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- ומחבריםכעוצריםלפי תפקידם התחבירי , )תהלים, משלי, חוץ מספרי איוב(ך "שבתנהטעמים יוצגו מידי פעם חלק מא שונ הבנת הלטובת
 ולפי ההשערות, משרתים

  

 
 ראש השנהירושלמי  1

 א" פראש השנהירושלמי  1.1
 
 )א,וילנה א (א"א ה"ושלמי ראש השנה פיר

 ָָנ"ה!ּׁשֵ�י ַהׁשא� ָלֶכ�ם ְלָחְדּון הֹו�ׁשִ�ים ִראׁשֳחָדׁש ֶ�ה ָלֶכ�ם רֹ�אּזַהׁש ַהחֹ�ֶד ב,שמות בא יב
 .מיעוט אחר מיעוט לרבות, מיעט -א� ָלֶכ�ם ּון הֹו�ׁשִרא, מיעט -ֶ�ה ָלֶכ�ם ּזַהׁש ַהחֹ�ֶד

, נטיעה, יובלות, שמיטין, שנות עולם: המתמעטים הם) לראש חדש ניסן( ןֹו�ׁשִרא - את הפריטים הבאים מלהיות שייכים לממעט' מיעוט א

 רגלים , מלכים, )היינו מעשרות(ירקות 

 ראש למנין חדשיםִ�ים ׁשֳחָדׁש רֹ�אאבל הותיר 

ׁש �ארֹרגלים ומצרפן לקבוצה שבה נשאר קודם  ואת מלכים) כלומר מוציא מהקבוצה שהתמעטה(ממעט מהמיעוט הראשון ' מיעוט ב
 למנין חדשיםִ�ים ׁשֳחָד

  מונח אתנח-ִ�ים ׁשֳחָדׁש רֹ�א דרגא תביר טפחא -ֶ�ה ָלֶכ�ם ּזַהׁש ַהחֹ�ֶד •

מרכא  - ןֹו�ׁשִראי "מלכים ורגלים ומצרפן עוהם חותך שני פריטים מהמיעוט הראשון , קטן- מרכא פשטא זקף-א� ָלֶכ�ם ּון הֹו�ׁשִרא •

 ר מהחיתוך הראשוןשנותִ�ים ׁשֳחָדׁש רֹ�אאל הפריט , שמאריך את הקבוצה

•  

  מונח אתנח-ִ�ים ׁשֳחָדׁש רֹ�א דרגא תביר טפחא -ֶ�ה ָלֶכ�ם ּזַהׁש ַהחֹ�ֶדטט  •

ראש משמעו עצם העומד לעצמו בלי פריטים הנמשכים .  מונח אתנח-ִ�ים ׁשֳחָדׁש רֹ�א קבוצת פריטים שאפיונם -דרגא תביר טפחא  •

 .  משמעו פריט ראשון בסידרת פריטים- ראשוןלעומתו . אחריו

 ,)היינו מעשרות(ירקות , נטיעה, יובלות, שמיטין,  התיחסות מפורשת לחדשים של שנות עולםך"אין בתנ •

כך הוא למלכי ,  יש התיחסות מפורשת לחדשים באופן סדרתי המתיחס לחדש ניסן כראשון לחדשי השנה למנין ישראללעומת זאת •
 . ישראל ולרגלים של ישראל

 
ירושלמי ראש -ה. סן ואחרים לזמנים אחרים מסתמכת על ידיעה שיש ראשי שנים לענינים שוניםהדרשה לשייך ראשי שנים אחדים לני

 : מביא ראיה לראש השנה למלכי ישראל מהפסוקים הבאיםא"א ה"השנה פ
 יוחנ� ' יסא בש� ר' רבי יעקב בר אחא ר

 !ֹות"ּוַ�ע ְלַמְלכּב ,ְרְַנ�תׁשִּבִֵנ�י ּׁשַּבִֵני� ּׁשַהׁש ַחֹ+ֶדּבת ֹוֶָחל ִלְבנ'ּיַו$ :ב,דברי הימי� ב ג כתיב
אי� !ֹות"ּוַ�ע ְלַמְלכּבְַנ�ת ,ְרׁשִּב�מה שני שבחדשי� אי� מוני� אלא מניס� א� שני ש, שבחדשי�ִֵני� ּׁשַה�למלכותו לַ�ע ּב,ְרהקיש שנת 

 .ניס�וזה שהחדש השני א� הוא מניס� לומדי� מהפסוק המקביל במלכי� שבו נאמר חדש זיו שהוא אייר הבא אחרי . מוני� אלא מניס�

 .אפשר כי בתפקיד של חציצה בין שנה לשנה למלכים שמתחילה בראש חדש ניסן, גדולה- תלישא– ֶָחלּיַו$ 

 
, זו דוגמה פרטית למנין שנות מלכות שלמה המלך? אי� לי אלא לשעה לדורות מניי�, מקשה )ב,וילנה א (א"א ה"ירושלמי ראש השנה פ -ה

ָָנ5ה ּׁשַּבִמְצַרִים4 1ְָרֵא�ל ֵמֶא"ֶרץׂשִי1ְֵנ"יּבָָנ0ה ְלֵצ�את ׁשת ֹוַ�ע ֵמא�ּבָָנ�ה ְו,ְרׁשִנ�ים ֹוְמׁשַוְיִה�י ִב :א,ו מלכי� א  עונה בפסוק  ו?מניין שזה כללי
  !'ַ�ִית ַלה"ּבִ�ֶבן ַהּיְָרֵא�ל ַוׂשִי1ְלֹמֹ�ה ַעלׁשִֵנ�י ִלְמלֹ�ְך ּׁשַהׁש א ַהחֹ�ֶדּוִז8ו ה7ׁש ְחֹ�ֶדּבָהְרִביִע6ית 

 בטעמיהכלל שבו המרומז .  אלא שתבנית טעמיו היא כעין פרט וכלל ופרט :ב,ברי הימי� ב גד-ל מ"חלק מפסוק זה מקביל לפסוק הנ

ונראה מתבנית טעמיו כי הוא מלמד על עצם הקיום של ראשי . בא ללמד על המנין לכל מלכי ישראל,  קדמא ואזלא–ָָנ5ה ָהְרִביִע6ית ּׁשַּב

 .   שנים לענינים שונים
דרוש למקום אחר ואם צריך גם למקומו , כעין ששה פזר,  מונח מונח מונח מונח מונח פזר–ָָנ0ה ׁשת ֹוַ�ע ֵמא�ּבְרָָנ�ה ְו,ׁשִנ�ים ֹוְמׁשַוְיִה�י ִב

 .י התלישא שאחריו"מעין הענין המצויין ע

, חציצה, עור שי–מענין תפקידי תלישא , קטנה-כעין שלוש תלישא, קטנה- מונח מונח תלישא–ִמְצַרִים4 1ְָרֵא�ל ֵמֶא"ֶרץׂשִי1ְֵנ"יּבְלֵצ�את  

 .    מידרוג בעונשין, מידרוג בביצוע מצווה, מחיצה
 . בין שנה לשנה לענין כלשהו הצריך מנין שנהחציצה מרמזת לראש שנה בכלל כי הוא כעין קטנה-תלישא

 . לרגלים, למלכים, מנין חדשי ישראל:  ירמז כי ראש חודש ניסן הוא ראש שנה לשלושה דבריםקטנה-כעין שלוש תלישא
 ,ן חדשי ישראל המונים חדשיהם ליציאת מצריםמני .א

 .בודאות למלכי ישראל ואף למלכי אומות העולם כפי המבורר בהמשך הירושלמי: למלכים .ב
למאן דאמר שבל תאחר הוא על רגלים , לרגלים הענין מבואר בהמשך בקשר לקיום מצוות לא תאחר הבאת נדרי קרבנות .ג

הוא כבר הפסיד את העשה , לו עד חמשה רגלים לא לעבור על הלאו של בל תאחריתנו , אז הנודר בין פסח לשבועות, כסידרן
 .להביא ברגל הראשון אחרי נדרו



  טעמי המקרא בהלכה ובאגדתא:שם, ט" תהלים קי– האמנתיכי במצוותך ) ל"טטוד( טעם ודעת למדני טוב ה"ב
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י "כאן מתאפיין מלימוד תלישא וכנראה מלמד מעין הענין המצויין ע.  באופן כללי ירמז ללימוד למקום אחר ואם צריך גם למקומופזר

 .כל מונח שלפני פזר מוסיף כעין עוד פזר.  מהוה בין שנה לשנההעוסק בכעין מחיצה שראש שנה, התלישא שאחריו

ניסן ' א ילמד כי א,ה ז"פ בבלי ר"י התלישא אפשר כי כאן ע"היות וכל מונח מוסיף כעין עוד פזר בענין המתאפיין ע. פזר המלמד למקומו
  המבדילה בין שנה לשנהמחיצההוא כעין 

. ויש אומרי� א� לשכירות בתי�, ולתרומת שקלי�, ולעיבורי�, אש השנה לחדשי�באחד בניס� ר: תנו רבנ�א ,בבלי ראש השנה ז
 ָָנ"ה!ּׁשֵ�י ַהׁשא� ָלֶכ�ם ְלָחְדּון הֹו�ׁשִ�ים ִראׁשֳחָדׁש ֶ�ה ָלֶכ�ם רֹ�אּזַהׁש ַהחֹ�ֶד )ב,שמות בא יב ( דכתיב�לחדשי� מנל� 

 
אם מעברין . ומת שקלים ויש אומרים אף לשכירות בתיםולתר, לעיבורין : )בקשר לראש חדש ניסן(לימוד מפזר לשלושה ענינים למקומו  

מכריזים על תרומת השקלים בחודש הקודם לניסן ומקבלים התרומות לשנה . שנה אז יש לעבר את החדש שקודם לניסן ולא ביומו האחרון
ילים מתרומת שנה וכך גם פוסקים מלהביא קרבנות מתרומת שקלים של שנה קודמת ומתח, המתחילה בניסן החל מראש חודש ניסן

 . המתחילה בניסן
אבל מפני ,  אינה מעוברת�וא� עיברוה , אי� מעברי� השנה לפני ראש השנה: והתניא?  מניס� מניני�לעיבורי�א ,בבלי ראש השנה ז

ת  הפסק�מאי עיבורי� :  אמר רב נחמ� בר יצחק�! אי� מעברי� אלא אדרוא� על פי כ� , הדחק מעברי� אותה אחר ראש השנה מיד
 ) משהגיע ניסן כבר אין מעברין. (עיבורי�

. זאת עלת חדש בחדשו לחדשי השנה) במדבר פינחס כח (אמר קרא:  אמר רבי יאשיה�? מנל�. ולתרומת שקלי�א ,בבלי ראש השנה ז
אמר רב .... .ראשו� הוא לכ� לחדשי השנה) שמות בא יב (דכתיב, שנה מניס�, וגמרי שנה. חדש והבא קרב� מתרומה חדשה: אמרה תורה

 . אלא שחיסר מצוה,  יצא�וא� הביא מ� היש� ,  מצוה להביא מ� החדש� קרבנות צבור הבאי� באחד בניס�: יהודה אמר שמואל
וא� .  מונה שני� עשר חודש מיו� ליו��המשכיר בית לחבירו לשנה : תנו רבנ�. לשכירות בתי�ויש אומרי� א� ב ,בבלי ראש השנה ז

  . עלתה לו שנה� כיו� שהגיע יו� אחד בניס�, א עמד אלא באחד באדראפילו ל, אמר לשנה זו
 

טז , טו ניסן, א או טו בשבט, טו תשרי, א תשרי, א אלול. ()א ניסן(ללמד למקומות אחרים ולהוציא מקשר לראש חדש ניסן  כעין שש פזר
 ) תאריכים שהם ראש שנה בנוסף על א ניסן6 כ"סה, ש אין א אלול אלא זה א תשרי"א ולר"ולר,  תאריכים7כ "סה, )ו סיון, ניסן

  ,שמעון אומרים באחד בתשרי' אליעזר ור' ר,  באחד באלול למעשר בהמהלראש שנה א"א ה"פפ "ירמז ע .א

מה שהתמעט , )היינו מעשרות(ירקות , נטיעה, יובלות, שמיטין, לשנות עולם לראש חדש תשרי כראש שנה ב"א ה"פפ "ירמז ע .ב

  ,ִ�יםׁשֳחָדׁש ֶ�ה ָלֶכ�ם רֹ�אּזַהׁש ַהחֹ�ֶד )ב,שמות בא יב(בדרשה על 

ה של תשרי בהגיע "כאשר אדם נודר בערב ר.  לירקות ולמעשרות ולנדריםראש שנהתשרי '  אא,ה יב"בבלי רפ "ע .1.א
מסבירים כי המשנה לא הזכירה נדרים כי היא עוסקת בראשי שנים המתחילים דבר ואילו ' תוס. ה נגמר נדרו"ר

 .בר המפסיקבהשלמת נדר מדובר בד

 ,ובית הלל אומרין בחמשה עשר בו, לאילן כדברי בית שמאיבאחד בשבט ראש השנה .ב

 :  מבחינת השפעתם על השנה שנמשכת אחריהםראשי שנה מועדים שהם כעין ג"א ה"פ-אפשר כי ירמז גם לנאמר ב .ג

) ו סיון( פירות האיל� בעצרת על) טו ניסן( בפסח על התבואהבארבעה פרקי� העול� נידו�  ב"א מ"משנה ראש השנה פ .ד

1ָלּכ1ִֵב8ין ֶאלּמָ�ם ַה6ּבֵֹצ�ר ַי�ַחד ִלּיַה) טו,תהלי� לג (שנאמר) א תשרי(בראש השנה כל באי העול� עוברי� לפניו כבני מרו� 
 )טו תשרי. (ובחג נידוני� על המי�ֵיֶה"ם!ׂשַמֲע

ומה שלא השריש עד יום זה כבר , ינהבמד) מתבואה חדשה(התיר מן החדש ,  לעומרראש השנה טז ניסן – ב,ה ז"בבלי רפ "ע .ה
 .לא יותר בשנה זאת

 .התיר מנחות מן החדש במקדש,  למנחותראש השנה ו סיון – ב,ה ז"בבלי רפ "ע .ו
 

 : שנה כמוסבר להלן960 - שנה ירמז ל480 שתי פעמים פזר בדרך רמז וסוד
  ט" מח" יומא פבבלי

ָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ) יחזקאל לו(, ֶׁשֶּנֱאַמר, ֶׁשַּבָּׁשַמִיםֲאִביֶכם , ּוִמי ְמַטֵהר ֶאְתֶכם,  ִמי >ֶּתם ִמַּטֲהִריןֵניִלְפ, >ְׁשֵריֶכם ִיְׂשָרֵאל,  ַרִּבי ֲעִקיָבא2ַמר ְו
ָי) ירמיה יז(, ְואֹוֵמר. ּוְטַהְרֶּתםַמִים ְטהֹוִרים    :רּוְך הּוא ְמַטֵהר ֶאת ִיְׂשָרֵאל>ף ַהָּקדֹוׁש ָּב,  ֶאת ַהְּטֵמִאיםְמַטֵהרַמה ִּמְקֶוה , ִמְקֵוה ִיְׂשָרֵאל ְי

  
  מסכת יומא נשלמה

 , ֶׁשֶּנֱאַמר, ֶׁשַּבָּׁשַמִיםֲאִביֶכם , ּוִמי ְמַטֵהר ֶאְתֶכם,  ִמי >ֶּתם ִמַּטֲהִריןִלְפֵני, >ְׁשֵריֶכם ִיְׂשָרֵאל,  ַרִּבי ֲעִקיָבא2ַמר
  ֵליֶכ�ם ֲאַטֵה�ר ֶאְתֶכ"ם!ּו�ִּלּג1ָלּכִמּוֵתיֶכ�ם ֹוֹ�ל ֻטְמאּכֶ�ם ִמּתַהְרְטּוִר�ים ֹוִ�י ֲעֵליֶכ�ם ַמ�ִים ְטהּתְוָזַרְק :כה,לו  יחזקאל. 

ֶרץ ִיּבַרי� ּוַרי� ְוסּוְיסׁשּו עְֹזֶב�יָך ֵיב1�ָֹלּכְָרֵאל� ְיהָו�ה  ׂשִמְקֵו+ה ִי :יג,יז  ירמיהו  ְואֹוֵמר �Fָבּכ�1ִ�ים ֶאתּיַח1ר ַמ"ִיםֹוְמק�ּו ִ�י ָעְזב�ּו ּכֵָת
 :  ֶאת ִיְׂשָרֵאלְמַטֵהר>ף ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ,  ֶאת ַהְּטֵמִאים ַמה ִּמְקֶוה ְמַטֵהר,ְיהָו"ה! פ

 
 שנה 960 כ" שנה וסה70ועד הקמת בית שני עברו עוד ,  שנה410ועמד ,  שנה מיציאת מצרים480 הוחל בנינו המקדש הראשון בית

מרא מציינת שרוב השנים האלה עבדו עבודה הג).  לוג960,  קב240,  סאה40,  אמות מעוקבות3( כשר מקווה לוג של 960כמספר 
.  העבודה זרה מישראליצראת ) כלאו( שני ראו אנשי כנסת הגדולה שהיא שעת רצון ועמדו ובקשו ונענו וביטלו לביתזרה ומששבו 

:  ִיְׂשָרֵאלֶאת ָּברּוְך הּוא ְמַטֵהר >ף ַהָּקדֹוׁש, ְמַטֵהר ֶאת ַהְּטֵמִאים)  לוג960לפחות (לכן ַמה ִּמְקֶוה ) שבת' מס(עבודה זרה מטמאה כמו נדה 
 לחדש הברית ולעבוד את קיימו וקבלו עליהם)  כןלפני שנה 12 -כ( שנה ובפרט שכבר בימי מרדכי ואסתר 960 -מיד שעברו את ה

 .השם לבדו


