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 ראש השנה של עזרא ונחמיה 

ת  צ בפרק ח של ספר נחמיה מתוארת אסיפת עולי בית שני "באחד לחודש השביעי" ממנה ניתן ללמוד במק  מים ראשונים: 

חדוות ה' היא    בדברינוכבר נדרשנו חלקית לאירוע זה  בתחילת ימי שיבת ציון ובית שני.    1ן "ראש השנה" י על האופן בו צו

. הפעם נרצה להרחיב מעט ואם נחזור ונכפול חלק מהדברים, הלו כל מהותו של חג  שנה האחרתראש השנה בב  מעוזכם

ובתאריך שהוא לכל הדעות ב' בתשרי, אנו מתפללים    ; נוהג שני ימיםנכפל וזה שאפילו בארץ ישראל ובירושלים הוא  

 2ונוהגים כאילו הוא א' בתשרי, כולל ברכת שהחיינו. 

להוציא קיצורים והשמטות מעטים, להלן הפרק במלואו וברצף על מנת לאפשר קריאתו בשולחן החג מתוך הדף.   הערה:

 והמהדרים יקראו מתוך הכתובים את הפרק המלא.

ָעֵריֶהם:י  ו  ...   ָרֵאל בְּׁ שְּׁ ֵני י  י ּובְּׁ יע  ב  שְּׁ ֹחֶדׁש ה  ע ה  ם    3ג  ָמי  ר ה  ע  ֵני ׁש  פְּׁ חֹוב ֲאֶׁשר ל  יׁש ֶאָחד ֶאל ָהרְּׁ א  פּו ָכל ָהָעם כְּׁ ֵיָאסְּׁ ו 

ָרֵאל: שְּׁ ָּוה ה' ֶאת י  ת ֹמֶׁשה ֲאֶׁשר צ  יא ֶאת ֵסֶפר ּתֹור  ָהב  ֹסֵפר לְּׁ ָרא ה  ֶעזְּׁ רּו לְּׁ יֹאמְּׁ יא ֶעזְּׁ   ו  ָיב  ֵני  ו  פְּׁ ּתֹוָרה ל  ֹכֵהן ֶאת ה  ָרא ה 

י: יע  ב  שְּׁ ֹחֶדׁש ה  יֹום ֶאָחד ל  ֹמע  בְּׁ ׁשְּׁ ין ל  ֹכל ֵמב  ָשה וְּׁ ד א  ע  יׁש וְּׁ ָקָהל ֵמא  ם    4ה  י  מ  ר ה  ע  ֵני ׁש  פְּׁ חֹוב ֲאֶׁשר ל  ֵני ָהרְּׁ פְּׁ ָרא בֹו ל  קְּׁ י  ו 

ים וְּׁ  ָנׁש  ה  ים וְּׁ יֹום ֶנֶגד ָהֲאָנׁש  ית ה  ֲחצ  ד מ  ן ָהאֹור ע  ּתֹוָרה:ה  מ  ֵני ָכל ָהָעם ֶאל ֵסֶפר ה  ָאזְּׁ ים וְּׁ ינ  ב  ֹסֵפר   5מְּׁ ָרא ה  י ֲעֹמד ֶעזְּׁ ו 

ָדָבר ל ֵעץ ֲאֶׁשר ָעשּו ל  ד  גְּׁ ל מ  דּו ָכל ָהָעם: ...    6ע  חֹו ָעמְּׁ תְּׁ פ  ל ָכל ָהָעם ָהָיה ּוכְּׁ י ֵמע  ֵעיֵני ָכל ָהָעם כ  ֵסֶפר לְּׁ ָרא ה  ח ֶעזְּׁ ּת  פְּׁ י   7ו 

ָרא אֶ  ָבֶרְך ֶעזְּׁ יְּׁ ָצה:   תו  ם ָארְּׁ י  פ  ה' א  ֲחוֻ ל  ּת  ׁשְּׁ י  דּו ו  קְּׁ י  ֵדיֶהם ו  ל יְּׁ ֹמע  י ֲענּו ָכל ָהָעם ָאֵמן ָאֵמן בְּׁ ָגדֹול ו  ים ה  אּו    8ה' ָהֱאֹלה  רְּׁ קְּׁ י  ו 

ָרא:  קְּׁ מ  ינּו ב  ָיב  שֹום ֶשֶכל ו  ֹפָרׁש וְּׁ ים מְּׁ ת ָהֱאֹלה  תֹור  ֵסֶפר בְּׁ   9ב 

רְּׁ  ּת  ה  הּוא  ָיה  ֶחמְּׁ נְּׁ יֹאֶמר  ה'  ׁשָ ו  ל  הּוא  ָקֹדׁש  יֹום  ה  ָהָעם  ָכל  לְּׁ ָהָעם  ֶאת  ים  ינ  ב  מְּׁ ה  ם  י  ו  לְּׁ ה  וְּׁ ֹסֵפר  ה  ֹכֵהן  ה  ָרא  ֶעזְּׁ וְּׁ ָתא 

ּתֹוָרה: ֵרי ה  בְּׁ ָעם ֶאת ד  ָׁשמְּׁ ים ָכל ָהָעם כְּׁ י בֹוכ  כּו כ  בְּׁ ל ּת  א  לּו וְּׁ בְּׁ א  תְּׁ ל ּת  ים   10ֱאֹלֵהיֶכם א  נ  מ  ׁשְּׁ לּו מ  כְּׁ כּו א  יֹאֶמר ָלֶהם לְּׁ   ו 

ת ה' ה  ּו ו  י ֶחדְּׁ ל ֵּתָעֵצבּו כ  א  ֲאֹדֵנינּו וְּׁ יֹום ל  י ָקדֹוׁש ה  ֵאין ָנכֹון לֹו כ  חּו ָמנֹות לְּׁ לְּׁ ׁש  ים וְּׁ ק  ת  מְּׁ תּו מ  ֶכם:ׁשְּׁ כּו    ...  11יא ָמֻעזְּׁ ֵילְּׁ ו 

דְּׁ  ינּו ב  י ֵהב  דֹוָלה כ  ָחה גְּׁ מְּׁ ֲעשֹות ש  ל  ח ָמנֹות וְּׁ ל  ׁש  ּתֹות ּולְּׁ ׁשְּׁ ל  יעּו ָלֶהם:ָכל ָהָעם ֶלֱאֹכל וְּׁ ים ֲאֶׁשר הֹוד    12ָבר 

 
 ולהלן מקור השם.  .במדבר כט א  כד,כג  קרא  וי ,  כר בתורהבשם זה, רק "באחד לחודש השביעי" כנז א אז  שטרם נקר 1
 ". יהיה לכם ועהיום תרהשופר וב" זכה אותנו במצוותה הוא שמראש השנ בשבת, היום השני שלובשנים בהם חל א' בתשרי   2
אך בעצם פרק ז כולו העוסק בשיקום חומת    .בפרק ח בו נעסוקר  עניינית למסופשהוא שייך  ום  מש  קודםה  סוף פרק זפסוק מנבנו"  "ג  3

 המשך. . ועל כך נרחיב בשון בפרקפסוק הראראו ה נושא שלנו. ל ושלים שייך יר
 . שחודש ניסן הוא הראשון: "החודש הזה לכם ראש חדשים". ועל כך במים האחרונים הוא חודש תשרי ובהתאם לציווי בתורה 4
.  לו כאן "והמבינים", בבנין הפעיל, היינו אלה שמסבירים לקהלם ואימביניעים שהשומ  ל, מדובר עלין קלשמוע", בבנ  לעיל "מבין  5

מע( מצא מי מהם בבנין קל )השו. ק זהאד בפרמיננטי משהוא דומלשון להבין  או בו"ן(פעים של השורש בי"ן )ולהלן עוד שלושה מו
 "חציו לכם וחציו לה' "   טובקת יום  לוח  הדין של  מכאן את   למודנוכל לי  אולובאשר ל"מחצית היום",    . ביר(בבנין הפעיל )המסומי  

  ביתם בפסוקתלמידיו לאו כולו לכם או כולו לה' פוטר בסוף את    יעזר שסוברשגם ר' אל  בע"טו    ביצה ראו בגמרא    .כשיטת ר' יהושע 
   ום!הי וזו קדושת  ו וכו' ".ן נכון לו ... ואל תעצבלאי ה מנחמיה: "לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנותז

 ונראה שממנו למדו גם".  רהלקרות שם עליו ספר התו : "רש"ישמפרש  הוא חידוש של בית שני ונעשה במיוחד כפי    ץ זהל עמגד  6
ר אנחנו  גדל כאשכדמות ממוסיף: " עזרא    אבןו(.  ז יג  טהתוספתא סו)לעשות במה של עץ לקריאת המלך בהקהל במוצאי שביעית  

לקריאת התורה  הן    י הכנסתהדגם הראשון ל"מגדלים" )בימות( שנבנו בבת איפוא    ל עזרא הוא". מגדל העץ שסיותתי כנעושים פה בב 
 . הקדש בדק הבית  מדגיש שמגדל העץ נבנה מכספירים מא דבבסיקתא זוטרתא ופ  החכם.והן לדרשת 

  תוח, על ה וכשהוא פ התורה לפני הקריא  ספרספרדים להגביה את  ב למנהג הוא סמך טוהתורה ונראה שהג הגבהת ספר  נהמכאן מ  7
כמנהג ולא  קוראים,  )שמן    מנת להראות לעם מהיכן  להגביה לאחר הקריאה  לו מקור או הסהאשכנזים  גם  יש  ראו    בר(.הסתם 

  . "פותח ורואה ומברך  :תניתניי  אית    ,פותח ורואה גולל ומברך   :אית תניי תני"  דיון מתי מברכים:   זהלכה    פרק ג  מגילהרושלמי  יב
זרא את  ויברך ע " שמיד אחריו כתוב: " דו כל העםמובפתחו עהפסוק בנחמיה: "  ", בגללה ומברךרואפותח ו :כמי שאומרונפסק שם "

 ".  גדוללהים הה' הא
פני הקריאה בה.  את ברכת התורה לוהסברתה, כי אם גם    ימודהיחד עם ל  ד של קריאה בתורה בפומבילא רק את המעמ  עזרא מחדש  8

 מחד גיסא ונפילה על אפיים והשתחוויה מאידך גיסא. ועל כך עוד להלן. ידהרמת  ולה: תנועה כפ והעם מגיב ב
 . ה כאן אירוע של לימוד ולא רק קריאהניתן להבין שהיוד להלן. כבר מקריאה פשוטה ו ערש לשנידמרכזי זה פסוק חשוב ו 9

קרא לפניהם פרשת היום והבינם כי  "  שעזראמפני  שבכו    יעמצמלבי"ם  על הפסוק(. פירוש  רש"י  " )ה כראוימפני שלא קיימו התור"  10
קביעה  כיום דין הוא  ח ומקורות אחרים, ראש השנה ה דף השנראש  הגמרא ", אבל על פי היום הוא יום הדין וע"כ בכו מאימת הדין

    כלל. לא הכירובים בתורה שלא קיימו ואולי נו היטב דינים רש לומר שהשכילו והביש"י י. ועל פי פירוש רמאוחרת יותר 
היא באכילה  קדושתו  זה.  ביום   רא ונחמיה והכהנים והלויים "המבינים את העם" מנחים את העם לא לבכות ולהתאבל )ולצום?(עז  11

ל ולקיים  התאבעם לרצון הרים.  בכל חג ולא רק בפוח מנות  לנו משלו   ריה, ומי "שאין נכון לו"לכל    -  גה לזולתושתיה ושמחה ודא
וחז"ל למדו מפסוק זה שאין להתענות בראש השנה )גם אחרי שנקבע שהוא    נראה להלן.ש  כפי  החגחר  ם מיד לאיום צום מתקיי 

 בהקשר של יום הדין ולא של שמחה כבמקור בנחמיה. לקח רק הקטע "כי קדוש היום לאדוננו" התפילה נוסח ולנ  (.יום דין
לחודש השביעי" )המונח  אש השנה שנקרא כאן כמו בתורה "אחדחיד בתנ"ך של קיום אסיפה ברתיאור זה בנחמיה הוא התיעוד הי  12

ֵהן ֶאת  "  י התורה" ככתוב:"להשכיל אל דברה תי היה יפאסה (. מטרתלהלןועל כך  ר יחזקאל שנה" מופיע בספ"ראש ה א ַהכֹּ ִביא ֶעְזרָּ ַויָּ

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
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


 ג"פתש ראש השנה 

 5מתוך    2  עמ'

 

יל ֶאל ד   כ  שְּׁ ה  ֹסֵפר ּולְּׁ ָרא ה  ם ֶאל ֶעזְּׁ י  ו  לְּׁ ה  ים וְּׁ ֹכֲהנ  ָכל ָהָעם ה  פּו ָראֵׁשי ָהָאבֹות לְּׁ י ֶנֶאסְּׁ ֵשנ  יֹום ה  ּתֹוָרה:ּוב  ֵרי ה  אּו   13בְּׁ צְּׁ מְּׁ י  ו 

ב י ד ֹמֶׁשה ֲאֶׁשר ֵיׁשְּׁ ָּוה ה' בְּׁ ּתֹוָרה ֲאֶׁשר צ  י:  ּוָכתּוב ב  יע  ב  שְּׁ ֹחֶדׁש ה  ֻסכֹות ֶבָחג ב  ָרֵאל ב  שְּׁ ֵני י  ירּו   14בְּׁ י ֲעב  יעּו וְּׁ מ  ֲאֶׁשר י ׁשְּׁ ו 

ָמר   ֲעֵלי תְּׁ ס ו  ֲעֵלי ֲהד  ֲעֵלי ֵעץ ֶׁשֶמן ו  ת ו  י  יאּו ֲעֵלי ז  ָהב  אּו ָהָהר וְּׁ ירּוָׁשל  ם ֵלאֹמר צְּׁ ָכל ָעֵריֶהם ּוב  ֲעֵלי ֵעץ ָעֹבת  קֹול בְּׁ ים ו 

סֻ  ֲעֹשת  ָכתּוב:כֹ ל  כ  ֹרֵתיֶהם    15ת  צְּׁ ח  ּובְּׁ גֹו  ג  ל  ע  יׁש  א  ֻסכֹות  ָלֶהם  י ֲעשּו  ו  יאּו  ָיב  ו  ָהָעם  אּו  ֵיצְּׁ ים  ּוו  ָהֱאֹלה  ֵבית  רֹות  צְּׁ ח  בְּׁ

ם:   ָרי  ר ֶאפְּׁ ע  חֹוב ׁש  רְּׁ ם ּוב  י  מ  ר ה  ע  חֹוב ׁש  רְּׁ י ֲעשּו כָ ּוב  יֵ ו  י ֻסכֹות ו  ב  שְּׁ ן ה  ים מ  ָשב  ָקָהל ה  יֵמי  ל ה  י לֹא ָעשּו מ  ֻסכֹות כ  בּו ב  ׁשְּׁ

ֹאד:  ֵיׁשּוע   דֹוָלה מְּׁ ָחה גְּׁ מְּׁ י ש  ה  ּתְּׁ הּוא ו  יֹום ה  ד ה  ָרֵאל ע  שְּׁ ֵני י  ן נּון ֵכן בְּׁ ן   ב  יֹום מ  ים יֹום בְּׁ ת ָהֱאֹלה  ֵסֶפר ּתֹור  ָרא בְּׁ קְּׁ י  ו 

א יֹום ָהר  בְּׁ ׁשה  י ֲעשּו ָחג ׁש  ֲחרֹון ו  יֹום ָהא  ד ה  ׁשְּׁ ֹון ע  מ  י ֲעֶצֶרת כ  ינ  מ  שְּׁ יֹום ה  ים ּוב  ת ָימ   16(.פרק חסוף  חמיה  )נָפט: ע 

ָיָקם יֵ  רּוָׁשָל ם: ו  יׁש ֶאָחד ֶאל יְּׁ א  פּו ָהָעם כְּׁ ֵיָאסְּׁ ים ס ו  ָרֵאל ֶבָער  שְּׁ ֵני י  י ּובְּׁ יע  ב  שְּׁ ֹחֶדׁש ה  ע ה  ג  י  ֶאָחיו  ׁשּוו  ע  ֶבן יֹוָצָדק וְּׁ

ֻרָבבֶ  ים ּוזְּׁ ֹכֲהנ  זְּׁ ה  נּו ֶאת מ  בְּׁ י  ֶאָחיו ו  יֵאל וְּׁ ּת  לְּׁ א  יׁש  ל ֶבן ׁשְּׁ ת ֹמֶׁשה א  תֹור  ָכתּוב בְּׁ ֲעלֹות ָעָליו ֹעלֹות כ  ה  ָרֵאל לְּׁ שְּׁ ח ֱאֹלֵהי י  ב 

ים: ת יֹום בְּׁ ...    ָהֱאֹלה  ֹעל  ָכתּוב וְּׁ ֻסכֹות כ  ג ה  י ֲעשּו ֶאת ח  יֹו ו  ר יֹום בְּׁ ב  ט דְּׁ פ  ׁשְּׁ מ  ָפר כְּׁ סְּׁ מ    יםעזרא פרק ג פסוק)   ֹו: מיֹום בְּׁ

 17.(ד- א

ר ֲאֶׁשר ֻהכְּׁ  ח  ֵרה ָׁשָנה א  ע ֶעשְּׁ ב  רְּׁ א  ֹחֶדׁש בְּׁ ָשָנה ֶבָעשֹור ל  רֹאׁש ה  ָגלּוֵתנּו בְּׁ ָחֵמׁש ָׁשָנה לְּׁ ים וְּׁ ר  ֶעשְּׁ יֹום  בְּׁ ֶעֶצם ה  יר בְּׁ ָתה ָהע 

י  ָתה ָעל  ֶזה ָהיְּׁ י ָׁשָמה:י  ה  ָיֵבא ֹאת   18מ א(. יחזקאל  )  ד ה' ו 

 
רָּ  הַהּתוֹּ ל ֵמִאיׁש ְוַעד ִאשָּ הָּ עַ ל מֵ ְוכֹּ   ה ִלְפֵני ַהקָּ א  קְ ַויִ ...    ִבין ִלְׁשמֹּ ַרת הָּ ׁש ְוׂשוֹּם ׂשֶ ְראּו ַבֵסֶפר ְבתוֹּ רָּ ִבינּוֹלִהים ְמפֹּ אֶכל ַויָּ ". בכך שונה   ַבִמְקרָּ
ם )לא כולל אלה המביאים  יקר, מזה שלנו שבו אנו מרבים בתפילה ופיוטי וד התורה הוא הע נחמיה בו לימו  ראזעל  ש  נההשראש  

  ת העם מהכתוב בתורה, עד שעזרא המשותף אולי, הוא אימת הדין, כאימ ם בשעת אריכות החזנים(. אך  ספרי לימוד ומעיינים בה 
חדוות  דף  לדון בכאמור  הרחבנו  על שמחה זו כבר  ו  יש לשמוח בו.ו  בוט  וםי  ואלומר להם שהיום הלעודד אותם ו  ונחמיה צריכים
 בשופר.התקיעה  –ועה" תר  םיו" אןכ  פלא הוא שלא נזכרול  .שנה האחרתבבראש השנה   םה' היא מעוזכ

השנה גם בארץ ישראל  ים מכאן מקור קדום לקיום יום שני של ראש  נמשכת ביום השני )לחודש השביעי( ויש שמוצא  האסיפה  13
ועדים  , או כהסבר במת, אבל אפשר ש"יום השני" הוא פשוט למחרעל הפסוק בנחמיהומצודות  רש"י    יםכפי שמפרש  יםובירושל

רָּ ֶאל ִדְבֵרי השכילו "ה ומ לן.בהלכה שנראה לה  ומה עם יום כיפור? . בא בהמשךאת חג הסוכות כמויים ? לק"הַהּתוֹּ
" וגם "תורת משה איש האלהים".  יוה ה' ". ולהלן "תורת האלהיםה אשר צמשה, ולעיל "תורת משורת ה' אשר ציוה את  ן תכא  14

ַתן ז ו: "עזרא  וב ֶׁשה ֲאֶׁשר נָּ ַרת מֹּ ֹלֵהי יִ   תוֹּ ֵאלה' א  נה ברורה:  כאן כוו  יש, אפשר שחילופי לשון ספרותיים''  להר שאאם לא נאמ".  ְׂשרָּ
ונח  כך או כך, המ לעמו אל, על יד נביאו נאמן ביתו". תורת אמת נתן שה! וכפיוט: "דבר ה' ומפי מכ התורהד מעמב ולחזק את צֵ מַ לְ 

במלכים ב פרקים יד וכג  ו  ב  פרק  רקים ח וכג ובמלכים אר בספר יהושע פאינו חידוש של תקופת בית שני ונזכר כב  "תורת משה"
 ל. הגדובשבת  ת משהזכרו תורדברינו  ראו . זרא שהם מתקופת ע )ובדניאל פרק ט( שה עבדי": "זכרו תורת מג אכי פרקלבמובן  וכמ

תלושים( ולאו דווקא  וה לעשותה מגידולי הארץ )כשהם  שמצו   וכהמתייחס לעשיית הס סוק כאן  הפר  ראו בגמרא סוכה לז ע"א שעיק  15
וענף  לסוכה    –הדס שוטה  :  פירושו שהפסוק כן מתייחס גם לארבעת המינים. אבל אזכור ההדס לצד "עץ עבות"  המיניםמארבעת  
)י תמרי על"ו ...    זה הדס הראוי ללולב""  עץ עבות האריכו רבים וטובים    וכבר  ?והאתרוג  בהאיפה הער,  רש"י(. ואם כךם ללולב" 

   בביאור פסוק זה ולא נאריך בזה כאן.
דברי הימים ב   לכים ב כג,)מבבית ראשון שנזכר  חלחג הפס! בניגוד ?בית ראשון לא חגגו בני ישראל את חג הסוכות לאורך כל ימי 16

שע לא  גם את האזכור בימי יהו  .ן בספרות בית ראשו  זכר כללנ  לאאכן  חג הסוכות    ,(מיוחד ונדירע  כאירו  , וגם זהרק ל ופרק להפ
וכבר הקשו על כך    הפטרת חג הסוכות.  –ובספר זכריה פרק יד בנבואה לעתיד לבוא    ,יגח  ם ב   דברי הימיבלבד אולי  ממצאנו,  

"ן לב עערכירא  בגמ ול"ב:  זו איננה אלא לירצו  ות"  זרא?עד שבא ע א עשו סוכות  אפשר בא דוד  יון  שיבת צת  א  שבח שאמירה 
פגם הכתוב כבוד צדיק בקבר  : "חא  ידושין  קי  למובירוש  עיינו שם.  ,ש הכל מחדמתחילים  בשניהם    –שע  כיבוש יהום  ולהשוותה ע 

כיפור! האם  ם אן? יו מה חסר כו רבה א ד(. " )ראו גם קהלתהושעהקיש ביאתן בימי עזרא לביאתן בימי י -מפני כבוד צדיק בשעתו 
ת מקדש שלמה וע זה מזכיר את חנוכסופר לספר על אירוע זה? כך או כך, איר ה  א טרחאו שמא ל  במקראזה  ם  לא השכילו למצוא יו

ה ֶאת ִזְקנֵ : "כים א פרק חמלתואר בשהיה גם הוא "בחודש השביעי" כמ ל רָּ י ִיְׂש ָאז ַיְקֵהל ְׁשֹלמֹּ ֵאל ֶאת כָּ ת ְנִׂש אֵׁשי ַהַמּטרָּ ת  הָּ   יֵאיוֹּ ָאבוֹּ
ֵאל אֶ  ן ְבִרי ּוה ְיר ְׁשֹלמֹּ ֶלך ַהמֶ ל ִלְבֵני ִיְׂשרָּ ת ֶאת ֲארוֹּ ם ְלַהֲעלוֹּ לִָּ ִוד ׁשָּ ן: ת ה' ֵמִעיר דָּ ֲהלּו ֶאל ַהֶמֶלך ִהיא ִציוֹּ ֵאל ְבֶיַרח  ְׁשֹלמֹּ   ַוִיקָּ ל ִאיׁש ִיְׂשרָּ ה כָּ

ִנים  ֵאתָּ ג הָּ ֶדׁש ַהְש ֶבחָּ ג ַעׂש ְׁש ַויַ ..  . ִביִעי:  הּוא ַהחֹּ ֵעת ַהִהיא ֶאת ֶהחָּ ה בָּ לוְ ֹלמֹּ ֵאל עִ ִיְׂש  כָּ ת ַעד ַנחַ קָּ מוֹּ רָּ ל ִמְלבוֹּא ֲחמָּ דוֹּ ל גָּ   ל ִמְצַרִים ִלְפֵני הָּ
ִמים ְוִׁשְבעַ  ֹלֵהינּו ִׁשְבַעת יָּ ִמים    תה' א  ר יוֹּםיָּ ׂשָּ ה עָּ עָּ לה    רבה  בראשיתמדרש    ראוור וגם לא שבת.  יום כיפ". וגם שם לא קיימו את  ַאְרבָּ

כיפורים, ואותן  לך שבעה לפני החג שאין בהם שבת ויום הן  ים ואישבעת ימ  ם והחגמי י  כי חנוכת המזבח עשו שבעה":  נח  תשטז, פר
 ". ותליקים נרימים היו ישראל אוכלין ושותין ושמחים ומד שבעת

כשמונים    ,ל וששבצר בבות זרונים בראשי ציון הראשושביעי בימי עולי שבבחודש ה  כבר קדם לכינוס עזרא ונחמיה, כינוס העם  17
עזרא ונחמיה שלא ידעו    ים שונים, מה חידשואותו מעמד בשני נוסחים שונים? אם שני  אורנו תיהאם לפני חמיה.  ונא  שנה לפני עזר

  עי שקדמה לזו ו אסיפה בחודש השביך, לפנינפעמי ונשכח? כך או כ- חדהיה  האירוע הראשון  האם  ה קודם?  שבי ציון כשמונים שנ
פור.  היא אל חג הסוכות וגם כאן נעדר יום כיגם  משכה  ו שם( ונ)פסוק  י  יע והתחילה גם היא באחד לחודש השבה  ונחמי  של עזרא

בעוד  ואנו נניח בינתיים לחג הסוכות שיגיע  ויחכימנו.    יודיענודבר אנא  כל היודע  וסו לנושא זה פרשני המקרא  מן הסתם התייח
 כעת.  נו מו עליסוכת שלוהשנה הפורס  עיים ונתמקד בראששבו

כור  ביחזקאל שהוא האזציון, אבל כבר קדם לו "ראש השנה" שנזכר  בי  ל שונחמיה וש  עזראל  נה שאנחנו מתמקדים בראש הש  18
על בסיס  חשבון,    רש"י על הפסוק שעושה  ראוחל ביום כיפור דווקא.  הנה הוא  היחידי של המונח "ראש השנה" בכל המקרא. ו

"  היה ראוי היובל להיות"  -(  קיהת )גלות צדסופי והייה  נה אחרי חורבן הבית והגלות השנש  14  -ו  שבשנה ז   רכין יב ע"א,הגמרא בע
ראש השנה. וכך    –עשור לחודש"  נה כאן "על תחילת שנת היובל )ויקרא כה ט( ולפיכך מכו  כיפור הוא ההכרזהוהשופר של יום  
י  לפבל והוי אומר זה שנת היו  ?דשורה לחעששלה ב  אש השנהרזו היא שנה שאי: "יחזקאלסוק בעל הפ "ק  רדמפרש בדומה גם  

". ונראה  האל לעון ישראל וחטאתם לא יזכר עודכי בו יסלח ...   מעבדות לחירות בשנת היובל ביום הכפורים איםיוצעבדים היו שה
ָאִסף ְבֵצאת הַ ם סוכות מתואר בתורה כ"סיף שגוהל הַחג הָּ נָּ כך שאולי כל חודש   (,לד כב  ה" )שמותו "תקופת השנ(, אשמות כג טז)  "שָּ

תמקד . ולפני שנראש השנה או ראשית השנה?כבר הקדים וכתב הרב יואל בן נון במאמר  כך  על  ש השנה". וכ"ראב  היחשתשרי יכול ל
ן שעושה  חשבוה שלפי רק נעיר)שהוא יום כיפור( "ראש השנה" של יחזקאל מ וניפרדבי ציון  שביעי"( של שש השנה )"בחודש הברא

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
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
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95-%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%941
https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=97520499
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 ם כיפורומנין הקרואים בי – לה דף כג עמוד אמגי תמסכ

אמר ליה: כנגד ששה שעמדו מימינו    -  20י ששה דיום הכפורים כנגד מי? נ  לרב יהודה: ה    19אמר ליה יעקב מינאה 

ל ִמגְ "  :של עזרא וששה משמאלו, שנאמר ר ע  ֹספ  ֲעֹמד ֶעְזָרא ה  י  י  ו  ָדָבר ו  ץ ֲאֶשר ָעׂשּו ל  ל ע  ִתְתָיה וְ   לֹוֲעֹמד ֶאצְ ד  ע  מ  ֶשמ 

ֲעָנָיה ְואּוִר  ְר ו  ָדָנה ְזכ  ְשב  ם ְוח  ְלִכָיה ְוָחשֻׁ ל ּומ  ל ְיִמינֹו ּוִמְשמֹאלֹו ְפָדָיה ּוִמיָשא  ָיה ע  ֲעׂש  ָלםָיה ְוִחְלִקָיה ּומ   21". ָיה ְמשֻׁ

 הלכות ספר תורה מפרק זהעוד  – א  עמודסוטה דף לט  מסכת

וכפתחו עמדו כל  "ר:  פילו בדבר הלכה, שנאמפר א ר לסאסו  -תורה    ן שנפתח ספרכיוב הונא:  א בר ראמר רב

רּו ִכי ָעְמדּו לֹא ָענּו עֹוד " : אמרואין עמידה אלא שתיקה, שנ ,"העם ב  ְלִתי ִכי לֹא ְיד   22. טז(לב וב  אי)" ְוהֹוח 

 קריאה רבת פנים בספר תורת האלהים  -ח  לו בראשית רבה 

אין שכינה שורה    -המקדש, אעפ"כ: "וישכן באהלי שם"    ש שהוא גוזר שיבנה ביתר וכ זה    -"יפת אלהים ליפת"  

ִיְק תרגום מן התורה, זהו שרבי יודן אמר: מכאן ל  ...  23אלא באהלי שם. ֶפר  כתוב: "ו  ס  ת ָהֱאֹלְראּו ב  ִהים  ְבתֹור 

ִמְקָרא" )נח ָיִבינּו ב  זה    - קרא, "מפורש"  זה המ  -תורת האלהים"    רבספיה ח ח(. "ויקראו  מְמֹפָרש ְוׂשֹום ֶׂשֶכל ו 

 24אלו ראשי הפסוקים.  - אלו הטעמים, "ויבינו במקרא"  -תרגום, "ושום שכל"  

 ארבע תקופות בראש השנה  -המועדים בהלכה ראש השנה פרק ראשון 

הנצי"ב, בהעמק  ...   על השאילתו  -כתב  ָהָעם    ת.שאלה  ָכל  בֹוִכים  "ִכי  בנחמיה  ִד עָ ְמ ְכשָ מסופר שם  ֶאת  י ם    ְבר 

ת ל  ֹוָר ה  ל ִתְבכּו  ִת ה" ונחמיה ועזרא אמרו להם: "א  ְבלּו ְוא  ִנים    -ְתא  ְשמ  ינּו".    - ְלכּו ִאְכלּו מ  ֲאֹדנ  יֹום ל  ִכי ָקדֹוש ה 

אבילות זו מה טיבה? אלא שהם ידעו, שבגולה עושים שני ימים ראש השנה ובירושלים יום אחד, ששם מקדשים  

משראו למחר, שקראו שוב    25. בורים היו שיעשו יום אחד ראש השנהה, סהגוליו מן  כשעלו עכש   .דשת החוא

עומד במקומו  החורבן  ועדיין  הנחלה  ואל  המנוחה  אל  באו  לא  שעוד  וחשבו  נדהמו  השנה,  ראש  או    .פרשת 

פיכך  לו  ם,ימי  תמיד שני  שהכהנים והראשים חוששים, שהמקדש יחרב שוב, ולכן עושים תקנה לכתחילה לעשות 

ְלִוִים  בל נו. אבכו והתאבל ְמִביחמיה ועזרא "ְוה  ינּו"    ִנים" הודיעו להם שטועים הם.ה  ֲאֹדנ  יֹום ל  לא    -... ִכי ָקדֹוש ה 

 
חגג ראש  ש"ראש השנה" של יחזקאל קדם לזה של שבי ציון. אולי לא בכדי נ  אצרכין הנ"ל ורש"י והפרשנים בעקבותיה, יו מרא בעהג

 ועל יומיים אלה עוד להלן.   ה.לו בגול השנה יומיים בכל מקום, לפי ששמו של חג זה ניתן
 ר שמין היה. שכן לא סביה קב מצעשמו ליע גמרא מגיה אתתוספות על ה 19
היא מסבירה את מקור מנין הקרואים בתורה:  בסוגיה שם ש  ראויום כיפור?  ריאת התורה באים לקם שישה קרומעליש  לנו  מנין  20

 ה.. ד של שישם טובים ושבעה בשבת. ויום כיפור הוא מקרה מיוחישה בימי שלושה )ביום חול(, חמ
נראה שלא רק   איש. ממקור זה  ומשולם הם אותוומתרצת שזכריה  עה אנשים  ב ש  לעזרא  שמאלדו משבעצם עמ  קשהמהגמרא שם   21

היה באחד לחודש    ע , שהרי האירומיהחחזקאל מתערבבים ראש השנה ויום כיפור, אלא גם בארץ ישראל אצל עזרא וניבל ואצל  בב
וכות, היוו מעין יחידת  כולל חג הסם  אולי גבה,  תשו יק שעשרת ימיהשביעי והגמרא לומדת ממנו על יום הכיפורים. האם נוכל להס

 כה של 'תחילת השנה'?וזמן אר
"א למדנו על רב ששת שהיה מעיין בדברי תורה בשעת הקריאה )כנראה בין גברא לגברא אבל בשעה שספר  ח עברכות  א  ראך בגמ  22

שם שואל מהגמרא  בגמרא ברכות    תוספו ". ותדהו: אנן בדידן ואינהו בדירב ששת מהדר אפיה וגריס, אמרהתורה פתוח על הבימה(: "
  בדבר   לורה אסור לספר אפיכיון שנפתח ספר תו  -ה ח(  )נחמי  חו עמדו כל העם פתוכ  ב:תימאי דכ  טהווהא אמרינן בססוטה הנ"ל: "

שו"ת הרשב"א חלק וב".  בנחתובין לימוד "בקול רם  להבחין בין לימוד  יםמנסאז כיצד עשה רב ששת מה שעשה? תוספות ". הלכה
וכעת שאר   נפרצה הגדרסוף סוף  .  "פרר לסמנותו שמותאלא מי שתורתו או  ,שנפתח ספר תורה אסור לספר  ל: "כנכתב  סימן רוא  

דרשות ופרשנות על  ועד כאן במעט דברי הלכה, נפנה כעת ל  .בשלנו   אף אנו  ( דןיבדבשלהם ): מה הם תלמידי החכמים והקהל יאמר
 אירוע עצמו. ה

בגמרא יומא   ו זה ע"י מלכי ישראל. ראלם ו ברשות אומות העונבנה  ה הראשון, שזאה לבית יר את ירידת בית שני בהשוומה שמסב 23
מפרשת  רש והשימוש בפסוק  כוהוא אזכור    , כאן  לעניינינו ב  החשון אם בית ראשון עדיף או בית שני.  יוחנר'  וריש לקיש חלוקת  ט מ
   .י עזרא ונחמיהבקשר לשיבת ציון וימיפת" "יפת אלהים לנח: 

ויקראו  : ""בלז ענדרים  רת המקרא. ובגמרא  כמי קיסריה את מסוח", ו ההכרעות והראיותמוסיף שם את "וליאני  בן ל   נאהורבי  ו  24
רי לה: אלו  זה פיסוק טעמים, ואמ  -ויבינו במקרא    קים,סואלו הפ  -גום, ושום שכל  רה תז  -זה מקרא, מפורש    -ת האלהים  תור   בספר

זה    -פורש  מ  ,זה המקרא  -ת ה'  ויקראו בספר תור :  רב חננאל  ר' זעירה בשם  ?לתרגוםמניין  ד א: "ה  מגילרושלמי  י. וב" המסורות
עפ"י ". ראשי פסוקיםו אלו ההכריעים ויש אומרים אל זה המסורת ויש אומרים  - ויבינו במקרא  , אלו הטעמים  - ל ושום שכ ,תרגום 

"א: כ עסוכה  בגמרא  המאמר    ראו  –  תונשתכחה בגלושאפשר שהלכה    את "תורת משה"מזכיר לעם    דרשות אלה עזרא לא רק
פ, כולל התרגום  שבכתב ובע"  ממצב את המקרא כבסיס לכל התורה"; עזרא  בבל ויסדהכשנשתכחה תורה מישראל עלה עזרא מ "
ע"א ותשובתה    בגמרא מגילה גאלה זו  לה שכבר נשאס!  הרי תרגום התורה מיוחס לאונקלול  ואם תשא  .(ית לארמית מן הסתםמעבר)

ע  ץ, לבונואה( לכתב אשורי על כל המשתמ מעברי קדום )דע משנה את הכתב זה שגם  הוא אגב עזרא   ".ויסדום  ם וחזרושכחוהיא: "
עזרא מחדש    ם.בפרשת דברי   על שינוי הכתב נו  ריו דבאאינו ספר תורה כשר. ר  ספר תורה שהיה כתוב בכתב עברי קדום שוב  .ךכמ

 האחרונים.  גם את שמות החודשים, ראו במים 
רו שראו  אמלא באו עדים ביום השלושים ו )אבל בדיעבד אם    פרק ד משנה ד  ראש השנהמסכת    ו, רא כדין כל ראש חודשלכתחילה,    25

בירושלים   גם  היו עושים  נוסףאמש את המולד,  ע  יום  "לא מצאנו אלול מולא סמכו  הכלל  עזראל  בימות  'התקופה "עובר  זו   .)
   .ב זוין שםהר הראשונה' לשיטת



 ג"פתש ראש השנה 

 5מתוך    4  עמ'

 

צד ספק ולא מצד תקנה, אלא שבעצם היום הוא יום ראש השנה, שאתמול לא באו עדים שראו את הלבנה  מ

 26. אדוננו"וממילא היום הוא "קדוש ל 

ם יֹוׁשְּׁ ּת  ו   י  נ  ים ּוׁשְּׁ ש  ֲחמ  ָשה ֶלֱאלּול ל  ֲחמ  ים ו  ר  ֶעשְּׁ חֹוָמה בְּׁ ם ה   (טוו  נחמיה  )ם: ל 

פָ  י  ָלתֹות ו  דְּׁ יד ה  ֲעמ  חֹוָמה ָוא  ָתה ה  נְּׁ בְּׁ ֲאֶׁשר נ  י כ  ה  יְּׁ דו  שֹו  ּוקְּׁ מְּׁ ה  ה  ים וְּׁ םֲער  י  ו  לְּׁ ה  ים וְּׁ ר   27א(.ז  נחמיה  ) :וכו' ֹׁשרְּׁ

א   ים וְּׁ ר  יֹום ֶעשְּׁ ֶזה  בָ רְּׁ ּובְּׁ ֹחֶדׁש ה  ֲאָדָמה ֲעֵליֶהם:ָעה ל  ים ו  ק  ש  צֹום ּובְּׁ ָרֵאל בְּׁ שְּׁ ֵני י  פּו בְּׁ ֵני    ֶנֶאסְּׁ ֹכל בְּׁ ָרֵאל מ  שְּׁ ע י  לּו ֶזר  ָבדְּׁ י  ו 

ֲעֹונֹות ו  טֹאֵתיֶהם  ל ח  דּו ע  ו  תְּׁ י  ו  דּו  מְּׁ י ע  ו  יָ   :םהֶ ֵתיֲאבֹ   ֵנָכר  ֵסֶפר קּומּוו  אּו בְּׁ רְּׁ קְּׁ י  ו  ָדם  ל ָעמְּׁ ית ֹוּת   ע  ע  ב  ת ה' ֱאֹלֵהיֶהם רְּׁ ר 

יֹו ה' ֱאֹלֵהיֶהם: ה  ים ל  ֲחו  ּת  ׁשְּׁ ים ּומ  ד  ו  תְּׁ ית מ  ע  ב  קֹול ָגדֹול ֶאל ה' ֱאֹלֵהיֶהם: ... ם ּורְּׁ ֲעקּו בְּׁ זְּׁ י   28ג(.- אט  נחמיה  )ו 

 המפורש ויצר הרע השם  – א דף סט עמוד במסכת יומ

ויקרא בו לפני  "  :, שנאמרזר בן יעקב אומר: בהר הביתליעבעזרה, רבי א  - ורין בו  יא: היכן ק מיתיבי דתנ...  

מאי גדול?    ,"להגדום  האלהיעזרא את ה'  ויברך  "בעזרת נשים.    -. ואמר רב חסדא  "הרחוב אשר לפני שער המים 

ל  י: ״ָברּוְך ה׳ ֱאֹלה  . רב גידל אמרפורשם המאמר רב יוסף אמר רב: שגדלו בש ד ָהעֹולָ  ִיְׂשָרא   ...  .29ם״ ִמן ָהעֹוָלם ְוע 

  " ראשר עשו לדבויעמד עזרא הספר על מגדל עץ  "  :ולא? והכתיב  -אמר ליה: אין אומרים שם המפורש בגבולים.  

 30הוראת שעה היתה. -: שגדלו בשם המפורש! לידרב ג ר ואמ

יה  היינו האי דאחרב  מא רבי יוחנן: בייא, בייא!אמר רב ואיתי  - מאי אמור?   "ול גדולל ה' אלהים בקקו אויצע"

כלום    31קליה להיכליה, וקטלינהו לכולהו צדיקי, ואגלינהו לישראל מארעהון, ועדיין מרקד בינן.דשא, ולמק

יה כתוב בו  ה שמהרקיע  תקפם הפל ל נ אותו ולא את שכרו אנחנו רוצים. לא  - בו שכר ל לקב אלא נתת לנו אותו 
 

שיטת רש"י  כ)ץ ראש השנה יום אחד  , לפי הגדרת הרב זוין, עשו בחוץ לאר יותר מורכב ותלוי אם בתקופה ראשונה זו   ן קצת העניי  26
  ציון מהכינוס שבי  הופתעו    , "בלפי פירוש הנציכל מקרה,  תוספות והרמב"ם(. ב  ק )כשיטת השנה( או יומיים מספ  על המשנה בראש 

כפי שהסברנו בהערה הקודמת. )ולפי  שבירושלים עושים ראש השנה רק יום אחד    עזרא "ביום השני", משום שהיה ברור להם  של
שלים עושים  פה בירו  ההפתעה שכעתיום,    29משום שסמכו על כך שאלול הוא תמיד  ראש השנה  ש"י שבגולה עשו יום אחד  שיטת ר

אשר  זמן לעיין בספר מועדים בהלכה  בים המורכבים, הקורא החרוץ מו ס לכל החישוכנ(. לא ניותרה אפילו גדולה ייומיים, היית
שמא הכינוס ביום השני   בי ציון. לעניינינו, חשובים דברי הנצי"ב על חרדת שמסביר בלשון פשוטה וברורה את כל ארבע התקופות 

  מי גרם לי להיות משמרת : "עירובין פרק ג הלכה טירושלמי  נחזק את דבריו מלא הייתה שלימה. ואנו ץ לאררה על כך שהשיבה מו
  ...   שנים ואיני מקבלת שכר אלא על אחתעל שלא שמרתי יום אחד בארץ. סבורה הייתי שאני מקבלת שכר על   ?שני ימים בסוריא

שעיקר המצוות    קיום המצוות בארץרינו  גם דב  ו". ראחזקאל כ כה[]י  חוקים לא טוביםם  וגם אני נתתי לה  :נן קרי עליהון' יוחר
שבי ציון חושבים שעזרא  הנה  ו.  כשיחזרו לארץ   וא רק על מנת שלא יישכחו וקיומן בגולה ה  בארץכולם לא ניתנו אלא להתקיים  

 מושכים את מנהגי הגולה לארץ ישראל!ונחמיה 
לכינוס העם    27 נזכרת השלמת  הנ"ל  בפרק חכמתואר    באחד לחודש השביעי בשני הפרקים המקדימים  המשימה  היא    –החומה  , 

לב לתאריך השלמת    . ויש לשיםס שהוא יחזור(בואו לירושלים )לזמן קצוב, שהרי הבטיח למלך פרהמרכזית שנחמיה לקח על עצמו ב 
על מנת  פסיקתא דרב כהנא ראש השנה, ויקרא רבה כט א ועוד,  עולם )שעל פי המסורת הוא יום בריאת הה באלול  ": כהחומה

מאוחר  ת חנוכת החומה אמנם נזכרת  ח שמ(.  היום הרת עולםאש השנה, וכשיטת ר' אליעזר ראו דברינו  שבריאת האדם תהיה בר
ם ִבְקׁשּו ֶאת הַ ֲחנֻּובַ " :  זכיב  נחמיה  ב  יותר ַלִ ַמת ְירּוׁשָּ ם ַלֲעׂשֹּת ֲחנֻכָּ ַכת חוֹּ לִָּ ם ַלֲהִביָאם ִלירּוׁשָּ תָּ מֹּ ל ְמקוֹּ דוֹּת ּוְבִׁש ְלִוִים ִמכָּ ה ּוְבתוֹּ יר ה ְוִׂשְמחָּ

ּוְבִכנֹּ  ִלים  ְנבָּ ו- מקשר פסוק זה למסופר בפרקים ודעת מקרא  ", אך פירוש  תרוֹּ ְמִצְלַּתִים  ים הייתה  וכת חומות ירושלמשער שחנח 
הסכוליון תענית  )במגילת  תשרי  הכו  בחודש  ואולי  באלול  ארבעה  או  באייר  לשבעה  ירושלים"  שור  "חנוכת  שם    ונהמתוארכת 

ם  ירושלים )"  חומהבהשלמת  כינוס העם באחד בתשרי קשור  זי  אם אכן כך, אלת הבנייה(.  להתח ַלִ ַמת ְירּוׁשָּ ְוֹלא  ְלכּו ְוִנְבֶנה ֶאת חוֹּ
ד ֶחְר נִ  הְהֶיה עוֹּ  . ן ירושלים ל שבי ציון נכרך בעבותות יישוב הארץ ובנייש ראש השנהיש לעם סיבה טובה לשמוח. "( ופָּ

,  )יום לאחר אסרו חג  החגלאחר  מתקיים  בראש השנה, אבל  חמיה בכינוס  נדחה ע"י עזרא ונעם להתאבל ולקיים יום צום  רצון ה  28
ת הסקירות ההיסטוריות  בכינוס זה זכינו לאח  .(אסרו חגתענית וצום ב   ם מכאן על איסורש שלומדיוי,  א אראו ירושלמי עבודה זרה  

ציאת מצרים וקריעת ים סוף, מתן  , דרך ימאברהם )שמכונה כאן אברם, פעם יחידה במקרא לאחר שינוי שמו(  :המפורטות במקרא
  עדו   ,ליהם והגלות שנגזרה עבית ראשון  אנשי  ה בחטאי  ', וכל, כיבוש הארץ וכו ארבעים שנות המדברחטא העגל,  ,  והשבת  תורה

ָאֶרץ ֲאֶׁשר נָּ בסוף פרק ט בנחמיה: "  , ככתובהעגום  י במצבם הנוכחילהכרת אנשי בית שנ ִדים ְוהָּ ֵתינּו  ִהֵנה ֲאַנְחנּו ַהיוֹּם ֲעבָּ ה ַלֲאבֹּ ַתּתָּ
: ֶליהָּ ִדים עָּ ּה ִהֵנה ֲאַנְחנּו ֲעבָּ ל ֶאת ִפְריָּּה ְוֶאת טּובָּ כֹּ הּוְתבּו   ֶלא  ּה ַמְרבָּ ֵלינּו ְבחַ   ָאתָּ ה עָּ ַתּתָּ ִכים ֲאֶׁשר נָּ ְׁש ַלְמלָּ ֵתינּו מֹּ ְגִויֹּ ְוַעל  אוֵתינּו  ִלים  ּטֹּ

ְחנּו ה ֲאנָּ לָּ ה ְגדוֹּ רָּ נָּם ּוְבצָּ אפשר    שם השוונו סקירה זו עם סקירות אחרות.  סקירות היסטוריות במקראראו דברינו  ".  ּוִבְבֶהְמֵּתנּו ִכְרצוֹּ
אש השנה  שמחת רלאחר ימי , נוס זהשלא נזכר כאן. כך או כך, כי ותשובה זה הוא הפיצוי ליום הכיפורים ווידוי ,כינוס צום ואבל ש

גם במצבם הקשה. ומה נאמר   חגי תשרישקיימו את  שבי ציון  שלתעצומות הנפש את   טאשעזרא ונחמיה כפו על העם, מב וסוכות 
 . ?במצבנו אנחנו

  ה' אלהי "ב )על בסיס תוספתא תענית א יג( שבמקדש לא היו אומרים אמן אחר הברכות כי אם: "ברוך  ראו בגמרא תענית טז ע  29
 ועד העולם". ישראל מן העולם 

באיזה שם ברך עזרא את    ינוס העם, היכן הוצב מגדל העץ עליו עמד עזרא? והשני:היכן היה כחד:  א הגמרא דנה כאן בשני נושאים:    30
  אידך יש שם איסור מר את השם המפורש ומוהדברים תלויים זה בזה משום שרק בעזרה שהיא חלק ממקום המקדש מותר לו  העם?

יזור הר הבית המקודש, כנראה על מנת לאפשר למירב מאמצת את הדעה שהכינוס היה מחוץ לאה שהגמרא  ה. סוף דבר, נראשל בניי
והגמרא ממשיכה מיד   בראש השנה.  נוסמפי עזרא היה בגדר "הוראת שעה". כך בכים  שהקהל להשתתף, והשמעת השם המפורש  

 . רועים לכינוס יום הצום בכ"ד בתשרי ומחברת את שני האי
להלן    ל והרג את כל הצדיקים והגלה את ישראל מארצם.את ההיכ  רע שהחריב את המקדש )הראשון( ושרףויי ליצר ה  וייתרגום:    31

 נמשיך בתרגום הגמרא לעברית. 
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מבית קדשי  גור אריה של אש  ין  שלושה ימים ושלושה לילות ונמסר להם. יצא כמ   בתענית... ישבו    32. "אמת"

  33." )זכריה ה ח(ויאמר זאת הרשעה" :רא דעבודה זרה, שנאמרצי  יינוה שראל:להו נביא ליהקדשים. אמר 

ָכל זֹאת ֲאנ   נּוּובְּׁ ת    חְּׁ ל הֶ   יםֹכרְּׁ ע  ים וְּׁ ב  ֹכתְּׁ ֵינּו ֹכֲהנֵ ָחתּום ָשֵר ֲאָמָנה וְּׁ ו  י  ...  ינּו:ינּו לְּׁ ד  ל ֲאֵחיֶהם א  ים ע  יק  ֲחז  ים  ֶהם ּוֵרימ  ָבא 

בּוָעה ָלֶלֶכת בְּׁ  ׁשְּׁ ָאָלה ּוב  ֲעשֹובְּׁ ל  מֹור וְּׁ ׁשְּׁ ל  ים וְּׁ י ד ֹמֶׁשה ֶעֶבד ָהֱאֹלה  ָנה בְּׁ ּתְּׁ ים ֲאֶׁשר נ  ת ָהֱאֹלה  ֹות ה'  ָכל מ  ת  ת אֶ תֹור  צְּׁ

פָ  ׁשְּׁ ֻחקָ  ָטיוֲאֹדֵנינּו ּומ   34(. ל- אי  נחמיה  ) יו:וְּׁ

 תכתבו ותחתמו    שנה טובה ל 

 35לשנת חיים וקיימים 

 ים י המ לק ח מ

ואת   ,וכל המסתעף מקריאה זו  , התרגום, את קריאת התורהחדשו את חגי תשרי עזרא ושבי ציון לא רק    :ונים אחר מים  

: ניסן, אייר, חודשיםחדשים לעזרא ושבי גולי בבל גם מביאים איתם שמות  ,(לעיל 24והערה )בראשית רבה שינוי הכתב 

לה לא היו להם שמות  י כי מתחבשמות יב ב על שינוי זה: "  ן נמלצים של רמב"תשרי וכו'. ראו דבריו ה,  אלולסיון, תמוז,  

י ח : בל כאשר עלינו מבבל ונתקיים מה שאמר הכתובא .ר ליציאת מצריםלה היה מניינם זכי חבה בזה, כי מתי והס  אצלנו 

  קראים בארץ בבל,א החדשים בשם שנוחזרנו לקר ,ז טו()ירמיהו ט ה' אשר העלה ואשר הביא את בני ישראל מארץ צפון 

ופת מעבר של שינוי  נראה שהייתה תק.  החודש הזה לכםבדברינו  מובא    –"  ם יתברך הש   ם עמדנו ומשם העלנולהזכיר כי ש

זה יש להעריך  על רקע  .  )"החודש הראשון"( לשיטה השמיתחודש מהשיטה המספרית על בסיס ניסן  ההתייחסות לשם ה

ואולי בא )שם שמצאנו לראשונה    ולא "תשרי"  רא ונחמיהזבכינוס של עאת השימוש במספר החודש "החודש השביעי"  

   .דש השישי החו  ולא  נזכר חודש "אלול"לצדו  אבל    .הדגיש את ההמשכיות מבית ראשון ל

 

 
 אחרים "שחותמו של הקב"ה הוא אמת".  כלומר שהקב"ה מסכים עם הבקשה לעקירת היצר הרע. ראו בגמרא שם ובמקורות 32
ד בקשו 'בהזדמנות  הרע של עבודה זרה וכיצ  כיצד כלאו את יצרמסופר  ם  הגמרא ש  ובהמשךמבית קודש הקדשים!!  יצר הרע יצא    33

במקור  אגדה זו במלואה  ראו  לאכול.    צאו ביצי תרנגולותלא מבבוקר  משום ש  יצר הרע של עריות והתחרטו על כךאת  גם  לעקור  זו'  
שהעם  וכפי    חר החג )בעצם סמיכות הדרשותה עם התענית ויום הצום שלא מחברת את הכינוס של ראש השנ  אלעניינינו, הגמר  שם.

עקירת יצר הרע של עבודה זרה )לפחות(, מאידך  בשם המפורש מחד גיסא ו  (, ונראה שהשימושביקש לעשות ועזרא היסה אותם
ה שאירע בבית ראשון.  שלא יעלה בגורלם מומחודשת של חיים בארץ , מסמלים את התקוות הגדולות של שבי ציון להתחלה גיסא

, אלא גם התחלה  ראש השנהבתחילת מסכת  משנה  כ  ליובלות, לנטיעה ולירקות"טין ולשמי ראש השנה הוא איפוא לא רק "לשנים ו
ן ָאַמר ה' צְ ב ט(: ")חגי בית שני עליו הבטיח הנביא ין  בנישל  ִראׁשוֹּ ן ִמן הָּ ַאֲחרוֹּ ד ַהַבִית ַהֶזה הָּ ל ִיְהֶיה ְכבוֹּ דוֹּ אוֹּ גָּ ם ַהֶזה ֶאֵּתן  בָּ קוֹּ ת ּוַבמָּ

אוֹּת לוֹּם ְנֻאם ה' ְצבָּ ודעים שתקוות  כיום בריאת העולם )ראו תאריך כ"ה באלול לעיל(. ואנו היום יש השנה שגם נקבע  אוא רה  ".ׁשָּ
 באחרית ימי בית שני   ורדוסשל הזה  התממשו ובית המקדש המפואר שאולי האפיל על זה של מקדש שלמה היה  גדולות אלה לא  

 . שנה( 40-50)תיפקד   לא האריך ימיםהוא  גםו
תיימה בהכרה ההיסטורית לעיל שהס ה. הסקירשבי ציוןמגיע האירוע של כריתת האמנה של ם והתענית צו ם השרי ויותלאחר חגי  34

במילים הפותחות את  עצמו    , היא שמעלה על נס את כריתת האמנה ובאה לידי ביטוי ברור במקראשל שבי ציון   במצבם העגום
ה הזאת הבאה עלינו אנחנו כורתים אמנה להקב"ה להאמין  ל הרעובכ -ובכל זאת  על הפסוק: "רש"י  כל זאת". ראו פירוש  פרק: "ובה

בכל זאת הצרה אנו כורתים לעשות אמנה וקיום ללכת בתורת האלהים  לומר:  וצה  ר  – ובכל זאת  : "מפרש  אבן עזרא , ו"ולבטוח בו
נו היו  ותיהנה אב  ב למעלה שאמרמוס  -ובכל זאת  : "מבאר  מצודת דוד ". ולעמי הארץ  אשר נתנה ביד משה ושלא נתן מבנותינו

גדולה ובכל זאת אנחנו כורתים ברית אמנה ומקוימת לעובדיך  ואנחנו הלא עבדים ובצרה  ,לא עבדוך  ם כל זאתבמלכות ובטובה וע 
 קבלו על עצמם את מצוות המעשרות מיד כשנכנסושבי ציון  ש ל  ". וחז"ל פירשו פסוק זה עוכותבים אותו בספר למען יהיה לזכרון

קדושה ראשונה קדשה    והדבר קשור לסוגיה אםו בימי יהושע  לא עש ש, מה  ו א(ירושלמי  ",  מתחייבה ושון קונראשון רא)"  לארץ
ע"ב, ראו חגיגה ג  )  "קבלו עליהם"אלא שכל חיוב המעשרות והתרומות בימי בית שני הוא מדרבנן  שלשעתה או גם לעתיד לבוא ו

ם ר' יוחנן אם "ראשונים גדולים  קיש במחלוקתו ע ריש ל  טתיוע טוב לשיאולי יש כאן גם סו  ועוד(.  , בראשית רבה צוז ע"א יבמות ט
 . ראו נושא זה בגמרא יומא ט ע"ב. או אחרונים גדולים" 

אמר  וי: "בר( בראשית פרק יח)בושכל טוב  רש  ום הכיפורים, מצאנו במדל ביהכהן הגדותפילת  שיסודו באיחול נאה זה לראש השנה,    35
חיין  ת לשנה הבאה, וכולכם היו  כעת הזא   כון, כי בודאי אשוב בלי ספק, כעת חיה.ונכלומר אמת    ל הדיבור,פָּ שוב אשוב אליך. כָּ 

יים  , כולנו חגל"ט שנת תשע"הבע  בראש השנהלים איש לרעהו שנזכה לעמוד למועד הזה כעת חיה  שאנו מאח". מכאן  וקיימין
ואולי זו עוד סיבה, אם כי עקיפה,  .  של ראש השנהת פקידתה אנו קוראים היום הראשון  שאמו שהמלאך בישר לשרה  , כוקיימים 

 . במועד זה בשנה האחרת את שרהד וה' פקינו השנה שלא הזכרנו בדבר שרה ביום הראשון של ראש  את פקידתלקרי


