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לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות
ירושלמי ראש השנה
1
ירושלמי ראש השנה פ"א
1.1
ירושלמי ראש השנה פ"א ה"א )וילנה א,א(
שמות בא יב,ב ַהחֹ ֶדׁש ַה ֶּזה ָל ֶכם רֹאׁש ֳח ָדׁשִים ִראׁשֹון הּוא ָל ֶכם ְל ָח ְדׁשֵי ַהּׁשָנָ "ה!
ַהחֹ ֶדׁש ַה ֶּזה ָל ֶכם  -מיעטִ ,ראׁשֹון הּוא ָל ֶכם  -מיעט ,מיעוט אחר מיעוט לרבות.
מיעוט א' ממעט את הפריטים הבאים מלהיות שייכים לִ -ראׁשֹון )לראש חדש ניסן( המתמעטים הם :שנות עולם ,שמיטין ,יובלות ,נטיעה,

ירקות )היינו מעשרות( ,מלכים ,רגלים
אבל הותיר רֹאׁש ֳח ָדׁשִים ראש למנין חדשים
מיעוט ב' ממעט מהמיעוט הראשון )כלומר מוציא מהקבוצה שהתמעטה( את מלכים ורגלים ומצרפן לקבוצה שבה נשאר קודם רֹאׁש
ֳח ָדׁשִים למנין חדשים
ַהחֹ ֶדׁש ַה ֶּזה ָל ֶכם  -דרגא תביר טפחא רֹאׁש ֳח ָדׁשִים  -מונח אתנח
•
•
ִראׁשֹון הּוא ָל ֶכם  -מרכא פשטא זקף-קטן ,חותך שני פריטים מהמיעוט הראשון והם מלכים ורגלים ומצרפן ע"י ִראׁשֹון  -מרכא
שמאריך את הקבוצה ,אל הפריט רֹאׁש ֳח ָדׁשִים שנותר מהחיתוך הראשון
•
• טט ַהחֹ ֶדׁש ַה ֶּזה ָל ֶכם  -דרגא תביר טפחא רֹאׁש ֳח ָדׁשִים  -מונח אתנח
• דרגא תביר טפחא  -קבוצת פריטים שאפיונם רֹאׁש ֳח ָדׁשִים  -מונח אתנח .ראש משמעו עצם העומד לעצמו בלי פריטים הנמשכים
אחריו .לעומתו ראשון  -משמעו פריט ראשון בסידרת פריטים.
• אין בתנ"ך התיחסות מפורשת לחדשים של שנות עולם ,שמיטין ,יובלות ,נטיעה ,ירקות )היינו מעשרות(,
• לעומת זאת יש התיחסות מפורשת לחדשים באופן סדרתי המתיחס לחדש ניסן כראשון לחדשי השנה למנין ישראל ,כך הוא למלכי
ישראל ולרגלים של ישראל.
הדרשה לשייך ראשי שנים אחדים לניסן ואחרים לזמנים אחרים מסתמכת על ידיעה שיש ראשי שנים לענינים שונים .ה-ירושלמי ראש
השנה פ"א ה"א מביא ראיה לראש השנה למלכי ישראל מהפסוקים הבאים:

רבי יעקב בר אחא ר' יסא בש ר' יוחנ

ּבע ְל ַמ ְלכּו "תֹו!
,ר ַ
ּבׁשְנַ ת ְ
ּבּׁשֵנִ י ִ
ּבחֹ ֶ+דׁש ַהּׁשֵנִ י ַ
כתיב דברי הימי ב ג,ב :וַ ּ$י ֶָחל ִל ְבנ'ֹות ַ
ּבע ְל ַמ ְלכּו "תֹו!אי
,ר ַ
ּבׁשְנַ ת ְ
,רּבַע למלכותו ל ַהּׁשֵנִ י שבחדשי ,מה שני שבחדשי אי מוני אלא מניס א שני ש ִ
הקיש שנת ְ

מוני אלא מניס .וזה שהחדש השני א הוא מניס לומדי מהפסוק המקביל במלכי שבו נאמר חדש זיו שהוא אייר הבא אחרי ניס.
וַ ּ$י ֶָחל – תלישא-גדולה ,אפשר כי בתפקיד של חציצה בין שנה לשנה למלכים שמתחילה בראש חדש ניסן.
ה -ירושלמי ראש השנה פ"א ה"א )וילנה א,ב( מקשה ,אי לי אלא לשעה לדורות מניי? זו דוגמה פרטית למנין שנות מלכות שלמה המלך,
ּבּׁשָנָ 5ה
,רּבַע ֵמאֹות ׁשָנָ 0ה ְל ֵצאת ּבְנֵ "י1יִ ׂש ְָר ֵאל ֵמ ֶא ֶ"רץִ 1מ ְצ ַריִ םַ 4
מניין שזה כללי? ועונה בפסוק מלכי א ו,א :וַ יְ ִהי ִבׁשְמֹונִ ים ׁשָנָ ה וְ ְ
ּביִ ת ַל "ה'!
ׁשלֹמֹה ַעל1יִ ׂש ְָר ֵאל וַ ִּי ֶבן ַה ַ
הּוא ַהחֹ ֶדׁש ַהּׁשֵנִ י ִל ְמלֹ ְך ְ
ּבחֹ ֶדׁש זִ 8ו 7
יע6ית ְ
ָה ְר ִב ִ

חלק מפסוק זה מקביל לפסוק הנ"ל מ-דברי הימי ב ג,ב :אלא שתבנית טעמיו היא כעין פרט וכלל ופרט .הכלל שבו המרומז בטעמי
יע6ית – קדמא ואזלא ,בא ללמד על המנין לכל מלכי ישראל .ונראה מתבנית טעמיו כי הוא מלמד על עצם הקיום של ראשי
ּבּׁשָנָ 5ה ָה ְר ִב ִ
ַ
שנים לענינים שונים.
ּבע ֵמאֹות ׁשָנָ 0ה – מונח מונח מונח מונח מונח פזר ,כעין ששה פזר ,דרוש למקום אחר ואם צריך גם למקומו
וַ יְ ִהי ִבׁשְמֹונִ ים ׁשָנָ ה וְ ְ ,ר ַ
מעין הענין המצויין ע"י התלישא שאחריו.
ְל ֵצאת ּבְנֵ "י1יִ ׂש ְָר ֵאל ֵמ ֶא ֶ"רץִ 1מ ְצ ַריִ ם – 4מונח מונח תלישא-קטנה ,כעין שלוש תלישא-קטנה ,מענין תפקידי תלישא – שיעור ,חציצה,
מחיצה ,מידרוג בביצוע מצווה ,מידרוג בעונשין.
תלישא-קטנה מרמזת לראש שנה בכלל כי הוא כעין חציצה בין שנה לשנה לענין כלשהו הצריך מנין שנה.
כעין שלוש תלישא-קטנה ירמז כי ראש חודש ניסן הוא ראש שנה לשלושה דברים :מנין חדשי ישראל ,למלכים ,לרגלים.
א .מנין חדשי ישראל המונים חדשיהם ליציאת מצרים,
ב .למלכים :בודאות למלכי ישראל ואף למלכי אומות העולם כפי המבורר בהמשך הירושלמי.
ג .לרגלים הענין מבואר בהמשך בקשר לקיום מצוות לא תאחר הבאת נדרי קרבנות ,למאן דאמר שבל תאחר הוא על רגלים
כסידרן ,אז הנודר בין פסח לשבועות ,יתנו לו עד חמשה רגלים לא לעבור על הלאו של בל תאחר ,הוא כבר הפסיד את העשה
להביא ברגל הראשון אחרי נדרו.
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פזר באופן כללי ירמז ללימוד למקום אחר ואם צריך גם למקומו .כאן מתאפיין מלימוד תלישא וכנראה מלמד מעין הענין המצויין ע"י
התלישא שאחריו ,העוסק בכעין מחיצה שראש שנה מהוה בין שנה לשנה .כל מונח שלפני פזר מוסיף כעין עוד פזר.
פזר המלמד למקומו .היות וכל מונח מוסיף כעין עוד פזר בענין המתאפיין ע"י התלישא אפשר כי כאן ע"פ בבלי ר"ה ז,א ילמד כי א' ניסן
הוא כעין מחיצה המבדילה בין שנה לשנה
בבלי ראש השנה ז,א תנו רבנ :באחד בניס ראש השנה לחדשי ,ולעיבורי ,ולתרומת שקלי ,ויש אומרי א לשכירות בתי.
לחדשי מנל  דכתיב )שמות בא יב,ב( ַהחֹ ֶדׁש ַהּזֶה ָל ֶכם רֹאׁש ֳח ָדׁשִים ִראׁשֹון הּוא ָל ֶכם ְל ָח ְדׁשֵי ַהּׁשָנָ "ה!
לימוד מפזר לשלושה ענינים למקומו )בקשר לראש חדש ניסן(  :לעיבורין ,ולתרומת שקלים ויש אומרים אף לשכירות בתים .אם מעברין
שנה אז יש לעבר את החדש שקודם לניסן ולא ביומו האחרון .מכריזים על תרומת השקלים בחודש הקודם לניסן ומקבלים התרומות לשנה
המתחילה בניסן החל מראש חודש ניסן ,וכך גם פוסקים מלהביא קרבנות מתרומת שקלים של שנה קודמת ומתחילים מתרומת שנה
המתחילה בניסן.
בבלי ראש השנה ז,א לעיבורי מניס מניני? והתניא :אי מעברי השנה לפני ראש השנה ,וא עיברוה  אינה מעוברת ,אבל מפני

הדחק מעברי אותה אחר ראש השנה מיד ,וא על פי כ אי מעברי אלא אדר!  אמר רב נחמ בר יצחק :מאי עיבורי  הפסקת
עיבורי) .משהגיע ניסן כבר אין מעברין(
בבלי ראש השנה ז,א ולתרומת שקלי .מנל?  אמר רבי יאשיה :אמר קרא )במדבר פינחס כח( זאת עלת חדש בחדשו לחדשי השנה.
אמרה תורה :חדש והבא קרב מתרומה חדשה .וגמרי שנה ,שנה מניס ,דכתיב )שמות בא יב( ראשו הוא לכ לחדשי השנה .....אמר רב
יהודה אמר שמואל :קרבנות צבור הבאי באחד בניס  מצוה להביא מ החדש ,וא הביא מ היש  יצא ,אלא שחיסר מצוה.
בבלי ראש השנה ז,ב ויש אומרי א לשכירות בתי .תנו רבנ :המשכיר בית לחבירו לשנה  מונה שני עשר חודש מיו ליו .וא
אמר לשנה זו ,אפילו לא עמד אלא באחד באדר ,כיו שהגיע יו אחד בניס  עלתה לו שנה.
כעין שש פזר ללמד למקומות אחרים ולהוציא מקשר לראש חדש ניסן )א ניסן() .א אלול ,א תשרי ,טו תשרי ,א או טו בשבט ,טו ניסן ,טז
ניסן ,ו סיון( ,סה"כ  7תאריכים ,ולר"א ולר"ש אין א אלול אלא זה א תשרי ,סה"כ  6תאריכים שהם ראש שנה בנוסף על א ניסן(
א .ירמז ע"פ פ"א ה"א לראש שנה באחד באלול למעשר בהמה ,ר' אליעזר ור' שמעון אומרים באחד בתשרי,
ב .ירמז ע"פ פ"א ה"ב לראש חדש תשרי כראש שנה לשנות עולם ,שמיטין ,יובלות ,נטיעה ,ירקות )היינו מעשרות( ,מה שהתמעט
בדרשה על )שמות בא יב,ב( ַהחֹ ֶדׁש ַה ֶּזה ָל ֶכם רֹאׁש ֳח ָדׁשִים,
א .1.ע"פ בבלי ר"ה יב,א א' תשרי ראש שנה לירקות ולמעשרות ולנדרים .כאשר אדם נודר בערב ר"ה של תשרי בהגיע
ר"ה נגמר נדרו .תוס' מסבירים כי המשנה לא הזכירה נדרים כי היא עוסקת בראשי שנים המתחילים דבר ואילו
בהשלמת נדר מדובר בדבר המפסיק.
ב .באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי,ובית הלל אומרין בחמשה עשר בו,
ג .אפשר כי ירמז גם לנאמר ב-פ"א ה"ג מועדים שהם כעין ראשי שנה מבחינת השפעתם על השנה שנמשכת אחריהם:
ד .משנה ראש השנה פ"א מ"ב בארבעה פרקי העול נידו בפסח על התבואה )טו ניסן( בעצרת על פירות האיל )ו סיון(
ּבם ַהּ6מ ִֵב8ין ֶאלּ1כָל1
בראש השנה כל באי העול עוברי לפניו כבני מרו )א תשרי( שנאמר )תהלי לג,טו( ַהּי ֵֹצר יַ ַחד ִל ָ
ֵיה"ם!ובחג נידוני על המי) .טו תשרי(
ַמ ֲעׂש ֶ
ה .ע"פ בבלי ר"ה ז,ב – טז ניסן ראש השנה לעומר ,התיר מן החדש )מתבואה חדשה( במדינה ,ומה שלא השריש עד יום זה כבר
לא יותר בשנה זאת.
ו .ע"פ בבלי ר"ה ז,ב – ו סיון ראש השנה למנחות ,התיר מנחות מן החדש במקדש.
פזר בדרך רמז וסוד שתי פעמים  480שנה ירמז ל 960 -שנה כמוסבר להלן:
בבלי יומא פ"ח מ"ט
ַּׁש ַמיִםֶׁ ,שּנֶ ֱאמַר) ,יחזקאל לו( וְזָ ַר ְקּתִי ֲעלֵיכֶם
ִׂש ָראֵלִ ,ל ְפנֵי מִי <ּתֶם ִמ ַּט ֲהרִיןּ ,ומִי ְמ ַטהֵר ֶא ְתכֶםֲ ,אבִיכֶם ֶׁשּב ָ
<ׁשרֵיכֶם י ְ
2מַר ַרּבִי ֲעקִיבָאְ ,
ִׂש ָראֵל:
ִׂש ָראֵל יְיָ ,מַה ִּמ ְקוֶה ְמ ַטהֵר אֶת ַה ְּט ֵמאִים< ,ף ַהּקָדֹוׁש ָּברּו ְך הּוא ְמ ַטהֵר אֶת י ְ
ַמיִם טְהֹורִים ּו ְט ַה ְרּתֶם .וְאֹומֵר) ,ירמיה יז( ִמ ְקוֵה י ְ
נשלמה מסכת יומא
ַּׁש ַמיִםֶׁ ,שּנֶ ֱאמַר,
ִׂש ָראֵלִ ,ל ְפנֵי מִי <ּתֶם ִמ ַּט ֲהרִיןּ ,ומִי ְמ ַטהֵר ֶא ְתכֶםֲ ,אבִיכֶם ֶׁשּב ָ
<ׁשרֵיכֶם י ְ
2מַר ַרּבִי ֲעקִיבָאְ ,
יכם ֲא ַט ֵהר ֶא ְת ֶכ"ם!
ּלּו ֵל ֶ
יכם ּו ִמּכָלּ1גִ 
ּכל ֻט ְמאֹו ֵת ֶ
ּתם ִמ ֹ
יכם ַמיִ ם ְטהֹו ִרים ּו ְט ַה ְר ֶ
 .יחזקאל לו,כה :וְ זָ ַר ְקּתִי ֲע ֵל ֶ
יך יֵ בֹׁשּו יְ סּו ַרי וְ סּו ַרי ּבֶָ Fרץ יִ ּכ ֵָתבּו ּכִי ָעזְ בּו ְמקֹור ַמ"יִ םַ 1חּיִים ֶאת1
וְאֹומֵר ירמיהו יז,יגִ :מ ְקוֵ +ה יִ ׂש ְָר ֵאל יְ הוָ ה ּכָל1עֹזְ ֶב ָ
ִׂש ָראֵל:
יְ הוָ "ה! פ ,מַה ִּמ ְקוֶה ְמ ַטהֵר אֶת ַה ְּט ֵמאִים< ,ף ַהּקָדֹוׁש ּבָרּו ְך הּוא ְמ ַטהֵר אֶת י ְ
בית המקדש הראשון הוחל בנינו  480שנה מיציאת מצרים ,ועמד  410שנה ,ועד הקמת בית שני עברו עוד  70שנה וסה"כ  960שנה
כמספר  960לוג של מקווה כשר ) 3אמות מעוקבות 40 ,סאה 240 ,קב 960 ,לוג( .הגמרא מציינת שרוב השנים האלה עבדו עבודה
זרה ומששבו לבית שני ראו אנשי כנסת הגדולה שהיא שעת רצון ועמדו ובקשו ונענו וביטלו )כלאו( את יצר העבודה זרה מישראל.
ִׂש ָראֵל:
עבודה זרה מטמאה כמו נדה )מס' שבת( לכן מַה ִּמ ְקוֶה )לפחות  960לוג( ְמ ַטהֵר אֶת ַה ְּט ֵמאִים< ,ף ַהּקָדֹוׁש ּבָרּו ְך הּוא ְמ ַטהֵר אֶת י ְ
מיד שעברו את ה 960 -שנה ובפרט שכבר בימי מרדכי ואסתר )כ 12 -שנה לפני כן( קיימו וקבלו עליהם לחדש הברית ולעבוד את
השם לבדו.
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לעלוי נשמת הורי והורי רעיתי

2/2

/©ZZFisherטטודל-התשעא-ראש השנהdoc.52-
zzzf@bezeqint.net
@zzzf
bezeqint.net 972-3-6486221
972-3-6486221
http://www.torah-cantillation-analytics.nationalfinder.com

