובה הערה על לוין דוד ר"ד לרב מודה אני 400
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, הנדרש בפסוק כמו, כדוגמה שמים בגשמי בוחרת עצמה התורה גם לכן. לקללתו או האל לברכת

 401.ארצו על האל להשגחת

 אם. לרשעים יועילו לא טובים דברים אפילו: כד איוב מספר אסמכתא-בפסוק מסתיימת זו דרשה

 םגשמי ירדו לא: מידה כנגד מידה בחורף שוייענ הם, ומעשרות תרומות הפרישו לא ישראל החמה בימי

 המדרש תולה כאן. הבאה בשנה לעשר ומה לתרום ממה יהיה ולא, יבול יהיה לא, בעתם לא ירדו או

 גם אך, למקום אדם בין גם שהן מצוות, בארץ התלויות במצוות ישראל של הדין גזר את מפורשת בצורה

 לקלות או לחמורות נחשבות אחד מתחום המצוות על עברות שאין, לכך הרמז מכאן. לחברו אדם בין

 .כאחד אלוהים וכלפי ישראל בתוך הדדית אחריות של מארג מהוות כולן, יותר או פחות

, לעיל שהזכרתי כפי. יא מדברים 12 פסוק של המשכו את לדרוש המדרש בעל ממשיך מכאן

 היכולת את בפירוש צייןמ הוא. בלבד הגשמים לתחום מוגבלת אינה האלוהית שהברכה אומר המדרש

 כל. והרוחות השמש חום, הטל כמו, האחרות הטבע תופעות באמצעות גם עמו את לברך האל של

 :השנה ראש שהיא, השנה מראשית נגזרות הללו הברכות

"מראשית השנה ועד אחרית שנה", מגיד שמראשית השנה נגזרו עליה כמה 

 ת נושבות עליה. גשמים, כמה טללים, כמה חמה תזרח עליה, כמה רוחו

דבר אחר, מראשית השנה אני אברך אתכם במשא ומתן, בבנין ובנטיעה, באירוסים 

ספרי דברים ובנשואים ובכל מה שאתם שולחים בו את ידיכם אני אברך אתכם )

 (., פסקה מ, יב, ד"ה "תמיד עיני ה'"82)פינקלשטיין(, פרשת עקב, עמ' 

 כי" אחר דבר"ב דורש אלא, בלבד הטבע בתחום קמסתפ אינו שלנו המדרש, לעיל האמור למרות

 התחומים. ידיהם ובמעשי האדם בני בין היחסים בתחום, נוספים בתחומים גם עמו את מברך האל

 להשיג מבקש שהאדם דבר כל בעצם כי מסכם המדרש. אדם בני של השגרה פעולות הם במדרש הנמנים

 .השנה בראשית כבר האל של ברכתו את מקבל

                                                                 
 של במונחים מדברת, יום בכל םיפעמי לקרוא מצווים שאנו", שמע אם והיה, "שמע קריאת של יהיהשנ היהפרשי גם 401

 .הגשמים עצירת, השמים עצירת הוא העונש .ועונש ושכר המצוות עול קבלת
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. הדין יום השנה ראש של היותו על המסורת מובאת התנאי ברובד שכבר לראות יתןנ, לסיכום

 את לראות אפשר. דברים ספרי הלכה ובמדרש בתוספתא, במשנה מפורשת בצורה מופיעה זאת מסורת

 הלכות שלוש, אחת משנה: רבים אינם אלו מקורות, שני מצד. במכילתות גם עקיפה בדרך השתקפותה

 . זה דין של אופיו לגבי מחלוקות יש אלו מעטים מקורות בתוך גם, ועוד. בדבל אחד הלכה ומדרש

 המשנה של ובייחוד, הנידונים החיבורים של הספרותי שהאופי ולציין לחזור חשוב, זאת עם יחד

 הרעיוניות האמירות רוב. נורמטיבית הלכתית שאינה בשפה להרחבות נוטה אינו, התוספתא ושל

 .הלכתי אופי בעלי הם, התנאית לתקופה השייכים, המדרשים קובצי רוב גם. וז הלכתית בשפה מובלעות

 ניתן מכאן. בשנה יחיד דין כיום השנה ראש לעניין מחלוקות מעט לא נזכרות שנדונו במקורות

 גובשה טרם היא אך, הדין כיום בתשרי באחד השנה ראש של מסורת קיימת התנאית בספרות כי לשער

 והן ידה על שמתקיימות נוספות מסורות יש. והתקבלות גיבוש, עיצוב כיתהלי עברה וטרם סופית

 .בה מתחרות או אותה משלימות

. החקלאי בתחום ביטויו לבין האנושי הדין מוטיב בין חזק חיבור לראות אפשר התנאית בספרות

 ארץ לחקלאות הקשורות לספירות התחלה נקודת בעיקר מהווה בתשרי באחד השנה ראש, זו בספרות

 . הוא ברוך לקדוש ישראל בני בין וליחסים האנושי לתחום והמעבר ישראלית

: בראשון תלוי ואפילו, הקשור חדש מוטיב מתהווה הדין יום מוטיב של להתעצמותו במקביל

 גם. הרע הדין גזר את לעקוף או הדין ביום טוב דין בגזר לזכות הדרכים – דין גזר על השפעה דרכי

 לא, קודם מצאנו שלא, זה בתחום מספר תובנות מובאות לעיל דברים פריבס במדרש וגם בתוספתא

 .השני הבית מתקופת בספרות ולא, במקרא

 המוסרית התנהגותו ושל האדם של מרכזיותו, האל של משפטו על להשפיע שניתן הרעיון עצם

 את הרואה לגישה ביטוי זהו, נעם של הצעתה לפי. לראשונה התנאית בספרות המופיע חדש רעיון הוא

-דה זו לגישה קוראת נעם. קדושתו את לו כמקנים האנושי הדין ואת ההלכה ואת כניטרלי הזמן

 מאפשרת היא אלו כל במקום. עצמו מהזמן קסם או מסתורין כל ומנטרלת מקדושה מנתקת, סקראלית
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 תוצאות ניתוחב עליה חולקת אך, הגישות בין נעם של ההבחנה את מקבלת אני 402.הזמן של רציונליזציה

, מהקדושה הזמן את מנתקת אינה הזמן את כמקדש האדם את הרואה הגישה תוצאת, לדעתי. פעולתן

 הוא ברוך הקדוש בין מופלא שיתוף ויוצרת השמים של הבלעדית מהבעלות הקדושה את מפקיעה אלא

 הזמן את לקדש יכול בישראל האדם גם וכך, לעמו ומיכולותיו מקדושתו מאציל האל: עמו לבין

 .והלכותיו דיניו, מעשיו באמצעות

 

 השנה ראש מסכת, בירושלמי הדין יום

 מסכת רק. השנה ראש המונח של ההיקרויות רוב מרוכזות הירושלמי בתלמוד השנה ראש במסכת

 המועד של ההלכתיות ההשלכות שרוב מכיוון, טבעי הדבר. המספרית מהבחינה עליה עולה שביעית

 . זו במסכת וניםשנד החקלאות בתחומי הן הנחקר

 :השנה ראש בתוספתא שמצאנו התנאית המחלוקת את תחילה מתמצת ב במשנה הדיון

 מתחתם ואחד אחד שלכל דינו וגזר השנה בראש נידונין כולהם. תני תניי אית

 ואחד אחד שלכל דינו וגזר השנה בראש נידונין כולהם. תני תניי אית. השנה בראש

 שלכל דינו וגזר השנה בראש נידונין כולהם. תני תניי אית. הכיפורים ביום מתחתם

 שלכל דינו וגזר בזמנו נידון ואחד אחד כל. תני תניי אית. בזמנו מתחתם ואחד אחד

 וגזר השנה בראש נידונין כולהם'. דאמ כמאן' מתנית. בזמנו מתחתם ואחד אחד

 דרב מלתיה". המים על נידונין ובחג" דתנינן. בזמנו מתחתם ואחד אחד שלכל דינו

. השנה בראש מתחתם מהן שלאחד דינו וגזר השנה בראש נידונין כולהם. אמרה

 הוא' ליש חוק כי. ראשון ליום זכרון. מעשיך תחילת היום זה. דרב בתקיעיתא דתני

 לרעב זו אי. לשלום זו ואי לחרב זו אי. ייאמר בו המדינות ועל. יעקב לאלהי משפט

 יוסי' דר. יוסה' כר ודלא. ולמות לחיים ירםלהזכ. יפקדו בו ובריות. לשובע זו ואי

 ותפקדנו". "תבחננו לרגעים לבקרים ותפקדנו'. "טע מה. שעה בכל נידון יחיד'. אמ

                                                                 
 .השנה ולוח הבחירה חופש, מהותנות, נעם ראו 402
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 מלך'. ר בשם רבה יצחק' ר. אכילתו זו" תבחננו לרגעים. "פרנסתו זו" לבקרים

 יום דבר' יש עמו ומשפט עבדו משפט לעשות'. "טע מה. יום בכל נידונין וציבור

 .(665' עמ, ג"ה/ א טור נז א"פ השנה ראש ירושלמי" )ביומו

 הדין היא ההתדיינות: פעולות בשתי שמדובר היא כאן הירושלמי של היסוד הנחת, בתוספתא כמו

 הדין, הכול, הראשונה: לוגיות אפשרויות ארבע ישנן. הסופית ההחלטה היא דין גזר וגזירת, עצמו

 השנה ראש, מרכזיים תאריכים שני יש, השנייה; השנה ראשב, חדא ביום מתרחשים, כולם של, וגזירתו

 ביום נידונים הכול, השלישית; ונחתם נגזר כולם של הדין ובשני נידונים הכול באחד, הכיפורים ויום

 נידונים הכול, והאחרונה והרביעית; לו המיוחד במועד נחתם אחד כל של הדין גזר. השנה ראש, אחד

. השלישית הדעה לפי הולכת משנתנו. להם המיוחדים במועדים נגזר דינם וגם להם המיוחדים במועדים

 להיות כדי תחילה מובאות הן. מכיר שהתלמוד התנאיות המסורות כל מסוכמות בירושלמי שכאן נראה

 .בהמשך לדיון בסיס

 הדעה כי סבר שהוא נלמד רב של התקיעות מסדר. דרב מתקיעתא בגמרא נעשה נוסף לימוד

 תחילת היום זה" הפסוק .השנה ראשב ומסתיים מתחיל התהליך כל, הנכונה היא ווקאד הראשונה

 ראש על כמצביע בגמרא מובן" יעקב לאלהי משפט הוא לישראל חוק כי ראשון ליום זכרון מעשיך

." לשלום זו ואי לחרב זו אי יאמר בו המדינות ועל: "נאמר הסדר בהמשך. הדין של תחילתו כיום השנה

. דינה את גוזר, בגורלה יעלה מה ומדינה מדינה כל על אומר האל, השנה ראשב, ביום בו, ותאחר במילים

 ועל האילן פירות על, התבואה על דין כגזר להבין ניתן," לשובע ואיזו לרעב זו אי, "ההמשך את גם

 .האדם בני של והנחת השובע לחיי והחיוניים הבסיסיים המרכיבים, המים

 אותה שגם, יוסה רבי של תפישתו לבין הללו התפישות כל בין המהותי ההבדל את מחדדת הגמרא

 במידה קרובה, רבה יצחק רבי שמוסר, רבי של דעתו גם." שעה בכל נידון יחיד: "לעיל בתוספתא ראינו

 ."יום בכל נידונין וציבור מלך: "יוסה רבי של לזו מסוימת

. והאמוראיים התנאיים במקורות הדין יום לגבי תפישות ריבוי שקיים משתמע אלו ממקורות

 אך, הוכרעו לא, וחשבון דין ונותנים ניצבים אנחנו מתי, נגמר הוא ומתי מתרחש הדין מתי השאלות



155 

 

 להן יש, פילוסופית מבחינה, עצמן בפני רק חשובות אינן אלו שאלות. חכמינו את להטריד המשיכו

 המגיע העונש קבלת מועד ועל תשובהב לחזור האפשרות על, יום ביום אדם של התנהגותו על השלכות

 מיוחד דין יום בין מתח, בברייתות שראינו המתח את בירושלמי גם לראות ניתן בפירוש. החטאים על

 . האל של הבוחנת העין כנגד מתמדת עמידה לבין ומוגדר

 :הובהר טרם זה במועד המשפטי המהלך כמה עד ממחישה הבאה הסוגיה

קת בערב הפסח מאי זה דין לוקה. אין תימר משתא ר' חייה בר בא בעי. תבואה של

דעלת. עד כדון לא עלת. אין תימר משתא דנפקת. הכן הוות מורכה כל שתא מלקי 

כדון. אילו שמתים מראש השנה ועד יום הכיפורים מאי זה דין הם מתים. אין תימר 

א משתא דעלת. עד כדון לא עלת. אין תימר משתא דנפקא. הכן הוון מורכין כל שת

 ממות כדון. 

]רבי חייה בר בא שאל: תבואה שלקה בערב פסח, מתי היא נידונה? אם תאומר  

מהשנה שנכנסה )בפסח המתקרב(, הרי לא נכנסה עדיין )הפסח רק מחר(. ואם 

תאומר משנה שיצאה )שעברה(, איך ייתכן שכל השנה לא לקה? אילו שמתים 

אם תאומר שבשנה שנכנסה,  מראש השנה ועד יום הכיפורים, מתי נידונו למות?

עדיין לא נכנסה )הרי עוד לא הגיע יום הכיפורים(. ואם תאומר מהשנה שיצאה 

ירושלמי ראש השנה פ"א נז טור )שנשה שעברה(, איך הם לא מתו עד עכשיו?[ )

 403(.665א/ה"ג, עמ' 

 שהיא כפי השנה בראשית הלוקים אדם ובני תבואה של דינם נגזר שבו הזמן על מקשה הירושלמי

 גזר וכלפי הדין כלפי ודאות חוסר מביעות אלו שדוגמאות הוא זו בסוגיה לעניינו החשוב. לעניינם נמנית

 אינו בחייו אדם גם כך, בשדה חיטה כמו. לפועל יוצאים ומתי נחתמים מתי, מתרחשים הם מתי: הדין

 .בעתידו בטוח

 .המועד באותו מתרחשים אינם הדין וגזר שהדין בטוחים היו שעורכיה מהסוגיה נראה, שני מצד

                                                                 
 .בהמשך א"ע טו השנה ראש בבבלי מקביל מקור ראו 403
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 :יוחנן רבי בשם המפורסמת האגדה הדיון בהמשך מובאת האדם בני לענייני כתשובה

הם. אחת  404ולא שמיע דאמ' ר' קרוספא בשם ר' יוחנן. שלש פינקס]י[ות

שלצדיקים גמורין. ואחת שלרשעים גמורין. ואחת שלבינוניים. זה שלצדיקים 

י[ של : חיים מראש השנה. זה שלרשעים גמורין גמורין כבר נטלו איפ)יכי(]ופס

כבר נטלו איפופים שלהן מראש השנה. שלבינוניים כבר ניתן להן עשרת ימי 

תשובה שבין ראש השנה ליום הכיפורים. אם עשו תשובה נכתבין עם הצדיקים. 

ואם לאו נכתבין עם הרשעים. מה טע'. "ימחו מספר" אילו הרשעים. "חיים" אילו 

ועם צדיקים אל יכתבו" אילו הב) (]ינוניים[. ר' חנניה חברהון דרבנן הצדיקים. "

בעי. ואין הקב'ה רואה את הנולד. ולא שמיע דאמ' ר' סימון בשם ר' יהושע בן לוי. 

אין הקב'ה דן את האדם אלא בשעה שהוא עומד בה. מה טעמ'. "אל תיראי כי 

. "לא יתיצבו הוללים שמע אלהים אל קול הנער באשר הוא שם". אמ' ר' לוי. כת'

]ש["שנאת כל פועלי ]און[". דרש ר' יששכר דכפר מנדי.  405לנגד עיניך". ]למה[.

"כי הוא ידע מתי שוא וירא און ולא יתבונן". אמ' ר' יהושע בן לוי. "אם זך וישר 

הייתה" אין כת' כאן. אלא "אם זך וישר אתה". אמ' ר' חייה בר בא. "זרזיר מתנים 

ום עמו". בנוהג שבעולם זה מבקש לנצח זרזירו וזה מבקש או תיש ומלך אל ק

לנצח זרזירו. אבל הקב'ה אינו כן אלא "ומלך אל קום עמו". לא בעי תקום על 

ירושלמי ראש השנה פ"א נז טור לא לנצח יריב". לא לנצוח יריב ) 406דידיה. "]כי[

 .(666 -665א/ה"ג, עמ' 

: ביניהן מעטים נוסח הבדלי שיש לציין רוצה אני כאן. בהמשך ותידון בבבלי גם מופיעה זו אגדה

 מדובר בירושלמי; כרוספדאי רבי הוא בבבלי בגרסה. קרוספא רבי הוא המסורת בעל הרב של שמו

 נטילת היא בירושלמי המתוארת הפעולה; ממש בספרים ובבבלי", פינקסיות, "פנקסים בשלושה

                                                                 
 . ו"לוי ך"סמ בין" פנקסות" המילה מעל מופיעה ד"יו האות לידן י"בכ 404
 .השורה מעל כתובה וז מילה גם 405
 .בדוחק הכניסההוא ו הסופר ידי על נשכחה" כי" מילההש הנרא 406
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, וחתימה כתיבה, פעולות בשתי מדובר בבבלי; ודינ גזר את לוקח, שנידון אדם כל, אחד כל". איפופסי"

 .הוא ברוך הקדוש ידי על שתיהן

 ולדעת הנולד את לראות יכול, יודע הכול, האל הרי: נוקבת תיאולוגית שאלה מעוררת זו מסורת

 ראשב בדין מושבו בתחילת כבר יכול ולכן, לא ומי התשובה ימי עשרת במשך בתשובה יחזור מי מראש

 לבין מראש הכול וקובע שיודע האל של התפישה בין הסתירה. למוות או לחיים ולםכ את לדון השנה

 את מתארת לוי בן יהושע רבי בשם המובאת המסורת. ביטויה את כאן מוצאת" נתונה והרשות" תפישת

 רק אלא, שיקרה מראש יודע שהוא מה לפי אדם בני דן אינו הוא ברוך הקדוש: תמיד הפועל כדיין האל

. האל ידי על נידון הוא, העברה לאחר רק, בפועל חטא באמת אדם שבן אחרי רק. עצמו ההמעש לאחר

. העבר על רק אלא, התגשם שטרם לעתיד ענישה אין. בחיינו ולבחירה לרשות מקום יש, אחרות במילים

, מבראשית הפסוקים את: שונים חכמים מפי הזאת התפישה את שמבססות מספר דרשות מביאה הגמרא

 את מחזק באסמכתאות הריבוי. מנדי דכפר יששכר ורבי לוי רבי, דגמרא סתמא מצטטים מאיובו תהליםמ

 צפוי הכול, "הזה הפרדוקס שיוצר המתח אך, עליון אל של פועלו לגבי המובנת הוודאות חוסר תחושת

 .עליו ולהתפלמס להתלבט שממשיכים החכמים של דעתם את מניח אינו", נתונה והרשות

 אינו הוא. הדין אל הוא ברוך הקדוש ניגש שבה השיטה את מתארת בא בר חייה רבי דרשת

 את להם מעניק הוא לכן. האדם בני של בתשובה חפץ אלא, בצדק ולהעניש צודק להיות, לנצח מעוניין

 על דינו את להפוך לו וגורמים אותו" מנצחים" בניו את מעדיף הוא ברוך הקדוש. התשובה ימי עשרת

 ובחזרתם הפושעים בחינוך יותר שמעוניין כדיין זה במדרש מצטייר האל. המלאהו הכנה תשובתם ידי

 הוא, שני מצד; פנים נושא שאינו צדק דיין הוא, אחד מצד, הדיין האל. הצודק בעונשם מאשר, בתשובה

 .בהרשעתם חפץ ואינו ישראל של בתשובתם רוצה

 כנבראים ,מחודשים ממנו םויוצאי השנה ראשב לדין נכנסים ישראל בני, הבאה הסוגיה לפי

 :מחדש

ר' לעזר ביר' יוסה בשם ר' יוסי בר קצרתא. בכל הקרבנות כת' "והקרבתם" וכאן 

כת' "ועשיתם". אמר להן הקב'ה. מכיון שנכנסתם לדין לפניי בראש השנה ויצאתם 
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ירושלמי ראש השנה פ"ד בשלום מעלה אני עליכם כאילו נבראתם ברייה חדשה )

 .(679עמ' דף נט טור ג/ה"ח, 

 יֹום: "...כט בבמדבר השביעי בחודש אחד את המתארים הפסוקים שני מדרש על מתבסס התיאור

ְהֶיה ְתרּוָעה יֶתם( ב: )ָלֶכם יִׁ  קרבנות על נאמר שבהם, בתורה האחרים מהמקומות בשונה" ...ֹעָלה ַוֲעשִׁ

 נוקטת שהתורה יווןמכ". ועשיתם" נאמר כאן השנה ראש של בהקשרו דווקא", והקרבתם" המועדים

 הקדוש מחשיב, השנה ראשב, הדין של שבסיומו מכך לומד קצרתא בר יוסי רבי, מיוחדת לשון כאן

 היציאה ואחרי, בדין העמידה אחרי הסמלית ברמה רק לא. מחדש נבראו כאילו ישראל בני את הוא ברוך

 .ממש שותחד כבריות האל ידי על נתפשים הם .האדם לבני חדש דף נפתח, ממנו בשלום

 בספרות ראינו שכבר היבטים הם לשינוי ניתנות הבלתי ותוצאותיו הדין מועד לגבי הוודאות אי

 את תפישתו, הנידונים כלפי בו האל של והתנהגותו הדין תיאור, כתות לשלוש החלוקה אך, התנאית

 אדם בני ותלבב יוצר אל של הרעיון בין קשר לראות אפשר. חדשים מרכיבים הם הנידונים ואת המשפט

 כבריות זכאים ממשפטו היוצאים ישראל את ראייתו לבין, ב, א ה"ר במשנה שמצוטט, תהליםמ בפסוק

 . משמעותית כניתות תוספת כאן יש בהחלט אך. חדשות

 בתחום מתרחשת התוכנית ההרחבה רוב. אחת בסוגיה רק מופיע לחקלאות הדין בין הקשר

 .בוראם עם ישראל בני של יחסיהם ובמערכת האנושי

 

 השנה ראש מסכת, בבבלי הדין יום

 באחד המועד של מהלכו או אופיו לגבי מסוימת הרחבה יש, השנה ראש במסכת, הבבלי בתלמוד

 ללא בטוחה בצורה מובא המועד של זה אפיון, במשנה כמו, אחד מצד. הדין כיום השביעי בחודש

 הברייתות בסיס על או, דברים ובספרי בתוספתא שמופיעים המדרשים אותם בסיס על או היסוס

 ליום דווקא מפתיעה בצורה מתייחס למועד שיוחס האגדי החומר רוב, שני מצד. בירושלמי המוזכרות

 ראשל, השנה לוח במחזור הקבוע לתאריך ולא, במותו הפרטי האדם של הדין ליום או האחרון הדין
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 לרוב התנאיים המקורות בהבאת גם מתאפיין בבבלי השנה ראשב העיסוק. השביעי בחודש באחד השנה

 .נוסף בפיתוח כאן זוכים ואף בירושלמי שמופיעים רעיונות גם בו ונכללים

 לפני: הדין גזר על האפשריות ההשפעה דרכי הוא הבבלי בתלמוד לפיתוח שזוכה חדש נושא

 אותם ומחדדת מעניינות קטגוריות מעלה הגמרא, זה בנושא דיון בתוך. חתימתו לאחר וגם שנגזר

 .הדיין האל של וטבעו; ומועדה התשובה; והיחיד הציבור: הדין יום של בהקשר

 את המבררת הסוגיה במסגרת בבבלי מופיעה הדין יום הוא בתשרי השנה ראשש הקביעה

, השאר בין, זו בסוגיה(. א"ע ח ה"ר" )לשנים השנה ראש בתשרי אחד, "המשנה קביעת של משמעותה

 באחד השנה ראשש היא המשנאית הקביעה משמעות לשיטתו. קיצח בר נחמן רב של דעתו מובאת

 .לדין השנה ראש הוא בתשרי

מראשיתה  -"מראשית השנה" וגו.  רב נחמן בר יצ' אמ'. לדין. דכת' )דברים יא(

"כי חק ליש' הוא מש' לא' יע'". וכת' )תהלים פא( נידונת מה יהיה בסופה. וכת' 

גנו". איזהו חג שראש החדש מתכסה בו. "תקעו בחדש שו' בכ' ליום ח )תהלים פא(

הוי אומ'. זה ראה'ש. ת'ר "כי חק לישראל" וג'. מלמד שאין בית דין שלמעלה 

נכנסין חתילה לדין אלא אם כן קידשו בית דין את החדש. תנ'ה. "כי חק לישר' וג'. 

אין לי אלא לישראל. אומ' העו' מנ'. ת'ל "משפט לאלהי יע'". אם כן מה ת'ל "כי 

ישר'". מלמד שישראל נכנסין תחילה לדין וא'כ אומות העו'. כי דרב חסדא. חק ל

 )מלכים א ח(דאמ' רב חסדא. מלך וציבור מלך נכנס תחילה לדין וא'כ ציבור. שנ' 

"לעשות משפט עבדו ומשפט עמו יש'" וג'. מ'ט. או בעיתימ' לאו אורח ארא 

ש חרון אף )בבלי ראש למיתב מלכא אבראי ואינהו גואי. וא באיתימ' קמי דליפו

 ע"ב(.-השנה ח ע"א

 והחמישי הרביעי לדורות ובן לספירה הרביעית במאה שחי בבלי אמורא הוא יצחק בר נחמן רב

 את מבסס הוא. פרשני חידוש נחמן לרב אין, התנאית התקופה מן היחסי הריחוק למרות. בבל לאמוראי

 למדרשי המוקדש בסעיף שראינו, שתודר ואת" שנה אחרית ועד השנה מראשית" הפסוק על קביעתו
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 אנו מניין – דגמרא סתמא של המדייקת השאלה על. דברים בספרי שמופיע המדרש על, לעיל הלכה

 על גם הלומד, תהליםמ הפסוק על המדרש מובא – דווקא בתשרי היא השנה של שתחילתה יודעים

 זה מדרש. ישראל בני ידי על ההשנ תחילת מועד של קביעתו על וגם השנה ראשב הדין יום של קביעתו

 סתמא או האמוראים בפי אין, אחרות במילים. לעיל שנדונה יא, א השנה ראש בתוספתא גם מובא

 . שבידם התנאים למסורות מעבר, בנושא חדש חומר דגמרא

 בפסוק נאמר אם: המועד של האוניברסלי ההיבט על שמשליכה השאלה נשאלת הסוגיה בהמשך

 בני בעבור המשפט הוא השנה ראשב המתקיים המשפט כי מכאן ללמוד ניתן", הוא לישראל חוק כי"

 של המשכו, הברייתא לפי? העולם אומות כל בעבור הוא הדין כי העובדה נלמדת איך. בלבד ישראל

 כל ועל היקום כל על השולט, יעקב אלוהי של משפט שזהו מלמד" ,יעקב לאלוהי משפט, "הפסוק

. ראשונים הדין אל נכנסים ישראל בני כי מלמדת הפסוק של הראשון קובחל ישראל הדגשת. האומות

 כי דורש חיסדא רב. הכללי לציבור העולם אומות ואת למלך ישראל בני את מדמה חיסדא רב של המשל

 בית בפרוזדורי לחכות המלך של לכבודו נאה שלא מכיוון, המשפט אל ראשון נכנס שהמלך הוא פשיטא

 חלילה לפגוע שיכול, האלוהי האף חרון נצבר המשפט שבמהלך ומכיוון העם כל שיידונו עד המשפט

 נמצאת אינה זו ברייתא. ראשון לו דואג שאלוהים המלך הוא ישראל, אחרת או כך. האהוב במלך אף

 זה לבין האוניברסלי ההיבט בין הקיים למתח מוסיפה אכן והיא, התנאים מתקופת שנשתמרו בחיבורים

 התנאיים במקורות כמו אך, משמעותי אוניברסלי מרכיב בו שיש דין תיאור ציעהמ היא. הפרטיקולרי

 קובעת זו סוגיה. בם האל של ובחירתו ישראל של חשיבותם בהדגשת מיד מצומצם הוא, קודם שראינו

 .ישראל לבני העדפה תוך העולם באי כל של הקוסמי הדין מתרחש בתשרי שבאחד במפורש

 של המסורת הוא השנה ראשב הדין של טבעו לגבי ביותר טטיםוהמצו הידועים המקורות אחד

 באמת מה מתארת זו מסורת. הפתוחים הספרים שלושת על, כרוספדאי רבי ידי על המובאת, יוחנן רבי

 : דינו את מנהל הוא ברוך הקדוש ואיך, זה הגדול בדין קורה

ם גמורים א'ר כרוספדאי א' יוחנן. שלשה ספרים נפתחין ברא' הש' אחד שלצדיקי

ואחד שלרשעים גמורים, ואחד שלבינוניים. צדיקי' גמורי' נכ?ת?בין ונחתמין 
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לאלתר לחיים. רשעים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר למיתה. בינוניים תלויין 

ועומדין מר'ה ועד י'ה. זכו נכתבין לחיים לא זכו נכתבין למיתה. א' אבין: מאי 

ם צדיקי' אל יכתבו". "ימחו מס' חיי'". "ימחו מספר חיים וע קראה. )תהלים סט(

זה ספרן שלצדיקי'. "ועם צדי' אל יכת'". זה ספרן שלבינוניים. רב נחמן בר יצחק. 

"ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת". "מספרך" זה ספרן  )שמות לב(מהכא 

 בבלי ראש השנה טז ע"ב(.) שלצדיקי'. "אשר כתבת" זה ספרן שלבינוניים

 או צדיקים", גמורין" להגדירם שניתן אנשים יש אם הוא בו הקושי עיקר. בותר נדרש זה תיאור

 ולו, חייו כל מצווה אף עשה שלא או, בשוגג ולו, חטא לא פעם אף שמישהו להיות יכול איך. רשעים

 אפשר איך". לו ורע צדיק" – הידוע בביטוי לסכם אפשר נוסף קושי? עצמי לרווח או הדעת בהיסח

 פעם שלא אלא, מתים הצדיקים שגם בלבד זו לא כאשר, לחיים ונחתמים נכתבים מיד שהצדיקים להגיד

 407.הרשעים של לרווחתם זה וכנגד, בחייהם הצדיקים של לייסוריהם עדים אנו

 29, סט תהלים על נסמך אבין רבי: זו למסורות שונות אסמכתאות שתי מביאים האמוראים שני

 וגם התוכן מבחינת גם מזה זה שונים המובאים שהפסוקים אף. 32, לב שמות על – יצחק בר נחמן ורב

 ועוברת המימרא לבין הפסוק בין מקשרת הדרשה המקרים בשני, שלהם מונחי-המילולי ההרכב מבחינת

 ומסתיימת הצדיקים ספר שהוא החיים מספר שנמחקים מהרשעים, יוחנן דרבי שבמסורת הסדר לפי

 של קיומם על המסורת. החיים בספר המחיקה ואת הכתיבה את מזכירים הפסוקים שני 408.בבינוניים

 עם יחד. השני הבית בספרות וגם האחדים המקרא בפסוקי ומוזכרת 409עתיקה היא השמימיים הספרים

                                                                 
 נרשמים בהםש ספרים הם אלו, אחרות במילים. זיכרון בספרי מדובר כי מפרש י"רש ."ספרים שלושה" ה"ד י"רש ראו 407

 זה פירוש. הללו הרישומים בין האיזון סמך על נקבע הגורל. גורלם ולא, האדם בני כל של והחטאים הטובים המעשים
 אלא, מצווה קיים לא פעם אף או חטא לא פעם שאף באדם מדובר לא. "גמורין" במילה הקושי עם מסוימת במידה מתמודד

 מהמצוות, יותר יש המעשים של סוג מאיזה נקבע זיכרוןה בספרי הרשום לפי. השנה ראשב, ההיא בעת מעשיו של כ"בסה
 לחיי ובחתימה בכתיבה שמדובר מציעים ,"ונחתמין" ה"ד התוספות. דינו לגזר מרעיןש מהחטאים או האדם את המזכות
 .מתים צדיקים שגם ביותר השגורה החיים עובדת עם וגם" לו ורע צדיק" עם מתמודד זה פירוש. הבא העולם

 שניהם, שלה האסמכתא את שמביא, אבין ורבי, יוחנן רבי של המימרא את שמביא, כרוספדאי רבי כי לציין מעניין 408
, בבלי אמורא הוא, לעומתם, יצחק בר נחמן רב. עצמו יוחנן רבי של תלמידיו ושניהם השלישי בדור ארצישראלים אמוראים

 .בבל לאמוראי והחמישי הרביעי הדור בן, אחריהם שנים שחי
 על האלים כתיבת יםמוזכר שבהם, רביםה המסופוטמיים המקורות את מזכיר וגם מצטט פול. יםישמימ לוחות, פול ראו 409

 גם ראו. 6-2' עמ, יםיהשמימ והספרים המלאכים, חנוך, נסבאיי ראו. םיהשמימי הספרים בתוך או יםיהשמימ הלוחות
 אודות על המסורות לבין התורה מתן מסורת בין בקשר מתמקד אליצור. 301-292' עמ בייחוד, התורה ספר מתן, אליצור

 ספרים או ספר של המוטיב שבהם השני הבית מתקופת מקורות של מעניינת סקירה מציע הוא. השמימיים הספרים או הספר
 .291' עמ, שם ראו. היובלים ספר של חידושו הוא לארץ שיורד האלוהי הספר קיום, לדידו. מוזכר שמימיים
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 גם. יוחנן רבי שבפי המסורת לבין האסמכתא בפסוקי המוצגות התמונות בין הבדלים לראות אפשר, זאת

 הפסוק לפי. ספרים בשלושה ולא, בלבד אחד בספר דוברמ תהליםמ בפסוק וגם שמות מספר בפסוק

 מדובר תהליםמ הפסוק לפי. מצוין אינו שאופיו הוא ברוך הקדוש של ספרו", ספרך" הוא משמות

 הפסוקים בשני. דרשה היא, ספרים ולשלושה כתות לשלוש, המשולשת החלוקה 410".חיים ספר"ב

 של זו, אחת כת ורק, בכלל הגורלות ספר או יםהחי ספר כנראה, אחד ספר רק מפורשת בצורה מוזכרים

 למסורת בפסוקים הנאמר את להתאים המנסים, מקיימים מדרשים בשני שמדובר הוא הרושם. הצדיקים

 עוד הגמרא מביאה שבעקבותיה זו היא במקצת דחוק הראשון שהמדרש העובדה עצם. קיימת אגדית

 411.מדרש

 תוצאותה לפי השונים בספרים האנשים שמות את ורושם שופט הוא ברוך הקדוש, המימרא לפי

 אפשר. יג, א השנה ראש בתוספתא המובאת, מאיר רבי של לדעתו מתאימה זו מסורת. משפטו של

, הברואים כל את גם לכלול יכול" הכול. "לכול המשפט על מדבר מאיר שרבי בכך מסוים הבדל לראות

 עד תלויים כולם מאיר רבי שלפי הוא נוסף הבדל. לעיל מהגמרא שמשתמע כפי, האדם בני את רק ולא

 עד ומחכה נתלה הבינוניים של דינם גזר רק הבבלי לפי ואילו, דינם גזר נחתם שבו, הכיפורים ליום

 . הכיפורים ביום חתימתו

 בספרות השמורות, הקדומות המסורות על מסתמכת יוחנן רבי של שהמימרא נראה לפיכך

 של חידושו. כותב אלוהים שבהם השמימיים הפנקסים או פריםהס, הלוחות של קיומם על, החיצונית

, לדעתי, ומהווה, לו הקודמת בספרות מופיעה שאינה, הבינוניים של הקבוצה בהוספת הוא יוחנן רבי

, גמורים חוטאים ואינם גמורים צדיקים אינם האדם בני רוב: לעיל שציינתי האתגר עם להתמודד ניסיון

 .האנושות רוב משתייך, כנראה, שאליה נונייםהבי בקבוצת צורך קיים לכן

                                                                 
 לשלוש יקההעת בספרות םיהשמימי הספרים של האזכורים את לחלק מציע הוא. 381-380' עמ, טוב יום פרק, גולינקין 410

 או לחיים נרשמים שבהם ומתים חיים ספרי: בלבד אחת לקטגוריה שייכים יוחנן רבי אצל המוזכרים הספרים .קבוצות
 ,האדם של והמצוות העוונות נרשמים זיכרונות בספרי. עתידות וספרי זיכרונות ספרי הן הנוספות הקבוצות שתי. למוות

 לעתים נזכר המתים ספר, כלל נזכר אינו הבינוניים שספר מעניין. ולעולם האדם לבני לקרות עתיד מה – עתידות ובספרי
 .7.ב בפרק שראינו כפי, לרוב המופיע הספר הוא החיים ספר ואילו רחוקות

 על המדרש. מהתורה הפסוק על היא יהיוהשנ תהליםמ הפסוק על היא הראשונה שהדרשה לכך משמעות יש ואולי 411
 .יותר כסמכותי להיתפש יכול עצמה מהתורה הפסוק
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 שכוללת הברייתא ישיר בהמשך מובאת האדם בני סוגי שלושת בעבור ספרים לשלושה בהקשר

 :הכתות שלוש על הלל בית דברי ואת שמאי בית דברי את

תניא. בש"א. שלש כתות הן ליום הדין. אחת שלצדיקי' גמורין ואח?ת? שלרשעים 

יים. צדיקים גמורין נכתבין ונחתמין ?ל?אלתר לחיי עו' הבא. גמורין ואחת שלבינונ

"ורבים מישני אדמת  רשעים גמו' נכתב' ונחתמ' לאלתר לגיהנם. שנ' )דניאל יב(

עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם". בינוניים יורדין לגיהנם 

" וגו' )בבלי ראש "והבאתי את השלשית באש )זכריה יג(ומצפצפין בה ועולין. שנ' 

 יז ע"א(.-השנה טז ע"ב

, יוחנן רבי במסורת המוזכרות, האדם בני של הכתות שלוש באותן דנה היא שגם אף, זו ברייתא

 וחתימתו בספר הכתיבה. הימים באחרית הגדול הדין יום של, לחלוטין אחר בהקשר אותן מזכירה

 והסופי היחיד אלא, והחוזר השנתי הדין ינוא זה דין גזר. לגיהינום או הבא העולם לחיי הן המיידיות

  412.מכן לאחר ממנו ולעלות בו לסבול, הגיהינום דרך לעבור הבינוניים של גורלם. ביותר

, אחרים אסמכתא פסוקי מביאים אלא, שמאי בית שמציגים העיקרון על חולקים אינם הלל בית

 .המתייסרים של קולם את לשמוע ונכונותאת ו האל חסד את המתארים

 הדין ביום שלו החסד מידת את מפעיל האל שבה בדרך המתמקדים מהתיאורים שגם מעניין

 שלושת ולא, האדם של וזכויותיו עוונותיו נשקלים שבהם מאזניים של תמונה מצטיירת, האחרון

 .הרשימות שלוש את הכוללים, הספרים

 ביום דווקא מדברים םכול אך, אחדים ואמוראיים תנאיים מקורות עוד ומביאה ממשיכה הסוגיה

 .השנה ראשב אשר השנתי בדין לא אך, כולה האנושות כל של הדין ביום או הפרטי האדם של הדין

, שלו המימרא את מעצב יוחנן רבי, הבית מתקופת עוד, אלו עתיקים מקורות בסיס שעל נראה

 יום הוא השנה אשר, יוחנן רבי של תפישתו לפי. האחרון הדין יום רעיון של המכרעת בהשפעה דווקא

                                                                 
 ".ועולין, אחת שעה יסורין מתוך ובוכים צועקים" :"מצפצפין" ה"ד ,אתר על י"רש ראו 412
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 את לנו להזכיר במטרה ושנה שנה כל המתרחש, אנפין בזעיר האחרון הדין יום את שמהווה, השנתי הדין

 .כדבעי אותנו ולהכין לבוא העתיד

 השנה ראש של עיצובו כי ולטעון 413מרקס דליה שהציעה הפרשני במודל להשתמש רוצה אני

 במטרה, העולם ובסוף המוות אחרי האחרון ןהדי של המסורות בסיס על נעשה השנתי הדין כיום

י המצב מפני החרדה עם להתמודד פִׁ  במידת האדם נפש את ולהכין, העולם וסוף החיים סוף של הסִׁ

 .לבאות האפשר

, השחר וברכות ההתעוררות ותפילות ברכות, הבוקר של הטקסים את ולפרש לקרוא מציעה מרקס

 טקסי על תרבותיות-האנתרופולוגיות התיאוריות רלאו, המיטה על שמע קריאת, הלילה טקסי ואת

 לציין כדי מעבר טקסי מבצעים אנושית חברה בכל, גנפ ון לפי 415.וטרנר 414גנפ ון יד על שנוסחו המעבר

 היהודית במסורת החופה, למשל כך. לאחר אחד חברתי וממעמד בחיים משלב אדם בני של מעברם את

. כזוג, כנשואים החדש למעמדם כרווקים החברתי ממצבם אנשים שני של מעבר שמציין טקס היא

 . המעבר את מממשים וגם מציינים גם אלו טקסים

, החברתי ולמעמדם עצמם האדם לבני קשורה שאינה מעבר טקסי קבוצת גם שישנה מציין גנפ ון

 הקשור השקט אי עם להתמודד אדם לבני מסייעים אלו טקסים. בטבע והעונות הזמן למעברי אלא

 .ומתקצר הולך היום שבהן התקופות מפני דיכאונות ולעתים חרדה כגון, אלו למעברים

 ששלבים אף. והתאחדות מעבר, היפרדות: שלבים שלושה תמיד נוכחים סוג מכל מעבר בטקסי

 שלב הוא והמרכז שהעיקר ברור. מהם אחד בכל שונה ומשמעות דגש מקבלים הם, תמיד נוכחים אלו

 לאדם שמסייעים והקבלה ההכנה שלבי הם וההתאחדות פרדותההי שלבי. הספי השלב, המעבר

 מפתן על כעומד הוא בעיצומו נמצא או טקס שמבצע האדם, גנפ ון של לדידו. זה שלב עם להתמודד

 ובו, הללו מהזמנים אחד לאף או, מהרשויות אחת לאף שייך אינו הוא, מדינות בין גבול במעבר או בית

 .חתא ובעונה בעת בשניהם נמצא בזמן

                                                                 
 .112-106' עמ, בתלמוד הבוקר טקס, מרקס; 269-254' עמ חודיבי, ואעירה אישן בעת, מרקס ראו 413
 .מעבר טקסי, גנפ ון ראו 414
 .הטקסי התהליך, טרנר ראו 415
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. החיים סוף למצב חיות של הפיזי מהמצב עובר אדם שבו ביותר המובהק הספי המצב הוא מוות

 לאיזה קובע האדם מות שלאחר הדין בית. הבא העולם אל הזה העולם מן עובר גם הוא מאמין הוא אם

 הימים בסוף הדין, מידה באותה. ומצטרף עובר הוא שאליו המעמד או השלב מהו, יעבור הוא עולם

 . מעמדם ואת מקומם את האדם בני כל בעבור יקבע

 את קבעל ואפילו הקיים המצב את לשחזר המעבר טקסי של מטרתם כי, טרנר של מטענתו בשונה

 אנו שבה הצדק חסרת המציאות של המעוות הסדר תחת לחתור בא האלוהי הדין כאן, הקיים הסדר

 בלתי ולחרדה לפחד וגורם האדם על יעמשפ הקביעה גודל. החדש המתוקן הסדר את ולכונן, חיים

 מעמד וגם, הלב נסתרות כל את הרואה הנשגב עם אמצעי בלתי מפגש גם הוא האלוהי הדין. נשלטים

 כמעט, לעולמים האדם גורל ייקבע שבסופו, אימה ומפיל מרומם, המילולית במשמעות גורל הרה, טקסי

 .לערעור אפשרות כל בלי

 על שמע קריאת ובעזרת השחר ברכות בעזרת לשינה ההכנהו הבוקר טקסי את מעצבים ל"חז

 שינההם תופשים  .ממנה ההתעוררות ושל השינה של הספיים המצבים עם להתמודד במטרה המיטה

 . מוות של משישים כאחד

 תאולוגיית את מעצבים ל"חז, השביעי בחודש אחד של במקרה, כאן גם כי לטעון מבקשת אני

 הדין יום. שלאחריו האחרון והדין המוות חרדת עם להתמודד הבמטר השנתי המשפט של המעמד

 אל וצועד שעברה השנה מתוך יוצא האדם. העולם ובסוף החיים בסוף הגדול הדין את מחקה השנתי

 אל ומעבירו שנתו את שמסכם, האלוהי המשפט טקס את עובר הוא השנים בין. החדשה השנה עבר

, האל מול העמידה מפני ולאימה לחרדות מקום יש כאן םג. הקודמת של תוצאותיה לפי החדשה השנה

 השנה ראשב השנתי בדין, המוות לאחר מהדין בשונה אך. המוות מפני ואף, והייסורים העונש ומפני

 לחזור ביכולתו יש, מת שטרם מכיוון, כך על נוסף. חייו כל על ולא בלבד שעברה השנה על נשפט האדם

 האימה את מצמצמים לשנות האפשרות והענקת הדין של הטווח וםצמצ. דינו גזר את ולשנות בתשובה

 .הדיין לפני הניצב האדם בלב ואמונה אופטימיות נוטעים ואף
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 שבה הסוגיה. הרביעי בפרק הגמרא בהמשך שוב מופיע הדין ביום הפתוחים הספרים של המוטיב

, כידוע, השנה ראשב. תואמיר ודרך ההלל את בסיפא שמזכירה, ד בפרק ז משנה על מוסבת מופיע הוא

 אומרים אין כיפור וביום השנה ראשב שדווקא לכך הסיבה מהי, הגמרא שואלת כך על. הלל אומרים לא

 ?ההלל את

מדקאמ'. בשעת ההלל. מכלל דבראש שנה לא אמרינן הלל. מאי טעמ'. אמר ר' 

אמרו מלאכי השרת לפני הקב'ה. רבונו שלעולם. מפני מה אין ישראל  416 אבהו.

רים לפניך שירה בראש שנה וביום כפורים. אפשר מלך יושב על כסא דין אומ

)בבלי ראש  418אומרים שירה 417וספרי חיים וספרי מתים ?פ?תוחין לפניו וישראל

  419.השנה לב ע"ב(

 לא: ההלכה את להסביר כדי אגדית דרשה מביא, יוחנן רבי של ותלמידו, ידוע דרשן, אבהו רבי

 על תוהים השרת מלאכי: דמויותיו כל על שמימי הוא זה הסבר. כיפור וביום השנה ראשב הלל אומרים

 הם ישראל בני. הדברים פשר את להם ומסביר מלמדם הוא ברוך והקדוש ישראל בני של התנהגותם

 השרת שמלאכי הנכונה ההלכה את יודעים ישראל בני דווקא. בה פעילה דמות אינם אך, השיחה מושא

, המלך, האל כאשר, הודיה של ולא שבח של לא, שמחה לשירי מקום ןאי, לדידו. בה בקיאים אינם

 לא הפעם אך, פתוחים הספרים שוב. העולם באי כל של דינם גזר את לגזור כדי הדין כיסא על מתיישב

                                                                 
 באחת לכתחילה נאמרה אבהו רבי של המימרא, גולינקין של לדעתו. 397-355' עמ, ובט יום פרק, גולינקין ראו 416

 מאוחר בשלב נוספה, אותה המקדימה, דגמרא מאסת של השאלה ואילו ,לעיל בסוגיה כ"אח ושובצה שלו הציבור מדרשות
 המימרא ,גולינקין של לדידו. מאוחר לחומר ינייאופ עניין ,שונים נוסחים ארבעה יש זו לשאלה(. 374' עמ, שם) יותר עוד
 .זו למשנה קשור שאינו אחר במקום אלא, ז, ד השנה ראש למשנה בהקשר נאמרה לא

 .העברית ללשון האקדמיה, מאגרים אתר, EMC ,319(, JTC) יורק ניו יד כתב לפי 417
 באחת לכתחילה הנאמר אבהו רבי של המימרא, גולינקין של לדעתו. 397-355' עמ, טוב יום פרק, גולינקין ראו 418

 מאוחר בשלב נוספה, אותה המקדימה, דגמרא מאסת של השאלה ואילו ,לעיל בסוגיה כ"אח ושובצה שלו הציבור מדרשות
 המימרא ,גולינקין של לדידו. מאוחר לחומר ינייאופ עניין ,שונים נוסחים ארבעה יש זו לשאלה(. 374' עמ, שם) יותר עוד
 .זו למשנה קשור שאינו אחר במקום אלא, ז, ד השנה ראש למשנה בהקשר נאמרה לא

 המקדש בבית התקיעות על הדיון בתוך מובאת המסורת ששם מעניין. ב"ע י ערכין בבבלי נמצאת מקבילה מסורת 419
 הנדונה המשנה גם. השנה ראש של התקיעה למצוות מסוימת במידה קרוב זה הקשר. זה לעניין המועדים בין הבדליםהו

 לראות שניתן כך", פוחתין אין" בלשון משתמשות למועד המיוחדות בברכות הדנה השנה ראש מסכתב המשנה וגם בערכין
 .הןיבינ מסוימת עריכתית קרבה
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 הבינוניים לספר זכר אין. המתים וספרי החיים ספרי: בלבד סוגים משני, רבים ספרים אלא, שלושה

  420.אבהו רבי בדברי

 במקום" נפתחין" נאמר ובהם בדק שהוא הסוגיה של הנוסחים שבעת על מצביע ינקיןגול

 על, גולינקין של לדידו, מצביע הדבר. א חנוך ובספר ז דניאל בספר הלשון גם זוהי 421".פתוחין"

 השכיחה הלשון על", מתים וספרי חיים ספרי, "הרבים לשון את מעדיף גם הוא. אבהו רבי של מקורותיו

 422".חיים ספר" או "ספר, "ורותבמק יותר

 בביטוי חידוש יש, א חנוך ולספר לדניאל אבהו רבי של המסורת של האפשרית הקרבה למרות

, אלוהים של מספרו למחייה קשורים היו המועדפים הביטויים. מאוד נדיר זה ביטוי". מתים ספרי"

 . 29, סט תהליםב או, 32, לב בשמות שכתוב כפי", חיים מספר ימחו, "חיים מספר או" מספרך נא מחני"

 שירה לומר שאין הסיבה הם, אבהו רבי של פרשני צורך הם מתים ספרי, גולינקין של הצעתו לפי

 וספרי מתים ספרי: "הסדר את הפכו נוסחים ששבעה לכך הסיבה גם זוהי. השנה ראשב פתיחתם בעת

 מתים שספרי בעת שירה רלומ אין 424.מתים ספרי רק מוזכרים שבו אחד נוסח אפילו יש 423".חיים

 גם. למיתה שנחתמו הרשעים ועל הפושעים על גם המרחם, האל של הרחמנות מידת גם וזוהי פתוחים

 לאי כאסמכתא שמובאת, הנושא באותו אחרת לדרשה מקביל זה פירוש. שירה לומר אין כבודם בגלל

 סנהדרין בבלי" )?לפני השיר אומרים ואתם בים טובעין ידי מעשי: "פסח של המועד בחול הלל אמירת

 הקדוש את להלל מבקשים השרת מלאכי: במרומים ממוקדת ההתרחשות הזה במדרש גם 425(.ב"ע לט

 דמויות אינם אך, השמחה מושא הם והצלתם ישראל בני. סוף ים את חוצים ישראל שבני בזמן הוא ברוך

                                                                 
 מכיוון, רבים בלשון הספרים על מדבר אבהו רבי ,גולינקין של לדידו. 384-382' עמ, טוב יום פרק, גולינקין ראו 420

, אלוהים: אבהו רבי של האגדתי הפירוש של המרכיבים כל מופיעים אלו יםבפסוק. 10-9, ז בדניאל כנראה הישיר שמקורו
 על פירוט אין דניאל בספר גם. לצדו והמלאכים לפניו פתוחים והספרים ודן רם כיסא על היושב", יומין עתיק" בשם המופיע

-15, כ יוחנן בחזון גם נזכר תיאור אותו. רבים לשון", ספרין" נאמר הדקדוקית מהבחינה אך, הפתוחים הספרים סוגי אודות
 בספרי מדובר א חנוך בספר ,.7.ב בפרק לעיל הזכרתיש כפי. רבים בלשון בספרים מדובר בשניהם. 3, מז א חנוך ובספר 11

 .דווקא חיים
 .365' עמ, טוב יום פרק, גולינקין ראו 421
  .384-383' עמ, שם 422
 .384, 364' עמ, שם 423
 .364' עמ, שם 424
 .יג בשלח( בובר) ותנחומא א ג"פכ רבה שמות גם ראו 425
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 גם מרחם הוא, בשלילה האל עונה כאן גם. לעיל אבהו רבי של במימרא כמו בדיוק, זה במדרש פעילות

 .הרשעים על

 ולשנות להשפיע האפשרויות על מספר תובנות בגמרא יש, האלוהי הדין מושב תיאורי על נוסף

 : בדין לזכות דרכים כמה יש כי מזכירים יצחק רבי דברי. לטובה הדין גזר את

 426.אלא למה תוקעין ומריעין. תוקעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדין

מריעה  -וא'ר יצחק. כל שנה שאין תוקעין בתחלתה  427כדי לערבב את השטן.

בסופה. מ'ט. דלא איערבב שטן. א'ר יצחק: כל שנה שרשה בתחלתה מתעשרת 

"מרשית השנה ועד אחרית שנה". "מרשית" כת'. "ועד  בסופה. דכת' )דברים יא(

את האדם אלא לפי אחרית שנה". דאית ל)?י?ה( ]ה[ אחרית. א'ר יצחק. אין דנין 

"כי שמע אלה' אל קול הנ' באשר הוא  )בראשית כא(מעשיו שבאותה שעה. שנ' 

 ע"ב(.-שם" )בבלי ראש השנה טז ע"א

 ולהביס להפחיד כדי בשופר תוקעים לכן, הוא ברוך הקדוש לפני ישראל על מקטרג שהשטן ידוע

 שמטרתם הצלילים ריבוי עניין גם עצמו הצליל לעניין מצטרף הסוגיה של הנוכחית העריכה לפי. אותו

 .ישראל בבני לפגוע כדי לקטרג עליו ומתי הדין מתקיים מתי ידע שלא ,השטן את לבלבל

 ההלכה מדרשי על בפרק שראינו, דברים מספר הפסוק אותו על אחר ממדרש מסתמנת נוספת דרך

 הוא הפשוט ובןשהמ נראה. עשירה שנה תבוא", רשה, "דלה שנה כל אחרי. דברים בספרי התנאיים

 כמדבר הפסוק את להבין מציע אתר על י"רש. הבאה בשנה אותם ויפצה ישראל בני על ירחם שאלוהים

 . האל בברכת יזכו וכך, ובתחנון בתפילה, עניים, כרשים עצמם את שיעשו, ישראל על

                                                                 
 לשאלתו הגמרא של מאוחרת תוספת כאן יש, הלבני של לדידו. 6 הערה, שפ' עמ, מועד, ומסורות מקורות, הלבני ראו 426

?" עומדין כשהן ...יושבין כשהן" לשאלתו מוסיפה הגמרא. השנה ראשב בשופר התקיעה עצם על יצחק רבי של המקורית
, פעמיים לתקוע מנהג, בימיהם המנהג לגבי לשאלה התקיעה על עקרונית משאלה השאלה את פכתהו זו תוספת ובאמצעות

 מסבירה המאוחרת התוספת. השטן את מבלבלת השנה ראשב התקיעה שעצם גרס יצחק רבי, הלבני לפי. ובעמידה בישיבה
 .פעמיים לתקוע – החדש המנהג את
 או טעם על שאלה היא יצחק רבי של השאלה, ברנד של לדידו. 31-27' עמ ובייחוד, רבה והושענא ה"ר, ברנד ראו 427

 ראו, הלבני גם הזו השאלה את מביןוכך (; 29' עמ, שם" )בדורו הרווחת החדשה התפיסה לפי" השופר תקיעת משמעות
 את דוקלב רוצה יצחק רבי אך. קדומים טעמים לה ויש מדאורייתא מצווה התקיעה. שפ' עמ, מועד, ומסורות מקורות, הלבני
 על שאלה היא יצחק רבי של השאלה, ברנד של לדידו. הברכות לסדר או לתקיעה מכוונת אינה שאלתו ולכן בדורו טעמה

 (.30' עמ, שם) במיושב לתקוע – בימיו הרווחת המסורת
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: שעה בכל נידון אדם כי הטוען, נתן רבי של לתפישתו מאוד קרובה יצחק רבי של הבאה המימרא

 מעשיו ולפי האדם בידי הכול זו מימרא לפי ..."שעה אותה של מעשיו לפי אלא האדם את דנין אין"

 .דינו בגזר שינוי ידי על גורלו שינוי הוא מעשיו שינוי. שכרו את יקבל

 רבא גם. הדין גזר את ולשנות הנשגב על יעפלהש נוספות דרכים יצחק רבי מביא זו סוגיה בהמשך

 כנגדו הפשעים על וסולח כבודו על שמוותר האדם: לדיון תרומתו את מוסיף( א"ע יז ה"ר בבלי)

 איתן מביאות כבודו על האדם של עמידתו ואי רוח שפלות. מידה כנגד מידה, לו יסלח האל, לאחרים

 שהובאו האחרות והמסורות דווי שרע על יהושע דרב בריה הונא רב של המעשה. הדין בעת גדול רווח

 המתרחש לדין מקנים ההשוואה בכוח אך. דווקא השנה ראשב בדין מתמקדים אינם, דםקו כאן והוזכרו

 .המיתה יום של החומרה ממד את השנתי השנה ראשב

 אנו מניין לברר מנסה הציבור של דינו גזר, הקודם לנושא הדיון את מחזיר איניא בר שמואל רב

 כי להבנה מגיעים הסוגיה בסוף. להיקרע ליכו, סופי באופן נקבע אפילו, הציבור של דינו שגזר יודעים

 וגם רצון עת על שמדברת התפישה. הציבור של התשובה את מתארת פתוח תמיד הכול שלפיה התפישה

 הדין של אופיו את מבררות אלו סוגיות. היחיד של תשובתו את מתארת, רצויים פחות שהם הזמנים על

– לטובה ולשנותו אותו לקרוע השונות שרויותהאפ ואת הדין גזר של תוקפו את ,השנה ראשב האלוהי

 .היחיד ידי ועל הציבור ידי על

 של או הפרטי האדם של עמידתם דרך הוא בגמרא מתהווה לראותו שאפשר נוסף חשוב נושא

 תבואה איזו ומבררת(, א"ע טז) ב משנה על המוסבת, הראשונה בסוגיה. האל של במשפטו הציבור

 המכנה 428.לאדם התבואה בין הקבלה משתמעת שממנה ברייתא מובאת, בפסח לדין עומדת בדיוק

 זוהי 429.ולאונס לקרי נתונים היותם הוא, הוא ברוך הקדוש לפני לדין העומדים ולאדם לתבואה המשותף

 של כגורלו, האדם בני של גורלם: בעולם מקומם לגבי כולם האדם לבני משמעות ומלאת יפה תזכורת

 .אלוהים בידי ומרתא זאת, מקרה בידי, בטבע צמח כל

                                                                 
 נז א"פ השנה ראש הירושלמי בתלמוד גם האדם בני לדין בסמיכות מופיעה, נידונה היא מתי, התבואה לגבי השאלה 428
 .לעיל שראינו ג"ה/א טור
 גם." שדפון או ברד כגון – קרי: "מפרש אתר על י"רש. אירוע, צפוי לא מקרה הוא זו בברייתא" קרי" של משמעותו 429

 עמי תלכו אם: "בפסוק שמופיע כפי, קושי מלשון או( כג במדבר" )יקרה אולי" מלשון" קרי" ללמוד מציעים התוספות
 (.כו ויקרא" )בקרי
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 המתאר", מרון כבני" הביטוי של משמעותו את ומבררת המשנה אל חוזרת הגמרא הבאה בסוגיה

 :א"ע יח בדף לדין הוא ברוך הקדוש לפני הברואים כל של העמידה את

"בראש השנה כל באי העו' עוברין לפניו כבני מרון". הכא תרגימו. כבני אימריא. 

מורון. אמ' רבא בר^)ר( בר חונא א'ר י)חו( ]וח[ נן.  ריש לקיש אמ'. כמעלות בית

וכולן ניסקרין בסיקרא אחת. ]אמ' יהודה[ אמ' שמואל. בחיילות שלבית דוד. אמ' 

)תהלים לג( "היוצר יחד לבם המבין אל כל רב נחמן בר יצחק. אף אנן תנינה. 

חזינן  מעשיהם". מאי קאמ'. אלימא דבראנהו לכולי עלמ' ולביהו מיחד כהדדי. הא

 דלאו הכי. אלא הכי קא'. היוצר רואה יחד לבם ומבין א)?ל?(]ת[ כל מעשיהם. 

 השאלה 430.לעיל השנה ראש המשנה על בסעיף שנזכרו השונות האפשרויות את מונה הגמרא

ר: "בפסוק המתוארת האל של השופט מבטו של מהותו מהי, היא ָבם ַיַחד ַהֹּיצֵׁ ין לִׁ בִׁ יֶהם ָּכל ֶאל ַהמֵׁ ." ַמֲעשֵׁ

 הא: "בפירוש נדחית, אחד הוא הבורא כי, האל בעיני השוו או זהה הברואים כל של שלבם האפשרות

 כל של מעשיהם את להבין האל של המופלאה יכולתו את כמתאר מתפרש הפסוק." הכי דלאו חזינן קא

 חתא מסקירה או אחד ממבט נעשית הזאת ההערכה או שההבנה מוסיף י"רש. לחוד שלו מהברואים אחד

 .בלבד

 המקורות לפי הדין ימי להיות המועמדים התאריכים בין המתח היא בגמרא העולה נוספת שאלה

 המובאת הברייתא", עולם באי כל" של הדין פרק הוא השנה ראש כי הטוענת, מהמשנה בשונה. השונים

 :אדם של דינו יום את הכיפורים ביום דווקא רואה, בבבלי

וגזר דין שלהן נחתם ביום הכפו'. דר"מ. ר' יהו' או'.  דתניא. הכל נידונין בראש הש'

הכל נידונין בראש הש' וגזר דין שלהן נחתם אחד ואחד בפני עצמו. בפסח על 

התב' בעצרת על פירות האילן, בחג נידונין על המים, ואדם ביום הכפו'. ר' יוסי 

ן או'. ]אדם[ "ותפקדנו ל)(]ב[קרים". ר' נת או'. אדם נידון בכל יום. שנ' )איוב ז(

"לרגעים תבחננו". וכי תימא. לעולם ר' יהודה היא.  )איוב ז(נידון בכל שעה. שנ' 

                                                                 
 .לעיל 359 ערהה ראו 430
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וכי קתני מתניתין אגזר דין. קשיא אדם. אמ' רבא. ת)ש..(]נ..[ דבי שמואל. בארבעה 

פרקים העולם נידון. בפסח על התבו' בעצ' על פי' האילן ו?בחג? על המים. ואדם 

שלו נחתם ביום הכפו'. וכי קתני מתניתי' }אמ'{.תחלת דין. נידון בר'ש וגזר דין 

 אמ' רב חסדא. מאי טעמ' דר' יוסי. כי דקאמ' "ותפקדנו לבקר'".

הכי קאמרינן. כר' נתן מאי טעמ' לא אמ'. בחינה עיוני בעלמא הוא. פקידה נמי 

"לעשות משפט  )מלכים א ח(אלא אמ' רב חסדא. מהכא.  431עיוני בעלמא הוא.

פט עמו יש' דבר יום ביומו". מלך וצבור מלך נכנס תחלה לדין. שנ' עבדו ומש

"לעשות משפט עבדו" וגו'. אמ' רב יוסף. כמאן מצלינן האידנא אקצירי ואמריעי. 

דא'ר יצחק. יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דין )בבלי ראש השנה 

  432טז ע"א(.

 נושאים שני עולים, משנתנו את השונים של םשיטותיה לפי השאלה את המבררת, זו מסוגיה

 ויום דין שיום ל"חז תפישת הוא הראשון הנושא. לאדם הדין כיום השנה ראש של מהותו לעניין חשובים

 יום. כלל הכיפורים יום את מזכירה אינה ב משנה, כזכור. שונים ימים שני הם חתימתו יום או דין גזר

 לידי באה ל"חז של זו תפישה כי מעניין לכן, השנה ראש וספתאבת מופיע הדין גזר חתימת כיום כיפור

, המשנה בין הסתירה את ליישב צורך עולה זו מסוגיה. מהמשנה משתקפת ואינה, בברייתות רק ביטוי

, האדם בני דין של חתימתו כיום הכיפורים יום את שמזכירות הברייתות לבין, בעלמא דין על המדברת

 . יותר ומיידי כמתמיד האלוהי דיןה את המציגות הברייתות או

 יג, א השנה ראש מתוספתא לנו המוכרת, האחת: הברייתות שתי על נשען זו בסוגיה הדיון

 יום את מזכירה אינה שהמשנה היא העולה התובנה. ישמעאל רבי מדבי יהיהשנ ,נתן רבי דברי בתוספת

 מתוך נראה אך. חתימתו לפרקי מתייחסת ולא הדין תחילת פרקי על מדברת שהיא מכיוון, הכיפורים

 על: הדין של מהותו בדבר אחדות מסורות קיימות היו כי בו המצוטטים המקורות ומתוך הדיון

                                                                 
 .140, מינכן י"כ לפי מצוטטת זו שורה 431
 .לעיל ונדונה השנה ראש בירושלמי שמופיעה לזו בחלקה מקבילה זו הסוגי 432



172 

 

 היא הדברים רוח 433.ביניהן אפשרויות וכמה, בשעה שעה לכל עד בלבד בשנה אחד מיום הספקטרום

. ולטבע האדם לבני – לכולם הזה בעולם הדין גזר את וגוזר ושופט דן אלוהים כי עלמא לכולי שברור

 אחדות לתובנות מקום יש, אחד לאף משמעי חד באופן ידועות ואינן נסתרות האל שדרכי מכיוון אך

 .אותם הסובבת למציאות ל"חז של פירושם את ומהוות הדעת על המתקבלות

. שעה כלב נידון אדם, לדידו. בתוספתא נזכר אינו נתן רבי: מעניינת לברייתא נתן רבי דברי תוספת

 נתן רבי דברי מוסיפים מה." תבחננו לרגעים: "מאיוב האסמכתא את מביא נתן רבי גם, יוסי כרבי

 היה יוסי רבי מדברי כבר הרי? בברייתא ותפקידם משמעותם מה? האלוהי הדין של מהותו את להבנתנו

 רבי של שלתפישתו הוא נכון. בשנה פעם מסוים בתאריך ולא, הזמן כל נידון אדם כי דעה שקיימת ברור

, שעה בכל או, יום בכל אם אך. יוסי רבי של זו לעומת יותר רבות ומיידיות תדירות יש, שעה כל, נתן

, הקיצוני החרדה ממד מיתוסף נתן רבי לדברי אולי. הזמן כל נידון אדם: כנה על נשארת הכוונה כי נראה

 . ידיתימ ונבחן נידון בחיינו רגע בכל מעשה כל. מצייר שהוא תמיד הרואה העין של מהתמונה הנובע

 להגיד יכול שהיה יוסי רבי של טעמו מהו: אחר לכיוון שמופנית, דומה שאלה שואלת הגמרא גם

 שונות אלו דעות שתי איך ברור לא התלמוד לחכמי שגם להבין ניתן השאלה מעצם? נתן רבי שאמר מה

 השאלה, שבתוספתא בברייתא כבר מוזכר סייו שרבי שאף גם מעניין. מהן אחת כל מוסיפה מה או מזו זו

 .לראשונה כאן שהופיע נתן רבי אל ולא אליו מתייחסת

 שני, 59, ח א ממלכים לומד חיסדא רב. חיסדא רב של הלימוד כאן מובא אפשרית כתשובה

 משפט" ,הציבור לפני לדין נכנס המלך". ביומו יום דבר, "יום בכל מתרחש האלוהי המשפט: עניינים

 מאידך. יומי יום הוא האלוהי המשפט כי מאשר אכן הפסוק, גיסא מחד". ישראל עמו משפטו עבדו

 האוניברסלי ההיבט בין המתח. העם שאר של זה לבין המלך של מעמדו בין מבדיל הוא, גיסא

 .לנושא המוקדש, הבא בסעיף יידון הלימוד של לפרטיקולרי

                                                                 
 .לעיל הירושלמי על בסעיף ונדונה ג"ה/א טור נז א"פ השנה ראש בירושלמי התפישות כל את המפרטת ברייתא גם ראו 433
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 הבבלי בתלמוד דין כיום השנה ראש: סיכום

 מורכבות רבות סוגיות. הקודמים בסעיפים שראינו התנאי החומר את מאוד נרחבת בצורה טטמצ הבבלי

 הדין ביום הנוגעים התוכניים המרכיבים שכל בכך הוא הבבלי התלמוד של חידושו. הברייתות מרצפי

 נשאב הכתות ושלוש הדין של המוטיב שעיבוי, הסוגיות ממהלך נראה. ופיתוח עיבוי מקבלים

 על. ימיו בסוף אדם כל של הפרטי וזה, כולה האנושות של זה, האחרון הדין ביום קשורותה מהמסורות

 תוכנית השראה גם אך, עיצובי לחיקוי בסיס הוא לכן, עשירות לגביו והמסורות חומר יותר יש זה דין

 ראשב האדם של משפטו הופך כך. אנפין בזעיר זה סופי כדין השנה ראשב הדין את לעצב שמאפשרת

 .לבאות שלו שנתיה הכנהה לטקס ההשנ

 ודרכים נגזר בטרם הדין גזר על להשפיע אפשרות הם הבבלי של המרכזיים והפיתוח החידוש

 ואפשרות הדין לגבי מאוד שונים מצבים שני, והיחיד הציבור של והתפישה, גזירתו לאחר לשנותו

 הדין גזר ושינוי התשובה אפשרות לבין מראש הנחתם הדין גזר בין התיאולוגית הסתירה. שינויו

 . רבות בסוגיות זו סתירה עם להתמודד מנסה והוא התלמוד את מטרידים בעקבותיה

 

 אמוראיים אגדה במדרשי הדין יום

 רבה ויקרא

 של משמעותו ועל הדין יום השנה ראש של היותו על לומדים שמהם מדרשים שבעה יש רבה בוויקרא

 .ומהלכיו הזה הדין

 לגבי המסורת את מסביר, בתורה השנה ראש על הדיבור את הפותח, 24, כג לוויקרא המדרש

 הקדוש ברא שבה בתקופה, השביעי בחודש באחד 434.היסטורי באירוע הדין כיום המועד של מהותו

 :לו ונסלח האל של לדינו עמד, חטא הוא ביום בו. הראשון האדם נברא, העולם את הוא ברוך

                                                                 
 בין הבדלים כמה יש. 344' עמ, א השנה ראש, כג הפסק( מנדלבוים) כהנא דרב בפסיקתא גם נמצאת מקבילה מסורת 434
 התרחשה האדם שבריאת רותייש נאמר בפסיקתא ואילו ,"בתשרי באחד" בתאריך משתמש לעיל רבה ויקרא. המקורות שני

איזו למות " דממ זה לתיאור הוסף בפסיקתא: המדינות של הגורלות קביעת בתיאור מופיע מעניין הבדל עוד. השנה ראשב
 הבדלים יש, השנה ראש, לבריאה השישי יוםה של ההתרחשויות בסדר גם. לבריות בהתייחסות גם שמופיע" ,ואיזו לחיים
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ול נברא העולם. אתיא דרב כהדא דר' תני בש' ר' ליעזר בעשרים וחמשה באל

אליעזר דתאני בתקיעתא דרב זה היום תחלת מעשיך זכרון ליום ראשון, "כי חק 

יעקב" )תהלים פא, ה(. ועל המדינות בו יאמר איזו לישראל הוא משפט לאלהי 

לחרב ואיזו לשלום, איזו לרעב ואיזו לשובע, ובריות בו יפקדו להזכירם לחיים 

באחד בתשרי נברא אדם הראשון. שעה ראשונה עלה במחשבה, ולמות. את מוצא 

שנייה נמלך במלאכי השרת, שלישית גיבלו, רביעית ריקמו, חמישית עשאו גולם, 

ששית נפח בו נשמה, שביעית העמידו על רגליו, שמינית הכניסו לגן עדן, תשיעית 

. אמ' לו צוהו, עשירית עבר על ציויו, אחת עשרה דנו, שתים עשרה נתן לו דימיס

הקב"ה אדם הרי את סימן לבניך, מה אתה נכנסת לפני בדין ונתתי לך דימיס אף 

מתי בראש השנה, בחדש השביעי בניך נכנסין לפני בדין ואני נותן להם דימיס. אי

-באחד לחדש )ויקרא רבה )מרגליות( פרשת אמור פרשה כט, א', עמ' תרס"ח

 תרס"ט(. 

 ברייתא של שמטרתה ברור. באלול ה"בכ נברא העולם כי רליעז רבי בשם תחילה נטען זה במדרש

 מסכים רב גם. הראשון האדם נברא שבו היום, לבריאה השישי כיום השביעי בחודש לאחד להגיע היא זו

 חק כי' ראשון ליום זכרון מעשיך תחלת היום זה: "נאמר שלו התקיעתא בברכת כי ליעזר רבי של לדעתו

 האדם בני ושל המדינות של הגורלות נקבעים זה ביום, המדרש לפי." 'יעקב לאלהי משפט הוא לישראל

 לקבוע כדי נזכרים האדם ובני, בשובע או ברעב, במלחמה או בשלום יחיו המדינות אם יוכרע: הפרטיים

 . ימותו או יחיו אם

 ראשון משפט לאותו כזכר השביעי בחודש לאחד תמיד מעתה נקבע החוזר הדין, המדרש לפי

 מתייחס מסוימת במידה אך, הדין יום של התאריך שאלת עם מתמודד המדרש 435.האנושית בהיסטוריה

                                                                                                                                                                                           
 פעולות הן רבה בוויקרא ואילו, אחת בשעה מתרחשות יםיהרגל על והעמדתו הגולם עשיית שבפסיקתא מכך הנובעים
 .האדם של בריאתו מלאכת עבורב העפר כינוס פעולת בפסיקתא נוספת לכן. נפרדות

 שקיים הפער את למלא ל"חז של ניסיון כאן לראות אפשר, השנה ולוח הבחירה חופש ,מהותנות, נעם של שיטתה לפי 435
 הרציונל את יוצר המדרש. היסטורי ביסוס לו ואין עונתי-חקלאי-טבעי רציונל לו אין. המועד של וביסוס לגבי בתורה

 . בראשית מעשה דרישת בסיס על השביעי בחודש אחדב המועד בעבור ההיסטורי



175 

 

 אירוע איזה של זיכרון, השאלה. הפסוקים באותם היא גם המופיעה" זכרון" המילה בפירוש לקושי גם

 . מאוד ברורה בצורה זה מדרש מתוך נענית, מנציחה התרועה

 :השנה ראשב הדין יום של מהותו מהי שמדייקת ברייתא המדרש מביא עוד

תני מראש השנה נקצצין מזונותיו שלאדם, חוץ ממה שמוציא בשבתות וימים 

טובים וראשי חדשים ומה שהתינוקות מוליכין לבית רבן, אם מוסיף מוסיפין לו אם 

  436פוחת פוחתין לו )ויקרא רבה )מרגליות( פרשת אמור פרשה ל, א, עמ' תרפ"ח(.

 מזונותיהם, האדם בני של גורלם נקצץ או נגזר שבו כמועד השנה תתחיל את מציינת זו ברייתא

, הקודם מהמדרש משתמע שאולי כפי, בלבד בעבר מתמקד אינו השנה ראשב המתקיים הדין. דיוק ליתר

 הוא איך, העתיד לגבי קביעה של ממד גם בו יש אלא, שעברה השנה של החטאים על ענישה או מחילהב

 גם כנראה. הגזרה בטווח אינם, חודשים וראשי טובים ימים, שבת כמו, וחדיםהמי לימים המזונות. ייראה

 כהלכתה אותה שישמרו, חינוכי מניע מתוקף ולו, השבת סעודת על להתענג מגיע גמורים לרשעים

 מאוד ברור נראה. הצדק בדין שנקצץ מהשכר נגרע אינו הוא גם התינוקות מלמדי שכר. זכויות ויצברו

 הללו והכספים לחשוש מה שאין ילדיו של התורה לימוד על שמשלם מי לכל יחלהבט רוצה שהמדרש

 אם גם. לחשוש בלי זה בשכר להרבות אפשר ובהחלט מהחשבון נגרעים ואינם הכללי בחשבון אינם

 . מיוחד תקציב יימצא תמיד אלו למטרות, הרבה שעברה בשנה חטאו ישראל

 : הבא מדרשב גם מהדהד השנה ראשמ נקבעו שהגורלות הרעיון

א"ר סימון הלא תפרוס אין כת' כן אלא "הלא פרס", כבר היא פרוסה, מראש השנה 

ניגזר על אדם מה שהוא משתכר ומה שהוא מתחסר )ויקרא רבה )מרגליות( פרשת 

 437תשצ"ה(.-בהר פרשה לד, יא, עמ' תשצ"ד

                                                                 
 הימים שברשימת מעניין. 407-406' עמ, כז הפסק(, מנדלבוים) כהנא דרב בפסיקתא מקבילה יש זה למדרש גם 436

, ברייתא זו בפסיקתא מקבילהה לע נוסף. המועד חול ימי גם מופיעים בפסיקתא השנה ראשב ותנקצצ ןנאי שהוצאותיהם
 בשונהאחיו של רבנאי חוזאה.  ,בשמו של רב תחליפא טז ע"א-מוד הבבלי במסכת ביצה טו ע"במופיעה גם בתל

 לימוד מביאה הגמרא ,כך על נוסף. הכיפורים ליום עד נגזרות שהקצבות מדייקת בבבלי הברייתא ,רבה בוויקרא מהמקבילה
 .פא תהליםמ, השנה ראש של בהקשר לנו המוכרים מהפסוקים
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" פרס" פועלה כי שהעובדה, סימון רבי אומר" לחמך לרעב פרס הלא" הפסוק בתחילת לשונו על

. מראש השנה לכל השנה ראשמ נגזרה כמותו, פרוס כבר שהלחם כך על מצביעה עבר בזמן מופיע

 .השנה ראשב, השנה בתחילת נקבע האדם של החסר וכל השכר כל סימון' ר של לדעתו, בעצם

 על נשלטים הם, עגום הזה בעולם ישראל של מצבו, לרשעים גם וכדואג כסלחן מתגלה שהאל אף

 לשינוי תקווה ניטעת בבד בד. זו סתירה עם להתמודד מנסה א מפרשה נוסף מדרש. העולם ומותא ידי

 נדרשת המדרש של בסופו. ל מירמיהו 12 פסוק על השאר בין המבוססת, ישראל של במצבו העתידי

 ":ויסרתיך" המילה

"ויסרתיך למשפט ונקה לא אנקך" )ירמיהו ל', י"א(, מייסרך אני בייסורין בעולם 

זה בשביל לנקותך לעולם הבא. אימתי בראש השנה, בחדש השביעי באחד לחדש ה

 )ויקרא רבה )מרגליות( פרשת אמור פרשה כט, ב, עמ' תרע"ב(. 

 מידת של ביטוי בעצם הם, הזה בעולם ישראל בני על מביא שאלוהים שהייסורים מלמד המדרש

 הייסורים. הבא לעולם םולהכינ לישרא את ולטהר לנקות מטרתם שהייסורים מכיוון, שלו הרחמים

 המתרחש המשפט, המדרש לפי. השביעי בחודש באחד, השנה ראשב ישראל על נגזרים הללו המנקים

 לאפשר היא הללו מהמטרות אחת. נוספות מטרות לו יש, בלבד צדק כמשפט מתפקד אינו השנה ראשב

 .הבא בעולם לזכות שיתאפשר וכדי הייסורים באמצעות להתנקות

 לקרוע איך או בדין לזכות איך – הנושא עולה רבה בוויקרא גם, בבבלי במקורות ראינוש כפי

 :לטובה ולשנותו, אותו

"מדריכך בדרך תלך" )ישעיהו מח, יז(, ר' לוי בשם ר' חמא ב"ר חנינא לאחד שהיה 

לו דין בפני אביו אמ' לו בני אם בקשת לזכות לפני בדין מנה לך דיקאליקוס פלו' 

ני בדין. כך אמ' להן הקב"ה לישראל בניי אם בקשתם לזכות לפניי ואת זוכה לפ

                                                                                                                                                                                           
 כשם: שלום ברבי י"ר דרש: "שלום ברבי י"ר בשם ,א"ע י בתרא בבא בבבלי גם מופיע שעיהומי זה לפסוק מדרש 437

, לחמך לרעב פרוס הלא – זכה, השנה מראש לו קצובין אדם של חסרונותיו כך, השנה מראש לו קצובין אדם של שמזונותיו
 עניים של קיומם עצם על תיאולוגי ןדיו ישנוו הצדקה נתינת הוא ההקשר שם גם." בית תביא מרודים ועניים – זכה לא

 .השנה מראש נקבעים, והחסרונות המזונות, לושהכ התובנה זו בבבלי גם. הוא ברוך הקדוש של בעולמו
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בדין תהו מזכירין לפניי זכות אבות ואתם זוכין לפניי בדין. ואימתי בראש השנה, 

 בחדש השביעי באחד לחדש.

"באחד" )ויקרא כג, כד( זה אברהם, דכת' "אחד היה אברהם ויירש את הארץ" 

יקרא כג, כד( זה יצחק, דכת' "וירא והנה איל )יחזקאל לג, כד(. "זכרון תרועה" )ו

אחר נאחז בסבך בקרניו" )בראשית כב, יג(. "מקרא קדש" )ויקרא כג, כד( זה יעקב, 

דכת' "שמע אלי יעקב וישראל מקוראי" )ישעיה מח, יב(. אימתי תהו מזכירין לפניי 

יות( זכות אבות ותהו זוכין בדין, בראש השנה, בחדש השביעי )ויקרא רבה )מרגל

 פרשת אמור פרשה כט, ז, עמ' תרע"ו(.

 על לו ממליץ ולכן, אהובו בנו את לשפוט שצריך כאב מתפקד הוא ברוך הקדוש, זה מדרש לפי

, השנה בראש האבות של זכויותיהם את לפניו להזכיר היא זו דרך. בדין לפניו לזכות ביותר הטובה הדרך

 מסתפק אינו המדרש. שלו כדיקאליקוסים, ישראל של כסנגורים זה במדרש מתפקדים האבות. הדין בעת

 השנה בראש דווקא כוחה את מוכיח גם אלא, עצמה בפני חדשה שאינה, אבות זכות קיום של זו בקביעה

 גם שכולל, תואם פסוק נמצא 24 בפסוק מילה לכל. כג מוויקרא תרועה כרוןיז יום את שמתאר מהפסוק

 .האבות זכות לבין המתואר המועד בין הקישור נעשה כך. האבות לאחד מתייחסת והיא, הזו המילה את

 תלוי בלתי שופט איזה לפני ולא, אביהם לפני בדין הניצבים ישראל בני של המיוחדת העמידה

 שיידון והפרטיקולרי האוניברסלי ההיבטים בין למתח נוסף ביטוי היא, רגשיתאליהם  קשור ובלתי

 .לנושא המוקדש, הבא בסעיף

 :הבא במדרש גם מתואר האבות זכות של המופלאו הגדול כוחה

ר' חייא בר מריא בשם ר' לוי פתח "אך הבל בני אדם כזב בני איש במאזנים לעלות 

המה מהבל יחד" )תהלים סב, י(... א"ר יוחנן כל הבלין וכזבין שישראל עושין 

בעולם הזה כדי אברהם אבינו לכפר על כולן. מאי טעמיה "האדם הגדול בענקים 

" )יהושע יד, טו(. אימתי מתכפר להן "במאזנים", בחדש שמזלו מאזנים. איזהו הוא

חדש שמזלו מאזנים הוי אומר זה תשרי. תשרי כת' שתשרי ותשבוק ותכפר 
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לחובינו. אימתי בראש השנה, בחדש השביעי באחד לחדש )ויקרא רבה )מרגליות( 

 תרע"ט( .-פרשת אמור פרשה כט, ח, עמ' תרע"ח

 וכזבין הבלין כל" על לכפר כדי מספיק כגדולה זה במדרש מוצגת אבינו םאברה של זכותו

 אלא, ביעקב ולא ביצחק לא צורך אין זה מדרש לפי, לעיל המדרש לעומת." הזה בעולם עושין שישראל

 בעולם לחטוא עתידים שהם מה כל על לכפר כדי, כולם ישראל לבני בלבד אבינו אברהם של בזכותו

 הקדוש לפני השנה ראשב שלנו האבות שלושת של לטובה הזכרה בין הבדל שיש ללמוד גם אפשר. הזה

 .מהם אחד כל של זכותו של כוחה לבין הוא ברוך

 על כמרמזת, סב תהלים את הפותח בפסוק שמופיעה, "במאזנים" מילה נדרשת המדרש בהמשך

 .תשרי ודשח של מאזנים מזל, אברהם של זכותו ידי על הכפרה מתרחשת שבו החודש של מזלו

 בני של בגורלם אברהם של המכריע תפקידו את יותר עוד מדגיש, בהמשך המופיע, נוסף מדרש

 : בעתיד ישראל

ד"א בחדש השביעי. ר' ברכיה הוה קרי ליה ירחא דשבועתא. חדש שבו נשבע 

הקב"ה לאבינו אברהם שאני גואל את בניך, הה"ד "ויאמר בי נשבעתי נאם י"י" 

ה צורך היה לשבועה זו, ר' ביבי בר אבא בשם ר' יוחנן אמר )בראשית כב, טז(. מ

אברהם לפני הקב"ה רבון העולמים גלוי וידוע לפני כסא כבודך שבשעה שאמרת 

לי "קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק" )בראשית כב, ב( היה לי 

( להשיבך ולומר לך, אתמול אמרת לי "כי ביצחק יקרא לך זרע" )בראשית כא, יב

והיום אתה אומ' לי "קח נא את בנך את יחידך", אלא כשם שהיה לי להשיבך ולא 

השבתיך, כך בשעה שבניו של יצחק באין לידי עבירות ומעשים רעים תזכור להם 

עקידתו של יצחק אביהם ותכפר להם )ויקרא רבה )מרגליות( פרשת אמור פרשה 

 תרפ"ג(.-כט, ט, עמ' תרפ"ב

 הוא ברוך הקדוש של שבועתו של כחודש" השביעי בחודש" הביטוי את לקרוא מציע ברכיה רבי

 בלשון הנאמר, כב מבראשית הפסוק את מביא הוא כאסמכתא. העקדה בעת המוריה בהר לאברהם
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 להבין אפשר. וברכתם לזרעו ורבייה פרייה הבטחת היא זה בפסוק לאברהם שניתנת השבועה. שבועה

 המדרש. הפשט זה אין אך, העתידיות הכפרה ואת הסליחה תא גם לכלול יכולה הרחב במובנה שהברכה

, יוחנן רבי בשם המסורת את מביא אבא בר ביבי רבי. השבועה בלשון הצורך היה מה ומברר ממשיך

 כך על הוא ברוך הקדוש את מוכיח אברהם זו מסורת לפי. לעיל שראינו כפי, הדין ליום להתייחס המרבה

, אחד בדיבור: הוא ברוך הקדוש של בדבריו שהייתה הסתירה על אתו התעקש ולא לו" ויתר" שהוא

 כפיצוי. יצחק את להקריב דרש – השני ובדיבור, דווקא מיצחק קיימא בר זרע לאברהם הבטיח האל

 הוכיח לא עצמו שהוא כפי: צאצאיו כלפי דומה ויתור, מידה כנגד מידה, דורש אברהם זה לוויתור הולם

 חטאיהם ועל מגרעותיהם על בעתיד ישראל בני את להוכיח לא ממנו שמבק הוא כך, העולם בורא את

 אלא, ודברים בדין לאל להשיב שלא שלו והנכונות שלו הנאמנות זכות את, העקדה זכות את להם ולזכור

 .השם כדבר לפעול

 ולדרוש להבין ניסיון עוד אלא, הדין ביום ולכפרה לסליחה הצפייה רק לא משתמעת זה ממדרש

 בחודש באחד מדובר זיכרון איזהב לכן קודם תהינו אם. 24, כג בוויקרא" זכרון" התמוהה המילה את

 מיטיב זה זיכרון. הוא ברוך הקדוש לפני העקדה של לזיכרון היא שהכוונה מסביר המדרש הרי, השביעי

 השנה ראש שלפיה, לעיל שראינו לזו חלופית מסורת בעצם זו. האמת דיין אצל בדין ישראל בני עם

 .הזה בדין וזיכויו לדינו, האדם לבריאת הזיכרון יום הוא השביעי בחודש באחד

 השביעי בחודש שאחד ההנחה מנקודת יוצאים, ככולם רובם, רבה בוויקרא המקורות, לסיכום

 השנה ראשב דווקא מדוע, לשאלה. כולם האדם לבני הדין יום גם הוא הזה השנה ראשו, השנה ראש הוא

 לפי". זכרון, "24, כג בוויקרא הקשה המילה פירוש עם שמתמודדות תשובות כמה יש, זה דין מתקיים

 מדרש לפי. הראשון האדם של הראשון לדינו, היסטורי לאירוע זכר הוא השנה ראשב הדין ,אחד מדרש

 מסורת מביא נוסף מדרש. העקדה בעת אברהם של בנאמנותה הדופן יוצאת להתנהגותו זכר זהו ,אחר

 השני הבית מתקופת אחדים שחיבורים כפי בדיוק. בו המתקיים לדין תשרי חודש של להמז בין המקשרת
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 כך, במקרא דיו מוסבר שאינו, זה למועד והקשר רציונל ולהקנות המקראי הפער את למלא מנסים

 438.בבסיסו להיות שאמור האירוע לבין ופולחנו המועד בין לתאם מנסים רבה בוויקרא המדרשים

 נקצב או נגזר שעליהם חיינו תחומי ועל, בדין בהן לזכות שניתן בדרכים םדני נוספים מדרשים

 .זה בדין

 רע דין גזר עם התמודדות דרכי שמציעים מדרשים כאן אין, הבבלי מהתלמוד שבשונה מעניין

 נידון האדם בבני שקשור מה שכל העובדה קבלת היא רבה בוויקרא מהמדרשים הנושבת הרוח. ושינויו

 האופי לבין, הנדרש בפסוק שמופיע, התאריך בין בחיבור דווקא ממוקד הפרשני אמץוהמ השנה ראשב

, הפסוקים ביאור היא המדרש של שמטרתו נקבל אם. בפסוקים מופיע שאינו הפרט, דין כיום היום של

 העיקריים אפיוניו. המועד של הסתום התיאור ואת התאריך את כולל הפסוק. בקלות זה מצב להבין נוכל

 טבעי באופן מתמקד שהמדרש כך, כלל כג בוויקרא מוזכרים אינם הדין וכיום השנה ראשכ םהיו של

 ההיעדר לבין דין ויום השנה ראש זה בתאריך שרואה הקיימת המסורת בין, הללו הפערים בין בגישור

 .המקראי בטקסט הללו התכנים של המוחלט

 

 כהנא דרב פסיקתא

 או העולם נידון הםשב הפרקים אחד הוא: המועדים ממארג כחלק בעיקר מופיע השנה ראש, זה בקובץ

 כמו. וסוכות כיפור יום לבין תשובה ימי עשרת בין – האלוהית הסליחה תחנות שהם הימים אחד

 .הדין גזר קביעת על להשפיע ולדרכים השמימי הדין לתיאור מספר דוגמאות כאן יש, אחרים בקבצים

 בהקשר שבה הדין פרקי ארבעת את ומזכיר ב ,א השנה ראש משנה את מהדהד להלן המדרש

 :שבהם השמחה

יד(. את מוצא שלש שמחות כת' בחג, ואילו ושמחת  ,ושמחת בחגיך )דברים טז

טו(, ושמחתם לפני י"י אלהיכם שבעת  ,שם(, והיית אך שמח )שם שם ,בחגיך )שם

                                                                 
 .השנה ולוח הבחירה חופש, מהותנות, נעם ראו 438
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ה, מ(. אבל בפסח אין את מוצא שכת' בו אפילו שמחה אחת, ולמ ,ימים )ויקרא כג

אלא את מוצא שבפסח התבואה נידונית ואין אדם יודע אם עושה היא השנה אם 

וכן את מוצא שאין כת' בעצרת אלא  439אינה עושה, לפיכך אין כת' שם שמחה...

 ,שמחה אחת, דכת' ועשית חג שבועות לי"י אלהיך ושמחת אתה וביתיך )דברים טז

בפנים. ומאי טעמא אין יא(. ולמה כת' שם שמחה אחת, מפני שהתבואה נכנסת -י

כת' שם שתי שמחות, שכן את מוצא שאעפ"י שנכנסה התבואה בפנים אבל פירות 

האילן נידונין, לפיכך אין כת' שם שמחה שנייה. אבל בראש השנה אין כת' שם 

אפי' שמחה אחת. מאי טעמא, שהנפשות נידונות ומבקש אדם נפשו יותר מממונו, 

שלהם ביום הכיפורים, כמו שכת' כי ביום  אבל בחג לפי שנטלו הנפשות דימוס

ל(, ועוד שהתבואה ופירות האילן בפנים, לפיכך כת'  ,הזה יכפר עליכם )ויקרא טז

שם שלש שמחות, שנא' ושמחת בחגיך )דברים טז: יד(, ושמחתם לפני י"י אלהיכם 

טו( )פסיקתא דרב כהנא )מנדלבוים(  ,מ(, והיית אך שמח )דברים טז ,)ויקרא כג

 (.458פרשה אחרת, עמ'  – 440ים בנספח

 בכתוב אין השנה ראש לגבי. השנה ראשול לרגלים בהקשר השמחה הוראת את מברר המדרש

 שהיא, האדם לנפש דין מתקיים זה ביום כי הוא במדרש שניתן הטעם. לשמוח אחת הוראה אפילו

  441.וחלשמ פנוי שאינו דינו גזר בעניין ומודאג טרוד כך כל האדם. מממונו לו חשובה

 אך, המים בעבור הדין פרק גם הוא החג כי, ב, א השנה ראש, המשנה מקביעת מתעלם זה מדרש

 היום חוויית את מתאר המדרש. האדם בני בעבור הדין כמועד השנה ראש את מתאר הוא למשנה בדומה

 .האדם בני מלבבות השמחה את שמונעות עמוקות וכדאגה כדריכות

                                                                 
 יח השנה ראש בבבלי וגם ג"ה/א טור ז"נ א"פ השנה ראש הירושלמי בתלמוד גם לתבואה הושווה האדם ,לעיל ראו 439

  .א"ע
 אמור) הילקוט בעל לפני הייתה כבר אבל" הפסיקתא בעיקר אינה מנדלבוים של ולדידו צפת י"בכ רק נמצאת זו פסקה 440

 (.1 הערה, 543' עמ, שם, שם" )פסיקתא" בציון ממנה המעתיק( תתקכו ואיוב תרנד, תרנג
 לרמזים בניגודו ,שמחה יום השנה ראש היות על 12, ח ונחמיה ג עזרא בספרי נאמרל גם בסתירה עומדים אלו כל 441

 .7.ב סעיף ראו, השני הבית בספרות שראינו
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 העולם שבהם הפרקים ארבעת על שבמשנה המסורת את הכיר המדרש בעל כי מעיד אחר מדרש

 את ומוציא ממונות לדיני העליון הדין בית כמעמדי הללו הפרקים את מתאר הוא. בחג זה כולל, נידון

 :מיוחד מעמד מתקיים שבו כמועד זה מכלל השנה ראש

משל לה"ד למלך שאמ' לעבדיו צאו והכריזו בכל מלכותי שאני יושב ודן בדיני 

ונות, וכל מי שיש לו עסק על חבירו יבא לפני ואני דן אותו לכף זכות עד שלא ממ

אשב לדון דיני נפשו', כך הב"ה ית' שמו ויתעלה זכרו אמ' )הב"ה( ליש' בני הוו 

יודעין שאני דן את העולם בד' פרקי' האלו, בפסח על התבואה, בעצר' על פירות 

ו כבני מרון, בחג נידונין על לפני 442האילן, בראש השנה כל באי עולם יושבין

המים. והללו ג' פרקי' יושב אני לדון דיני ממונות, להעשיר או להעני להרבות או 

למעט, אבל ר"ה זמן דיני נפשו' הוא, אם למות אם לחיים, כדאמרי' בתקיעת' דרב, 

ועל המדינות בו יאמ' אי זו לחרב אי זה לשלום ובריות בו יפקדו להזכירם לחיים 

אם עשיתם תשוב' לפני אני מקבל אתכם ואדון אתכם לכף זכות, לפי ולמות, ו

ששערי שמים פתוחי' וא' שמע תפלותיכם שאני משגיח מן החלונות מציץ מן 

החרכי' עד שלא אחתום גזר דין בי"ה, לכך אמ' ישעיהו דרשו י"י בהמצאו )ישעיה 

 (. 472דרשו, עמ'  – 443ו( )פסיקתא דרב כהנא )מנדלבוים( נספחים ז ,נה

 עצם נקבע השנה ראשב, חייו ואיכות האדם של ממונו נקבעים שבהם האחרים המועדים לעומת

 גזר: נכונה הזה המעמד את מתארת דרב התקיעתא שדווקא מוסר המדרש בעל. בחיים האדם של היותו

 אדם איזה, מלחמה מחכה ולאיזו בשלום תתקיים מדינה איזו. בודדים אדם ולבני למדינות ניתן הדין

 הנאמר את התואמות, הוא הברוך הקדוש לפני וכזיכרון כפקידה מתוארת הדין פעולת. ימות ואיזה יחיה

 . 24, כג בוויקרא

                                                                 
 לחשוב קשה. המדרש בעל על עדףומ היה, כחיילים" מרון בני" לביטוי שהפירוש לי נראה" יושבין" בפועל השימושמ 442
 .מצביאם של, יןד, לפקודה בהמתנתם יושבים החיילים גייסות את לדמיין יותר סביר, יושבים כבשים על

 פרשת מתנחומא לקוח זה קטע. העתיקו הוא שממנו כרמולי י"וכ שני אוקספורד י"בכ נמצא זה שקטע מציין מנדלבוים 443
 (.471' עמ, שם, שם) ד האזינו
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 כמציץ מתואר האל. האל לפני זכות לכף להידון הבטוחה הדרך היא תשובה כי מוסיף המדרש

 שערים ובו בארמון כאולם מתואר במרומים העולם. ישראל לתפילות ומקשיב ומהחרכים מהחלון

 והפתחים החללים ריבוי. הדין בזמן גם ולראות לשמוע לאל שמאפשרים, וחרכים וחלונות פתוחים

 .הכבוד לכיסא עד להגיע צליל וכל קול לכל המאפשרת, חופשית תנועה של תמונה לפנינו מצייר

 בחודש המתקיים הדין תמונת במדרש מוצגת בזמן בו אך, הסוכות בחג מתמקד הבא המדרש

 : ביעיהש

באספך מגרנך ומיקבך )דברים טז: יג(. א"ר אלעזר בר מריום למה עושים אנו סוכה 

אחר יום הכיפורים, לומר לך שכן את מוצא בראש השנה יושב הקב"ה בדין על 

באי העולם וביום הכיפורים הוא חותם את הדין, שמא יצא דינם של ישראל לגלות, 

ם לסוכה והקב"ה מעלה עליהם כאילו גלו ועל ידי כן הן עושין סוכה וגולין מבתיה

לבבל, שנא' חולי וגוחי בת ציון כיולדה כי עתה תצאי מקריה ושכנת בשדה ובאת 

י( )פסיקתא דרב כהנא  ,עד בבל ושם תנצלי שם יגאלך י"י מכף אויביך" )מיכה ד

 (.458-457פרשה אחרת, עמ'  –)מנדלבוים( נספחים ב 

 רק אך, האדם בני כל את לדון יושב האל השנה ראשב. תהליך אלא, אירוע אינו דין זה מדרש לפי

 ראש בירושלמי, יג, א השנה ראש בתוספתא גם ראינו דומה תפישה. נחתם הזה הדין הכיפורים ביום

 אחרי מיד הסוכות בניית כאן מוצגת כך על נוסף. א"ע טז השנה ראש ובבבלי ג"ה/א טור נז א"פ השנה

 ברוך הקדוש, גלות ישראל על נגזרה אם. אפשרי דין גזר רוע לקרוע ךכדר בהן וישיבה הכיפורים יום

 יראה האל. דינו גזר של מיידי כמילוי מרצון לגלות יציאתם את בחג בסוכות בישיבתם לראות יכול הוא

 יוסיף לא והוא הדין גזר כמילוי תיחשב בסוכות הישיבה, עליהם דינו את לקבל ישראל של נכונותם את

 יום, השנה ראש, המועדים בשלושת הרואה לשיטה עדות זה במדרש לראות אפשר. להגלותם עוד

 ראשית של חגיגית בתקופה או אחד במועד מרוכזים היו שפעם תכנים של ביזור, וסוכות הכיפורים

 444.השנה

                                                                 
 .4.א-ו 3.א פיםסעי, א פרק ראו 444
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 :הבא במדרש מתוארת הדין גזר את לרכך נוספת דרך

כל ימות השנה ישראל  ר' אבא בריה דר' פפי ור' יהושע דסכנין בשם ר' לוי אומ'

עסוקים במלאכתם ובראש השנה הם נוטלין שופרות ותוקעין והקב"ה עומד מכסא 

הדין ויושב בכסא רחמים ומתמלא עליהם רחמים והופך עליהם מדת הדין למדת 

כד( )פסיקתא דרב כהנא  ,הרחמים. אימתי, בחדש השביעי באחד לחדש )ויקרא כג

 (.344א, עמ' ראש השנה, י –)מנדלבוים( פסקה כג 

 לקדוש מזכירים כך ידי ועל השנה ראשב בשופרות ותוקעים מלאכתם את מפסיקים ישראל בני

 מקום את לשנות לאל גורמת אינה התקיעה. הרחמים בכיסא ולהתיישב הדין מכיסא לקום הוא ברוך

 צאהכתו. ישראל בני על רחמים מתמלא הוא: שלו הנפשי המודוס את לשנות גם אלא, בלבד ישיבתו

 הם הללו השינויים כל. הרחמים למידת בהתאם ישראל של דינם גזר את משנה אלוהים, אלו משינויים

 עוד הם וצליליו השופר כי נלמד מכאן. לטובה ישראל בני של גורלם על ומשפיעים לכת מרחיקי שינויים

 גזר את לשנות יתןנ שבאמצעותן שונות דרכים ראינו שבו, הבבלי התלמוד לעומת. הדין גזר לשינוי דרך

 מהלך זהו. מלכתחילה הגזירה על הישירה ההשפעה על אלא, שינוי על מדובר לא במדרש, הדין

 לאלוהים ולגרום דינו ועל האל על ישירות להשפיע ישראל של בכוחם שיש המבשר כביר תיאולוגי

 .לכתחילה לטובתם לפסוק

 מועדים של המארג ואיך, וסוכות הכיפורים יום לבין השנה ראש בין הקשר את מציג זה מדרש

 :הוא ברוך הקדוש לפני בדין לזכות דרך מהווה אלו

ר' מני דשאב ור' יהוש' דסכנין בשם ר' לוי למדינה שהיתה מחייבת ליפס למלך 

והלך המלך לגבותה. בתוך עשרה מיל יצאו גדולי מדינה וקילסו אותו והתיר המלך 

פטירכולי מדינה וקילסו אותו  שליש מדימוסייא שלהם. בתוך חמשה מיל יצאו

והתיר להם המלך שליש מדמוסייא שלהם. וכיון שנכנס המלך למדינה יצאו כל בני 

המדינה וקילסו אותו, א' להם מלכא מה דאזל אזל, מיכא ולהלן חושבנא. כך באין 

ישר' בראש השנה ועושין תשובה והק' מתיר להם שליש עוונותיהם. באין בעשרת 
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ם הכשירים והק' מתיר להם רוב עונותיה'. וכיון שבא יום ימי תשובה ומתעני

הכיפורים כל ישראל מתענין והק' סלח על כל עוונותיהם )פסיקתא דרב כהנא 

 (.413-412ולקחתם, ז, עמ'  –)מנדלבוים( פסקה כז 

 המובאת המסורת. היום אותם מכירים שאנו כפי התשובה כימי הנוראים הימים את מתאר המדרש

 או העם עמידת לבין, סוכות עד השנה ראש בין, הנוראים הימים של התקופה בין משווה ילו רבי בשם

. לו שחייבים מה את לפרוע כדי למדינה קרב המלך. הוא ברוך הקדוש, המלך לפני המדינה תושבי

 השונים למועדים, אותו ובירכו המלך את פגשו המכובדים שבהן, בדרך התחנות בין משווה המדרש

. העוונות שליש למחילת גורמת ותשובתם השנה ראשב האל אל באים ישראל בני: השביעי החודש בתוך

 הסליחה לידי מביאים והצום התשובה – הכיפורים וביום שליש להם הכנו תשובה ימי בעשרת גם

 .החדש, החשבון, הדף ולפתיחת המלאות והמחילה

 :כולם תשרי מועדי בין הקשר על עומד נוסף מדרש

י )ישעיה שם(. רבנן אמרין כל שאת מוסיף לנו ימים טובים אנו ד"א יספת לגו

מוסיפין לך קרבנות. א"ר לוי בכל חדש וחודש שבקיץ ביקש הק' ליתן לישר' 

מועד. בניסן נתן להם הפסח, באייר נתן להם פסח קטן, בסיון נתן להם עצרת, 

ואב  בתמוז היה בדעתו ליתן להם מועד גדול, ועשו להם את העגל, ובטל תמוז

ואלול, בא תשרי ופרע להם ראש השנה ויום הכיפורים והחג. א' הקב"ה לאחירין 

 ,הוא פורע ושלו אינו נוטל, תן לו יומו, ביום השמיני עצרת תהיה לכם )במדבר כט

 (. 419ביום השמיני עצרת, עמ'  –לה( )פסיקתא דרב כהנא )מנדלבוים( פסקה כח 

. הקרבנות בהבאת להם שהעניק הרבים המועדים על הוא ברוך לקדוש טובה גומלים ישראל בני

 לכך גרם, תמוז בחודש המדרש פי על שהתרחש, הזהב עגל חטא. חודש בכל מועד לעמו העניק האל

 גם מבטל האל אפו בחרון, מזו יתרה. בוטל זה בחודש לישראל להעניק רצה שאלוהים הגדול שהמועד

 שני לישראל לפרוע בכוחו יש, תשרי הגיע שרכא אך. ואלול אב בחודשים בהם שרצה המועדים את

 שגם, השביעי לחודש מיוחדים כוחות יש. וכפרה סליחה מבטאים המדרש שלפי מועדים, מועדים
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 מהם, פורע השביעי החודש איך מסביר לא המדרש. חגים עוד לו ונותן בהם מכיר הוא ברוך הקדוש

 של בבסיסו שמונחות השביעי החודש של יוסגולות לגבי מסורות קיימות שהיו להניח אפשר. כוחותיו

 .המדרש

 לחיבור שייכים אינם שאולי השנה ראש אודותעל  מהמקורות כמה לפנינו בפסיקתא יש, לסיכום

 כבר מוכרים מוטיבים באיםומ, לעיל שראינו כפי, אלו במקורות דווקא אבל. ממנו מאוחרים ואף זה

 ברוך הקדוש לפני הדין מפני ובחרדה יכותבדר שמהולה השנה בראש שמחה: האמוראית מהספרות

 . הוא

 לומדים כהנא דרב מפסיקתא, אחרים אמוראיים בחיבורים שראינו דין יום של ההיבטים על נוסף

 היא ככזו. בפרט ולישראל כולו לעולם גורלית משמעות בעלת כתקופה השביעי החודש של התפישה את

 המועדים. בדין להצלחה מובנה מסלול הוויםומ בשני אחד קשורים שלה המועדים שכל תקופה גם

 כבעל נתפש עצמו השביעי החודש. האלוהי בדין ומחילה לסליחה להביא שמטרתו אחד כמארג נתפשים

 .מיוחדות סגולות

 

 לאמוראית התנאית מהספרות, הדין כיום השנה ראש – סיכום

 הלכות כמה, אחת נהמש: התנאית בספרות להתגבש מתחיל השביעי בחודש באחד הדין יום מוטיב

 אין. דין כיום השביעי בחודש אחד של העצמאי לאופיו מוקדשים בלבד אחד הלכה ומדרש בתוספתא

 ודאי. השני הבית בספרות השביעי בחודש באחד המועד או התאריך לבין זה מוטיב בין לקשר הד כל

אינם באים לידי ביטוי  הםאך  ,םבבלי עתיקים מקורות יש דין יום שהוא בשנה יום של הכללי שלרעיון

 במקרא ובספרות הבית השני. 

, א השנה ראש במשנה רק מוזכר בתשרי באחד הדין יום של הייחודי והאוניברסלי הרעיוני הממד

 בתוכן העוסקת, ב משנה את שמשמש הדימויים עולם. נוספות השתקפויות הרבה לו שאין ונראה, ב

 אף ואולי, חקלאיים הם הנידונים התחומים וגם נידון םהעול שבהם הפרקים כל: חקלאי עולם הוא, היום

 שומרת התוספתא. הוא ברוך הקדוש, המצביא של הבוחנת העין לפני כחיילים שעוברים, העולם באי כל
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 תדירותו לגבי וגם הדין של המועד לגבי גם מחלוקות בתוכן יש. המגוונות התנאיות המסורות על

 כך על מעיד זה ריבוי. במשנה לנו השנויה המסורת את ואמותת המסורות כל לא. זה דין של ומהותו

 רבים חכמים. וסתום מסתורי הוא מטבעו אך, מדרשי הבית בשיח חשוב לנושא היה האלוהי שהדין

 . אותו ומבטאות הדוברים של השונה הנפש למבנה, אולי, שתואמות, השונות תפישותיהם את מציגים

 של התנהלותו על המשליך, הדין בקביעת ישראל לש המיוחד תפקידו על מרחיבה התוספתא

 משני הדין של למורכבותו הראשונה בפעם נחשפים גם אנו בתוספתא. הוא ברוך הקדוש לפני ישראל

 האלוהי הדין. הסופיות חתימתו או הדין וגזירת עצמו הדין: שונים במועדים ומתקיימים שיכול, שלבים

 . הארצית להתנהלות בדומה, אטי לתהליך והופך טקסי נפח מקבל

 אלו מקורות אך, מאליה כברורה התנאי ברובד מובאת הדין יום השנה ראש של היותו על המסורת

, הללו החיבורים של הספרותי מהאופי נובע שהדבר ייתכן כי שוב להדגיש חשוב. רבים אינם

 יש אלו מעטים מקורות בתוך גם. רעיוני בשיח מרבה שאינה ההלכה ספרות של לסוגה כולם המשתייכים

 כי לשער ניתן. בשנה יחיד דין יום השנה ראש של היותו על מחלוקות או זה דין של אופיו על מחלוקות

 סופית גובשה טרם היא אך, הדין כיום בתשרי באחד השנה ראש של מסורת קיימת התנאית בספרות

 או אותה משלימות, ידה על שמתקיימות נוספות מסורות יש. והתקבלות עיצוב תהליכי עברה וטרם

 .בה מתחרות

 וחיוב איסור, חלות המציין טכני כתאריך מתפקד ובראשונה בראש השנה ראש ,ההלכתי במישור

. הזה במישור בעיקר בהתחלה מתפקד הוא האגדה במישור גם, לכן ואולי. חקלאיות מצוות לצורך

 התהליך מתחיל נאיתהת בספרות. אלו לעניינים הדין ויום חקלאים לעניינים ספירה שנת תחילת

 ההלכה במישור החקלאי מההקשר השנה ראש של ההיחלצות תהליך, האמוראים בספרות שמתעצם

 האנושי אל החקלאי מן מתרחבים והתשובה הדין היבטי וגם, עצמאי תוכן מקבל הוא. כאחד והאגדה

 .הקוסמי ואפילו הכללי

: בו תלוי ואפילו בראשון קשורה חדש מוטיב מתהווה, הדין יום מוטיב של להתעצמותו במקביל

 גם. הרע הדין גזר את לעקוף או הדין ביום טוב דין בגזר לזכות הדרכים. הדין גזר על השפעה דרכי
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 לא, קודם מצאנו שלא, זה בתחום תובנות כמה מובאות לעיל דברים בספרי במדרש וגם בתוספתא

 מרכזיותו, האל של משפטו על עלהשפי שניתן הרעיון עצם. השני הבית מתקופת בספרות ולא במקרא

 .לראשונה התנאית בספרות המופיע חדש רעיון הוא המוסרית התנהגותו ושל האדם של

 של תוכני פיתוח אל משמעותית קפיצה מתרחשת, הבבלי בתלמוד ובעיקר, האמוראית בספרות

 האדם בני מיון, פתוחים ספרים של ציוריות תמונות ליצירת עדים אנו. ומשמעותו מהלכיו, הדין רעיון

 ובעיקר, חתימתו למועד הדין מועד בין ההפרדה המשך, ובינוניים רשעים, צדיקים של לכתות

 לרעיון הדין רעיון בין. מורכבים אגדיים פתרונות המייצרת ותיאולוגיים מוסריים מתחים עם התמודדות

 בין, הציבור לגורל היחיד גורל בין, המתמדת ההשגחה לרעיון פעמי החד המשפט רעיון בין, התשובה

 .השמחה לאווירת הדין אווירת

 התוכנית ההרחבה רוב. אחת בסוגיה רק ומופיע, ומתמעט הולך לחקלאות הדין בין הקשר דווקא

 החומר של רובו, זאת עם יחד. בוראם עם ישראל בני של יחסיהם ובמערכת האנושי בתחום מתרחשת

 יוחנן רבי מפי הן המימרות ורוב כברייתות מובא זאת בכל, התנאית בספרות ראינו שלא, החדש

 בדורות ישראל בארץ דווקא מתרחש האגדי-הרעיוני הפיתוח של רובו כי משתמע מכך. ותלמידיו

 ברובד היא בבבל דווקא שמתרחשת החשובה התפתחותה. הרביעי לדור עד, לאמוראים הראשונים

 כמעט עצמם בבל אמוראי אך ,שונות סוגיות בתוך מובאים יםיהארצישראל המקורות. העריכתי הסתמאי

 .אלו במקורות בדיון משתתפים אינם

, השנתי המשפט של המעמד תאולוגיית את לעצב בבואם, ל"חז כי לטעון ביקשתי זה בפרק

 ומה המוות חרדת עם להתמודד במטרה ,האחרון הדין על קיימות מסורות באמצעות אותו מעצבים

 השנה מתוך יוצא האדם. העולם ובסוף החיים בסוף הגדול יןהד את מחקה השנתי הדין יום. שלאחריו

 את שמסכם, האלוהי המשפט טקס את עובר הוא השנים בין, החדשה השנה עבר אל וצועד שעברה

 מפני ולאימה לחרדות מקום יש כאן גם. הקודמת של תוצאותיה לפי החדשה השנה אל ומעבירו שנתו

 השנתי בדין, המוות לאחר מהדין בשונה אך. המוות מפניו והייסורים העונש מפני, האל מול העמידה

 יש, מת שטרם מכיוון, כך על נוסף. חייו כל על ולא בלבד שעברה השנה על נשפט האדם השנה ראשב
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 מצמצמים לשנות האפשרות והענקת הדין טווח צמצום. דינו גזר את ולשנות בתשובה לחזור ביכולתו

 .הדיין לפני הניצב האדם בלב ואמונה אופטימיות ונוטעים האימה את

 נגזר בטרם הדין גזר על להשפיע אפשרויותב ופתוח מפורט דיון הוא הבבלי של המרכזי הפיתוח

 הדין לגבי מאוד שונים מצבים שני, והיחיד הציבור של והתפישה, גזירתו לאחר לשנותו ודרכים

 .שינויו ואפשרות

 המתרחש הדין של תיאורים יש. אגדה במדרשי ונזכר ממשיך הדין כיום השנה ראש של אופיו

 האל של גישתו את להבין וניסיונות הוא ברוך הקדוש של השונים הכיסאות, הספרים שלושת. במרום

 ישראל בני את הנחה עצמו שהאל הדרכים של מעטים לא תיאורים גם יש. ישראל בני את לשפוט בבואו

 .טוב דין ובגזר בסליחתו לזכות כדי בהן ללכת

, הדין גזר נחתם שבהם השונים המועדים ולגבי השונים השנה ראשי לגבי מסורות ותשמובא אף

 החודש של המועדים שלושת בין הקשר. השנה ראשב ספק כל ללא נקבע אדם בני של גורלם כי משתמע

 .שונות ומזוויות פעם לא ומנומק נזכר השביעי

 צבעוניים תיאורים פשריםמא האמוראים מדרשי של האגדתי והאופי בתלמודים המגוון החומר

 .התנאית ההלכתית בספרות מאשר יותר ומפורטים

 שמהותו הדין מיום מעבר מתרחש האמוראית לספרות התנאית הספרות בין כי לראות אפשר

 ולעם לאנושות הדין יום אל, המגוונות החקלאיות הספירות תחילת, חקלאי דין יום הוא העיקרית

 ההלכתית התנאית בספרות. האנושות ושל האדם של האחרון הדין םיו של האפיונים את המכיל, ישראל

. בראשיתו עדיין הוא עצמאי דין כיום שלו והפיתוח, חקלאי כתאריך בעיקר מתפקד השנה ראש ברובה

, החקלאי בהקשר הדין על עדיין הושם התנאית בספרות הדגש, האגדי בהיבט גם, הזה מהמצב כתוצאה

 התוכן פיתוח עם בבד בד, האמוראית בספרות. טכניים-ההלכתיים החקלאיים המחזורים אל הקשור

 החקלאית מהספירה הדרגתי ניתוק מתבצע, דין יום השנה ראש של היותו על והדגש היום של העצמאי

 .ההלכה במישור הן האגדה במישור הן
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 המועד של האוניברסלי ההיבט. 3 .ג 

 השנה ראש מסכת, משנהההיבט האוניברסלי ב

. בלבד ישראל לעם קודש כמקרא מוצג אלא אוניברסלי סממן שום נושא אינו הנחקר ועדהמ ,במקרא

 כך. השני הבית בספרות השביעי בחודש אחד של הזה ההיבט להתהוות בודדים רמזים לראות אפשר

 כמייסד חונ. ולנוח למבול הקשורים הזיכרון מימי אחד הוא השביעי בחודש אחד, היובלים בספר למשל

 של משמעות הנחקר למועד מקנים אנושי כלל קוסמי כאירוע עצמו והמבול המבול אחרי ולהכ האנושות

 . אוניברסלי היסטורי לאירוע זיכרון יום

 יום של אוניברסלית תפישה מוצגת השנה ראש מסכת של א בפרק הראשונות המשניות בשתי

 זאת תפישה. כלשהן נותהבח בלי", עולם באי כל" על המדברת ב במשנה בייחוד, בתשרי באחד הדין

 הפסוק." לבם יחד היוצר: "כולה האנושות כבורא מאופיין האל שבו, במשנה המצוטט בפסוק מחוזקת

 אולי, ביניהם בדמיון אולי – כלומר", יחד" כולם את בורא והוא, האנושות כל את בורא שאלוהים טוען

 .יחד ומאוגדים מאוחדים שיהיו כוונה מתוך

 השנה ראש הוא בתשרי אחד, אחד מצד: משולבים כיוונים שני מציעה בפרק הראשונה המשנה

 לגבי שונות מסורות יש שונים שלעמים אף. וספירתו הזמן ארגון עניין, אוניברסלי עניין וזהו, לשנים

 בתשרי אחד שלגביהם העניינים שאר, שני מצד. התחלה נקודת ובו שנה לוח יש לכולם, השנה תחילת

 כך מתוך. ומעשרות נטיעות, יובל, שמיטה – גרידא פרטיקולריים-יהודיים יניםעני הם השנה ראש הוא

 .בלבד הלכתיים-יהודיים בהקשרים זו במשנה נזכרות השנים גם כי להניח ניתן

 באי לכל המיועד כמועד השנה ראש עולה שממנה, מעורבת תמונה מצטיירת המשניות משתי

, קוסמית מציאות מתארת ב משנה. נוספות משמעויות – היהודית ההלכה במסגרת – לו שניתנו, עולם

 לעמים תקפה שאינה יהודית פרקטיקה מתארת א משנה ואילו, הנבראים לכל הנוגעת, אוניברסלית

 אולי. אגדה והשנייה, הלכה היא הראשונה: שונה המשניות של אופיין גם, לעיל שהזכרתי כפי. אחרים

 באופן, ב במשנה המתוארת מהמציאות נובעת, א במשנה הנמנית, היהודית העשייה כי להניח גם ניתן
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 הלכתי מעשה לעשות צורך יש כן על, מסוים בעניין נידון העולם – יב, א בתוספתא למתואר דומה

 . הנידון בעניין לברכה לזכות כדי מסוים

 משה של ידיו על המדברת, ג בפרק ח משנה את 445,וולפיש של כהצעתו, בחשבון נביא אם אך

 יהודי-הפרטיקולרי ההיבט שבה תמונה נקבל, מעלה כלפי ישראל בני של והמבט הנחושת נחש ועל

 בזמן, השנה ראשב נידונים העולם באי שכל בזמן. במשנה השנה ראש מסכת בתוך ומתחזק הולך

 מיוחד קשר ישראל לעם יש, מעשיהם לפי ונידונים כבנומרון הוא ברוך הקדוש לפני עוברים שכולם

 שבשמים אביהם אל מעלה כלפי עיניהם את להרים יוכלו תמיד הם מצוקה בעת. ויאלוה עם ואישי

 כל עם יחד למשפט ועומדים ,השנה ראש של הדין מבית פטורים אינם ישראל בני. דינם גזר את ולשנות

, הוא ברוך לקדוש מיוחדות ואינטימיות קרבה הרגשת מתוך זה משפט אל באים הם אך, העולם אומות

 ארחיב כך ועל, השימוע של תאריכו את שקבעו אלה הם ישראל, כך על נוסף. אחרות לאומות שאין

 לקשר שלהם הערבות הם הם, ישראל לבני המסורה 446,השופר ותקיעת מעלה כלפי המבט. בהמשך

 .הבורא עם והישיר האישי

 

 השנה ראש מסכת, תוספתאההיבט האוניברסלי ב

 של דינו שבית, העובדה עצם. הדין יום של רטיקולריהפ ההיבט את דווקא ומעמיקה מרחיבה התוספתא

 רבה במידה גורעת, העולם אומות ולכל לעצמם המשפט של מועדו את שקובעים אלה הם ישראל

 המיוחס מעמדם על מעידה מועד לקבוע ישראל של היכולת. השנה ראשב הדין יום של מהאוניברסליות

 . האדם בני שאר מול מיוחסה מעמדם על מכך וכתוצאה העולם בורא עם ביחסיהם

 האומות כל בעבור גם אלא, לעצמם רק לא משפטם יום את לקבוע" נאשמים"ה של היכולת

 ישראל, לאו אם גם אך. לזכותם רצונו ועל, אליהם העליון הדיין של לבו נטיית על רומזת, האחרות

 .ותהאחר האומות מן בשונה, להם חולק שהאל וחסד כבוד הרגשת תוך למשפט נכנסים

                                                                 
 .75-74' עמ, הדין יום, וולפיש ראו 445
 .בהמשך ותרועתו השופר של המיוחד בתפקידו אדון 446
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 חודש ראש את ישראל של קביעתם לפי לא או שמתכלה, המן עומר של היא יא בהלכה הדוגמה

 גם מחזקת כן ועל, אחרים לעמים שייכת ואינה ישראל עם של ההיסטוריה מן נלקחה זו דוגמה. תשרי

 .הפרטיקולרי הרושם את היא

 הלכה אך, כולה ושותלאנ ניתנות החקלאי התוצר על הקללה או שהברכה להבין היה ניתן אמנם

 יכולים העולם אומות אין. בדין זכאים ולצאת אלו בברכות לזכות כדי בלבד יהודיות דרכים מציעה יב

 הברכות אמירת גם. המזבח על מים לנסך או, ביכוריהם את להביא כדי בירושלים למקדש לעלות

 .אוניברסלית פעילות איננה השנה ראשב ישראל לעם הייחודיות

 באחד מתקיימים שניהם אם: הדין גזר ומועד הדין מועד לגבי השונות בתפיסות דוברמ יג בהלכה

 אותה לקרוא המאלץ רמז שום בהלכה אין. אחר במועד נידון תחום כל או, השנה ראשב, בתשרי

 שבהחלט", אדם"ו" להכ, "כלליים הם הנידונים את המתארים הביטויים. בלבד ליהודים כמתייחסת

 ולא, בעלמא עולם באי כל על כמדברת יג הלכה את לקרוא מציעה אני לכן. ולםהע באי לכל מופנים

 . יהודית-פרטיקולרית לקריאה אותה לצמצם

 מסגרת, היטב מחושבת כתבנית נראית, בתוספתא א בפרק יג-יא הלכות, זו יחידה של עריכתה

 : מאוד ייחודי יהודי חומר בתוכה הכוללת אוניברסלית

ל באי עולם עוברין לפניו נומרון שנ' היוצר יחד לבם וגו' הלכה יא: בראש השנה כ

ואו' תקעו בחדש שופר וגו' ואו' כי חק לישראל הוא וגו' אם קדשוהו בית דין הדין 

 נכנס לפניו ואם לאו אין הדין נכנס לפניו.

הלכה יב: וכן אתה מוצא בעומר של מן אם בא בזמנו מיד הוא כלה ואם לאו 

אמ' ר' עקיבא אמרה תורה הבא עומר שעורין בפסח מתעכב הוא לשלשה ימים 

שהו פרק שעורין כדי שתתברך לכם תבואה הבא חטים בכורים בעצרת שהוא פרק 

אילן כדי שיתברכו עליך פירות אילן הבא ניסוך המים בחג כדי שיתברכו עליך מי 

גשמים אמרו לפניו מלכיות זכרונות ושופרות מלכיות כדי שתמליכוהו עליהם 
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ת כדי שיבא זכרונכם לטובה לפניו שופרות כדי שתעלה תפלתכם בתרועה זכרונו

 לפניו.

הלכה יג: הכל נידונין בראש השנה וגזר דינו נחתם ביום הכפורים דברי ר' מאיר ר' 

יהודה אומ' הכל נידונין בראש השנה וגזר דינו של כל אחד ואחד נחתם בזמנו 

המים וגזר דינו של אדם נחתם בפסח על התבואה בעצרת על פירות האילן בחג על 

ביום הכפורים ר' יוסה אומ' אדם נידון בכל יום שנאמ' ותפקדנו לבקרים )תוספתא 

 ראש השנה )ליברמן( פרק א הלכה יא(. 

 באי כל על מדבר, בתשרי באחד השנה ראשל המוקדשת היחידה את הפותח, יא הלכה של הרישא

, יהודי דווקא לאו שהוא האדם, בדין האדם עמידת על מדברת, היחידה את הסוגרת, יג הלכה גם. עולם

 פרטיקולריים היבטים מביאים יב והלכה יא הלכה של הסיפא, ביניהם. אדם הוא באשר אדם אלא

 .במועד הקשורים מובהקים

" עולם באי כל": "כל" המנחה המילה מופיעה יג בהלכה הן יא הלכה של בסיפא הן, גיסא מחד

 מאידך. עצמו" השנה ראש" המונח מוזכר אלו הלכות בשתי רק, כך על נוסף(. יג" )נידונין הכל(, "יא)

". פרקים" נקראים הם יב בהלכה רק, התאריכים אותם מוזכרים יג בהלכה וגם יב בהלכה שגם אף, גיסא

 ראשב שנגזר, הדין נחתם שבהם זמנים הם כי להסיק ניתן אלא, קצר מונחי שם להם אין יג בהלכה

 .השנה

 בחירת על בדיון גויים-ישראל הלעומתיות נושא מהדהד השנה ראש תוספתא לש ב בפרק

 :השנה ראשל המיוחדות הברכות בתוך הנכללים הפסוקים

הלכה יב: ... אין מזכירין זכרון ומלכות ושופר של פורענות. מתחיל בתורה 

ומשלים בנביא. ר' יוסה אומר אם היתה פורענות של גוים מזכירין אותה בפני 

 ..עצמה.
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 נספר לא הזה הפסוק אבל, המיוחדות בברכות העולם אומות על שבאה פורענות להזכיר אפשר

 שום ממלא אינו הגויים פורענות עם שהפסוק מכיוון. חובה ידי לצאת כדי הנדרש הפסוקים למניין

 היא, הלכתית מינה נפקא לה שאין דעה מביא יוסה רבי .בכלל להזכירו מדוע ברור לא, הלכתי תפקיד

 התוספתא .טוב דין בגזר לזכות שלו ובסיכויים בישראל פוגעת אינה גויים של פורענות: לעומתית עמדה

 וזה האוניברסלי זה: יחדיו השנה ראש של ההיבטים שני את המבטאים המקורות את מביאה

, במהותו אוניברסלי אכן שהמועד היא לכך שהכוונה העריכתי מהמבנה להבין ניתן אולי. הפרטיקולרי

 מעוניינת התוספתא, הלכתי יהודי כמקור. בו ולנהוג אליו להתקשר מיוחדות דרכים ישראל לעם יש אך

 האוניברסליות האמירות. העולם אומות בעבור המועד במשמעויות מאשר יותר היהודים של במצוותיהם

 .בעלמא כלליות כאמירות ולא, היהודים בעבור מינה נפקא להן יש כאשר מובאות

 ההלכה מדרשייברסלי בההיבט האונ

 הוא שעליו שהפסוק כפי, העולם לכל ולא לישראל בפירוש מתייחס עקב פרשת דברים מספרי המדרש

 . כולו בעולם ולא ישראל בארץ דווקא עוסק מוסב

"תמיד עיני ה' אלהיך בה" כתוב אחד אומר: "תמיד עיני ה' אלהיך בה", וכתוב 

תרעד יגע בהרים ויעשנו", כיצד ( "המביט לארץ ו32אחד אומר: )תהלים קד, 

תמיד עיני ה' יתקיימו שני כתובים הללו? כשישראל עושים רצונו של מקום, 

אלהיך בה ואינם ניזוקים, וכשאין ישראל עושים רצונו של מקום, המביט לארץ 

ותרעד. לענין טובה הוא אומר: "תמיד עיני ה' אלהיך בה", לענין רעה הוא אומר: 

. לענין טובה כיצד? היו רשעים בראש השנה ונגזרו עליהם "המביט לארץ ותרעד"

עליהם אי איפשר, אלא "תמיד עיני ה' אלהיך  גשמים מועטים, וחזרו בהם, להוסיף

בה": מורידם בזמנם ומשלח בהם את הברכה ומורידם על הארץ כשהיא צריכה 

להם. לענין רעה כיצד? הרי שהיו צדיקים בראש השנה ונגזרו עליהם גשמים 

רובים וחזרו בהם, לפחות מהם אי איפשר, אלא "המביט לארץ ותרעד", מורידם מ

בהם את המארה ומורידם על הארץ שאינה צריכה להם לימים  שלא בזמנם ושולח

( "ציה גם חום יגזלו מימי שלג שאול חטאו": 19ולמדברות שנאמר: )איוב כד, 
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ת מנעו מכם מעשים שעשיתם עמדי בימות החמה שלא הפרשתם תרומה ומעשרו

, פסקה מ, יב, 81-82ספרי דברים )פינקלשטיין(, פרשת עקב, עמ' את הגשמים )

 (.ד"ה "תמיד עיני ה'"

 שני מתקיימים כיצד לשאלה אך, בכלל אדם בני לתאר יכולות" צדיקים"ו" רשעים" המילים אמנם

 .ישראל של בהתנהגותם תלוי שהכול המדרש עונה, שונות בדרכים האל מבט את המתארים הפסוקים

ר: "כג מוויקרא 24 פסוק את הדורש, בספרא המדרש גם ל ְבנֵׁי ֶאל ַדבֵׁ ְשָראֵׁ אֹמר יִׁ י ַבֹחֶדׁש לֵׁ יעִׁ  ַהְשבִׁ

ְהֶיה ַלֹחֶדׁש ְבֶאָחד ְכרֹון ַׁשָבתֹון ָלֶכם יִׁ ְקָרא ְתרּוָעה זִׁ  ראש של הפרטיקולריסטית הראייה את מחזק," ֹקֶדׁש מִׁ

ְקָרא"ב מחויב מי או, יש למי הסמויה לההשא על עונה המדרש. השנה  פרטיקולרית בדרך", ֹקֶדׁש מִׁ

 :פנים לשתי משתמעת ולא מפורשת

בני ישראל מקרא קודש ואין הגוים מקרא קודש, או בני ישראל אין לי אלא בני 

ישראל מנין לרבות את הגרים ואת העבדים, תלמוד לומר יהיה לכם שבתון זכרון 

 , עמ' קז(.א)וייס( אמור, פרשה יא,  פרקירא תרועה מקרא קודש... )ספ

ְקָרא, "זה שביטוי מעניין  אחד של בהקשר ורק, הראשונה בפעם לעיל בפסוק הוזכר לא", ֹקֶדׁש מִׁ

 קיום רקע על לכך נזקקו הם כי להניח יש. זו במצווה מחויב מי לבדוק החכמים נדרשו השביעי בחודש

 מאוד תקיפה היא זה במדרש אמירתם, הדבר כך אם .השנה ראש של הידועה האוניברסלית המסורת

 . בלבד ישראל לעם השנה ראש את ומשייכת

 כי ומדייק חוזר ועוד בלבד ישראל לבני נוגעת קודש מקרא של שהמצווה בפירוש מציין המדרש

 עוד היו זו לשאלה כי ללמוד ניתן זו משמעית וחד נחרצת תשובה מתוך דווקא ."קודש מקרא הגוים אין"

 . בו חייבים וכולם אוניברסלי אירוע הוא השנה ראש של קודש שמקרא, שדרשו מי שהיו ויכול. ובותתש

 ישראל בני של החיוב בתוך כלולים עבדים וגם גרים שגם יודעים אנו איך ושואל ממשיך המדרש

 ואת איתם הגרים הגרים את, ישראל עם נספחי את רואה המדרש שבעל לראות ניתן כאן. זה לעניין
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 וגם תרועה כרוןיבז, בשבתון: 24 שבפסוק מצוותיו ובכל במועד כחייבים, אצלם העובדים העבדים

 . קודש במקרא

 התנאים של התייחסותם את כלשהי בדרך המביעים התנאים במדרשי נוספים מקורות מצאתי לא

 .השנה ראש מועד של הפרטיקולרי או האוניברסלי להיבט

 הנוכחות רקע ועל 447,התנאית בספרות המועד של וניברסליהא ההיבט על החומר מיעוט רקע על

 שבספרות העובדה מעניינת, לעיל בהם שדנתי התנאיים במקורות הפרטיקולריים החומרים של החזקה

 המקורות, מקום מכל. להלן שנראה כפי, מתעצם המועד של האוניברסלי המרכיב דווקא, האמוראית

 בראש הושם שהדגש נראה. השנה ראשל בהקשר לליתכ בלשון ובאיו העולם על מדברים התנאיים

 של וביחסיו המועד בתיאור מדובר כאשר אך. בעולמו האל של מוגבלת הבלתי שליטתו על ובראשונה

 שאר פני על ישראל את העדפתו מצטיירת מיד, השנה ראש של בהקשרו לישראל הוא ברוך הקדוש

 .האומות

 

 השנה ראש ,ירושלמיההיבט האוניברסלי ב

 העולם אומות לבין ישראל בין המבדיל, ויל רבי של מדרשו מובא בירושלמי השנייה המשנה על יוןבד

 :ומהותית ברורה בצורה הוא ברוך הקדוש של דינו לעניין

אמ' ר' לוי. "והוא ישפוט תבל בצדק ידין לאומים במישרים". הקב"ה דן את יש' 

שהן בטילין מן  ביום בשעה שהן עסוקין במצות ואת האומות בלילה בשעה

העבירות. שמואל אמ'. מי שהוא דן את יש' הוא דן את האומות. מה מקיים שמואל 

"ידין לאומים במישרים". דנן ככשירים שבהן. מזכיר להם מעשה יתרו. מזכיר להן 

 (.665מעשה רחב הזונה. )ירושלמי ראש השנה פ"א נז טור א/ה"ג, עמ' 

                                                                 
 בין מתח יש השנה ראשל שמיוחסים באלו וגם בכלל ההמלכה במזמורי ,לדידו גם. 161' עמתהלים, , מובינקל ראו 447

 אלים עובדי םעמי של בושההו הכלימה לבין ,לכבודו שברא ,כולו העולם של אוניברסלי כאל עולםה בורא האל המלכת
 .עונשם אתו טעותם גודל את לדעת שנוכחים ,אחרים
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 עוסקים אלו: וגמור ברור בניגוד העולם אומות כנגד ישראל את מעמיד לוי רבי של מדרשו

 זמן ומחפש הנידונים על זכות ללמוד שרוצה כדיין מתואר האל, שני מצד. עברות עוברים ואלו, במצוות

 כולם הם העולם אומות, טוב הוא שהאל אף: ברורה די המסקנה אך. לזכות להידון יוכלו הנידונים שבו

 .ותבמצו העוסקים, ישראל לעומת חוטאים

. הזמן באותו, היום באותו ישראל ואת העולם אומות את דן האל. שמואל מפי נמסר אחר מדרש

 המסקנה כאן גם. כמותם אותם ודן, רחב ואת יתרו את, בהם הטובים את מזכיר הוא העולם לאומות

 .צדיקים הרבה אין העולם ולאומות אפיים ארך שהאל היא המתבקשת

, הושעיה רבי ושל חנינה רבי בי חמא רבי של, החכמים שני של דרשותיהם מובאות בהמשך

 ייחודו את דורשים שניהם. ו דברים מספר סימון רבי שמצטט, ישראל של וייחודו חשיבותו על לפסוק

 :הדין ביום מעמדו ייחוד ואת ישראל עם של

אמ' ר' סימון. כת' "כי מי גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים" וגו'. ר' חמא 

חנינה ור' הושעיה. חד אמ'. אי זו אומה כאומה הזאת. בנוהג שבעולם אדם  ביר'

יודע שיש לו דין לובש שחורים ומתעטף שחורים ומגדל זקנו. שאינו יודע היאך 

דינו יוצא. אבל יש' אינו כן. אלא לובשים לבנים ומתעטפין לבנים ומגלחין זקנם 

ניסים. וחורנה אמ'. אי זו ואוכלין ושותין ושמחים. יודעין שהקב"ה עושה להן 

אומה כאומה הזאת. בנוהג שבעולם השלטון או'. הדין היום. והליסטיס אומר. 

למחר הדין. למי שומעין. לא לשלטון. אבל הקב"ה אינו כן. אמרו בית דין. היום 

ראש השנה. הקב"ה או' למלאכי השרת. העמידו בימה ]יעמדו סניגורין יעמדו 

ם ראש השנה[. נמלכו בית דין לעברה למחר. הקב"ה או' קטיגורין. שאמרו בני. היו

למלאכי השרת. העבירו בימה )למחר( יעברו סניגורין יעברו קטיגורין. שנמלכו 

בניי לעברה למחר. מה טע'. "כי חוק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב". אם אינו 

 חוק ליש' כביכול אינו משפט לאלהי יעקב. ר' קריספא בשם ר' יוחנן. לשעבר

"אלה מועדי יי'". מיכן ואילך "אשר תקראו אותם". אמ' ר' אילא. אם קריתם אותם 



198 

 

הם מועדיי. ואם לאו אינן מועדיי )ירושלמי ראש השנה פ"א נז טור ב/ה"ג, עמ' 

666.) 

 הזה הביטחון. משפטו ובתוצאות באל בביטחונו כמוס ישראל של הייחוד, מהם אחד לדעת

 ישראל אצל המוחזק הידע. ובסעודה בשמחה המלווים כללית יגיתחג ובהופעה לבנים בבגדים מתבטא

 הזכות מתוך ישראל של ייחודו את דורש השני. הדין ביום גמור ביטחון מקנה נסים להם עושה שאלוהים

 .המועדים שאר של וגם השנה ראש של המדויק מועדו את לקבוע הזכות, הוא ברוך הקדוש להם שהקנה

 של הביטחון וחוסר החרדה על המדברים המקורות אותם לכל רהבסתי עומדת הראשונה הדרשה

 בספרות כבר שהובאו הרעיונות את ממשיכה השנייה הדרשה. הדין ביום והמדינות האדם בני כל

 .תהלים מספר הפסוקים דרשת על והמבוססים התנאית

 עם .לרופא או לנגר או למלך אלוהים נמשל שבהם משלים של רב מספר מובא הסוגיה בהמשך

 :לו שהיה היקר הדבר את מאביו שיורש, יורשו, לבנו נמשל תמיד ישראל

אמ' ר' סימון. כת' "רבות עשית אתה יי' אלהיי נפלאותיך ומחשבותיך אלינו". 

לשעבר "רבות עשית". מיכן והילך "נפלאותיך ומחשבותיך אלינו". אמ' ר' 

מסרה לו. אמ' ר' >>יהושע בן<< לוי. למלך שהיה לו אורלוגין. כיון שעמד בנו 

יוסה בר חנינה. למלך שהיה לו שומרה. כיון שעמד בנו מסרה לו. אמ' ר' אחא. 

למלך שהיה לו טבעת. כיון שעמד בנו מסרה לו. אמ' ר' חייה בר בא. לנגר שהיו לו 

כלי נגרות. כיון שעמד בנו מסר!ה! לו. אמ' ר' יצחק. למלך שהיו לו אוצרות. כיון 

נן אמרי. לרופא שהיה לו נרתיק שלרפואות. כיון שעמד שעמד בנו מסרם לו. ורב

 (. 666בנו מסרה לו )ירושלמי ראש השנה פ"א נז טור ב/ה"ג, עמ' 

 לבנו מוריש, כרופא יהימח או כנגר יוצר מקצוע בעל או מלך שהוא, הוא ברוך הקדוש פעם כלב

 הללו מהמשלים ברור. ואותרפ של נרתיק או אוצרות, נגרות כלי, טבעת, מרהוש, אורלוגין: אחר משהו

 ההמשכיות תלויה שבהם בחפצים או, אוצרות או טבעת, אורלוגין-שעון כמו ערך יקרי בחפצים שמדובר
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 הפסוק של בהקשרו. המלכות של והעיקרית המרכזית הפריבילגיה שזוהי, השליטה או המקצועית

 .לייחודו וכסימן יקרה כמתנה לישראל מעכשיו נמסרה המועדים שקביעת להבין אפשר, הנדרש

 חפץ וגם ערך ויקר נדיר חפץ גם: מובנים בשני האורלוגין הורשת את לפרש אפשר הראשון במשל

 בעולם וסדר זמן כקובע סמכויותיו את האל מאציל, לישראל, לבנו העברתו ידי על. הזמן נקבע שבו

 החשובים הימים, עדיםהמו קובעי הם ישראל של דינם בית, המדרש לפי, מעכשיו. ישראל של דינו לבית

 .העברי השנה בלוח ביותר

 היחסים תפישת נובעת, זהה שמשמעותם המשלים של ריבוים ומתוך הזו המשלים שרשרת מתוך

 הבן הוא כי, הבכור בבן כנראה מדובר, מזו יתרה. לבנו אב בין כיחס ישראל לבין הוא ברוך הקדוש בין

 . אביו ירושת מתוך ביותר החשוב הדבר את היורש

 את כולו משקף הדין יום כמועד השנה ראשל שנוגע הירושלמי בתלמוד שהחומר לראות אפשר

 שכל לכך מעבר, היום של לאוניברסליות רמז כמעט אין. אלוהים עם קשריו ואת ישראל של ייחודו

 מן חלק לפי, אין ישראל שלבני, כך כל משפחתיים לממדים מגיעה הזו הקרבה. בו נידונים הברואים

 וכיום באלוהים וביטחון שמחה כיום המועד של המורכב האופי. הדין מפני לחשוש סיבה כל, ותהמקור

 באל ביטחונם את ישראל מציינים שבו, חגיגה ליום והופך ממורכבותו מאבד גורלות נחרצים שבו

 .אליו קרבתם את וחוגגים

 

 השנה ראש מסכת ,בבליההיבט האוניברסלי ב

, לשנים השנה ראש הוא בתשרי אחד כי הקביעה על(, א"ע ח ה"ר) השנייה" הלכתא מאי" בסוגיה

 שיטתו על מבוססת זו דעתו 448.לתקופה השנה ראש הוא שלנו המועד כי, זירא רבי של טענתו מובאת

 . בכול הנוגע, אוניברסלי קוסמי אירוע, העולם נברא בתשרי שלפיה, אליעזר רבי של

                                                                 
 המאורות של הבריאה יום הוא, לדידו, בתשרי אחד. והלבנה החמה כתקופת" תקופה" המילה את מבין אתר לע י"רש 448

 היחד כת של לדעתם דומה זו דעה. הירח של מולדו ואת החמה של מהלכה את מונים זה ומיום, והלבנה השמש, הגדולים
 בריאת יום, בשבת הרביעי ביום תמיד יםחל הראשון בחודש ואחד השביעי בחודש אחד כי בדעה שהחזיקו ,מקומראן
 התקופות ואת הלבנה מולד את מונים מתשרי .העולם נברא בתשרי דאמר א"כר ":לתקופות" ה"ד ,התוספות לפי. המאורות



200 

 

 יא-ב"ע י בדפים שוב מופיעה, העולם בבריאת הדנה, זו למסורת יותר ועשירה מורכבת מקבילה

 :ב-א"ע

תניא. ר' אליעזר או'. בתשרי נברא העו'. בתשרי נולדו אבות. בתש' מתו אבות. 

בפסח נולד יצחק. בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה. בראש השנה יצא יוסף 

מבית האסורים. בראש הש' בטלה עבודה מאבותינו במצרים. בניסן נגאלו בתשרי 

לם. בניסן נולדו אבות. בניסן מתו דין ליגאל. ר' יהושע או'. בניסן נברא העועתי

אבות. בפסח נולד יצחק. בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה. בראש השנה יצא 

בניסן  449יוסף מבית האסורין. בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים.

  450אל.נגאלו. בניסן עתידין ליג

 כולו העולם בריאת, האוניברסלי המוטיב בין השילוב את ביותר ברורה בצורה לראות אפשר כאן

 כפקידת, ומותם האומה אבות של כלידתם, לאומיים-הפרטיקולריים האירועים לבין, קוסמי כאירוע

 של העתידית וכגאולה במצרים הכפייה עבודות של כביטולן, הכלא מבית יוסף של כיציאתו, האימהות

 האוניברסלי האירוע לעומת הלאומיים הפרטיקולריים לאירועים דולג מספרי יתרון יש. ישראל בני

 .העולם בריאת, המכונן כי אם, האחד

 האירועים מן חלק: אחידה אינה התאריכים את שמתארת הלשון, זו בברייתא כי לב לשים חשוב

 של העתידית וגאולתם האבות של ומיתתם לידתם, העולם בריאת אם. השנה ראשב וחלקם בתשרי קרו

 עבודות של וביטולן יוסף של שחרורו, האימהות פקידת, בעלמא לתשרי נקבעו או התרחשו ישראל בני

 שתי בעלי מקורות שני הדבקת על מצביע זה אחידות חוסר. בפרט השנה ראשב יתרחשו הכפייה

 וגם בבבלי כאן, בעלמא" בתשרי" זה ניסוח בין דמיון גם לראות ניתן. אחת לרשימה שונות רשימות

 שבמשנה ברשימה, יותר מפורט ניסוח", בתשרי אחד" או" בניסן אחד" לבין, א"פ השנה ראש תוספתאב

 .א, א השנה ראש

                                                                                                                                                                                           
 כרבי למבול מונין ישראל חכמי: רבנן תנו: "א"ע יב ה"ר בבבלי גם ראו. יהושע כרבי ומניסן אליעזר רבי של שיטתו לפי

 ".יהושע כרבי למבול אף מונין העולם אומות חכמי[. מניסן] יהושע כרבי ולתקופה[ שרימת] אליעזר
 ."במצרים מאבותינו עבודה בטלה השנה בראש" ה"ד בתוספות גם ראו 449
 .א"ה א"פ ה"ר ירושלמי ;א"ע ח ז"ע ;א"ע ז ה"ר בבלי ראו 450
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 מחד כאחד העולם אומות וכל ישראל בעבור דין כיום המועד של האוניברסלי ההיבט בין המתח

 כמלך אשוןר אליו שנכנס וזה, הדין מועד את שקובע כזה ישראל של הברורה ההעדפה לבין, גיסא

 סוגיה(. ב"ע-א"ע ח השנה ראש בבלי) לעיל שנדונה בסוגיה מבצבץ, גיסא מאידך, העמים שאר לעומת

, כללי דין הוא זה דין. לדין השנה ראש מתקיים שבתשרי, יצחק בר נחמן רב דברי את מבססת זו

 פעמים טשצוט, פא תהליםמ הפסוק. סופה יהיה מה נקבע זה בדין השנה של מתחילתה. אוניברסלי

 בית ידי על נקבע והתאריך דווקא בתשרי באחד מתרחש הזה שהדין להוכיח כדי כאן גם מובא, רבות

 שמזכיר, הפסוק מן להבין ניתן האם: הלכה מדרש של באורח השאלה נשאלת כאן. ישראל של דינו

 של אמהסיפ נלמדת התשובה? זה בדין נידונות אינן העולם שאומות, ישראל את רק מפורשת בצורה

 השנה ראשב נידונות העולם אומות שגם להבין יש לכן. כולו העולם כל אלוהי הוא יעקב אלוהי. הפסוק

": לישראל חוק" מהביטוי, זה מפסוק הוא גם נלמד הדין לעניין העמים לבין ישראל בין ההבדל. הזה

 59 פסוקמ לומד הוא. הזאת ההבנה את מחזק חיסדא רב גם. המשפט אל ראשונים נכנסים ישראל

 לפני לדין נכנס המלך כי" ,ביומו יום דבר ישראל עמו ומשפט עבדו משפט לעשות: "ח א ממלכים

' דאמ: "העולם כאומות ישראל עמו ואת, ישראל כעם זה במקרה, כמלך עבד דורש חיסדא רב. הציבור

 עבדו פטמש לעשות" (ח א מלכים' )שנ. ציבור כ"וא לדין תחילה נכנס מלך וציבור מלך. חיסדא רב

 ישראל עם. הפסוק פשט את מהפכת מעניינת דרשה. (ב"ע ח השנה ראש בבלי) 'וג'" יש עמו ומשפט

. זה במדרש למבחן העומד מוחלט היפוך שהן, דווקא העולם לאומות כמרמז נדרש בפסוק בשמו שנקרא

 עלול האלוהי האף שחרון משום ואם, יישפטו העם שכל עד בחוץ לחכות למלך נאה שלא מכיוון אם

 לפני ראשון נכנס, ישראל עם שהוא, המלך, כך ובין כך בין. שבעם ובאהוב בבכיר ולפגוע להצטבר

 . העולם אומות

 שתי בין ההבדל את להסביר כדי(, א"ע טז) אחת פעם עוד בהמשך מצוטט חיסדא רב של הלימוד

 לומד שם. הקודם בסעיף לעיל נדונה זו סוגיה גם. נתן רבי של וזו יוסי רבי של זו, כביכול הדומות הדעות

 נכנס המלך". ביומו יום דבר, "יום בכל מתרחש האלוהי המשפט: עניינים שני הפסוק מאותו חיסדא רב

 המלך על הדרשה זו שבסוגיה מעניין." ישראל עמו ומשפט עבדו משפט לעשות" ,הציבור לפני לדין

. אפשריים הסברים שני עם יחד וקהפס אותו על חיסדא רב של דרשה כעוד, אגב כבדרך מובאת ועמו
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 השאלה כאן מופיעה אין אך. בו ולפגוע להצטבר עלול שהזעם, והשני, לחכות למלך נאה שלא, האחד

 כנראה. כפשוטו הפסוק את מכאן להבין ניתן אלא, עבדו ומי המלך מיהו להבין המבקשת הדרשנית

 שתי את בלהסביר מתמקד פרשני-הלימודי והמאמץ ישראל עם הוא זו בסוגיה כולו שההקשר מכיוון

 מלך לעניין גם הפסוק את חיסדא רב של שהדרשה נראה. הדין של התדירות בעניין הדומות הדעות

 עם ועל המלך על מדבר חיסדא רב שמביא הפסוק. שונים דרשניים לצרכים מנוצלת הייתה, עמו, ועבדו

 אינם נתן ורבי יוסי רביש לכך הסיבה זוהי אולי. ופרט פרט כל על במפורש מדבר ואינו, כולו ישראל

. יום בכל נידון אדם'. או יוסי' ר רבי: "מאיוב הפסוק את מעדיפים אלא, א ממלכים הפסוק את מביאים

" תבחננו לרגעים" (ז איוב)' שנ. שעה בכל נידון[ אדם'. ]או נתן' ר". קרים[ב)(]ל ותפקדנו" (ז איוב' )שנ

 (.א"ע טז השנה ראש בבלי)

(, א"ע יז ה"ר) השנה ראשב הנפתחים הספרים לשלושת בהקשר לעיל שנדונה תנוספ סוגיה

 אך. בגופן העולם אומות פושעי לבין בגופן ישראל פושעי בין: לגיהינום היורדים הפושעים בין מבדילה

 יורדין: "לחלוטין זהה עונשן, שונות קבוצות שתי כעל הללו הפושעים על מדברים הלל שבית אף

 מפזרתן ורוח נשרפת ונשמתן כלה גופן חדש עשר שנים לאחר. חדש עשר שנים בה ןונידוני לגיהנם

 בית שלפי להבין אפשר זו מברייתא. (א"ע יז השנה ראש בבלי'" )צדיקי רגלי כפות תחת אפש ונעשין

 אומות פושעי של אזכורם עצם. הלאומית להשתייכותם קשר בלי, שווה ודינם פושעים הם פושעים הלל

, גיסא מאידך. וחוטאים פושעים הם העולם אומות בני כל שלא, בתוכם חסידים גם שיש מניח העולם

 קבוצות שתי אלו ל"חז בחשיבת כי מדגיש ישראל מפושעי בנפרד העולם אומות פושעי של הזכרתם

 .הללו הקבוצות לשתי הוא ברוך הקדוש של ביחסו גם ביטוי לידי לבוא אמור והשוני ביותר שונות

 : הללו הפושעים מיהם, להגדיר ניסיון נעשה ההסוגי בהמשך

פושעי ישראל בגופן. אמ' רב: קרקפתא דלא מנחא תפילי. פושעי אומות העולם 

 בגופן. אמ' רב. בעבירה )בבלי ראש השנה יז ע"א(.

 על מוגדרים ישראל פושעי. לישראל וגם נוח לבני גם קשה עברה, זנות היא כאן המדוברת העברה

 הוא מי כמגדירות אלו בעברות הבחירה. תפילין הנחת, הייחודית היהודית ווההמצ על העברה ידי
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 והנחת העמים כל חוקי לפי חמורה עברה היא זנות: קבוצה כל של הפנימי ההיגיון על מבוססת הפושע

 לאומות פחיתות שום זו בהצגה אין אך. ישראל לבני כחשובה להציג בחרו שכנראה מצווה היא תפילין

 .אותו המאפיינת מערכת אחד לכל, ישראל לבני יונותעל או העולם

 את להאדיר היא המועד של האוניברסלי ההיבטמטרת ש הוא המעטים מהמקורות שנוצר הרושם

 אך. בלבד ישראל בעם לשליטתו מוגבלת ואינה העולם בכל שממלכתו שוב ולהכריז, האל של כוחו

 בעת. האחרות האומות כל פני על יתר יותזכו ישראל לעם יש, הדין אל מגיע העניין שכאשר ברור

 חיובי באור העולם אומות את המציגים, מספר מקורות מופיעים הבבלי בתלמוד דווקא אחת ובעונה

 .מישראל כנחותים רק ולא הוא ברוך הקדוש לפני בדין

 

 האגדה מדרשיההיבט האוניברסלי ב

 רבה ויקרא

 האוניברסלי המוטיב. ישראל מול העולם אומות של מוטיבה מופיע זה מדרשים בקובץ המקורות בשני

 באותה אך, בעקביות מופיע, העולם לאומות וגם לישראל גם, לכולם והמשפט הדין כיום השנה ראש של

 העולם אומות של העוין יחסן של ואף, העולם לאומות ישראל בין ההנגדה מוטיב גם מופיע העקביות

 .ישראל כלפי

בישראל. אמרו ישראל לפני הקב"ה רבש"ע ד"א תודיעני אורח חיים, מדבר 

תודיעני אורח חיים, אמ' להם הקב"ה הרי לכם עשרת ימים של תשובה שבין ראש 

השנה ליום הכיפורים. שובע שמחות את פניך, אל תהי קורא כן אלא שבע שמחות, 

אלו שבע מצות שבחג. ואלו הן, ד' מינין שבלולב וסוכה חגיגה ושמחה. מהו 

נצח, א"ר אבין זה לולב כמי שהוא נוצח ונוטל ביין. משל לשנים נעימות בימינך 

שנכנסו אצל הדיין ולית אנן ידעין מאן הוא נצוח, אלא מאן דנסב באיין בידיה אנן 

ידעין דהוא נצוחייא. כך ישראל ואומות העולם באין ומקטרגים לפני הקב"ה בר"ה 

הקב"ה ולולביהן  ולית אנן ידעין מאן נצח, אלא במה שישראל יוצאין מלפני
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ואתרוגיהן בידן אנן ידעין דישראל אינון נצוחייא. לפיכך משה מזהיר לישראל 

ויקרא רבה )מרגליות( פרשת אמור פרשה ואומר להם ולקחתם לכם ביום הראשון )

 תרצ"ה(.-ל, ב, עמ' תרצ"ד

 יחד, הנוראים הימים של המכלול בתוך כארוג השנה ראש מוצג המדרש של מתחילתו, כול קודם

 לעיל ראינו שכבר למדרשים מצטרף זה מדרש בכך. וסוכות הכיפורים יום, תשובה ימי עשרת עם

 . הימים של וההלכתי התוכני הקשר במהות רק ודנים מוגמרת כעובדה המארג את המציגים

 או נפש כחשבון לא ,השנה בראש הוא ברוך הקדוש לפני הדין בית את מתאר אבין' ר של המשל

 ישראל עם: זה כלפי זה טענות להם שיש דין בעלי שני בין כדין אלא, עם וכל אדם כל של פרטי דין

 מול לעומתית בעמדה כאן ניצב ישראל אלא, ומגרעותיו מעלותיו לפי נשפט אחד כל לא. העולם ואומות

 לכולי נודע, זה מדרש לפי, הדין שגזר מעניין. עליהן מקטרג והוא עליו מקטרגים הם. העולם אומות

 451.ניצחונם את המסמלים הלולבים עם יוצאים ישראל בני כאשר, בסוכות דווקא מאעל

 .ישראל כמו בדיוק זה לדין ניצבות העולם אומות גם כי אבין רב של מתיאורו ברור, שני מצד

לוְ  ְלַחָטאת ָבָקר ֶבן ְבַפר ַהֹקֶדׁש ֶאל ַאֲהֹרן ָיֹבא ְבֹזאת: "3, טז ויקרא את לדרוש שבא אחר מדרש  ַאיִׁ

ד: "כז מתהלים רחוקים בפסוקים פותח," ְלֹעָלה י' ה ְלָדוִׁ י אֹורִׁ ְׁשעִׁ י ְויִׁ מִׁ יָרא מִׁ י ַחַּיי ָמעֹוז' ה אִׁ מִׁ " ֶאְפָחד מִׁ

ְקֹרב( "1, שם) ים ָעַלי בִׁ עִׁ י ֶאת ֶלֱאֹכל ְמרֵׁ י ְוֹאְיַבי ָצַרי ְבָשרִׁ ָמה לִׁ  (:2, שם" )ְוָנָפלּו ָכְׁשלּו הֵׁ

אש השנה ויום הכיפורים. אורי בראש השנה וישעי ביום ורבנן פתרין קרייה בר

הכיפורים. ממי אירא, עזי וזמרת יה. בקרב עלי מרעים, אילו שרי אומות העולם. 

לאכל את בשרי, לפי ששרי אומות העולם באין ומקטרגין את ישראל לפני הקב"ה 

ה, אילו ואומ' לפניו רבונו שלעולם אילו עובדי עבודה זרה ואילו עובדי עבודה זר

מגלי עריות ואילו מגלי עריות, אילו שופכי דמים ואילו שופכי דמים, מפני מה 

אילו יורדין לגהינם ואילו אינן יורדין. צריי ואויבי לי, את מוצא מנין ימות החמה 

                                                                 
 בעצם הוא כיפור וביום השנה ראשב השנתי הדין. הימים באחרית מדובר, 286-284' עמ, סוכות, רובינשטיין לדעת 451

 . הימים באחרית הגדול המשפט של תרגול או הכנה
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שלש מאות וששים וחמשה ימים ומנין שמות השטן שלש מאות וששים וארבעה, 

הכיפורים אין השטן מצוי לקטרג. אמרו  שכל ימות השנה הסטן מצוי לקטרג וביום

ישראל לפני הקב"ה אם תחנה עלי מחנה שלאומות העולם, לא יירא לבי. אם תקום 

עלי מלחמה שלאומות העולם, בזאת אני בוטח, במה שהבטחתני בזאת יבא אהרן 

 (.תפ-ויקרא רבה )מרגליות( פרשת אחרי מות פרשה כא, ד, עמ' תעח)

 ראשב דווקא הוא ברוך הקדוש לפני ישראל על ומקטרגים באיםש העולם אומות, זה במדרש

: להפליא הגיוניים נשמעים האל לפני דבריהם אך. ממש בשרנו כאוכלי קשות במילים מתוארים השנה

 אומות של הנוקבת והשאלה. דמים ובשפיכות עריות ובגילוי זרה בעבודה חוטאים ישראל בני גם

 היא, העולם אומות שאר כמו, אלו מעשים בעקבות לגיהינום יורדים אינם ישראל בני מדוע, העולם

, טובה שאלה היא שהשאלה מכיוון דווקא. זה צדק אי תיקון אף ואולי תשובה מהאל שדורשת שאלה

 הצורר, להפך, מעלה היא שווא שעלילת רמז מתוך כביכול נענית לא השאלה. ממשי כאיום נתפשת היא

 מקטרגים העולם שאומות כמו בדיוק ישראל בני על מקטרג השטן. השטן הוא במדרש שמוזכר הבא

 העולם אומות לבין השטן בין ועוינת קיצונית השוואה מעלות, ההקבלה או, הזאת הסמיכות. עליהם

 בכוונותיו ספק שאין כמו. שנשאלו מהשאלות הגיוני בסיס כל משמיטה זו השוואה. ישראל עם ויחסיהן

 להקשיב מה אין. העולם אומות כך, הגיונית בשפה כביכול דברמ הוא כאשר גם, השטן של הזדוניות

 .לישראל להזיק מטרתם כל, להגיונם

. ופחד יראה בלי למשפטו וניצבים' בה בוטחים ישראל בני, העולם אומות של האיומים לעומת

ם: "המזמור מאותו 3 מפסוק נגזרת תשובתם יָרא ֹלא ַמֲחֶנה ָעַלי ַתֲחֶנה אִׁ י יִׁ בִׁ ם לִׁ ְלָחָמה ָעַלי קּוםתָ  אִׁ  מִׁ

י ְבֹזאת חַ  ֲאנִׁ  עוינות יחסי, ומלחמה מצור של הם מהפסוק הנשקפים העולם אומות עם היחסים אך." בֹוטֵׁ

 .האומות וכנגד, ישראל בני לצד, לצדנו אלוהים כי וברור, קשים

 מבוסס ישראל ביטחון כי נראה תהלים פסוקי לבין מוויקרא הנדרש הפסוק שבין הקישור מתוך

 חורבן שלאחר בתקופה, המדרשים עריכת בעת ואולי. הכוהנים ושאר אהרון של הקרבנות עבודת לע

 הדין ביום ישראל של ביטחונם את לערער אמור המדרש, הקרבנות עבודת ואין מקדש בה שאין, הבית
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. כבעבר עליהם שיכפרו ואמצעים מקום עוד שאין מכיוון, לאלתר חטאיהם את לעזוב מהם ולדרוש

 .טובים ולמעשים לתשובה אותם ולהוביל ביטחונם את רלערע

 אך, האנושות כל על מלך, הכול כאדון האל את מציגה בהחלט רבה מוויקרא המתקבלת התמונה

 הם העולם אומות שאר לבין ישראל בין היחסים. בחירו הוא ישראל. העמים לכל שווה אינו יחסו

 העולם אומות שבו ,השנה ראשב דווקא עצמתו במלוא פורץ זה ומתח, המעטה בלשון מתוחים

 מצדו מועדף יחס בו ומקבל הדין יום את בוחר, האלוהי כנבחר, ישראל. ישראל כנגד שטן כמו מקטרגים

 .השופט האל של

 

 כהנא דרב פסיקתא

 הנחקר המועד של האוניברסלי ההיבט בין למתח שנוגעים מקורות שני נמצאים כהנא דרב בפסיקתא

 .שלו ולריהפרטיק ההיבט לבין

 :במרום וההתנהלות זה דין ליום המועד קביעת את מתאר זה מדרש

תני ר' הושעיה גזרו בית דין למטן ואמרו היום ראש השנה, א' הקב"ה למלאכי 

השרת העמידו בימה, ויעמדו סניגורין ויעמדו סקיפטורין שגזרו בית דין למטן 

ת דין לעבר את השנה היום ראש השנה. נשתהו העדים מלבא או שנמלכו בי ואמרו

למחר, הקב"ה אומר למלאכי השרת העבירו בימה, ויעבירו סניגורין ויעבירו 

סקיפטורין שגזרו בית דין למטן ואמרו למחר ראש השנה. ומה טעמ', כי חוק 

ר' הוא כביכול ה(, אם אינו חוק ליש ,לישראל הוא משפט לאלהי יעקב )תהלים פא

' חזקיה בשם ר' סימון מתכנסין כל מלאכי אינו משפט לאלהי יעקב. ר' פינחס ר

השרת אצל הקב"ה ואומרין לפניו, רבון העולמי' אימתי הוא ראש השנה, והוא 

אומ', ולי אתם שואלין, אני ואתם נשאל לבית דין של מטן. ומה טעמ', כי"י אלהינו 

ז(, ואין קראינו אלא מועדות, כמה דאת אמר אלה  ,בכל קראינו אליו )דברים ד

ד(. ר' קריספא בשם ר' יוחנן לשעבר, אלא  ,י"י מקראי קדש )ויקרא כג מועדי
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מועדי י"י )שם(, מיכן והילך, אשר תקראו אותם )שם(, אמ' להם אם קריתם אתם 

החדש  –מועדיי, ואם לאו אינם מועדיי )פסיקתא דרב כהנא )מנדלבוים( פסקה ה 

 (.103-102הזה, יג, עמ' 

 ברוך הקדוש, השנה ראש של מועדו את קבעו ישראל של דינם שבית אחרי רק, הושעיה רבי לפי

 ואת הסנגורים את: המשפטית בהתנהלות התפקידים בעלי כל ואת הבימה את להביא מצווה הוא

 ראשש קבע מטה של דין בית או, עדים הגיעו לא: הפוכה התנהלות גם מתאר הושעיה רבי. הסקיפטורים

 המשפט אולם את לפרק מלאכיו על מצווה הוא ברוך ושהקד, כזה במקרה. למחרת ביום יחול השנה

 . פא תהליםמ הוא האסמכתא פסוק, יא, א השנה ראש בתוספתא כמו. למחר עד ולהמתין

 הקדוש עם השרת מלאכי של שיחתם את מתעד, סימון רבי בשם פנחס רבי שמביא, השני הסיפור

 של הדין בית את לשאול שצריך םאלוהי עונה, השנה ראש אימתי, המלאכים של לשאלתם. הוא ברוך

 עת בכל העמים משאר יותר אלינו קרוב אלוהינו: 7, ד מדברים מגיע אלו לדברים הטעם. אותו ולא מטה

 שווה גזרה הוא זה מדרש. המועדים כקריאת נדרשת אלוהים אל זו קריאה. אליו קוראים אנו שבה

 .ישראל בני ידי על נםבזמ המועדים קריאת עניין מובא בו שגם, כג בוויקרא מפסוק

 ישראל בני של חשיבותם את להדגיש מבקשים האסמכתא ופסוקי זה מדרש של החלקים שני

 אומות של מפורש אזכור כאן שאין אף. להחלטתם ובעצמו בכבודו האל לכפיפות עד המועד לקביעת

 השנה אשרל הקשור בכל ישראל של הדין בית של מרכזיותו מתוך, ישראל עם יחסיהן של או העולם

 לאל כפופות הן אם גם, ישראל של לזה זהה אינו האל לפני העולם אומות של שמעמדן נובע, זה במדרש

 .העולם בורא

, ב, ל פרשה אמור פרשת( מרגליות) רבה לוויקרא מקביל, ב, ולקחתם – כז בפסקה נוסף מדרש

 ועמוקה חזקה העוינות. םועויני מתחרים כצדדים העולם אומות ושרי ישראל מוצגים שוב. לעיל הנדון

 בני. לולב הוא לניצחון החיצוני הסימן. הזה הקטרוגים בקרב ינצח מי מראש לדעת שאין כך כדי עד

 זכאים שיצאו לדעת ניתן וכך, בלולבים בסוכות הוא ברוך הקדוש מלפני שיוצאים אלו הם ישראל
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 על נוסף. הדדי בקטרוג ומתבטאת הכבוד לכיסא עד שמגיעה קשה מתיחות של היא התמונה. במשפט

 .לשמוח ואפשר סופית נחתם הדין גזר בסוכות רק המדרש שלפי לציין חשוב, כך

. העולם אומות על ישראל של עליונותם תמונת מצטיירת כהנא דרב בפסיקתא המדרשים מתוך גם

 יום לגבי התיאולוגית התפישה במרכז והוא מועצם הפרטיקולרי וההיבט מושתק האוניברסלי ההיבט

 בידיו כולם של וגורלם ברואיו כל את דן שהאל בכך בעיקר מתבטאת האוניברסליות. השנה ראשב הדין

 .הדין בעת

 התנאית מהספרות, הנחקר המועד של האוניברסלי ההיבט את המבטאים המקורות מתוך

 האוניברסליות מתכמסת בכך אך, הנבראים כל של כללי דין של תמונה מתקבלת, האמוראית ומהספרות

 אוניברסלי אל הוא אלוהים. האל של ובשליטתו בכוחו מתבטא האוניברסליות של עיקרה. התמונה של

 המועד. האנושות כל ואת העולם את שדן זה הוא ולכן, כולה האנושות ואת כולו העולם כל את שברא

 דיןה של מועדו את הקובע, האהוב הבן הוא ישראל אך. השביעי בחודש אחד הוא זה לדין קבע שהאל

 כל כלפי חמלה מגלה האל אם גם. הוא ברוך הקדוש לפני המשפט אל ראשון נכנס וגם ושנה שנה כלב

 בניו אל יחסו לבין אליהם יחסו בין להשוואה מקום אין, לזכות כולם את לדון ומנסה הברואים

 ואף מתוחה העולם אומות לבין ישראל בין היחסים שמערכת משתמע המקורותמ, מזו יתרה. המובחרים

 בין ודברים לדין והלאומי האישי הדין נהפך אחדים במקורות. לשטן האומות השוואת כדי עד עוינת

 .העניין בעלי שני כבין העולם אומות לבין ישראל

 .פרטיקולרי יחס, ואבהי מיוחד יחס הוא לישראל יחסו אך, האל של היא האוניברסליות

 

 הברכות תוכן. 4. ג

 שהיא כפי בדיוק – ושופרות כרונותיז, מלכויות – השנה ראשל דותהמיוח בברכות מדברת משנתנו

 אסמכתא או הסבר שום זוקק ואינו מאליו ברור הוא הברכות של קיומן: עצמו השנה ראשב מדברת
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 של קיומן את היסוד כהנחת מניחות שכבר, שונות מעשיות שאלות על בנס במשנה הדיון. מהפסוקים

 . רותושופ זיכרונות, מלכויות הברכות

 הסיבה את עקיבא רבי מביא, לעיל שנדונה, א פרק השנה ראש בתוספתא יב הלכה של בסיפא

 :המיוחדות הברכות לאמירת

...אמרו לפניו מלכיות זכרונות ושופרות. מלכיות כדי שתמליכוהו עליהם, זכרונות 

 כדי שיבא זכרונכם לטובה לפניו, שופרות כדי שתעלה תפלתכם בתרועה לפניו. 

, מלכויות, הראשונה: מטרתן את וגם 452הברכות סדר את גם אחת ובעונה בעת מסביר קיבאע רבי

, זיכרונות לאמירת עוברים, עמו על הומלך שהמלך לאחר 453.תחילה עלינו אלוהינו את להמליך מטרתה

 הברכה שהיא, לשופרות עוברים מכן לאחר ורק 454.לטובה ה"הקב לפני ישראל בני את להזכיר שמטרתם

 שני הן והתרועה התפילה, זה מקור לפי 455.הכבוד כיסא אל ישראל תפילות של הגעתן דרך את שמסמלת

 התפילה מתממשת שדרכו האמצעי היא והשנייה הפנייה תוכן היא אחת: קשורים אך, שונים עניינים

 כן אחרי מיד והתפילה, האל המלכת: כדלהלן הוא הברכות מסדר העולה התהליך 456.לייעודה ומגיעה

 שברכת לראות ניתן מכאן'. ה לפני לטובה ישראל הזכרת הוא זו תפילה תוכן. השופר תרועת בעזרת

 תנאי היא, מלכויות, הראשונה. שלה מעטפת מעין הן ושופרות ומלכויות, עצמה התפילה היא זיכרונות

                                                                 
 אלא, מוכרת הייתה רק לא היא עקיבא רבי בתקופת ולפחות, קדומה היא מלכויות ברכת שגם ללמוד אפשר זו מברייתא 452
 הברכות של אחר סדר להצעת, מלכויות ברכת של למקומה, תבורי ראו. המיוחדות הברכות בסדר ראשונה הייתה גם

 .ושופרות מלכויות, כרונותיז: התנאית בתקופה המיוחדות
 שגם לכך לבנו תשומת את מסב וולפיש. 209 הערה דוחיובי, 196-195' עמ, ה"ר משנה עריכת שיטות, וולפיש ראו 453

, שמים מלכות עול את לקבל יש ראשית. בקשות מרובת קבע תפילת שהיא ,עשרה שמונה תפילת את מקדימה שמע קריאת
 מכאן. בקשותינו עם המלך אל לגשת אפשר מכן לאחר רק .שמע קריאת של משמעותה וזוהי, עצמנו על, המלך אלה את

 שמע קריאת של המבנה גם כי להוסיף ברצוני. השנה ראש של המיוחדות הברכות של למבנה זה מבנה של קרבתו נראה
 "שמע" בעזרת שמים מלכות עול את עצמנו על מקבלים אנו תחילה עשמ בקריאת גם. הזה הרעיון את מדגים עצמה

 נובע והפסדן שכרן, מצוות עול קבלת. מצרים ויציאת ועונש שכר כמו, אחרים לנושאים עוברים מכן לאחר ורק, "ואהבת"ו
 ,לאלוהיו העם הכנעתמ נובעות וגאולתו עמו של בהיסטוריה האל של הפעילה השתתפותו ,כן כמו. המלכות עול מקבלת

 לוהיה שמע קדמה למה קרחה בן יהושע ר"א: "ב ,ב ברכות משנה גם ראו .אלוהיו של עולו את העם של קבלתוב המבוטאת
 אם שוהיה לויאמר שמוע אם והיה מצות עול עליו יקבל כך ואחר תחלה שמים מלכות עול עליו שיקבל כדי אלא שמוע אם

 ."  ביום אלא נוהג אינו ויאמר ובלילה ביום נוהג שמוע
 שבהן הפעמים אותן כל, אחרות במיליםו, טוב להיות חייב הזיכרון. הפורענויות את מזכירים שאין לכך הסיבה גם זוהי 454

  .לטובה אותנו דן והוא האל רצון את עשינו
 כתבר: לשופרות כרונותיז ברכת בין זיקה יש ,וולפיש של לדידו. 196' עמ, ה"ר משנה עריכת שיטות, וולפיש ראו 455

 תפקידן .שופרות ברכת לבין וכוחה ממשית שופר תקיעת בין זיקה יש גם אך. כרונותיז ברכת של כוחה את מעצימה שופרות
 יהיוהשנ מהכלי המופק הממשי הצליל ידי על זו עושה האחת. הוא ברוך קדוש לפני ישראל של הזיכרון את לעלות, זהה

 .לברכה הפסוקים של מתאימה בחירה בעזרת
 של בכוחה אין, לדידו. עליהן תוקעים לא אם, מלכויות להזכיר יש מדוע, עקיבא רבי שואל ה ,ד השנה ראש במשנה 456

 .השופר תקיעת של הליווי בלי כבודו כיסא אל להגיע לבדה מלכויות ברכת
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, האחרונה. עצמנו על עולו את שקיבלנו עד המלך אל לבוא אפשר אי: התפילה את המאפשר מקדים

 457.התפילה להעברת האמצעי היא, ותשופר

 :הברכות של לאמירתן מטרות ועוד, לסדר רציונל עוד לפנינו מציג נוסף תנאי מקור

למ' נא'. לפי שהוא או' דבר אל בני יש' לאמר בחדש השביעי,  –אני יי אל'יכם 

אבל מלכות לא שמענו. ת"ל יי אל'יו עמו ותרו' מלך בו, זה שופר ומלכות. ר' נתן 

זה  –הרי שופר. והיו לכם לזכרון  –ן צריך, שהרי כבר נא' ותקעתם בחצ' או' אי

 זה מלכות. אם כן מה ראו חכמ' לומר מלכיות תחילה ואחר –זכרון. אני יי אל'יכם 

כדי  458כך זכרונות ושופרות. אלא המליכהו עליך תחילה ואחרכך בקש מלפניו

ותך פסקה עז )ספרי במדבר פרשת בהעלשיזכר לך, ובמה בשופר שלחירות 

 (.183-184)כהנא(, עמ' 

 כברור המיוחדות הברכות של קיומן את מניח אינו, ומהתוספתא מהמשנה בשונה, זה מדרש

 מכיוון 10,459, י במדבר הוא הנדרש הפסוק. מהכתוב קיומן את מוכיח, המדרש של כדרכו, אלא, מאליו

ְפנֵׁי זכרון" וףהציר גם. החודשים בראשי בחצוצרות התקיעות את מזכיר זה שפסוק יֶכם לִׁ  את מחבר" ֱאֹלהֵׁ

 ".הזכרון יום" לנושא הנדרש הפסוק

 לשאלתו תשובה מציע הוא: אחת ובעונה בעת הקושיות שתי את פותר נתן רבי של מהלכו

י" הביטוי נאמר למה, המדרש של המקורית יֶכם' ה ֲאנִׁ  שלוש לקיום האסמכתא את מציע וגם", ֱאֹלהֵׁ

 ותקעתם: "הבאה בדרך הנדרש הפסוק את מפרק נתן רבי. השנה ראש של המיוחדות הברכות

 זה" אלהיכם' ה אני"ו ;כרונותיז זה" לזכרון לכם והיו" ;שופרות ברכת דבר של פירושו" בחצוצרות

 את מציין הפסוק: כאן אותו אזכיר רק לכן, 1.ב בפרק שנדון מסוים קושי זה בפירוש יש. מלכויות ברכת

 לבין חצוצרה בין ההבדל, הצליל בשם השיתוף למרות, לכן, בו וקעיםשת ככלי בפירוש החצוצרות

 שהאסמכתא המניחה בטענה נתן רבי של פירושו את מתקיף המדרש בעל. וקיים שריר, ברור שופר

                                                                 
 כל, תכעצמאיו מוצגות המיוחדות הברכות בתוספתא דווקא ,לדידו. 201' עמ, ה"ר משנה עריכת שיטות, וולפיש ראו 457

 .בשנייה אחת תלויות ובלתי עצמה בפני אחת
 .כהנא מהדורת לפי הסופר ביד תוספת הן 32 רומי יד בכתב" מלפניו בקש" המילים 458
 .במקרא המועד על .1.ב בפרק לעיל רבות נדון זה פסוק 459
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 פירושו את נקבל אם. סדרן על גם אך, הברכות קיום על גם אחת ובעונה בעת להעיד צריכה שבכתובים

 זיכרונות, שופרות הוא מתקבל שהיה הברכות סדר, המדרש בעל של תפישתו לפי, נתן רבי של

  460.החכמים שקבעו הסדר זה ולא. ומלכויות

 שקודם מכיוון, הראשונה הברכה היא מלכויות. לדיוני החשובה הנקודה אל מגיע המדרש כאן

 באמצעות אותנו שיזכור ממנו לבקש כך אחר ורק, המלכים מלכי מלך את עלינו להמליך צריך כול

 .השופר

 מלכויות של ותפקידן משמעותן לגבי מסכימים במדבר ספרי וגם התוספתא גם, וולפיש לדעת

 שופרות ברכת, וולפיש של לדידו, בתוספתא 461.שופרות לגבי שונה תמונה מציגים אך, וזיכרונות

 ביר של שיטתו לפי, במדבר בספרי אך'. ה לפני אותה ומעלה אותה מעצימה, זיכרונות לברכת מצטרפת

, וולפיש לפי 462."זיכרונות של המיוחלת לתוצאה לבבות להכשיר" היא שופרות ברכת של המטרה, נתן

 ומעוגן יפה זה שפירוש אף. לזיכרונות הלב את להכין מטרתה שופרות ברכת, במדבר בספרי בתיאור

 אלא" כתבנ 341 לונדון יד ובכתב ונציה ראשון בדפוס. ספרי של אחרת קריאה להציע רוצה אני, בטקסט

 שדווקא לראות אפשר, זה נוסח נקבל אם." רחמים לפניו ו/ביקש ואחרכך תחילה עליך המליכהו

. אחרות ומטרה משמעות יש לזיכרונות ואילו, מאוד דומה בצורה זה במדרש מוגדרות ושופרות מלכויות

 מטרת רבמדב שבספרי הרי, הוא ברוך הקדוש לפני ישראל של הטוב בזיכרונם מדובר בתוספתא אם

 על לאל ההזכרה בפעולת מדובר שבתוספתא בכך הוא ההבדל. רחמים כבקשת מוגדרת זיכרונות ברכת

 של גישתו. ופעילה מפורשת רחמים בקשת זוהי, ובספרי, לרחמים תקווה מתוך כמובן, האדם בני ידי

 אין. תאובתוספ במשנה הזיכרונות את המרכיבים לפסוקים הדוגמאות רקע על במיוחד מעניינת ספרי

 כמו: הדמיון דרך על, סמויות, מרומזות בקשות אלא, מפורשות בקשות פסוקי אלה דוגמאות בתוך

 להעצים כדי השופר ובתקיעת שופרות בברכת צורך יש לכן. אותנו גם תזכור, פלוני את לטובה שזכרת

 עם ביחסים תהנדרש זהירות מתוך לבוא יכולה רמיזה. כבודו כיסא אל ולהביאה הזו הרחמים בקשת את

 .העליון האל את להפעיל ודם בשר של שבכוחו שלב בשום ישתמע שלא כדי, הנשגב

                                                                 
 .ושופרות ותכרוניז, מלכויות: עלמא לכולי וידוע קבוע הוא הברכות של הסדר ,במדבר בספרי המדרש בעל לפי 460
 .197-196' עמ, ה"ר משנה עריכת שיטות, וולפיש ראו 461
 .211 הערה דויחיב, 197' עמ, שם ראו 462
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 נאמרות שם גם. הציבור תעניות של מההקשר גם לנו מוכרים, ושופרות זיכרונות, הברכות שמות

: יהודה' ר של הסותרת דעתו גם מובאת זו במשנה. ג, ב תענית מהמשנה שמשתמע כפי אלו ברכות שתי

 כי דבר בארץ יהיה כי רעב תחתיהן אומר אלא ושופרות זכרונות לומר צריך היה לא אומר יהודה' ר"

 שואל ב"ע טז תענית בבבלי." חותמיהן ואומר הבצרות דברי על ירמיהו אל' ה דבר היה אשר בארץ יהיה

 לאמירת מתנגד יהודה רבי מדוע: המשנה מתוך התבהרה שלא, מתבקשת שאלה אדא רב האמורא

 בראש אלא ושופרות זכרונות אומרין שאין לפי: "משמעית חד הגמרא תשובת? ושופרות ונותזיכר

  463(.א"ע יז תענית" )מלחמה ובשעת וביובל השנה

 

 השנה ראש מסכת, במשנה היום ברכות

 מספרה ואות בדיוק 464(,ו-ה, ד) בלבד משניות שתי במשנה השנה ראש במסכת הוקדשו היום לברכות

 ובצורך העמידה בתפילת הברכות של בסדרן דנה האחת. היום של רעיוניתה למשמעותו שהוקדש

 מכיוון. ותוכנן מקורותיהן, הברכות מבנהב עוסקת השנייה 465.במלכויות, מהן באחת בשופר לתקוע

 טענות שתי לטעון ניתן, המשנה מתוך העולים הנושאים שאר בין אגב כבדרך מוזכר הברכות שתוכן

 או, התגבשותו של הראשונים בשלבים עדיין נמצא הברכות של שתוכנן או: אחת ובעונה בעת הפוכות

 . בו בדיון להרחיב צורך שאין מאליו מובן כך וכל, עלמא לכולי ידוע, וקיים שריר שהוא

רבי  466משנה ו: אין פוחתין מעשרה מלכיות מעשרה זכרונות מעשרה שופרות

מזכירין זכרון מלכות יוחנן בן נורי אומר אם אמר שלש שלש מכולן יצא. אין 

ושופר של פורענות. מתחיל בתורה ומשלים בנביא רבי יוסי אומר אם השלים 

 בתורה יצא.

                                                                 
 כו ה"ר בבבלי שגם בפירושו מזכיר י"רש. השנה ראש של סוג הוא הכיפורים ביום עליו שמכריזים יובל גם ,י"רש לפי 463

 מצוקה לש כעת המועדים תברשימ נמצאת שמלחמה רלשע אפשר. הברכות ייןנלע שווים השנה ראשו שיובל נאמר ב"ע
 . תוכרע דינו גזר לפי שרק ,הוא ברוך בקדוש מוגבלת בלתי ותלות גורלית

, אחת יחידה הנדונות המשניות בשתי רואה וולפיש. 185-184, 155-151' עמ, ה"ר משנה עריכת שיטות, וולפיש ראו 464
 .שאחריה ולזו שלפניה ליחידה השונים העריכתיים אמצעיםב המקושרת, הברכות סדר
 .המועד של ההלכתיים להיבטים המוקדש, ד בפרק זו במשנה אדון 465
 ראו, בתוספתא ע"ר לדעת. ע"לר מיוחסת קמא תנא שיטת כלומר", עקיבא' ר דברי" ,במשנה תוספת כאן יש מ"בכי 466

 .להלן
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 הפסוקים מספר: השנה ראשל המיוחדות לברכות קשורים כולם, נושאים שלושה מביאה ו משנה

 .ומקורם הפסוקים של תוכנם, הברכות את המרכיבים

, מלכויות, השנה ראשל המיוחדות שהברכות, אגב כבדרך, הראשונה בפעם למדים אנו מכאן

 467.האחרות הברכות כרוב אחידה ליטורגית יחידה מהוות ולא מפסוקים מורכבות, ושופרות זיכרונות

 .חידושה ובזה הברכות לגבי ואיכותי כמותי מידע מספקת המשנה

 משנהה לעורכי שברור נראה. הפסוקים של תוכנם, השני הנושא אל ועוברת ממשיכה המשנה

: הברכות של הכלליות הכותרות לפי הציבור שליח ידי על או עצמו המתפלל ידי על נבחרים שהפסוקים

 בעבור לא אפילו, אלו לברכות קבוע נוסח פוסקת המשנה אין. ושופרות זיכרונות, מלכויות פסוקי

. מאוד ומצםמצ הברכות של תוכנן לגבי הדיון 468.אותן שמרכיב הפסוקים לגוף מעבר ,וחתימתן פתיחתן

. מחלוקת או קושיה מהווה אינו שהנושא ייתכן. אופנים בשני להבין ניתן, לעיל שראינו כפי, זו עובדה

 מחייב נוסח שהיה מבלי עצמם המתפללים ידי על הידועים הנושאים פי על נבחרים הפסוקים, גיסא מחד

 עורכי אין, גיסא מאידך .פורענות בפסוקי לבחור האיסור היא היחידה הקבועה וההלכה, ואחיד אחד

 אתר בכל אחידים שיהיו כדי, המיוחדים הפסוקים מהם לקבוע צורך או חובה שיש מרגישים המשנה

 בתפילת הברכות של סדרן לקביעת מסוימת במידה ודומה רבה יצירתיות מאפשרת זו פסיקה. ואתר

 ליטורגי טקסט דווקא ולאו מיוחד בסדר המופיעים הנושאים רשימת היוותה שבתחילתה, עשרה שמונה

 אך, הברכות חתימות אף ואולי, קבוע וסדר קבועים נושאים ישנם 469.דהיינמן אליבא, ומחייב מסוים

 .ומניין מניין בכל, וקהילה קהילה בכל הציבור שליח של וליצירתיותו לבחירתו ניתן הממשי התוכן

                                                                 
 כי השערה מעלה הוא שם. 112-95' עמ, מקדשה בבית תענית תפילת, לוין וגם ;96-82' עמ, הציבור תעניות, לוין ראו 467
 המקרא בפסוקי הבחירה ,היינמן של לדידו. המקדש מימי עוד, המקרא מפסוקי מורכבותה, הברכות של הקדום המבנה זהו

 ראויים אינם הדור שבני מכיוון", הוא ברוך הקדוש של בשבחו לספר"ו תפילות ליצור ל"חז של רצונם חוסר את מבטאת
 .60-59' עמ, והאמוראים התנאים בתקופה התפילה, היינמן ראו. המקרא פסוקי את לצטט הםל ועדיף לכך
: השנה ראש של היום קדושת מברכת חלק מופיע שבה ,ט, ג רוביןיע משנה את מזכיר נמןיהי. 34' עמ, שם ראו 468

 זוהי ,לדידו. היום יםידועה יםמנהגמה אחד באף נשתמרו שלא מילים אלו" .הזה החודש ראש יום את אלוהינו' ה החליצנו"
 .רבים בנוסחים אלא, הברכות של ואחיד קבוע בנוסח מדובר היה שלא לכך הוכחה עוד
 על, רייף וגם. 142-138' עמ דויחיוב, והאמוראים התנאים בתקופת התפילה, היינמן ראו. ב"ע יז מגילה בבלי ראו 469

 לדעה. 387-384' עמ, המתודה על ומחשבות 194-179' עמ, לפליישר תגובה, לנגר; 681-677' עמ, התפילה התפתחות
 .384-380' עמ, ללנגר ותגובה 441-397' עמ, החובה תפילות לקדמוניות, שריפלי ראו, היינמן של לזו מנוגדת
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 שהן הוא הברכות תוכן לגבי רחב דיון במשנה שאין העובדה את להבין ניתן שבו השני האופן

 בלבד אחד מכלל לבד, נקבע טרם תוכנן ולכן קהל ברוב להתקבלות הגיעו ולא חידוש בבחינת עדיין

 .הפסוקים של החיובי לאופיים בנוגע

 שוב המשנה, הברכות את המרכיבים הפסוקים של מקורם, זו במשנה הנדון האחרון לנושא בנוגע

 סדר מציע התנא. יוסי רבי לבין, זו משנה של קמא תנא אולי ,אנונימי תנא בין הפעם, מחלוקת מביאה

 הפסוקים אם גם כי טוען יוסי רבי, לעומתו 470.הנביאים מכן ולאחר התורה פסוקי קודם: הגיוני

 471.חובתם ידי יוצאים המתפללים ,התורה מן הם וברכה ברכה כל המשלימים

 שיח במסגרת. זה חיבור של מאופיו השאר בין נובע במשנה הברכות בתוכן המצומצם הדיון

 בתוכן לדייק מאשר הברכות של ונושאיהן רכותהב אמירת מעשה של כללים לקבוע יותר חשוב, הלכתי

 ולא רעיוניים היבטים על להצביע ודרכם הלכתיים להיבטים להתייחס המשנה של דרכה. ובמשמעותו

 . להפך

הוא ו מחלוקת מהווה אינו כותהבר תוכן המשנה עריכת בתקופת שכבר היא דעתי, כך על נוסף

 שליחי בידי ונתונה גמישה המסוימים הפסוקים בחירת. הברכות של שמותיהם ידי על דיו מוגדר

 ברכות, למשל, לעיל ציינתי שכבר כפי, הנוספות והברכות התפילות התגבשו דומה בדרך. הציבור

 שום חסרה ואינה הציבור שליח או המתפלל ידי על הפסוקים בחירת דרך על מדברת המשנה. העמידה

 .נוסף הסבר

 

 השנה ראש מסכת בתוספתא היום ברכות

 של המיוחדות הברכות בענייני העוסקות( יד-י, ב; יב,א) הלכות שש מופיעות השנה ראש בתוספתא

 דנות אחרות. שש מתוך הלכות בשלוש נדון הברכות של תוכנן. במשנה משניות שתי לעומת, השנה ראש

                                                                 
 .הכתובים ספרי את גם כולל כאן" נביאים" שהמונח או ,בלבד הנביאים לספרי הכוונה אם זו ממשנה ברור לא 470
 . בדיעבד כפסיקה הובנו יוסי רבי דברי ,ב"ע לב ההשנ ראש בבבלי 471
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 מתמקדת 472,לעיל נדונה שכבר, א"פ יב הלכה, מהן אחת. ובסדרן התפילה בתוך הברכות של במקומן

 שהברכות למדנו מתוכה. האל בברכת לזכות כדי הנדרשים ובמעשים נידונים שבהם שונים בפרקים

 מספקת יב הלכה. ברגלים המיוחדים הקרבנות של לזה מקביל מקום תופסות השנה ראשב המיוחדות

 . הללו הברכות מטרות לגבי עינינו את ומאירה, ושופרות זיכרונות, כויותמל, הברכות סדר על מידע

 הברכות את לומר ההלכתית החובה את מהמקרא לומדות, ויא י הלכות, ב מפרק ההלכות שתי

 .הדיון עיקר הן יד-ו יג, יב הלכות, זה בסעיף לכן 473.העמידה תפילת בתוך מקומן ואת

ות ומעשרה זכרונות ומעשרה שופרות אם פ"ב, הלכה יב: אין פוחתין מעשר מלכי

אמר שבע מכולם יצא דברי ר' עקיבא ר' יוחנן בן נורי אומר אין פחות משבע אם 

אמר שלש מכולם יצא. אין מזכירין זכרון ומלכות ושופר של פורענות. מתחיל 

בתורה ומשלים בנביא. ר' יוסה אומר אם היתה פורענות של גוים מזכירין אותה 

מתחיל מתחיל בשל תורה ומסיים בשל תורה ואומר של נביאים ושל בפני עצמה. ה

כתובים באמצע אין אומרין מלכיות עם הזכרונות ולא זכרונות עם השופרות אם 

 אמר לא אמר כלום וצריך לאומרן שניה.

 בשלושה דנה היא גם. לעיל שנדונה,  ,ו משנה ד פרק, השנה ראש למסכת מקבילה יב הלכה

 של ובמקורם הברכות של בתוכנן, הברכות את שמרכיבים הפסוקים של ויהרא במספר: נושאים

 מהו – ברכה כל של הפנימי המבנה על גם ונסב שבמשנה הדיון את מרחיב זו בהלכה הדיון. הפסוקים

 שילוב על איסור סביב וגם, באמצע ומה מתחילים במה, וכתובים נביאים, תורה פסוקי של הסדר

 474.כולה הברכה על לחזור המחייב שילוב, אחת בברכה השונים הנושאים

 גם יש כאן אך. נורי בן יוחנן רבי לבין קמא תנא בין המחלוקת את מביאה התוספתא, במשנה כמו

 ומעשרה מלכיות מעשר פוחתין אין: "האומר קמא לתנא עונה עקיבא רבי. עקיבא רבי, בדיון שלישי צד

                                                                 
 .השנה ראש תוספתא. 2.ג סעיף ראו 472
 .ד בסעיף וידוני אלו הלכות 473
 .אמירתן אופן ועל הברכות סדר על בסעיף, ד בפרק ידוןי זה נושא 474
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 מביע נורי בן יוחנן רבי 476."מכולם" שבעהב להסתפק ניתן שבהחלט 475,"שופרות ומעשרה זכרונות

. תפיסתית ולא בלבד מספרית היא הזהות אך ."משבע פחות אין: "עקיבא רבי של לזו כביכול זהה דעה

, לעומתו; ממנו להפחית אפשר שאי המינימלי הרף הם ברכה בכל פסוקים שבעה, יוחנן רבי של לדעתו

 נפתחים עקיבא רבי דברי. יצא, פסוקים שבעה שאמר מי שאפילו הקלה של בנימה טוען עקיבא רבי

 מהבחינה. פחות מעט עם להשלים ניתן אך, יותר גבוה אידיאלי רף שיש המניח ניסוח זהו". אם" במילה

, מעשרה פוחתין אין קמא תנא לפי אם: נורי בן יוחנן רבי של לזו זהה עקיבא רבי של דעתו, הכמותית

 . הכול בסך 21, מספיקים פסוקים שבעה יוחנן ורבי עקיבא רבי לפי, פסוקים 30-מ פחות לא, אומרת זאת

 אפשר ."יצא מכולם שלש אמר אם": התוספתא שמציגה הנוספת הדעה את לשייך למי ברור לא

 תומכת מהמשנה המקבילה. עצמו נורי בן יוחנן רבי של דעתו שהיא ואפשר, אנונימי תנא דעת שהיא

 מה. הפסוקים מספר לגבי היחידה גישתו זו ששם כיוון, נורי בן יוחנן רבי של דעתו שזוהי באפשרות

 תחילה פוסק נורי בן יוחנן רבי אם: גדול שתיהן בין המספרי שההבדל העובדה הוא זו הנחה שמחליש

 חובה ידי לצאת ומתיר, שפסק מהמספר מחצי ביותר מקל הוא מדוע, פסוקים משבעה להפחית שאין

 477?בלבד פסוקים בשלושה

 הדרישה בין ההבדל. ו, ד מהמשנה שמשתקף הדרישות בין הפער במעט צטמצםמ זו בהלכה

 הוא, 21-ל נורי בן יוחנן רבי של המקסימלית הדרישה לבין, פסוקים 30-ל קמא תנא של המקסימלית

 מוכן עקיבא רבי: המינימליות הדרישות לגבי גם תקפה הטענה אותה. כבמשנה 21 ולא, פסוקים תשעה

 כה אינו ההבדל כאן אמנם. פסוקים בתשעה – נורי בן יוחנן ורבי פסוקים 21-ב חובה ידי ולהוציא להקל

 .המשנאי מזה קטן עדיין אך, פסוקים 12, המקסימליות הדרישות בין כמו קטן

                                                                 
 אין, "אשונההר הפסיקה אחרי מיד" עקיבא' ר דברי" התוספת מופיעה המשנה בציטוט ,מ"בכי ,לעיל שציינתי כפי 475

' ר לעומת קמא כתנא ולא נורי בן יוחנן' ר לבין עקיבא' ר בין כמחלוקת המשנה את לקרוא ניתן זו גרסה לפי, לכן..." פוחתין
 שני של לדעותיהם בניגוד העומדות המקלות הדעות, שבתוספתא המחלוקת לעניין גם אתהז הגישה את נאמץ אם. יוחנן

 .1053' עמ, ה"ר, ליברמן ראו. אנונימיים איםתנ או אנונימי תנא של הן החכמים
 חיזוק מכך ללמוד ניתן אולי. מופיעה אינה" עקיבא' ר דברי" התוספת שם. א"ע לב בבבלי גם מופיעה זו ברייתא 476

 את שמייחס הניתוח את מחזק זה ,הנדונה בהלכה. עקיבא' לר מיוחסת פסוקים לעשרה הדרישה בוש ,מ"כי של לגרסתו
 .אנונימי לתנא פסוקים שבעה ייד על חובה ידי לצאת שניתן הפסיקה

 ומעשרה זכרונות ומעשרה מלכויות מעשר פוחתין אין: "נאמר ע"בכי אבל. א"ע לב ה"ר ובבלי ל"כי, ו"כי גם וכן 477
 .הוא קמא דתנא הכול אלא, נורי בן יוחנן רבי של ולא עקיבא רבי של לא אזכור שם ואין..." יצא מכולן שלש 'א אם שופרות
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, מקלות אפשרויות שתי מוצגות מהם אחד כל על שנוסף, החכמים שני בין המחלוקת הצבת

 הדעות בין הפער את ממלאת שבתוספתא ההלכה. במשנה המוצגות הדעות בין ומגשרת מוסיפה

 .יותר מסועפת, אחרת מחלוקת בעזרת שבמשנה יותר הקיצוניות

 המינימום את גם לכלול ניסתה אלא, באידיאלי הסתפקה לא ההלכתית שהקביעה רואים זו בהלכה

 סוקיםהפ ברכות את לברך המסורת של הגיבוש שלבי את משקף הדעות ריבוי כי נראה. כמספק הנראה

 של מגוונת הלכתית מציאות לחלופין או, הציבור תעניות ברכות, הקיימת הדוגמה בסיס על החדשות

 . השני הבית מתקופת העתיק המנהג

 כאן מיתוספת אך, בברכות פורענויות להזכיר אוסר אנונימי תנא בתוספתא גם, למשנה בדומה

 על אלא, ישראל על קמה שלא הפורענות את להזכיר שניתן ופוסק המדייק, יוסה רבי של דעתו לדיון

 לגבי זו פסיקתו. מסוימת בברכה החובה פסוקי של למניין עולה לא היא כאשר, עצמה בפני, הגויים

 הפרטיקולרי האופי על שוב מצביעה השנה ראש של הברכות בתוך להיכלל שיכולים הפסוקים מבחר

 אזכורי, שני מצד. הגויים פורענויות בהזכרת סכנה או בעיה שום אין, יוסה רבי של לדידו לפחות. שלהן

 הלכתי צורך בהם היה לא כי נראה לכן, חובה פסוקי ספירת למניין נחשבים אינם הגויים פורענויות

 .בעלמא לפרטיקולריות ביטוי אלא, כלשהו

. הברכות את המרכיבים הפסוקים של מקורם לגבי מחלוקת מובאת בתוספתא גם, למשנה בדומה

 ומשלימים בתורה מתחילים כי גם פוסק, פורענויות להזכיר האיסור על קודם שדיבר נונימיא תנא אותו

, בה לסיים גם ואפשר בתורה שמתחילים, ו, ד במשנה טוען, התנא על שוב החולק, יוסה רבי. בנביאים

 פסוקי את להגיד יש אך, התורה בפסוקי ולסיים להתחיל ניתן: אחר דבר אומר בתוספתא כאן אך

 של שונים מקורות מציע אינו יוסה רבי שכאן יוצא. ביניהם באמצע הכתובים פסוקי ואת איםהנבי

 בפסוקי ולסיים להתחיל: המיוחדות הברכות של שונה מבנה קובע אלא, כבמשנה בלבד הפסוקים

 ך"מהתנ חלק שכל חשוב ,כאן יוסה רבי של דעתו שלפי נראה. ביניהם ך"הנ פסוקי את ולהכניס התורה

 .המועד בברכות וצגמ יהיה
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 והתאמות צירופים: הברכות של לתוכנן ונוגע במשנה נזכר שלא חדש בנושא מסתיימת יב הלכה

 אם. עצמם בפני נאמרים תמיד אלא, לשופרות ולא למלכויות לא מצטרפים אינם זיכרונות. הנושאים בין

 עוד זו בהלכה לראות ניתן. רלחזו ועליו חובתו ידי יצא לא, לשופרות או למלכויות זיכרונות וצירף עבר

 לה מהוות ושופרות שמלכויות ,השנה ראשל הברכות סדר בתוך זיכרונות ברכת של למרכזיותה ביטוי

 תפילת היא זיכרונות שלפיה, לעיל שראינו במדבר בספרי התפישה את תואמת זו הלכה. רעיונית מעטפת

 חייבת הזאת הרחמים בקשת. יומהלק והתנאי להצלחתה הכלי הן הסמוכות והברכות, הרחמים בקשת

 . האל אל כפנייה ומוגדרת נפרדת בצורה להיאמר

 בפסוקים יותר מפורטת בצורה שעוסקת, יג הלכה את מסוימת במידה מקדימה זו פסיקה

 .אחת ובעונה בעת אחד מנושא יותר המשלבים

 פקדונות כזכרונות שנ' וה' פקד את שרה וגו' פקד פקדתי אתכם ר'פ"ב הלכה יג: 

יוסה אומ' אומרן עם הזכרונות רבי יהודה אומר לא היה אומרן עמהן זכרון שיש 

עמו תרועה כגון זכרון תרועה מקרא קודש ר' יוסי אומר אומרן עם הזכרונו' ועם 

השופרות ר' יהודה אומ' לא היה אומרן אלא עם הזכרונות בלבד תרועה שאין עמה 

' אומרה עם השופרות ר' יהודה אומ' זכרון כגון יום תרועה יהיה לכם ר' יוסה אומ

לא היה אומרן עמהן מלכות שיש עמה שופר כגון בחצוצרות וקול שופר וגו' 

אומרה עם המלכיות ועם השופרות ר' יהודה אומ' לא היה אומרה אלא עם 

השופרות בלבד מלכות שאין עמהן שופר כגון זמרו לאלהים זמרו ונו' כי מלך על 

ל מלך אלהים על גוים ר' יוסה אומ' אומרן עם כל הארץ אלהים זמרו משכי

המלכיות ר' יהודה אומ' לא היה אומרן עמהן שמע ישראל וגו' וידעת היום 

והשבות וגו' ר' יוסה אומ' אומרן עם המלכיות ר' יהודה אומ' לא היה אומרן שאו 

שערים ראשיכם וגו' מי זה מלך הכבוד וגו' שאו שערים ראשיכם מי הוא זה מלך 

אות וגו' ר' יוסה אומ' אומרן כל אחד ואחד בפני עצמו ר' יהודה אומ' אומרן ה' צב

 כולן כאחד. 
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 הנדונים המצבים בכל: יהודה רבי ובין יוסה' ר בין עקבית מחלוקת מוצגת ההלכה כל לאורך

 להסיק אפשר. זאת שולל יהודה ורבי, קרובים נושאים שמבטאות לשונות לצירוף יוסה רבי מסכים

 חייבת", שופר" או" זכרון", "מלכות, "עצמה המילה: יותר פורמליסטית היא יהודה רבי של שגישתו

 לברכה הפסוק שייכות את תקבע בצירוף הראשונה המילה, מילים צירוף יש ואם, בפסוק להופיע

 המילה אם"; פקד" במילה ולא זו במילה משתמש היה המקרא, לזיכרון הייתה הכוונה אם. המסוימת

 אלא, הברכות בשתי זה בפסוק להשתמש אפשר אי, הנזכר בפסוק" תרועה" המילה את ימהמקד" זכרון"

 .בלבד בזיכרונות

 הצלילים אחד היא תרועה אם: הדברים במשמעות להתמקד יותר נוטה יוסה רבי של גישתו

 מופיעה אינה עצמה" שופר" שהמילה אף, שופרות לברכת זה מסוג פסוק להכניס הגיוני, מפיק שהשופר

 המוזכרות שהמילים הברכות בשתי בפסוק להשתמש אפשר, מילים צירופי יש שבהם במקרים. פסוקב

, 6, צח תהלים דוגמת, אחד בפסוק ושופר מלכות מוזכרים שבהם במקרים, לדוגמה. אליהן שייכות

 בברכת גם סלהיכנ יכולים זה פסוק כגון פסוקים(, בשמו כאן הוזכר לא שהוא אף) יוסה רבי כדעת

  478.שופרות בברכת וגם יותמלכו

 יש יוסה רבי של לדעתו, 7-9, מז תהליםב כמו, שופר ללא בלבד מלכות שמזכירים פסוקים

 479.הדבר כך שלא אומר יהודה רבי. מלכויות לברכת לשייכם

 לפסוקים הדיון פונה, קטגוריה לכל דוגמאות אספקת תוך, כללי באופן בפסוקים הדיון לאחר

 נעשה באלה הדיון(. 39, ד דברים" )והשבות היום עתויד"ו( 4, ו דברים)" ישראל שמע: "מסוימים

 מוזכרת אינה" מלכות" שהמילה שאף אומר יוסה רבי. מסוימת קבוצה של כנציגים ולא עצמם בזכות

, כצפוי. מדברים הם' ה במלכות כי, מלכויות לברכת אותם מסווג שלהם התוכן, אלו בפסוקים מפורשות
                                                                 

 גרסתו גם זו" .בלבד המלכויות עם אומרה"ש פוסק יהודה' ר ע"כי לפי כי מציין הוא שם. 1055' עמ, ה"ר, ליברמן ראו 478
 .ב"ע לב השנה ראש בבלי של
 שמע"ו שופר בלי מלכות של הנושא ע"יובכ הראשון שבדפוס מציין הוא שם. 1056-1055' עמ, ה"ר, ליברמן ראו 479

' ר ההלכה בהמשך" .שופר עמהן שאין מלכות" מכן ולאחר" שמע" קודם: הסדר בהיפוך םבאי, בהמשך הנדון", ישראל
 לכן, מלכויות בברכת נאמרים שהם, שופר ללא מלכות מופיעה שבהם, כד תהליםב 10-7 פסוקים לגבי מסכים יהודה

 שיבוש כאן שיש מציע ליברמן. קודם שתיארתי כפי, שיטתו את תואמת ואינה מוזרה שופר ללא מלכות לגבי כאן פסיקתו
 יהודה' ר של פסיקתו נכנסת, ליברמן של הצעתו את נקבל אם". מלכות" ולא" שופר עמה שאין אלוהות" לקרוא צריך והיה
 ,"מלכות" מילת אזכור בלי עצמה בפני" אלוהות" אין: פורמליסטית פסיקהכ לה שהצעתי התיאור לתוך חלקה בצורה שוב

 שבפסוקי מכיוון, קשה ליברמן של זו הצעתו אך. המלכויות מברכת כחלק אלו סוקיםבפ לשימוש אישור להוות יכולהש
 .נרדפות כמילים כמעט ,הקשר באותו" מלך"ו" אלוהים" מיליםה מופיעות מז מזמור
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 מופיעות אינן נגזרותיהן או מלכות, זכרון, שופר, עצמה שהמילה עד כנראה. לא: אומר יהודה רבי

 .הברכות לתוך להכניסם אפשרות, יהודה רבי לדעת, אין, בפסוק

 שמע"ל בהקשר זאת להבין היה אפשר אולי. בנפרד הללו הפסוקים בשני לדון הבחירה מעניינת

" והשבות היום וידעת" של הייחוד אך. תהיהודי בליטורגיה עצמאי לחלק שהפך חשוב פסוק", ישראל

 .דיו ברור לא

 שונה אופי בעלת היא זו בהלכה המובאת יהודה לרבי יוסה רבי בין האחרונה המחלוקת

 הפסוקים. ליחידות בחלוקתם אלא, הפסוקים ובסיווג בתוכן מתמקדת איננה היא: מקודמותיה

ים ְשאּו( ז"): כד תהלים מספר המפורסמים ָנְשאּו יֶכםָראׁשֵׁ  ְׁשָערִׁ י ְוהִׁ ְתחֵׁ י( ח: )ַהָּכבֹוד ֶמֶלְך ְוָיבֹוא עֹוָלם פִׁ  מִׁ

זּוז' ה ַהָּכבֹוד ֶמֶלְך ֶזה בֹור עִׁ בֹור' ה ְוגִׁ ְלָחָמה גִׁ ים ְשאּו( ט: )מִׁ יֶכם ְׁשָערִׁ י ּוְשאּו ָראׁשֵׁ ְתחֵׁ  ֶמֶלְך ְוָיֹבא עֹוָלם פִׁ

י( י: )ַהָּכבֹוד  כל, יוסה' ר לדעת, ונספרים נקראים ,"ֶסָלה ַהָּכבֹוד ֶמֶלְך הּוא ְצָבאֹות' ה ַהָּכבֹוד ֶמֶלְך ֶזה הּוא מִׁ

 .אחת יחידה בכולם רואה יהודה רבי ואילו, עצמו בפני אחד

 בראש, ומתבססת, יותר וגמישה פתוחה יוסה רבי של גישתו כי נראה יג בהלכה המחלוקות מתוך

 .מילולית-פורמלית גישה היא יהודה רבי של גישתו. הפסוקים פשט על, ובראשונה

 בלי מלכות או, זיכרון בלי תרועה, אחד נושא רק שמזכירים הפסוקיםרבי יהודה אינו מחשיב את 

 צמד להופיע חייב לדידו כי משתמע מכאן. בכלל השנה ראש לברכות אפשריים כמרכיבים, שופר

 הברכה שבחירת צייןל חשוב כאן. הברכות לאחת הפסוקים את להכניס ניתן אלו במקרים רק, מונחים

 לטעון היה ניתן, תרועה עם הבא זיכרון, הראשון במקרה אם: ברורה אינה יהודה רבי ידי על המתאימה

" זכרון" שהמילה מכיוון, זיכרונות לברכת הפסוק את ומסווג פורמליסטית גישה נוקט יהודה שרבי

 לברכת דווקא הפסוק את להכניס מציע הוא, שופר עם באה מלכות, השני במקרה, ראשונה מופיעה

 זה מסוג בפסוקים שימוש ומאשר בלבד אחד מונח של בהופעתו מסתפק יוסה רבי, לעומתו. שופרות

 .המיוחדות הברכות כמרכיבי

. עצמו בפני אחד כל, בודדים כפסוקים מחשב יוסה רבי, ההלכה של בסיפא, תהלים פסוקי את

. אחת יחידה אלו בפסוקים רואה יהודה רבי וקאודו. במלואו האל מלכות רעיון מובא פסוק בכל, אכן



221 

 

, בשני אחד תלויים אלא, עצמם בפני עומדים ואינם בלבד אחד נושא על מדברים הללו הפסוקים, לדידו

 המיוחדות הברכות בתוך פריסתם מבחינת וגם תוכנם מבחינת גם, אחת ליחידה אותם מצמצם הוא לכן

 .השנה ראשל

 הרכבת לצורך שימוש כבר בהם נעשה שכנראה כך על מרמזת מיוחדים בפסוקים הבחירה

 .וספירתם מקומםל באשר מחלוקת העוררהתו הברכות

פ"ב הלכה יד: זכרונות האמורות לעניין הקשת ר' יוסי אומ' אומרן כולן כאחת ר' 

יהודה או' ראשנים בפני עצמן ושניים בפני עצמן שופרות האמורין בעניין גדעון 

אומ' אומרן כל אחד ואחד בפני עצמו ר' יהודה או' האמורי' ובעניין יהושע ר' יוסי 

 בשעת מעשה לעצמן בשעת פקידה לעצמן.

 הזיכרון בפסוקי מדובר הפעם. יהודה לרבי יוסה רבי בין המחלוקות רשימת את ממשיכה יד הלכה

 ,זה במקרה(. 15-16, ט בראשית) פעמיים" זכר" השורש מופיע שבה, בענן הקשת בפרשת המוזכרים

, בנפרד אותם מונה יהודה רבי, אחת יחידה אלו בפסוקים רואה יוסה רבי: הפוכות החכמים של דעותיהם

, לעומתו, יהודה רבי. שונים רעיונות כמציגים הפסוקים את רואה אינו יוסה רבי 480.עצמו בפני אחד כל

 ".זכר" השורש היקרויות של המדויק המספר את סופר

י השופרות הרבים בסיפורם של גדעון ויהושע. במחלוקת זו כאן הוא פסוק שנדוןהמקרה השני 

 בפני פסוק כל ומונה מחשיב יוסה' ר: יג בהלכה המובאותחוזרים החכמים, לפחות חלקית, לגישות 

 כל כי היא יהודה רבי של טענתו כי לי נראה. בלבד אחת כיחידה כולם את רואה יהודה ורבי, עצמו

 באותו תמיד זה, פעמים כמה מופיעה" שופר" שהמילה אף וכך ,אחד מסיפור חלק הם הללו השופרות

 .נפרד כפסוק בזה להשתמש אפשר ואי הקשר

 את שמרכיבים הפסוקים לגבי שבמשנה חומר רב ומסועף יותר מזה מביאותהלכות התוספתא 

 מגוון את מבטא שהדבר ייתכן. הוכרעו לא החכמים בין המחלוקות, זאת עם יחד. המיוחדות הברכות

                                                                 
 יד בהלכה" שניים" ואת" ראשונים" את המבין בכורים בתוספות שוהפיר את מזכיר הוא. 1056' עמ, ה"ר, ליברמן ראו 480

, 16-15, ט בבראשית הם" שניים"ו( המבול לפני בנוח נזכר' ה" )נח את אלוהים ויזכור: "1, ח בבראשית הם" ניםראשו" –
 .בענן הקשת בברית המדברים
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 פותחת התוספתא. אותן שמרכיבים הפסוקים של ולמקורם הברכות לתוכן בנוגע קיים שהיה נהגיםהמ

 בהבנתם האפשריים לשינויים וגם המיוחדות הברכות את מרכיבים שהיו הפסוקים מגוון אל צוהר

 .ובפירושם

 

 ברכות מסכת

 :ו, א ברכות בתוספתא מופיע השנה ראש של המיוחדות בברכות לדיונים חשוב אזכור

אלו ]ברכות[ שמקצרין בהן המברך על הפירות ועל המצות ברכת הזמון וברכה 

אחרונה שבברכת המזון ואלו ברכות שמארכין בהן ברכות תעניות וברכות של ראש 

השנה וברכות של יום הכפורים מברכות של אדם ניכר אם בור הוא אם תלמיד חכם 

 הוא.

 מספר לגבי השנה ראש ובתוספתא במשנה קותוהמחלו הדיון שלמרות ללמוד אפשר זו מהלכה

 לקבוצת שייכות השנה ראש ברכות 481."בהן מאריכין, "השנה ראש ברכות את ביםהמרכי הפסוקים

 מותאמת בצורה להאריך האדם של ביכולתו, בלבד זו ולא. בהן להאריך, רצוי ואולי, שמותר הברכות

 לקבוצת הזה האדם של השתייכותו יכרתנ, נדרש כאשר נכונה לקצר וביכולתו, אלו בברכות לנושא

, המינימום סף את לקבוע הקודמים הדיונים שמטרת התובנה את מחזקת זו הלכה. המשכילה העילית

 המאריך וגם המקצר שגם המבהירה שיפוטית אמירה כאן יש, זאת עם יחד. משובח זה הרי והמרבה

 כנראה. דיה מבוארת אינה עצמה רךהד. השכלתו על שתעיד, מקובלת דרך באיזושהי זאת לעשות חייב

 .סובייקטיבי טעם של לעניין הייתה המיוחדות בברכות ומספרם הפסוקים בחירת

                                                                 
 בהקשר" ארוכה"ו" קצרה" המונחים את להבין רבות דרכים יש כי ללמוד אפשר עליה ומפרשנויות ד, א ברכות ממשנה 481
, ברכות, ליברמן גם ראו. הברכה טקסט של הפיזי באורך מדובר כי ברור די נראה ספתאבתו הנדון במקרה אך. הברכות של
 .7' עמ
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 הלכה במדרשי היום ברכות

 פרשת במדבר לספרי מעבר המיוחדות הברכות לתוכן התייחסות מצאתי לא תנאיים הלכה במדרשי

 ראש לברכות התייחסות יש שם רק .2.ג בסעיף לעיל שנדונו, ומקבילותיו (כהנא) עז פסקה בהעלותך

 .התורה מפסוקי נלמד אומרןל והחיוב, השנה

 

 השנה ראש מסכת, בירושלמי היום ברכות

 סוגיה הירושלמי מביא, ושופרות זיכרונות, מלכויות, השנה לראש המיוחדות בברכות הדיון על נוסף

 :זה במועד היום וקדושת השם קדושת ברכות חתימות נוסחי על מעניינת

ר' אבהו בשם רבי לעזר. בכל מקום עבר והזכיר אדיר המלוכה לא יצא חוץ מן האל 

נן בן נורי... ר' יעקב בר אחא הקדוש שלראש השנה ובלבד במוסף. ואתייא כר' יוח

ר' זעורה חנין בר בא בשם רב. צריך לומ'. האל הקדוש. ר' בא בשם אבא בר רב 

לסלוח )ירושלמי ראש השנה פ"ד דף  חונא. צריך לומ'. האל הקדוש )ב(]ו[מרבה

 (.678נט טור ג/ה"ו, עמ' 

 אדיר" השם קדושת ברכת חתימת נוסח קיים היה לעזר רבי מפי אבהו רבי שמביא המסורת לפי

 זה שנוסח להניח יש. השנה ראש של מוסף בתפילת ורק אך חובה ידי לצאת אפשר היה שבו", המלוכה

 בתוך נאמרת הייתה נורי בן יוחנן רבי של שיטתו שלפי, כויותמל ברכת של התוכני לרעיון מתאים היה

 . השם קדושת

 של מסורתו את שמצטט, בא בר חנין זעורה רבי אחא בר יעקב רבי בין מחלוקת מובאת, בהמשך

 מסורת שמביא, בא רבי לבין", הקדוש האל"ב השנה ראשב השם קדושת ברכת את לחתום יש כי רב

 רב בר אבא רב של הצעתו". לסלוח ומרבה הקדוש האל"ב לחתום צריך יכ, חונה רב בר אבא של בשמו

 זה במועד האל של המשמעותית התכונה לכן, הרחמים בקשת כיום היום של תפישתו את מבטאת חונה

 כקדוש באל ממוקדת השם קדושת ברכת: מוצק פנימי היגיון יש רב של לדעתו גם. סלחן היותו היא
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 השבח ברכות משלוש האחרונה אלא, בקשה ברכת אינה וגם, חרותהא לתכונותיו מתייחסת ואינה

 .בעמידה הראשונות

 ראש של המיוחדות לברכות שנבחר הפסוקים למספר אסמכתאות הגמרא מעלה ז משנה על בדיון

 צעד צועדת בירושלמי הגמרא, ברור כדבר מובאים המספרים השנה ראש ובתוספתא במשנה אם. השנה

 :הללו הברורות מסורותה את לבסס ומנסה אחורה

"אין פוחתין מעשרה מלכיות". כנגד עשרה קילוסין שאמ' דוד. "הללו י'ה הללו אל 

בקדשו הללוהו ברקיע עוזו כול עד "כל הנשמה תהלל יה הללו יה". "מעשרה 

זכרונות" כנגד עשרה וידויים שאמר ישעיה. "רחצו הזכו הסירו" וגו' "למדו היטב 

בתריה. "לכו נא ונוכחה יאמר י'י" וגו'. "מעשרה  דרשו משפט" וגו'. מה כת'

שופרות". כנגד שבעה כבשים פר ואיל ושעיר. אלוהות עולין לו לשם מלכיות. 

דברי ר' יהודה. ר' יוסי או'. אינן עולין לו. אלוהות ומלכיות עולין לו משם שנים. 

כינו זמרו". דברי ר' יוסי. ר' יהודה או'. אינן עולין. "זמרו אלהים זמרו זמרו למל

עולין לו משם שנים. דברי ר' יהודה. ר' יוסה או'. אינן עולין. ר' זעורה בעי. ביה 

ובדבתריה פליגין או ביה לגרמיה פליגין. מן מה דתני. הכל מודין ב"מלך אלהים 

על גוים" שהוא אחד. הדא אמרה ביה ובדבתריה פליגין. "שאו שערים ראשיכם 

שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם". הראשון משם  והנשאו פתחי עולם" וגו' ו"שאו

אחד והשיני משם שנים. דברי ר' יהודה. ר' יוסי או'. הראשון משם שנים והשני 

 משם שלשה...

"מתחיל בתורה ומשלים בנביא". מה. לשעבר. הא כתחילה לא. אמ' ר' יוחנן. כיני 

ד דף נט טור מתנית'. ר' יוסה או'. צריך להשלים בתורה )ירושלמי ראש השנה פ"

 (.679 -678ג/ה"ו, עמ' 

 בברכת: קנ שבמזמור וקילוס שבח דברי לעשרה מקבילים מלכויות בברכת פסוקים עשרה

 מעניין. הקרבנות כנגד הם ושופרות ,ישעיהו נבואות של הראשון בפרק לווידויים מקבילים הם זיכרונות
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 נבחר המלכויות לברכת אם. ברכה לכל ביחס מאוד שונה הגיוני בסיס על נעשית האסמכתאות שבחירת

 לפני ולא ישראל של עיניהם כנגד לעמוד שאמור זיכרון דווקא נבחר לזיכרונות, לאל השבח רעיון

 הנביא לעמו שמוסר לאלוהים הרצויה בתשובה חזרה אותה שהן, הפעולות עשר. הוא ברוך הקדוש

 ישראל על שבה לדרך אלא, בהלטו ישראל את להזכרתו ולא האל של לזיכרון לא מתקשרות, ישעיהו

 .טוב דין בגזר חפצים הם אם לנהוג

: כיוונים בשני להתפרש יכולה שופרות פסוקי לעשרה כאסמכתא הקרבנות במספר הבחירה

 בני בעד לסנגר הבאים אברהם של נאמנותו וכביטוי לאל ביותר הגדול כקרבן יצחק עקדת הזכרת

, החי מן כלי הוא שגם, השופר לתפישת כמקבילה להא אל התקרבות כדרך הקרבן תפישת או; ישראל

 היו תמיד השופר תקיעות, כך על נוסף. הכבוד לכיסא עד ולהגיע האל אל להתקרב לתפילות שמאפשר

 .כאסמכתא בהם בוחר המדרש לכן, ממש הקרבנות על ונעשו במקדש הקרבנות לעבודת שייכות

 את להרכיב המועמדים הפסוקים יבט על לדיון עוברת הגמרא, המספרי הנושא שהובהר אחרי

 למחלוקת מאוד דומה פניו שעל, יהודה רבי לבין יוסה רבי בין מחלוקת מובאת כאן. המיוחדות הברכות

 מילות בלי, אלוהות בהם שיש פסוקים, יוסה רבי של לדידו. יג, ב השנה ראש בתוספתא ראינו שכבר

 תפישתו על גם מבוססת המחלוקת. לאו יהודה רבי של ולדידו, מלכויות בברכת לספירה עולים, מלכות

 על גם אך, בפסוק במפורש יופיעו נגזרותיה או" מלכות" שהמילה המבקשת, יהודה רבי של המדקדקת

 לכלול מאפשר ולכן, המלכות רעיון את כמבטאות נוספות מילים גם הדורש, יוסה רבי של תפישתו

 למחלוקת מיתוסף בסוגיה כאן. מוזכרת העצמ" מלכות" המילה אין שבהם פסוקים מלכויות בברכת

 שתי תופענה שבו הפסוק, מלכות של ביטוי באלוהות גם רואה יוסה שרבי מכיוון: נוסף פן זו מוכרת

 את מקבל לא יהודה רבי אם, כמובן 482.שתיהן בזכות מלכויות ברכת פסוקי למניין ייחשב הללו המילים

 מילה רק בו שיש מכיוון, אחת מילה בזכות רק ירהלספ ייחשב כזה פסוק לדידו, יוסה רבי של שיטתו

 לדבריו הנגדית כצלע או כתגובה," עולין אינן: "אומר יהודה רבי. המלכות לרעיון ביטוי שנחשבת אחת

 אינן, יוסה רבי של לדבריו כמנוגדים מתפרשים דבריו זה בדיון." שנים משם לו עולין: "יוסי רבי של

                                                                 
 כאחד ולא פסוקים כשני נספר אלא, מילים שתי בזכות לספירה עולה רק שלא מפרש הוא. אתר על העדה קרבן ראו 482

 .המלכות רעיון את שמבטאות מילים שתי של הופעתן בזכות
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 הפסוקים לגבי במפורש נאמר יג הלכה בתוספתא במחלוקת אך. דאח משום אלא, שניים משום עולים

 לא גם, בכלל מלכויות לברכת מצטרפים אינם הם יהודה רבי של שלדידו, 7-9, מז ממזמור המצוטטים

 בהם אין אך, מלכות בהם שיש הפסוקים אלו כי היא בתוספתא שניתנת הסיבה. אחד פסוק של לספירה

 של שונות גרסאות כשתי זו סתירה להבין אפשר. מהירושלמי עשמשתמ ממה שונה סיבה זו. שופר

 מלכות פסוקי מחשיב אינו יהודה רבי, האחת. שונים בחיבורים שנשתמרו, אלו חכמים בין הפלוגתא

 בהכרח מתבטאת המלכות, יהודה רבי של לדידו. מלכויות לברכת כמתאימים שופר אזכור בהם שאין

 בשיטת תלוי העניין. פסוקים וכשני אחד כפסוק פסוק כל בלחש דרך יש, השנייה. השופר בתרועת

 לכמה קשר בלי, המלכות רעיון כמביא כולו לפסוק מתייחסים או מלכות מילות מונים אם: הספירה

 המילה רק יהודה רבי של לדידו אז, השיטה היא האחרונה אם. בו מוזכרת מלכות המילה פעמים

 .הרעיון לביטוי קרובה שתהיה ככל, אחרת להמי שום ולא העניין לצורך נחשבת" מלכות"

 מחלוקת יש, הרישא על או הסיפא על, הפסוקים מתוך חלקים אילו על מבררים הסוגיה בהמשך

 מתוך. יחד המלכות ושל האלוהות של אזכור יש פסוקים שלושה בכל. יהודה לרבי יוסה רבי בין

 בברכת הפסוקים לספירת כאחד בנחש תמיד שהוא, 9, מז מזמור על בפירוש נאמר שבה הברייתא

 הספירה לצורך אחד ולפסוק אחד לרעיון נחשבים אחד בפסוק והמלכות שהאלוהות לומדים, מלכויות

 .כבודו כיסא על הישוב אלוהים שם מוזכרשבו , ובסופו בו שהמחלוקת ברור, לכן. מלכויות בברכת

 כפסוק אחד כל להגיד יוסה ירב מציע שם. כד מזמור פסוקי היא בתוספתא שנדונה נוספת דוגמה

. מלכות יש אחד שבכל מכיוון פסוק כל סופר יהודה רבי, בירושלמי. ביחד כולם את – יהודה ורבי נפרד

 מזה שונה בירושלמי המחלוקת בסיס. מלכויות לשלוש מגיע הוא לכן", מלכות" מילות סופר יוסה רבי

 וכאן? הקטע כל או רעיון כמבטא פסוק כל רואים האם: כללית בתפישה מדובר שבה, שבתוספתא

 .בשלמותם לפסוקים מתייחס יהודה ורבי מילים סופר יוסה רבי, בירושלמי

 ענייןב הדן גם הוא, יוחנן רבי דברי את מביאה הגמרא ,הזו המשנה על הדיון של האחרון בחלק

 כדרישת לא," איצ בתורה השלים אם: "במשנה יוסי רבי דברי את להבין יש כי מציע יוחנן רבי. הכמותי



227 

 

 שלשון אף, כברורים הדברים את מציג יוחנן רבי. מלכתחילה מספקת כדרישה אלא, ובדיעבד המינימום

 . אחר לפירוש כמרמז נראה", אם, "המשנה

 ורבי יוסה רבי בין המחלוקת. שבתוספתא לאלו בקרבתם להיווכח ניתן בירושלמי מהמקורות

, הללו החכמים שני של לדבריהם והפירושים האחדות המסורות חשיפת תוך בירושלמי מוצגת יהודה

 . בתוספתא מופיעים שאינם

 של המחלוקות בתוך כאן מובאים התנאית בספרות ראינו שלא הברכות חתימות נוסחי

 .התקבלו שלא המסורות כולל, האמוראים

 בירושלמי מופיע השנה ראש של המיוחדות בברכות הפסוקים מספר לגבי האסמכתא מדרש

 .הברכות של משמעותן לגבי מחשבה קווי מספר ומציג הראשונה בפעם

 

 השנה ראש מסכת, בבבלי היום ברכות

 שם. א"ע טז, השנה ראש בבבלי השנה ראשב הנאמרות לברכות התייחסות מופיעה הראשונה בפעם

 בין מעניין הבדל יש אבל. עקיבא רבי מפי יב, א השנה ראש מתוספתא לנו המוכרת הברייתא מובאת

 הבאת את, כולם הדברים את מביא עקיבא רבי, בתוספתא: בבבלי ניסוחה לבין בתוספתא הברייתא סחנו

 עקיבא' ר אמר, "תורה כדברי, הברכות אמירת ואת המים ניסוך את, חיטין בכורי את, שעורין עומר

" ...?ב... הביאו תורה אמרה מה מפני, "חוזרות שאלות של הוא הניסוח, בבבלי." תורה אמרה

 האל כוונות את מגלות התשובות" ...לכם שתתברך כדי... לפני הביאו" הוא ברוך הקדוש של התשובותו

 . שציווה מעשה כל מאחורי

 כהמשך מיד באה בעניינן התשובה" ...?תורה אמרה מה מפני, "כזו שאלה אין הברכות בעניין רק

 הוזכרו שכבר, התנאים מדרשי לאא, הברכות אמירת לעניין מפורש תורה דבר שאין ואמת. אלוהים דברי

 . ההלכה במדרשי לכן קודם
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, ג סוכה במסכת בתוספתא, זו לברייתא מקבילות עוד שקיימות העובדה לאור מתחזקת הקושיה

, לעיל הזכרתי שכבר כפי, וולפיש. כלל נזכר אינו הברכות עניין שם, ג"ה א"פ השנה ראש ובירושלמי יח

 משאר הזו השאלה של עדרהיהאת  הן מסביר כך ידי ועל חרתמאו וספתאת הברכות על בשאלה רואה

 הצורך 483.החקלאי מההקשר השאלה של חריגתה את והן המוזר הכרונולוגי הסדראת  הן, המקבילות

 אינו האחרים הדין פרקי אודותעל  השאלות לרשימת השנה ראש לגבי השאלה את להוסיף העורך של

 של לזו דומה בשיטה וטקסיו השביעי בחודש באחד המועד את לבסס מהרצון נובע אלא, בלבד עריכתי

 484.הרגלים שלושת

 המיוחדות הברכות את לברך הצורך על במפורש ציוותה לא שהתורה מכיוון דווקא כי נראה

 להצדיקו צורך ראתה המועד שם את הנושאת במסכת ובבבלי תוספתאשב הברייתא, השנה ראשב

. המים וניסוך הביכורים, העומר: במקדש המועדים מצוות של לזה דומה מעמד לו ולהעניק, ולבססו

 טקסים על רק הוא הדיון, בירושלמי או האחרות במסכתות, הברייתא של, כנראה, המקורית בגרסה

 יש בהש ,הקיימת המציאות. השנה ראש לברכות התייחסות בלי, ברגלים במקדש לחקלאות הקשורים

 כביכול שהיו התורה דברי ולא, וביסוס הסבר שדרשה זו היא השנה ראשב שמברכים מיוחדות ברכות

 . לפענוח קשים

 עשרה להגיד שיש קמא תנא לקביעת הבסיס מהו, לבדוק הגמרא עורך מנסה ו משנה על בדיון

 :מיוחדת ברכה בכל פסוקים

הני עשרה מלכיות כנגד מי? אמר רבי: כנגד עשרה הלולים שאמר דוד בספר 

הנך דכתיב בהו )תהלים קנ( "הללוהו בתקע  -הלולים טובא הוו!  -. תהלים

שופר". רב יוסף אמר: כנגד עשרת הדברות שנאמרו לו למשה בסיני. רבי יוחנן 

ויאמר  -ויאמר  -אמר: כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא העולם. הי נינהו 

בראשית נמי מאמר הוא, דכתיב )תהלים לג( בדבר ה'  -דבראשית תשעה הוו! 

 שמים נעשו. 

                                                                 
 .55-54' עמ, ה"ר משנה כתערי שיטות, וולפיש ראו 483
 .5-4' עמ, השנה ולוח בחירה חופש, מהותנות, נעם ראו 484



229 

 

נן בן נורי אומר אם אמר שלש שלש מכולן יצא. איבעיא להו: היכי קתני: רבי יוח

ואיכא בינייהו  -שלש מן התורה, שלש מן הנביאים, ושלש מן הכתובים דהוו תשע 

חדא, או דלמא: אחד מן התורה, ואחד מן הנביאים, ואחד מן הכתובים, דהויין להו 

פוחתין מעשרה מלכיות, תא שמע, דתניא: אין  -ואיכא בינייהו טובא?  -שלש 

יצא, כנגד שבעה  -מעשרה זכרונות, מעשרה שופרות. ואם אמר שבע מכולן 

לא יפחות משבע, ואם אמר שלש מכולן  -רקיעים. רבי יוחנן בן נורי אמר: הפוחת 

יצא, כנגד תורה נביאים וכתובים. ואמרי לה: כנגד כהנים לוים וישראלים. אמר  -

 בי יוחנן בן נורי )בבלי ראש השנה לב ע"א(.רב הונא אמר שמואל: הלכה כר

 485.יוחנן ורבי יוסף רב, רבי: השונים האמוראים של מפיהם שונות תשובות שלוש מביאה הגמרא

 הברכות מתוך ברכה לכל אחת אסמכתא מובאת ששם אלא, לעיל בירושלמי ראינו דומה סוגיה

 של למסורת גם עשיר חומר מביא ליהבב. בלבד מלכויות לברכת הסברים שלושה יש בבבלי. המיוחדות

 . פסוקים שלושה של ולזו שבעה

 מספר: בטקסטים מסוימות אמירות או מילים של מספרן על הפסוקים מספר את מבסס אמורא כל

 אינם האלו ההסברים כל אך. הדיברות מספר או העולם נברא שבהן האמרות ספר, במזמור הילולים

 טכניים הסברים נשמעים אלא, המועד של המיוחדות רכותלב ולא השנה ראשל לא ישירות קשורים

 הילולים מעשרה יותר הרבה יש הרי, דגמרא סתמא של שאלות גם. מקיימות אסמכתאות, שטחיים

 הסיפוק חוסר ועל הקושי על מעידות, בלבד אמירות בתשע נברא העולם ובבראשית דוד של תהליםב

 בכל ולא מסוים במזמור מדובר: טכניות תשובות ותניתנ הללו הקושיות לכל גם. המוצעות מהתשובות

 עשר למספר להגיע מנסה שהעורך נראה. האל של אמירתו כן גם היא עצמה" בראשית" המילה. הספר

 . מחיר בכל

                                                                 
. בבלי אמורא הוא יוסף רב שרק מעניין. לעיל שראינו כפי השנה ראשל הקשורים בנושאים מעט לא מתבטא יוחנן רבי 485

 הדברות עשרת של יותםמרכז היתה ישראל בארץ, כידוע. כאסמכתא הדברות עשרת את המביא שהוא הסיבה שזו ייתכן
 בבבל אולם .הדיברות עשרת של מעמדם, ואורבך ה"ה א"פ ברכות ירושלמי אור. הנוצרית בתפיסה םמעמד בשל טעון עניין

 ישראל בארץ, הזאת המחלוקת מחמת דווקא. זה בנושא הראשונים לנוצרים בבל חכמי בין מחלוקת הורגשה שלא אפשר
 .ופחות פחות נפרד מובהק כגוף הדיברות עשרת את מביאים
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 השנה ראשב נחוגה העולם בריאת: השנה ראש לבין התשובות בין לקשר, המדרש בדרך, אפשר

 הרואה, פילון אצל המובאת לתפישה ומרמזים מקשרים תהדיברו עשרת .לעיל בה שדנתי הברייתא לפי

 .סיני הר למעמד הזיכרון יום את השנה ראשב

 אינו זה קשר. השנה ראש לבין רבי של תשובתו בין אחד קישור רק להביא בוחרת הגמרא אך

 גם שבו, קנ במזמור הללויה לשונות ספירת את הממקד, רבי של הסברו. בלבד מילולי אלא, מהותי

 . השנה ראשב השופר תקיעות את מזכיר מילולית שברמה זה הוא", שופר תקע" ביטוי עמופי

 טעם מביאה לא וגם הברכות בשאר פסוקים עשרה נאמרים מה או מי כנגד שואלת אינה הגמרא

 הברכות לשאר גם תקפים מלכויות ברכת לגבי שהובאו והטעמים עשר שהמספר ייתכן. זו לפסיקה

 .המיוחדות

, קמא תנא של הדרישה לבין בינה גדול פער כביכול שיוצרת, נורי בן יוחנן רבי של הדעה על

 – ספרותי קורפוס מכל פסוקים לשלושה הכוונה אם: דבריו את להבין צריכים היאך, הגמרא שואלת

 ברכה בכל שיש או, פסוקים תשעה הכול סך, מכתובים ושלושה מהנביאים שלושה, מהתורה שלושה

 הפירוש את נקבל אם. ברכה בכל פסוקים שלושה הכול סך, חיבור מכל אחד – כ"בסה פסוקים שלושה

 הבדל, ברכה בכל פסוקים עשרה שדורשים החכמים לבין נורי בן יוחנן רבי בין ההבדל יהיה, הראשון

. פסוקים שבעה: משמעותית גדול יהיה ההבדל, השני הפירוש את נאמץ אם אבל. אחד פסוק של מזערי

 להביא חייבים הברייתא לפי. יב, ב השנה ראש שבתוספתא לזו מאוד דומה רייתאב מובאת כהוכחה

 למספר הסבר נוסף כאן, מהתוספתא בשונה. חובה ידי יצא גם, שבעה אמר אם אבל, פסוקים עשרה

 שתי את מביא עצמו קמא תנא כבר, הנדונה מהמשנה בשונה. רקיעים שבעה כנגד: למקלים השבעה

 על נורי בן יוחנן רבי של דעתו גם בברייתא מובאת עכשיו רק. והמינימלית המקסימלית: האפשרויות

 מכל אחד פסוק אומרת זאת, מכולם שלושה אמר אם אבל, השבע אומר שפוחת מי: המינימלית הדרישה

 לוויים, כוהנים כנגד, אחרת דעה לפי. והכתובים הנביאים, התורה כנגד הוא שלוש מספר. יצא, קטגוריה

 מתמקד יוחנן רבי. חובה ידי לצאת כדי פסוקים בשלושה די זו ברייתא לפי, אחרת וא כך. וישראל

 לפי שההלכה שמואל רב בשם מוסר הונא שרב מפתיע יותר עוד. מפתיעה שלו המתירנות אך, בפוחת



231 

 

, למקסימלית המינימלית הדרישה בין קמא תנא של בדעתו שנוצר הפער את נשווה אם אבל. יוחנן רבי

 הדרישה לדידו שגם נראה, הפוחת לגבי נורי בן יוחנן רבי של בתפישתו לפער, פסוקים שלושה שהיא

 והמספרים גדול אינו ההבדל. פסוקים בארבעה המינימלית מהדרישה גדולה לפוחת המקסימלית

 .קרובים

. המיוחדות בברכות פורענויות אזכורי איסור על שמדברת המשנה סביב דיון מתקיים בבבלי גם

. יג-יב, ב ה"ר שבתוספתא הברייתא את הדיון לתוך ומביאה זה מסוג לפסוקים דוגמאות תנותנ הגמרא

 : ויחידים רבים של עניין הוא בתוספתא מופיע שאינו חדש מידע

קו( זכרני ה' ברצון עמך,  תהליםאין מזכירין זכרון של יחיד ואפילו לטובה, כגון )

 השנה לב ע"ב(.וכגון )נחמיה ה( זכרה לי אלהי לטובה )בבלי ראש 

 אין ,היחיד של הוא חיובי זיכרון אם גם. רבים של זיכרון להיות חייב זיכרון, המיוחדות בברכות

 הדין גזר את שמבטלת והזעקה המכפרת התשובה של לרעיונות מתקשר זה רעיון. הברכות אל להכניסו

, אלו בנושאים תרי כוח יש לרבים(. ב"ע יז) רבים של וזעקה תשובה שהיא בעת גזירתו אחרי גם

 את להזכיר רוצים המיוחדות בברכות שגם הסיבה זו כנראה. השנה ראשב המתרחש לדין הקשורים

 .הרבים

 כמה נותנת הגמרא. זיכרון כלשון מתקבלת הפקידה לשון כי מציינת הברייתא, הדיון בהמשך

 השנה ראש אבתוספת נידונה שכבר האפשרות, האל ידי על שרה פקידת ובתוכן, לעניין דוגמאות

 : לעיל והובאה

פקדונות הרי הן כזכרונות, כגון )בראשית כא( וה' פקד את שרה, וכגון )שמות ג( 

פקוד פקדתי אתכם, דברי רבי יוסי. רבי יהודה אומר: אינן כזכרונות. ולרבי יוסי, 

כיון  -וה' פקד את שרה, פקדון דיחיד הוא!  -נהי נמי דפקדונות הרי הן כזכרונות 

 כרבים דמיא )בבלי ראש השנה לב ע"ב(. -ם מינה דאתו רבי
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, הקודמת ההלכה לעומת אך. השנה ראשל הזו הפקידה את מתארכת והברייתא שרה את פקד האל

 של תשובתה. אחת אישה של בפקידה מדובר זה בסיפור, רבים של להיות חייבים פקידה או זיכרון כי

ם היא ששרה היא הגמרא  של סוג בפקידתה לראות ניתן ולכן", ממנה צאוי רבים" בלשונה או, רבים אֵׁ

 .לאברהם, לגבר יוחסה כלל שבדרך הזכות את לאישה מייחסת שהגמרא מעניין. רבים פקידת

 ראש בתוספתא ראינו שכבר, יהודה רבי לבין יוסי רבי בין המחלוקות את הגמרא מביאה בהמשך

 .יד-יג, ב השנה

: מנוגדות דעות כשתי מוצג, בברכות פסוקיםה של מקורם, המשנה מתוך שעולה השני הנושא

, יוסי רבי של לדידו אך, הנביאים בפסוקי ומשלימים התורה בפסוקי מתחילים, קמא תנא של לדידו

 .התורה מדברי גם להשלים אפשר

מתחיל בתורה ומשלים בנביא, רבי יוסי אומר אם השלים בתורה יצא. אם השלים, 

, רבי יוסי אומר: המשלים בתורה הרי זה לא. והתניא -אין, לכתחילה  -דיעבד 

 -לא!  -אין, לכתחילה  -והא אם השלים קתני, דיעבד  -אימא: משלים.  -משובח! 

הכי קאמר: מתחיל בתורה ומשלים בנביא. רבי יוסי אומר: משלים בתורה, ואם 

יצא. תניא נמי הכי, אמר רבי אלעזר ברבי יוסי: וותיקין היו  -השלים בנביא 

 ותה בתורה )בבלי ראש השנה לב ע"ב(.משלימין א

 בדיעבד. ולכתחילה בדיעבד: שונים מצבים בשני שמדובר בהצעה הסתירה את מיישבת הגמרא

 בדברי משלימים לכתחילה אבל, התורה פסוקי ידי על הברכות בהשלמת חובה ידי לצאת אפשר

 משובח יוסי רבי של דידול, הברייתא לפי 486.הדבר כך שלא מוכיחה יוסי רבי בשם הברייתא. הנביאים

 שבה המשנה מלשון נובע הקושי, כן אם. בדיעבד הסכמה איזו לא וזו התורה בפסוקי להשלים מאוד

 אלא, מלכתחילה האידיאלי המצב אינו שזה מרמזת זו לשון." יצא בתורה השלים אם" יוסי רבי אומר

 של לזו הפוכה לאמירה משנהב יוסי רבי דברי את לתקן הגמרא מציעה לכן. בדיעבד להשלימו שניתן

 של אביו מדברי מובאת זה לתיקון האסמכתא ."יצא – בנביא השלים ואם, בתורה משלים: "קמא תנא

                                                                 
 .לעיל ו"ה/ג טור נט דף ד"פ השנה ראש בירושלמי גם 486
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 של גרסתו את שונה שהבן ביותר סביר." בתורה אותה משלימין היו וותיקין" :אלעזר רבי, יוסי רבי

 .מלכתחילה אחרת אפשרות יש מבחינת, קמא תנא לדברי תגובה זוהי" אם" ולכן, אביו

. התנאית בספרות מופיעות שכבר המחלוקות סביב בעיקר האמוראית בספרות נדון הברכות תוכן

 וחשיפת בברכות הפסוקים למספר המסורות בהבאת היא האמוראית הספרות של העיקרית התרומה

 וגם וההגב הרף גם, התקבל כבר הפסוקים שמספר ברור הסוגיות מתוך. בעבר בשימוש שהיו החתימות

 לתוכן רמיזות לראות ניתן בחלקן אך, פניהן על ומקיימות טכניות נראות השונות האסמכתאות. הנמוך

 .בברכות ביטוי לידי לבוא שאמורות והזיכרון המלכות לתפישות, משמעותי

 לכלול שניתן לפסוקים נוספים ורעיונות, אפשריים פתרונות מקבלות התנאים בין המחלוקות

 .דיוןל מובאים בברכות

, כולם על מקובלות אחדות הבנות לתוך שמתעצבים והתוכן התחום שלעומת ברור, זאת עם יחד

 לקבוע אחד ניסיון ולו אין. התיבה לפני העובר הרגיל של החופשית הבחירה עדיין הם עצמם הפסוקים

 והמיון רההספי דרכי את ולהגדיר לדייק או, מתאימים שאינם אלו את לציין אלא, סגורה פסוקים רשימת

 .בלבד

 ניתן. במקצת מפתיע האמוראיים האגדה במדרשי המיוחדות בברכות הקשורים המדרשים היעדר

 במדרשים נעשה כבר, קיומן על הלימוד, דיוק ליתר או, הברכות של שמקורן בכך חלקית להסבירו

 אף איןש העובדה, זאת עם יחד. כהלכתיים לתפוש ניתן בהן הקשורים הנושאים שאר את. התנאיים

 .כלל נהיר אינו, היבטיהן כל על ובאמירתן בברכות הקשור מעשה או, משל או מדרש

 

 סיכום

 שבין הפערים את למלא מנסים והאמוראית התנאית בספרות גם, השני הבית מתקופת בספרות כמו

 הלכתי מעמד בעל מועד היותו לבין במקרא השביעי בחודש אחד של התוכן אודות על שנכתב המעט

 בספרות בייחוד, השני הבית מתקופת בספרות והתחזקה שהתפתחה המגמה לעומת. ומוגדר ברור
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, השביעי בחודש אחד חשבון על אף לעתים, הראשון בחודש אחד את ולהאדיר להגדיל, הכיתתית

. השביעי בחודש באחד המועד את ולעבות להעצים רוצים הם. הפוכה משימה יש ולאמוראים לתנאים

 אחד ולא, מועד הוא השביעי בחודש אחד דווקא שבו, למקרא נאמנות מתוך נעשה זה אידיאולוגי מאמץ

. ובמועדיו העברי השנה בלוח לשלוט החכמים ברצון הקשורים פוליטיים ממניעים וכן, הראשון בחודש

 השביעי בחודש אחד לגבי ורמזים בודדות מסורות להם יש: בקשיים נתקלים החכמים כי לראות אפשר

 ליום הקשורות במסורות להשתמש נאלצים החכמים. משלו והלכות מצוות בעל דין וכיום השנה ראשכ

, כך על נוסף. השנתי הדין יום של המסורת את לעצב כדי מותו אחרי האדם של הדין וליום האחרון הדין

 של אופיו לגבי סותרות ואף שונות דעות ריבוי עם מתמודדים החכמים, ברורות עתיקות מסורות בהיעדר

 .והלכותיו המועד

 תיאוריו. הדין כיום השנה ראש של מעמדו מתגבש והאמוראית התנאית שבספרות להיווכח אפשר

, המשפט בית אולם של אביזרים שכוללים מדרשיים בתיאורים ביטוי מקבלים הזה הדין של ומהלכיו

 במינוח נעזרים םהמדרשי. והסנגורים הפרקליטים, התפקידים ובעלי, והספרים הדיין כיסא, בימה כמו

 שכל, שונות לכתות מתחלקים הנידונים. זה ביום האל של פעולותיו את לתאר כדי המקובל המשפטי

 הפרטי הדין יום תיאורי מתוך נשאב אלו לתיאורים ההשראה עיקר אך. שונה טיפול מקבלת מהן אחת

 . הזה העולם של בסופו הדין יום ומתיאורי מותו לאחר אדם כל של

 שמתקבלת התמונה. הוא גם מתעצם המועד של והפרטיקולרי האוניברסלי היבטיםה בין המתח

 כל של בדין ולגבורתו עצמו לאל קשורה שבמועד האוניברסליות של שעיקרה היא המקורות מניתוח

 המסורות ריבוי. זה בדין העולם אומות שאר לבין, ישראל, הנבחר עמו בין שוויון שום אין אך. הברואים

 מובילה, ישראל לעמו הוא ברוך הקדוש בין, משפחתית כמעט, המיוחדת היחסים מערכת את המתארות

, הפחות לכל או, הדין גזר את ולקרוע שלמעלה מה על להשפיע אפשר שבהן הדרכים על הצבעה כדי עד

 דרכים פירוט. לפניו בדין לזכות איך, אהוב כבן, עמו את מדריך עצמו האל. במקצת ולו לטוב לשנותו

 המתאימות הדרכים ובין אלו קטגוריות שתי בין הבחנה תוך נעשה הציבור ובעבור היחיד עבורב אלו

 .אחד לכל
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 .השנה ראש על במסורות ציורית בצורה מוצגים העולם אומות לבין ישראל בין והעוינות המתח

 של ומשמעותן קיומן על לומדים המדרשים. תנאי חידוש הן גם השנה ראשב הנאמרות הברכות

 תנאי היא מלכותו וקבלת האל מול הכנעה. אותן שמרכיבים הפסוקים של המועדף התוכן ועל ותהברכ

 חגי על במקרא כבר המהדהדות העתיקות המסורות בין הקשר. מלכויות בברכת ביטוי לידי שבא, מקדים

 לפני ישראל של הטובים זיכרונותיו. זו בברכה כאן החלקי ביטוין את מוצאות, האל המלכת כחגי הסתיו

 מתפישת נובעים, עלינו רחמיו את לעורר כאמצעי או טוב דין בגזר לזכות כאמצעי הוא ברוך הקדוש

 מסייע שהיום כלי, במקדש הקרבנות על תקעו שבו הכלי את מזכירה שופרות ברכת. דין כיום היום

 .למרומים להגיע ולבקשות לתפילות

 והרחבה כקפיצה לראותו אפשר, רייתותמב מורכב וברובו רב אינו המועד אודות על שהחומר אף

 השייכות מסורות וגיוס החומר דלות דווקא. השני הבית מתקופת הספרות ולעומת המקרא לעומת גדולה

 בחודש אחד את לקבע החכמים של נחישותם על מצביעים ,השנה ראש עיצוב למען אחים לעניינים

 .לו המיוחדים התכנים בעל השנה ראשכ דווקא אלא, תרועה זכרון כמועד רק לא השביעי
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 בין והיחס והאמוראים התנאים בספרות ההלכתי העיצוב תהליך. ד

 הלכותיו לבין המועד תוכן
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 סקירת המקורות. 1 .ד

, ההיבט ההלכתי של המועד הנחקר התפתח ועוצב בצורה רחבה בספרות התנאית זה פרקבכפי שנראה 

 ומר ההלכתי בספרות הבית השני.התהליך ניכר במיוחד על הרקע הדל של הח והאמוראית.

כנית לגבי העיצוב ההלכתי ומשנה מספקת מידע רב מהבחינות הכמותית והתבמסכת ראש השנה 

משניות מוקדשות לאחד בתשרי, ורובן מתארות  16המשניות במסכת ראש השנה,  35של היום: מתוך 

ו( -ב(, שתיים )ד, ה-אשתי משניות בלבד דנות בתוכנו העיוני )א,  487את הפן ההלכתי של המועד.

הלכתיים, סדרן ומקומן הבברכות המיוחדות ליום זה )מלכויות, זכרונות ושופרות(, ובכלל זה ההיבטים 

. המספרים מלמדים על בהגדרת השופר של ראש השנה, בהלכותיו ובתקיעה בו 12-בתוך התפילה, ו

במשנה. משניות אלו של נושא השופר בהלכות ראש השנה  –כמעט בלעדיות  –מרכזיותו הרבה 

 מגדירות את מקורו, צורתו והדרישות לכשרותו של שופר ראש השנה בפרטי פרטים.

ההלכות המרכיבות  36מהבדיקה הסטטיסטית של מסכת ראש השנה בתוספתא עולה שמתוך 

הלכות דנות בהיבטים שונים של ראש השנה באחד בתשרי. להיבט ההלכתי של המועד  21אותה, 

מוסבות  7הלכות אלו:  14. מתוך , לעומת שבע המוקדשות להיבט הרעיוני21ת מתוך הלכו 14הוקדשו 

 לענייני ברכות ותפילה. 7-לענייני השופר של ראש השנה ו

אפשר לסכם כי בשני חיבורי התנאים המרכזיים, במשנה ובתוספתא, ההיבט ההלכתי מוצא את 

 מהחומר שליששאף זאת  הרעיוני.-יכנוביטויו בצורה הרבה יותר רחבה ומפורשת מאשר ההיבט הת

 בתוספתא האגדי החומר של היחסי הריבוי. אגדי חומר הוא השנה ראש אודות על בתוספתא הנמצא

  488.שלה המאפיינים אחד הוא יכללאופן ב

 .מאליהם ברורים דברים כעל המיוחדות הברכות ועל השופר תקיעת על מדברת השנה ראש משנה

 של שופר לעשות עדיף בהמה איזוקרניה של מ כמו, יםההלכתי בדקויותו בפרטים בעיקר מתמקד הדיון

                                                                 
. חומר מועט יחסית נמצא במשנה במסכת ראש השנה, מכיוון ראש השנהחשוב לזכור שרק חצי המסכת מוקדשת ל 487

בפרק שבעצם מדובר בצירוף של שני קבצים, מסכת קידוש החודש ומסכת ראש השנה, יחדיו למסכת אחת, כפי שראינו 
 הקודם.

 .318-317' עמ, התוספתא, מנדל ראו 488
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 בתוך להיכלל מתאימים פסוקים לויוא כמה או ,ממנו להפיק צריך בדיוק צלילים וכמה השנה ראש

לבין התקיעות  ראש השנההמשנה גם יוצרת הבדלה ברורה בין תקיעות השופר ב. המיוחדות הברכות

 פרשת ,במדבר בספרי אחד ומדרש ,י, ב השנה ראש תוספתא, המשנה לעומתבשאר המועדים. 

 בשני בספרא המובא, בלבד אחד מדרש .המיוחדות הברכות של מקורן את מבררים, עז הפסק ,בהעלותך

 באמת האם – השאלה את מעלה, (הלכה במדרשי הכלי לזהות המוקדש בסעיף )המדרש יידון מקומות

 ?בחצוצרות או בשופר תוקעים

, השופר כתקיעת נדרשת, השביעי בחודש לאחד בהקשר בתורה הנזכרת", ועהתר"ש העובדה

 מובילה ,השני הבית ספרותמוכרות ל אינןו במקרא מפורשת בצורה נזכרות אינן המיוחדות והברכות

 השופר תקיעות": בשטח עובדות"כ אותן לקבוע מנסה עליהן ל"חז של הבוטח שהדיבור למסקנה

 הלכתיים דיוקים רק יםחסרו ,עלמא לכולי וידוע בצורה זו זמן רב קייםה רדב הן כאילו מוצגות והברכות

בתקופת המקדש נעשה שימוש גם בשופר וגם בחצוצרות. גם הברכות  .הנכון עןולביצ הנוגעים

כרונות ושופרות, כנראה נוצרו כבר בתקופת הבית ונאמרו בעת תעניות. אך הקביעות לגבי יהמיוחדות, ז

בו נעשות רק בשופר והברכות המיוחדות שלו כוללות מלכויות, הן יצירה  ראש השנה, שהתקיעות

תנאית חדשה על בסיס המסורות וההנהגות שהיו כבר נהוגות בבית המקדש, לכל הפחות בהקשר 

 להקרבת קורבנות ראש חודש ובהקשר לתעניות הציבור.

ינם מרבים לתאר הלכה לא מרבים לדון בהיבט ההלכתי של ראש השנה, בדיוק כפי שאהמדרשי 

ולראש השנה מוקדשים  ,קב אחרי פסוקי המקראו. המדרש עבו בכלל או לדון היבט הרעיוני שלואת ה

שהם מאפיינים מקרא קודש, איסור מלאכה וקרבנות, היותו התאריך, ן מ לבדפסוקים מעטים בלבד. 

הן  אש השנהייחודית לתכניו של ר לדרשה הפנויות היחידות יםהמילהמשותפים לכל המועדים, 

י ובהר -מעטים. בספרא אמור פרשה יא, והסיבה למדרשים ה את כרון". אפשר לראות בכךי"תרועה" ו"ז

זהותו של הכלי, אם  עלהשואלות שמובאות במשנה ובתוספתא, מובאות אותן המסורות  ,ה-פרשה ב, ג

ספרא אמור , בעל כך נוסף 489ל סוג הצליל שצריך להפיק ממנו.עבאמת תוקעים דווקא בשופר, ו

                                                                 
 ראו לעיל, פרק ג. 489
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סוגיית  נדונהכמות ואיכות התקיעות או התרועות; ובספרא בהר וכן ראש השנה, ויובל ה מושווים

 ר בשבת.התקיעה בשופ

 מספרדן ב ,ד"ה "ותקעתם תרועה" ,עג הפסק ,העלותךב ,מדרש ספרי במדברממקור נוסף 

ות, לכן יש לפנינו בסך זה מתוך אלו שהזכרתי לעיל הן בספראאופי הצליל. שתי המסורות בהתרועות ו

מדרשים שדנים בהלכות המועד. יחד עם זאת, גם במדרשי הלכה אפשר להיווכח באותה  שבעההכול 

 כניוהת-על החומר הרעיוני ,מבחינה כמותית ,תוספתא: החומר ההלכתי עולהבמשנה וב שמצאנומגמה 

המוקדשים להיבטים שים מדרלעומת שבעה  , ונדון בפרק הקודם,יםירעיונהמדרש אחד דן בהיבטים  –

 גם במדרשי הלכה אנו עדים למרכזיותו של שופר והלכותיו על פני הנושאים האחרים. ההלכתיים.

ם ההלכתיים יהחומרים התנאיבעיקר בספרות האמוראית, בעיקר בשני התלמודים, נדונים 

מיעוט  ברייתות.המהבאת החומר התנאי, מהמשנה ו –ועיקרו  רחבאינו  יהתלמודהדיון הנוגעים למועד. 

הדיון בולט על רקע הרחבת הדיון האגדי המוקדש למהות הדין המתרחש בראש השנה. יתרה מזו, 

החידושים וההרחבות של החומר ההלכתי בתלמודים נעשים באמצעות הבאת החומר האגדי ולא על ידי 

דם הרבה המועד עדיין נמצאות בשלב הגיבוש שלא התקשהלכות חידוד או חידוש הלכתיים. נראה 

רוב מאפייניו ומעבר לרובד התנאי. מצב זה יכול להיות קשור לכך שמועד זה נחוג פעם בשנה בלבד 

שווים לשאר המועדים. המרכיבים המיוחדים, תקיעות השופר והברכות, כנראה כבר היו חלק מהפולחן 

של האמוראים המקדשי בצורה זו או אחרת והתנאים הגדירו אותם הגדרות בסיסיות שהניחו את דעתם 

די צורכם. בתלמודים מוזכרים מקרים בודדים בלבד שבהם יש שאלה הלכתית מה עדיף לעשות או איזו 

 פרקטיקה מתוך פרקטיקות קיימות מכבר להעדיף.

 .ראש השנההאמוראיים אין חומר הלכתי הקשור ב האגדהכצפוי, במדרשי 

 שבו ככלי השופר הגדרת :םה יםיוהאמורא התנאיים במקורות הנדונים ההלכתיים ההיבטים

 סדר ;הכשרים הצלילים של ואיכותם אופיים; הכשר השופר של תכונותיו ;המצווה תקיעות את תוקעים

 .השנה ראש ימי שנילקיים  והחיוב המועד שמחת קיעות ביניהן;התשילובן של ו המיוחדות הברכות
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ורות הדנים בהיבט אסקור את המק .בנפרד לולה מההיבטים אחד בכל אדון הבאים בסעיפים

 מסוים ואסכם את הממצאים בסוף הסעיף.

 

 שופר, הגדרת הכלי הכשר. 2. ד

 השנה ראש , מסכתמשנה

 בטיבו, השופרות בהלכות דיון נפתח", החודש קידוש מסכת" של סיומה אחרי, ב משנה ג בפרק

 .יובל ושל תעניות של לשופרות בהשוואה השנה ראש של השופר של תכונותיובו

 בחודש באחד תרועה מושמעת שבו הכלי םשֵׁ , במקרא למועד המוקדש בפרק, לעיל אינושר כפי

 ופסולים כשרים בשופרות דיון מתחילה המשנה, המקרא לעומת. ך"בנ או בתורה מוזכר אינו השביעי

 ראש במשנה השלישי הפרק רוב. השנה ראשב משתמשים שבו הכלי הוא שופרשה היסוד הנחת מתוך

 דנה ומשנה , שופרות נעשים שמהן הבהמות נדונות ה למשנה ועד ב ממשנה :תבשופרו עוסק השנה

  490.שופרה של הכשר בצלילו – זמשנה ו השבורים השופרות בתיקון

 פרה קרן: אחד דופן יוצא יש, כשרים השופרות שכל אף כי קמא תנא קובע ב משנה של ברישא

 .הכשר האינ

 כל והלא יוסה' ר' אמ. ןקר שהיא מפני משלפרה חוץ כשירים השופרות כל

" השופר קול את כשומעכם היובל בקרן במשוך והיה': "שנ, קרן נקראו השופרות

  .(ב, ג השנה ראש משנה)

 בני לכל: זואולוגית-הפיזית מהבחינה ואפשרי נכון קמא תנא של בקביעתו הראשון החלק ת,טכני

 בלי, צלילים שמוציא כלי, כשופר משלש יכולות כולן. חלולות קרניים יש, פרהה כולל, הפריים משפחת

                                                                 
 מי בשאלות דיון שבה יש ,התוספתא ממבנה שונה המשנה מבנה. 115-110' עמשיטות עריכה משנה ר"ה, , וולפיש ראו 490

 וולפיש. השנה ראש לתוספתא המוקדש, הבא בסעיף ראו .התוקע כוונות ומהן להשמיע שצריך הצלילים מהם, לתקוע כשר
 .107' עמ, שם ראו .השמיעה דיני אל ישר שופר של מגופו עוברת המשנה מדוע ,תוהה
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 את המתארת", שפופרת" מהמילה בא שופרה של שמו ,א"ע כא ה"ר ,א"רשב לדעת 491.טכני קושי שום

 .התקיעה את המאפשר, שלו החלול המבנה

 השימוש על המגבלות את מציגים, הבאות המשניות גם רבה ובמידה, קמא תנא של דבריו המשך

 .המועדים יולפ מקורותיהם לפי בשופרות

 לקונית בצורה מוסברת פרה שופרות של כשרותם לאי הסיבה, לעיל ב משנה של המשכה לפי

, פסולה פרהה קרןמדוע  להסביר אחדים ניסיונות נעשו הבבלי בתלמוד 492".קרן שהיא מפני: "מאוד

 הסיבה ובאמצעות, במקרא" שופר"ו" קרן" במילים משימוש שנובעת, הלשונית ההסיב באמצעות

 העגל לחטא רמז פרהה בקרן רואה מדרשיה ההסבר .פרהה קרן של פיזיה מבנהה כמו, אולוגיתהזו

 המשנה של בהמשכה גם ה לשמש כשופר.לופס קרןה מדוע ברור לא עצמה המשנה מתוך אך. במדבר

 רבי לבין קמא תנא בין המחלוקת. במקרא קרן נקרא שופר שכל, צדק של רבה במידה, יוסה ביר אומר

 דווקא כנראה, פסולה במקרא כך שנקראת פרה קרן, קמא תנא לדעת. לשונית כמחלוקת יירתמצט יוסה

 והבהמות החיות של קרנייםה סוגי כל נקראים שכך מכיוון, מותרת – יוסה רבי לדעת .השם בגלל

 כשומעכם היובל בקרן במשוך והיה": 5, ו מיהושע, לדעתו אסמכתא-פסוק גם מביא יוסה רבי. במקרא

  493".השופר קול את

 משתמע לכן ,"איל" במשמע היא לעיל בפסוק" היובל" המילה את להבין האפשרויות אחת

יעּו ַהשֹוָפר קֹול ֶאת ְּכָׁשְמֲעֶכם, "הפסוק של מהמשכו וגם ,זה מציטוט  גם כי" ,ְגדֹוָלה ְתרּוָעה ָהָעם ָכל ָירִׁ

 קול לשמיעת מקביל היובל בקרן משך: מקבילים חלקים משני מורכב הפסוק. קרן נקרא איל של שופר

 .שופר גםגם קרן ו היא, האיל, היובל שקרן זה מפסוק ללמוד אפשר, לכן. שופר

                                                                 
 .275' עמ, שופר בהלכות זואולוגיים אספקטים, רענן ראו 491
 לספרות המוקדש בסעיף בהם אדון. פרהה קרן תפסיל להסבר אחדים טיעונים עלהמ ,א"ע כו השנה ראש בבלי 492

 נשאלת עדיין. מדי קצרה שהיא מכיוון פרה קרן פוסלים החכמים, 370' עמ, ה"ר, ישראל ארץ שנתמ, ספראי לפי. אמוראיתה
 קרן מדוע להסביר המנסים המדרשים כל, שם, ספראי של לדידם ?ומפורשת ברורה בצורה זאת אמרו לא מדוע ,השאלה

 .המעשה לאחר שבאו מקיימים מדרשים הם פסולה פרה
 של האיל את שמזכיר הפסוק ולא זה פסוק דווקא נבחר מדוע, ש"הרא של שאלתו דויחיוב, הראשונים שאלות בעקבות 493

 הייתה טרם ,יצחק ועקדת השנה ראשב השופר תקיעת בין ומקשרת בבבלי שמובאת שהדרשה ספראי מציעים, יצחק עקדת
 .שם, שם, ספראי ראו. המשנה לעורכי מוכרת
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 מוזכרת זו מילה, וולפיש של לדידו, לעיל שהזכרתי כפי. מקרי אינו" היובל" המילה ובו הציטוט

 שדנה ידההיח את שסוגרת, ה במשנה וגם, בשופרות שדנה ביחידה והכללית הראשונה, ב במשנה

 .ביניהם ובהשוואה שוניםה במועדים השופרות בנושא

 שהמשנה להניח אפשר ,השנה ראש של שופר על במפורש המדברת ,הבאה המשנה מתוך גם

 .השנה ראשל שמיועד זה על דווקא לאו ,שימושיהם במגוון, בכלל השופרות על מדברת לעיל

 ויוצרות מסוימים מועדיםב אחריה תהבאו והמשניות ג משנה דנות, לנושא כלליה מבואה אחרי

 מכל להכינם אפשרש הוא האירועים לכל השופרות כל של השווה הצד ,ב משנה לפי. ביניהם השוואה

 . כשרים כולם ,יוסה דרבי אליבא .קמא דתנא אליבא ,פרה מקרני לבד הבהמות

 הם, עלי מקרני אותם עושים: השנה ראש של שופרותל חדיםוהמי באפיונים מתמקדת ג משנה

 .זהב לצפות אפשר פיותיהם ואת פשוטים

 שופר ביצדדים חצוצרות ושתי זהב מצופה ופיו פשוט שליעל השנה שלראש שופר

 .(ג, ג השנה ראש משנה) בשופר היום שבמצות מקצרות וחצוצרות מאריך

 בלי פסיקתו את מביא קמא תנא. בלבד ליעל השנה לראש השופרות מקור את מצמצמת המשנה

 בלעדית בצורה שנבחרו פשוטות יםיובקרנ ביעל דווקא מיוחד מה. אסמכתא או הסבר בליו פירוט

 .תשובה לנו מספקת אינה המשנה? השנה לראש כשופרות לשמש

 מקרן חוץ כשרים ותהשופר כל אם הרי: ב במשנה הנאמר את כסותרת ג משנה את לראות אפשר

 היא ב משנה: כך הסתירה את תרופ ולפישו 494?יעלשל  להיות צריך השנה ראשל ששופר זה איך, פרה

. בלבד השנה ראשב וןהדי את דתממק ג משנה .כללי באופן הכלי על ומדברת שופרותה לנושא מבוא

 את ג ובמשנה בדיעבד הפסיקה את ב במשנה לראות מציע ,ב"ע כו ה"ר לבבלי ",קרן" ה"ד ,י"רש

                                                                 
 יש סתירה בין שתי המשניות. לדידו .א"ה א"פ שופר הלכות, הרמב"ם פירש וכך 494
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 לבין במקדש שהיה שופר בין הבחנה באמצעות הסתירה את ישביל מציעים ספראי. מלכתחילה הפסיקה

 495.החורבן שלאחר זה

 שופרות, הכלים של ובשילובם הצליל של באופיו הנוגעות בהלכות מתמקדת זו משנה ,בהמשך

 בו בתקיעה, בשופר כקשורה בפירוש כאן מוגדרת העיקרית המועד מצוות 496.השנה ראשב, וחצוצרות

 .צליליו ובשמיעת

, ג כמשנה ומנוסחת בנויה, תענית של בשופרות שעוסקת, ד נהמש, הבאה המשנה גם רבה במידה

 שמצוות מאריכות וחצוצרות מקצר שופר, באמצע חצוצרות ושתי כסף מצופה ופיו כפופים שלזכרים"

 של שלדידו מכך ללמוד אפשר. ג למשנה ההפוכה הראי תמונת את מציירת זו משנה" .בחצוצרות היום

 הוא ברוך הקדוש אל קריאה מתבצעת בשניהם. במהותם הפוכים מועדים הם השנה ראשו תענית ,התנא

 הקריאות של מהותן את רואים הללו המשניות שתי של התנאים או התנא כנראה אך, השופר באמצעות

 .כהפוכות אפילו ואולי כשונות הללו

 של שופרו בין השוואה נערכת, שנה גבמ שנמנו התכונות אותן לפי שבדיוק למדים אנו ד ממשנה

 .כסף מצופים ופיותיהם כפופים הם, אייל, זכר של הם תענית של השופרות. תעניות של וזה השנה אשר

 הן – בתעניות ,הצדדים מן חצוצרות שתי יש השנה ראשב: מושווה החצוצרות של הליווי גם

 לעניין ממשיכה אלא, החצוצרות ומיקום הציפוי, הצורה, החומר בעניין מסתיימת לא ההשוואה. באמצע

 מקצר שופר: "להפך ובתעניות ,"מקצרות וחצוצרות מאריך שופר" השנה ראשב. הכלים צלילי

 במצוות תלוי הכול: זה מוזיקלי לעיצוב טעם נותנות שנה דמ הן גשנה מ הן" .מאריכות והחצוצרות

 של העיקרית המצווה שהוא ,הצליל. חצוצרות – ובתעניות, שופר היא היום מצוות השנה ראשב. היום

, הבא בסעיף מפיקהשופר ש הצליל ולאיכות הכלים שילוב לנושא אחזור. יותר הארוך הצליל הוא ,םהיו

 .לנושא המוקדש

                                                                 
 .372-371' עמ, ה"ר, ישראל ארץ משנת, ספראי ראו 495
 .השנה ראש שופרות של הצלילים לאיכות המוקדש בסעיף ג משנה של סיפאבעניין ה ארחיב 496
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 – השאלות אותןאת  בודקת היא .ליובל השנה ראש בין השוואה לשון בפירוש נוקטת ה משנה

 :אלו למועדים הכשרים השופרות מקורות

 תוקעין השנה בראש' א דהיהו' ר ולברכות לתקיעה השנה לראש היובל שווי

 .(ה, ג השנה ראש, משנה) בשליעלים וביובלות בשלזכרים

 מהבחינה המרכזיים העניינים לשני שווים השנה ראשו היובל כי נטען המשנה של ברישא

 גם שיש המשנה של בסיפא אומר יהודה רבי. המיוחדות הברכות ולעניין התקיעה לעניין: ההלכתית

 זכרים של הוא השנה ראש של שופרו: שופר של וצורתו מקורו לעניין השנה שרא לבין היובל בין הבדל

 יהודה רבי של דעתו כי מתבהר לכן, כפוף הוא, איל, זכר של שופרו. יעלים של – היובל של ושופרו

. ופשוט יעל של הוא השנה ראש של שופרו לפיה, לעיל שנדונה, ג במשנה קמא תנא של מדעתו הפוכה

 .בתלמודים בהרחבה דוןינ ולכן במשנה הוכרע לא העניין

. היובל של לזה שווה וגם תענית של לזה דומה השנה ראש של ששופר אפוא עולה ה משנהמ

 של וכאבו דאגתו, צערו את המבטא ,תענית של הכפוף שופרה בין השוואה כאן יש כי מציע וולפיש

 הקטבים בין 497".קומה זקיפות נתש על" ומכריז לדרור שקורא ,היובל של הפשוט שופרו לבין ,הציבור

 והדאגה הקומה כפיפות לבין החדשה השנה תחילת מועד של חגיגיותו בין שנע ,השנה ראש נמצא הללו

 גשנה במ קמא תנא בין המחלוקת את לראות אפשר לכן. חי כל גורלות ייקבעו שבו הדין יום מפני

 של השופר אם: השנה ראש של אופיו לע למתח כביטוי השנה מ של בסיפא יהודה רבי לבין השנה ובמ

 סמל להיות עליו אם, כבתענית וכפוף זכרים של או, יובלשל הכ ופשוט יעל של להיות צריך השנה ראש

 .בדין הקומה כפופת והעמידה והחרדה הדאגה ליום או והחירות השמחה ליום

 טאיםהמב שונים מקורות הדבקת של כתוצאה הזו המחלוקת את לראות אפשר, על כך נוסף

 התנאים בתקופת הנהוגות שונות לפרקטיקות ביטוי, שונים מדרש בבתי קיימות שהיו שונות מסורות

 .השונים במקומות

                                                                 
 .115-113' עמשיטות עריכה משנה ר"ה, , וולפיש ראו 497
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 שופר הוא בו עוסקת שהמשנה הבא הנושא, ובצורתו השופר של במקורו דנה שהמשנה אחרי

 :שנפגם

 את מעכב אם וסתמו ניקב פסול השופרות שיברי דיבק פסול ודבקו שניסדק שופר

 .(ו, ג השנה ראש משנה) כשר לאו ואם פסול התקיעה

 אפשר. פסול השופר ההדבקה אחרי גם .להדביקו אפשר אי זו משנה ולפי שופר לפסול יכולסדק 

 סדק אם: במקצת תמוה המשנה המשך. שלם להיות השנה ראשל הכשר השופר על כי זו מפסיקה להבין

 הדגשה מין זו בחזרה לראות אפשר. פסולים מודבקים שופר ששברי וחומר קל, השופר את פוסל מודבק

 באיכות תלוי ,לתקן אפשר נקב: הרישא את כביכול סותר הסיפא אך. השופר של לשלמותו הדרישה של

 פעולת, כשר צליל, שופר צליל הוא הצליל הנקב סתימת אחרי אם .התיקון אחרי שמקבלים הצליל

. פסולים השופר וגם התיקון גם, שופר צלילל דומה ינואו נפגם הצליל אם. כשר והשופר מותרת התיקון

 במילים, הראוי בתפקודו אלא 498הפיזית בשלמותו תלויה אינה הכשר השופר של שהגדרתו אפוא נראה

 .מפיק שהוא צליליםה של כשרותםבו באיכותם, אחרות

 אף ,אחת ורעיונית ספרותית יחידה מרכיבות ז-ב משניות ,דוולפיש אליבא ,העריכה תמבחינ

 השופרות כל)" ב במשנה נפתחת היחידה. שונים ממקורות באות הזו היחידה את המרכיבות שהמשניות

 בהםש שוניםה מועדיםלציין מהם ה בלי ,שופרותה סוגי כלאת  שמכשירה ,"(משלפרה חוץ כשירים

 אם דיו ברור לא. השופרות בנושא לעיסוק כללי מבוא של כסוג מתפקדת היא. בשופרות משתמשים

 של א במשנה וגם ב-ו א בפרקים הנדון, וקידושו החודש ראש קביעת נושא את לפתח ממשיכה ב משנה

 החודש של תחילתו את מכריזים שבהם ,חודש ראש של שופרות הם בה המדוברים והשופרות 499,ג פרק

 של שופר לנושא מבוא ב במשנה לראות מציע וולפיש 501.בפרט השנה ראש של בשופר או 500,החדש

                                                                 
 פסול שהוא כל וחסר ניקב נסדק נקלף פטמתו נטלה ורוב על חזזית עלתה: "כשר באתרוג שדנה, ג סוכה משנה ראו 498

 ורבי מכשיר מאיר רבי ככרתי והירוק פסול הכושי אתרוג כשר שהוא כל חסר ולא ניקב עוקצו נטל מיעוטו על חזזית עלתה
 היא עצמה נוכחותו ,פונקציונלי תפקיד לאתרוג שאין מכיוון אך ,אתרוגה של ויופיו שלמותו יםחשוב כאן גם" .פוסל יהודה
 שהוא הצליל של בטיבו קשורה וכשרותו בלבד כלי שהוא ,השופר לעומת. שלמה אינה נוכחותו כאשר נפסל הוא, מצווה
 .מפיק

; 308' עמ, מבוא, אלבק; 996-995' עמ, המשנה לנוסח מבוא, אפשטיין; 366-365' עמ, ת"לס ותמבוא, אפשטיין ראו 499
 .110-108' עמ שיטות עריכה משנה ר"ה, ,וולפיש

 .364-362' עמעל תקיעת השופר, , פלדשטיינ ראו 500
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 בלי, ועוד ויובל תעניתשל , חודש ראש של – כולם השופרות כל על מדברת היא מבואכו נההש ראש

, זה פרק של המרכזי הנושא פיתוח מתחיל, ג משנה, הבאה במשנה .אחד מועד במפורש להזכיר

 .בהם תרועההו השנה ראש של שופרותה

 כסף/זהב מצופה ופיו כפופיןב/פשוטשלזכרים /שליעל", בלשונן זהות שכמעט, ד-ג משניות

 היום תושבמצו /מאריכותמקצרות וחצוצרות מקצר/מאריך שופר באמצע/ביצדדים חצוצרות ושתי

 לראות אפשר. לו מיוחד שופר נדרש, ולתעניות השנה לראש, מועד שלכל מדייקות /בחצוצרות",בשופר

 מפני לפרהמש חוץ כשירים השופרות כל: "ב משנה של מלשונה שונה הללו המשניות שתי של שלשונן

  ".קרן שהיא

ליובל  ראש השנהמשווה בין  היא. בתוכנה מהן שונה אך, ד-ג למשניות בלשונה דומה ה משנה

 תקיעותלא רק טיב הכלי אלא גם : להשוואה בין המועדים שתוקעים בהם חדשים עניינים מוסיפהו

 ציפוים, ופרותהש צורת: ד-ג במשניות שמוזכרים אחדים י השוואהנושא על מדלגת היא. וברכות

 רחבה תמונה יוצר ה-ג משניות של הצירוף. היום עיקר שהוא ,שופר כמלוות או היום כעיקר וחצוצרות

 קרבן על התקיעה על נוסף ,מיוחד תפקיד לשופר יש שבהם המועדים שלושת את שכוללת, והשוואה

 502.ותעניות יובל, השנה ראש: היום

תוקעים ראש השנה ב ,. לפי משנה ההשופרות ורותמק ענייןל ג במשנה הנאמר את סותרת ה משנה

 לכן. ראש השנהעל דווקא בלפי משנה ג תוקעים בשופר של י .בשל יעלים –בשופר של זכרים וביובל 

 . אחר ממקור מגיעה משנה הש לראות קל

 ,ז למשנה עצמו בשופר מעיסוק מעבר כמשנת ומתפקדת שופרה של שלמותו על מדברת ו משנה

 לשני מתייחסת ו משנה ולכן, הכשרים בצליליו פוגעת שופרה של בשלמותו פגיעה. ובצלילי העוסקת

 . בלבד בצלילים תסקושע ,ז למשנה לעבור ומאפשרת יחדיו הנושאים

                                                                                                                                                                                           
 .6 הערה דויחיוב, 106-105' עמ משנה ר"ה, עריכה, שיטות וולפיש ראו 501
 .112-111' עמשיטות עריכה משנה ר"ה, , וולפיש ראו 502
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 השוני למרות ,אחת ספרותית יחידה ליצור שמאפשרים העריכתיים הכלים אחד ,וולפיש לדעת

 גוף שהן המשניות בשתי מוזכר . היובל"יובל" המילה ידי על המסגרת יצירת הוא, והתוכני הלשוני

 (.מה" )השנה וראש היובל שווה"ו( מב) "היובל בקרן במשוך והיה: "השנה ומ בשנה מ, היחידה

 צורתו ואת מקורותיו את מגדירה היא. המועד של מצוותו עיקר את בשופר רואה בפירוש המשנה

 הכשר הכלי של שהגדרתו גם נלמד המשנה ךמתו. לצורה רוחנית משמעות ומקנה קישוטיו ואת הפיזית

 הפקת, למהותו, הכלי של לתפקידו ינתקי בל קשר קשורה אלאשזו חשובה מאוד,  אף, פיזית רק אינה

 .הכשר הצליל את להשמיע שמסוגל זה הוא הכשר השופר. הצליל

 

 השנה ראש , מסכתתוספתא

. השנה ראש של השופר של בהגדרתו, השאר בין, שדנות הלכות שתי יש השנה ראש בתוספתא

 וממשיכה ובמסעות בתעניות התקיעות על יהודה רבי של בדבריו פותחת, השני בפרק ג הלכה, הראשונה

 עם יחד יהודה רבי לפי הלכה שמובאת אחרי רק. יהודה ביר על במקצת שחולקים החכמים בדברי

 התוספתא של שובתהת. במסעות תקעו שבו הכלי של זהותו לגבי השאלה נשאלת, לגביה המחלוקת

  503.משה שעשה בחצוצרות שמדובר היא זו לשאלה

 הדוברים ראשון, יהודה רבי. השנה ראשל, לענייננו ההלכה מגיעה זו דברים השתלשלות אחרי

 ": זכרים בשל תוקעין השנה בראש" דווקא כי אומר, כאן

 דגל כל על שלש על שלש שלש על שלש ובמסעות שלש על שלש תוקעין בתעניות

 בחצצרות תוקעין הן במה ומטה מטה כל על שלש' או וחכמים יהודה' ר דברי דגלו

 504יעלים בשל וביובל זכרים בשל תוקעין השנה בראש' אומ יהודה' ר משה שעשה

                                                                 
 והגתהנ הפסיקה לגבי ולא ישראל בני של העבר לגבי ובתשובה בשאלה מדובר לדעתו. 1039' עמ, ה"ר, ליברמן ראו 503

 .היום לתקוע עלינו במה בשאלה מדובר לא? במדבר אז ישראל בני תוקעים היו במה: היום
 ,ליברמן לפי. יעל, הבהמה של זהותה על ,1039' עמ, ה"ר, ליברמן ראו ".יעלים" במקום" אלים" כתוב ערפורט י"בכ 504
 .באקו מדובר כי מסכימים המפרשים רוב
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 השנה ראש תוספתא) מצוי לשאין מצוי שאין ואת למצוי המצוי את חכמים נתנו

 .(ג, ב( ליברמן)

 ראש מושווה בתוספתא גם .ה, ג השנה ראש משנהב גם בשמו מובאתל רבי יהודה ש ההלכה

 שופרותיהם ולכן, נדיר הוא והשני תדיר הוא אחד: ביניהם ההבדל את להדגיש כדי דווקא ,ליובל השנה

 .בהתאם ,שונות מבהמות נעשים

 חומר מביאה היא כי אם, השנה ראש במשנה רק גבפ ושנה למ מקבילה, ד הלכה, הבאה ההלכה

 .שונות תיקון פעולות בהם שנעשו או שנפגמו בשופרות , גם היא,דנה כה זולה. יותר ומגוון רב

 פסול מבפנים 505צפהו כשר מבחוץ בין מבפנים בין גרדו כשר וקצרו שארוך שופר

 במינו' אפי שהוא כל עליו שהוסיף או 506פיו הנחת מקום צפהו כשר מבחוץ

 נתן כשר אול ואם פסול התקיעה את מעכב אם במינו' אפי וסתמו ניקב 507פסול

 לא שמע חיצון קול אם יצא שמע הפנימי קול אם ותקע זה בתוך זה שופרות שתי

 השנה ראש תוספתא) ויתקע אחת בידו שיאחז כדי 508שופר שעור הוא כמה יצא

 .(ד, ב( ליברמן)

 אפילו, כלשהי הוספה או השפתיים הנחת מקום וציפוי מבפנים השופר ציפויההלכה אומרת ש

 בפירוש הפוסקת רק ג,פב גשנה למ בסתירה עומדת זו דעה. אותו פוסלים, עצמו השופר של מהחומר

 לבין השנה ראש של שופר בין החשובים ההבדלים אחד זהוו", זהב מצופה פיו" השנה ראש של ששופר

  509".כסף מצופה פיהן"ש, תעניות של זה

 אינה תימההס אם: ו במשנה שמופיעה הפסיקה אותה זו בהלכה מובאת ,שנסתם הנקב לגבי

 לעניין: המשנהיש תוספת על  בתוספתא. כשרים תיקונו וגם השופר גם, השופר קול את מעכבת

                                                                 
 ".חיפהו" ערפורט י"בכ 505
 .1040' עמ, ה"ר, ליברמן אצל גם ראו. וינה י"בכ מופיעה אינה" ופי" בהיהת 506
 ".כשר" בטעות כנראה נכתב ערפורט י"בכ 507
 ..."אחת בידו שיטלנו כדי השופר שיעור" ישר נאמר שם. ערפורט י"בכ נמצאת אינה זו שאלה 508
 ספרותה על בסעיף בו ארחיב. בנושא דיון א"ע כז השנה ראש ובבבלי ,ד"ע ח"נ, ג"ה ג"פ השנה ראש בירושלמי ראו 509

 .האמוראית
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, השופר של הצליל פי על תיקבע כשרותה, ממינו, עצמו השופר של מחומרו נעשתה אם אפילו, הסתימה

 . התיקון חומר לפי ולא

 הצליל ,הנקב במקרה כמו. שופר בתוך שופר נתינת מקרה הוא, בתוספתא רק שנדון מקרה עוד

 של לצלילו המוקדש בסעיף זו פסיקהעל  ארחיב הוא שיקבע את הכשרות. החיבור בעקבות שיישמע

 .שופרה

 בגודל להיות צריך הוא: הכשר השופר של, שיעורו, גודלו מהו קובעת ההלכה של הסיפא

 510.ולתקוע אחת ביד להחזיקו לתוקע המאפשרים ובמשקל

 :התוספתא לבין המשנה בין החשובים ההבדלים מופיעים להלן טבלהב

 ב פרק השנה ראש תוספתא ג פרק השנה ראש משנה

 :הכלי מקור – כללי מבוא: ב"מ
 .פרה משל חוץ כשרין השופרות כל

 
 

 השנה ראש של שופר: ג"מ
  שתי בין, זהב מצופה פיו, פשוט, יעל של

 .היום מצוות, ארוך צליל, ותרהחצוצ

 

 תתעני של שופר: ד"מ
  שתי, כסף מצופה פיו, כפוף, זכר של

  מצוות אינו, קצר צליל, באמצע החצוצרות
 .היום

 

 : ה"מ
 השנה ראשו היובל

 .זכרים: ה"בר יהודה רבי לפי
 .יעלים: ביובל                      

 [ ובמה בתענית תוקעים איך: ]ג"ה
 והיובל השנה ראש
 זכרים: ה"בר יהודה רבי לפי

 יעלים: ביובל                       
  מצוי שאין ואת למצוי המצוי: הסבר

 .מצוי לשאין
 .תיקונים: ו"מ
 
 
 
 
 

 ותיקונים םישינוי: ד"ה
  כשר וקצרו ארוך
  כשר מבחוץ בין מבפנים בין גרדו

  פסול מבפנים צפהו
  כשר מבחוץ

  כל עליו שהוסיף או פיו נחתה מקום צפהו

                                                                 
 המצווה עיקר הם שהם מכיוון ,נאה והופעתם כשר מקורם כאשר כשרים המינים ארבעת. ז-א, ג סוכה משנה גם ראו 510
 בפרי שמדובר מכיוון, והמקסימלי המינימלי, אתרוג של גודלו על שונות דעות מביאה ז משנה. שופרל בניגוד ,תפקודם ולא

 .יםייד יתבש בו שמחזיקים גדול אתרוג אף אפשר ,יוסה רבי לפי. המצווה עיקר הם וויופי שהדרו
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  פסול – ודבקו נסדק
 פסול – שברים דיבק
 .בצליל תלוי – וסתמו נקב

 .פסול במינו' אפי שהוא
 
 

 בצליל תלוי –  במינו' אפי וסתמו ניקב
  תלוי –  ותקע זה בתוך זה שופרות שתי נתן

 בצליל
 .ויתקע אחת בידו שיאחז כדי שופר עוריש

 

 המשמעות היא העריכתית-תהספרותי מהבחינה. ד-ב למשניות מקביל חומר מביאה לא התוספתא

כפי שראינו, לשיטת . בנפרד בה נדונים אינם תעניות ושל השנה ראש של ושופרות, כללי מבוא בה שאין

 שהיה, חודש בראש מדיון מעבר ליצור כדי", השופרות כל, "כללית בשפה משתמשת ב משנהוולפיש 

 חשוב תפקיד ול שיש כלי הוא שופר: השנה ראש של בשופר ןולדי, הקודמים הפרקים של עיקרו

 נעשה שהמעבר מכיוון לכך נזקקת אינה התוספתאלדידו של וולפיש  .השנה בראש וגם החודש בהכרזת

 סוגרתו ,בפרק הקודמות להלכות בזיקה ,חודש ראש של בחצוצרות היא פותחת. עצמה ג הלכה בתוך

 . הפרק של להמשכו המתחבר ,השנה ראש של שופרב

 שבתוספתא המסורת. ויובל השנה ראש של שופרות בין להבדלים הסברה גם לתוספתא יחודיי

 .בתדירותו אלא מועד כל של יחודויב מתמקדת אינה

 הרבה ומרחיבה השופר של וצורתו מקורו לגבי יהודה רבי של דעתו את רק מביאה התוספתא

 . בשופר שונות פעולות או תיקונים לגבי המשנה מן יותר

 של התגבשותה את בתוספתא לראות אפשר. הכלי של הפיזי גודלו את התוספתא מגדירה עוד

 ,הכלי של המרכזי המגדיר הוא הוא הכשר הצליל, השופר של וצורתו מקורו אחרי לפיהש התפישה

 השפתיים הנחת במקום או הפנימי שהציפוי להסיק אפשר מכך. בו לעשות שניתן פעולות מגוון אחרי

 .סלונפ ולכן, הצליל באיכות לשינוי לגרום שעלולות כפעולות הם גם נתפשים

 של צורתולו למקורו בנוגע מסורות יותר הרבה מכירה שהיא הוא המשנה מן שמתקבל הרושם

, כמו לגבי אנונימית בצורה יםסותר יםחומר מביאה המשנה ,במפתיע. התוספתא מן השנה לראש שופר
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 בלבד אחת דעה יש בתוספתא .סופיתה לקבוע במפורש את ההלכה בלימ ,ראש השנהמקורו של שופר 

 .הלכתית כקביעה מתפקדת היאו

 . בהן ודנה בשופר ותיקון שינוי של שונות פעולות יותר הרבה מכירה התוספתא, זאת לעומת

נראה כי המשנה קדומה לתוספתא כאן. התוספתא עוסקת במצבים שעלולים להתעורר כתוצאה 

 רבים. שמעיד על כך שתקעו בשופרות לא רק במקדש ובמצבים  ,משימוש רב על ידי אנשים רבים

 .הצליל של כשרותו הוא השינוי או התיקון את לפסול או להכשיר שיכול הגורם ,החיבורים בשני

 

 הלכה מדרשי

. ג, ב פרשה ובהר ו, יא פרשה אמור: מקומות בשני בספרא מובא תוקעים שבו הכלי זהות לגבי המדרש

 : מהם אחד רק כאן אביא זהים כמעט ששניהם מכיוון

 השנה בראש ביובל אילא לו אין תרועה שופר והעברת' לו' תל בשופר שהיא' מנ

' לו' תל שאין הכיפורים ביום לחודש בעשור תרועה שופר והעברת' לו' תל' מנ

 בשופר זו מה כזו שביעי תרועת הרי, השביעי בחודש' לו' תל ומה השביעי בחודש

  )וייס( אמור, פרשה יא, ו, עמ' קז(. ספרא) השנה ראש תרועת אף

 ציטוטב ועונה? בשופר דווקא נעשית שהתקיעה( מניין) יודעים אנו איך: בשאלה ותחפ המדרש

 שהפסוק מכיוון. 9ויקרא כה, ומ, מפורשת בצורה, השופר, הכלי בשם בהנוק, ליובל המתייחס הפסוק

 ראשב גם שמדובר יודעים אנו איך: המדרש בעל שואל", שופר והעברת" הביטוי על, חלקית מצוטט

 השופר ובתרועת בלבד ביובל מדבר שהפסוק להיות יכול לא האם"(? מנין השנה בראש)" השנה

 מהמשך. במלואו כה ויקראומ הפסוק מובא, זו שאלה בעקבות"(? ביובל אלא לי אין)" בו רק הנשמעת

 בחודש" נאמר הפסוק של בהמשכו. בשופר נעשות היובל ותרועת השנה ראש שתרועת נלמד הפסוק

 מתי יותר ועוד, היובל שנת מתחילה מתי עלמא לכולי שידוע מכיוון, כביכול יותרמ דיוק זהו". השביעי

 .השביעי בחודש חל הוא שגם ,השנה ראש על מהיובל להשליך כדי מצוין זה דיוק. הכיפורים יום חל
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 :המועדים שני בין ההלכתית הזהות את בפירוש טוען, ח, יא אמור ספרא בהמשך המופיע המדרש

' לו' תל, ביובל השנה בראש האמור ואת, השנה בראש ביובל אמורה את ליתין' מנ

)וייס( אמור, פרשה יא, ח,  ספרא) שוה לגזירה השביעי בחודש השביעי בחודש

 עמ' קז(.

 של לדעתו ומנוגדת ,לעיל בה שדנתי, ה, ג במשנה קמא תנא של בדעתו תומכת כאן התנא דעת

 אופיים על מעידה השנה ראשל היובל בין, הברכותו התקיעות בעניין, הלכתיתה הזהות. יהודה רבי

 השנה ראש לבין היובל בין, השווה הגזרה, הזה השוויון כי משתמע. המועדים של הקרובים ותוכנם

 השנה ראש, היובל כמו. הארץ יושבי לכל שמחה ושל דרור של, רותיח של כיום השנה ראש על מעיד

 . אנפין בזעיר יתלבראש חזרה של סוג, לכולם חדשה התחלה מאפשר

 את סייגו עצמם שהחכמים עד, מאוד גדולים וגמישות רותיח מאפשרת פרשני ככלי שווה גזרה

 .היום ואופי בשופר תרועהלבד מ המועדים חולקים עוד מה הזה מהמדרש להסיק קשה 511.בה השימוש

 ,אלנוש המוקדש ףבסעי ג בפרק שראינו כפי .השנה ראש של הפרטיקולרי ההיבט מבצבץ כאן

 החזר ודיני בלבד עברים עבדים הם המשתחררים העבדים. ישראל לעם ורק אך קשורים ודיניו היובל

במילים  .היהודים בקרב ורק ישראל בארץ תקפים הם אם ורק אך ל"בחו תקפים והנחלות האחוזות

 אחרות, אין מדובר במרכיבים בעלי אופי אוניברסלי.

 הוא המדרשים ואופי השנה ראשב בו משיםשמשת כליה הוא שופרהש ברור הלכה ממדרשי

 .בלבד מקיים

 

 השנה ראש מסכת ,ירושלמי

 שראינו יוסי רבי של דבריו לבין חכמים דברי בין למחלוקת לוכ קודם מתייחס הירושלמי התלמוד

 :ב במשנה

                                                                 
  .אתר על י"ורש, א"ע ו"ס פסחים בבלי למשל ראו 511
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 וחכמים בשלפרה מכשיר יוסה' ר .תני אשכחת .פליגין ולא .מימר בעיי הוון

 מה ".היובל בקרן במשוך והיה" 512[.יוסי' דר] )דרבנן( [יה)ון( ]טעמ מה .פוסלין

 .ורבנן .'כת "מקרן" ".מפריס מקרין פר משור' ליי ותיטב" 513[.בנן)' יוסה( ]דר' טע

 .שופר נקרא ולא קרן שנקרא פרה משל חוץ שופר ונקראו קרן נקראו השופרות כל

 .לוי' ר' דא כהיא .כדון מאי .שופר ולא קרן לא קרוי אינו הרי יעל של הרי .התיבון

, ב"ה/ ד טור נח ג"פ השנה ראש ירושלמי) סניגור נעשה קטיגור שאין .היא שנייא

 ( 674עמ' 

 נמצאת[ אבל[. ]יוסה ורבי חכמים] נחלקו שלא להגיד[ הישיבה בני] רצו: תרגום]

 יוסה' ר של טעמו מה. פוסלים וחכמים מכשיר יוסה שרבי[ מפורשת] ברייתא

 טעמם ומה". יובל בקרן במשוך היה: "מהפסוק[? שיטתו את לומד הוא מאיפה]

 שופר משתמע" ]מקרן" כתוב". מפריס מקרין פר משור' ליי ותיטב? "החכמים של

[? יוסה' ר שמביא הפסוק את מסבירים הם איך] החכמים ומה[ קרן נקרא פר שור

 ןקר שנקרא, פרה משל חוץ שופר וגם קרן גם נקראו השופרות כל[ אומרים היו הם]

 במשנה המוזכר] יעל שופר הרי שואלים כאן[. מקום באף שופר נקרא ולא] בלבד

 הסבר[ הקודם החכמים הסבר את נבין] עכשיו איך. שופר ולא קרן לא קרוי אינו'[ ג

 נעשה קטיגור שאין מכיוון שופר להיות כשר לא פרה קרן לוי' ר שאמר כפי אחר

 [.סניגור

 הכול, סתירה אין: הרמוניזציה לעשות הוא הלומדים של הראשוני הדחף או שהרצון מעניין

 הקביעה של הפנימי גיוןיהה את לברר ניסיון רק אוה כביכול כסתירה שנראה מה .הכול עם מסכימים

 שבה ברייתא שיש מכיוון, אותו דוחה והגמרא יפה עולה לא זה ניסיון. עלמא כולי על המקובלת

 .פוסלין – וחכמים, מכשיר יוסה רבי: מפורשת בלשון מתועדת המחלוקת

                                                                 
 ".יוסי' דר" כתוב ומעליו קוב נמחק . הואהטקסט בגוף" דרבנן" כתוב ליידן יד בכתב 512
 .המחיקה גבי על שנכתבה כמילה ליידן י"בכ ונראה 513
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 משנה, הבאה מהמשנה המשתמעת נוספת סתירה מול חכמים קביעת את מעמידה גמראהת שאל

 ולא קרן במקרא לא קרוי שאינו ,יעל של ןמקר הוא השנה ראש של השופר כי במפורש נאמר בהש, ג

? הפסול פרה ןקר מדוע: הראשונה לשאלה חוזר אלא, זו לשאלה תשובה מספק אינו הירושלמי. שופר

 ומכיוון, העגל חטא לבין פרה בין מקשר זה הסבר" .סנגור נעשה קטגור אין: "רעיוני הוא ההסבר הפעם

 בעת הוא ברוך הקדוש לפני ישראל עם את המזכיר לכלי מקור להיות מתאימה אינה היא כי למד שכך

 מכל בה חוזרת אהי. יעל בקרן להשתמש אפשר מדוע בעקיפין מסבירה זו תשובה. הרחמים בקשת

 .הפרה קרן לתילפס חדש הסבר ומציעה, ושופר קרן השמות של ההסבר

 נתפרש שכבר לאחר" שופרות שברי דיבק"ב הצורך על מקשה הירושלמי, ו משנה על, בהמשך

 .פסול שנסדק ששופר

 ניקב" .נתן' דר היא עוד ".פסול שופרות שיברי דיבק" .נתן' לר .נצרכה למי

 שלא בין במינו בין וסתמו ניקב .דתני .היא נתן' דר .יוחנן' ר םבש חייה' ר ".וסתמו

 .כשר במינו .'וא נתן' ר .כשר לאו ואם .פסול התקיעה את מעכב {היה} אם .במינו

 התקיעה את מעכב היה אם .'מתנית כיני .יוחנן' ר בשם חייה' ר .פסול במינו שלא

 לא אם אבל .שסתמו הואו .זעורה' ר בשם זמינא בר אבא' ר .כשר לאו ואם .פסול

 שאל בא בר אבא .'מא אחא בר יעקב' ר .בשופר כשירין הקולות שכל .כשר סתמו

]תוקעין ביבנה. ר' בא בעי קומי רב. שופר  כזה .ליה' אמ .מהו קדוח שופר .'לר

 א טור נט דף ג"פ השנה ראש ירושלמי) טב בעייני תוקעיןקדוח מהו. א"ל. כזה[ 

 .(676 -675, עמ' ו"ה/

 לרבי?[ זו משנה מי שיטת לפי? ]שבמשנה דבריםב צורך היה למי: חלקי רגוםת]

 שכן כל לא פוסל כבר נקב החכמים שיטת שלפי מכיוון, נתן' ר של שיטתו לפי] נתן

 נתן' ר של לשיטתו היא שופרות כמה שברי של דיבוק פסול על המשנה גם[. הסדק

, וסתמו ניקב[ שאפילו ווןמכי פשיטא זו קודם במקרה כמו גם חכמים לשיטת כי]

  .[פסול
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 הרי, חכמים של כשיטתם, פוסל סתום נקב שאם ברור הרי. נתן לרבי המשנה את מייחסת הגמרא

. שבר להזכיר צורך היה לא, חכמים כשיטת הייתה בתחילתה המשנה ילוא. פוסל בוודאי שופר של שבר

 כשירותו לגבי אחדות מסורות ביאהמ המשנה. נתן רבי הוא זו המשנ של קמא שתנא המשנה מוכיחה כך

; שופר פוסל נקב ,חכמים של לדידם. חכמים של ושיטתם נתן רבי של שיטתו: התיקונים אחרי שופר של

 פגמים שהם המקרים בשני פוסל נתן ביר. פוסל השופרות שברי הדבקת או סדק ,נתן רבי של לדידו

 הברייתא מתוך גם. פסול אינו ובמינו היטב דבוק נקב שלדידו משתמע אולי לכן ,מנקב קשים יותר הרבה

 חכמים, גיסא מחד. חכמים של מזו שונה נתן רבי של ששיטתו משתמע יוחנן רבי בשם חייה רבי שמביא

 תינעש הפגיעה מהם אחד כל שלפי מכיוון ,חמור כפגם שנתפש מהמסכימים לגבי  לא כנראה נתן ורבי

 חכמים. הפיזית בשלמותו ,נתן בידר ואליבא ,לילבצ פגיעה ,דחכמים אליבא: השופר של אחר בהיבט

 מתנה נתן שרבי אלא. לאו או תקיעה מעכב: התיקון לאחר הצליל באיכות השופר של כשרותו את מתנים

. ביותר מהותי הגישות בין ההבדל. במינו שלא או במינו סתמו: התיקון בטיב השופר של כשרותו את

 השופר של ביכולתו פוגע שלא תיקון לכן, המסוימת המטרה את שמשרת כלי בשופר רואים חכמים

 נתן רבי. בצליל לפגום עלול ,ביותר קטן אפילו ,פגם כל, גיסא מאידך. כשר תיקון הוא זו מטרה מלאל

 רק מכשיר הוא לכן, עשוי ממנו ובחומר בשלמותו, עצמו בו גדולה חשיבות שיש כלי בשופר רואה

 . עצמו השופר של בחומר שנעשה תיקון

, נסתם שלא, נקוב שופר: חכמים של שיטתם לפי לכת מרחיק זעורה רבי בשם זמירא בר אבא ירב

 חכמים של הפונקציונלית הגישה. בשופר כשרים הקולות וכל קולות פיקמהוא ש מכיוון, כשר עדיין

מכך משתמע  .צלילים פיקשמ מוזיקלי ככלי מתפקד עדיין השופר אם לתקן מהצורך לחלוטין פוטרת

 הפיזי אינו חשוב כלל. שהמראה

 בערים תקעו זה בסוג כי וענה קדוח שופר לגבי נשאל רבי לפיהש מסורת מביא אחא בר יעקב רבי

 ידי על שנקדח שופר הוא ,המפרשים לפי ,קדוח שופר 514.יטב עייןב לדוגמה ,דין לבית מושבות שהיו

                                                                 
 נשאלת שהשאלה בזמן למציאות מתייחסת שהגמרא נראה. ביבנה גם – לעיל המוזכרת י"כ שולי על רהההע ולפי 514

 יבנה בהןש ,הקודמות למשניות וגם יבנה לגבי הקלאסית למסורת רבי של תשובתו את מקשרת בצד המובאת וההערה
 .מפורשת בצורה מוזכרת
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 בהמה של בעצם וברשמד מכיוון דווקא מתאפשרת התקיעה משה פני לפי. הבהמה בראש עוד עצם

 .נתן רבי של יטתוש לפי, במינו מין, עצמה

 שופר לגבי מסורות כמה קיימות היו ועריכת בתקופתש לראות אפשר בירושלמי הסוגיות מתוך

 של היבט בטאיםמ הכלי לכשרות והקריטריון הקרן לכשרות הקריטריון. השנה ראשב לתקיעה כשר

 שופרה הוא כשר שופר אם :שופר תקיעת של המצווה מהות את השונים החכמים של תפישתם

: אחדות מסורות יש השופר של תפקודו לע גם. מתפקד שופר או, אחד מחומר כולו שנעשה, המושלם

 .כשר בשופר קול כל לעומת כשר שופר קול

 בוש הכלי של מהותו על לדיון חדשים ממדים מוסיף אינו הירושלמי התלמוד, זאת עם יחד

 .המתאים השופר של לכשרותו או השנה ראשב תרועה משמיעים

 

 השנה ראש מסכת ,בבלי

רוב החומר הנדון בבבלי הוא חומר תנאי שמופיע במשנה. המחלוקות נסתמות לרוב על ידי הבאת חומר 

 עזר אגדי. אך כמעט ואין חומר חדש.

 במסגרת מתחיל השנה ראשב התרוע משמיעים בוש ככלי השופר סביב הבבלי בתלמוד הדיון

 על שמלמדת מביא ברייתא אבהו רבי זו הבסוגי. הדין פרקי תארבע את המזכירה, על משנה ב ההסוגי

 .איל של בשופר דווקא תוקעים הברייתא לפי. השנה ראשל השופר של מקורו

 כדי שלאיל בשופר לפני תקעו ב'ה.הק 'אמ .שלאיל בשופר תוקעין למה .אבהו ר'א

 .לפני עצמכם עקדתם כאלו עליכם יאנ ומעלה '.אב בן יצחק עקידת לכם שאזכור

 .(א"ע טז השנה ראש בבלי)

, פרה משופר לבד, שופר כל המשנה לפי. ב, ג השנה ראש במשנה המובא את סותרת זו ברייתא

 ישו השנה ראשל מיועד יעל של שופר דווקא לפיהש, פרק באותו ג משנה את גם סותרת זו ברייתא. כשר

 . בשופרות משתמשים בהם שגם המועדים שאר לבין בינו מהותי הבדל
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 ,ובעצמו בכבודו ,אלוהים. הגבורה דברי את, לקביעתה הסבר גם מביאה זו ברייתא, מזו יתרה

 לפני לעקודים ולהידמות יצחק עקדת את לפניו להזכיר כדי איל של בשופר דווקא לתקוע לעמו אומר

 עקודים היינו כאילו ,לפניו אההמל כניעתנו את לאלוהים להזכיר הוא הדבר פירוש. הוא ברוך הקדוש

 מסויגת בלתי כניעה, השנה ראשל, הדין ליום המתאים הרוח הלך של הוא זה תיאור. עולה כקרבן לפניו

 .המזבח על הקשור הקרבן של כזו

 המנהג זהו כי משתמע, מזו יתרה. לאי קרן הוא השנה ראשב שהשופר משתמע זו ברייתאמ

 להסיק אין? לשופר ותפסול אחרים חיים בעלי ים שלקרני האם. םהקיי מנהגשכן ההסבר מוצע ל ,הרווח

 .זו מברייתא משמעית חד

 הרי. שבמשנה הפסיקה לגבי השאלה נשאלת ראשית ב בפרק ג, משנהעל  בדיון ,א"ע ו"כ בגמרא

 שואלת לכן. הלכה נקבעה לא, יוסי רבי של ,אותה הסותרת הדעה והבאת קמא תנא של הקביעה אחרי

 האסמכתא וגם, נכונים פניו על יוסי רבי של דבריו הרי :זאת להבין איך, בירושלמי כמו, בבליב הגמרא

 . יפה בו תומכת 5, ו מיהושע

 דפרה .קרן קרויוא שופר קרויא השופרות כל .ורבנן לרבנן. יוסי 'רלהו  'קאמ שפיר

. "קרניו ראם וקרני לו הדר שורו בכור"( לג דברים) .שנ'קרייא לא שופר .קרייא קרן

 ".פר משור יייל ותיטב"( סט תהלים) שנ' .שופר קרייא נמי דפרה .לך 'אמ יוסי 'ור

. משופר ".פר שור"מ .מאי אלא ".שור" למה "פר" ואם ".פר" למה "שור" אם

 '.אמ עולא. כפר שהוא ". ]משור[פר שור" מאי א.מתנ רב 'דאמ א.מתנ כדרב ורבנן

 נכנס גדול כהן אין מה מפני .דאחס רב 'דאמ. חסדא כדרב דרבנן יהוטעמ היינו

 והא .ולא. סניגור נעשה קטיגור שאין לפי .עבודה לעבוד לפנים לפני זהב בבגדי

 בל חוטא .וכרוב וכפורת ארון איכא והא. שתנייא שתנייוא הואיל .פרה דם איכא

 איכא והא. קאאמרינן יתנאה בל [חוטא] .ומחתה כף איכא והא. קאמרינן יקרב

קא אתי  דלזכרון כיון .הוא מבחוץ נמי שופר. קאמרינן מבפנים .מבחוץ זהב בגדי

 קטיגור דאין חדא '.קאמ ועוד חדא'. קאמ קרן שהוא מפני תנא והא. מיאדכלפני' 
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 נעשה קטיגור אין .דקאמרת )(.לך 'אמ יוסי 'ור. קרן שהוא מפני ועוד .סניגור נעשה

 קרויא נמי השופרות כל. קרן שהוא מפניהא שופר מבחוץ הוא. ודקאמרת.  .סניגור

 ושלשה שנים ולא רחמנא 'אמאחד  שופר .דרבנן טעמיהו הינו '.אמ אביי. קרן

 א?ה?ו. דמיאן שופרות ושלשה כשנים גלדי גלדי דקאי כיון דפרה והא]. שופרות

 ולא רחמנא 'אמ אחד דשופר חדא '.קאמ ועוד חדא '.קאמ קרן שהוא מפני תנא

 ?.ת?דקאמר .לך 'אמ יוסי 'ור]. [קרן שהוא מפני ועוד .שופרות שלשה?ו? שנים

 .ודקאמרת .הוא חד אהדדי דמחברי {[ כיוןכיון} .רחמנא 'אמ <ד?>אח שופר

 515.(א"ע כו השנה ראש בבלי) קרן קרויא נמי השופרות כל .קרן שהוא מפני

, לרבנן יוסה רבי בין מדומה דיון מעצבים בבבלי הסתמאי הרובד של העורכים, בירושלמי כמו

 בבית מתרחש היה ביניהם הדיון אילו זה לזה נותנים שהיו והתשובות השאלות מהן שערל סיםומנ

 את התוקפת ,דגמרא סתמא דברי של הרחבה יש בבבלי ,הירושלמי לעומת. פנים מול אל פנים ,המדרש

 קרני ורק, קרן וגם שופרות גם במקרא נקראים השופרות שכל מנמקים חכמים. אותן הסתירות ומיישבת

 דברים מחומש אסמכתא פסוק גם נוסף על כך בבבלי. בירושלמי שנטען כפי ,בלבד קרן נקראות רהפ

 את המפרש ,מתהלים לפסוק מדרש במקומו מביאה הגמרא יוסי רבי של עמדתו לחיזוק. לקביעה זו

 פרה או פר שקרן לראות אפשרשמ ואותיות צלילים משחק כאן יש. כשופר יחדיו ופר שור של אזכורם

 המחלוקת כאן עד. הקרניים באיכות ולא הבהמה בגודל מדובר זה בפסוק ,חכמים לדעת. שופר אתנקר

 יוסה ורבי חכמים ששם אף, שבירושלמי זומו וכ שבמשנה זומו כ בדיוק ,סמנטית כמחלוקת נראית

 תנקרא לא יעל קרן במקרא כי עובדהב מופרכת חכמים של טענתם בירושלמי. אחרים פסוקים איםימב

 .השנה ראש של כשר שופר איה יעלקרן  כי נפסק עדיין אך, שופר לאו קרן

 נעשה גוריקט אין: "סמנטי ולא עקרוני עניין שהיא טענה חסדא רב בשם מביא עולא ,להבדיל

 העיקרית שמטרתו ככלי לשמש ראוי אינו ולכן העגל חטא את מזכיר פרה קרן או שופר 516".גוריסנ

 מצטיירת היא. טכניים נראים הנימוקים שאר ,זו אגדתית סיבה עומתל. לטובה האל לפני אותנו להזכיר

                                                                 
 .140לפי כ"י מינכן,  515
 .רבי של דעתו זו בירושלמי 516
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 על שכבות כמה של סתמי דיון מתפתח בבבלי, הירושלמי לעומת. המשקל וכבדת האמתית כסיבה

 לקביעה מגיע הדיון בסוףו האפשריות הזוויות מכל נתקף האגדי ההסבר. עולא של העקרוני הטיעון

 להיות הוא העיקרי תפקידו, לשם וכנסמ ואינו הקודשים לקודש ץמחו מושמע שופר שגם אף: מעניינת

 גם משתמע זו מקביעה. הקודשים קודשב כמו בדיוק ,ולפנים לפני, הוא ברוך הקדוש לפני כרוןיז

 . מהקרבנות יותר ,אמצעית בלתי בצורה ,ממש כבודה לכיסא עד מגיע שופר של שצלילו

 ערוך בבליה, מהירושלמי בשונה .יוסי רבי של גדינ נימוק יש חכמים של נימוק לכל, נוסף דבר

 מתקדמת, קרן אישה מכיוון פרה קרן תליפס, במשנה תנא דברי בבירור נפתחת ההסוגי: מעגלית בצורה

 טעם נזכר במשנה מדוע בדיקה תוך, גרידא פרה בקרן לדיון וחוזרת, אגדיות-כניותות סיבותמ הלילפס

 האגדית התשובה וגם הלשונית התשובה שגם בכך מכיר גיהבסו האחרון החלק. הפסול של בלבד אחד

 . מענה להן נותנות אינן האלו שהתשובות טענות יש מהן אחת לכל. בחסר לוקות

 הסיבה ,אביי של לדידו. חכמים ידי על הפרה קרן תלילפס הבנתו את אביי מביא הסוגיה בהמשך

 בתוך אחד שופרות לכמה דומה" גלדי גלדי" בנויה פרה שקרן לכך לב שמים חכמים: ביולוגית היא

 פרה קרן ולכן, לזה זה היטב מחוברים הללו הגלדים ,יוסי רבי של לדידו אך. פסולה היא ולכן, השני

 .אחד שופר היא גם נחשבת

 אתר על י"רש גם. פרה או פר מחיי ושנה שנה בכל לקרן תוספותישמ טבעות הם אלו גלדים

 ראשון של בתכליתו, ראשון גלד על מוסיף גלד כמין והוא ,תוספתו ניכרת ושנה שנה בכל: "מפרש

 ".השני תחילת

 פרה קרני: אחרת סיבה מביאיםו, זו סיבה מזכירים לא חכמים במשנה מדוע ,שואלת הגמרא

 שני יש: כביכול הסותרים הנימוקים בין הרמוניזציה של סוג היא הגמרא של תשובתה. קרן נקראו

 .מהם אחד רק מובא נהובמש", קאמר ועוד חדא" ,טעמים

 של היותן היא בגלל לשופר פרה קרני לפסילת הסיבה אם. זו סוגיהב נוסף קושי מעלה רענן

 ,יעלקרני הל, מזו היתר. הפריים משפחת בני כל של םיהקרני את לפסול צריך היה", גלדי גלדי" יםיהקרנ
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אולי ההבדל  ,לדידו 517.רהפה קרני של מזה יותר הרבה מובהק שכבתי מבנה יש, מותרות במפורש הןש

 יוצרות הן הפרה ואצל ,בטור כמחוברות נראות הפריים משפחת בני של םיבקרני שהחוליות בכך הוא

 .בטור מחוברים שופרות כמה של רושם

 וברייתא לוי רבי של דבריו מובאים, השנה לראש שופר של בצורתו דנהה, ב"ע כו, אחרת בסוגיה

 אומר הוא במשנה: ג במשנה המופיעה מזו שונהה ,יהודה ביר של דעתו מובאת בברייתא. נוספת

 את מתאר לוי רבי" .כפופין זכרים" כאומר מצוטט הוא ובברייתא" ,זכרים בשל תוקעין" השנה ראששב

 ."כפופין": שלישית בדרך השנה ראש של השופרות

 השנה כל ושל בכפופין הכפורים יום ושל השנה ראש של תמצו .לוי 'ר 'אמ

' כר' דאמ הוא ".פשוט יעל של השנה ראש של שופר" .תנןוהא אנן  .בפשוטין

 בשל וביובלות זכרים בשל 'תוקעי היו השנה בראש '.אומ יהודה' ר ן.דתנ יהודה.

 518.(ב"ע כו ,השנה ראש בבלי) יעלים

 של בקרן דווקא לתקוע חייבים כי הפוסק ,(א"ע טז, ה"ר, בבלי) אבהו רבי של בדבריו לעיל דנתי

 קשר אין, רענן של לדידו 519.ל"חז בלשון זכר לבין איל בין האפשרית הזהות על מצביע נןרע. איל

-בתת רבים זכרים של קרניים ביולוגית מבחינה. בברייתא יהודה רבי אצל" זכרים" לבין איל בין מתבקש

 יש ולזכרים כפופות קרניים בעלי הם לרוב: כשופר לשמש יכולות הפריים משפחת של שונות משפחות

 כדי בלבד" כפופין"כ השופר קרן תיאור את מדגיש לוי רבי אולי. נקבותלעומת ה יותר ארוכות קרניים

 . , נוסף על איליםאחרות בהמות לכלול

 כמצביבאמצעות הפסוקים , פשוט או כפוף, שופר של פיזיות צורות נתפרשו הסוגיה בהמשך

 וכזה ,לפני הקדוש ברוך הוא כשלמה דעתו ואת צורתו את, עצמו את שכופף כזה: המתפלל של הנפש

 , חוקר את דרכו ושב אל האל כמתואר במגילת איכה.תפילתואת ו עצמו את שפושט

                                                                 
 . 281' עמ, שופר בהלכות זואולוגיים אספקטים, רענן אור 517
 .140לפי כ"י מינכן  518
-290' בעמ. לזכר איל של זהותו על מהם ללמוד שאפשר נוספים מקורות מונה הוא 45 בהערה. 289-288' עמ, שם ראו 519
 על הראשונים בין קתהמחלו את ומתאר ,איל דווקא לאו ,בעלמא בהמה של כמין זכר המפרשים מקורות מביא רענן 289

 .הגמרא דברי
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עדיף. דכתי' "והיו עיני ולבי שם כל הימים". ומר סבר.  טפי ףאדכי כמה. סבר מר]

 ראש בבלי)כמה דפשיט טפי עדיף. דכתי'. "נשא לבבנו אל כפים אל אל בשמים"[

 520.(ב"ע כו השנה

" צורתו .כמה דכיף/דפשט איניש טפי עדיףמופיע הנמשל בצורה מפורשת: " 95בכתב יד מינכן 

 בפירוש נמשלה לצורתו הנפשית של האדם. ראש השנההפיזית של שופר ב

 לדעת. מועד לכל המתאימה ההתנהגות בעניין השונה תפישתם על מבוססת חכמים בין המחלוקת

 את לפשוט – כיפור וביום ,בתפילה דעתו ואת עצמו את לכופף םלאד מתאים השנה ראשב, יהודה רבי

 מכל ולהשתחרר פשוט להיות האדם על השנה ראשב דווקא: להפך שבוח לוי רבי. בתפילה עצמו

 השופר של צורתו שדווקא מסכימים שניהם אך. מעלה של לרצון כפוף להיות – כיפור וביום ,עקלקלות

 .המועד של אופיו על שמעידה זו היא

 של" פיו הנחת" במקום זהב בציפוי מדובר לא כי, (א"ע כז) הגמרא מדייקת ,השופר קישוטי לגבי

 לבין התוקע של פיו בין" חוצץ"ש חומר בזהב רואים חכמים כנראה. יותר למעלה במקום אלא, התוקע

 יבירושלמ בברייתא מובאת דומה דעה. במלואה מתקיימת אינה בשופר לתקוע המצווה, כן ואם הכלי

 .לעיל בה שדנתי

: שבדבר היוקר למרות .תעניותה ימי לבין השנה ראש של טוב יום בין להבדיל נועד בזהב הציפוי

 ".עדיף טוב יום כבוד"

ראש ף לעשות שופר ליים: מאיזו בהמה עדימופיעים שלושה נושאים עיקר הבבלי בתלמוד

?. ראש השנהשל שופר של  ; מהי צורתוראש השנהאיסור להשתמש בקרן פרה לשופר של ה?; השנה

 מפותחות במשנה שראינו והסתירות המחלוקותוכבר הוזכרו במשנה ובתוספתא.  הנושאים אינם חדשים

. האגדי המדרשי החומר הבאתב נפתרות מהמחלוקות חלק. אינם נדונים חדשים נושאיםו, לרוב ונסגרות

                                                                 
הסוגיה היא בתוך הטקסט של  95. גם בו וגם בכ"י לונדון קטע זה מופיע בשוליים. בכ"י מינכן 140לפי כ"י מינכן  520

מר סבר כמה דכיף איניש טפי התלמוד והנוסח שונה במקצת, בלי ציטוטי הפסוקים, אך בהחלט מעביר אותם הרעיונות: "
 פשט איניש טפי עדיף".עדיף ומר סבר כמה ד
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 שופרה של צורתו וסביב פרה ןקר סביב המחלוקת. כאן בספק גם מוטל אינו השנה ראשל ככלי השופר

 . רחב צוגיי מקבלת

 .יצחק לעקדת שופרה בין המקשר ,אבהו רבי דברי הוא הבבלי של הגדול החידוש

 

 שבת , מסכתבבלי

 הגמרא, השבת כניסת בהכרזת ,שבת בערב בחצוצרה או השופר בתקיעת הדנה בסוגיה ,שבת במסכת

 :חסדא רב של דבריו את מביאה

 . שיפוראהמקדש בית חרב מכי שמייהו אישתני מילי תלת הני .חסדא רב 'דאמ

 בבלי) 521השנה ראש של לשופר .מינה נפקא למאי. שיפורא חצוצרתא חצוצרתא

 522.(א"ע לו שבת

 שהיו המוזיקליים הכלים בשמות שינוי חל המקדש בית חורבן אחרי ,חסדא רב של לדידו

 שנקרא הכלי, ולהפך; שופר האחרונים בדורותנקרא , חצוצרה במקדש נקראש הכלי: המקדשי בשימוש

 נפקאה, ההלכתית המשמעות מהי שואלת הגמרא. חצוצרה נקרא חיסדא רב של בימיו, במקדש שופר

 על י"רש לפי גם. בשופר שמצוותו השנה ראשל הכלי בחירת על משפיע זה שינוי. הזה השינוי של, מינה

 .היום זה לכלי איםקור העם פשוטי כך כי, בחצוצרה לתקוע להורות צריך אתר

 ככלי השנה ראש של הכלי את חכמים תפישת על מעיד, מתאר חסדא רבש הבלבול או השינוי

 הזה הבלבול קרה מדוע השאלה. בלבד שופראלא , דומה צליל שמשמיע מוזיקלי כלי כל לא .מוגדר

 אינו שופרהש מכיוון שגם לשער אפשר. כאן נבדקת אינה חצוצרה לשופר לקרוא התחילו אנשים ומדוע

 לרוב במקרא מוזכרות שהחצוצרות מכיוון וגם, במקרא השנה ראש של בהקשרו מפורשות נזכר

                                                                 
 איך מפורשות אומר לא וגם, הבית חורבן, השמות שינוי סיבת את מזכיר לא 127 ותיקן י"כ. 366לפי כ"י אוקספורד  521

 .הקודם מהדיון בחצוצרות שמדובר להסיק אפשר. השנה ראשל השופר של שמו השתנה
 קשורה האחת נוספות, דוגמאות שתי מביא חסדא רב זו במקבילה. זו לסוגיה מקבילה מובאת ,א"ע לד ,סוכה בבבלי 522

 .השולחנות לסוגי יהיוהשנ לערבה
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 אך הוא השם שיתוף או הבלבול, שופרה של לאלו דומים וצליליהן עצמן הן וגם, מקדשיים בהקשרים

 .טבעי

 שהוחלפו משתמע ,סוכה בבבלי במקבילה אחרים יםחכמו חסדא רב של הנוספות מהדוגמאות

בין . אחרת או זו בצורה למקדש קשורים או מקדשי בשימוש שהיו אלו רק לא ,שונים חפצים של שמות

 כולם, (בבל) מדינה ושם הכוסות בית, הבהמה בגוף איבר, (שולחן) רהיט, (ערבה) בצמח מדוברהשאר 

 מועצ בחפץ מרובה שימושב מקורו הבלבול אולי .ביותר שכיחים אך זה מזה, מאוד שונים דברים

 .ובדומיו

. השנה ראשב תוקעים בוש ככלי חכמים בהלכת שהתקבע הכלי הוא שופרהש הבבלי מתוך נראה

 קרני שגם בתלמודים יםהמובא המקורות מתוך נראה אך, יצחק לעקדת זכר, איל שופר הוא המועדף

 על מאשר השופר של צורתו על יותר רב דגש משתמע הבבלי מתוך. כשופר משמשות אחרות בהמות

 לישראל הראוי הנפשי המצב ואת היום רוח את מביעה השופר של צורתו. מהירושלמי בשונה, ליליוצ

 .יתרהה וחשיבות מכאןו ,זה במועד

 

 סיכום

 הדיון. הצליל על והשפעתה צורתו, הכלי מקור את בוחנים והאמוראיים התנאיים המקורות

 משתמע התנאית הספרות מתוך. וטעמים אסמכתאות אך ולעתים פסוקות הלכות מביא אלו בנושאים

 גם כולל השנה ראשב התרועה טקס אך ,שופר באמצעות נעשית בתורה המוזכרת שהתרועה בבירור

 לעיל שבת מבבלי גם. שופרה של צלילו את להבליט כדי בצלילן שמקצרות החצוצרות בשתי שימוש

 סדרבו  יש רב רושם. קלימוזי דתי טקס של היא התמונה. אלו כלים שני בין קרבה של תמונה מתקבלת

 . בכסף חצוצרותהו בזהב שופרה, מקושטים הטקסי השימוש נעשה שבהם והכלים כלי לכל ומקום

 וצורתו מקורו לגביתוקעים בשופר,  ראש השנהשאין מחלוקת, ואליבא דכולי עלמא ב אף

 רבי של דעתו רק. מפורשת בצורה הלכה קובעת ולא מסורות אוסף מביאה המשנה. סותרים מקורותה

 מסורת. המיעוט דעת שזוהי מכיוון לוודאי קרוב, בפסוק מנומקת ,פרה בקרן שימושה את המתיר ,יוסה
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 של אסמכתאות לה וניתנו ,האמוראי ברובד בהרחבה נדונה השנה ראש של לשופר פרה קרן איסור

 חוזר בבליוה האיסור את להסביר ניסיונות שני מביא הירושלמי. האגדי הטעם וגם הפסוקים פרשנות

 ,האגדית וגם הבלשנית גם ,האיסורשל  להסבר המסורות שתי ,בבליב. האלו הניסיונות שני עלבהרחבה 

 את מחזק עניין זה. ןיהחסרונות עלו יהןיתרונות לע ,נןכ על נשארות ובעצם שונות מזוויות נתקפות

 יותר מצטייר עילל המוזכר הלכהה מדרש גם .חדשה הלכה יוצר ואינו מקיים הוא שהדיון התחושה

 הזו ההבנה את יוצרה מדרש מאשר ,התקבלה שכבר ,דווקא בשופר לתקוע למסורת מקיים כמדרש

 .מהפסוקים

 שהוא הצלילים ובאיכות הכלי של בשלמותו אלא ,בלבד במקורו התלוי האינ הכלי של כשרותו

 בשלב תיימתמס אינה והעיקרי המכריע הגורם לגבי חכמיםה בין המחלוקת אך. דוובתפק, מפיק

 שהבאתי במקורות היהשני את אחת סותרות אינן התפקודית והתפישה החזותית התפישה. התלמודים

 שונות גישות שתי לראות אפשר בבליבו בירושלמי זה מדיון. הבכורה על היבשני אחת נאבקות אך ,לעיל

 .כשר, שלם צליל להפיק או שלם כלי להיות: השופר של ותפקידו מהותו לגבי

 למסורת מקיים כמדרש יותר נשמע, שאגדי הסבר מופיע בתוספתא רק ,שופרה של צורתו ןבעניי

  .מקובלתה

אפשר לראות הבדלים בין החיבורים השונים בנוגע למוקדי הדיון ולגישות  על כך, נוסף

 יותר מתמקדת תוספתאוה, שופרה של ומקורו צורתו על דווקא הוא המחלוקת עיקר במשנההמרכזיות. 

 של וצורתו מקורותה על מסורות יותר מכירה שהמשנה נראה. בשופר תיקוניםה הסותרים על מקורותב

 – והבבלי ,הכלי בתיקוני יותר עסוק הירושלמי .וכשרותם השונים תיקוניו על – והתוספתא ,שופרה

 . פרה קרן לפסול בסיבות

ד הסתמאי מתרחש ברוב ראש השנהמעניין שרובו של הדיון על איסור קרן פרה לשופר של 

והחכמים המתדיינים הם לרוב אמוראי בבל בדורות השלישי והרביעי. אך בדיון על צורתו ותיקוניו של 

דור השני והשלישי. הרב המחדש את המסורת של השופר מובאות דעותיהם של אמוראי ארץ ישראל מ
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, בעל רוב שופר איל כזכר לעקדת יצחק, רב אבהו, הוא חכם ארץ ישראלי, תלמידו של רבי יוחנן

 . אפשר כי הדרשה של רב אבהו קשורה לכיוון האגדי אותו ספג מרבו. ראש השנההמסורות האגדיות על 

 מתוך. פרה של בזה לאו, בשופר נעשית השנה ראשב השהתרוע לעיל מהמקורות ברור, לסיכום

 אם םג ,שונות בהמות מקרני בתחילה נעשה שופרהש להניח אפשר הפסיקה ומיעוט המקורות ריבוי

 .נקבעו טרם כשר להיות לו המאפשרים םתיקוניהו פיזיה ומראה, יושוטקי .איל לקרן עדיפות הייתה

אי אפשר לראות ברובד  .אלו םניבעניי אחדות מסורות קיימות היו שונים מדרש ובבתי שונים במקומות

אלא מורכבים האמוראי זרימה ברורה אל עבר הפסיקה הסופית. רוב הדיונים לא נסתמו בהלכה פסוקה 

מהבאת מסורות תנאיות ומדיונים בהן. מכיוון שרובם של הדיונים נערך ברובד הסתמאי אפשר להגיד 

 , עדיין בשלבי עיצוב.ראש השנהשנושא הלכתי זה, כלי כשר לתקיעות ב

 

 שופרהצלילי . 3 .ד

 ראשב רשופה צלילי של ולסדרם לכמותם, לאיכותם ההלכתיות הדרישות עיצוב אחרי אעקוב זה בסעיף

 במרכזםו, אלו לדרישות בעקיפין או ישירות יםעוסקש םיוהאמוראי םיהתנאי במקורות אדון. השנה

 ?השנה ראשב שופר תקיעת שמיעת חובת ידי יוצאים שבאמצעותו הכשר הצליל מהו: השאלה עומדת

 כדי. לכמותם הן הקולות לאיכות הן נוגעות שופר קול שמיעת מצוות לגבי ההלכתיות הדרישות

 חשוב. באיכותו או בטבעו שינוי כל ללא משופר המופק קול בבירור לשמוע יש ,חובה ידי לצאת

 המיוחד בסדר, ותרועות תקיעות, שונים כקולות שיישמעו כדי ומבודדים מובחנים יהיו שהקולות

 .מספר המדויקוב שנקבע

 צליל, ברורו מובחן צליל להיות הצליל שעל משמעית חד בצורה עולה השנה ראש משנהב כבר

 השונים במצבים דנה המשנה לכן. שופר קול של להדו ולא דומה אחר כלי לשום ולא לשופר המיוחס

 המשפיעים גורמים שלושה מוזכרים במשנה. שופרה של צליליו על להשפיע עלוליםה, שגרתיים שאינם

, התקיעה חלל, דיוק ליתר או, התקיעה מקום, השופר של חיצונית-פיזית שלמות: שופרה קול על
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 תקיעה, פגום שופר כגון, שהוזכר תחום בכל והמקובל מהרגיל היסטי שיש ככל. השומע של ומיקומו

 על ההשפעה מהי: ולבדוק לדאוג מקום יותר יש כך, ועוד הכנסת לבית מחוץ שמיעה או הבור לתוך

 כדי נדרש מה? ככשר השינוי את לקבל אפשר שבהם הגבולות מהם? אותו משנה היא איך? הצליל

 ?זה מיוחד במצב ככשר יוכר שהצליל

 סדרם ולגבי הצלילים סוגי לגבי הפסיקה את מביאות התוספתא הן המשנה הן על כך, נוסף

 .המיוחד

 המדרשים, שהם מעטים מכיוון. המקרא פסוקי על הפסיקה את מבססים ,כדרכם ,התנאים מדרשי

 בפרשות גם, השביעי בחודש אחדעל  ספוריםה ובמדבר ויקרא פסוקימ לבד, להשתמש נאלצים

 .האלה החומשים בשני המחנות ובמסע היובל בשופר העוסקות

 לפי התקיעות סדר נלמד איך שמברר המדרש את מביא הוא. הדיון את מרחיב הירושלמי התלמוד

 נוספת שיטה או דרך מוצעת אלא חדשה הלכה מובאת לא הלימוד של בסופו. ישמעאל רבי של שיטתו

 האם: התקיעה בעת לקרות שעלול שגרתי לא במצב דן נוסף מקור. נקבעה שכבר כההל לאותה להגיע

 שופר לקול המתייחס בירושלמי החומר של רובו אך? כשר קול מוציא השופר של הרחב מהצד התוקע

 . לו הקודם התנאי החומר וריכוז ציטוט הוא

 התקיעות מטרת שלפיו ,אגדי חומר ומביא בשופר הקולות מהות את לעומק חוקר הבבלי התלמוד

 .טובה בשנה לזכות וכך השטן את לבלבל היא האמתית

 האםלדוגמה,  .חדשים דיונים יש בבליב ,ובתוספתא במשנה התנאיים בחומרים דיוןה לע נוסף

 נוספים גורמים? חורבנו שלאחר במציאות גם או ,המקדש בבית רק התקיים בחצוצרות שופר ליווי

 ,השופר לתוך נושפים שבו כיוון שינוי או מבחוץ כיסוי כמו ,שופר של קולו על להשפיע שביכולתם

 .נוספים הסברים ומקבלים שוב נדונים
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 אפשריות סדרות, יםיואופ הקולות סוגי: בבבלי הרחבה הם גם מקבלים וסדרם הקולות מהות

 יהתנא החומר וריכוז ציטוטים מובאים, כאן גם, בירושלמי כמו אך. המיוחדות ברכותב ושילובן

 .במלואם כמעט ומהמדרשים מהתוספתא, מהמשנה

 .החיבורים עריכת של הכרונולוגי בסדר עצמם המקורות את נסקור

 

 השנה ראש , מסכתמשנה

 על שונות בהשפעות בהמשך היא דנה .השנה ראשב שופר קול על כלליות קביעותב מתחילה המשנה

 .בכשרותו לפגוע היכולות ,קולו

 השונים מהכלים הצלילים של שילובם על השאר בין מדברת, ללעי שנדונה, ג בפרק ג משנה

 : כאחת והטקסי החגיגי המוזיקלי הליווי את יחד היוצרים, השנה ראשב

 שופר ביצדדים חצוצרות ושתי זהב מצופה פיו פשוט שליעל השנה שלראש שופר

 .(ג, ג השנה ראש, משנה) בשופר היום שבמצוות מקצרות וחצוצרות מאריך

 שתי צלילי .היום של כעיקרו במשנה שהוגדר, שופר של צלילו הוא והארוך כזיהמר הצליל

 .עליו פילאלה ולא המרכזי הצליל את ללוות מטרתם. יותר קצרים צלילים הם בצדדים החצוצרות

 לתיאורים ניגשים המשנה עורכי, כללי באופן המוזיקלי הליווי ותואר המצווה עיקר שנקבע לאחר

 .יותר פרטניים

 של להגדרתו בהקשר ,לעיל ו במשנה דנתי 523.שופר בקול העיסוק גרעין הן ג בפרק ז-ו תמשניו

, כשר יהיה שהכלי כדי פיזית שלמות נדרשת כי לטעון אפשר היה פניו שעל אף. הכשר, שופרה, הכלי

  524.מפיק שהכלי הצלילים של איכותם הוא הכלי של לכשירותו הקריטריון כי תמלמד המשנה של הסיפא

                                                                 
 .25' עמ, שופר, רוזנסון ראו 523
 לנושא החיצונית ושלמותו שופרה של מקורו מנושא מעבר משנת זו במשנה רואה , שיטות עריכה משנה ר"ה,לפישוו 524

", פסול/כשר, "ה-ב משניותבש לזו דומה הלשון", פסול וודבק שניסדק שופר, "ו משנהב. (117-116 'עמ) קולו של שלמותו
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 את מעכב אם וסתמו ניקב פסול השופרות שיברי דיבק פסול ודבקו שניסדק שופר

 (ו, ג השנה ראש משנה) כשר לאו ואם פסול התקיעה

 גורע אינו, השופר של צלילו את משנה ואינו מוצלחת בצורה שנסתם, הנקב, לעיל המשנה לפי

. לפסול הופך שופרה, מתעכב, משתנה הצליל התיקון בעקבות אם, זאת לעומת. הכלי של מכשרותו

 שופרות כמה או שופר, שנסדק שופר: בשופר אפשריים פגמים של שונים מצבים שלושה מציגה ו משנה

 שנשבר ושופר שנסדק שופר, הראשונים המצבים בשני. נקב עם ושופר והודבקו לשברים שנשברו

 .השופר את יפסול תיקון כל, לשברים

 את פוסלת שאינה תיקון אפשרות יש, . כלומראפשרויות שתי יש, נקוב שופר, השלישי במצב

 אם? והאחרון השלישי לבין הראשונים המצבים שני בין ההבדל מהו: השאלה מתבקשת כאן. הכלי

 הוא נקב לבין ושברים סדק בין ההבדל כי, להניח אפשר, הצליל איכות הוא השופר לפסילת הקריטריון

 . רשופה של צלילו על הללו הפגמים כל של בהשפעותיהם

 פגמים הם ושברים סדק: חמורים פחותהם ש אלוכוב חמורים בפגמים מדובר כי מציע ולפישו

 תלוי הכול ולכן, פחות חמור פגם הוא נקב ואילו ,שופרה של כשרותו את מיד השוללים ,חמורים

 525.הכלי על ובהשפעתו הנקב של התיקון בתוצאות

 הביטוי משמעות מהי: המשנה של הנכונה הבנתה על החשובה השאלה את גם מעלה לפישוו

 של בשלמותו חיצוני פגם הוא נקב ,השופר גוף בגלל בעיכוב מדובר האם 526"?התקיעה את מעכב"

 שופרה של קולו השתנה ,התיקון עקב: הקול בעיכוב מדובר שמא או? מעכב הוא שנסתם ועד הכלי

 ? עוד ראוי קול ואינו

                                                                                                                                                                                           
 מצד. החיצונית-הפיזית ושלמותו השופר בגוף כולה העוסקת, ו-בשניות משל  היחידה כחתימת להיחשב יכולה הייתה ולכן
 לשוני דמיון גם שנה ובמ יש, כך לע נוסף .זהים נושאים אינם הפיזית ושלמותו שופרה של מקורו כי מדייק לפישוו, שני

 משנה של והסיפא שהרישא אף...". לאו ואם... אם, "קאזואיסטית בלשון מנוסחות שתיהן": הבור לתוך התוקע, "ז משנהל
 למצבו קשורה זו שלמות כי אם, שופרה קול שלמותב דנה הסיפא .הכלי של הפיזית בשלמות ותדנ ןיהתש, ולז וז ותקשור ו

 שלמות, המצווה של כביצוע השמיעה שלמות, הקול שלמות: ז במשנה ךהממשי, ההגיוני הרצף את פותחת וכך, הפיזי
 קשורים אחת ובעונה בעת אלא, בזה זה קשורים רק לא ו משנה חלקי שני כי משתמע זה מדיון. הכוונה ידי על המצוות

 היו מיםשבש לאביהם לבם את ומשעבדין מעלה כלפי מסתכלים, "והסיפא ה למשנה – הרישא, אחריהלו שלפניה למשניות
 ".ליבו כיוון לא וזה ליבו כיוון זה, "ז למשנה – "נופלין היו לאו ואם מתגברים

 .116שם, עמ'  525
 .117שם, עמ'  526
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  527.בתלמודים מובא והדיון הביטוי לפירוש בנוגע חלוקים האמוראים

 על קולו שמיעת מצוות חשיבות ואת בשופר המוזיקלי הצד חשיבות את מדגיש ,במאמרו ,רוזנסון

 העיקרי ההבדל כי מציע הוא 528.הכלי של המילולית הגדרתו פני ועל השופר של החיצוני המראה פני

 ידי על המופק, להצלי על תיקונו או הפגם בהשפעת תלוי, ו במשנה המובאים, בשופר הפגמים בין

 על מופק בשופר הקול לפיהו אקוסטית-יקליתזמו היא רוזנסוןהתאוריה של . הכלי בתוך" האוויר עמוד"

 את הכלי חלל בתוך יוצרת זו יתר נשיפת. הכלי של הצר בצד הלוחצות, שפתייםה בעזרת יתר נשיפת ידי

 את או אורכו אתרק  לא, משניםו" האוויר עמוד"ב פוגעים ו במשנה הנמנים הפגמים". האוויר עמוד"

 של השונים לקולות חשיבות שיש מכיוון, מזו יתרה. וגווניו הצליל מהות את אלא, הצליל של גובהו

 את לזהות מאפשרים אינם", האוויר עמוד"ב הפוגעים ונקבים סדקים, ותרועה שברים, תקיעה, שופרה

 .ביניהם ולהבדיל השונים הקולות

 במקרה יותר עוד קשה התיקון. במלואו האורך לכל להדביקו קל זה יןוא ארוך, כלל בדרך, הסדק

 ,הכלי 529לרוחב או לאורך הדבק לבין הגדול הסדק דפנות בין הקטנים הסדקים. השברים הדבקתשל 

 .הצליל בזהות", האוויר עמוד"ב פוגעים

 בדרך .אחרות יהתוצאותש ,יותר נקודתית, אחרת פעולה זוהי. םמיתוס אלא יםקידבמ ןאי נקב

. הרמטית אותו לסתום אפשרו הכלי לרוחב או לאורך נמשך ואינו מהסדק יותר קטן הוא נקב, כלל

 כפי כשרים צלילים להפיק יכול ושופר, כלל נפגע בדרך אינו" האוויר עמוד" הנקב תיקון בעקבות

 .התיקון לפני שהוציא

ישנה , ז משנה, באהה משנהב, ותיקוניהם הפגמים בעקבות הצליל שלמות סביב הדיון אחרי

 :להשתנות עלול הצליל בהםש שונים במקומות השופר לתקיעת בנוגע הלכה

 יצא שמע שופר קול אם הפיתם לתוך או 530החדות לתוך או הבור לתוך התוקיע

 סמוך שהיה או הכנסת בית אחר עובר שהיה מי וכן יצא לא שמע הברה קול ואם

                                                                 
 .1042-1041' עמ, ה"ר, ליברמן אצל רחבה סקירה גם ראו 527
 .30-28' עמ, שופר, רוזנסון ראו 528
 . ולאורך לרוחב םסדקי בין בהבדלים הדנה ,ב"ע כז השנה ראש בבבלי ההסוגי את ראו 529
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 לא לאו ואם יצא לבו כיוון אם מגילה קול או שופר קול שמע הכנסת לבית ביתו

, ג השנה ראש משנה) כיוון לא וזה לבו כיוון זה שמע וזה שמע שזה פי על אף יצא

 .(ז

 בהזדמנות ועוד ,הפיטם לתוך או ,הדות לתוך בשופר יתקע מישהו מדוע ,היא המתבקשת השאלה

 כי עלמא לכולי רורב הרי ?היום מצוות עיקר היא השופר תקיעת בוש המועד, השנה ראש כמו חגיגית

 . הדים יוצר הוא ,בתוכו המופקים הצלילים את משנה הריק החלל

 אסור היה בהש, השמד גזרות בתקופת מדובר כי ,גאון האי רב על ומסתמכים, שמפרשים יש

עם  בוטלה ולא לדורות זו הלכה נפסקה ומדוע מדובר גזרות לויאב ברור לא אבל. שופר קול להשמיע

 . ביטול הגזרות

 יתערבב שופרה של שקולו חשש יש, הד ווצרילה יכול בוש, ריק חלל לתוך נעשית התקיעה אשרכ

. בבירור שופרה של קולו את לשמוע אפילו או הצלילים בין להבדיל אמיתי קושי כדי עד ,הדה צלילב

 המקורי קולו בשמיעת צורך יש שופר קול שמיעת של המצווה חובת ידי לצאת כדי ,שלנו המשנה לפי

 .הריק בחלל הנוצר, ההד של קולו את ולא אותו ששמע לוודא השומע על. הכלי לש

 הדוגמאות שתי. הכנסת בבית שלא שופר קול שמיעת הוא מעלה משנתנוש הבא הנושא

 המקרים בשני 531.הכנסת לבית שקרוב בבית והדר הכנסת בית מאחורי העובר הן במשנה המופיעות

 זו חיצונית שמיעה אם השאלה נשאלת .הכנסת בית מבנה וךבת להיות מבלי שופר קול לשמוע אפשר

 532.המצווה חובת ידי לצאת כדי מספיקה

                                                                                                                                                                                           
 היא הדפוסים ובכל "חדות" הן המשנה של יד בכתבי המילה של ההופעות כל ,אליצור לפי. דות-חדות, אליצור ראו 530

 ."דות"כ נדפסה
 צאונו שהרביץ רועה: "מקרים שני עוד לרשימה תוספוינ שם. ז, ב השנה ראש בתוספתא נמצאת זו למשנה מקבילה 531

 םיהשני את מקדימים אלו יםישנ התוספתא שברשימת מעניין". הכנסת בית אחורי מוטל היהש חולה"ו" הכנסת בית אחורי
 .ייתכן בהם המתואר המצב איך ,לשאול אפשר הללו המקרים שני על גם. במשנה שמופיעים

 במשנה למשל כך. היחידים המקרים אלה אין אך ,אסתר מגילת קריאת שמיעת על שלנו במשנה נשאלת דומה שאלה 532
 ,ה ,ד ברכות משנה גם; הלב כוונת נדרשת, התפילה במסגרת שלא הקלף מתוך שמע קריאת על המדברת, א, ב תברכו

 לתפילה הנדרש במצב עשרה שמונהתפילת  להתפלל יכול אינו אדם בוש במקרה הקודשים קודש כנגד הלב כוונת דורשת
  .בעמידה נויהי, זו
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 הנמצאים כלפי מופנית שאינה דרישה ,לבו את לכוון מהשומע דרישה היא המשנה של התשובה

 לא כאשר רק השמיעה חובת ידי לצאת הכוונב מלווה להיות חייבת הצליל שמיעת. הכנסת בית בתוך

 בוש במקום שופר קול לשמוע היא והכשרה השכיחה שהדרך מההקשר ברור. הכנסת בית בתוך נמצאים

 לאפיוני ישירות יחסתימת אינה אך, יותר ומעמיק רחב דיון מזמינה זו משנה. הכנסת בבית, מופק הוא

 533.כאן בה ארחיב לא ולכן הנדרש הצליל

 יציאה על המקשים רגילים בלתי ובמצבים כללי באופן הכשר הצליל בטיב הדנות המשניות אחרי

. השנה ראשב לשמיעה הנדרשים הצלילים של המסוימים בסוגים ודנה ממשיכה המשנה, חובה ידי

 :השנה ראשב המיוחד סדרם ומה הצלילים סוגי מהם למדים אנו המשנה של ד מפרק

 שיעור. תרועות שלוש כדי תקיעה שיעור. שלש שלשלוש שלוש תקיעות סדר

 אלא בידו אין בשתים בשנייה ומשך בראשונה תקע 534יבבות שלוש כדי תרועה

 .(ט, ד השנה ראש משנה... )אחת

 שלוש. צלילים סוגי שלושה של סדרות שלושב מדובר כי גורס זו למשנה המסורתי הפירוש

 .התקיעות סדרת מצורפת מהן אחת שלכל, השנה ראשל המיוחדות הברכות לשלוש מוצמדות הסדרות

 535.ושברים תרועה, תקיעה: שופר של הקולות או הצליל של הסוגים שלושת כל יש מהן אחת בכל

 כשלוש ותרועה תרועות כשלוש היא תקיעה. שלוש במספר תלוי צליל כל של אורכו שיעור גם

 פי ארוכה תקיעה כי הוא הברור היחיד המידע ולכן אורכה ומה יבבה מהי מפרשת אינה המשנה. יבבות

 ,אחר צליל או, תרועה, תקיעה צריך אם אומרת אינה גם המשנה, לעיל רשנאמ כפי. התרועהן מ השלוש

 מלמדת אינה אך ,הצלילים של יחסיה כםאור את מגדירה זו משנה. מינונים ובאילו הצלילים שילוב או

 .והוהמצ בתוך ,ויבבה תרועה ,תקיעה ,הקולות של תפקידם מה

                                                                 
 .הלכתי שגכמו כוונה, ליסיצה ראו 533
 ".יבכות"ל תוקנה כאילו נראית" יבבות" המילה פמןקוי י"בכ 534
 למדרשי המוקדש סעיףה בתת ,בהמשך ראו. בשמו זו במשנה מוזכר אינו", שברים, "היום לנו המוכר שהצליל מעניין 535

 ב"ע לג השנה ראש בבבלי" יבבות"ה את מפרש י"רש. לשברים שמתייחס זה הוא" יבבה" שהמונח להיות יכול. הלכה
 .בעלמא הםכלש כקולות
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 לחבר ואין חשובים נושאים הם יליםהצל בין הפרדההו הצליל של אורכו כי למדים אנו מהמשנה

 גם, צליל שמושך מי. יחד שניהם של אורכם את שתואם באורך צליל נוצר כתוצאה אם גם ,הצלילים בין

 צלילים שני של חובה ידי יוצא אינו, יחד צלילים לשני הנדרש ךכאור היה האקוסטי הפיזי אורכו אם

 .עצמו בפני עומד שבסדרה שלושהה מתוך צליל כל כי ברור מכאן. בלבד אחד קול של אלא

 של צלילו להיות חייב הצליל. הצליל מאפייני בכל להיזהר יש כי למדים אנחנו המשנה מתוך

 הלכתיות דרישות ישנן, לאו ואם הכנסת בית בתוך צלילים לשמוע יש. ככזה ולהבדילו לזהותו ויש שופר

 להישמע צריכים הצלילים. אחר וםממק השמיעה חובת ידי לצאת כדי עליהן להקפיד ישש מיוחדות

 לערבב שאין מיוחדים וסוגים צלילים מספר יש. מיוחדות לברכות בסמוך, התפילה בתוך הנכון במקום

 מצוות של עיקרה את שופרה בקול דווקא רואים המשנה שעורכי מתבהר באפיונים הדיוק מתוך. ביניהם

 .היום

 

 השנה ראש , מסכתתוספתא

 את שמאירים נוספים חומרים מביאה וכדרכה, במשנה שנדונו השאלות אותן את מעלה התוספתא

 החידוש הגדול המובא בה הוא סדרן של צלילי שופר.. נוספות מזוויות שופר לקול הדרישות

 העלולים, בקולו לשינוי כגורמים בשופר והתיקונים השינויים שאלת את מעלה התוספתא גם

 :מפיק שהוא הצלילים של כשרותם ועל הכלי של כשרותו על להשפיע

, מבפנים צפהו. כשר, מבחוץ בין מבפנים בין, גרדו. כשר וקצרו, שארוך שופר

, במינו' אפי, שהוא כל עליו שהוסיף או פיו הנחת מקום צפהו. כשר מבחוץ; פסול

 נתן. כשר, לאו ואם; פסול, התקיעה את מעכב אם, במינו' אפי, וסתמו ניקב. פסול

, שמע חיצון קול אם; יצא, שמע הפנימי קול אם, ותקע זה בתוך זה שופרות שתי

 השנה ראש תוספתא) ויתקע אחת בידו שיאחז כדי? שופר שעור הוא כמה. יצא לא

 .(ד, ב( ליברמן)
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 נדרש חובה ידי לצאת שכדי הלכה נפסקת .שופר לתוך שופר נתינת הוא זו בהלכה החדש הנושא

 בה שדנתי ,רוזנסוןשל  האקוסטית התאוריה מתוך תמתבהר זו פסיקה. דווקא פנימי שופר קול לשמוע

 חייב ממנו ולכן, הקול על האחראי", האוויר עמוד" נוצר ובתוכו הפנימי בשופר עוברת הנשיפה. לעיל

 .בו שתוקעים שופר כקול הנחשב הצליל לצאת

 בו להחזיק לאפשר, ההלכה לפי, שצריך כשר שופר של הפיזי לגודלו גם מתייחסת זו הלכה

 לפגוע עלול הדבר, ידיו לשתי ונזקק השופר את להחזיק מתקשה התוקע אם. בו לתקוע כדי נוחה הבצור

 .הצליל בהפקת

 הפיזית השלמות גם לפיהש ,תמונה מצטיירת התוספתא מתוך, במשנה שמוצגת המחלוקת לעומת

 .כשר יחשביש כדי המידה באותה חשובים שלו הצליל וגם השופר של

 של בסדרות המסודרים ,שונים צלילים בשלושה צורך יש כי סקתפו התוספתא, המשנה כמו

 :שלושה

 תקיעות שש שמע תרועות ושלש תקיעות שש שלש שלש של שלש תקיעות סדר

 תרועות ושלש תקיעות שש שמע 536יצא כאחד אדם בני מתשעה תרועות ושלש

 תתקיעו שהקדים בין וברכות תקיעות שמע יצא ולוכ היום כל' אפי בסירוגין' אפי

 בידו אין ותקע והריע וחזר והריע תקע יצא לתקיעות ברכות שהקדים ובין לברכות

 מזה ותרועה מזה תקיעה שמע 537יצא לא אחת בנשימה ותקע והריע תקע אחת אלא

 השנה תוספתא) יצא כולו[ היום כל אפילו בסירוגין' ]אפי מזה ותרועה מזה תקיעה

 .(טו, ב( ליברמן)

                                                                 
 י"רש. זו בבא כל חסרה ל"בכי". תרועות ושלוש תקיעות שש שמע" המשפט נמצא לא ע"בכי. 1057, ה"ר, ליברמן ראו 536

 ,ב"ע לד ה"ר התלמוד את כך מגיה הוא. "אנשים מתשעה" ה"ד ,ב"ע לד השנה ראש לבבלי פירושו ראו, אותה מכיר כנראה
 של יכולתלו הצלילים של הנכון סדרל חשיבות שיש מכיוון ,"יצא לא"ל םמתקני הראשונים. יצא: שלפנינו התוספתא לפי

 שהשומע כך התוספתא את להבין מציע ליברמן. חובה ידי היציא מאפשרת אינה הערבוביה יצירת. ביניהם להבדיל השומע
 .לשמוע צריך שהוא הצליל את זההומ מקשיב

 ראו" .יצא, אחת בנשימה" להיות צריך ליברמן של לדידוו" .יצא אחת שהוא בין ותקע והריע תקע" שם, ע"כי ראו 537
 .1059' עמ, ה"ר, ליברמן
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 ,המיוחדות הברכות משלוש אחת כל עם יחד לפיוש סדר וקובעת, לעיל כמשנה מתחילה זו הלכה

 של המדויק היאופי את וקובעת ממשיכה זו הלכה, המשנהן מ בשונה. צלילים שלושה של סדרה תושמע

 ,כשרים וכמספר כסדר מתקבלות תרועות ושלוש תקיעות שש כך. תקיעה ,תרועה ,תקיעה: סדרה כל

 .חובה ידי בהם שיוצאים

. הצליל ואיכות מסוים סדר הוא שופר קול שמיעת מצוות של עיקרה ,זו הלכה של המשכה לפי

 538.זו מצווה תחוב ידי יציאה על משפיעים אינם, (הקולות בין הפסקות) זמן או התוקע זהות

: זו הלכה לפי קיים אינו המיוחדות הברכות לבין תקיעותה בין המחייב הסדר כי מאוד מעניין

ה בפרק  במשנה שהובא מה את סותרת זו הלכה. מכן לאחר ולברך לתקוע וגם, ולתקוע לברך גם אפשר

 עם היטב מסתדרת זו תפישה. תוקעים מכן לאחר ורק מברכים שקודם ,משתמע המשנה של מלשונה. ד

 השופר לפיוש, לעיל שראינו, עז הפסק בהעלותך פרשת ,במדבר ובספרי יב, א ה"ר בתוספתא המדרש

 נאמרת לוכ קודם, לכן. הוא ברוך הקדוש אל, המרומים אל ישראל של ותיהםתפיל את המסיע הכלי הוא

 .הכבוד כיסא אל האות המסיעים השופר קולות את משמיעים מכן לאחר ורק, הברכה-התפילה

 כך .לפניו הקולות את פוסל במקומו שאינו שקול ,כך כדי עד חשוב הקולות סדר, זאת לעומת

 התרועה 539".אחת אלא בידו אין ותקע והריע וחזר והריע תקע: "בהלכה המובאת מהדוגמא עולה

 של בידו יש לכן. לפניה שהיו והתרועה התקיעה את מבטלת ולכן הנדרש הרצף את שוברת היהשני

 תספיר את להתחיל אפשר ממנה, החדשה הסדרה את מתחילים שממנה ,האחרונה התקיעה רק השומע

 .חובה ידי לצאת כדי קולותה

 תקע: "ט, ד המשנה לקביעת מקבילה אמירה זו ",יצא לא אחת בנשימה ותקע והריע תקע"

 ממנה שמשתמע קביעה בתוספתא יש, במשנה כמו ".אחת אלא בידו אין כשתים בשניה ומשך בראשונה

 גם אפשר. חובה ידי מיציאה כחלק ,ביניהם ולהבדיל בנפרד צליל וכל קול כל לשמוע חשוב כמה עד

                                                                 
 אפשרש מאשרת יט, ג ברכות משנה גם. שופר קול להשמעת כשר כולו היום שכל הקובעת ,ה, ב מגילה משנה ראו 538

 .מהבוקר לתקוע להתחיל
" .אחת אלא בידו אין ותקע והריע וחזר ותקע והריע תקע" היא הגרסה וינה י"בכ. 1059-1058' עמ, ה"ר, ליברמן ראו 539
 .שלוש מתוך אחת סדרה אלא, בלבד אחד צליל, תקיעה אינה שבידו האחת ,זה נוסח לפי
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 ולחברם לשנותם ולא הצלילים בין ברורות הפסקות לעשות חיהכהנ בתוספתא ההלכה את להבין

 .אחת בנשימה

 מכאן להסיק אפשר אולי. דווקא בתקיעה מתרחשת המקרים בשני הצליל שמשיכת מעניין

 מכיוון, לתקיעה, הבא לצליל מתחברת שאינה ,בתרועה למשוך ומותר האיסור מתקיים בה שדווקא

 .לו דומה שאינה

 על שמעידות אחדות מסורות הב השתמרו. במשנה שנדונו הנושאים תםבאו מתמקדת התוספתא

 התפילה בתוך התקיעות של השילוב. התנאים תקופת בסוף הסתיים שטרם ,ההלכתי העיצוב תהליך

 רואה התוספתא. שראינו מההלכות שמשתמע כפי ,במחלוקת נמצאים עדיין וסדרם הקולות וסוגי

 .כשרים קולות המאפשרים ,ובמשקלו בשלמותו ,שופר של הפיזי בהיבט גם רבה חשיבות

תוספתא הלפי . סדרם לפי צליליםה סוגי קביעת הוא המשנה לעומת התוספתא של הגדול החידוש

 זה שמקור להניח אפשרבו שומעים אותם. שאלא בסדר  ,יש חשיבות לא רק בהשמעת הקולות השונים

 .למשנתנו מאוחר

 

  הלכה מדרשי

 הם. בספרא לרוב נמצאים ,הנכון ובסדרם באורכם, הצלילים של טיבםב הדנים התנאיים המדרשים

 :בנפרד יחידה בכל אדון .כאן שאביא ברצף שם מופיעים

 פשוטה שהיא' ומנ". שופר והעברת': "לו' תל? לפניה פשוטה שהיא' ומנ

': לו' תל'? מנ השנה ראש. ביובל אילא לי אין". שופר תעבירו': "לו' תל? לאחריה

' תל שאין". הכיפורים ביום לחודש בעשור השביעי בחודש תרועה פרשו והעברת"

 מה. כזו שביעי תרועת הרי" השביעי בחודש': "לו' תל מה". השביעי בחודש' "לו
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 ופשוטה לפניה פשוטה השנה ראש תרועת אף, לאחריה ופשוטה לפניה פשוטה זו

 540)וייס( אמור, פרשה יא, ז, עמ' קז(. ספרא) לאחריה

 הלימוד ,ברובם. השנה אשרבו שונים ביובל דינים משווים, זה בפרק אחרים רבים וכמ, זה מדרש

 הכלי זה בפסוק שדווקא היא לכך הסיבה. יובלה בשנת השופר תרועת על הפסוק מדרש מתוך נעשה

 בחודש עשור, תאריכו וגם, הכיפורים יום, המועד שצוין העובדה. בשופר תוקעים, מפורשת בצורה נזכר

 בחודש חל הוא שגם, השנה ראשל, הנוסף למועד לרמוז כדי בה שיש ככפילות פרשתמת, השביעי

 .השביעי

 בוש שהרצף מעניין. האחרילהתרועה ו לפני שבאה הפשוטה התקיעה על מדובר זה במדרש

 את שקובע, זה פרק בתחילת בו שדנתי המדרש אחרי מיד בא לעיל שהלימוד כך עוצב מופיע המדרש

 הצליל של טבעו נקבע, משתמשים כלי הבאיז שברור אחרי. דווקא כשופר תוקעים בוש הכלי של זהותו

 .פשוט צליל גם נקרא, תקיעה, הקצר הצליל ,המדרש בעל של לדידו. הסוגר והצליל הפותח

 :הקולות של המיוחד הסדר את הלומד ,מדרש ישנו בהמשך

 מקרא עהתרו זכרון תרועה שופר והעברת' לו' תל שלוש שלשלוש שלוש שהן' מנ

)וייס( אמור,  ספרא) שלוש שלשלוש שלש שהן מלמד לכם יהיה תרועה יום, קודש

 פרשה יא, ט, עמ' קז(.

 פעמים שלוש. המקרא מפסוקי שלהם הסדרות מספראת ו הקולות מספר את לומד זה מדרש

 רשהמד. להלכה שנקבע, הקולות למספר כרמז מובן זה ולכן, השביעי החודש של בהקשרו תרועה נזכרת

 בחודש אחד את המתארים הפסוקים לבין היובל שנת של הכיפורים ביום המדבר הפסוק בין מבדיל אינו

. אחדים לעניינים יובלהו השנה ראש הושוו בוש, לו שקדם הרצף רקע על מתאפשר המהלך. השביעי

 .זה בנושא ובתוספתא במשנה לעיל שראינו לקביעות ואסמכתא רעיוני בסיס מהווה זה מדרש

 :עצמם הצלילים סדר על למדמ ברצף הבא דרשהמ

                                                                 
 .ד, ב פרשה בהר בספרא זה למדרש מקבילה גם ראו 540
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 שהם תקיעות שלש ותוקיע מיריע תוקיע, ותוקיע מיריע תוקע תקיעות סדר כיצד

 כדי שופר שיעור שברים שלשה תרועה ושיעור תרועה כדי תקיעה שיעור תשע

 , י, עמ' קז(.)וייס( אמור, פרשה יא פרקי ספרא) תוקיע שיהא

 מדרש אינה זו ברייתא אך. ובתוספתא שבמשנה בהלכה נקבעש כפי הסדר את קובעת הברייתא

 ",שברים" שנקרא הקול על הראשונה בפעם שומעים אנו שכאן מעניין. הפסוקים מן הסדר את שלומד

 במשנה שהוזכרו" יבבות"ה כי להסיק אפשר. בתוספתא ולא במשנה לא זה בשמו מפורשות נזכר שאינו

 אורך כבעלי אלא זהים כקולות אותם לתאר הכרח אין אך, קצרים צלילים אותם הם כאן" שברים"הו

 התרועה של אורכן ,הברייתא לפי. המשנה של מזו שונה מעט בדרך כאן מוגדרים הצלילים שיעורי. זהה

 ולא ,התרועות כל של לזה שווה להיות חייב התקיעות כל שיעור כי לפרש גם אפשר. זהה והתקיעה

 .שווה יחידיםה הצלילים אורךש

 .כלל חשובה אינה החיצונית צורתו .הקולות הוצאת מהותו שכל ככלי כאן מתואר עצמו פרשוה

 : במדבר בספרי במדרש מופיע ,ואיכותן מספרן, התקיעות סדר את שמבסס מהפסוקים הלימוד

' הכת כאחת' ותרו' תקי' או'. עצ' בפ' ותק עצמה בפני תרועה – תרועה ותקעתם

 בפני' תקי, ותקעתם ל"ת מה הא. אמורה קיעהת הרי ובהקהיל' או כשהוא. מדבר

', מנ' תרוע לאחר' תקי[ ו' ]תרו בפני' תקי אלא לי אין או. עצמה בפני' ותרו' עצ

' תקי להלן' האמ' תרו מה'. תרו להלן' ונא' תרו כן' נא'. למסע יתקעו' תרו ל"ת

 להלן אף' תרו לפני' תקי כן ומה'. תרו לאחר' תקי כאן' האמ' תרו אף', תרו לאחר

' או הוא הרי' או ברוקה בן יוחנן' ר. ותוקע ומריע שתוקע למדנו הא. תרועה' תקי

 למדנו הא. לתרועה שנייה שתהא' לתקי אב בנה אלא שנית ל"ת אין'. תרו ותקעתם

 מה, תרועה ל"ת'. מנ השנה בראש, במדבר אלא לי אין. ותוקעין ומריעין שתוקעין

. ותוקע ומריע תוקע כאן' האמ תרועה אף, ותוקע ומריע תוקע להלן' האמ' תרו

' תרו שופר והעברת(, כד כג ויקרא' )תרו זכרון שבתון. השנה בראש תרועות שלש

, ואחת אחת לכל תקיעות שתי(. א כט במדבר) לכם יהיה תרועה יום(, ט כה שם)
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 ואחת תורה מדברי שתים. תרועות' וג תקיעות שש השנה לראש למידין נמצינו

' תרו יום', התו מן' תרו שופר והעברת', התו מן' תרו זכרון שבתון .סופרין מדברי

 מדברי ושתים תורה מדברי אחת' א נחמני בר שמואל. בא הוא לתלמודו לכם יהיה

 לתלמודו' לכ' יה' תרו ויום' תרו' שופ' והעב', התור מן' תרו' זכר שבתון. סופרין

 .(176-175' עמ (,כהנא) עג אפיסק בהעלותך פרשת במדבר ספרי) בא הוא

 ּוְתַקְעֶתם( ה: ")ותרועה תקיעה, מובחנים קולות שני לעניין ז-ובמדבר י,  את דורש המדרש בעל

ים ַהַמֲחנֹות ְוָנְסעּו ְתרּוָעה ְדָמה ַהֹחנִׁ ית ְתרּוָעה ּוְתַקְעֶתם( ו: )קֵׁ נִׁ ים ַהַמֲחנֹות ְוָנְסעּו ׁשֵׁ יָמָנה ַהֹחנִׁ  ְתרּוָעה תֵׁ

ְתְקעּו יֶהםְלַמסְ  יִׁ יל( ז: )עֵׁ ְתְקעּו ַהָקָהל ֶאת ּוְבַהְקהִׁ יעּו ְוֹלא תִׁ  ותרועה שתקיעה, האחרון מהפסוק ברור" .ָתרִׁ

. ובתרועה בתקיעה מדובר, נוסעים כאשר אך ,לתקוע יש ישראל בני את להקהיל כדי. שונים צלילים הם

 לכן. שונים צלילים בשני אלא, פרהשו בתקיעת שהופק תרועה בקול לא מדבר" ְתרּוָעה ּוְתַקְעֶתם" הביטוי

 ולאחר תקיעה קודם הוא סדרם כי וגם, ובבירור בנפרד אחד כל, צלילים בשני מדובר כי לומד הדרשן

 המופיעים ,"למסעיהם יתקעו תרועה"ו" תרועה ותקעתם, "הביטויים שני. תקיעה ושוב, תרועה מכן

 . ביניהם הולהבחנ הצלילים לסדר הטכנית כאסמכתא משרתים, אחד בפסוק

 ,כט במדברב אחד ומפסוק כה-ו כג בוויקרא הפסוקים משני נלמד ,שלוש של שלוש ,הסדר

 בחודש באחד מדברים 1, כט ובמדבר 24, כג ויקראוש מכיוון. השביעי בחודש במועדים המדברים

 הלימוד מהו החכמים נחלקו, השביעי בחודש העשר, הכיפורים ביום מדובר 9, כה בוויקראו השביעי

 של מקורו .צלילים שלושה בכל אחת מהןש סדרות שלוש שיש היא המסקנה. מדרבנן ומה מדאורייתא

 .המקרא פסוקי בדרשת הזה הסדר

 המבוסס מדרשי לימוד מספקים אלא ,לדיון חדשים נושאים מעלים לא התנאיים ההלכה מדרשי

, עצמם בצלילים םמתמקדי המדרשים. ובתוספתא במשנה המובאות להלכות המקראיים הפסוקים על

 של הפיזית בשלמות הכשרים הצלילים של תלותם על כלל מדברים לא אך, מספרםב, ובסדרם בסוגיהם

, הכנסת לבית מחוץ הקולות שמיעת או הד יוצר חלל לתוך תקיעה, החריגים המצבים גם. שופרה, הכלי
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 בחודש באחד ריםשמדב מהפסוקים עליהם ללמוד שקשה מכיוון אולי. אלו במדרשים נדונים אינם

 .בו ובתרועה השביעי

 .ותרועה תקיעה, בצלילים הקשורים השורשים של קרויותיהה על מסתמכות מהפסוקים הדרשות

 הקשרם את או הפסוקים של הרעיוניות המשמעויות את מביאות שאינן ,בלשניות טכניות דרשות אלו

 .עלמא לכולי והידועות קיימותה ההלכות את המקיימים במדרשים שמדובר להסיק אפשר. הדיון לתוך

 

 השנה ראש מסכת ,ירושלמי

 . קטנים נוסח בשינויי לעתים, הירושלמי בתלמוד גם רובםב מופיעים לעיל שנדונו ההלכה מדרשי

 כפל כל לדרוש שנהג ,עקיבא רבי של לשיטתו בירושלמי יוחס וסדרם הקולות מספר על המדרש

 של לשיטתו הקולות ומספר הסדר נלמד איך שואלתו הזה המדרש את ממשיכה הגמרא. להלכה לשון

 :עקיבא רבי של מזו שונה שהיא ,ישמעאל רבי

 ".שנית תרועה ותקעתם" ".תרועה ותקעתם" .ישמעאל 'ר תני .ישמעאל 'כר

 את ובהקהיל" 'והכ .תרועה היא תקיעה היא .תימר אין ".למסעיהם יתקעו תרועה"

 .(675, עמ' ה"ה'/ד נח ג"פ ההשנ ראש ירושלמי) "תריעו ולא תתקעו הקהל

רבי ישמעאל ש הקושי. לעיל בספרי ראינוש כפי י במדבר מספר הפסוקים את דורש ישמעאל רבי

 ולא השנה ראשב לא מדבר הכתוב אין. הפסוקים של בהקשרם, שם שראינו קושי אותו הוא כאן מעלה

 עקיבא רבי לשיטת, ישמעאל רבי של שיטתו לעומת .במדבר ישראל מחנות בנסיעת אלא ביובל

 נראה. השנה ראש של לאלו זהים שדיניו נקבע שלגביו, ביובל או השנה ראשב ישירות מדברים הפסוקים

 כי להניח אפשר מידה באותה אך. באמת נדונה אינהש קיימת למסורת מקיימים במדרשים מדובר כי

 לפי הזו ההלכה קיוםל האסמכתא את מביאים הם ולכן, לבסס מעוניינים ל"שחז חדשה במסורת מדובר

 לתקוע יש ישמעאל רבי של לשיטתו וגם עקיבא רבי של לשיטתו שגם יוצא כך. המדרשיות השיטות שתי

 .תקיעה, תרועה, תקיעה הוא והסדר ,שלוש שלוש של שלוש של בסדרות
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 השופר את להפוך אפשר האם: הכשר הצליל הפקת בדרך קשור מעלההגמרא ש נוסף נושא

 ?הצר הצד עבר אל שלו הרחב מהצד ולתקוע

 לא .כשר מבחוץ .פסול מבפנים גרדו .הדא מן נישמעינה .מהו הפכו .בעי אבינא 'ר

 ביטל לא וזה חללו ביטל זה .לזה זה בין מה .פסול הפכו אם הא .גרדו אלא 'אמ

 .(676, עמ' ז"ה/א טור נט ג"פ השנה ראש ירושלמי) חללו

 שגרירה לכך הסיבה כי לומדים ,השופר להפיכת מבפנים הגרירה פעולתל ההשוואה מתוך

" האוויר עמוד" נוצר בוש המקום. השופר חלל את ממעיטה אינה זו שפעולה בכך טמונה כשרה מבפנים

 מהצד, הפוך בשופר התקיעה, הגרירה לעומת. לשבחו אף יכולו הצליל מאיכות גורע לא ,וגדל מתרחב

 .הצליל באיכות געתופו החלל את מקטינה, הצר הצד ןלכיוו השופר של הרחב

 עקיבא רבי של, השיטות שתי לפי דרשות: רב אינו התנאי החומר על בירושלמי שנוסף החומר

 איכותו את שמשנה ,ההפוך מהצד לתקוע והאיסור; םמספרו הצלילים סדר בנושא, ישמעאל רבישל ו

 .הצליל של

 ואינן וידועות תמקובלו הן, ואיכותם סדרם, השנה ראשב השופר צלילי לגבי שההלכות נראה

, פסיקה לאותה מביא שבסופו ,שונים מדרש בתי שני של השיטות לימוד. שאלות או מחלוקות מעוררות

 מקרי של בלבד תאורטית כבדיקה נשמעת הפוך בשופר התקיעה לע השאלה, כן כמו. בלבד אקדמי נראה

 .אפשריים קיצון

 

 השנה ראש מסכת ,בבלי

 היא 541,במלואם כמעט מצטטת הגמרא בבבליש, ובתוספתא השבמשנ וההלכות ההלכה מדרשי לעומת

 ראשב תקיעה וקול תרועה קול להשמיע ווייהצ עצם על ,יותר והעקרונית הבסיסית השאלה את שואלת

                                                                 
 .א"ע לד-ב"ע לג השנה ראש בבלי ראו 541
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, השנה ראשב שופר קול להשמעת נוספות מטרות יש כי מתברר ,אלו בשאלות הדיון בעקבות. השנה

 .יותר טובה בשנה ותולזכ ישראל על המקטרג השטן את לבלבל שהן

 תוהה הגמרא. השנה ראשב התקיעה עצם על ששואל ,יצחק רבי דברי מובאים ב"ע-א"ע טז בדף

 אפשר לכן, הציטוט את מביאה אינה הגמרא. השנה ראשב לתקוע כתוב שבתורה מכיוון, שאלתו על

 דומה שוניל במבנה. תקיעה קול להשמיע בציווי שמדובר להבין ניתן שמהם פסוקים כמה על לחשוב

 הובא כאן אך ,"אמר רחמנא"וב זהה בתמיהה נענית זו שאלה גם .תרועה לגבי השאלה גם נשאלת

, מהתורה ונענות מדי ברורות שהשאלות מכיוון". תרועה זכרון" :24, כג ויקראומ הציטוט של תחילתו

, הצליל לש טיבו על שואלים לא. מאליה מובנת פחות, אחרת בשאלה מדובר שכנראה מדייקת הגמרא

 מכאן" ?עומדין כשהן ומריעין ותוקעין יושבין כשהן ומריעין תוקעין למה: "הכפלת התקיעות על אלא

 מסוימת גוף תנוחת בכל אחת מהןו ,תקיעות של שתי סדרות יש: חדשות הלכות שתי מדיםול אנו

 יאה הכפולה הפעולה מטרת. בעמידה – היוהשני בישיבה תנשמע נההראשו :מהשומעים הנדרשת

  .השטן את", האויב את לבלבל"

 למה, "יצחק' ר של לשאלתו המקורית התשובה היא" השטן את לערבב כדי" ,הלבני של לדידו

 בו אין הלבני של שלדידו ,תיקון היא ובעמידה בישיבה התקיעות על השורהו?" השנה בראש תוקעים

וגיה המקורית, התקיעה אינה אם כך, לפי הס 542, ושנוסף בשלב יותר מאוחר של עריכת הסוגיה.צורך

מנומקת על ידי פסוקי התורה, אלא על ידי הסבר אגדי: תוקעים בשופר כדי לבלבל את השטן ולזכות 

אודות שני סדרי תקיעות היא התפתחות  על , נראה כי המסורתעל כך בגזר דין טוב ובשנה טובה. נוסף

השאלות וההסבר  ,עורך הסוגיה מאוחרת לרבי יצחק, אך כבר מוכרת לעורכי התלמוד. לדידו של

זו הסיבה שהוא בוחר לפרש את שאלתו של  .למצווה שמוזכרת בתורה ברורים מאליהם ולכן מיותרים

 בכוחה יש ,הדין לפני ,השנה בתחילת התקיעהבה ובעמידה. יסדרים ביש תרבי יצחק אחרת, כשאל

 בני של הסיכויים מכך כתוצאה. ןהעליו הדיין לפני ישראל על לקטרג ממנו למנוע וכך השטן את לבלבל

                                                                 
 השטןש כך על ,וירושלים ציון אהבת דברי את ,6 בהערה ,שם מצטט הוא. שפ' עמ, ה"ר, ומסורות מקורות, הלבני ראו 542

 .(57-56)עמ'  דווקא בעמידה לתקוע צורך ואין תקיעות של סדרות שתי שומעהוא  כאשר לבהנ
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 שהשתמע כפי ,אחת פעם רק ולא םיפעמי לתקוע יש לכן. בדין משתפרים טובה בשנה זכותל ישראל

 .הקודמים ומהמקורות מהתורה

, חצוצרות שתי ידי על השופר ליווי לגבי השאלה נשאלת, א"ע כז בדף, ג, א במשנה הדנה בסוגיה

? השופר צליל את מטשטשים אינם החצוצרות צלילי האם: ללעי בה שדנתי במשנה מתואר שזה כפי

 את שמעו לא אם גם, חובה ידי כיציאה, בו מאריכים כאשר, השופר של צלילו סוף את לחשב ניתן האם

 הארוך הצליל את לחשב ניתן האם? החצוצרות בגלל ומובחנת ברורה בצורה הצליל של תחילתו

 מהרובד הן והמסקנות השאלות .הברייתות ועל נההמש על מתבסס הדיון? צלילים כשני במיוחד

, זאת לעומת .צלילים לשני אחד מאדם שבא אחד צליל לחלק אפשרות אין: מעניינת התשובה. הסתמאי

, בריתה בני על חביבה השופר שמצוות מכיוון. שונים אנשים משני שבאים הצלילים בין להבדיל אפשר

 חשובה יסוד כהנחת מניחה הסוגיה. להבדיל ויצליחו ובהח ידי לצאת כדי צלילו את לשמוע יתאמצו הם

 המשתמעת נוספת הנחה. שמיעתם חובת ידי לצאת כדי וברורים מובחנים בצלילים הצורך את ובסיסית

 .אגב כדרך ולא ומכוונת פעילה שמיעה היא שופרה קול תששמיע היא מהסוגיה

כפי  החצוצרות בליווי שופרלתקוע ב שרצה ,שמואל בר פפא ברב מעשה מובא הסוגיה בהמשך

במקדש בלבד. הברייתא, ה עשלנמתייחס נאי משהרבא מעמיד אותו על טעותו: התיאור  שנאמר במשנה.

פי שרצה רב פפא, כ שנהגו תרדיון ורבי חלפתא רבימעשי  עלת מספר המובאת כדי לחזק את דברי רבא,

 שופר, אחרות במילים .בלבד דשהמק ביתשל  הגונאך חכמים לא קיבלו את מעשיהם בטענו שזה היה 

 משמרת שלנו שהמשנה יכול. הבית ובהר המקדש בית של המזרח בשערי רק נהג חצוצרות שתי בליווי

 .הבית ימי של והמפואר הטקסי המנהג תיאור את

 :מהכתובים המנהג של תוקפו את לומד ,לוי בן יהושע רבי ,הנודע הדרשן
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 וקול בחצצרות( "צח תהלים). קראה מאי .לוי בן יהושע 'ר ואיתימא רבא 'אמ

 ".שופר וקול חצוצרות" דבעינן הוא" ייי המלך לפני", "ייי המלך לפני הריעו שופר

 543.(א"ע כז השנה ראש בבלי) לא בעלמא אבל

 ,הבית הר על' ה המלך לפני, המרחבי במובנו מתפרש" ייי המלך לפני" הביטוי ,זה מדרש לפי

 משפטיאת ו האחרים המדרשים את מסוימת במידה סותר זה שמדר. אחר מקום בשום ולא ,במקדשו

 המעשה את לקשור מבלי ,כללי באופן הוא ברוך הקדוש לפני כמעשים התקיעות את הדורשים ל"חז

 .מסוים גאוגרפי למיקום או למרחב

 מביאות הברייתות. עליו להשפיע העלולים והגורמים הצליל של מהותו בבירור ממשיכה הגמרא

 : הקולות של כשרותם על להשפיע שעלולים ,בשופר הנעשים שינוים של הארוכ רשימה

 הנחת במקום זהב ציפהו .כשר גלדו על והעמידו גרדו .כשר וקצרו ארוך .]היה[ר'ת

 אם מבחוץ. פסול מבפנים זהב ציפהו. כשר פה הנחת במקום שלא .פסול פה

 את מעכב אם .וסתמו ניקב. כשר לאו ואם .פסול שהיה מכמות קולו נשתנה

 פנימי קול אם ]ותקע בו[. שופר בתוך שופר נתן. כשר לאו ואם .פסול התקיעה

בין מבפנים  גלדו על והעמידו גרדו .ר'ת. יצא לא שמע חיצון קול ואם .יצא שמע

 ואם .יצא שמע פנימי קול אםותקע בו.  שופר בתוך שופר הניח>. כשרבין מבוץ 

 דהפכיה תימא לא .פפא רב 'אמ. יצא אל בו ותקע הפכו. <יצא לא שמע חיצון קול

 'דאמ א.מתנ כדרב - '.טעמ מאי. הרחב את וקיצר הקצר את שהרחיב אלא תונאיככ

 כז השנה ראש בבלי) [בעינן] העברתו דרך. "והעברת( "כה ויקרא) אמתנ רב

 544.(ב"ע

 שנדונו, ובירושלמי בתוספתא ,במשנה לחומרים בחלקן מקבילות היותן למרות, אלו ברייתות

 ציפוי בעת הקול שינוי של ואפשרות גלדו על השופר העמדת: חדשים נושאים שני מביאות, לעיל

, הנושא חשיבות על מצביע בלבד קטנים יםישינוב המקבילים והמקורות הברייתות ריבוי. מבחוץ

                                                                 
 .140לפי כ"י מינכן  543
 .140לפי כ"י מינכן  544
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 המובחן, הברור, הטבעי הצליל חשיבות. נוסחים מספר נשתמרו ולכן, רבים מדרש בבתי נלמד שכנראה

 חומרה לערבות  מוסיף אינו עצמו הבבלי אך. המצווה במילוי מרכזי כנושא ושוב שוב עולה מובדלוה

 .למעשה פסיקה שמצריך כחומר ולא בלבד הלימוד למטרות בחומר כעיסוק זאת לפרש אפשר. התנאי

: שופר של המקורית הטבעיות של מרובה חשיבות משתמעת מתנה ורב פפא רב של מדבריהם

 על הקרן של הגדילה כיוון כאן משמעותה הטבעית הדרך. הטבעית בדרך בו והתקיעה הטבעית צורתו

 אך, דרכים מיני בכל אותו ולשנות בשופר שונות פעולות לעשות אפשר 545.להפך ולא הבהמה של ראשה

 546.המקורי קולו את לשמר שאיפה תוך הקרן גדילת של הטבעי ובכיוון בצורה בו לתקוע יש

 השומעים ביכולת וגם ,והטבעית הנכונה בדרך שופרה של קולו פקתבה הרב הדיוק עם יחד

 :כשר בשופר קול כל של ההכרעה מובאת, הקולות משאר ולהבדילו להבחינו

 לכאן ויראה בידו שיאחזנו כדי .גמליאל בן שמעון רבן פירש .תקיעה שיעור וכמה

ות פרבשו כשרין הקולות שכל .כשר 549צרור או עבה 548או דק קולו היה 547.ולכאן

 550.(ב"ע כז השנה ראש בבלי)

 בקול הדיוק לגבי ההלכות את נבין איך, מלכתחילה כשר קול הוא מוציא ששופר קול כל אם

 צליליו שכל לטעון אפשר לאחריו גם, בשופר שינוי נעשה אם גם הרי? עליו אפשרית השפעה כל ומניעת

 ולא המסוים השופר של בקולו מדובר כי לי ונראה. מוזיקלי או אקוסטי סטנדרט איזה אין הרי, כשרים

 כל. ממנו להפיק אפשרש הקולות מגוון, דיוק ליתר או, קולו יש שופר לכל. ומופשט כללי שופר בקול

 .כשר כולו הטבעי המגווןו ,לפסול נחשב האיכותית מהבחינה הזה מהמגוון שינוי

 :אורכםו טבעם, המיוחדים הקולות שאלת נדונה בבבלי גם ,םיהתנאי במקורות כמו

                                                                 
 בבלי" )גדילתן ךדר אלא בהן יוצא אדם אין כולן המצות כל: "דומה דבר נאמר בסוכות המינים ארבעת מצוות לגבי גם 545
 .נענוע בעת מאוגדים בהם לחזיק יש בהש הצורה היא היא גדלים הצמחים בהש הצורה(. ב"ע מה
 במקווה גם. ביותר המעולה למקווה נחשבים חיים מים. במקוואות גם חשיבותה את מזכירה כאן המדוברת הטבעיות 546
 והשמירה הזו הטבעיות כי נדמה. המצווה עיקר הם ,םהשמי מן ישריה המגיעים אלו אלא, שאובים שאינם, חיים מים בנוי
 .בריאתולו הוא ברוך קדושל הקשר את מדגישות הטבעי הסדר על

 .ברורה לא אחרת מילה כתובה ומעליה" יפה"ל ודומה שנמחקה מילה כאן יש לונדון י"בכ 547
 ".עבה דקאי" דוןנלו י"בכ 548
 .יבש בקול מדובר כי מפרש אתר על י"רש 549
 .140ינכן לפי כ"י מ 550



285 

 

 דכולהו ותתקיע חשיב קא דידן תנא .אביי אמר .כתרועה תקיעה שיעור .והתניא

 תרועה שיעור" .באאב חד חשיב קא ברא תנא. ביאב דכולהו תרועותכ באבא

 .פליגי ודאי בהא .אביי אמר .שברים שלשה תרועה שיעור .והתניא. "יבבות כשלש

 באמיה 'וכת .יבבא יום .נןומתרגמי ."לכם יהיה תרועה יום" (כט במדבר) '.כת

. האיי "ותייבב" סבר מר. וכו' "ותיבב נשקפה החלון בעד" (ה שופטים) דסיסרא

 .(ב"ע לג השנה ראש מסכת בבלי)הוא  גנוחי .סבר ומרילולי הוא. 

 שלא הברייתות על מבוסס אך, והסתמאי האמוראי, מאוחרים ברבדים מתרחש בסוגיה הדיון

 לבין המשנה בין הסתירה את ישביל אביי של סיונוינ למרות. ינושביד התנאים בציובק נשתמרו

 לפי: שופר קולות של הנדרש אורכם לגבי שונות מסורות קיימות היו כי בבירור משתמע 551,הברייתא

 ,המשנה לפי. זהה אורכן ,הברייתא ולפי; תרועההמ השלוש פי, ביותר הארוך הקול היא תקיעה, המשנה

 . לנו נמסר לא שבריםהו יבבותה של אורכם. שברים שלושה – הברייתא ולפי ,יבבות שלוש היא התרועה

 הלימוד מהלך. שברים להם קוראת הברייתא .יבבות נקראים ביותר הקצרים הקולות ,במשנה

 בכי של תיאורו על גם שמסתמך ,"תרועה יום" הביטוי של לארמית תרגומו הוא "יבבות": מאוד מעניין

 לא הזו הסוגיה? תרועה, כיללות או ,שבורות אנחות, כגניחות הוא האם: הזה הבכי קול מהו. סיסרא אם

 .אורכו מבחינת ולא הקול של אופיו מבחינת לא ,הוכרעה

, סיסרא אם של אלו כמו הבכי קולות הן היבבות ,לדבריו הסתמאית התוספת לפי או ,אביי לפי

 . רעות שמבשר הלב קולות, מהייא וגעגוע תסכול של בכי זהו. לבוא שבושש בנה את המבכה

 בצורה התקיעות סדר את קובע אבהו רבי,  הצליל ואורכו של אופיו שאין הכרעה על מכיוון

 כל חובת ידי לצאת מנסה הוא כי נראה הסוגיה מתוך. תקיעה, תרועה, שברים שלושה, תקיעה: הבאה

 .נכונה אחת שיטה לפסוק ולא השיטות

                                                                 
 באורכן זהות שהן ,הראשונות בתקיעות מדובר ,י"רש של לדידו. אביי של פירושו לגבי הראשונים כבר ונחלקו 551

 כשוות השלמה הסדרה של התקיעות בשש מדובר ,ם"הרמב ולפי. נדונות אינן תרועותה שלאחר והתקיעות, לתרועות
 . התרועה חצי אהו התקיעה של אורכה, אחרות במילים. שלה התרועות לשלוש
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 ילולי וא .נפשך ימה. תקיעהו תרועה בריםש שלשה תקיעה .סרייבק אבהו 'ר אתקין

 שברים שלשה תקיעה [יבי)( ]ל הוא גנוחי אי .ותקיעה תרועה תקיעה עבידילו הוא

 ודלמא .עוירא רב לה מתקיף. הוא ילולי וא הוא גנוחי או ליה קא!ספ!מ .ותקיעה

 תרועה תקיעה עביד הדרד .לתקיעה תרועה בין שברים ימפסק וקא אהו ילולי

 שברים בין תרועה מפסקא וקא אהו גנוחי ודלמא .רבינא לה מתקיף. ותקיעה

. או יל מאל אבהו 'ר יהכי. תקיעה שבריםשלושה  תקיעה עביד והדה. לתקיעה

 גנח דלמא ליה קא?ספ?מ נן.עבדיקא  הא ו גנוחי הואא נן.עבדיקא  הא ילולי הוא

 יליל דלמא הותקיע שברים שלשה תרועהו תקיעה ה.איפכליבי נמי  הכי וא. ויליל

 .(א"ע לד השנה ראש בבלי) ילילמ והדר אינישגנח מגנח  .דמילתא סתמא .וגנח

 לימרינהו הלכך" של הדוגמ עוד בעצם שהיא ומציעה אבהו רבי של שיטתו את מבררת זו סוגיה

 ,זו בפרשנות. צערו קולות ומשמיע ובוכה המצטער האדם לקולות כאן מושווים שופרה קולות". לכולהו

 להפעיל העליון לשופט לגרום כדי מר ובכי תחנונים הם הוא ברוך הקדוש לפני המתפללים ושיםשע מה

 552.הרחמים מידת את

 לבין המיוחדות הברכות בין היחס הוא הלב תשומת את לו מקדישה שהגמרא חדש נושא

 :התקיעות

. תוקע מריע תוקע ותוקע ומריע תוקע ופר?ש? לו נתמנה כך ואחר שבירך מי"

 שופר ולה הוה ?א?ה ה.מעיקר שופר ליה ?ה?הו דלא טעמא. עמים"שלושה פ

 קם שמואל בר פפא רב <.להו שמע ברכות סדר >על להו שמע כי 553המעיקר

 בחבר אלא .רבא ליה אמר. לי קע?ת? לך נהירנא כי .לשמעיה ןל ר?מ?א ?י?לצלוי

 [בריםד] במה .ברכות סדר ועל הסדר על שומען שומען כשהוא .הכי נמי תניא. עיר

                                                                 
 הברכות סדר על ובמעומד במיושב לתקוע נוישביד המנהג כי עונה גאון האי רב. 68-60' עמ, ה"ר, הגאונים אוצר ראו 552
 בתקיעות שונות מסורות שתיקן ,אבהו תיקוני משווה הוא. מסיני למשה הלכה, הנביאים מימי לבנים מאבות קבלה הוא

 וההוכחה מסיני למשה הלכה הוא המנהג ,לדידו. (67' עמ, שם) כנסת בבתי זמנםב כבר המתקיימים שונים תפילה למנהגי
 לדברי ניגשים, בידינו והעקרוני הטוב שהמנהג אחרי רק. (62' עמ ,שם) דבר עמא מה וחזי פוק: כך נוהג העם שרוב היא

 .העיקר את לבטל כדי בהם אין אך ,גמראהו משנהה
  .סופר כתוספת השורה מעל כתוב מעיקרא לונדון י"בכ 553
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. ברכות סדרה על ושלא הסדר על שומען עיר בחבר שלא אבל .עיר בחבר .אמורים

 ומצוה. לו מברך חבירו אין בירך שלא ויחיד .לו תוקע רו?י?חב תקע שלא ויחיד

 ובאחת תוקעין באחת עיירות שתי .צדאיזה כ. רכין?ב?מ?ה? מן יתר בתוקעין

 איה .פשיטא. שמברכין למקום ?ך?הול}ואין{ ואין שתוקעין למקום ךהול מברכין

 לד השנה ראש בבלי)'ג דהיא ודאי }ואין{ >והאי< ספק דאע .דרבנן הא דאוריתא

 554.(ב"ע

 וחשיבות קדימות לה יש ולכן, מדאורייתא היא שופר תקיעת מצוות כי בבירור עולה זה מדיון

 שראינו המדרשים את תסותר זו קביעה. מדרבנן מצווה שהן מכיוון, הברכות של אלו על העולות, יתרות

 הברכות ,המדרשים לפי. לעיל מהבבלי המצוטט הקטע לפני ממש שמופיעה הברייתא את וגם 555לעיל

 לכן .ובעצמו בכבודו הוא ברוך הקדוש דברי הן ,ב"ע לד בבבלי הברייתא ולפי ,התורה מפסוקי נדרשות

 .הן מדאורייתא גם הברכות

 של עדיפותן את בפירוש שקובעת הברייתא מובאת, והברכות התקיעות למקור קשר בלי אך

 יש, המצוות בשתי לזכות אפשרות בעירך אין אם. השנה ראש מצוות לענייני הברכות פני על התקיעות

 .הברכות פני על התקיעות חובת ידי היציאה את להעדיף

 . הברכות של סדרן לפי נשמעות התקיעות 556:הברכות לבין התקיעות בין הדוק קשר גם יש

 גם. זה ריטואל עבורב, מנייןל או לקהל, העיר לחבר הדרישה, נוספת דרישה גם כאן תמושמע

 זו דרישה. העיר בחבר רק נדרש הברכות לבין התקיעות בין בסדר הצורך ,הברייתא לפי וגם רבא לדברי

 .בלבד יחידים כתפילת ולא ציבורי פולחני כמעשה נתפש התפילה של זה שחלק כך על מצביעה

 

                                                                 
 .319(, JTSלפי כ"י ניו יורק ) 554
 .184-183' עמ(, כהנא) ז"ע בהעלותך במדבר ספרי, ב"הי א"פ השנה ראש תוספתא ראו 555
" מזכיר הוא למה למלכיות תוקע אינו אם עקיבא רבי ליה אמר: "במשנה עקיבא רבי מדברי בבירור משתמע הזה הקשר 556

 (.ה, ד השנה ראש משנה)
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 מצטט ,הנדון בנושא התנאי החומר לע רובוב מסתמך, הירושלמי כמו בדיוק, בליהב התלמוד

 .למעשה הלכה רובו את מקבל וגם בהרחבהאותו 

 בשטן למאבק שופר קול השמעת בין קישורה. הבבלי לתלמוד ייחודיים ,חדשים נושאים גם יש

 מעניין. סיסרא אם יבבותכ המזוהה הקול של איכותו גם כן כמוו לכך קודם חיבור בשום מוזכר אינו

 .הלכתי בירור בתוך חשוב תפקיד להן שיש ,אגדיות הרחבות שאלו

 היה ואיך היום שופר קול משמיעיםשבה  בין הדרך ההשוואה, הנוסטלגי הנושא גם נדון בבבלי

 .יותר רבים וטקסיות ועוצמה קולות ריבוי היה הבית שבתקופת ברור. הבית בתקופת זאת לעשות נהוג

 הבטוח מקומם על מעידות עם ברוב להישמע ותשחייב התקיעות של והמרכזיות תהחשיבו

 .הקולות של הנכון והסדר האורך בעניין למחלוקות עקבות עוד שיש בזמן, במסורת הקולות של והקבוע

 קיימות והיו סופית נקבע לא התקיעות סדר אבהו ביר ימי שעד לכך עדות מספק הבבלי, שני מצד

 .שונים קומותבמ אחדות מסורות

 

 אמוראיים אגדה מדרשי

 אגדה במדרשי השנה ראשב המיוחד ולסדרם לצליליו, שופר של לקולו הקשורים מדרשים מצאתי לא

 טבעו, שופר קול של ההלכתי בפן עוסקים אינם אגדה מדרשי הרי :ביותר טבעי שהדבר יכול. אמוראיים

 .ותפקידה התרועה במשמעות אלא ,וכמותו

 .כהנא דרב בפסיקתא נמצא הצליל של מטרתוב מסוימת במידה קעוסש יחיד מקור

(. ו: ג עמוס' )וג בעיר רעה תהיה אם יחרדו לא ועם בעיר שופר יתקע אם[ א]

, המדינה בני לכל מזהיר והיה אחד זקן בה והיה בגייסות משובשת שהיתה למדינה

 באות ותהגייס היו לו שומע היה שלא מי וכל, יצולנ היה לו שומע שהיה מי כל

 .(347, עמ' שובה – כד הפסק( מנדלבוים) כהנא דרב פסיקתא... )אותו והורגין
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 ברעה הקשור, מחריד כצליל השופר תקיעת מתוארת בוש, מעמוס הפסוק את מפרשת הדרשה

 הוא זה בפרק ונלעניינ שחשוב מה. השופר של תפקידו על ומפרט ממשיך המדרש. העיר אל הבאה

 . זהרהאכ לתפקידו קשור אלא ,מחריד אופי בעל קר אינו השופר של שקולו

 

 סיכום

, הצלילים סוג: ההלכתית מהזווית השופר בקולות הדנים ,ואמוראיים תנאיים מקורות סקרתי זה בסעיף

 שעליהם, אמוראיים ולא תנאיים לא, רבים מדרשים אין, מועט המקראי שהחומר מכיוון. וסדרם מספרם

 שעליו הלכתי בסיס יוצרים אלו קבצים שני אך. ובתוספתא במשנה המסורות ההלכות את לבסס אפשר

 .חריגים למצבים בעיקר הנוגע הדיון את מרחיבים, הבבלי בעיקר, התלמודים

 אין ,הבבלי לפי. הבית חורבן: המציאות משינוי שנבע הלכתי שינוי עולה והבבלי המשנה מתוך

 את לשמר בוחרים המשנה שעורכי ביותר יןמעני. השנה ראשב השופר תקיעת בעת חצוצרות ליווי כבר

 ,אידיאולוגיות מסיבות לבד. הבית קיום בעת המציאות את מתארותה המשולבות התקיעות על המשניות

 דווקא פנימה נכנסו המשניותש אפשר, הלומדים של בתודעה הבית זיכרון את לשמר לרצון הקשורות

 .בתענית חצוצרותהו השנה ראשב השופר, היום של עיקרו על משמעית חד קביעה בהן שיש מכיוון

 בכל. עליו להשפיע העלולים ולגורמים וברור נפרד כקול שופרה לקול דיון מוקדשבמקורות רבים 

 התפתחות על מצביעה זו עובדה. שבמשנה הבסיסית הרשימה על חדש מידע נוסף מהחיבורים אחד

 .הנושא חשיבות ועל הדיון

ינם א אלה נושאים. אחרים בחיבורים גם זהה בצורה צוטטומ במשנה כבר נקבע הצלילים מספר

 הייתה: גאון האי רב לפי המשנאית הקביעה את לפרש אפשר. השני הבית ובספרות במקרא מוזכרים

 ,למשנה קודם עלה לא הנושא. אותה משמרת והמשנה ,מסיני למשה הלכה, קבלה, עתיקה מסורת בידינו

 הצלילים מספר בעניין לא, בעניינן ספק שום היה ולא כול נילעי המקדש בבית נעשו שהתקיעות מכיוון

היו אמונים על שמירתם של המנהגים האלו ומסירתם  ,הממונים על התקיעות ,הניםוהכ. על אופיים ולא

 קובעיהיו ל המשנה עורכיאת ההתפתחות הזו בדרך הפוכה:  לראותאפשר  ,כמובןלדורות הבאים. 
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 והמנהגים המסורות רבו חורבנו לאחר ,המקדש בבית מסורות והי אם גם. מעצביהלו חדשה מסורת

 .אחת קונפורמית לקביעה להגיע מנסים והחכמים

 התנאית בספרות נדון אך, השני הבית בספרות ולא במקרא נזכר אינו המיוחדים הצלילים סדר גם

 ונפסק נסגר טרם הנושא התלמודים בתקופת שאף מעידות ושונות רבות מסורות. רבות והאמוראית

או מקבצים  התוספתאמ מוכרות שאינן ,בתלמודים המובאות הברייתות מספר. סופית בצורה להלכה

 בפעם עולה הנושא. שונים מדרש בבתי שנלמד הנושא חשיבות על ומצביע ,יחסית גדול ים אחרים,יתנא

 שנשכח אחרי חדשה מערכת ליצור סיוןינ כאן יש אולי. המקדש בבית שתקעו אף ,מהמשנה הראשונה

 .במקדש מהנעשה מובדל יהיהש ,שונה משהו ליצור או ,המקדש בבית הנהוג

יבבה ובכי. זוהי המסורת היחידה שמופיעה  ותקול םהראש השנה ל יםקולות השופר הראוי

ישמע באחד בחודש יקול בדיוק  הבעקביות מן המקרא אל התלמודים. אמנם המקרא אינו מדייק איז

ר קולות שופר המבטאים שמחה וחגיגה, אך בפירוש מתוארים בו גם קולות , מזכיעל כך השביעי, ונוסף

 בכי ואזהרה המושמעים על ידי השופר.

 

 הברכות סדר. 4ד. 

 אינה המיוחדות הברכות שלוש את לברך החובה עצם, זה בפרק הקודם בסעיף וגם, ג בפרק שנאמר כפי

 ,אחדות מסורות מובאות יםיוהאמורא יםיהתנא במקורות. במדרשים לכתוב נסמכת אך בתורה מפורשת

 אם ויכוח קיים אף .המיוחדות הברכות אמירת לחובת להגיע כדי השונים הפסוקים את שדורשות

 את לברך החובה את רק לא לקבוע אפשר ,השונים המדרשים לפי. מדרבנן או מדאורייתא הן הברכות

 .העמידה בתוך ומקומן הברכות סדר את גם אלא, הללו הברכות

 הנוגע, עריכתם של הכרונולוגי סדרב, והאמוראיים התנאיים המקורות אחרי נעקוב זה יףבסע

 .לגביו ההלכתיות ולדרישות למשמעותו, המיוחדות הברכות לסדר
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 השנה ראש , מסכתמשנהסדר הברכות ב

 המיוחדות הברכות סדרב אחרת או זו בצורה עוסקותש משניות שלוש יש ד, בפרק ,השנה ראש במשנה

 מתחילה אףהיא ו, העמידה בתוך ומקומן הברכות של לסדרן כולה מוקדשת ה משנה. השנה ראשל

  .הברכות של סדרן על עקיפה בצורה שמעיד חומר יש ט-ו ו במשניות ."ברכות סדר: "במילים

 הקבע ברכות בין והשתלבותן המיוחדות הברכות של סדרן לע גישות שתי לפנינו מציגה ה משנה

 :שנהה ראשב העמידה של

 תוקיע ואינו עמם מלכיות וכולל השם וקדושת וגבורות אבות' אומ ברכות סדר

 והודיה עבודה' ואומ ותוקיע שופרות ותוקיע זכרונות ותוקיע היום קדושת 557עם

 למה למלכיות תוקיע אינו אם עקיבה ר לו' אמ נורי בן יוחנן 'ר 'דבר כהנים וברכת

 קדושת עם מלכיות וכולל השם וקדושת וגבורות אבות 'אומ אלא מזכיר הוא

 וברכת והודיה עבודה' וא ותוקיע שופרות ותוקיע זכרונות ותוקיע 558>יום<ה

 .(ה, ד השנה ראש משנה) כהנים

 כרונותיז, מלכויות: עצמן לבין בינן השנה ראשל המיוחדות הברכות סדר מהו ברור זו ממשנה

 של המקוצרת העמידה תפילת בתוךהוא  ותהמיוחד הברכות של שמקומן הוא נוסף ברור עניין. ושופרות

 חטיבה ואינן מהעמידה חלק הן המיוחדות הברכות, זו משנה לפי. שלה הברכות שבע בין, טוב יום

 .ממש בתוכה אלא, אחריה או לפניה שנאמרת נפרדת

 דבריהםמ. עקיבא לרבי נורי בן יוחנן רבי בין המחלוקת את לפנינו מציגה זו משנה, על כך נוסף

 המשנה. בתקופתם נקבע טרם המיוחדות הברכות של המדויק המקום כי להבין ניתן החכמים ישנ של

 שאלת על והשנייה, מלכויות ברכת של מקומה על בעיקר נסבה הראשונה :מחלוקות שתי מציגה לעיל

 .מלכויות ברכת בסיום תוקעים אם – התקיעה

                                                                 
 .בדפוס מופיע ואינ ואכן, בקו מחוק כאילו הז" עם" נראה מןקויפ י"בכ 557
 ובדפוס פרמה י"בכ כולל ,היד כתבי ברוב, מופיעה אינה היום קדושת ברכת א,עקיב' ר בדברי ,קויפמן י"שבכ אף 558

 .קויפמן י"בכ שיבוש כאן יש כי נראה. עקיבא רבי של כדבריו מופיעה אכן , היאהיום קדושת
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, קיימת בברכה מלכויות רכתב את לכלול שיש היא החכמים לשני המשותפת היסוד הנחת אבל

 לגבי הספק בצד, זו עובדה 560חוקרים כמה לדעת 559.ושופרות כרונותיז של העצמאי למעמדן בניגוד

 רב זמן מלכויות ברכת את לברך התחילו שלא כך על מעידה, העמידה בתוך יותומלכ ברכת של מקומה

 נראה. ברכות תשע כוללת מכירים נורי בן יוחנן ורבי עקיבא שרבי העמידה 561.עקיבא רבי לפני

 אך, ושופרות זכרונות לחטיבת נוספה כבר מלכויות ברכת נורי בן יוחנן ורבי עקיבא רבי של שבימיהם

 ברכה בתוך שנכללת כתוספת תפקדה אלא, תןכמו עצמה בפני העומדת עצמאית לברכה הייתה לא

 יוחנן רבי בין המחלוקת דתנקו בדיוק וזו. היום קדושת בתוך או השם קדושת בתוך, העמידה של אחרת

 .השם קדושת ברכת בתוך מלכויות ברכת של מקומה, נורי בן יוחנן רבי לדעת: עקיבא רבי לבין נורי בן

 .היום קדושת ברכת בתוך – עקיבא רבי לדעת

 ידועות כבר היו ושופרות זכרונות ברכות: ה-ב, ב תענית ממשנה לנו הידוע את לצרף חשוב כאן

 אחת כחטיבה, תענית מסכת, במשנה מתוארות אלו ברכות. השני הבית בתקופת נותשו בנסיבות ונאמרו

 בעלות, עצמאיות ברכות שתי הן. אליה זיקה לאיזושהי רומזות או מלכויות ברכתאת  כוללות ואינן

 הן, השנה ראשל מלכויות ברכת להן שנוספה אחרי גם. הברכותכל  עבורחז"ל ב ושקבע החתימה מטבע

 יחד נאמרות שתיהן, לכן. מלכויות לברכת מאשר עצמן לבין בינן יותר הקרובה הזיקה על שומרות עדיין

, חידוש היותה עקב יותר גמיש מלכויות ברכת של מיקומהו, היום קדושת ברכת אחרי עצמאי ובאופן

 562.עצמאי מעמד לה שאין מכיוון וגם

                                                                 
 אם, פשוט גיוןיה לפי. החג בתפילת לתוספות בנוגע מעניין רעיון מעלים, 418' עמ, ה"ר, ישראל ארץ משנת, ספראי 559

 קדושת עם אחרונות ושלוש ראשונות שלוש של הרגיל למבנה נוספו השנה ראשוב ברכות שבע כללו והחג השבת תפילות
 המבנהש יכול אך. השנה ראש של דהבעמי ברכות עשר להתפלל אמורים היינו, מיוחדות ברכות שלוש עוד, באמצע היום

 של ברור מבנה ליצור כדי השם קדושת או היום קדושת בתוך נטמעת המיוחדות הברכות אחת ולכן, כאן השפיע המשולש
 צירוף מאחורי שיקולה אז ,נכון הדבר אם. אחרונות ושלוש אמצעיות שלוש, ראשונות שלוש: שלוש שלוש של שלוש

 .התקיעות סדר את גם תואם הזה המשולש המבנה, אגב. תוכני ולא יכתיער הוא קיימת לברכה מלכויות
 התנאים בתקופת התפילה, ינמןיה ראו. מאוחר הוא, הברכות במטבע גם, מלכות של הרעיון ,ינמןיה של לדידו 560

 יב שם ובבבלי ,רב של בשמו ,ד"ט יב ט"פ ברכות מילבירוש מופיעה לברכה מלכות להוסיף הדרישה. 61' עמ, והאמוראים
 .אמוראים שניהם, יוחנן רבי של בשמו ,א"ע

 .62-61' עמ, והאמוראים התנאים בתקופת התפילה, נמןיהי; 17' עמ, העמידה התפתחות, פינקלשטיין ראו 561
, מלכויות. התנאים שני בין המחלוקת את להסביר נוספת אפשרות שם מעלה הוא. 235' עמ, ישראל מועדי, תבורי ראו 562

 בתוך שלמה כיחידה היחידה של שילובה דרכי לגבי היא התנאים מחלוקת .קדומה עצמאית יחידה היו ותושופר כרונותיז
אך הוא לא נותן את הדעת איך לפי השערה זו אפשר . ברכות משבע מורכבת שהיא נקבע שכבר, מועדיםלו לחגים העמידה

 מדרש גם נראה הפרק בהמשך. 420' עמ, ה"ר, ישראל ארץ משנת, ספראי גם ראולהסביר את מעמדה השונה של מלכויות. 
 .מלכויות ברכת של עצמאי בלתיהו השונה מעמדה משתקף שוב בוש ,יא אמור, מספרא תנאי
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 את משקפת ,מלכויות ברכת של מיקומה לגבי עקיבא רבי לבין נורי בן יוחנן רבי בין המחלוקת

 לשמו נצחי באופן קשורה המלכות, נורי בן יוחנן רבי של לדידו. הברכה של תוכנה את תפישתם הבדלי

, השנה ראש, המועד של יחודוי את רואה עקיבא רבי, לעומתו 563.שבו הקדושה ולעניין האל של הקדוש

 מלכויות ברכת את מצרף ולכן, ועקב במועד ושנה שנה בכל מחדש עלינו מלכותו בקבלת, האל בהמלכת

 .היום קדושת לברכת

 ראש ירושלמי תלמוד על בסעיף ,הקודם בפרק ראינו, עקיבא כרביהיא  היום הרווחת שההלכה אף

" המלוכה אדיר" המילים בצירוף התבטא זה .מקובלת הייתה נורי בן יוחנן רבי של שהשיטה, השנה

 (.ג"ע נט, ה"ר, ירושלמי ראו) השם קדושת תברכ חתימת שהיא" הקדוש האל" תלחתימ

 בתוך הכלול", פחדך תן ובכן" הפיוט, הגניזה על גם שהסתמך, פליישר של לדידו על כך, נוסף

 בן יוחנן רבי כשיטת ,השם קדושת בתוך מלכויות לברכת דישר הוא, השנה ראש של השם קדושת ברכת

  564.נורי

 למרות. והכרחי הדוק השופר יעותתק לבין הברכות בין הקשר כי ,זו ממשנה משתמע עוד

, השם קדושת בברכת תוקעים שאין מסכימים שניהם, עקיבא רבי לבין נורי בן יוחנן רבי בין המחלוקת

 לבין הברכות בין הזיקה את מחדדת עקיבא רבי של שאלתו. מלכויות ברכת את כוללת היא אם גם

 בלי השנה ראש של המיוחדות לברכות ערך אין? בה תוקעים לא אם הברכה את להזכיר מדוע: התקיעות

 כדי היום קדושת בברכת מלכויות את למקם יש, לתקיעות ליווי להיות כדי הותקנו הןאם  .תקיעה

 מתוך נענית ולא פתוחה נשארת השם קדושת בברכת תוקעים לא מדוע השאלה. התקיעה את לאפשר

 .ליום המיוחדות לברכות רותקשו להיות צריכות השנה ראש של התרועות כי לשער אפשר 565.המשנה

                                                                 
 אלבוגן; 28' עמ(, 1910) הברכות מקור ,יעבץ) חוקרים כמה שיערו הקודמת המאה בתחילת. הקדוש המלך, פוקס ראו 563

 (,234' עמ(, 1914) הופמן צ"לד יובל ספר, רוזנטל א"ל(; 3 הערה, 673' עמ, 1912, כהן הרמן לכבוד היובל ספר, לוי' י בשם
 השם קדושת בברכת שהשתמרה ,נורי בן יוחנן רבי של שיטתו לפי מלכויות ברכת פתיחת הוא "פחדך תן ובכן" הפיוט כי

 החוקרים שלושת כנראהש ומציין ,השנה לראש לכרך שלו במבוא ,כ' עמ 13 בהערה כולם את מזכיר יןיוגולדשט. שלנו
 .בלבד בהשערה שמדובר מדייק גולדשטיין. רעהו של הצעותיו עלאיש  ידעו לא האלו

 .128-126' עמ, תפילה, פליישר ראו 564
' עמ) הראשונות הברכות בשלוש בשופר תוקעים שלא מסכימים שהחכמים גם טוען, ה"ר משנה תעריכ שיטות, וולפיש 565

 ראש של במקרה. היום רוח את שמבטאות אלו הן האמצעיות הברכות או הכהבר ,במועד וגם בשבת גם, לדידו. (186-185
 תועימצהא הברכות בשלוש רואה וולפיש. האמצעיות הברכות שלוש ,ושופרות כרונותיז, היום בקדושת מדובר השנה

 .186' עמ, שם ראו, היום קדושת של תוחיופ הרחבה
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 היו לא המיוחדות הברכות את המרכיבים הפסוקים, הקודם בפרק שראינו כפי, על כך נוסף

 מזכירים אם: במלכויות הפסוקים תוכן על כשאלה עקיבא רבי של שאלתו את להבין אפשר לכן, קבועים

 לא נורי בן יוחנן רבי ,לעיל שראינו כפי אך? תוקעים לא מדוע, הברכה בפסוקי שופר ותקיעות מלכויות

 ,לכן .מלכויות ברכת תוךב, ושופרות מלכויות, יחד הנושאים שניאת  המזכירים הפסוקים את כולל

 מכיוון אלא, השם תקדוש מברכת חלק שהיא מכיוון לא, מלכויות אחרי בשופר לתקוע סיבה אין ,לדידו

 566.כלל בה מוזכרות אינן השופר שתקיעות

 . ד-ג, יב כההל ג פרק אמור, בספרא גם מובאות למשנתנו זהות ברייתות שתי

 שנקבע המיוחדות הברכות סדר על במקצת מערערת, ו משנה, הבאה המשנה כבר ,מפתיע באופן

 :שונה הוא בה שנזכר המיוחדות הברכות סדר. לעיל במשנה

 567.(ו, ד השנה ראש משנה... )שלפורענות ושופר מלכיות זכרון מזכירים אין...

 לשער אפשר. ןהב המוזכרים הפסוקים בנושאי אלא הברכות בסדר מתמקדת אינה זו רשימה

 .עליו מקפידה אינה היא, המשנה מוקד אינו הברכות שסדר מכיוון שדווקא

 זכרונות ברכת שלפיה ,היום המקובלת לזו מקבילה מסורת בקיום מדובר זו במשנה, תבורי לדעת

  568.ושופרות מלכויות, זכרונות היה חדותהמיו הברכות וסדר, מלכויות של לזו קדמה

 אלא ,הקודמת במשנה מהנקבע אחר שהוא ,הברכות בסדר במשנה מדובר לא ,ספראי של לדידם

שאינה מלכות  מלכות של כרוןיכז" מלכיות זכרון, "ודם בשר למלך המתייחסים כרוןיז בפסוקי

                                                                 
 .419 'עמ, ה"ר, ישראל ארץ משנת, ספראי גם ראו 566
 קשה לכן ,הבבלי של י"מכ ובחלק, בדפוסים וגם פרמה י"בכ גם, קויפמן י"בכ גם מופיעה ,זה ברכות סדר עם ,זו משנה 567

 הירושלמי של ל"בכי מלכויות ברכת של מקומה, 30' עמלמקומה של ברכת מלכויות,  ,תבורי לדעת. סופר טעות על לדבר
 של תיקון פרי הוא, ושופרות כרונותיז, מלכויות", הרגיל" הסדר מופיע םשבה ,הבבלי של 134 ותיקן י"ובכ' א מ"בכי או

 .המעתיקים
 שלוש כל ,לדידו. 267-258' עמ, הברכות יסדר, היינמן גם ראו. 31' עמ, מלכויות ברכת של למקומה, תבורי ראו 568

 .עצמאיות יחידות היו אך, אחת בתקופה יותר או פחות נוצרו הברכות
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 לכלול אסור, כן כמו. האל כרוןזי על שמדברים פסוקים רק המיוחדות בברכות לכלול מותר 569.אלוהית

 .פורענות שמבשר השופר על המדברים פסוקים אומרת זאת, פורענויות של שופר

 :לתקיעות המיוחדות הברכות בין בקשר ,השאר בין ,עוסקת ט משנה

 ותוקיע ומריע תוקיע ותוקיע ומריע התוקיע שופר לו נתמנה כך ואחר משברך...

 .(ט, ד השנה ראש, משנה) 570... פעמים שלש

 ולא הברכות כל אמירת לאחר לתקוע מותר, מלכתחילה בידו היה לא השופר אם ,זו משנה לפי

 לבין הברכות בין שהקשר לומדים מכאן. ה במשנה, לעיל שנפסק כפי מהן ואחת אחת כל לאחר

 וגם הברכות אמירת גם, להתקיים חייבות המצוות שתי. במיוחד קשוח אינו ביניהן והסדר התקיעות

 זו משנהב לראות אפשר. הצורך בשעת להידחק יכולה הילשני אחת הצמדתן אבל ,השופר עותתקי

 .מגובשת אחת כיחידה נתפשות הברכות שלושש

 שליח יש אם שהרי ,לעצמו ותוקע בשופר מחזיק אחד שכל הוא זו ממשנה שמתבהר נוסף דבר

 אמירת בעת הכנסת בבית דאח שופר אף שאין להיות יכול איך, חובה ידי הקהל את המוציא ציבור

 ?המיוחדות הברכות

 לסכמו אפשר. מגוון אך, רב אינו הברכות סדר על ההלכתי החומר, מהמשנה לראות שאפשר כפי

 זיקה יש. סופית נקבע טרם בתפילה ומקומן עצמן ובין בינן סדרן אך, ידוע הברכות שלוש קיום :בקצרה

 בברכה טעם אין עקיבא רבי לשיטת כי אם, קשיחה או מחייבת אינה זו אך התקיעות לבין הברכות בין

 הסדר אך, להישמע חייבות התקיעות וגם להיאמר צריכות הברכות גם. אחריה באה התקיעה אין אם

 .חובה ידי לצאת אפשר בלעדיו וגם, מעכב אינו, תקיעות-ברכה, תקיעות-ברכה ,האידאלי

 נורי בן יוחנן לרבי גם מוכרות ,הזה רבסד, ושופרות זכרונות, מלכויות, המיוחדות הברכות שלוש

. בהן ודנים היטב אותן מכירים ארצישראליםה תנאיםה של שלישיה בדור ,אומרת זאת, עקיבא לרבי וגם

 המאה בסוף, השלישי בדור זאת ובכל, במקצת שונה סדר על תנאית אנונימית למסורת רמז יש אף אולי

                                                                 
 .426-425' עמ, ה"ר, ישראל ארץ משנת, ספראי ראו 569
 ".שלושה" פרמה י"בכ 570



296 

 

: בעמידה מלכויות ברכת של לשילובן שונות מסורות שתי ולפחות מחלוקת יש ,לספירה הראשונה

 .היום קדושת בברכת או השם קדושת בברכת

 רבי של זו: מסורות שתי לפחות כאן לנו יש התקיעות לבין המיוחדות הברכות בין הקשר על גם

 התקיעות כל את לתקוע אפשרש שאומרת וזו 571;תקיעה ללא הברכה באמירת טעם שאין הטוען ,עקיבא

 .כולה עמידהה רתאמי אחרי ברצף

 

 השנה ראש , מסכתתוספתאסדר הברכות ב

 סדר. במשנה הנמצא מזה הכמותית מהבחינה יותר רב חומר מוצאים אנו ,ב פרק ,השנה ראש בתוספתא

 לעומת כניתוהת מהבחינה יותר עשירות וגם יותר ארוכות גם שהן, יד-י בהלכות בהרחבה נדון הברכות

 .לעיל בהן שדנו המשניות

, (המיוחדות הברכות תוכן על בסעיף ג בפרק, לעיל בו שדנתי) הלכה מדרש מובא י בהלכה

 ללמוד אפשר ,כך לע נוסף. 24 כג יקראומו השנה ראשל המיוחדות הברכות של קיומן עצם את הלומד

 :בעמידה מקומן ועל עצמן לבין בינן הברכות סדר על גם זה ממדרש

 574זכרונות אילו זכרון היום קדושת 573'אומ שבתון' או ליעזר' ר' או 572יהודה' ר' או

' נאמ לא מה מפני עקיבא' ר לו' אמ קדשהו קדש מקרא שופרות אילו 575<תרועה>

                                                                 
 עקבי באופן מפרש עקיבא רבי, הברכות תוכן על בסעיף השלישי בפרק נזכרתש, יב, א השנה ראש תוספתא לפי גם 571

 את המסיע כלי היא שהתקיעה ברור מדבריו. בתרועה כבודה כיסא לפני נהיתעל התפילותש כדי נאמרת שופרות שברכת
 גם הנדונה, א"ע טז ה"ר בבבלי גם מקבילה ראו. ליעדה מגיעה לא, אחריה העיתק בלי שנאמרה תפילה אולי לכן ,התפילה

 .הקודם בפרק היא
 הפסוק את כדורש שם מצוטט אליעזר רבי. נזכר אינו יהודה ביר, א, יב' הל' ג פרקי ובספרא א"ע לב השנה ראש בבבלי 572

 .ג"כ ויקראומ
... אילו זיכרון: "ההמשך לאור יותר הגיונית גרסה זו –" היום קדושת זו שבתון'[ אומ]: בדפוסו ולונדון ערפורט י"בכ 573

 ".אילו תרועה
 סופית בנו"ן" זכרון" וכתב טעה שהסופר להיות יכול ".זכרון אילו )זכרוג( זכרונות[ זכרונות אילו זכרון: "ערפורט י"בכ 574

 את כתב ,מהתיקון רצון שבע היה שלא מאחר. רגילה ן"לנו סופיתה ן"הנו את לתקן ניסה כך ואחר", זכרונות" במקום
 על לוין דוד' פרופ לרב מודה אני. נכונה הלא המילה את מחק לא למה לדעת קשה. הנכונה בצורתה היהשני בפעם המילה
 .זו שורה בפענוח עזרתו

, טעות כנראה היא וינה י"כ סתגר. במהדורתו ליברמן תיקן וכן", תרועה" העדים בשאר אבל", תקיעה" וינה י"בכ 575
 316' בעמ הנוסח חילופי וכן ,1051' עמ, ה"ר, ליברמן גם ראו ."תרועה" נאמר בוו ויקראומ הוא שנדרש שהפסוק מכיוון

 .במהדורה
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 תרועה זכרונות אילו זכרון אלא ראשון 577בשביתה פוגע הוא 576שכן שבות שבתון

 ב"פ( ליברמן) השנה ראש תוספתא) היום קדושת אילו קדש מקרא שופרות אילו

 .(י"ה

. בפסוק הופעתן מסדרו המילים של מתוכנן ולומד הפסוק על אריתילינ ורהבצ עובר המדרש

 מלכויות ברכת. ושופרות זכרונות, היום קדושת: הבא הברכות סדר ליעזר' ר מפי נמסר הראשון במדרש

 עקיבא רבי כשיטת היום קדושת ברכת בתוך כלולה שהיא להניח היה אפשר. במפורש נזכרת אינה

 לדרושאפשר ש מתאימה מילה אין: חסר בהחלט כאן יש, הלכה במדרש וברשמד מכיוון אך, במשנה

אולי זו עדות קדומה לכך שהיו רק שתי ברכות . אחרות ברכות שנדרשו כמו, מלכויות ברכת ממנה

 מיוחדות שנאמרו בתעניות.

 רבי גם. היום וקדושת שופרות, זכרונות: שונה סדר מתקבל עקיבא רבי של המדרשית שיטתו לפי

 דבריו את לכאורה סותרת זו הלכה, על כך נוסף. מפורשת בצורה מלכויות ברכת את מזכיר אינו באעקי

 קדושת בתוך מלכויותאת  כולל עקיבא רבי ,במשנה: לעיל ה, ד במשנה שמופיעים כפי עקיבא רבי של

 ,לבכל המיוחדות הברכות בסדר דנהאינה  זו הלכהש ואפשר. אחריהן באים ושופרות וזכרונות היום

 סדר לגבי החכמים בין מחלוקת אין הרי ,זו פרשנות נקבל אם. קיומן את שדורש לימוד מביאה רק אלא

 הברכות את ממנו לדרוש נועד הפסוק ,ליעזר ביר של לדידו. גרידא דרשנית היא המחלוקת .הברכות

 קידוש ענייןל ליעזר רבי דורש שאותו", קדש מקרא, "מיותר ביטוי כביכול בו יש, כן אםו, המיוחדות

 ורק של המועד שבות יש לוכ קודם: כרונולוגי באופן לדרשה נועד הפסוק ,עקיבא רבי של לדידו. היום

 .המיוחדות הברכות אמירת מכן לאחר

 קיומה על ללמוד מקום רואה ולא מלכויות ברכת את מפורשת בצורה מזכיר אינו המדרש

 אפשר. עדיין קבועים אינם מלכויות כתבר של ומקומה שקיומה זו מהלכה ללמוד אפשר. מהפסוק

 לשלב ומנסה, רופף עדיין החדשה מלכויות ברכת של המעמד כי עובדהה את ליישב מנסה זו שהלכה

 .השנה ראשל העמידה בתוך ושופרות זכרונות של כבר הידועה החטיבה את

                                                                 
 .שכבר[ שכן: ערפורט י"בכ 576
 .בשביתו[ בשביתה: ערפורט י"בכ 577
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 תברכ את מזכירים לא זו בברייתא גם. שלנו להלכה חלקית מקבילה מופיעה אמור בספרא

 ידע עקיבא שרבי לעיל ומהתוספתא מהמשנה לנו שברור אף. עקיבא רבי ולא אליעזר רבי לא, מלכויות

 . מלכויות ברכת של קיומה על

 זו שבתון' או אליעזר' ר קודש מקרא תרועה זכרון שבתון לכם יהיה' לו' תל...

 קדשיהו קודש מקרא השופרות אילו תרועה הזיכרונות אילו זכרון היום קדושת

 ראשון בשביתה פותח הוא שכן שבות אילא שבתון אומר אינו עקיבה' ר לו אמר

' מנ. היום קדושת זו קודש מקרא השופרות אילו תרועה, הזיכרונות אילו זכרון אלא

 יוסה' ר( ב. )השביעי בחודש אלהיכם יי אני' לו' תל המלכיות את עימן כולל שהוא

 יי אני' לו' תל שאין אלהיכם לפני וןלזכר לכם והיו' לו' תל מה' או יהודה בירבי

 המלכיות לה סומך את זיכרונות' או שאת מקום כל אב בינין זה אילא אלהיכם

 )וייס( אמור, פרשה יא, א, עמ' קז(. ספרא)

 אינו שהוא כפי בדיוק, בספרא מוזכר אינו ,אליעזר רבי את כמצטט בתוספתא שמוזכר ,יהודה ביר

 בשביתה פוגע הוא" אומר עקיבא רבי בתוספתא: נוסף נוסח הבדלו. השנה ראש בבבלי בברייתא מוזכר

 .גרידא סגנוני הזה ההבדל אך". ראשון בשביתה פותח הוא" ובספרא" ראשון

 המשך, עקיבא רבי של שאלתו להיות יכולה" ,המלכיות את עימן כולל שהוא' מנ, "השאלה

 באוהמ הלימוד אם ברור לא .הקודם דבלימו תלויה שאינה המדרש את העורך תנא של שאלה או ,דבריו

 ספק אין, לעיל שהערתי כפי. שניהם דעת על או, אליעזר רבי דעת על, עקיבא רבי דעת על הוא כתשובה

 .מלכויות ברכת בקיום מכיר עקיבא שרבי

 כברכה מלכויות על המדברת השאלה ומלשון מלכויות ברכת על דווקא המשך שאלת מתוך

 מזה נחות מעמד בעלת היא מלכויות שברכת להיווכח אפשר, עצמאית אינהו אחרת ברכה בתוך שכלולה

 .ושופרות זכרונות של

 ברכת את לדרוש מבקש יהודה ביר. יהודה רבי את שמצטט יוסה ביר מפי מובא הבא המדרש

, כרונותיבז מדובר שבו מקום בכל: אב בבניין שמדובר טוען גם הוא. 10במדבר י, , אחר מפסוק מלכויות
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 ברכת לפני סמיכות היא המדוברת הסמיכות אם היא פתוחה שנשארת השאלה. מלכויות להם סמוךל יש

 אזי, הברכות לסדר קשור להיות אמור הדרשות של הסדר אם, כאן וגם א במדרש גם. האחרי זכרונות או

 האינ כי וגם השאלה נשאלת מלכויות לגבי שרק העובדה גם. אחרונה מופיעה מלכויות כי ללמוד ניתן

 מיחידת חלק הייתה לא שהיא כך על מצביעה, ושופרות זכרונות נדרשים שממנו הפסוק מאותו נדרשת

 .לגביו אחדות מסורות שהיו ויכול דיו נהיר אינו מקומה גם. זו ברכות

 מתוך. היום קדושת לברכת הנוגעת הלל לבית שמאי בית בין המחלוקת את ציגהמ יז הלכה

 לבטא איך מסורות כמה גם היו, קדושות כמהב קדוש היה מסוים יום שכאשר לראות אפשר זו מחלוקת

 :התפילה בתוך הרבות הקדושות את

 ובית עשר מתפלל' אומ 578שמיי בית בשבת להיות שחל השנה ראש של טוב יום

 שמונה מתפלל' אומ שמיי בית בשבת להיות שחל טוב יום. תשע מתפלל' או הלל

 הלל ובית שבת בשל ומתחיל עצמה בפני טוב יום ושל עצמה בפני שבת של' ואו

 היום קדושת' ואומ שבת בשל ומסיים שבת בשל ומתחיל 579שבע מתפלל' או

 חוני ירד שמיי בית זקני כולכם במעמד והלא שמיי לבית הלל בית אמרו. באמצע

 מפני שמיי בית להם אמרו לך הוא רוח נחת העם כל לו ואמרו שבע' ואמ הקטן

 לו היה ליקצר ראויה היתה אילו הלל בית להם אמרו ליקצר ראויה שעה שהיתה

 .(יז, ב השנה ראש תוספתא) בכולם לקצר

 הברכות מספר לגבי ברורה מסורת קיום על מעידה ,הלל לבית שמאי בית בין ,זו מחלוקת

 ביותר המוקדם האזכור גם זה. ברכות תשע, השנה ראש ושל, ברכות שבע, שבת של( ומוסף) בשחרית

 .הלל ובית שמאי בית מימי, השנה ראש של בעמידה המיוחדות הברכות שלוש של שילובן של

                                                                 
 .זו כהבהל שמאי בית של ההיקרויות בכל ף"אלב" שמאי, "ערפורט י"כ 578
 יב, ג ברכות בתוספתא. הברכות תשע בעל במוסף רק אלא השנה ראשל שחרית של בעמידה דיון מתקיים לא זו בהלכה 579

 במקורות גם. השנה ראש מוזכר לא זו ברשימה. ברכות משבע המורכבת העמידה נאמרת שבהם במועדים דיון מתקיים
 השנה ראש של העמידות כל כי להניח אפשר לכן ,השנה אשרב הברכות שבע בעמידת דיון מתקיים לא האחרים התנאיים

 כי לתרץ אפשר ,לדידו. השתיקה מן ראיה להביא אין כי טוען תבורי. הראשונים רוב לדעת כך. ברכות תשע בנות היו
 מועדי, תבורי ראו. ברכות שבע בנות תפילותיו כל שלא מכיוון ,השנה ראש את כוללת אינה ברכות בתוספתא הרשימה

 .237' עמ, אלישר



300 

 

 של ברכות שתי לברך יש, בשבת חלים, אחר מועד כל או, השנה ראש כאשר ,שמאי בית לשיטת

 צורך אין ,הלל בית לשיטת. המועד לאותו המתאימה היום וקדושת לשבת היום קדושת, היום קדושת

 ומסיימים המועד קדושת את מכן ולאחר השבת קדושת את היום קדושת בברכת מזכירים. נוספת בברכה

 של הכולל ןמספר מתוך אך ,מפורשת בצורה זו בהלכה מוזכרת אינו מלכויות ברכת. השבת בקדושת

 לפי או נורי בן יוחנן רבי של שיטתו לפי, אחרת ברכה בתוך כלולה מלכויות רק כי ללמוד אפשר הברכות

 .עצמאיות ברכות הן ושופרות וזכרונות, עקיבא רבי של שיטתו

 היא ,אחד מצד. הסדר צדומ התוכן מצד, טובים לימים התפילה גיבוש תהליך על מעידה זו הלכה

 כי מעידה זו הלכה, שני מצד .שבת של בעמידה ותכבר של קבוע מספר היה הבתים בימי כבר כי מעידה

 .אחדות סורותמ היו, בשבת להיות שחל מועד כמו, יותר נדירים מקריםב

 רבי לבין נורי בן יוחנן רבי בין המחלוקת מוצגת שבה ,ה משנה על מסתמכת בתוספתא יא הלכה

 בימי קיימות שהיו, השנה ראש תפילת של השונות המסורות על ידיעותינו את מרחיבה זו הלכה. עקיבא

 .התנאים

 נורי בן חנןיו' ר כדברי, עקיבא' ר כדברי' אומ עקיבא' ר כדברי' לומ שנהגו מקום

 עם] היום קדושת' אומ גמליאל בן שמעון' ר. נורי בן יוחנן' ר כדברי' אומ

 אף רביעית אומרה מקום בכל מצינו מה גמליאל בן שמעון רבן' אמ 580[הזכרונות

 אומרה כאן אף אמצעית אומרה מקום בכל מצינו מה' אומ' ר רביעית אומרה כאן

 582ברוקה בן יוחנן' ר עבר 581שוןהרא ביום באושה השנה את וכשקדשו. אמצעית

 כן נוהגין היינו לא גמליאל בן שמעון רבן' אמ 583.נורי בן יוחנן' ר כדברי' ואמ

' ואמ עקיבא' ר כדברי' ואמ הגלילי יוסה' ר של בנו חנינא' ר עבר השני ביום. ביבנה

                                                                 
 להלן ראו, ערפורט י"וכ וינה י"מכ לבד ,האחרים בחיבורים המקבילות ובכל היד כתבי בכל מופיע" הזכרונות עם" 580

 .להלן ראו, שורות כמה מופיעות לא ערפורט י"שבכ לציין בוחש. הבאה יםישול הערת
 ".הראשון ביום" עד" יוחנן ירב כדברי" של הראשונה מההופעה ,הבאות השורות מופיעות לא ערפורט י"בכ 581
 בן יוחנן רבי של בנו, ישמעאל רבי ג"ע נט, ו"ה ד"פ השנה ראש ובירושלמי ו"ה, יב' הל ג אמור בספרא במקבילות 582

 .האב ולא, השנה ראשב התיבה לפני שעבר הוא, ברוקה
" עבר" במקום" .ברוקה בן יוחנן' ר כדברי' ואמ נורי בן יוחנן' ר ירד: "השמות בהיפוך מופיעה זו שורה ערפורט י"בכ 583

 ".עבר" ולא" ירד" הוא פעולתו את שמתאר הפועל ,חנינא רבי של המעשה מסופר כאשר ,ההלכה בהמשך גם". ירד" מופיע
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, ב( ליברמן) השנה ראש תוספתא) ביבנה נוהגין היינו כך גמליאל בן שמעון רבן

  .(יא

 ראשב המיוחדות הברכות לסדר המסורות שתי של בפועל לקיום הוכחה עוד מספקת זו לכהה

 המסורות שתי, מזו יתרה. הפחות לכל אושה בתקופת, עקיבא רבי של וזו נורי בן יוחנן רבי של זו, השנה

 .מקום מהן אחת לכל ויש שונות שיטות לפי שנוהגים מקומות יש ובפירוש כלגיטימיות כאן מתוארות

 בקדושת נאמרת זכרונות ברכת שלפיה, שמענו שטרם שיטה כאן נוקט גמליאל בן שמעון בןר

 הברכה היא זכרונות עם היום קדושת אם. רביעית היא, היום קדושת, זו ברכה המקומות בכל .היום

 כשיטת ,השם קדושת בברכת כנראה נאמרת מלכויות ברכת, בתוספתא לפנינו שכתוב מה לפי, הרביעית

דבר זה  .תשע ולא שמונה יהיה השנה ראש של בעמידה הברכות מספר זה במקרה אך, נורי בן חנןיו ביר

 בעמידה הברכות שמספר היה מוסכם הלל ובית שמאי בית בימי שכבר לעיל ראינו שהרי, מסתבר אינו

 ה"ר בירושלמי, ז-ה, יב כההל ג, אמור בספרא, זו להלכה במקבילות אולם. תשע הוא השנה ראש של

 ברכה היא היום קדושת, גמליאל רבן של שלשיטתו נאמר, א"ע לב ובבבלי, ג"ע נט, ו"ה רק דפ

 היום שקדושת היא הכוונה 584,ליברמן גם שסבור כפי, הנכון הנוסח זהו אם". רביעית" ולא" אמצעית"

 חדי זכרונות, מלכויות, עמידה של ראשונות ברכות שלוש: הוא הסדר ואז, חמישית הזכרונות עם נאמרת

 יש, עקיבא רבי של לזו יותר קרובהה, גמליאל רבן של שיטתו לפי. בסוף ושופרות היום קדושת עם

 .אחרת ברכה בתוך כלולה ואינה עצמה בפני עצמאית ברכה היא מלכויות ברכת: חידוש

 לפי. האמצעית הברכה היא היום קדושת: אחרת דעה מציג רבי, גמליאל בן שמעון רבן לעומת

 ומלכויות ,חמישית ברכה היא זכרונות עם היום קדושת ברכת השנה ראש של בעמידה ,רבי של שיטתו

 אומרה" היא רבי ושיטת, המקבילות בכל מוחלף הנוסח כאן גם אולם. עצמה בפני לפניה נאמרת כנראה

 היום קדושת, גיסא מחד: החידוש היא רבי של שיטתו, כך אם. הנכון הנוסח זהו ליברמן לדעת ."רביעית

 כשיטת ,השם קדושת בתוך כלולה מלכויות מאידך גיסא, ,עקיבא רבי של כשיטתו הרביעית הברכה היא

 .נורי בן יוחנן רבי

                                                                 
 .1053' עמ, ה"ר, ליברמן ראו 584
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 גמליאל רבן של התנגדותו את מתעד באושה השנה ראש של הראשון ביום המעשה סיפור

 רבי כשיטת גמליאל רבן של ששיטתו מוכיח השני היום של המעשה .נורי בן יוחנן רבי של לשיטתו

 אמירתו לבין ההלכה בתחילת גמליאל רבן של דבריו בין סתירה יש כי נראה אלו ממעשים אך. עקיבא

 :זו סתירה מזכירים בבבלי כבר. אחרת בדרך ברישא דבריו את להבין שיש או ,באושה במעשה בסופה

 ה אמר.עקיב' ור .ליה סבירא היב?ק?ע 'כר גמליאל בן שמעון דרבי למימרא

עם  היום קדושת סבר גמליאל בן שמעון ורבן י.לה אמר היום שתקדו עם מלכיות

 לב השנה ראש בבלי) למלכיות שתוקעין לומר: ראוז 'ר אמר י.לה 'אמזכרונות 

 .(א"ע

 של מקומה: קושיות שתי הועלוו הברכות סדר נדון בהש, ד משנהמציע חוזר ל ראוז שרבי הפתרון

 לפרש מציע ראוז רבי, לכן. התרועות לבין המיוחדות הברכות בין והקשר העמידה בתוך מלכויות ברכת

 החכמים שני: עקיבא רבי של שיטתול בלבד חלקית כהסכמה גמליאל בן שמעון רבן של התנהגותו את

 .מלכויות ברכת של מקומהב הם חלוקים אך ,ברכה כל אחרי לתקוע שיש, התקיעות לעניין מסכימים

 יאפשר זה תיקון 585".מלכויות עם"ל", זכרונות עם" ,שלנו בהלכה הנוסח את לתקן מציע ליברמן

 היום בקדושת נאמרת מלכויות ברכת: ברורה יותר בצורה גמליאל בן שמעון רבן של האמירה את להבין

 .הרביעית הברכה והיא

, העיצוב תהליך על יםמעיד לרבי גמליאל רבן בין והמחלוקת השנה ראשב באושה המעשים

 .אושה בדוראף  מוהסתיי שטרם והקביעה ההתקבלות

 החיבורים לפי ,השנה ראשל בעמידה הברכות סדר על השונות המסורות מופיעות ןללה בטבלה

 יוחנן רבי של השיטה בין המלא הלימה שאין להיווכח. אפשר מופיעות הללו המסורות בהםש השונים

 .גמליאל בן שמעון רבן של זול עקיבא רבי של השיטה בין ולא רבי של זול בן נורי

 

                                                                 
 .1053-1052' עמ, שם ראו 585
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 :רבי

 

 ;גבורות. ב ;אבות. א

  השם שתוקד. ג

  ;מלכויות עם

 היום קדושת.ד

  ;זכרונות עם

  ;שופרות. ה

  ;עבודה. ו

  ברכת. ח ;הודיה. ז

 .הניםוכ

 :רבי

 

 ;גבורות. ב ;אבות. א

  ;השם שתוקד. ג

 היום קדושת.ד

  ;מלכויות עם

  ;זכרונות. ה

 ;שופרות. ו

  ;הודיה. ח ;עבודה. ז

 .הניםוכ ברכת. ט

 :עקיבא ירב

 

 ;גבורות. ב ;אבות. א

 ;השם שתוקד. ג

 עם היום קדושת. ד

 ;מלכויות

  ;זכרונות. ה

  ;עבודה. ז ;שופרות. ו

  ברכת. ט ;הודיה. ח

 .הניםוכ

 :רבי

 

 ;גבורות. ב ;אבות. א

  ;השם שתוקד. ג

 ;מלכויות. ד

  היום קדושת. ה

  ;זכרונות עם

 ;שופרות.ו

 ;הודיה. ח ;עבודה.ז

 .הניםוכ ברכת. ט

  בן שמעון רבן

 :גמליאל

 ;גבורות. ב ;אבות. א

  ;השם שתוקד. ג

  ;מלכויות. ד

  היום קדושת.ה

 ;זכרונות עם

  ;עבודה.ז; שופרות.ו

  ברכת. ט ;הודיה. ח

 .הניםוכ

  בן שמעון רבן

 :גמליאל

 ;גבורות. ב ;אבות. א

  ;השם שתוקד. ג

  ;מלכויות. ד

  היום קדושת.ה

 ;זכרונות עם

  ;דהעבו.ז; שופרות.ו

  ברכת. ט ;הודיה. ח

 .הניםוכ

  בן שמעון רבן

 :גמליאל

 ;גבורות. ב ;אבות. א

  ;השם שתוקד. ג

  ;מלכויות. ד

  היום קדושת.ה

 ;זכרונות עם

  ;עבודה.ז; שופרות.ו

  ברכת. ט ;הודיה. ח

 .הניםוכ

 

 ברכה היא שמלכויות היא גמליאל רבן שיטת כי, המקבילות רוב של הגרסה את נקבל אם גם

 קדושת בתוך כלולה שמלכויות ,רבי של שיטתואו את  ,היום קדושת בתוך כלולה זכרונותו צמאיתע

 רבי לשיטות זיקה להן יש. חדשות מסורות שתי כאן שיש נראה, היום קדושת בתוך – זכרונותו השם

 .קודמיהם של מאלו שונות שיטות הן אך, עקיבא ורבי נורי בן יוחנן
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 לבין המיוחדות הברכות בין לקשר הנוגעת פסיקה מביאה, ותהברכ לסדר הקשורה טו, הלכה

 .העמידה בתוך וסדרן התקיעות

 ברכות שהקדים ובין לברכות תקיעות שהקדים בין וברכות 586תקיעות שמע... 

 .(טו, ב( ליברמן) 587השנה ראש תוספתא... )יצא לתקיעות

 אפשר אבל ,לעיל לכההה מתוך עצמן לבין בינן המיוחדות הברכות סדר מהו לקבוע אפשר אי

 הברכות שמיעת של במקרה גם. מחייב אינו, תקיעה – ברכה, תקיעה – ברכה ,המקובל הסדר כי לראות

 ידי יוצאים, להפך או התקיעות כל כך ואחר הברכות כל קודם, כלשהו בסדר ברצף ותקיעות ברצף כולן

 העיקר. ביצועו לגבי רבות מסורות וישנן סופית נקבע טרם סדריו על שהריטואל מכך משתמע. חובה

 .התקיעות וכל הברכות כל, הריטואל מרכיבי כל של קיומם הוא

 הן בוש והטקס בעמידה הברכות שילוב שאופן ,בבירור מראים השנה ראש בתוספתא המקורות

 אחדות מסורות לקיום עדויות בה יש. עריכתה בתקופת סופית נקבעו טרם התקיעות עם בשילוב נאמרות

 .ההתקבלות על יהןבינ ולמאבק

 לעתים ולכן הברכות האחרות לשתי מאוחרת מלכויות ברכת כי ההשערה מתחזקת, על כך נוסף

 יש אלא, קבוע אינו מקומה, נרמזת או נזכרת היא כאשר .המיוחדות הברכות על בדיונים מוזכרת אינה

 .לגביו אחדות מסורות

 

 תנאיים הלכה מדרשיסדר הברכות ב

 תנאיים הלכה במדרשי מספר פעמים מוזכרות השנה ראשל המיוחדות הברכות, ג בפרק נושהזכר כפי

 . במדבר וספרי ספרא, חיבורים בשני

                                                                 
 .מילהה מעל אותה הוסיף והסופר נשכחה וי"ואות ה וינה י"בכ 586
 גם הוא שמתחיל ,הקודם משפטל הדומות מחמת נשמט כנראה. ערפורט י"בכ חסר טו הלכה של ההז החלק כל 587

 ".יצא"ב ומסיים" שמע"ב
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 לאלו המקבילות התנאיות המסורות את מרוכזת בצורה מביא אמור בספרא הברייתות רצף

 . לעיל שניתחנו השנה ראש ומתוספתא מהמשנה

 :במדבר ספריב צאנמ המיוחד הברכות סדרב העוסק השני התנאי המדרש

 בחדש לאמר ישראל בני אל דבר" אומר שהוא לפי? נאמר למה" אלהיכם' ה אני"

 מלכות אבל( 24, כג ויקרא" )תרועה זכרון שבתון לכם יהיה לחדש באחד השביעי

 שופר זה( 21, כג במדבר" )בו מלך ותרועת עמו אלהיו' ה" ל"ת. ושמענ לא

 שופר הרי" בחצוצרות ותקעתם" נאמר כבר שהרי צריך אינו: אומר נתן' ר. ומלכות

 חכמים ראו מה כן אם. מלכות זה" אלהיכם' ה אני" זכרון זה "לזכרון לכם והיו"

 תחילה עליך המליכהו אלא? ושופרות זכרונות כך ואחר תחילה מלכיות לומר

 במדבר ספרי) חירות של בשופר ובמה לו שתזכר כדי רחמים מלפניו בקש כך ואחר

 .(72-71' עמ, עז הפסק בהעלותך פרשת

 בוויקרא מהפסוק נדרשת לא מלכויות ברכת: הקושי אותו של השתקפות לראות אפשר זה במדרש

 אפשריות דרשות שתי מובאות זו ברכה לגבי רק. המיוחדות הברכות שאר כמו השנה ראש את שמתאר

 הסדר המדרשים שני לפי אז, הברכות אמירת כסדר גם מתקבל הדרשות סדר ואם. קיומה על ללמוד כדי

: מפורשת בצורה הברכות סדר על השאלה נשאלת ולכן, אחרונה נאמרת מלכויות שברכת הוא המתקבל

 על מבוססת המדרש תתשוב? "ושופרות זכרונות כך ואחר תחילה מלכיות לומר חכמים ראו מה כן אם"

 האל המלכתאת  מבטאת מלכויות ברכת. הברכות של להופעתן אולוגיית-הגיוני סדר שיש התפישה

 מכיוון יהישנ היא זכרונות ברכת. תחינה או בקשה כל לפני, ראשונה להופיע חייבת היא ולכן, עלינו

את . הבקשות להעברת כלי הם ששופרות מכיוון, שופרות ברכת נאמרת בסוף. הרחמים בקשת שהיא

 מכירים קודם: וקיםבפס המילים הופעת סדר ולא התיאולוגי התהליך קובע, זה מדרש לפי, הברכות סדר

 לשם להעלותן אפשר אך, למרום להגיע כדי כלי צריכות הבקשות. ממנו מבקשים כך ואחר כמלך באל

 .שנאמרו אחרי רק
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 בהקשר. ישעיהו הנביא מתארש השופר, גלויות לקיבוץ שיקרא רותיח של שופר על מדבר המדרש

 לכל האל כהיענות וגם טוב דין כגזר גם להתפרש יכול גלויות קיבוץ של המוטיב ,השנה ראש של

 והכפרה הסליחה של הכללי הקשרה על רומז המצוטט הפסוק ואולי. ישראל עם של הלאומיות הבקשות

 ָּכל ְוֶזה ַיֲעֹקב ֲעֹון ְיֻכַפר ְבֹזאת ָלכֵׁן": הגלויות קיבוץ של ההוא ביום להתרחש אמורים הנביא שלפי ,ליעקב

י ר ְפרִׁ חַ  ַאְבנֵׁי ָּכל ְבשּומוֹ  ַחָטאתוֹ  ָהסִׁ ְזבֵׁ ר ְּכַאְבנֵׁי מִׁ ים ָיֻקמּו ֹלא ְמנָֻפצֹות גִׁ רִׁ ים ֲאׁשֵׁ (. 9, כז ישעיהו)" ְוַחָמנִׁ

 לדין, הימים לסוף הקשורות והמסורות המקורות להעתקת הוכחהעוד  כאן לראות היא נוספת אפשרות

 .השנה ראשב השנתי הדין אל, הימים באחרית האחרון

 המיוחדות הברכות סדר אודותעל  ההלכתי החומר אותו לרוב נמצא תנאיים הלכה במדרשי

 המסקנה את מחזק התנאיים מדרשיםב החדש החומר. השנה ראש ובתוספתא במשנה גם שנמצא

 יצירה הייתה מלכויות, לעומתן .היטב ומוכרת מובדלת, יציבה ליחידה היו ושופרות זכרונותברכות ש

 .זו בתקופה אודותיהעל  מסורות כמה במקביל והתקיימו סופית נקבע לא מקומה לכן. חדשה

 מסורות. התנאים בתקופת נקבעו טרם העמידה בתוך מקומן הן עצמן לבין בינן הברכות סדר הן

 .בולטים ומתנגדים תומכים יש המסורותן מ אחת לכל .הללו שאלותב גם בזמן בו מתקיימות אחדות

 החומר מיעוט כאן גם, הדין םכיו השנה ראש על בסעיף ,ג בפרק בהרחבה שהזכרתי כפי

 האסכטולוגיות מהמסורות התכנים העברת תוך ,ועיבויו המועד עיצוב על מעידים אחדים ומוטיבים

 .הימים בסוף הגדול הדין של הזעירה הבבואה, השנה ראש, השנתי הדין אל ,וענפות עתיקות שהיו

 

 השנה ראש מסכת ,ירושלמיסדר הברכות ב

 משנה. זה בסדר הדנות המשניות בלימוד מרוכז השנה ראש בירושלמי רכותהב לסדר הנוגע החומר רוב

 לשתי בירושלמי מחולקת ,עקיבא רבי לבין נורי בן יוחנן רבי בין המחלוקת את הכוללת ,ד בפרק ד
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 רבי של דבריו סביב שהוא כל דיון אין. בגמרא ןנדו הזו המשנה של הראשון החלק רק 588.ז-ו ו המשניות

 .עקיבא

 כגליל ביהודה ועשה עבר נורי בן יוחנן' כר ובגליל עקיבה' כר נהגו ביהודה .'ו 'הל

 ישמעאל' ר עבר הראשון ביום באושא השנה את וכשקידשו .יצא .כיהודה ובגליל

 נוהגין היינו לא .ג"רשב' אמ .נורי בן יוחנן' ר כדברי' ואמ ברוקה בן יוחנן' שלר בנו

 .עקיבה' ר כדברי' ואמ הגלילי יוסי' שלר בנו חנניה' ר עבר השיני ביום .ביבנה כן

 בכל .לעזר' ר בשם אבהו' ר .ביבנה נוהגין היינו כך .גמליאל בן שמעון רבן' אמ

 השנה שלראש הקדוש האל מן חוץ יצא לא המלוכה אדיר והזכיר עבר מקום

 קדושת אומר .'או גמליאל בן שמעון רבן .נורי בן יוחנן' כר ואתייא .במוסף ובלבד

 בכל מצאנו מה .גמליאל בן שמעון רבן' אמ .עקיבה' כר ואתייא .זכרונות םע היום

 מקום בכל מצאנו מה .'או' ר .אמצעית אומרה כאן אף .אמצעית אומרה מקום

 להיות שחל השנה שלראש טוב יום... רביעית אומרה כאן אף .רביעית אומרה

 בשבת פותח .תני תניי איתו] .בשבת וחותם טוב ביום פותח .תני תניי אית .בשבת

 יודה' ר .בנתיים טוב ויום בשבת וחותם בשבת פותח .'או' ר 589[טוב ביום וחותם

, עמ' ג"ע נט, ו"ה ד"פ השנה ראש ירושלמי' )כר' הל לוי בן יהושע' ר בשם פזי בר

678). 

 של וזו, היום בקדושת מלכויות את הכולל, עקיבא רבי של זו, השונות שהשיטות מלמד הירושלמי

 כרבי ביהודה: שונים אוגרפייםיג במקומות נהגו, השם בקדושת מלכויות את הכולל, נורי בן חנןיו רבי

 את מביאה גם היא ,המסורות שתי של קיומן על מספרת שהגמרא רק לא. יוחנן כרבי ובגליל עקיבא

 מהגמרא ברור, עברה נקרא שהבלבול אף. חובה ידי יוצאים, ביניהן מתבלבליםש שבמקרה הפסיקה

 נקבעה וטרם זהה משקל המסורות שתישל גם להבין אפשר. מהנהוג בשינוי אלא בחטא מדובר שלא

 .יחידה הלכה

                                                                 
 .פרמה י"ובכ קויפמן י"בכ למשניות החלוקה גם זוהי 588
 .לידן י"כ של שולייםב נמצא םיבסוגרי הקטע 589
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 מופיעים הם שבו ברצף. התוספתא על בדיוננו לעיל הזכרנו בהמשך המתוארים המעשים שניאת 

 הקביעה אחרי וגם, שונה אוגרפייג לאזור מסורת כל המשייך, הכללי התיאור אחרי, כאן בגמרא

 אף. נוספת משמעות מקבלים הסיפורים, חובה ידי לצאת אפשר המסורות בהיפוך שגם הלכתיתה

 בן יוחנן רבי של בנו ,ישמעאל שרבי אהב לא גמליאל בן שמעון ורבן כביהודה מסורת הייתה שביבנה

 ישמעאל בירמ מנעוו מחושהיו במקום  חכמיםה ולא גמליאל רבן לא, המקום מנהג על עבר ,ברוקה

 באזורים גם חובה ידי בה ויוצאים מקובלת הייתה עוד נורי בן יוחנן רבי של שיטתו. שליח ציבור להיות

 .לפיה נהגו לא שבהם אוגרפייםיג

 יוחנן רבי לשיטת. נורי בן יוחנן רבי של שיטתו על מתבססים ,אבהו' ר אימבש ,לעזר' ר דברי

 אפשרו הזו הברכה בתוך בהרחבה זכרמו האל מלכות שנושא יוצא וכך ,השם בקדושת מלכויות כוללים

. גניזהה ממצאי לפי ,ארצישראלי נוסח היה כנראהזה ש מעיד תבורי 590".המלוכה אדיר"ב אותה לחתום

 אלא, השנה ראשל השם קדושת של בחתימה רק לא מופיע זה בנוסח" המלוכה אדיר" ביטויהש מעניין

 רבי של זו, המסורות שתי של עלובפ םלקיו נוספת ההוכח הם אלו ממצאים. היום קדושת בחתימת גם

 .ולאמוראית לתנאית מאוחרות בתקופות בישראל, עקיבא רבי של וזו יוחנן

כאן ש היא החשובה התוספת. ומהספרא מהתוספתא לנו מוכרת הסוגיה של בהמשכה הברייתא גם

 המ את סותר שזה אף. עקיבא רבי של שיטתו לפי הולך גמליאל בן שמעון שרבן במפורש נאמר

 במקורות נאמר לא זה, לעיל שהסברנו כפי, בספרא הברייתא את ותאם התוספתא מן שהשתמע

 ושל גמליאל רבן של םיהתוששיט ברורות במילים נאמר, בירושלמי, כאן. מפורשת בצורה המקבילים

 נכללת לא מלכויות ברכת, מחזיק גמליאל רבן שבה, עקיבא רבי שיטת שלפי מכיוון. זהות עקיבא רבי

 עם הנאמרת היום קדושת שברכת יוצא, עצמה בפני רביעית כברכה נאמרת אלא ,השם קדושת כתבבר

 שליברמן הסיבה זו .השנה ראשב ברכות תשע בת בעמידה והאמצעית החמישית הברכה היא זכרונותה

 פיו על לתקן והציע, ובירושלמי בספרא מופיע שהוא כפי ,ג"רשב בדברי" אמצעית" הנוסח את העדיף

                                                                 
 .233-232' עמ ישראל מועדי, תבורי ראו 590
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 ברכת את ולא השם בקדושת מלכויות ברכת את כולל עקיבא שרבי מכיוון ,קושי כאן יש אך. תאבתוספ

 591.זו לקושיה השנה ראש הבבלי התייחסות את לעיל וראינו. זכרונות

 היום קדושת שלפיה ,אחרת גישה מציג רבי, בספרא שלפנינו למה הזהה, הירושלמי גרסת לפי

 בן שמעון ורבן רבי שיטות את המחליפה, בתוספתא וכמ" אמצעית" ולא) הרביעית הברכה היא

 כך ואחר, עקיבא כרבי, מלכויות עם במשולב היום קדושת אומרים קודם, אחרות במילים(. גמליאל

 .ושופרות זכרונות

. בשבת החל השנה ראשל בנוגע תנאים מסורות שלוש מופיעות לעיל הגמרא של האחרון בחלק

 בין כמחלוקת מוצגת המחלוקת זו שבהלכה מעניין. יז, ב השנה ראש ראינו בתוספתא דומה מחלוקת

 תניי אית: "ורבי אנונימיים תנאים כמחלוקת מוצגת המחלוקת בירושלמיו, הלל בית לבין שמאי בית

 היום וקדושת תבהש קדושת אם לשאלה נוגעת בתוספתא המחלוקת" .אומר רבי... תני תניי ואית... תני

 של הראשונה: נפרדות קדושות בשתי מדובר שמאי בית לשיטת. אחת כהבר או נפרדות ברכות שתי הן

 יום באמצע מזכירה, בשבת שמתחילה אחת בברכה מדובר, הלל בית לפי. טוב יום של יהיוהשנ שבת

.. תח.פו" הלשון. רבי של זו וגם אנונימיות תנאיות דעות שתי יש בירושלמי. בשבת שוב וחותמת טוב

 פותחים שבאחת, עצמאיות ברכות בשתי מדובר אם בוודאות לקבוע ראפש ואי סתמית היא" חותם

 ילוא, טוב ביום וחותם בשבת פותח שלפיו התנא. וסוף התחלה עם אחת בברכה או ,חותמים יהיובשנ

 מוזכרות אינן אחרות מסורות שתי. שמאי בית של כשיטתו היה, נפרדות ברכות שתי על מדבר היה

 ולברך בשבת לחתום וגם לפתוח גם שמציע ,רבי של ושיטתו ,בשבת וחותם טוב ביום פותח: בתוספתא

 .באמצע היום על

 או מרחיב ללימוד זוכים לא ז כהלכה בהמשך בירושלמי המובאים עקיבא רבי דברי, אמרנש כפי

 .בירושלמי כלשהו פירוש

 ההלכ בהמשך נמצא בירושלמי המשנה לבין החשובים י"וכ בדפוס המשנה בין מעניין הבדל עוד

 זכרון" אזכור על מפתיע באופןשהיא אוסרת  המשנה על בדיון ראינו. ב טור נטרק ד, פ בירושלמי ז

                                                                 
 .52 לשורה פירושו, 317 'עמ, ה"ר, ליברמן גם ראו 591
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 זכרון מלכות: "הוא הסדר בירושלמי המשנה בנוסחו ,(ו, ד, ה"ר משנה" )שלפורענות ושופר מלכיות

 כויותמל ברכת של מקומה, בהעתקתו הפחות לכל או, הירושלמי שבעריכת נראה" .שלפורענות ושופר

 המקורותמ. יותר ברור בחטיבה הראשונה כברכה ומקומה המיוחדות מהברכות נפרד בלתי כחלק

 לימי ושימשו בלבד ושופרות זכרונות לגבי מנוסחות היו רבות הלכות כי המסקנה מתגבשת נוסקרש

 בכל הדיונים לכל עקבית בצורה הוכנסה לא כנראההיא , מלכויות ברכת נוספה כאשר. התעניות

 .ורותהמק

 בעיקר הם בו שאיתרנו הנוספים המקורות. לעיל שראינו התנאים מסורות את משקף הירושלמי

 בדרך מתעצבות המועד שתפילות רואים אנו אלו מקורות מתוך. התנאים לתקופה השייכות ברייתות

 .המסורות של מגוון ומתוך ארוכה

 

 השנה ראש מסכת ,בבליסדר הברכות ב

 בפרקים נוודני , שרובןהמיוחדות הברכות בסדר הדנות ברייתות מובאות ב"ע לד-ו א"ע טז ה"ר בבבלי

 . השופר בעזרת לפניו כרוננויז את להעלות לבקש כך אחר ורק, האל את להמליך ראשית יש. הקודמים

 רבן של, עקיבא ורבי נורי בן יוחנן רבי של שיטתם לפי מלכויות ברכת של מיקומה על הדיון גם

 . לעיל שראינו התנאיים מהמקורות מהותיים הבדלים בלי כאן ובאמ, רבי ושל גמליאל

 דווקא מתחיל פורענות של ושופר מלכות כרוןיז להזכיר איסורה על ו במשנה שהדיון מעניין

 (.ב"ע לב) כאן במשנה הברכות הופעת מסדר מתבקש שהיה כפי ,כרוןיהז מפסוקי ולא מלכות מפסוקי

 :הבאה בסוגיה לראות אפשר המחייב הברכות סדר נושא את

 תקיעות> .זו את זו מעכבות אין ברכות .זו את זו מעכבות אין תקיעות .רבנן תנו

 אמר .טעמא מאי. זו את זו< מעכבות הכפורים יום ושל השנה ראש של וברכות

 זכרונות .עליכם שתמליכוני כדי מלכיות השנה בראש לפני אמרו .ה'הקב אמר א.רב

 .(ב"ע לד השנה ראש בבלי) בשופר .ובמה .לטובה נילפ זכרוניכם לפני שיבא כדי
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, התעניות בימי אולי או, בעלמא וברכות תקיעות בין אבחנה בבירור לראות אפשר זו בברייתא

 לפי, השנה ראש של המיוחדות הברכות ,המקרים משאר בשונה. הכיפורים וביום השנה ראשב אלו לבין

 גם 592.חובה ידי יוצאים, זה בסדר נאמרות כולן אשרכ ורק, מסוים סדר לה שיש אחת חטיבה הן, ארב

 . ברייתאה על דעתו את מבסס רבה

 חובה על או ,לתקוע וגם לברך גם בחובה מדובר האם. ברורה " אינהמעכבות זו את זו" משמעות

 לבין הברכות בין מחייב סדר על או, עצמן בפני התקיעות לבין עצמן בפני הברכות בין מחייב סדר של

 ?במעורב התקיעות

 שראינו לברייתא סתירה כאן יש ,מסוים בסדר לברכות תקיעות לסמוך בחובה מדובר אם

 .טו, ב ה"ר בתוספתא

גם הם  שייכים חדשים היחידיםה המקורות. התנאי לחומרהרבה  מוסיף ינוא הבבלי שגם מעניין

 .התנאית לתקופה

 

 סיכום

 בתוך ובמקומן המיוחדות הברכות בסדר םהדני ייםוהאמורא ייםהתנא המקורות את סקרנו זה בסעיף

 ומתועדות מוכרותלא מוזכרות במקרא ולא בספרות הבית השני, אך  המיוחדות הברכות שלוש. העמידה

 של שילובן לגבי אחדות מסורות לקיום תיעוד גם זו בספרות יש . יתרה מזו,התנאית בספרות כבר

 ,השלוש בין החדשה ,מלכויות ברכת. עצמן ןביל בינן לסדרן וכן העמידה בתפילת המיוחדות הברכות

 זכרונותלעומתה,  .קבוע אינו מקומה, מוזכרת היא כאשר. מהמקורות בחלק מפורשת בצורה נזכרת אינה

 הזיקה, משנהב תענית במסכת היטב ומתועדות השני הבית בתקופת כבר כיחידה מתפקדות ושופרות

 .ויותמלכ ברכתופחות ל עצמן לבין בינן יותר חזקה שלהן

                                                                 
 התקיעות, בירך לא אם: היהשני את אחת בותכמע והברכות התקיעות. אחרת תמונה מתקבלת באתר י"רש שלפי מעניין 592
 .ולהפך מספיקות אינן
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 מקומה אך. ובתוספתא במשנה כבר מובא, ושופרות זכרונות, מלכויות, המיוחדות הברכות סדר

 בספרי וגם בספרא גם נשאלת לגביה המפורשת השאלה. בספק מוטל העמידה בתוך מלכויות ברכת של

 ןינימ שואל במדבר וספרי היום בקדושת כלולה שמלכויות ידוע יןינמ שואל ספרא. לעיל שראינו במדבר

גם  .שופרות עלו זכרונות על נשאלות לא זה מסוג שאלות. ושופרות זכרונות את מקדימה שמלכויות לנו

 ,השם בקדושת כלולה היא אםכויות: לוגם בתוספתא מוצגת המחלוקת לגבי מקומה של ממשנה ב

 קדושת וךבת כלולה או ,גמליאל בן עוןשמ כרבן ,אחריה עצמאית ברכה, נורי בן יוחנן רבי של כשיטתו

 זמן התקיימו אכן אלו שונות מסורות כי ברורה בצורה שמעידים המקורות את ראינו. עקיבא רביכ היום

 . שונים יםיגאוגרפ באזורים החורבן אחרי רב

 הן התקיעות שם. במדבר מספרי משתמע התקיעות לבין המיוחדות הברכות בין המהותי הקשר

 רבי של תפישתו לפי גם. עדןיל מגיעות השנה ראש של והתפילות הברכות באמצעותו שרק ,חשוב כלי

 במדבר בספרי המדרש מתוך להבין ואפשר. מיוחדת ברכה כל אחרי לתקוע יש ,במשנה המובאת ,עקיבא

 ימי שאר תפילותמ השנה ראש תפילות שונות במה. אותן מסיעות רק הן ,לברכות משניות הן תקיעות כי

 התפילות הדין ביום דווקא כנראה? ישמע אותן הוא ברוך שהקדוש כדי לתרועה נזקקות שלא ,השנה

 תקיעות בין ההדוק הקשראפשר ש. להן לתת יכולות והתרועות שהתקיעות העצמהלו לחיזוק זקוקות

לעומת זאת, ראינו . המקדש עדריבה כקרבן האל לפני התפילות את שמציג הוא הקרבנות ועבודת השופר

 את לקיים שחייבים הוא העיקרון .מחייב אינו לתקיעות ותהברכ בין הקשרגם מקורות המעידים ש

 לתקוע שאפשר ראינו אחרים בטקסטים וגם עצמה במשנה גם .מעכב אינו הפעולות סדר אך ,שתיהן

 , אך ייתכןאונס של ובמקרה בדיעבד רק היא זו פסיקהאולי . חובה ידי ולצאת כולן הברכות כל אחרי

 .שונים תקיעה מנהגי שונים קומותבמ התקיימו בהש מציאות משקפת שהיא
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 השנה ראש של השמח אופיו .5ד. 

 שלא מכיוון. המועד של אופיו את מגדירים לא השנה ראשל הנוגעים ך"ובנ בתורה הבודדים הפסוקים

 בוודאות ברור. המועד את ההולם הרוח הלך מהו לקבוע קשה, משמעותו או החג סיבות נמסרו

 .במקרא מופיעים אינם המועד של השמח אופיו או לשמוח והמצוהש

 ההפוך לכיוון דווקא רומז, בכי יום, יבבה כיום לארמית שתורגם", תרועה יום, "המועד של שמו

 .משמחה

 מהול עצב: היום של הסותר אופיו את שמתעדת ,מורכבת תמונה מופיעה ונחמיה עזרא בספרי

 תולשתו לאכול להם וקוראים אותם מנחמים והכוהנים ונחמיה התורה דברי למשמע בוכה העם. בשמחה

: דיין מתבהרות לא השמחה של סיבותיה. היום של השמח באופיו כאן לחוש אפשר. עצובים להיות ולא

, נחמיה בספר .הסוכות חגלו הקרבנות חידושל, המזבח לבניית הקשור השמחה כי נראה עזרא בספר

 נתפשים מתקיםמ ושתיית מניםשמ אכילת'. לה קדוש זה שיום מכיוון ולשתות לאכול נשלח העם

 .שמח אכן המועד של שאופיו להסיק אפשר לכן ,החגיגה כסממני

(. 9, כה) המקדש במגילת לבד מהאמור השנה ראשב שמחהה נושא מוזכר לא השני הבית בספרות

לוא תעשו בו  זהה ביום תשמחו" – הוווהמצ ,החגים לשאר השביעי בחודש אחד את משווה המגילה

בפעם הראשונה מתוך מגילות קומראן על שומעים כאן אנו  .המועדים בכל זהה – "]....כול מלאכת עב

כאן יש קישור בין התאריך לבין שמו  ,האופי השמח של החג ועל המצווה לשמוח בו. בשונה מנחמיה

משתמשת  4Q409בעלת האופי הליטורגי מגילה ה על כך, נוסף " והשמחה.זכרון תרועההמקראי "

( ומחזקת את תחושת השמחה המלווה את יום 5, טור א', שורה 1" )קטע זכרון תרועה םיובשם הארוך "

הלל וברך ביום זכרון תרועה אדון הכול... הלל וברך .. ברך את שם זכרון או יום זכרון תרועה זה: "ה

מי (. יום זכרון תרועה נמצא ברשימת י1i 5-9" )קודשו... ברך את אדון הכול... הלל וברך בימים האלה

  .אלהההודיה האחרים שבהם מברכים ומהללים את 
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 אופיו על עקיפה בדרך שמצביעים מקורות פוגשים אנו, ובתוספתא במשנה, התנאית בספרות

 ראש לפני מהבהמה ובתה האםאת  מכר אם לקוניו להודיע השוחט חיוב ,למשל כך. החג של השמח

 (.ג, ה חולין, משנה) במאכל מרבים בוש מועד שזה מעידה, הרגלים שלושת לפני כמו בדיוק השנה

 לגבי תנאית מחלוקת יש, השלישי בפרק התנאיים המקורות בסקירת שראינו כפי, על כך נוסף

 בין היא שם המחלוקת(. ה, ג קטן מועד משנה) אבלות לעניין הרגלים של יםכאופי השנה ראש של אופיו

 ,השבעה את שמבטלים ,הרגלים שלושת דיןכ אבלות לדיני השנה ראש של דינו כי שפוסק ,גמליאל רבן

 לדיני כשבת השנה ראשש פוסקיםש ,חכמיםל ,היחיד של אבלו את דוחה ברגל הרבים שמחת מצוות כי

 אך, השנה ראשב אבלים מנחמים שלא למדים אנו ,ו"ה ג"פ, א טור פג קטן מועד הירושלמי לפי. אבלות

 מועד בבלי) גמליאל כרבן הלכתם את קבעו לבב אמוראי. זה במועד אבלות שנוהגים מלמד גם הדבר

 (.ב"ע כד קטן

 טחוננוימב הנובעת שמחה: בפחד המהולה השמחה מוטיב מופיע יםיהאמוראהמקורות  ברוב

 שנדון ,ג"ה, א"פ, ב טור נז השנה ראש בירושלמי. לפניו בדין מעמידה הנובע ופחד הוא ברוך בקדוש

 ישראל אבל: "האל של בנסים טחוןימב הנובעת השמחה את בפירוש לראות אפשר ,לעיל השלישי בפרק

 ה"שהקב יודעין ושמחים ושותין ואוכלין זקנם ומגלחים לבנים ומתעטפין לבנים לובשים אלא כן אינן

 ".ניסים להן' עוש

 אבהו רבי דברי הם השנה ראש של לאופיו קשוריםה ביותר הידועים םיהאמוראי המקורות אחד

 ראשב הלל אומרים לא מדוע מסביר אבהו' ר. השלישי בפרק ראינו אותם שגם ,(ב"ע י ערכין בבלי)

 בחרדה יןישמאופ מעמד, גורלות נקבעים בוש הדין יום השנה ראש של בהיותו נעוצה ותשובתו השנה

 . מובנת

 הלךאת  גם שמבטא ,שופרה של לצורתו הנוגעים יםיהאמורא במקורות דיון ראינו הרביעי בפרק

 לכך כסמל פשוט או ,הוא ברוך הקדוש לפני ישראל של לכפיפותם כסמל כפוף :למועד המתאים הרוח

 (.ב"ע כו השנה ראש בבלי) האל לפני עקלקלות מכל ומשתחררים פשוטים ישראל שבני
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 טחוןיב של שמחה: היום של הרגשית הערבוביה על הם גם מעידים םיאמוראי אגדה מדרשי

 (.458 -457' עמ, אחרת פרשת, כהנא דרב סיקתאפ) האמת דיין מול ואימה חרדה מול והתחדשות

 אופיו מתפתח גם כך, דין כיום המועד של תפישתו ל"חז במקורות שמתפתחת שככל נראה

 לפני בחרדה שמהולה ,טוב לגורל ותקווה החדשה השנה של ההתחלה שמחת: המועד של לנטיווהאמבי

 .העליון הדין בית של המעמד

 

 סיכום. 6 ד.

, צליליו הכשרים וסדרם הנכון ראש השנהלכתיים שנדונו בפרק זה, שופר כשר לההיבטים הה תשלוש

וסדרן של הברכות המיוחדות, אינם מוזכרים במקרא ובספרות הבית השני בצורה מפורשת. יחד עם זאת, 

 שהן ,הברכות אמירתשופר מוזכר במקרא ובספרות הבית השני ככלי שהשתמשו בו בבית המקדש. ה

. המאוחרכל ל, גם היא מעידה על מסורת עתיקה מימי הבית פסוקים של רצף אלא לי"חז טקסט אינן

בספרות התנאית מובאות הלכות פסוקות אחדות, ואף סותרות, המגדירות את עיקרי העניינים הנוגעים 

ראש בו תקעו בשופר ובחצוצרות בבית המקדש בשלכל היבט. לפי ספרות זו נראה כי היה קיים טקס 

ושופרות, לכל הפחות. לטקס זה  זכרונותמרו בטקס זה גם הברכות המיוחדות כולן, או נאש. יכול השנה

עדות ברורה במקרא: באחד בחודש השביעי היו מקריבים קורבנות ותוקעים עליהם בחצוצרות, כמו 

יחודו של המועד, גם הוא כבר מוזכר בתורה, התבטא באמצעות הקורבנות יבשאר ראשי החודשים. 

יה של תענית יכיום דין, שהתנאים מעצבים, קרוב מאוד לאופ ראש השנה אופיו של חודיים לו.יהי

ת בנפש האדם דומות ומעורר ראש השנההעמידה מול דינו של הקדוש ברוך הוא בשהציבור. התחושות 

הוא ביטוי לגזר  ,כמו כל שמחה ,לתחושות בעת המשבר שהוביל לקביעת תענית הציבור. הרי כל משבר

ושופרות, היא מרכיב טקסי  זכרונותל ידי האל. לכן, אמירת הברכות המיוחדות לתעניות, הדין שנגזר ע

שהתורה אינה מצווה זאת באופן מפורש. אין מספיק הוכחות לטעון  אף ,ראש השנהמתבקש גם ב

שמתוך טקס בית מקדשי נראה שברכת מלכויות הייתה כבר נהוגה בימי הבית השני. בספרות התנאית 

עבור המציאות שלאחר החורבן, בלעצב פרקטיקה חדשה מנסים הנים, חז"ל וי הכשבוצע על יד
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פרקטיקה שמבוססת על המסורת המקדשית העתיקה, אך שונה ממנה ומאפשרת להבדיל בין שני 

, דווקא בשופר תוקעים השנה ראשב: עובדות לקבוע מעוניינים המשנה שעורכי הוא הרושםהטקסים. 

 החומר .ושופרות זכרונות, מלכויות, מיוחדותה ברכותה שלושאת  מריםואו יש סדר ומספר לתקיעות,

 המציאות על שאלה אין עצמה במשנה אבל. הללו הקביעות שלושל הנוגעים הפרטים על נסב במשנה

בו ש ,ריבוי ההלכות הסותרות קשור בין השאר למעבר מן המקדש .מאליה כברורה מובאת היא, הזו

 פעולשהוליד ריבוי מצבים שיש ל ,אוגרפיים שוניםיהכנסת באזורים ג לבתי ,הניםוהטקס היה בידי הכ

 וריבוי פירושים ומסורות אצל מבצעי הטקס הרבים. בהם

הדיון ההלכתי אינו רחב ומתמקד בעיקר באיסוף החומר ההלכתי התנאי. הדיון  ,ברובד האמוראי

התלמודי הוא שנוסף בו  במקורות הסותרים אינו נחתם לרוב בהלכה פסוקה. מה שמייחד את הדיון

מרכיב אגדי לדיון ההלכתי, אם כאסמכתא ואם כפירוש או הסבר להלכה או למסורת. עוד ברובד 

הסתמאי אפשר לראות עדות לפרקטיקות הלכתיות שונות ולמסורות אחדות בנוגע לכל אחד משלושת 

 ההיבטים שנדונו.

ל המועד, ברובד התנאי ם לסמוך עליהם בעניין אופיו השמח שישיש מקורות מקראי אף

ציווי  מוצאיםאין אנו  ,של המועד. בכל מקרה בהמורכוהאמוראי מובאים מקורות המעידים על אופיו 

עיצוב חז"לי את המועד כיום דין הנראה ש נו לגבי שאר המועדים.ימפורש לשמוח ביום זה כפי שנצטוו

 ,שמחה בלי עקבות ,ו של העולםגורל ץנחרבו שעל מעמדו כיום שמחה: אי אפשר לשמוח ביום יע שפמ

 גם אם יש אמונה שלמה ברחמיו של הקדוש ברוך הוא.
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 ה. סיכום ומסקנות
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ים י, אחד בחודש השביעי או אחד בתשרי, מתגלה בטקסטים עתיקים כמועד שעבר שינוראש השנה

ג כ בוויקראם בתורה, ימהותיים בתהליך עיצובו ההלכתי והרעיוני. תאריכו המדויק מופיע פעמי

ובבמדבר כט. אך אחד בחודש השביעי הוא המועד היחיד שמשמעותו לא נמסרה בתורה בצורה 

מפורשת. את אופיו של המועד מגדירים איסור המלאכה, קיום מקרא קודש בו, וקרבנותיו המיוחדים 

והשונים מאלו של ראש חודש רגיל, ובצדם תיאור מעורפל של תרועה וזיכרון. כפי שראינו בפרק 

למקרא, לא מתבהר מהתורה ומהנ"ך על איזה זיכרון בדיוק מדובר בפסוקים המתייחסים  המוקדש

למועד זה. כמו כן לא נאמר באיזה כלי מריעים. משמעותו, אופיו התוכני והלכותיו של החג לוטים 

בערפל. מספרי עזרא ונחמיה עולה שמדובר במועד שמח, המלווה באכילה ובשתייה של שמחה וחגיגה, 

ראש התייחסות מפורשת למקורו של המועד או לסיבותיו. בשום מקום במקרא לא נקרא המועד אך אין 

 .השנה

הספרות הענפה מתקופת הבית השני לא מספקת חומר המבהיר את מהותו של היום או את 

הלכותיו המיוחדות. המועד נזכר תדירות כנקודת ציון במרוצת הזמן, בעיקר ברשימות משמרות הכוהנים 

במספר חיבורים מהתקופה מופיעים מוטיבים שיתגבשו בתקופות מאוחרות יותר ות קומראן. של מגיל

 אףבו נפתחים ספרי החיים או ספרי המעשים. ששייכים אל המועד: בריאת העולם, יום הדין כ

קשורים במועד הנחקר ישירות בחיבורים מתקופת הבית השני, זוהי התקופה  אינם שהמוטיבים הללו

רק שני מחברים בני  בספרות הכתובה בפעמים הראשונות.של המוטיבים הללו תם פעולה שבה אנו עדים

אלכסנדרוני ויוסף בן מתתיהו, מכירים את המועד ומתארים אותו, אך כל אחד מהם ההתקופה, פילון 

מדובר בראש שנה משני, תחילת החודש  ,לדידו של פילון האלכסנדרוני מקנה לו משמעות אחרת.

 קדום לעניין שכר וממכר בראש שנהמדובר  ,תיהותמן למעמד הר סיני. לדידו של יוסף בן הקדוש וזיכרו

 .שהוחלף על ידי משנה באחד בניסן כראש השנה לעניינים הדתיים

לעומת חוסר הבהירות לגבי אחד בחודש השביעי ואזכורים בודדים הפזורים על פני חיבורים 

בית השני היא הפיכתו של ראש החודש הראשון, אחד אחדים, תופעה מרתקת שאנו עדים לה בספרות ה

בניסן, למועד, בייחוד בספרות הכיתתית. כפי שראינו בפרק המבוא ובפרק המוקדש לספרות הבית 

השני, מעמדו ההלכתי של אחד בניסן הושווה בספרות הכיתתית לזה של אחד בתשרי, לעניין הקרבנות 
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אלו, ניסן ותשרי, מחלקים את השנה לשתי תקופות שוות ולעניין איסור המלאכה. שני ראשי החודשים ה

ושניהם מוזכרים בתורה כראשי חודשים מיוחדים. לעומת אחד בתשרי, על אחד בניסן לא נאמר בתורה 

שהוא מועד אלא ראש חודש, כך שהיצירה הכיתתית היא פורצת דרך ומהפכנית. הספרות של תקופת 

תנה בתורה כי אחד בחודש הראשון הוא ראשון לחודשי הבית השני מנסה למלא אחרי "ההבטחה" שני

השנה, הבטחה שלא מומשה מהבחינה ההלכתית: התורה לא מקנה ייחוד מעשי לתאריך זה. לעומתה, 

 ספרות הבית השני ממלאה את הריק הזה ומעבה את הלכותיו של ראש החודש הראשון.

ים הבודדים במקרא על אודות אחד אין בספרות הבית השני חומר העשוי לגשר על הפער בין הפסוק

בחודש השביעי לבין המסכתות השלמות במשנה ובתוספתא הנקראות "ראש השנה" ודנות במועד 

זה. המעבר מחומר דליל ומפוזר בין החיבורים בתקופת הבית השני למסכתות שלמות שכותרתן 

ות הכיתתית עד "ראש השנה" מפתיע בפני עצמו. ההבלטה המכוונת של אחד בחודש הראשון בספר

בעולמם של  ראש השנהלהפיכתו למועד, שלא כמצווה בתורה, עשויה לספק את הרקע לטיפוחו של 

חכמים כדי להחזיר עטרה ליושנה: להחזיר את אחד בחודש הראשון למקומו המקורי כאחד מראשי 

אחד  החודשים, ואף ראש השנה לחודשי השנה ולעניינים נוספים, ולהדגיש את מעמדו המיוחד של

בחודש השביעי כפי שנמסר בתורה. החכמים השיגו את מטרתם על ידי תהליך עיצובי הדרגתי שאת 

עקבותיו אנו רואים בספרות התנאית והאמוראית, המשמרת מקורות שמהדהדים את התחרות הסמויה 

ת והגלויה בין שני ראשי חודשים אלו. כדי להצניע את אחד בחודש הראשון היה צורך להבליט ולעבו

 את המסורות הקיימות של אחד בחודש השביעי.

במאבק על הלוח העברי, על השליטה בו והשלטתו ברבים, החכמים מאדירים את המסורות 

הקשורות באחד בתשרי, מגייסים את כל החומר ואת כל המסורות שבידם. הם לא התעלמו מהמקורות 

קיימו בתוך קבוצות גדולות בעם, אלא ומהמסורות הקשורים באחד בניסן, שכנראה כבר היו ידועים והת

באחד בתשרי נבדקות לעומת ראש השנה התמודדו איתם. כל אפיון תוכני וכל קביעה הלכתית הנוגעים ב

אחד בניסן ולהפך. התחרות הזו מוכרעת לטובת אחד בתשרי, שהוגדר כתחילת השנה ותחילת הספירה 

 לעניינים חקלאיים רבים וכיום הדין לכל באי עולם. 
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תוך ניתוח המקורות התנאיים עולות מספר שאלות עקרוניות הנוגעות לא רק למועד הנחקר, מ

ים מתייחסים למועד כתחילת יאלא למתודולוגיה המחקרית בכלל: האם העובדה שרוב המקורות התנא

השנה בביטחון וללא הזדקקות להסברים או לאסמכתאות, למרות היעדר מקורות קדומים מפורשים 

על המסורת העתיקה והמקובלת, או על חידוש של חכמים שהם מעוניינים להציג כמסורת לכך, מעידה 

עתיקה? לדעתי, כאן מדובר בשילוב בין השיטות: יש מסורת עתיקה, אך שולית, שעוברת אחרי חורבן 

ל על מעמדו והבית השני תהליך של מעבר אל המרכז ועיצוב מחדש. המסורת העתיקה מבוססת קודם כ

מועדים. לפי יר תעודש השביעי בתורה, מעמדו כראש חודש מיוחד וכמועד, כראש חודש של אחד בח

חלק מן החוקרים, המוזכרים בפרק המבוא, חג הסוכות שנחוג בחודש השביעי היה לראש השנה הקדום 

, כנראה היו מסורות כנעניות קדומות להתחיל על כך ותכניו אלו הועתקו לאחד בחודש השביעי. נוסף

אחד מימי הזיכרון שמחלקים את השנה לארבעה כבסתיו. בספר היובלים מוזכר המועד  את השנה

חלקים שווים שקשורים להתרחשויות מרכזיות בתקופת המבול. גם יוסף בן מתתיהו מביא מסורת על 

 ראש השנהקדום. לכן, כאשר התנאים מכריזים על אחד בתשרי כ ראש שנהאחד בתשרי של היותו 

, הם מבקשים לעבות ולהאדיר את המסורת שנדחקה לשוליים, אך מסורת קיימת הכללי וכיום הדין

התנאים מגייסים את ההלכות והמסורות שנהגו בבית המקדש  ,ועתיקה. כדי להצליח במשימה

את המקורות שמדברים על יום הדין בסוף ימי חייו של האדם ועל יום הדין הגדול בסוף  –והאמוראים 

לא רק מתעצב  ראש השנה ,דא. כתוצאה מהןיאינן פעולות של איסוף טכני גר הימים. אך הפעולות האלו

מינלי של ישמאפשר הכנה והתמודדות עם מצב ל ,סביבו טקס המעבר הנבנכיום דין אוניברסלי, אלא גם 

 ל"חז השביעי בחודש אחד של במקרה כי נוטעמוות וחרדת יום הדין בסוף הימים. בפרק השלישי 

 המוות חרדת עם להתמודד במטרה ראש השנהב השנתי המשפט של המעמד יתתאולוגי את מעצבים

 יוצא האדם. העולם ובסוף החיים בסוף הגדול הדין את מחקה השנתי הדין יום. אחריושל האחרון והדין

, האלוהי המשפט טקס את עובר הוא השנים בין. החדשה השנה עבר אל וצועד שעברה השנה מתוך

 לחרדות מקום יש כאן גם. הקודמת של תוצאותיה לפי החדשה השנה לא ומעבירו שנתו את שמסכם

 לאחר מהדין בשונה אך. המוות מפני ואף, והייסורים העונש ומפני, האל מול העמידה מפני ולאימה

, כך על נוסף. חייו כל על ולא בלבד שעברה השנה על נשפט האדם השנה ראשב השנתי בדין, המוות

 והענקת הדין של הטווח צמצום. דינו גזר את ולשנות בתשובה לחזור וביכולת יש, מת שטרם מכיוון
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 .הדיין לפני הניצב האדם בלב ואמונה אופטימיות נוטעים ואף האימה את פחיתיםמ ולשנות האפשרות

 ים אך מעוצבת ברובד האמוראי והסתמאי של התלמודים.יהתאולוגיה הזו נבנית על המקורות התנא

שר הדוק למהותו של האל. האל הוא אלוהיו של כל העולם כולו, אל ההיבט האוניברסלי קשור ק

בדיוק כפי שהוא דן  ,ראש השנהב ,דין השנתיהבורא העולם וכל יושביו. האל הזה דן כל באי עולם ביום 

כל האנושות באחרית הימים. ההיבט הזה כמעט ואינו מופיע בספרות התנאית את כל אדם אחרי מותו או 

ה ראש השנה פרק א ומקבילתה בתוספתא. בשני המקורות האלו עובדה זו מצוינת נה ב במשנשממלבד 

לבבות על ידי האל, כולם ביחד בלי הפרדה הכברורה ונסמכת על הפסוק מתהלים המזכיר את יצירת 

ללאומים. אמנם הפסוק מובא כדי להסביר את טיבו המיוחד של המבט האלוהי בעת המשפט, אך הוא 

א בורא הכול ולא רק של עם ישראל. לעומת זאת, המקורות המציירים את המועד גם מזכיר כי האל הו

כמועד ייחודי לישראל או את ישראל כבנים אהובים ומועדפים על ידי האל גם בעת הדין, הם רבים 

ומפורטים יחסית גם בספרות התנאית וגם בזו האמוראית. המקורות האחדים שמתמודדים עם המועד 

 מצאים רובם ככולם בספרות האמוראית דווקא.כמועד אוניברסלי נ

 ,בו מתקיימת המצווה של היום. כאמורשבספרות התנאית בצורה בוטחת ככלי  מופיעשופר הגם 

שופר מוזכר בתורה ככלי שהיה לו שימוש פולחני בבית המקדש, אך אינו נזכר מפורשות בהקשר לאחד 

ל הפרקטיקה שהכירו עוד מימי הבית, בחודש השביעי. יכול שקביעתם של התנאים מבוססת גם ע

ולגבי איסור קרן פרה מעידות על ריבוי  ראש השנהעדף לשופרו של ווהמחלוקות לגבי המקור המ

הנים אל בית הכנסת. והמסורות שהתקיימו במקומות השונים בעת המעבר של המעשה מהמקדש ומהכ

ל מדרש מקיים. גם במקרה של ישב את המחלוקות בספרות האמוראית נושא אופי טכני שיהניסיון ל

דווקא: "אין קטיגור נעשה יים גדאאיסור קרן פרה וגם במקרה של העדפת קרן איל מובאים נימוקים 

. ראש השנהקביעת סדר הצלילים הכשר לבסניגור" וזיכרון עקדת יצחק. תמונה דומה אפשר לראות 

שרו של המועד הנחקר. שאינה בהק אףלשימוש פולחני ולהשמעת קול שופר יש עדות מקראית, 

בספרות התנאית מובאות הלכות פסוקות לגבי הסדר הנכון, חלקן סותרות. בספרות האמוראית 

נימוק אגדי המשווה בין הצלילים לבין בכי אם  באמצעותהמחלוקות לגבי סדר הצלילים הנכון נסגרות 

ות לגבי הסדר. כנראה אפשר לראות כי עוד בתקופת אביי התקיימו מסורות אחד על כך, סיסרא. נוסף
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כך שחכם כמו אביי נמנע מלבחור ביניהן ויוצא ידי חובה  ,מסורות אלו היו מספיק חזקות ובטוחות

 בכולן יחדיו. 

ושופרות, הנאמרות ביום זה לפי המשנה והתוספתא, אינן  זכרונותהברכות המיוחדות, מלכויות, 

העלותך עז, דורש את הברכות מן מוזכרות במקרא כלל בצורה מפורשת. המדרש בספרי במדבר ב

הפסוקים. מתוך הספרות התנאית משתמע כי הברכות המיוחדות מורכבות מפסוקי המקרא ועובדה זו 

מעידה על קדמותן. בתוספתא ראש השנה ב, יז מובאת מחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל לגבי 

 ראש השנהברך תשע ברכות במספר הברכות בעמידה של יום טוב שחל בשבת. מהלכה זו ברור שיש ל

שאינו חל בשבת. אם ברכת מלכויות הייתה כבר קיימת בתקופת הבתים, היא הייתה כנראה נאמרת בתוך 

אחת הברכות הקבועות של העמידה, קדושת השם או קדושת היום. אך המספר מעיד בוודאות על קיומן 

חלוקות הרבות בספרות התנאית שנאמרו בפני עצמן. מתוך המ ראש השנהשל שתי הברכות המיוחדות ל

נראה כי הפסוקים המיוחדים שהברכות מורכבות מהם עדיין לא נקבעו, לכל הפחות לא עד תקופתו של 

רבי עקיבא. המחלוקות על סדרן של הברכות בינן לבין עצמן ועל מקומן בתוך תפילת עמידה ממשיכות 

השילוב בין היחידה הקדומה,  לכל הפחות עד לתקופת אושא ומשתקפות עוד בספרות האמוראית.

הן מהפן התוכני הן מהפן  ,ושופרות, לבין הברכה החדשה, מלכויות, מעורר שאלות עיצוביות זכרונות

 ההלכתי.

הוא מועד שעוצב על ידי התנאים על בסיס המקרא המועט וכנראה על בסיס  ראש השנהלסיכום, 

ניות הציבור. התנאים מעבים ומפתחים הנהוג בבית המקדש, בעת הקרבת קרבנות ראש חודש ובעת תע

כני המועד ואת הלכותיו כפעולת התנגדות למאמץ הכיתתי בתקופת הבית השני להבליט את אחד ואת ת

בחודש הראשון ולהקנות לו חשיבות יתרה כמסורת מתחרה באחד בחודש השביעי. לרוב התנאים 

דש השביעי ועל ידי מלאכת העריכה משיגים את מטרתם זו על ידי איסוף המקורות הקשורים באחד בחו

על שמבליטה ומאדירה את המועד הזה ולעומתו מצניעה את א' בניסן. בספרות האמוראית, המקורות 

באים בדרך עקבית בהנגדה אחד לשני תוך מתן קדימות וחשיבות יתרות לאחד ואודות שני התאריכים מ

 בחודש השביעי.
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מרשימה במיוחד על ראש השנה ית בנוגע לראושמלאכת היצירה והעיצוב התנאית והאמ אף

חתימת התלמודים. בהרקע הדל של החומרים במקרא ובספרות מתקופת הבית השני, היא טרם הסתיימה 

עוד ברובד הסתמאי אפשר לראות מסורות שונות לגבי סדר התקיעות ולגבי בחירת הפסוקים לברכות 

ות החומר התנאי והאמוראי המוקדשת יות. כמוהמיוחדות וכן לגבי מעמדה ומקומה של ברכת מלכ

מאוד ומוגבלת מצומצמת אבל עדיין  ,למועד גדולה יחסית למה שנמצא במקרא ובספרות הבית השני

עם השנים והתפישה שלו היום במסורת ישראל כאחד  ראש השנהבהיקפה בהשוואה למעמד שרכש לו 

  ם של לוח השנה העברי.יהמועדים המרכזי
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 השנה שרא של ימים שני: נספח

 יחסותיהת מוצאים איננו. בלבד אחד יום של כמועד בתורה מתואר השביעי בחודש באחד המועד

 במשנה. השני הבית מתקופת ובספרות ך"זה בנ במועד הקשורות יםייומ בנות לחגיגות טקסטואלית

. נההש ראש של טובים ימים שני עניין מוזכר לא ,במשנה השנה ראש לנושא מבואה ,ב-א, א השנה ראש

 שאינו וידוע ברור דברכ טובים ימים שני מופיעים ,השונים בדיונים ,המשנה של אחרות במסכתות אבל

 .לאסמכתא או נוסף להסבר זקוק

 הקושי מתגלה ,היהראי עדי לפי םיחודשה ראשי את קידשו בהש בתקופה ,התנאית ספרותב כבר

. הבא החודש של תחילתו לגבי ספק עוררמת היה חודש כל של בסופו. חודש בראש שחל במועד הכרוך

 היו המידה באותה אך ,השלושים יהיה בו האחרון והיום, יתעבר הנוכחי שהחודש לקרות יכול היה תמיד

 .החדש החודש של הראשון ליום אותו ולהפוך היום את לקדש ולאפשר עדים להגיע יכולים

 הוא השנה ראשש מכיוון, תשרי חודש תחילת ,אלול חודש בסוף חריפותה במלוא מתגלה זו בעיה

 חודש ראש בקרבנות מדובר שלא מכך נובע הקושי. חודש בראש להיות החל העברי בלוח היחיד המועד

 האחרון שהיום אפשר עוד כל, דיוק ליתר או, ספק שקיים ברגע. במלאכה האסור מועד ביום אלא, בלבד

 יום של בקדושה בו לנהוג שי, השביעי החודש של הראשון כיום יתקדש, השישי החודש, אלול של

 . שבתון

 מועד כיום אלול של השלושים יום את לשמור נהגו בוש מצב מצטייר ,ד, ד השנה ראש משנהב

 לשמור צורך היה ולכן, היום לסוף עד עדים לקבל שיכלו מכך נבע זה 593.הספק מחמת במלאכה האסור

 לא ,מספק שנבעה ,זו יום דושתשק מעניין 594.למועד להפוך רגע בכל לושיכ ,כולו היום קדושת על

                                                                 
 אם כי לשער אפשר. השנה ראש במסכת מצאותהיהב נרמז זה אך, תשרי בחודש מפורשת בצורה מדברת לא זו משנה 593

 ,השנה ראשב מדובר היה כאשר וכמה כמה אחת על, העדים להגעת עד השנה חודשי כל בסוף חודש ראש קדושת נהגו
 היו זאת שבכל משתמע ,"מודה לא מי" ה"ד ,ב"ע ה ביצה התוספות לפי. נוספות ומצוות מלאכה באיסור המאופיין מועד

 גם זה" .מלאכה מעט לעשות כוליןי היו: "לחשכה לסמוך עד עדים באו לא אם .הראשון היום קדושת את לבטל יכולים
 היו לא, אחת קדושה בהם רואים היו לו. מספק ואחת אמתית אחת: שונות קדושות כשתי אלו ימים שני תפישת על מעיד

 .התוספות כדברי, עדים בו באו שלא היום בשארית מלאכה לעשות יכולים
. השנה ראש, בתשרי כראשון נקבע למחרת וםוי כמעובר נקבע החודש, אלול של השלושים ביום עדים הגיעו לא אם 594
 נחשב אינו זאת בכל, בקדושה שנשמר, הראשון היום, עדים באו לא אם כי משתמע זו נהשממ. ב ,י שביעית משנה גם ראו

 חייב, בשרה ונחלק בו שנשחטה הפרהאם השנה הקודמת הייתה שנת שמיטה,  ולכן .הקודמת לשנה ושייך השנה ראשל
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 לפי. החודש להכרזת ועד העדים לקבלת עד השנה ראש קרבנות הקריבו לא בוש, במקדש קיימת הייתה

. למנחה עד העדים קבלת זמן את שמגבילה התקנה תוקנה, םיהלווי בשירת הקלקול בעקבות ,המשנה

 את וספרו קרבן הקריבו לא, ותםא קיבלו הדין לא בית, ומעלה ממנחה עדים באו אם ,התקנה בעקבות

 של התקבלותם היה הקובע המעשה. באו לא באמת העדים כאילו 595,אלול לחודש כשלושים היום

 .להעיד כדי לירושלים הגעתם עצם ולא הדין בית ידי על עדותם ושל העדים

 במקרה גם אלול של האחרון היום קדושת על השמירה את ביטלה לא התקנה ,פרדוקסלי באופן

 עד אלא מקבלין יהו שלא התקינו: "...הדין בית ידי על היום נתקדש ולא למנחה עד עדים באו לאש

(. ד, ד ה"ר, משנה..." )קדש ולמחר קדש היום אותו נוהגין ולמעלה המנחה מן עדים באו ואם המנחה

 :הסברים מספר ניתנו זה לפרדוקס

 להפסיק טעם ואין בקדושה עבר כבר היום רוב ,ג"ע נט, ד"פ ה"ר בירושלמי ,יוחנן רבי לפי 

 ;אותה

 ליבב ראו) הבאה לשנה בו יזלזלו שלא כדי ,ושהבקד סופו עד נשמר הראשון היום כי מפרש י"רש  

 (;"בקדושה היום אותו נוהגים" ה"ד ,ב"ע ל ה"ר

 מדין השנה ראש שהוא מכיוון, התקנה אחרי גם היום קדושת שומרים על ,א"הריטב של לשיטתו 

 ה"ד ,א"ע לט רוביןיע בבלי) להעיד באו זאת בכל הם, העדים את קיבל לא הדין שבית אף .התורה

 596(."לו הודו לא מאן' גמ"

 על או אחדות מסורות קיום על מעידה היא אך, יםמקבל םאינחכמים ש מסורת מביא דוסא רבי

 : התקנה שלפני המציאות

                                                                                                                                                                                           
 בחודש אחד היה מהם אחד רק, בקדושה נהגו ימים שבשני אף. היום הנהוגה מזו שונה זו ששיטה ןלציי חשוב. לשמוט

 . השנה וראש
 כאחד היום את שספרו סבור הוא". השנה ראש של טובים ימים שני" ה"ד, ב"ע ק מנחות בבלי ,י"רש של דעתו ראו 595

 ?ככזה עליו הכריזו הדין שבית לפני חודש כראש יום לספור אפשר איך, קשה לי ונראה. תשרי בחודש
 והוכרה העדות מהם הלקבתשנ עד כלום אומרת אינה העדים הגעת עצם הרי. א"הריטב של שיטתוב מסוים קושי יש 596

 .התקבלה לא עדותם אך, העדים שבאו מצב לקרות יכול תמיד. כשרה כעדות
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 אומר נההש ראש של טוב ביום התיבה לפני העובר אומר הרכינס בן דוסא רבי

 אם אומר הוא ולמחר למחר אם היום אם הזה חדש ראש יום את אלהינו' ה החליצנו

 .(ט, ג עירובין משנה) חכמים לו הודו ולא אמש אם היום

 ראשב החודש ראש את להזכיר אם: נושאים שני משתקפים דוסא רבי של בדבריו ,ם"הרמב לפי

 598הנושאים לשני הודולא  החכמים אם נהיר לא מהמשנה 597.הספק מחמת יום להתנות מותר ואם השנה

 אחד ביום שרואה התפישה משתקפת דוסא רבי של מדבריו ,אחרת או כך 599.בלבד אחד לנושא או

 .אחת קדושה ולא ספקה מחמת – ובשני אמיתית קדושה

, עדים הגיעו לא אם השלושים היום קדושת על שמרו בהש, הקודמת המציאות את לשמר הרצון

, כקודם בלבד ספק בגלל לא בקדושה נשמר הראשון היום: חדש הלכתי לאתגר הביא ,התקנה אחרי גם

 ביום הקדושה, ובלבד התקנה בגלל הוכרז לאהחודש וש השנה ראש הוא שהיום יודעים כאשר גם אלא

 שווה קדושה כבעלי האלו הימים ם שלמעמדעל  היו החדש המצב של ההשלכות. בספק מוטלת אינה זה

 .הראשון ביום שנולדה לביצה בנוגע וגם ןביהעירו בתחום

: מהשינוי הנובע חדש הלכתי מצב נבדק ,נוספות ובמסכתות ,וביצה עירובין ובתוספתא במשנה

 .לשבת בסמיכות שחלים ,ברצף אחת קדושה בעלי טובים ימים שני

, יט בשבת, למשל כך. נוספות משניות מתוך משתקפת יםייומ בן כמועד השנה ראש של תפישה

 משנה לפי. בזמנה שאינה המילה לדחיית שיקול מהווים השנה ראש של םייומי ,המילה ימי על דיוןב ,ה

 הוא, שבת ערב הוא שלו התשיעי היום אם. התשיעי ביום נימול, ספק זמן, השמשות בין שנולד הקטן ,זו

 שבת אחרל אם. שבת דוחה אינה, השמיני ביום שלא, בזמנה שלא שהמילה מכיוון, ימים לעשרה נימול

 המילה 600,השנה ראש חל, שאחריה הראשון ביום, אומרת זאת, המילה להתקיים אמורה הייתה שבה

                                                                 
 .השנה ראש התניית הזכיר ולא בלבד חודש ראש ספק על מדבר, 2 הערה, 224' עמ, ישראל מועדי, תבורי 597
 בראש דווקא לאו ,השנה חודשי בכל דוסא רבי עושה היה שכך המעידה הברייתא מובאת שם. א"ע מ עירובין בבלי ראו 598

 ."לו הודו ולא, כולה השנה כל של חדשים בראשי עושה דוסא רבי היה וכן: בברייתא מדקתני: "תשרי חודש
 ולא השנה ראשב חודש ראש מזכירים לא: כמותם והלכה הנושאים בשני הודו לא םחכמי, ברטנוראמ עובדיה 'ר לפי גם 599

 .הראשון םביו לזלזל מהעם למנוע כדי אחת קדושה הם הימים ששני נקבע ,ם"הרמב לדעת כמו ,לדעתו. מתנים
 השנה ראשש באפשרות דנה אכן שהמשנה מכיוון ",ראש ו"אד לא: "ידועה כללה נקבע שטרם להיווכח אפשר מכאן 600

 .א"ע כ השנה ראש בבלי ראו'. א ביום יחול
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 המשנה, כאן 601.אחת קדושה הם השנה ראש של טובים ימים ששני מכיוון, ללידה 12-ה ביום תתקיים

 גם ולכן, כולם על ומקובלת לכול ידועה עובדה כעל יומיים בן מועדשהוא  השנה ראש על מדברת

 הם השנה ראש ימי ששני, הוא כאן לנו מוסיפה זו שמשנה המידע. חשובים הלכתיים בעניינים משפיעה

 .המידה באותה, טובים ימים או, קדושים

 הוא בה שהובא הנושא. לעיל שנדונה ,ה, יט שבת משנהל בהגיונה מקבילה ט, יא מנחות משנה

 אופים, ומועד שבת דוחה לא פנים לחם שאפיית מכיוון. לאכילתו עד אפייתו מעת פנים לחם של קיומו

, חג חל ישיש ביום אם ,לעיל למשנה דומה גיוןיבה. בבוקר השולחן על ולהעמיד כדי שבת ערבב אותו

, טובים ימים שני ויש חמישי ביום חל השנה ראש בוש במקרה. חמישי ליום הלחם אפיית את מקדימים

 יאכליו בשבת השולחן על יעלה, רביעי ביום שנאפה םהלח ,מכך כתוצאה. רביעי ליום דחהית האפייה

: נוסף דבר ללמוד אפשר זו ממשנה. לאכילתו עד מאפייתו ימים 11 יתקיים, אומרת זאת, ההבא בשבת

, בתשרי אחד היה חמישי יום אם. בתשרי אחד ולא באלול שלושים היה השנה ראש של הראשון היום

 זאת, צאתו לפני הפנים לחם לאכול יכולים היו לא הכוהנים ,שכך ומכיוון בשבת חל היה הכיפורים יום

. ימים 12-ל אכילתו עד אפייתו משעת הפנים לחם של קיומו את מאריך היה זה. ראשון ליום עד אומרת

 ,זו משנה ולפי הראשון ביום חל כיפור שיום להניח יש לכן, בלבד יום 11 על מפורשות מדברת המשנה

 .בקדושה שנשמר אף ,בתשרי אחד ינוא השנה ראש של הראשון היום

 המשנה. העירוב על השנה ראש של טובים ימים שני של השלכותה נדונות ז, ג עירובין במשנה

 מהות את השונה תפישתם עומדת שבבסיסה, החכמים לבין יהודה רבי בין המחלוקת את מציגה

 .בלבד ספק משום היא הקדושה, יהודה דרבי אליבא: השנה ראש של הטובים הימים שני של קדושתם

 את מהדהדת ז משנה. הם אחת וקדושה ארוך אחד יום הם השנה ראש של הימים שני, דחכמים אליבא

 .כחכמים הוכרעה כבר המחלוקת בהש שבת יט, ה, במשנה לעיל שנדונה הקביעה

                                                                 
 .זו למשנה ברטנוראמ עובדיה' ר של רושויפ את וגם; ה, יט שבת מסכת, ם"לרמב המשנה פירוש ראו 601
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. השנה ראש של הראשון ביום שנולדה ביצה של השאלה נדונה ,ח משנה ,בעירובין הפרק באותו

 החכמים של לדידם. החכמים לבין יהודה רבי בין המחלוקת של המשכהאת  לראות אפשר אןכ גם

 .אסורה הביצה ולכן אחת בקדושה מדובר

 ימים שני יש השנה ראשל מצב שבו מתואר, ה, יט שבת למשנה בדומה, ט, א מנחות במשנה גם

 חל ימיו שני על השנה ראשש במקרה המילה יום לקביעת הנוגעת פסיקה מובאת שבת נהמשב: טובים

 ה, ב ערכין במשנה ,אלו למשניות בדומה. המילה שטרם התקופה את מאריך ובכך ,השבת אחרי מיד

 .השנה ראש ימי לשני גם וספיקיש כדי יותר גדול בלשכה הנבדקין הטלאים מספר

 וןהדי ,ב, ד עירובין במסכת. וידוע ברור נתון הם השנה ראש ימי שני, למשנה בדומה, בתוספתא

 או ימים כשני אלו ימים של תפישתם על המחלוקת על נשעןוהוא  השנה ראש ימי בשני העירוב הוא על

 .לעיל המוזכרת ז, ג עירובין במשנה הנדון לזה קרוב בנושא נוגעת זו הלכה. ארוך אחד כיום

 שנבדקין השמורים הטלאים מספר של בהקשר השנה ראש ימי שני מוזכרים המכילתות בשתי

 .הטלאים מספר את מגדילים אלו נוספים ימים ,כאן גם 602.חיטתםש לפני

 השנה ראש ימי שני ,לעיל שהוזכרו במשניות הדנים בתלמודים בעיקר ,האמוראית בספרות

 אלא חדש מידע מוסיף לא האמוראי החומר. בספק הוטל לא קיומם. ידועה כעובדה תדירות מוזכרים

 הביצה על השאלה נדונה ,א"ע ד ביצה מסכת בבבלי. יוקןוד שונות הלכתיות השלכות על דיונים מביא

 של והכוונות ההשלכות את היטב לבחון כדי, התקנה ואחרי לפני השנה ראש של הראשון ביום שנולדה

 שני של קדושתם אבל. שמתירות ויש אוסרות דעות יש. התקנה את התקין כאשר זכאי בן יוחנן רבי

 .בספק מוטלת אינה כבר בעיקרון הימים

 הספק מחמת ולא, בו ובשני באחד, עצמו תשרי חודש בתוך ימים בשני השנה ראש נחוג היום

 קידוש הלכות, תורה משנה, ם"הרמב של כלשונו הסופרים ומדברי, אבותינו למנהג כזיכרון כנראה אלא

 .ח"ה, ה"ה ה"פ, החודש

                                                                 
 .ו ,יב, יוחאי בר שמעון דרבי מכילתא; "לכם והיה" ה"ד, ה פרשה, דפסחא מסכתא, בא, ישמעאל דרבי מכילתא ראו 602
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 יםיהחיצונ הספרים

א' כהנא, הספרים החיצוניים: לתורה, לנביאים, לכתובים ושאר ספרים  ספר היובלים
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R. H. Charles, The Book of Jubilees ,London 1902. 
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מכילתא דרבי 

 ישמעאל

 מכילתא דרבי ישמעאל, מהדורת ח"ש הורביץ וא"י רבין, ירושלים תש"ך.

ירושלים  מד,מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי, מהדורת י"נ אפשטיין וע"צ מל מכילתא דרשב"י

 .תשט"ו

ח' אלבק, שישה סדרי משנה מפורשים בידי ח' אלבק ומנוקדים בידי ח' ילון,  אלבק, המשנה

 סדר מועד, כרך ב', ירושלים ותל אביב תשי"ב.

 ספרא דבי רב, תורת כוהנים, מהדורת א"ה וייס, וינה תרכ"ב. ספרא

ספראי, משנת ארץ 

 ישראל, ר"ה

פות ח' ספראי, משנת ארץ ישראל, מסכת ראש ש' ספראי וז' ספראי, בהשתת
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 פי כ"י אוקספורד, ניוארק תשמ"ז. ד' מנדלבוים, פסיקתא דרב כהנא, על פסיקתא דרב כהנא
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 ופוסקים פרשנים

רב שרירא גאון, 

 איגרת

 .1967רב שרירא גאון, איגרת רב שרירא גאון, בעריכת א' היימאן, ירושלים 

 צר הגאונים, כרך חמישי, ירושלים תרצ"ג.ב"מ לוין )עורך(, אואוצר הגאונים, 
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 .78-65היסטורי(", באר שבע א )תשל"ג(, עמ' -האידיאי

 ח' אלבק, מחקרים בברייתא ובתוספתא ויחסן לתלמוד, ירושלים תש"ד. מחקריםאלבק, 
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