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  פתיחה למסכת ראש השנה

        יביביביב    פרקפרקפרקפרק    שמותשמותשמותשמות

ה ֶאל 'ה ַויֹּאֶמר) א ( ֶאֶרץ ַאֲהֹרן ְוֶאל ֹמׁשֶ ים ֹראׁש  ָלֶכם ַהזֶּה ַהֹחֶדׁש ) ב: (ֵלאֹמר ִמְצַרִים ּבְ י ָלֶכם הּוא ִראׁשֹון ֳחָדׁשִ  ְלָחְדׁשֵ

ָנה ָ   :ַהׁשּ

    כגכגכגכג    פרקפרקפרקפרק    שמותשמותשמותשמות

ּצֹות ַחג ֶאת) טו( ֹמר ַהּמַ ׁשְ ְבַעת ּתִ ר ַמּצֹות אַכלּתֹ  ָיִמים ׁשִ ֲאׁשֶ יִתךָ  ּכַ י ָהָאִביב ֹחֶדׁש  ְלמֹוֵעד ִצּוִ ְצָרִים ָיָצאָת  בוֹ  ּכִ  ָפַני ֵיָראוּ  ְולֹא ִמּמִ

ִציר ְוַחג) טז: (ֵריָקם ּכּוֵרי ַהּקָ יךָ  ּבִ ר ַמֲעׂשֶ ְזַרע ֲאׁשֶ ֶדה ּתִ ָ ׂשּ ֵצאת ָהָאִסף ְוַחג ּבַ ָנה ּבְ ָ ךָ  ַהׁשּ ָאְסּפְ יךָ  ֶאת ּבְ ָ  ִמן ַמֲעׂשֶ   :ֶדהַהׂשּ

  

  322' מס השבועי הדף אילן בר' אונ, דמסקי אהרן' פרופ/ שנים ראשי ארבעה: מתוך 

; ביחד שלובים תמיד היו ודת טבע האלילי בעולם לטבע ביטוי רבים במובנים היו העתיק בעולם השנה לוחות

 בלוח ביטוים את יםומוצא האלוהות של גילויים הנם והפוריות הסערה, הנהרות, היערות, השדות, הירח ,השמש

 את החלו ... שניהם. ומצרים מסופוטמיה - תרבות מרכזי שני היו, ישראל עם נולד שלתוכו, העתיק בעולם .השנה

 שהשלג אחרי באביב החלה השנה: בהתאם שלהם הזמן שעון את קבעו אלו חברות ...". נהר תרבויות"כ שלהם ההיסטוריה

  .האזרחי והשלטון הדת, הטבע עם שלהם היחסים מערכת את מיסדו הם הז ובתאריך, הנהרות לתוך וזרם בהרים נמס

   

    תרגום יונתן על מלכים א פרק ח פסוק ב תרגום יונתן על מלכים א פרק ח פסוק ב תרגום יונתן על מלכים א פרק ח פסוק ב תרגום יונתן על מלכים א פרק ח פסוק ב 

  ואתכנישו לות מלכא שלמה כל אנש ישראל 

בירחא דעתיקיא דקרן ליה ירחא קדמאה בחגא וכען 

  הוא ירחא שביעי

וכעת הוא חודש , בחג, בחודש שקדמונים קראו לו ירח ראשון(

  ) שביעי

 

 ק שםק שםק שםק שם""""רדרדרדרד

ויונתן תרגם בירחא דעתיקא דקרן   ... -בירח האיתנים 

  ליה ירחא קדמאה בחגא וכען הוא ירחא שביעאה 

כלומר כי לפני הזמן יצאו ישראל ממצרים היה תשרי החדש 

 בניסן הוא ראש לחדשים ותשרי שביעי לו כי כן אמר להם  הראשון כי בתשרי נברא העולם ומשיצאו בני ישראל ממצרים

 : החדש הזה לכם ראש חדשים לכם מכלל כי לשאר העולם אינו ראשון כי תשרי הוא ראשון' האל ית

  

    חזקוני על שמות פרק יב פסוק ב חזקוני על שמות פרק יב פסוק ב חזקוני על שמות פרק יב פסוק ב חזקוני על שמות פרק יב פסוק ב 

 מכאן ואילך הוא ראשון שמתוך - הוא לכם ראשון 

שתמנו החדשים מזמן החירות תזכרו הטובה שעשיתי 

אבל מאדם הראשון עד עכשיו תשרי ראשון וניסן שביעי כדכתיב במלכים בירח האיתנים בחג ומתרגם יונתן , עמכם

 בירחא דעתיקיא קרו ליה ירחא קדמאה וכען הוא ירחא שביע

  

1111        

2222        

שחורג מתרגום ,  תרגום ארמי למקרא–תרגום יונתן         3333

פ "ע, י"מקורו כנראה בא. מילולי ועשיר בדברי אגדה

 אך המסורת מייחסת 8-המחקר לא לפני המאה ה

   תלמידו של הלל הזקןאותו ליונתן בן עוזיאל

דוד קמחי נולד בנרבונה שבפרובנס סמוך לשנת ' ר        4444

ה "טר שם בשנת תתקצונפ, ]1160[כ "א תתק"ד

  היה מגדולי המדקדקים ומפרשי המקרא  ]. 1235[

 מפרשני, חזקוני המכונה מנוח בן חזקיה רבי        5555

  חייו על ידוע מאוד מעט 13-ה במאה המקרא
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     פסוק ה  פסוק ה  פסוק ה  פסוק ה ן על בראשית פרק חן על בראשית פרק חן על בראשית פרק חן על בראשית פרק ח""""רמברמברמברמב

וכן הוא , "זה היום תחלת מעשיך זכרון ליום ראשון"כאשר תקנו , כי אחרי שהסכימו שבתשרי נברא העולם, דע

עד שהגענו ליציאת , יהיה ראש השנים מתשרי וכן החדשים ממנו הם נמנים, זרע וקציר וקור וחום, סדר הזמנים

החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם ) ת יב בשמו(שנאמר , ה למנות בחדשים מנין אחר"ואז צוה הקב, מצרים

שמות לד (דכתיב , ועדיין נשאר בשנים החשבון ממנו, לחדשי השנה ומשם ואילך בכל הכתוב ימנה תשרי החדש השביעי

אמר , )א ח ב"מ" (בירח האיתנים בחג הוא החדש השביעי"וחג האסיף תקופת השנה וכך תרגם יונתן בן עוזיאל ) כב

ולא מנה בו אדם , החדש הזה לכם) בא א ח(קיא דקרן ליה ירחא קדמאה וכען הוא ירחא שביעאה ובמכילתא בירחא דעתי

  :הראשון

  

    טזטזטזטז    פרקפרקפרקפרק    גגגג    מאמרמאמרמאמרמאמר    העיקריםהעיקריםהעיקריםהעיקרים    ספרספרספרספר

 לכם הזה החדש שכתוב לפי, התורה משפטי כפי כן מונין שהיו, מניסן החדשים מנין שבטלו עזרא בימי מצינו וכן

 פי על אף כי, ישראל שנצטוו ראשונה מצוה והיא, )'ב ב"י שמות (השנה שילחד לכם הוא ראשון חדשים ראש

 ג"כ שמות (השנה בצאת האסיף וחג, השנה תקופת האסיף וחג הכתוב שאמר כמו העולם שנות למנין השנה ראש שתשרי

 ישראל יצאו אזש לפי, חשבונותיהם בכל מניסן החדשים מנין למנות תורה צותה, וליובלות לשמיטין מונין וממנו, )ז"ט

 בעשרים השני בחדש השנית בשנה ויהי, מניסן חשבונותיה כל כן גם היא תמנה וכן, האומה צמיחת תחלת והיתה ממצרים

 לחדשים ואין, הוא הכפורים יום הזה השביעי לחודש ובעשור, לחדש באחד השביעי ובחדש', וגו השלישי בחדש, בחדש

 שאמר וזהו, מצרים ליציאת זכר לניסן שביעי ששי חמישי רביעי שלישי שני שמם שיהיה ראוי אבל, התורה במשפטי שמות

 כמו מתשרי למנות ראוי שנים שלמנין פי על אף מניסן תמנו החדשים למנין כלומר, השנה לחדשי לכם הוא ראשון הכתוב

  .שאמרנו

 אשורי כתב להם ובחרו עברי בכת שהניחו האחד, דברים בשני זה ועשו השנית לגאולה זכר לעשות ראו מבבל עלו וכאשר  

 עמהם שעלה אשורית שמו נקרא למה, סנהדרין דמסכת בתוספתא ל"ז רבותינו אמרו וכן, משם ונגאלו אשור אל שגלו זכר

  ....מאשור

 ליציאת זכר למנות רגילין שהיו כמו מניסן החדשים מנין מלשנות שהניחו והוא, השנית לגאולה זכר אחר דבר עשו וכן

 מונין שהיו כלומר, מאשור עמהם עלו החדשים שמות ל"ז רבותינו שאמרו וזהו, לחדשים אחר מנין למנות וחזרו, מצרים

 כאשר רביעי שלישי שני ולא השנית לגאולה זכר באשור אותם מונין שהיו כמו כסליו מרחשון תשרי בשמותם החדשים

  . פרעה אל בא בפרשת ל"ז ן"הרמב כתב וכן, בתחלה

 שנית שגלו אחר אבל, ההיא הגאולה שתתמיד עוד כל לומר רוצה, זמניי היה החדשים מנין שצווי הבינו הם כי מזה ונראה  

 העלה אשר' ה חי אם כי מצרים מארץ ישראל בני את העלה אשר' ה חי עוד יאמר לא ירמיה ידי על ונצטוו משם ונגאלו

 מצרים ליציאת זכר שהיה הראשון המנין להניח ראו, )'ז ג"כ ירמיהו(' וגו צפון מארץ ישראל בית זרע את הביא ואשר

 הבינו כי, השנית לגאולה זכר מאשור עמהם שעלו החדשים שמות והשאירו, העולם לשנות מתשרי אחר מנין למנות וחזרו

  .זמן בו נזכר שלא פי על אף נצחי צווי ולא זמניי היה מניסן החדשים מנין שצווי

  

    אאאא    משנהמשנהמשנהמשנה    אאאא    פרקפרקפרקפרק    השנההשנההשנההשנה    ראשראשראשראש    מסכתמסכתמסכתמסכת    משנהמשנהמשנהמשנה

 רבי בהמה למעשר השנה ראש באלול באחד ולרגלים למלכים השנה ראש בניסן באחד הם שנים ראשי בעהאר

 ולירקות לנטיעה וליובלות ולשמיטין לשנים השנה ראש בתשרי באחד בתשרי באחד אומרים שמעון ורבי אלעזר

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

    בבבב    ההההמשנמשנמשנמשנ

6666        

7777        

8888        
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 כבני לפניו עוברין העולם באי כל השנה בראש האילן פירות על בעצרת התבואה על בפסח נידון העולם פרקים בארבעה

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

  

     הההה    פרשהפרשהפרשהפרשה) ) ) ) מנדלבויםמנדלבויםמנדלבויםמנדלבוים ( ( ( (כהנאכהנאכהנאכהנא    דרבדרבדרבדרב    פסיקתאפסיקתאפסיקתאפסיקתא

 כהדין, )  לח: פט תהלים  (עולם יכון כירח, לכם הוא סימן, )  ב: יב שמות(  לכם הזה החדש ברכיה ר"א] יב [

 יעקב יצחק אברהם. לפגמו מונים אתם הרי לאו ואם, למלאתו  מונים אתם הרי זכיתם אם, ופגים מלא סיהרה

: כט' א הימים רידב  (למלך  י"י כסא על שלמה וישב, שלמה דוד ישי עובד בועז סלמן נחשון עמינדב רם חצרון פרץ יהודה

 יותם עוזיהו אמציהו יואש אחזיהו יהורם יהושפט אסא אביה רחבעם, לפגמו מונים אתם הרי. מלאיה על סיהרה הא, )  כג

  צדק עיני ואת, צדקיהו יאשיהו אמון מנשה יחזקיהו  אחז

  

    ונתנה תוקףונתנה תוקףונתנה תוקףונתנה תוקף

ת ַהּיום ַ ה ּתֶקף ְקֻדׁשּ  ּוְנַתּנֶ

י הּוא נוָרא ְוָאיום  ּכִ

א ַמְלכּוֶתךָ ִתנָּ  ּובו  ׂשֵ

ְסֶאךָ  ֶחֶסד ּכִ  ְוִיּכון ּבְ

ב ָעָליו ֱאֶמת ְוֵתׁשֵ  .ּבֶ

ן ּומוִכיַח ְויוֵדַע ָוֵעד ה הּוא ַדּיָ י ַאּתָ  ֱאֶמת ּכִ

 .ְוחוֵתם ְוסוֵפר ּומוֶנה ְוכוֵתב

חות ּכָ ׁשְ ל ַהּנִ  ,ְוִתְזּכר ּכָ

ח ֶאת ְכרונות ְוִתְפּתַ  .ֵסֶפר ַהזִּ

ֵרא  .ּוֵמֵאָליו ִיּקָ

ל ָאָדםְוחוָתם   .ּבו ַיד ּכָ

ַקע דול ִיּתָ  .ּוְבׁשוָפר ּגָ

ה ָמָמה ַדּקָ ַמע ְוקול ּדְ ָ  .ִיׁשּ

 .ּוַמְלָאִכים ֵיָחֵפזּון

 .יאֵחזּון ְוִחיל ּוְרָעָדה

ין ה יום ַהּדִ  .ְויאְמרּו ִהּנֵ

ין ִלְפקד ַעל ְצָבא ָמרום ּדִ  .ּבַ

ין ּדִ י לא ִיְזּכּו ְבֵעיֶניָך ּבַ  .ּכִ

ֵאי עוָלם ְבֵני ָמרוןַיַע  ְוָכל ּבָ  .ְברּון ְלָפֶניָך ּכִ

ַרת רוֶעה ֶעְדרו ַבּקָ  .ּכְ

ְבטו ַמֲעִביר ַחת ׁשִ  .צאנו ּתַ

ל ֲעִביר ְוִתְסּפר ְוִתְמֶנה ְוִתְפקד ֶנֶפׁש ּכָ ן ּתַ  ּכֵ

 .ָחי

ִרּיוֶתיךָ   .ְוַתְחּתְך ִקְצָבה ְלָכל ּבְ

ַזר יָנם ְוִתְכּתב ֶאת ּגְ  :ּדִ

ֵתבּון ָנה ִיּכָ ָ ראׁש ַהׁשּ  ּבְ

ּפּורּוְבי  ֵיָחֵתמּון ום צום ּכִ

ֵראּון ה ִיּבָ ה ַיַעְברּון ְוַכּמָ ּמָ  ּכַ

 .ָימּות ִמי ִיְחֶיה ּוִמי

 ִמי ְבִקּצו ּוִמי לא ְבִקּצו

ִים  ּוִמי ָבֵאׁש . ִמי ַבּמַ

ה. ַבֶחֶרב ִמי  ּוִמי ַבַחּיָ

ָמא. ִמי ָבָרָעב  ּוִמי ַבּצָ

ָפה ּוִמי. ִמי ָבַרַעׁש  ּגֵ  ַבּמַ

ִקיָלהִמי ַבֲחִניָקה ּוִמ   י ַבּסְ

 ָינּוַע  ִמי ָינּוַח ּוִמי

ֵרף ֵקט ּוִמי ִיּטָ ָ  ִמי ִיׁשּ

ֵלו ָ ר ּוִמי. ִמי ִיׁשּ  ִיְתַיּסָ

ר. ִמי ֵיָעִני  ּוִמי ֵיָעׁשֵ

ֵפל ָ  ָירּום ּוִמי. ִמי ִיׁשּ

ה ּוְצָדָקה  ּוְתׁשּוָבה ּוְתִפּלָ

ֵזָרה ַמֲעִביִרין ֶאת רַע   ַהּגְ

ֶתךָ  ִהּלָ ן ּתְ ְמָך ּכֵ ׁשִ י ּכְ  ּכִ

ה ִלְכעס ְונוחַ ָק   ִלְרצות ׁשֶ

ת מות ַהּמֵ י לא ַתְחּפץ ּבְ  ּכִ

ְרּכו ׁשּובו ִמּדַ י ִאם ּבְ  ְוָחָיה ּכִ

ה ּלו ַחּכֶ  ְוַעד יום מותו ּתְ

ד לו ִאם ָיׁשּוב ִמּיַ ַקּבְ  .ּתְ

ה הּוא יוְצָרם י ַאּתָ  ֱאֶמת ּכִ

ה יוֵדַע ִיְצָרם  ְוַאּתָ

י ר ָוָדם ּכִ ׂשָ  .ֵהם ּבָ

  ְוסופו ֶלָעָפר,ָאָדם ְיסודו ֵמָעָפר

ַנְפׁשו ָיִביא  ַלְחמו ּבְ

ר ּבָ ׁשְ ֶחֶרס ַהּנִ  ָמׁשּול ּכְ

ָחִציר ָיֵבׁש ּוְכִציץ  נוֵבל ּכְ

ָלה ֵצל עוֵבר ּוְכָעָנן ּכָ  ּכְ

ֶבת ּוְכָאָבק  ּפוֵרחַ  ּוְכרּוַח נוׁשָ

 .ְוַכֲחלום ָיעּוף

ם ה הּוא ֶמֶלְך ֵאל ַחי ְוַקּיָ  ְוַאּתָ

נוֶתיךָ  ֵאין  ין ֵקץ ְלאֶרְך ָיֶמיךָ ְואֵ . ִקְצָבה ִלׁשְ

בות ֵער ַמְרּכְ בוֶדךָ  ְוֵאין ְלׁשַ  .ּכְ

ֶמך  ְוֵאין ְלָפֵרׁש ֵעלּום ׁשְ

ְמָך ָנֶאה ְלךָ  ה. ׁשִ ֶמךָ  ְוַאּתָ  .ָנֶאה ִלׁשְ

ֶמךָ  ׁשְ ֵמנּו ָקָראָת ּבִ  .ּוׁשְ

ֶמךָ  ה ְלַמַען ׁשְ ְמָך ַעל  .ֲעׂשֵ ׁש ֶאת ׁשִ ְוַקּדֵ

ֶמךָ  י ׁשְ יׁשֵ  ַמְקּדִ

בוד ֲעבּור ּכְ ְמךָ ּבַ ׁש   ׁשִ ְקּדָ ֲעָרץ ְוַהּנִ  ַהּנַ

ְרֵפי קֶדׁש  יַח ׂשַ סוד ׂשִ  ּכְ

ים יׁשִ ְקּדִ ּקֶדׁש  ַהּמַ ְמָך ּבַ  ׁשִ

ה ֵרי ַמּטָ ֵרי ַמְעָלה ִעם ּדָ  ּדָ

ה קוְרִאים ָ ּלּוׁש ְקֻדׁשּ ׁשִ ים ּבְ ׁשִ ּלְ   ּוְמׁשַ
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