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פתיחה למסכת ראש השנה
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שמות פרק יב
אש ֹון הוּא לָכֶ ם לְ ָח ְד ֵׁשי
ֹאש חֳ ָד ִ ׁשים ִר ׁ
ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹׁשה ְו ֶאל ַאהֲ רֹן ְ ּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם לֵאמֹר) :ב( ַהח ֶֹד ׁש ַה זֶּה לָכֶ ם ר ׁ
)א( וַ ּי ֶ
ַה ּׁ ָשנָ ה:

שמות פרק כג
את ִמ ּ ִמ ְצ ָריִ ם ְולֹא י ֵָרא ּו פָ נַי
בו יָצָ ָ
מו ֵעד ח ֶֹד ׁש ָה ָא ִביב ִּכי ֹ
ית ָך לְ ֹ
תאכַ ל ַמצּ ֹות ַּכאֲ ֶׁשר ִצ ִּו ִ
)טו( ֶאת ַחג ַה ּ ַמצּ ֹות ִּת ְ ׁשמֹר ִ ׁש ְב ַעת י ִָמים ּ ֹ
ָ
ָ
יקם) :טז( ְו ַחג ַה ָּק ִציר ִּב ּכו ֵּרי ַמעֲ ֶׂש ָ
יך אֲ ֶׁשר ִּתזְ ַרע ַּב ּׂ ָש ֶדה ְו ַחג ָה ָא ִסף ְ ּבצֵ את ַה ּׁ ָשנָ ה ְ ּב ָא ְס ְּפך ֶאת ַמעֲ ֶׂשיך ִמן ַה ּׂ ָש ֶדה:
ֵר ָ
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מתוך :ארבעה ראשי שנים /פרופ' אהרן דמסקי ,אונ' בר אילן הדף השבועי מס' 322
לוחות השנה בעולם העתיק היו במובנים רבים ביטוי לטבע בעולם האלילי טבע ודת היו תמיד שלובים ביחד;
השמש ,הירח ,השדות ,היערות ,הנהרות ,הסערה והפוריות הנם גילויים של האלוהות ומוצאים את ביטוים בלוח

השנה .בעולם העתיק ,שלתוכו נולד עם ישראל ,היו שני מרכזי תרבות  -מסופוטמיה ומצרים .שניהם  ...החלו את
ההיסטוריה שלהם כ"תרבויות נהר" ... .חברות אלו קבעו את שעון הזמן שלהם בהתאם :השנה החלה באביב אחרי שהשלג
נמס בהרים וזרם לתוך הנהרות ,ובתאריך זה הם מיסדו את מערכת היחסים שלהם עם הטבע ,הדת והשלטון האזרחי.
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תרגום יונתן על מלכים א פרק ח פסוק ב
ואתכנישו לות מלכא שלמה כל אנש ישראל

תרגום יונתן – תרגום ארמי למקרא ,שחורג מתרגום

בירחא דעתיקיא דקרן ליה ירחא קדמאה בחגא וכען

מילולי ועשיר בדברי אגדה .מקורו כנראה בא"י ,ע"פ
המחקר לא לפני המאה ה 8-אך המסורת מייחסת

הוא ירחא שביעי
)בחודש שקדמונים קראו לו ירח ראשון ,בחג ,וכעת הוא חודש

אותו ליונתן בן עוזיאל תלמידו של הלל הזקן

שביעי(
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רד"ק שם
בירח האיתנים  ... -ויונתן תרגם בירחא דעתיקא דקרן

ר' דוד קמחי נולד בנרבונה שבפרובנס סמוך לשנת

ליה ירחא קדמאה בחגא וכען הוא ירחא שביעאה

ד"א תתק"כ ] ,[1160ונפטר שם בשנת תתקצ"ה

כלומר כי לפני הזמן יצאו ישראל ממצרים היה תשרי החדש

] .[1235היה מגדולי המדקדקים ומפרשי המקרא

הראשון כי בתשרי נברא העולם ומשיצאו בני ישראל ממצרים בניסן הוא ראש לחדשים ותשרי שביעי לו כי כן אמר להם
האל ית' החדש הזה לכם ראש חדשים לכם מכלל כי לשאר העולם אינו ראשון כי תשרי הוא ראשון:

5

חזקוני על שמות פרק יב פסוק ב
ראשון הוא לכם  -מכאן ואילך הוא ראשון שמתוך

רבי חזקיה בן מנוח המכונה חזקוני ,מפרשני

שתמנו החדשים מזמן החירות תזכרו הטובה שעשיתי

המקרא במאה ה 13-מעט מאוד ידוע על חייו

עמכם ,אבל מאדם הראשון עד עכשיו תשרי ראשון וניסן שביעי כדכתיב במלכים בירח האיתנים בחג ומתרגם יונתן
בירחא דעתיקיא קרו ליה ירחא קדמאה וכען הוא ירחא שביע
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רמב"ן על בראשית פרק ח פסוק ה
דע ,כי אחרי שהסכימו שבתשרי נברא העולם ,כאשר תקנו "זה היום תחלת מעשיך זכרון ליום ראשון" ,וכן הוא
סדר הזמנים ,זרע וקציר וקור וחום ,יהיה ראש השנים מתשרי וכן החדשים ממנו הם נמנים ,עד שהגענו ליציאת

מצרים ,ואז צוה הקב"ה למנות בחדשים מנין אחר ,שנאמר )שמות יב ב( החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם
לחדשי השנה ומשם ואילך בכל הכתוב ימנה תשרי החדש השביעי ,ועדיין נשאר בשנים החשבון ממנו ,דכתיב )שמות לד
כב( וחג האסיף תקופת השנה וכך תרגם יונתן בן עוזיאל "בירח האיתנים בחג הוא החדש השביעי" )מ"א ח ב( ,אמר
בירחא דעתיקיא דקרן ליה ירחא קדמאה וכען הוא ירחא שביעאה ובמכילתא )בא א ח( החדש הזה לכם ,ולא מנה בו אדם
הראשון:
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ספר העיקרים מאמר ג פרק טז
וכן מצינו בימי עזרא שבטלו מנין החדשים מניסן ,שהיו מונין כן כפי משפטי התורה ,לפי שכתוב החדש הזה לכם
ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה )שמות י"ב ב'( ,והיא מצוה ראשונה שנצטוו ישראל ,כי אף על פי

שתשרי ראש השנה למנין שנות העולם כמו שאמר הכתוב וחג האסיף תקופת השנה ,וחג האסיף בצאת השנה )שמות כ"ג
ט"ז( ,וממנו מונין לשמיטין וליובלות ,צותה תורה למנות מנין החדשים מניסן בכל חשבונותיהם ,לפי שאז יצאו ישראל
ממצרים והיתה תחלת צמיחת האומה ,וכן תמנה היא גם כן כל חשבונותיה מניסן ,ויהי בשנה השנית בחדש השני בעשרים
בחדש ,בחדש השלישי וגו' ,ובחדש השביעי באחד לחדש ,ובעשור לחודש השביעי הזה יום הכפורים הוא ,ואין לחדשים
שמות במשפטי התורה ,אבל ראוי שיהיה שמם שני שלישי רביעי חמישי ששי שביעי לניסן זכר ליציאת מצרים ,וזהו שאמר
הכתוב ראשון הוא לכם לחדשי השנה ,כלומר למנין החדשים תמנו מניסן אף על פי שלמנין שנים ראוי למנות מתשרי כמו
שאמרנו.
וכאשר עלו מבבל ראו לעשות זכר לגאולה השנית ועשו זה בשני דברים ,האחד שהניחו כתב עברי ובחרו להם כתב אשורי
זכר שגלו אל אשור ונגאלו משם ,וכן אמרו רבותינו ז"ל בתוספתא דמסכת סנהדרין ,למה נקרא שמו אשורית שעלה עמהם
מאשור....
וכן עשו דבר אחר זכר לגאולה השנית ,והוא שהניחו מלשנות מנין החדשים מניסן כמו שהיו רגילין למנות זכר ליציאת
מצרים ,וחזרו למנות מנין אחר לחדשים ,וזהו שאמרו רבותינו ז"ל שמות החדשים עלו עמהם מאשור ,כלומר שהיו מונין
החדשים בשמותם תשרי מרחשון כסליו כמו שהיו מונין אותם באשור זכר לגאולה השנית ולא שני שלישי רביעי כאשר
בתחלה ,וכן כתב הרמב"ן ז"ל בפרשת בא אל פרעה.
ונראה מזה כי הם הבינו שצווי מנין החדשים היה זמניי ,רוצה לומר כל עוד שתתמיד הגאולה ההיא ,אבל אחר שגלו שנית
ונגאלו משם ונצטוו על ידי ירמיה לא יאמר עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים כי אם חי ה' אשר העלה
ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפון וגו' )ירמיהו כ"ג ז'( ,ראו להניח המנין הראשון שהיה זכר ליציאת מצרים
וחזרו למנות מנין אחר מתשרי לשנות העולם ,והשאירו שמות החדשים שעלו עמהם מאשור זכר לגאולה השנית ,כי הבינו
שצווי מנין החדשים מניסן היה זמניי ולא צווי נצחי אף על פי שלא נזכר בו זמן.

8

משנה מסכת ראש השנה פרק א משנה א
ארבעה ראשי שנים הם באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה רבי
אלעזר ורבי שמעון אומרים באחד בתשרי באחד בתשרי ראש השנה לשנים ולשמיטין וליובלות לנטיעה ולירקות

באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי בית הלל אומרים בחמשה עשר בו:

משנה ב

דרומא – בית מדרש לסטודנטים
הקתדרה לערכי היהדות
על שם בלשנר

www.bgu.ac.il/daroma | daroma@bgu.ac.il | 08-6461142

דרומא בית מדרש לסטודנטים.

ראש השנה

יב בחשון תשע"א  20באוקטובר

בארבעה פרקים העולם נידון בפסח על התבואה בעצרת על פירות האילן בראש השנה כל באי העולם עוברין לפניו כבני
מרון שנאמר )תהלים ל"ג( היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם ובחג נידונין על המים:
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פסיקתא דרב כהנא )מנדלבוים( פרשה ה
]יב[ א"ר ברכיה החדש הזה לכם )שמות יב :ב(  ,סימן הוא לכם ,כירח יכון עולם )תהלים פט :לח(  ,כהדין
סיהרה מלא ופגים ,אם זכיתם הרי אתם מונים למלאתו ,ואם לאו הרי אתם מונים לפגמו .אברהם יצחק יעקב

יהודה פרץ חצרון רם עמינדב נחשון סלמן בועז עובד ישי דוד שלמה ,וישב שלמה על כסא י"י למלך )דברי הימים א' כט:
כג(  ,הא סיהרה על מלאיה .הרי אתם מונים לפגמו ,רחבעם אביה אסא יהושפט יהורם אחזיהו יואש אמציהו עוזיהו יותם
אחז יחזקיהו מנשה אמון יאשיהו צדקיהו ,ואת עיני צדק
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ונתנה תוקף
ות ָ
יך.
וְ ַת ְח ּת ְך ִק ְצ ָבה לְ כָ ל ְ ּב ִר ּי ֶ

ִאם י ָׁשוּב ִמ ּיַד ּ ְת ַק ְ ּבלו.

נורא ְו ָאיום
ִּכי הוּא ָ
וּבו ִת ָּנ ֵׂשא ַמלְ כו ֶּת ָך

וְ ִת ְכ ּתב ֶאת ְ ּגזַר דִּ ינָ ם:

יוצ ָרם
אֱ ֶמת ִּכי ַא ּ ָתה הוּא ְ

ראש ַה ּׁ ָשנָ ה יִ ָּכ ֵתבוּן
ׁ
ְ ּב

יוד ַע יִ ְצ ָרם
ְו ַא ּ ָתה ֵ

ְויִ ּכון ְ ּבחֶ ֶסד ִּכ ְס ֶא ָך

ו ְּביום צום ִּכ ּפוּר י ֵָח ֵתמוּן

ִּכי ֵהם ָּב ָ ׂשר וָ ָדם.

וְ ֵת ֵׁשב ָעלָיו ֶּבאֱ ֶמת.

ַּכ ּ ָמה י ַַע ְברוּן ְוכַ ּ ָמה יִ ָּב ֵראוּן

ָא ָדם יְ סודו ֵמ ָע ָפרְ ,וסופו ל ֶָעפָ ר

יוד ַע וָ ֵעד
יח ְו ֵ
ּמוכ ַ
אֱ ֶמת ִּכי ַא ּ ָתה הוּא ַד ּיָן ו ִ

ִמי יִ ְחיֶה ו ִּמי יָמוּת.

ְ ּבנ ְַפ ׁשו ָי ִביא ל ְַחמו

חותם וְ סופֵ ר וּמו ֶנה.
ֵ
כות ב וְ
ְו ֵ

ִמי ְב ִקצּ ו ו ִּמי לא ְב ִקצּ ו

ָמ ׁשוּל ְּכחֶ ֶרס ַה ִּנ ְ ׁש ָּבר

וְ ִתזְ ּכר ָּכל ַה ִ ּנ ְׁש ָּכחות,

ִמי ַב ּ ַמיִ ם .ו ִּמי ָב ֵא ׁש

ְּכ ָח ִציר יָבֵ ׁש ו ְּכ ִציץ נובֵ ל

וְ ִת ְפ ּ ַתח ֶאת ֵספֶ ר ַה ִּז ְכרונות.

ִמי בַ חֶ ֶרב .ו ִּמי בַ ַח ָ ּיה

ְּכצֵ ל עובֵ ר ו ְּכ ָענָ ן ָּכלָה

ו ֵּמ ֵאלָיו יִ ָּק ֵרא.

ִמי ָב ָר ָעב .ו ִּמי בַ ָ ּצ ָמא

נושבֶ ת ו ְּכ ָא ָבק ּפ ֵור ַח
ו ְּכרו ַּח ָׁ

חותם יַד ָּכל ָא ָדם בּ ו.
וְ ָ

ִמי ָב ַר ַע ׁש .ו ִּמי בַ ּ ַמ ּגֵפָ ה

ופר ָ ּגדול יִ ּ ָת ַקע.
ו ְּב ׁש ָ

יקה ו ִּמי ַב ְּס ִקילָה
ִמי ַבחֲ נִ ָ

וְ קול דְּ ָמ ָמה ַד ָּקה יִ ּׁ ָש ַמע.

ִמי יָנו ַּח ו ִּמי יָנו ַּע

ו ַּמלְ ָא ִכים י ֵָחפֵ זוּן.

ִמי יִ ּׁ ָש ֵקט ו ִּמי יִ ּ ָט ֵרף

ְוכַ חֲ לום יָעוּף.
ְ
ְו ַא ּ ָתה הוּא ֶמלֶך ֵאל ַחי וְ ַק ָ ּים
אר ְך י ֶָמ ָ
נות ָ
יך
יך .וְ ֵאין ֵקץ לְ ֶ
ֵאין ִק ְצבָ ה לִ ְ ׁש ֶ
בודךָ.
ְו ֵאין לְ ַׁש ֵער ַמ ְר ְּכ בות ְּכ ֶ

וּנְ ַת ּ ֶנה ּת ֶקף ְק ֻד ּׁ ַשת ַה ּיום

וְ ִחיל ו ְּר ָע ָדה יאחֵ זוּן.

ִמי יִ ּׁ ָשלֵו .ו ִּמי יִ ְתי ַָּסר

וְ ֵאין לְ פָ ֵר ׁש ֵעלוּם ְ ׁש ֶמך

יאמר ּו ִה ּנֵה יום ַהדִּ ין.
ְו ְ

ִמי י ֵָענִ י .ו ִּמי י ֵָע ֵׁשר

ִ ׁש ְמ ָך נָ ֶאה לְ ָך .וְ ַא ּ ָתה נָ ֶאה לִ ְ ׁש ֶמ ָך.

לִ ְפקד ַעל ְצ ָבא ָמרום ַּבדִּ ין.

ִמי יִ ּׁ ָשפֵ ל .ו ִּמי יָרוּם

את ִ ּב ְ ׁש ֶמ ָך.
ו ְ ּׁש ֵמנ ּו ָק ָר ָ

ִּכי לא יִ זְ ּכ ּו ְב ֵעינ ָ
ֶיך ַּבדִּ ין.

ו ְּת ׁשו ָּבה ו ְּת ִפלּ ָה ו ְּצ ָד ָקה

ְו ָכל ָּב ֵאי עולָם י ַַע ְברוּן לְ פָ נ ָ
ֶיך ִּכ ְבנֵי ָמרון.

רע ַה ְ ּגז ֵָרה
ַמעֲ ִב ִירין ֶאת ַ
ִּכי ְּכ ִׁש ְמ ָך ּ ֵכן ּ ְת ִהלּ ֶָתךָ

עֲ ֵׂשה לְ ַמ ַען ְ ׁש ֶמ ָך .וְ ַקדֵּ ׁש ֶאת ִ ׁש ְמ ָך ַעל
ישי ְ ׁש ֶמ ָך
ַמ ְקדִּ ֵׁ

רועה ֶע ְדרו.
ְּכבַ ָּק ַרת ֶ

ַּבעֲ בוּר ְּכבוד ִ ׁש ְמ ָך ַה ּנַעֲ ָרץ ְו ַה ִ ּנ ְקדָּ ׁש

ַמעֲ ִביר צאנו ּ ַת ַחת ִ ׁש ְבטו.

נוח לִ ְרצות
ָק ֶׁשה לִ ְכעס וְ ַ

ּ ֵכן ּ ַתעֲ ִביר וְ ִת ְס ּפר וְ ִת ְמנֶה ְו ִת ְפקד נֶפֶ ׁש ָּכל

ִּכי לא ַת ְח ּפץ ְ ּבמות ַה ּ ֵמת

קד ׁש
יח ַׂש ְרפֵ י ֶ
ְּכסוד ִׂש ַ
ָ
ישים ִ ׁש ְמך ַּב ּק ֶד ׁש
ַה ּ ַמ ְקדִּ ִ ׁ

ָחי.

ִּכי ִאם ְ ּב ׁשוּבו ִמדַּ ְר ּכו וְ ָח ָיה

דָּ ֵרי ַמ ְעלָה ִעם דָּ ֵרי ַמ ּ ָטה

ְו ַעד יום מותו ְּת ַח ּ ֶכה ּלו

קור ִאים ו ְּמ ַׁש ּ ְל ִ ׁשים ְ ּב ִ ׁשלּ ו ּׁש ְק ֻד ּׁ ָשה
ְ
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