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 מדרשים נאים לראש השנה 

 ובעים אימתי יום הדין קהאדם בני  – 1ירושלמי ראש השנה, פרק א הלכה ג

אדם שיודע שיש לו דין   ,... בנוהג שבעולם )דברים ד ח( "וכו'  "כי מי גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים

זקנו ומגדל  שחורים  ומתעטף  שחורים  אב   ,לובש  דינו.  יוצא  היאך  יודע  לבנים  שאינו  לובשים   ... ישראל  ל 

 .... 2  לבנים ומגלחים זקנם ושותים ושמחים בראש השנה פיםומתעט

סטים אומר הדין למחר, למי שומעין? לא לשלטון? אבל הקב"ה  יהשלטון אומר הדין היום והל  ,בנוהג שבעולם

ו סניגורין יעמדו  אינו כן. אמרו בית דין היום ראש השנה, הקב"ה אומר למלאכי השרת: העמידו בימה, יעמד

הקב"ה אומר למלאכי השרת: העבירו    4, נמלכו בית דין לעברה למחר  3ני היום ראש השנה. קטיגורין שאמרו ב 

ב   שנמלכו  קטיגורין  יעברו  לע  נ  בימה,  לאל   ּהר  ב  י  משפט  הוא  לישראל  חוק  "כי  טעמא?  מה  יעקב" ולמחר.    קי 

 5קי יעקב. ופט לאלשאם אינו חוק לישראל, כביכול אינו מ - )תהלים פא ה(

 6נהגו בכל ראש חודשכיצד  – ק ד משנה דמסכת ראש השנה פר

בראשונה היו מקבלין עדות החודש כל היום. פעם אחת נשתהו העדים מלבוא ונתקלקלו הלוים בשיר. התקינו  

 נוהגין אותו היום קודש ולמחר קודש.  , שלא יהו מקבלין אלא עד המנחה, ואם באו עדים מן המנחה ולמעלה

 7ודש כל היום. יוחנן בן זכאי שיהו מקבלין עדות החמשחרב בית המקדש התקין רבן 

 
שם מובא מדרש  הבאנו מדרש זה מהירושלמי שהוא, כנראה, המקור. מקבילה חשובה נמצאת בפסיקתא דרב כהנא פרשת החודש,    1

 בפרשת החודש.  החודש הזה לכםדברינו  ראו לכם" וקביעת המועדות בכלל.זה בהקשר הרחב של "החודש הזה 
אֶמר ְנֶחְמָיה  באסיפת האמנה: "  פרק חמיה  קורו בספר נח רצינות וכובד ראש בראש השנה, מהמקור לשילוב שמחת יום טוב עם    2 ...  ַויֹּ

ֵהן   ַהכֹּ ֵפר  ְוֶעְזָרא  ַהיוֹּם  ...  ַהסֹּ לַ ְלָכל־ָהָעם  ַהת   ה'ָקדֹּׁש־הּוא  ְבֵרי  ֶאת־דִּ ְכָׁשְמָעם  ָכל־ָהָעם  ים  כִּ י בוֹּ כִּ ְבכּו  ְוַאל־תִּ ְתַאְבלּו  ָרה: ֱאֹלֵהיֶכם ַאל־תִּ    וֹּ
ְכלּו מַ  אֶמר ָלֶהם ְלכּו אִּ ים  ַויֹּ ים ּוְׁשתּו ַמְמַתקִּ ן לוֹּ  ְׁשַמנִּ ת ְלֵאין ָנכוֹּ ְלחּו ָמנוֹּ ֵנינּוְוׁשִּ י־ָקדוֹּׁש ַהיוֹּם ַלֲאדֹּ י־ֶחְדַות    כִּ יא ָמֻעְזֶכם  ה'ְוַאל־ֵתָעֵצבּו כִּ "  הִּ

  חדוות ה' היא מעוזכםדברינו    ראויית ראש השנה יומיים.  בסוכות ולא נזכר יום כיפורים. ויש שם גם רמז לעשהוא  והמשך החג שם  
 וכבר הוספנו והרחבנו בדף ראש השנה של נחמיה ועזרא.  בראש השנה.

, כמו בכל יום טוב. ויש להם  השנה ויום כיפור   בראש)והלל(  לא אומרים שירה  ש  בני ישראל  עלאכים שלהלן נראה שקובלים  המלהם    3
". וכהערה על  לבנים ומגלחים זקנם ושותים ושמחים בראש השנה  פיםלובשים לבנים ומתעטשישראל: "קטע המדרש לעיל  סמך מ

, ובמדרש תהלים  ברכות ה א על התפילה  וגילו ברעדה" שנדרש בירושלמימוטיב "חיזוק לנראה מכאן  ראש השנה של עזרא לעיל.  
את ההלל של מוצאי יום כיפור שיצאנו זכאים בדין ניתן לחבר עם  ומה גם שיום כיפור עוד לפנינו )ו  מזמור ק "שמחה של יראה".

לקטע "ומלאכים יחזון  מקור  ש זה הוא  אפשר שמדרבון"(. עוד נראה לומר כאן ששנקרא בחז"ל "ראשון לחש  הלל של חג הסוכות
    .להדין של מעהבית מ למעורבות המלאכים ביום הדין כחלק בפיוט נתנה תוקף, היינו וחיל ורעדה יאחזון" ש

  מימות עזרא ואילך לא נדיר כי "  דברתשרי זה  חודש  . בהקשר של  ועל דחייה ביום של ראש השנה  בית הדין החליט על עיבור החודש   4
רבי יהושע    תרים, במחלוק ביום הכיפו   בוא בשלום רבי ותלמידי דברינו   ראו "א(.  )ראש השנה יט ע"ב, ביצה ו ע  " מעובר  מצינו אלול 

יהושע עיבר את אלול בעוד שרבן גמליאל קבע אותו של כט'    יום הכיפורים, שם עשינו את החשבון שרבורבן גמליאל לגבי מועד י
שקיבל לעדים  )שהתאימו  שעשה  החישובים  עפ"י  המפוקפקת  ימים  עדותם  המדרש  (.  למרות  קדמות  על  מוכיח  שהדבר  אפשר 

ואפשר שהדבר קשור להתאמת מועד ראש השנה  .  ןלהל 5בכל מקום. ראו הערה אחד   ה יוםש השננהגו ראשעדיין בירושלמי הנ"ל 
 . ביום ראשון אוכך שיום הכיפורים לא יחול ביום שישי 

קידשוהו אנוסים או  : "ספרא אמור פרשה טעל בסיס הדרשה ב  את המועדות לוח השנה ולקבוע  יש כח וסמכות  לבית דין של מטה    5
אם    , י, אתם אפילו מוטעים אתם אפילו אנוסיםאותם מועד  אשר תקראו  :תלמוד לומר  ?שהוא מקודש  שוגגין או מוטעים מנין

פניהם    כינתו למטה, שאם טעו בדבר, מאירל בה בעת, "הקב"ה יורד ומצמצם ש". )אבקריתם אתם מועדי ואם לאו אינן מועדיי
: הנידונים בהקשר של ראש השנהמשמעות מיוחדת    בלמקבהלכה", פסיקתא דרב כהנא בחודש השביעי, ויקרא רבה כט ד(. כח זה  

ר' יהושע בראשם( כמתואר  כמים )לשאר הח  )רבן גמליאל(  לא הדיין. גם המחלוקת הגדולה בין הנשיאות,  את מועד הדין  קובעים
ך",  . משמעות נוספת נובעת מכך ש"זה היום תחילת מעשי אדווק היא בהקשר עם חודש תשרי  ,  משניות ראש השנה סוף פרק בב

 בראש השנה. ההעבירו בימ העמידו בימהוכבר הרחבנו בנושא בדברינו   ריאת העולם.האדם גם קובע, כביכול, את יום ב 
"ארבעה ראשי שנים הם" במשנה אין זה "ראש השנה" היחידי שחל בראש חודש, ראו ידוע גם ראש חודש תשרי )ה הוא כראש השנ 6

 . כאן נלך בדרך אחרת. ראש חודש תשרי בראש השנה מדוע נעלםעליו הרחבנו בדברינו  נושא  –שנייה במסכת ראש השנה( 
של    לידין הכלקשור להשנה    הספק מתי חל ראשחבר לאגדה.  ת מרתק. נפתח בהלכה ונהלכה הוא נושא  בין מדרש אגדה ל  חיבור  7

ביום השלושים של החודש  קדשו את החודש עפ"י ראייה ועדים. כיוון שאין יודעים אם יבואו עדים    בה  החודש בתקופראש  ספק  
,  נכנסה  ודש החדשאו שהוא כבר הראשון של הח  היוצאהשלושים של החודש  יום    עדייןשעומד להיגמר, היינו, איננו יודעים אם הוא  

והעידו שראו את הלבנה בלילה הקודם, מסתבר שנהגו נכון במהלך היום  ראש חודש מספק. אם באו עדים  כאותו  מתחילים לנהוג  
ופות  אם לא באו העדים )עד המנחה או עד סוף היום תלוי בתק אך  וזהו אכן א' של החודש החדש ולמחרת הוא ב' כיום חול רגיל.  

ומה  )מה שקרוי חודש מעובר(  ל החודש הקודם  השלושים ש  מסתבר שהיה זה היום ל ראיית המולד,  היינו אין עדות עהשונות(,  
שנהגו בו קודש איננו נכון ועושים )גם( את יום המחרת קודש )ראש חודש(. אם נחבר משנה זו עם הירושלמי לעיל, הרי לנו שהקב"ה 

רשום וכו'. אם באו עדים, משלימים את הדין  ולדון  ברים והקב"ה מתחיל לובני מרון עו  וכל הפמליה מתחילים לדון ביום השלושים
אזי אומרים למלאכים: העבירו  ,  היום הראשון או עד סוף  למעלה וכל מה שדנו שריר וקיים. אבל אם לא באו עדים עד שעת המנחה  

השנה! למחרת    שאין יום זה ראשלמטה וקבעו  ין  שנמלכו בית ד,  כל מה שדנו כל היום היה לבטלהבימה ויעברו קטגורים וסניגורים.  
מחוץ  ש השנה יום אחד גם  נהגו רא שעדיין  ה,  על קדמות  המוכיחדרשת אגדה זו בירושלמי  וחזרה להלכה,    יהיה יום הדין הנכון!

 יום(.  29שאלול הוא אש חודש אלול וידעו מתי רה ששיטכגולה )ואפילו ב לירושלים

https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%94%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9-%D7%94%D7%96%D7%94-%D7%9C%D7%9B%D7%9D
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%90-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%9B%D7%9D
http://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%91%D7%95%D7%90-%D7%91%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%A8%D7%91%D7%99-%D7%95%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99
http://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%94%d7%a2%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%95-%d7%91%d7%99%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%a2%d7%91%d7%99%d7%a8%d7%95-%d7%91%d7%99%d7%9e%d7%94
https://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%a8%d7%90%d7%a9-%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9-%d7%aa%d7%a9%d7%a8%d7%99-%d7%91%d7%a8%d7%90%d7%a9-%d7%94%d7%a9%d7%a0%d7%94#gsc.tab=0
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 מטים בזכותו בזכותפותחים  – משנה א מסכת סנהדרין פרק ד

דיני ממונות מטין    .ודיני נפשות פותחין לזכות ואין פותחין לחובה  ,דיני ממונות פותחין בין לזכות בין לחובה...  

דיני ממונות מחזירין    .חובהועל פי שנים ל   ,ודיני נפשות מטין על פי אחד לזכות  ,לחובהעל פי אחד בין לזכות בין  

  8. דיני נפשות מחזירין לזכות ואין מחזירין לחובה .ות בין לחובהבין לזכ 

 השבע, השפע והשבועה חודש  – פרשת אמורט כט ויקרא רבה 

פורים בתוכו, סוכה בתוכו, לולב  י כו, יום הכבמצות. ראש השנה בתו  9ע ב  ּוׁשחודש שהוא מ    -"בחדש השביעי"  

גיתות    10בכל.   חודש שהוא משובע  -יעי"  כו, ערבה בתוכו. דבר אחר "בחדש השבבתוכו, אתרוג בתוכו, הדס בתו

  11בתוכו, גורנות בתוכו, כל מיני מגדים בתוכו. 

גואל את בניך" ...   ר' ברכיה היה קורא לו: חודש של השבועה. חודש שבו נשבע הקב"ה לאבינו אברהם "שאני

ולמים, גלוי וידוע  ן: אמר אברהם לפני הקב"ה: ריבון הע מה צורך היה לשבועה זו? רבי בבי בר אבא בשם ר' יוחנ

"קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק", היה לי להשיבך ולומר    :לפני כסא כבודך שבשעה שאמרת לי

לה"! אלא  וום אתה אומר לי "קח נא את בנך... והעלהו לעלך: אתמול אמרת לי "כי ביצחק יקרא לך זרע" והי 

תזכור להם    ,חק באין לידי עבירות ומעשים רעיםו של יצך ולא השבתיך, כך בשעה שבניכשם שהיה לי להשיב

 12. עקידתו של יצחק אביהם ותכפר להם

 מנצח, אני מפסידאני  ש כ – בחודש השביעיפסיקתא רבתי, פרשה מ' 

בריותיו ... וכן הוא אומר:  אש השנה ... שהוא חפץ לזכות  לם ומזכה אותם? ברת העודן א   הקב"ה.. ואימתי  .

יק את בריותיו ... אמר רבי יהודה בר נחמן בשם ריש  שהוא חפץ להצד  -קו" )ישעיה מב כא(  "ה' חפץ למען צד

נ   שאנו  ובשעה  מפסיד,  אני  נוצח  שאני  בשעה  הקב"ה:  אמר  מ    ח  צו לקיש:  נכ  ת  ש  אני  המבול  לדו  צחתייר.  ר 

..והפסדתי, ש וכן בסדומיים. אבל במעשה  אבדתי כל אותן האוכלוסים  וכן בדור הפלגה,  העגל נצחני משה  . 

מזכה אני לכל בריותיי שלא נפסיד ]אפסיד[, לפיכך בראש השנה אני    :ם האוכלוסים. הוי...ונשתכרתי כל אות

 13, כשאני דן אותם.בריותיימזכה 

 ביום הדין? רה שי – "ב ראש השנה לב עגמרא 

 
ת שני המקורות הקודמים. מי שדנו בו ביום הראשון )שאח"כ  דרשה משלנו, בעקבו   שלנו? עניינה הואמשנה זו לנושא    מה עניין  8

מצא לו זכות. אבל מי שנידון לזכות ביום  למחרת שמא תייידון מחדש ביום ש  –מתברר שלא היה ראש השנה אלא ל באלול( לחובה  
יידון ביום השני. שהרי קובעת   ואם תאמר    . "ין לחובהדיני נפשות מחזירין לזכות ואין מחזיר"המשנה בברור:  הראשון, שוב לא 

ני נפשות וכן  , כמוה כדי(דברינו בנושא זה  ראו)  שקצבת ראש השנהאף אנו נענה  ,  שהוא ממונות שבראש השנה גם דנים על פרנסה
דיני ממונות הכל  והרוצה להרחיב ברעיון זה, יעיין בהמשך המשנה בסנהדרין שם: "שהם חיים לכל חי.    ""בחג נידונים על המים

למד חובה מלמד זכות והמלמד זכות  דיני ממונות המ  .הכל מלמדין זכות ואין הכל מלמדין חובהדיני נפשות    ,מלמדין זכות וחובה
 שם.  ראווכו' ", שות המלמד חובה מלמד זכות אבל המלמד זכות אין יכול לחזור וללמד חובה דיני נפ ,מלמד חובה

 . 7  המספר -מלשון שבע  9
 . ה הנקודה על השי"ן עוברת מימין לשמאליעָ בִּ לשון ְש שפע, או ממלשון  –)הבי"ת מתחלפת עם פ"ה( בכל או משופע   10
 . זמן שמחתנו דברינו  ראו. וכמובן חג הסוכות הוא חג האסיף  11
יום, אלא הבלטת העיקרון  " אינם איזו קרן שבזכותה אנו חיים עד הו"זכות אבות  נו שאזכור עקידת יצחק ימדרש זה מאיר את עינ  12

ואולי בכל זאת גם להזכיר לקב"ה שאנחנו  הן של האדם והן של הקב"ה, שבלעדיהם אין קיום לעולם.  של ויתור והעברה על המידה,  
 בפרשת בחוקותי.   זכות אבות דברינו  ראוושווה לסלוח לנו.  'משפחה טובה'בני אברהם, יצחק ויעקב, שאנחנו מ

א:  ויקרא רבה כט    ראו  הזיכוי הוא כבר בראש השנה ולא ביום כיפור, בדומה לזיכויו של אדם הראשון שהוא "הבריה הראשונה".  13
בשעה ראשונה עלה במחשבה, בשניה  ...    כי הכל עבדיך  . כוננת ארץ ותעמוד. למשפטיך עמדו היוםיצב בשמים .. "לעולם ה' דברך נ

תייעץ עם מלאכי השרת, בשלישית כינס עפרו ... בתשיעית ציוהו, בעשירית עבר על ציוויו, אחת עשרה נידון, שתים עשרה עשר  נ
בניך לעמוד לפני בדין  דין היום הזה ויצאת בדימוס, כך עתידין  שעמדת לפני ב אמר הקב"ה לאדם: זה סימן לבניך. כשם    .יצא בדימוס

מקור הסליחה קשור בראש השנה בבריאת   אימתי? בראש השנה: בחודש השביעי באחד לחודש".  ביום זה ויוצאין לפני בדימוס.
ה מעשה ידיו. סליחת כולנו  את עצם הבריא העולם באותו יום. אין לבורא כביכול ברירה, אלא לחון את בריותיו, שאם לא כן, יאיין 

 שון, לא פחות מאשר מהאבות. באה מאדם הרא
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בונו של עולם, מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך  י: רהקב"השרת לפני  אמר רבי אבהו: אמרו מלאכי ה

להם: אפשר מלך יושב על כסא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחין  אמר    -  14פורים?יבראש השנה וביום הכ

  15וישראל אומרים שירה?  -לפניו 

 , ויקרא רבה כט א פרשת אמור ראש השנה -פסיקתא דרב כהנא פיסקא כג 

ואתיא    16.ול נברא העולםבאלשה  יבעשרים וחמ ר:  ז)תהלים קיט פט(. תני ר' אליע  "י"י דברך נצב בשמים לם  לעו "

כי חק  , "זה היום תחילת מעשיך זכרון ליום ראשון וגו'  :דתניא בתקיעתא דרב  17זר. א דתני ר' אליעכהד  ,דרב

רעב  לחרב ואיזו לשלום, איזו לעל המדינות בו יאמר איזו  ו)תהלים פא ה(.    "לאלוהי יעקבלישראל הוא משפט  

  18. ות בו יפקדו להזכירם חיים ומותואיזו לשובע, איזו למות ואיזו לחיים, וברי

בשעה ראשונה עלה במחשבה, בשנייה נמלך במלאכי השרת,   19בראש השנה נברא אדם הראשון.  ר:נמצאת אומ

זרק בו נשמה,    תם על רגליו, בשביעית גיבלו, בחמישית ריקמו, בשישית העמידו גולבשלישית כינס עפרו, ברביעי 

ציו בתשיעית  עדן,  לגן  הכניסו  עשבשמינית  באחת  ציוהו,  על  עבר  בעשירית  יצא  הו,  עשרה  בשתים  נידון,  רה 

תה  אדם, זה סימן לבניך כשם שנכנסתה לפניי בדין ביום הזה ויצאב"ה:  לו הק  מר אקב"ה.  בדימוס מלפני ה

בחדש השביעי באחד  ? "מוס. אימתיפניי בדין ביום הזה ויוצאין בדיכך עתידין בניך להיות נכנסין ל  20בדימוס, 

 21א כג כד(. יקר)ו  "לחדש

 ימה טובה שנה טובה וכתיבה וחת 

 
"א: "מנין לעיקר מסכת ערכין יא ע  ראוהיא עניין חשוב מאד, בפרט ביום שבו ממליכים את הקב"ה.    אמירת שירה לפני הקב"ה   14

, איזו היא עבודה שבשמחה  חה ובטוב לבב רב מתנה אמר, מהכא: תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמ שירה מן התורה? ...  
אל לא השכיל לעבוד את ה' בשמחה ובטוב לבב ולא  עונש הגלות מהארץ בא משום שעם ישר   . "אומר: זה שירה  ובטוב לבב? הוי

  א " ולפיכך לא נעשה חזקיהו משיח. באים איפושלא אמרו שירה"א הקטרוג על חזקיה וסיעתו "סנהדרין צד ע אמר שירה! ובגמרא  
 ם אין הם אומרים שירה! ם על עם ישראל שבראש השנה וביום הכיפורי אכים ומקטרגי המל

פסיקתא דרב כהנא  יום הכיפורים הם ימי דין ואין לומר שירה בימים אלה. בדרך זו הולך גם מדרש  התשובה: ראש השנה ובוודאי    15
אבל בראש השנה בסוכות(: " זמן שמחתנורינו , הדן שם בשמחות בחגים השונים )עליה הארכנו לדון בדבפרשה אחרת -נספחים ב 

)ראו דרשתנו על דיני ממונות    "שהנפשות נידונות ומבקש אדם נפשו יותר מממונו  ?שמחה אחת. מאי טעמא  לושם אפי  ובאין כת
, אוכלים  זקנם  לו: ישראל לובשים בגדי לבן, מגלחיםבשעומד  נו  יר. אבל הירושלמי שהבאנו בפתח דבונפשות במשנה סנהדרין לעיל(

וכך גם נזכר במעמד הקהל של בית שני, נחמיה פרק ח פסוק י: ושותים ושמחים, מפני שסמוכים ובטוחים שיוצאים זכאים בדין.  
ְלאֵ " ָמנוֹּת  ְלחּו  ְוׁשִּ ים  ַמְמַתקִּ ים ּוְׁשתּו  ַמְׁשַמנִּ ְכלּו  אִּ ְלכּו  ָלֶהם  אֶמר  לַויֹּ ן  ָנכוֹּ ֵניין  ַלֲאדֹּ ם  ַהיוֹּ ָקדוֹּׁש  י  כִּ וְ וֹּ  יא  נּו  הִּ ֶחְדַות ה'  י  כִּ ֵתָעֵצבּו  ַאל 

ום טוב", מכהן הגדול שהשלים את עבודתו  וא "יגם יום הכיפורים הבראש השנה.   זכםת ה' היא מעו חדוודברינו שוב  ראו". ָמֻעְזֶכם
מה שאגב נותן אולי סיבה נוספת לבגדים הלבנים, מלבד הדמיון    . בשלום ועד בנות ירושלים החולות בכרמים, גם הם בבגדי לבן

 הקהילה.יצירת השוויון בין כל בני  -  לבגדי הכהן הגדול ביום הכיפורים
זו היא על מנת שהאדם ייברא ביוהק  16 "נחמיה פרק ו פסוק טובראו תאריך זה    י שהוא א' בתשרי.ם שישדמה  ָמה  :  ַהחוֹּ ְׁשַלם  ַותִּ

ם יוֹּם ים ּוְׁשַניִּ שִּ ָשה ֶלֱאלּול ַלֲחמִּ ים ַוֲחמִּ  ", ולאחר מכן בא הכינוס של העם הראש השנה בפרק ח שם.ְבֶעְשרִּ
רי נברא העולם ולא בניסן כשיטת רבי יהושע. הוא  ת רבי אליעזר שבאחד בתשט שיטת רב שמוסברת במשפט הבא, מבוססת על שי  17

נו בפרשת בהר(. הוא רבי אליעזר  )דברי  תנורו של עכנאירבי אליעזר שכנגדו יצאו חכמים ובראשם רבי יהושע במחלוקת הגדולה על  
קבעה הלכה שדחו את כל המופתים ומעשה הניסים שעשה על מנת להוכיח את שיטתו. ובנושא הזה, של מועד בריאת העולם, נ

ור' יהושע  , מחלוקת ר' אליעזר  בין ניסן לתשרי   –ם  יום הרת עולדברינו    ראו  סיקה זו.ותו וכל מהות ראש השנה ותכניו נגזרים מפכמ
 אימתי נברא העולם. 

וק: "כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב" והסברה נותנת  עד כאן תפילת רב שהיה אומר בשעת התקיעות בה משולב הפס  18
ֶדׁש  ה: " -דתהלים פא  שהמדרש מקצר כאן ואמרו את צמד הפסוקים ב  ְקעּו ַבחֹּ ָפר ַבכֵ תִּ ְש   ֶסה ְליוֹּם ַחֵגנּו: ׁשוֹּ ק ְליִּ י חֹּ ְׁשָפט  כִּ ָרֵאל הּוא מִּ

ב .  אחד בתשרי הוא    –כסה  והחג היחידי בשנה בו הירח מת  ומוטיב הדין  צמד שיוצר את הקשר בין השופר )יום תרועה(  -"  ֵלאֹלֵהי ַיֲעקֹּ
 ואולי אמרו עוד פסוקים מהפרק שם ואולי את כולו. 

: לא אד"ו  ובהםי כללי הלוח של היום,  . לפלול כנ"לובריאת העולם החלה בכ"ה בא  שהיה ביום ו' בשבוע וביום השישי לבריאה  19
אנחנו, בניגוד    , חל בשבת  -   יום ו' לבריאה, יום יצירת האדם  - ראשון של ראש השנה    בשנים בהם יום. ו , לא ייתכן מצב כזהראש

מרים "אבינו  לאדם הראשון, עומדים לדין ויוצאים בדימוס בשבת עצמה. ומפני כבוד השבת אנו ממעטים בהזכרת הדין ולא או
 ועוד. מלכנו חטאנו לפניך, קרע רוע גזר דיננו" 

ים, פסיקתא רבתי מו ומדרש תהלים צב מזמור שיר ליום השבת, מי שהצילה את אדם הראשון מהדין  עפ"י מדרשים אחר  פטור בדין.  20
...    הימנון  דם לומר לשבתכיון שראה אדם כחה של שבת בא א....    בא יום השבת נעשה לו סניגורהייתה השבת שעמדה להיכנס: "

בא יום השבת ונעשה סניגור לאדם הראשון, אמר  : "" פרק יח"חורב  -פרקי דרבי אליעזר )היגר(  גם    ראו  מזמור שיר ליום השבת".
ובזכות יום  ? ...  זו היא ברכתי  , זו היא קדושתי  ?כל ימי המעשה לא נהרג הרג בעולם ואתה מתחיל ממני  ,רבון כל העולמים   :לפניו
ת, התחיל משורר ומזמר  ב"ה וקדש את יום השבקלא חנם ברך ה  :אמר  ,ינה של גיהנם, וראה אדם כחה של שבת צל אדם מדינ  שבת

 עומדים לדין ויוצאים בדימוס בשבת עצמה.  חל שנים רבות בשבת ואנו ובלוח שלנו, כאמור, ראש השנה ". ליום השבת
)האדם( עם א' בתשרי ראש השנה מ  21 לם כולו  נה את אופיו האוניברסלי "מלוך על כל העועניק לראש השחיבור בריאת העולם 

איזו למות ואיזו לחיים, ובריות    ...  על המדינות בו יאמר איזו לחרב ואיזו לשלוםשל אדם הראשון "ו   בכבודך", ואת הדין לכל בניו
, כולם הם "באי בראשית".  דם הראשון הם " ואנו מוסיפים: "מי לא נפקד כהיום הזה". כולם בניו של אבו יפקדו להזכירם חיים ומות

בעולם היהודי פנימה ולא מבחוץ. ונותר ראש השנה היהודי. וכבר הרחבנו  ברסלי זה של ראש השנה לא התקבל, לא  אלא שאופי אוני
 . בין ניסן לתשרי –יום הרת עולם בנושא בריאת האדם בראש השנה בדברינו 
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