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  פתיחה ללימוד ראש השנה פרק רביעי

  פתיחה. א

נתחיל את הלימוד בלימוד הסוגיה הראשונה . בזמן אלול נעסוק בסוגיות בפרק רביעי של ראש השנה

אני מקווה שהעיסוק ). סוגיה מעשית השנה(סוגית תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת  -בפרק 

משמעות תקיעת שופר  להבנה מעמיקה ורחבה יותר של, מעבר לגבולות הסוגיה ,יביאבסוגיה זו 

  .במקדש ובגבולין, ומקומה

נפתח את הלימוד בימים ראשון עד שלישי בפתיחה קצרה וראשונית בעיון בפסוקי ראש השנה בתורה 

שחל  ה נתחיל את לימוד המשנה על תקיעת שופר בראש השנה"בעז. ובעיון במשניות מסכת ראש השנה

  .בשבת ביום רביעי

  .שיעור על משניות – 12:00יום שלישי ; םשיעור על פסוקי 12:00יום שני  –מוצע ז שיעורים "לו

  

  ,תוך טהרת הלב ודיבוק חברים בתפילה ללימוד מעמיק ומשמעותי

  מאיר

  ך"ראש השנה בתנ. ב

 :ך"ה בתנ"עיינו בפסוקים הקשורים בר .1

 .כב, ד"ל; טז, ג"כ; ב- א, ב"שמות י  )א

 .כה-כג, ג"כ יקראו  )ב

 .ט- ח, ה"ויקרא כ  )ג

 .ו-א, ט"במדבר כ  )ד

 .יד-יא, א"דברים י  )ה

 .י, א"ל, דברים  )ו

 .א', יחזקאל מ  )ז

  .טו-א', נחמיה ח  )ח

 .ה-ד , א"תהלים פ  )ט

 :פסוקים נוספים הקשורים לתקיעת שופר .2

 .יט, ט"שמות י  )א

 .ט, ה"ויקרא כ  )ב

 .י-א', במדבר י  )ג
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 .ך"ת על שופר ותרועה בתנ"בדקו באמצעות פרוייקט השו  )ד

 .ת את השורש זכר בתורה"בדקו באמצעות פרוויקט השו .3

 :מקורות על ראש השנה .4

כמה ראשי שנים יש במכילתא זו לעומת (הקטע המצורף , י מסכתא דפסחא"מכילתא דר  )א

 )?במשנהמספר ראשי השנים 

 לכאן.. עלה הוה מאי", :מ הסוגיה ובמסקנת, "ולכאן לכאן... להו איבעיא. "מ עירובין  )ב

 אחד זכרון ה"תד -  לכת למטיבי( אחד זכרון, אמרינן, דחלוקין כיון ה"ד י"ברש. ובמ, "ולכאן

 להזכיר יש והאם ה"בר ח"ר קרבנות את הקריבו האם ער דיון יש הראשונים בספרות). עולה

 .בו מתכסה שהחדש ה"תד: ח ה"בר סוכמו הדברים עיקרי, בתפילה ח"ר מוסף את

 :ה"ן לר"דרשת הרמב  )ג

 .הדרשה על איך ייתכן שראש השנה הוא בחודש השביעיתחילת  )1

 , ג"מהות התרועה ומקבילה בפירושו לתורה ויקרא כהדיון על  )2

 :נקודות לעיון .5

 .בתשרי בתורה' תוכנו ומשמעותו של א  )א

ג "מומלץ לעיין בהקשר הרחב של פרשת המועדות בויקרא כ . מיקומו במערך החגים הרחב  )ב

 .)?בתשרי' לאילו חגים נוספים יש מוסף דומה לזה של א( ט"כ-ח"ופרשת הקרבנות בבמדבר כ

 .ימת השנה במקראמתי מתחילה ומסת  )ג

 :להרחבה .6

. 19-11עמוד , בראש השנה ייכתבון: בתוך, "ראש השנה או ראשית השנה", הרב יואל בן נון  )א

 לחץ כאןלעותק מקוון של המאמר 

 הערך ראש השנה באנציקלופדיה מקראית  )ב

  משנה מסכת ראש השנה. ג

עמדו על הנושאים העיקריים הנדונים במסכת ועל . מסכת ראש השנה למדו בבקיאות משנה  .1

 . המבנה שלה

 :מהדורות משנה ללימוד .2

 .מומלץ ללמוד במשנה סדורה  )א

 לחצו כאןי קויפמן "לעותק סרוק מעולה של כ  )ב

 לחצו כאןלמהדורת משנה כדרכה   )ג

 :להרחבה .3
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 366-363' ן אפשטיין בספרו מבואות לספרות התנאים עמ"מבוא למשנה ראש השנה של רי  )א

 ).עותק מצוי אצלי(

 .309-305' ח אלבק במהדורת משנה שלו עמ"ה של ר"נה רמבוא למש  )ב

יש עותק בבית . ה מנקודת מבט ספרותית"הרב אבי וולפיש כתב דיסרטציה על משנה ר  )ג

 .המדרש
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   יב פרק שמות

  :ֵלאמֹר ִמְצַרִים ְּבֶאֶרץ ַאֲהרֹן ְוֶאל מֶֹׁשה ֶאל ְיקָֹוק ַוּיֹאֶמר) א(

  :ַהָּׁשָנה ְלָחְדֵׁשי ָלֶכם הּוא ִראׁשֹון ֳחָדִׁשים רֹאׁש ָלֶכם ַהֶּזה ַהחֶֹדׁש) ב(

   כג פרק שמות

 5  :ַּבָּׁשָנה ִלי ָּתחֹג ְרָגִלים ָׁשלֹׁש) יד(

 ָיָצאָת  בֹו ִּכי ָהָאִביב חֶֹדׁש ְלמֹוֵעד ִצִּויִתךָ  ַּכֲאֶׁשר ַמּצֹות ּתֹאַכל ָיִמים ִׁשְבַעת ִּתְׁשמֹר ַהַּמּצֹות ַחג ֶאת) טו(

  :ֵריָקם ָפַני ֵיָראּו ְולֹא ִמִּמְצָרִים

  :ַהָּׂשֶדה ִמן ַמֲעֶׂשיךָ  ֶאת ְּבָאְסְּפךָ  ַהָּׁשָנה ְּבֵצאת ָהָאִסף ְוַחג ַּבָּׂשֶדה ִּתְזַרע ֲאֶׁשר ַמֲעֶׂשיךָ  ִּבּכּוֵרי ַהָּקִציר ְוַחג) טז(

   לד פרק שמות

 10  :ַהָּׁשָנה ְּתקּוַפת ָהָאִסיף ְוַחג ִחִּטים ְקִציר ִּבּכּוֵרי ְלךָ  ַּתֲעֶׂשה ָׁשֻבעֹת ְוַחג) כב(

   כג פרק ויקרא

  :ֵּלאמֹר מֶֹׁשה ֶאל ְיקָֹוק ַוְיַדֵּבר) כג(

 ִמְקָרא ְּתרּוָעה ִזְכרֹון ַׁשָּבתֹון ָלֶכם ִיְהֶיה ַלחֶֹדׁש ְּבֶאָחד ַהְּׁשִביִעי ַּבחֶֹדׁש ֵלאמֹר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר) כד(

  :קֶֹדׁש

 15  ס: ַליקָֹוק ִאֶּׁשה ְוִהְקַרְבֶּתם ַתֲעׂשּו לֹא ֲעבָֹדה ְמֶלאֶכת ָּכל) כה(

   כה פרק ויקרא

 ְוַאְרָּבִעים ֵּתַׁשע ַהָּׁשִנים ַׁשְּבתֹת ֶׁשַבע ְיֵמי ְלךָ  ְוָהיּו ְּפָעִמים ֶׁשַבע ָׁשִנים ֶׁשַבע ָׁשִנים ַׁשְּבתֹת ֶׁשַבע ְלךָ  ְוָסַפְרָּת ) ח(

  :ָׁשָנה

  :ַאְרְצֶכם ְּבָכל ׁשֹוָפר ַּתֲעִבירּו ַהִּכֻּפִרים ְּביֹום ַלחֶֹדׁש ֶּבָעׂשֹור ַהְּׁשִבִעי ַּבחֶֹדׁש ְּתרּוָעה ׁשֹוַפר ְוַהֲעַבְרָּת ) ט(

 20   כט פרק במדבר

 ִיְהֶיה ְּתרּוָעה יֹום ַתֲעׂשּו לֹא ֲעבָֹדה ְמֶלאֶכת ָּכל ָלֶכם ִיְהֶיה קֶֹדׁש ִמְקָרא ַלחֶֹדׁש ְּבֶאָחד ַהְּׁשִביִעי חֶֹדׁשּובַ ) א(

  :ָלֶכם

  :ְּתִמיִמם ִׁשְבָעה ָׁשָנה ְּבֵני ְּכָבִׂשים ֶאָחד ַאִיל ֶאָחד ָּבָקר ֶּבן ַּפר ַליקָֹוק ִניחַֹח  ְלֵריחַ  עָֹלה ַוֲעִׂשיֶתם) ב(

  :ָלָאִיל ֶעְׂשרִֹנים ְׁשֵני ַלָּפר ֶעְׂשרִֹנים ְׁשלָֹׁשה ַבָּׁשֶמן ְּבלּוָלה סֶֹלת ּוִמְנָחָתם) ג(

 25  :ַהְּכָבִׂשים ְלִׁשְבַעת ָהֶאָחד ַלֶּכֶבׂש ֶאָחד ְוִעָּׂשרֹון) ד(

  :ֲעֵליֶכם ְלַכֵּפר ַחָּטאת ֶאָחד ִעִּזים ּוְׂשִעיר) ה(
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  :ַליקָֹוק ִאֶּׁשה ִניחֹחַ  ְלֵריחַ  ְּכִמְׁשָּפָטם ְוִנְסֵּכיֶהם ּוִמְנָחָתּה ַהָּתִמיד ְועַֹלת ּוִמְנָחָתּה ַהחֶֹדׁש עַֹלת ִמְּלַבד) ו(

   יא פרק דברים

  :ָּמִים ִּתְׁשֶּתה ַהָּׁשַמִים ִלְמַטר ּוְבָקעֹת ָהִרים ֶאֶרץ ְלִרְׁשָּתּה ָׁשָּמה עְֹבִרים ַאֶּתם ֲאֶׁשר ְוָהָאֶרץ) יא(

 30  ס: ָׁשָנה ַאֲחִרית ְוַעד ַהָּׁשָנה ֵמֵרִׁשית ָּבּה ֱאלֶֹהיךָ  ְיקָֹוק ֵעיֵני ָּתִמיד אָֹתּה ּדֵֹרׁש ֱאלֶֹהיךָ  ְיקָֹוק ֲאֶׁשר ֶאֶרץ) יב(

 ּוְלָעְבדֹו ֱאלֵֹהיֶכם ְיקָֹוק ֶאת ְלַאֲהָבה ַהּיֹום ֶאְתֶכם ְמַצֶּוה ָאנִֹכי ֲאֶׁשר ִמְצֹוַתי ֶאל ִּתְׁשְמעּו ָׁשמֹעַ  ִאם ְוָהָיה) יג(

  :ַנְפְׁשֶכם ּוְבָכל ְלַבְבֶכם ְּבָכל

  :ְוִיְצָהֶרךָ  ְוִתירְֹׁשךָ  ְדָגֶנךָ  ְוָאַסְפָּת  ּוַמְלקֹוׁש יֹוֶרה ְּבִעּתֹו ַאְרְצֶכם ְמַטר ְוָנַתִּתי) יד(

   לא פרק דברים

 35  :ַהֻּסּכֹות ְּבַחג ַהְּׁשִמָּטה ְׁשַנת ְּבמֵֹעד ָׁשִנים ֶׁשַבע ִמֵּקץ ֵלאמֹר אֹוָתם מֶֹׁשה ַוְיַצו) י(

   מ פרק יחזקאל

 ָהִעיר ֻהְּכָתה ֲאֶׁשר ַאַחר ָׁשָנה ֶעְׂשֵרה ְּבַאְרַּבע ַלחֶֹדׁש ֶּבָעׂשֹור ַהָּׁשָנה ְּברֹאׁש ְלָגלּוֵתנּו ָׁשָנה ְוָחֵמׁש ְּבֶעְׂשִרים) א(

  :ָׁשָּמה אִֹתי ַוָּיֵבא ְיקָֹוק ַיד ָעַלי ָהְיָתה ַהֶּזה ַהּיֹום ְּבֶעֶצם

   ח פרק נחמיה

 40 ֵסֶפר ֶאת ְלָהִביא ַהּסֵֹפר ְלֶעְזָרא ַוּיֹאְמרּו ַהָּמִים ַׁשַער ִלְפֵני ֲאֶׁשר ָהְרחֹוב ֶאל ֶאָחד ְּכִאיׁש ָהָעם ָכל ַוֵּיָאְספּו) א(

  :ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְיקָֹוק ִצָּוה ֶׁשראֲ  מֶֹׁשה ּתֹוַרת

 ַלחֶֹדׁש ֶאָחד ְּביֹום ִלְׁשמֹעַ  ֵמִבין ְוכֹל ִאָּׁשה ְוַעד ֵמִאיׁש ַהָּקָהל ִלְפֵני ַהּתֹוָרה ֶאת ַהּכֵֹהן ֶעְזָרא ַוָּיִביא) ב(

  :ַהְּׁשִביִעי

 ְוַהָּנִׁשים ָהֲאָנִׁשים ֶנֶגד ַהּיֹום ַמֲחִצית ַעד ָהאֹור ִמן ַהַּמִים ַׁשַער ִלְפֵני ֲאֶׁשר ָהְרחֹוב ִלְפֵני בֹו ַוִּיְקָרא) ג(

 45  :ַהּתֹוָרה ֵסֶפר ֶאל ָהָעם ָכל ְוָאְזֵני ְוַהְּמִביִנים

 ְוִחְלִקָּיה ְואּוִרָּיה ַוֲעָנָיה ְוֶׁשַמע ַמִּתְתָיה ֶאְצלֹו ַוַּיֲעמֹד ַלָּדָבר ָעׂשּו ֲאֶׁשר ֵעץ ִמְגַּדל ַעל ַהּסֵֹפר ֶעְזָרא ַוַּיֲעמֹד) ד(

  פ: ְמֻׁשָּלם ְזַכְרָיה ְוַחְׁשַּבָּדָנה ְוָחֻׁשם ּוַמְלִּכָּיה ּוִמיָׁשֵאל ְּפָדָיה ּוִמְּׂשמֹאלֹו ְיִמינֹו ַעל ּוַמֲעֵׂשָיה

  :ָהָעם ָכל ָעְמדּו ּוְכִפְתחֹו ָהָיה ָהָעם ָּכל ֵמַעל ִּכי ָהָעם ָכל ְלֵעיֵני ַהֵּסֶפר ֶעְזָרא ַוִּיְפַּתח) ה(

 ַליקָֹוק ַוִּיְׁשַּתֲחוֻ  ַוִּיְּקדּו ְיֵדיֶהם ְּבמַֹעל ָאֵמן ָאֵמן ָהָעם ָכל ַוַּיֲענּו ַהָּגדֹול ָהֱאלִֹהים ְיקָֹוק ֶאת ֶעְזָרא ָבֶרְך ַויְ ) ו(

 50  :ָאְרָצה ַאַּפִים

 ְמִביִנים ְוַהְלִוִּים ְּפָלאָיה ָחָנן יֹוָזָבד ֲעַזְרָיה ְקִליָטא ַמֲעֵׂשָיה הֹוִדָּיה ַׁשְּבַתי ַעּקּוב ָיִמין ְוֵׁשֵרְבָיה ּוָבִני ְוֵיׁשּועַ ) ז(

  :ָעְמָדם ַעל ְוָהָעם ַלּתֹוָרה ָהָעם ֶאת

  ס: ַּבִּמְקָרא ַוָּיִבינּו ֶׂשֶכל ְוׂשֹום ְמפָֹרׁש ָהֱאלִֹהים ְּבתֹוַרת ַבֵּסֶפר ַוִּיְקְראּו) ח(
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 ָקדֹׁש ַהּיֹום ָהָעם ְלָכל ָהָעם ֶאת ַהְּמִביִנים ְוַהְלִוִּים ַהּסֵֹפר ַהּכֵֹהן ְוֶעְזָרא ַהִּתְרָׁשָתא הּוא ְנֶחְמָיה ַוּיֹאֶמר) ט(

 55  :ַהּתֹוָרה ִּדְבֵרי ֶאת ְּכָׁשְמָעם ָהָעם ָּכל בֹוִכים ִּכי ִּתְבּכּו ְוַאל ִּתְתַאְּבלּו ַאל ֱאלֵֹהיֶכם ַליקָֹוק הּוא

 ְוַאל ַלֲאדֵֹנינּו ַהּיֹום ָקדֹוׁש ִּכי לֹו ָנכֹון ְלֵאין ָמנֹות ְוִׁשְלחּו יםַמְמַתִּק  ּוְׁשתּו ַמְׁשַמִּנים ִאְכלּו ְלכּו ָלֶהם ַוּיֹאֶמר) י(

  :ָמֻעְּזֶכם ִהיא ְיקָֹוק ֶחְדַות ִּכי ֵּתָעֵצבּו

  :ֵּתָעֵצבּו ְוַאל ָקדֹׁש ַהּיֹום ִּכי ַהּסּו ֵלאמֹר ָהָעם ְלָכל ַמְחִׁשים ְוַהְלִוִּים) יא(

 הֹוִדיעּו ֲאֶׁשר ַּבְּדָבִרים ֵהִבינּו ִּכי ְגדֹוָלה ִׂשְמָחה ְוַלֲעׂשֹות ָמנֹות ּוְלַׁשַּלח ְוִלְׁשּתֹות ֶלֱאכֹל ָהָעם ָכל ַוֵּיְלכּו) יב(

 60  ס: ָלֶהם

 ִּדְבֵרי ֶאל ּוְלַהְׂשִּכיל ַהּסֵֹפר ֶעְזָרא ֶאל ְוַהְלִוִּים ַהּכֲֹהִנים ָהָעם ְלָכל ָהָאבֹות ָראֵׁשי ֶנֶאְספּו ַהֵּׁשִני ּוַבּיֹום) יג(

  :ַהּתֹוָרה

  :ַהְּׁשִביִעי ַּבחֶֹדׁש ֶּבָחג ַּבֻּסּכֹות ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ֵיְׁשבּו ֲאֶׁשר מֶֹׁשה ְּבַיד ְיקָֹוק ִצָּוה ֲאֶׁשר ַּבּתֹוָרה ָּכתּוב ַוִּיְמְצאּו) יד(

 ֶׁשֶמן ֵעץ ַוֲעֵלי ַזִית ֲעֵלי ָהִביאּווְ  ָהָהר ְצאּו ֵלאמֹר ּוִבירּוָׁשַלִם ָעֵריֶהם ְּבָכל קֹול ְוַיֲעִבירּו ַיְׁשִמיעּו ַוֲאֶׁשר) טו(

 65  פ: ַּכָּכתּוב ֻסּכֹת ַלֲעׂשֹת ָעבֹת ֵעץ ַוֲעֵלי ְתָמִרים ַוֲעֵלי ֲהַדס ַוֲעֵלי

 ַׁשַער ּוִבְרחֹוב ָהֱאלִֹהים ֵּבית ּוְבַחְצרֹות ּוְבַחְצרֵֹתיֶהם ַּגּגֹו ַעל ִאיׁש ֻסּכֹות ָלֶהם ַוַּיֲעׂשּו ַוָּיִביאּו ָהָעם ַוֵּיְצאּו) טז(

  :ֶאְפָרִים ַׁשַער ּוִבְרחֹוב ַהַּמִים

 ַעד ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֵּכן נּון ִּבן ֵיׁשּועַ  ִמיֵמי ָעׂשּו לֹא ִּכי ַבֻּסּכֹות ַוֵּיְׁשבּו ֻסּכֹות ַהְּׁשִבי ִמן ַהָּׁשִבים ַהָּקָהל ָכל ַוַּיֲעׂשּו) יז(

  :ְמאֹד ְּגדֹוָלה ִׂשְמָחה ַוְּתִהי ַההּוא ַהּיֹום

 70 ָיִמים ִׁשְבַעת ָחג ַוַּיֲעׂשּו ָהַאֲחרֹון ַהּיֹום ַעד ָהִראׁשֹון ַהּיֹום ִמן ְּביֹום יֹום ָהֱאלִֹהים ּתֹוַרת ְּבֵסֶפר ַוִּיְקָרא) יח(

  פ: ַּכִּמְׁשָּפט ֲעֶצֶרת ַהְּׁשִמיִני ּוַבּיֹום

   פא פרק תהלים

  :ְלָאָסף ַהִּגִּתית ַעל ַלְמַנֵּצחַ ) א(

  :ַיֲעקֹב ֵלאלֵֹהי ָהִריעּו עּוֵּזנּו ֵלאלִֹהים ַהְרִנינּו) ב(

 75  :ָנֶבל ִעם ָנִעים ִּכּנֹור תֹף ּוְתנּו ִזְמָרה ְׂשאּו) ג(

  :ַחֵּגנּו ְליֹום ַּבֵּכֶסה ׁשֹוָפר ַבחֶֹדׁש ִּתְקעּו) ד(

  :ַיֲעקֹב ֵלאלֵֹהי ִמְׁשָּפט הּוא ְלִיְׂשָרֵאל חֹק ִּכי) ה(

  :ֶאְׁשָמע ָיַדְעִּתי לֹא ְׂשַפת ִמְצָרִים ֶרץֶא  ַעל ְּבֵצאתֹו ָׂשמֹו ִּביהֹוֵסף ֵעדּות) ו(

  :ַּתֲעבְֹרָנה ִמּדּוד ַּכָּפיו ִׁשְכמֹו ִמֵּסֶבל ֲהִסירֹוִתי) ז(

 80  :ֶסָלה ְמִריָבה ֵמי ַעל ֶאְבָחְנךָ  ַרַעם ְּבֵסֶתר ֶאֶעְנךָ  ָוֲאַחְּלֶצּךָ  ָקָראָת  ַּבָּצָרה) ח(

  :ִלי ִּתְׁשַמע ִאם ִיְׂשָרֵאל ָּבְך  ְוָאִעיָדה ַעִּמי ְׁשַמע) ט(
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  :ֵנָכר ְלֵאל ִתְׁשַּתֲחֶוה ְולֹא ָזר ֵאל ְבךָ  ִיְהֶיה לֹא) י(

  :ַוֲאַמְלֵאהּו ִּפיךָ  ַהְרֶחב ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ַהַּמַעְלךָ  ֱאלֶֹהיךָ  ְיקָֹוק ָאנִֹכי) יא(

  :ִלי ָאָבה לֹא ְוִיְׂשָרֵאל ְלקֹוִלי ַעִּמי ָׁשַמע ְולֹא) יב(

 85  :ְּבמֹוֲעצֹוֵתיֶהם ֵיְלכּו ִלָּבם ִּבְׁשִרירּות ָוֲאַׁשְּלֵחהּו) יג(

  :ְיַהֵּלכּו ִּבְדָרַכי ִיְׂשָרֵאל ִלי ׁשֵֹמעַ  ַעִּמי לּו) יד(

  :ָיִדי ָאִׁשיב ָצֵריֶהם ְוַעל ַאְכִניעַ  אֹוְיֵביֶהם ִּכְמַעט) טו(

  :ְלעֹוָלם ִעָּתם ִויִהי לֹו ְיַכֲחׁשּו ְיקָֹוק ְמַׂשְנֵאי) טז(

  :ַאְׂשִּביֶעךָ  ְּדַבׁש ּוִמּצּור ִחָּטה ֵמֵחֶלב ַוַּיֲאִכיֵלהּו) יז(

 90   יט פרק שמות

  :ְבקֹול ַיֲעֶנּנּו ְוָהֱאלִֹהים ְיַדֵּבר מֶֹׁשה ְמאֹד ְוָחֵזק הֹוֵלְך  ַהּׁשֹוָפר קֹול ַוְיִהי) יט(

   כה פרק ויקרא

 ְוַאְרָּבִעים ֵּתַׁשע ַהָּׁשִנים ַׁשְּבתֹת ֶׁשַבע ְיֵמי ְלךָ  ְוָהיּו ְּפָעִמים ֶׁשַבע ָׁשִנים ֶׁשַבע ָׁשִנים ַׁשְּבתֹת ֶׁשַבע ְלךָ  ְוָסַפְרָּת ) ח(

  :ָׁשָנה

 95  :ַאְרְצֶכם ְּבָכל ׁשֹוָפר ַּתֲעִבירּו ַהִּכֻּפִרים ְּביֹום ַלחֶֹדׁש ֶּבָעׂשֹור ַהְּׁשִבִעי ַּבחֶֹדׁש ְּתרּוָעה רׁשֹופַ  ְוַהֲעַבְרָּת ) ט(

 ִאיׁש ְוַׁשְבֶּתם ָלֶכם ִּתְהֶיה ִהוא יֹוֵבל יְֹׁשֶביהָ  ְלָכל ָּבָאֶרץ ְּדרֹור ּוְקָראֶתם ָׁשָנה ַהֲחִמִּׁשים ְׁשַנת ֵאת ְוִקַּדְׁשֶּתם) י(

  :ָּתֻׁשבּו ִמְׁשַּפְחּתֹו ֶאל ְוִאיׁש ֲאֻחָּזתֹו ֶאל

  :ְנִזֶריהָ  ֶאת ִתְבְצרּו ְולֹא ְסִפיֶחיהָ  ֶאת ִתְקְצרּו ְולֹא ִתְזָרעּו לֹא ָלֶכם ִּתְהֶיה ָׁשָנה ַהֲחִמִּׁשים ְׁשַנת ִהוא יֹוֵבל) יא(

  :ְּתבּוָאָתּה ֶאת ּתֹאְכלּו ַהָּׂשֶדה ִמן ָלֶכם ִּתְהֶיה קֶֹדׁש ִהוא יֹוֵבל ִּכי) יב(

 100 :ֲאֻחָּזתֹו ֶאל ִאיׁש ָּתֻׁשבּו ַהּזֹאת ַהּיֹוֵבל ִּבְׁשַנת) יג(

   י פרק במדבר

  :ֵּלאמֹר מֶֹׁשה ֶאל ְיקָֹוק ַוְיַדֵּבר) א(

  :ַהַּמֲחנֹות ֶאת ּוְלַמַּסע ָהֵעָדה ְלִמְקָרא ְלךָ  ְוָהיּו אָֹתם ַּתֲעֶׂשה ִמְקָׁשה ֶּכֶסף ֲחצֹוְצרֹת ְׁשֵּתי ְלךָ  ֲעֵׂשה) ב(

  :מֹוֵעד אֶֹהל ֶּפַתח ֶאל ָהֵעָדה ָּכל ֵאֶליךָ  ְונֹוֲעדּו ָּבֵהן ְוָתְקעּו) ג(

 105  :ִיְׂשָרֵאל ַאְלֵפי ָראֵׁשי ַהְּנִׂשיִאים ֵאֶליךָ  ְונֹוֲעדּו ִיְתָקעּו ְּבַאַחת ְוִאם) ד(

  :ֵקְדָמה ַהחִֹנים ַהַּמֲחנֹות ְוָנְסעּו ְּתרּוָעה ּוְתַקְעֶּתם) ה(

  :ְלַמְסֵעיֶהם ִיְתְקעּו ְּתרּוָעה ֵּתיָמָנה ַהחִֹנים ַהַּמֲחנֹות ְוָנְסעּו ֵׁשִנית ְּתרּוָעה ַקְעֶּתםּוְת ) ו(

  :ָתִריעּו ְולֹא ִּתְתְקעּו ַהָּקָהל ֶאת ּוְבַהְקִהיל) ז(
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  :ְלדֹרֵֹתיֶכם עֹוָלם ְלֻחַּקת ָלֶכם ְוָהיּו ַּבֲחצְֹצרֹות ִיְתְקעּו ַהּכֲֹהִנים ַאֲהרֹן ּוְבֵני) ח(

 110 ֱאלֵֹהיֶכם ְיקָֹוק ִלְפֵני ְוִנְזַּכְרֶּתם ַּבֲחצְֹצרֹות ַוֲהֵרעֶֹתם ֶאְתֶכם ַהּצֵֹרר ַהַּצר ַעל ְּבַאְרְצֶכם ִמְלָחָמה ָתבֹאּו ְוִכי) ט(

  :ֵמאְֹיֵביֶכם ְונֹוַׁשְעֶּתם

 ַׁשְלֵמיֶכם ִזְבֵחי ְוַעל עֹלֵֹתיֶכם ַעל ַּבֲחצְֹצרֹת ּוְתַקְעֶּתם ָחְדֵׁשיֶכם ּוְבָראֵׁשי ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ִׂשְמַחְתֶכם ּוְביֹום) י(

  פ: ֱאלֵֹהיֶכם ְיקָֹוק ֲאִני ֱאלֵֹהיֶכם ִלְפֵני ְלִזָּכרֹון ָלֶכם ְוָהיּו

 דפסחא בא פרשה א' מס -מכילתא דרבי ישמעאל בא 

שלמה על  ל הוא החדש השני למלוך"מגיד שניסן ראש לחדשים ומנין אף למלכים ת. ראש חדשים 115 

) דברים טז טז(ל חג המצות וחג השבועות וחג הסכות "ומנין אף לרגלים ת) מלכים א ו א(ישראל 

יצחק אומרים אף לשכירות בתים אבל ' נתן ור' ר. נמצינו למדין שניסן ראש לחדשים למלכים ולרגלים

מועד שנת מקץ שבע שנים ב' לא לשנים ולא לשמטין ולא ליובלות ולא לנטיעה ולא לירקות שנא

שמות כג (ואומר וחג האסיף בצאת השנה ) יא -לא י / דברים/שם (' בבא כל ישראל וגו' השמיטה וגו

זה הוא האמור לך לשנים לשמיטים וליובלות ) לד כב/ שמות/שם (וחג האסיף תקופת השנה ) טז 120 

  : לנטיעה ולירקות

 ן"דרשה לראש השנה לרמב

כי יכול השואל להקשות לנו היאך זה חדש , ביעיובתחלה יש עלינו לפרש מה שאומר בחודש הש

וכן קורין , ומפי עוללים ויונקים ראש השנה שמו, השביעי והלא כל ישראל קורין אותו ראש השנה

והכתוב עצמו מורה שזה , אותו רבותינו בתלמוד ואומרים בכל מקום ראש השנה ויום הכיפורים 125 

צאת השנה כלומר בחדש שיצאה השנה והשניה שנאמר בחג הסוכות ב, החודש הוא ראשון וראש לשנה

ואם הוא ראש השנה החודש , וכן אמר תקופת השנה שמקפת וחוזרת כמו לתקופות הימים, מתחלת

שהשנה , שזה קשר של קיימה הוא שהחדש הראשון הוא ראש השנה, שלו ראשון לשנה על כל פנים

כי הראשון , לחדשים וזה לשנה ואל יתפתה אדם להפריש ביניהם ולומר שזה, מחוברת היא מחדשים

 130 . לשנה על כל פנים הוא ראשון לחדשי השנה למי שיודע הדבר בלי שבוש

ותשובת שאלה זו כי מה שאמר בתורה בניסן החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי 

 שנמנה, אלא שיהא נקרא ראשון לנו כלומר ראשון לגאולתינו, השנה אין פירושו שיהיה ניסן ראש

שהרי ימי , כי מנהג התורה שימנו החדשים והימים למצות, החדשים לגאולתינו שיצאנו ממצרים

כגון הנוצרים שקורין אותם על שם , ובשאר האומות כל אחד שמו עליו, השבוע אין להם שם בישראל

ת ת בפסוק זכור א"רבנו עה' בפי' עי+' ואומרים וכו, ם שהם ראשי הימים"ש חל"שבעת כוכבי לכת כצנ 135 

אבל בישראל אין להם שם אלא שקורין אותם לשם מצות שבת .+ 'ט ב"י ברכות נ"ובפירש, יום השבת

וזהו פשוטו של מקרא שאמר זכור , כדי שנזכור השבת בכל יום' ואומרים אחד בשבת שני בשבת וכו

נה יצחק אומר לא תהא מו' ל במכילתא ר"וכך אמרו רז, את יום השבת שנזכור אותו תמיד בכל הימים

ועל כן לא , כלומר כל הימים תהא מונה אליו וממנו, כדרך שאחרים מונין אלא תהא מונה לשם שבת
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וכן החדשים לא היה להם שם , קראו להם לא שם עצם ולא שם תאר כלל אלא לשם שבת הם נקראים 140 

וכן ויהי בשנה , בתורה ולא בישראל אבל היו ישראל אומרים כמו שהתורה אומרת בחודש הראשון

ופירושו בחודש הראשון , ובחודש השביעי באחד לחודש וכן כולם, נית בחדש השני נעלה הענןהש

וזהו פירוש ראשון הוא לכם שאינו ראשון בשנה , לגאולתינו ממצרים ובחדש השביעי ליציאת מצרים

 . אבל הוא ראשון לנו שנקרא אותו ראשון לגאולה שלנו

שמות פרסיים הם ולא תמצא אותם לא בתורה ולא , ןואלו השמות שאנו קורין אותן ניסן אייר סיו 145 

אלא , ולא בימי מלכות בבל עצמה שאינם בספר דניאל, בנביאים אלא בכתבי הקדש הנעשים בבבל

ובמגלת אסתר מזכיר , לאחר שכבשו הפרסיים המלכות הוזכרו כן בספר עזרא ובדברי זכריה נביא בבל

, ש הראשון לישראל שהוא נקרא ניסן למלכות פרסאותם בחודש הראשון הוא חודש ניסן כלומר בחוד

) ח ט"פמ(ל אמרו בבראשית רבה "והענין הזה הזכירוהו רבותינו ז, וכן בחודש השלישי הוא חודש סיון

שמות החדשים עלו עמהם מבבל כלומר שמתחילה לא היו להם שמות ) ב"א ה"ה פ"ר(וכן בירושלמי  150 

והסבה בזה לפי שמתחילה נצטוינו למנותם בזכרון  ,בישראל עד שיצאנו מבבל והעלינו השמות משם

אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים ' וכשיצאנו מבבל ונצטוינו לא יאמר עוד חי ה, גאולת מצרים

חזרנו לקרות חדשינו לגאולת ', אשר העלה ואשר הביא את בני ישראל מארץ צפון וגו' כי אם חי ה

אולת מצרים אלא שנצרף שם שמות בבל להודיע ולזכור ולא שנשנה השמות הראשונים ונשכח ג, צפון

אבל קודם לכן החדשים הנזכרים , וכל זה נתחדש ביציאתנו ממצרים', ששם עמדנו ומשם הוציאנו ה 155 

אינן אלא למנין , בתורה כגון במבול בראשון באחד לחדש ובחדש השני והשביעי והעשירי הנמנים שם

' שכבר הסכימו הכל לדעת ר, לזרע וקציר וממנו כולםהשנים והראשון הוא תשרי שהוא ראש השנה 

) 'ז א"ה כ"ר(כמו שאמרו בגמרא , אליעזר וקבעו בתפילות זה היום תחילת מעשיך זכרון ליום ראשון

וכן היה , ובתורה מפורש וחג האסיף בצאת השנה ואמר תקופת השנה כמו שהזכרתי', כמאן מצלינן וכו

ראשון ושני ושלישי ' ו לעשות שני מנינים אחד לחדשים ויהיה פיהענין עד שיצאנו ממצרים ואז נצטוינ 160 

 . ואחד למנין השנים ויהיה ראש השנה מתשרי, לגאולה

כלומר אדם הראשון שהוא ראש , וכן אמרו במכילתא החדש הזה לכם לא מנה בו אדם הראשון

ו אותו ראשון אבל אתם תעש, ליצירה לא מנה בו שהוא היודע ועד כי תשרי הוא הראשון שבו נברא

אמר ) 'א ח"מ(וכן תרגם יונתן בן עוזיאל בירח האיתנים בחג הוא החדש השביעי , לכם לגאולתכם

כלומר שהראשונים היו קורין לו , בירחא דעתיקיא קרן ליה ירחא קדמאה וכען הוא ירחא שביעאה 165 

בירח זיו ומה שאמר הכתוב , קדמאה לבריאתו של עולם ועכשיו הוא ירחא שביעאה ליציאת מצרים

) 'א א"ה י"ר(וכן חכמים דורשים אותן , בירח בול בירח האיתנים שמות תואר הן שהכתוב מזכירם בהן

  .'ולא היו נקראין כן בפי העם אלא ראשון ושני וכו, בירח שנולדו בו איתני עולם וזיותני עולם

   כג פרק ויקרא ן"רמב

 170 יותר הזה ביום השם לפני זכרון נצטרך ולמה, התרועה למה, הזאת המצוה טעם הכתוב פירש ולא

 בראש הכפורים יום של בחדשו שהוא מפני אבל. כלל קדש מקרא להיותו יצוה ולמה, הימים משאר
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 ואחרי, צדק שופט לכסא ישב השנה בראש, עמים ידין בם כי יתברך לפניו דין יהיה שבו נראה החודש

 ואבות הנביאים מפי בישראל נודע כאשר הענין בכתוב נרמז. עבדיו לפשע ישא הימים בעשרת כן

  :קדושים

, תרועה יודעי העם אשרי) טז פט תהלים( שנאמר, ולנו לאבותינו שעמדה היא תרועה, האמת דרך ועל 175 

, "לכם יהיה תרועה יום", כן אם. מלחמה איש השם כי, מלחמה תרועת) יט ד ירמיה( שכתוב וכענין

 מקרא הוא ולפיכך, בתרועה הזכרון שיהיה, "קדש מקרא תרועה זכרון" וכן, לנו לתרועה היום שיהיה

 לא ברחמים דין יום הוא והנה, בו והתרועה" ביום" רמז השופר כי, שופר להזכיר הוצרך ולא. קודש

 משה עד רואים ישראל וכל רבותינו ביד קבלה שכבר, תרועהה הכתוב הזכיר זה ומפני. מלחמה תרועת

 180 כלל התקיעות יזכיר ולא תרועה הכתוב יזכיר ולמה. לאחריה ופשוטה לפניה פשוטה תרועה שכל רבינו

 ומפני, כשמה והתרועה, השופר והוא הזכרון היא התקיעה אבל, הכפורים ביום ולא השנה בראש לא

 כי ירומו בצדקה כי, "תרועה ביודעי" אמר ולפיכך. ולאחריה הלפני תקיעה הרחמים מן כלולה שהיא

 הדין במדת מתיחד השנה בראש אלא, בתשובה תלוי הכל כי מבואר זה והנה. אתה עוזמו תפארת

', וכו דין כסא על יושב מלך) ב לב ה"ר( מאמרם והוא, הרחמים במדת הכפורים וביום, עולמו ומנהיג

 185  :בדין רחמים יום כפוריםה ויום ברחמים דין יום השנה ראש

 את ובהקהיל למסעיהם יתקעו תרועה) ז ו י במדבר( במסעות הכתוב טעם תבין שפירשנו הענין ומן

 אויביך ויפוצו וכתוב, )יט יד שמות( האלהים מלאך ויסע כתוב במסעיהם כי, תריעו ולא תתקעו הקהל

 נאמר הקהל את ובהקהיל, )יז לד יםתהל( רע בעושי' ה פני כטעם, )לה י במדבר( מפניך משנאיך וינוסו

 ועשרת). ה לג דברים( יחד עם ראשי בהתאסף מלך בישורון ויהי כטעם, רבבות' ה שובה) לו י במדבר(

' ה ויגבה בהם יתעלה הכפורים ביום כי, ספירות לעשר ירמוז הכפורים ליום השנה ראש שבין הימים 190 

 ומאזני פלס בו כי מאזנים מזלו הזה החדשש, בשמים אות בזה יש וגם, בקבלה כידוע במשפט צבאות

  :'לה משפט

   ן"לרמב השנה לראש דרשה

 טעם פירש לא וכן, בחצוצרות אם בשופר אם תהיה במה הזאת התרועה בתורה נתפרש לא והנה

 195 יצוה ולמה, הימים משאר יותר הזה ביום השם לפני זכרון נצטרך ולמה התרועה למה הזאת המצוה

 של בחדשו שהוא ומפני זכרון יום הכתוב שקראו מפני אבל, למעלה הזכרתיש כמו קודש מקרא להיותו

 יזכור השנה בראש, עמים ידין בם כי ה"הקב לפני דין יהיה שבו ירמוז, השנה בראש הכיפורים יום

 הזכרון כי, השבים על ויכפר עבדיו לפשע ישא הימים בעשרת כן ואחרי, צדק שופט לכסא וישב יצוריו

 עשה אשר צדקותיו כל, לו יזכרו לא עשה אשר פשעיו כל כמו, בנשפטים הדין על הכתובים אותו יאמרו

 200 והוא, תתפשו בכף הזכרכם יען, אתה לי זכור כחסדך תזכור אל ופשעי נעורי חטאות, תזכרנה לא

  . חסדי תמח ואל לטובה אלהים לי זכרה וכן, הדין שעת על כולם, להתפש עון מזכיר
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 משה עד קדושים ואבות הנביאים מפי בישראל נודע והיה, ברמז הזה הענין התורה לנו נתנה והנה

 הענין יראה התורה בסתרי מקובל להיות שזכה ומי, בתלמוד ומפורסם קבלה בידינו הוא ועדין, רבינו

 שנאמר וכמו, ולנו לאבותינו שעמדה היא התרועה כי, בו מבואר יותר התורה ולשון בכתוב מפורש יותר

 205 ובשופרות בחצוצרות תרועה לעשות יודעין הרבה, מאשר הזה הכתוב ומה, תרועה עייוד העם אשרי

 היא תרועה אלא, חלקם ואשרי ואשריהם כלל לתקוע יודעין שאינם והרבה, למזלם ואוי להם ואוי

 כי תראה וכן', וגו אויביך ויפוצו' ה קומה עליה ואומר, למסעיהם יתקעו תרועה אמר ולכך הדין מדת

 העם כל ויריעו וכתיב, והריעותם הריעו לכם אמרי יום עד דכתיב התרועה מפני נפלה יריחו חומת

 הדין מדת שתהיה ה"הקב רצה הארץ בכבוש תחלה היתה שהיא ולפי, החומה ותפול גדולה תרועה

, ביניהון מלכהון ושכינת בו מלך ותרועת שתרגם זה רמז ואונקלוס, חרם היתה ולכך כנגדם מתוחה 210 

 על תאמר הידיעה כי הדעת אליה שמקרבת תרועה יודעי העם אשרי אמר הדין מדת שהתרועה ולפי

, לנו יהיה היום כי לכם יהיה תרועה יום ואמר, ידעה לא ואיש בתולה', וגו ידע והאדם כמו הדבקות

, ברחמים דין יום הוא כי הכתוב פירש והנה, בו והתרועה ביום רמז השופר כי שופר להזכיר הוצרך ולא

, הדין מדת ועז רחמים מדת תפארת כי אתה עוזמו תפארת כי תרועה יודעי העם באשרי מרשא והוא

 215 שבין הימים ועשרת, היחידים לכל לא וגם ברבים בהם לדבר ראוי ואין הם התורה מסתרי דברים ואלו

 צבאות' ה ויגבה בהם יתעלה הכיפורים ביום כי, ספירות לעשרת רמז הכיפורים ליום השנה ראש

 בחודש והוא, מאזנים מזלו הזה שהחודש בשמים אות בזה יש וגם, בקבלה כידוע הקדוש אלוה במשפט

 שהיו הפסח ענין על שמורה בניסן טלה כמו', לה משפט ומאזני פלס בו כי להגיד, הצומח מזל הזה

 וצוה ה"הקב והשפילו להם טוב ובמבט במעלתו והיה, דעתם לפי ארצם מזל שהיה לו עובדים המצרים

 220 כי ראו הכונה כנראה, ה"א. +'וכו ראו שאמר כמו ממצרים הברזל מכור שאמר והוא, לשחטו לישראל

 עזרא אבן' ועי', וכו אברהם' ר ש"כמ כתוב א"ובנ, ממדרש י"ברש ש"ועי) 'י' י שמות( פניכם נגד רעה

 .+שם

  


