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1434מספר , פ"אתש, ניצבים רשתפ

 

  ראש השנה?מאי 
גבעוןדרור 

הצירוף "ראש השנה" אינו מופיע בתורה. 
במקומו אנו מוצאים את הביטוי "ראש 
חדשים", המופיע בהקשר של הציווי הקובע 
מהו החודש שפותח את מחזור השנה. חודש 
האביב, הנקרא כיום חודש ניסן, הוא החודש 

 הראשון בשנה:
אׁשֹון  ים רִׁ ַהֹחֶדׁש ַהֶזה ָלֶכם ֹראׁש ֳחָדׁשִׁ

 (.יב:ב מ'שַהָשָנה ) הּוא ָלֶכם ְלָחְדֵׁשי

ראש השנה אינו מוזכר בתורה בשמו, אלא 
באחד  בתאריך שבו הוא נחוג. ראש השנה חל

בחודש תשרי, שהוא החודש השביעי בשנה 
 שמתחילה בחודש האביב:

ְשָרֵאל ֵלאֹמר ַבֹחֶדׁש  ַדֵבר ֶאל ְבֵני יִׁ
ְהֶיה ָלֶכם ַׁשָבתֹון  י ְבֶאָחד ַלֹחֶדׁש יִׁ יעִׁ ַהְשבִׁ

ְקָרא ֹקֶדׁש ְכרֹון ְתרּוָעה מִׁ  )וי' כג:כד(. זִׁ

ְקָרא  י ְבֶאָחד ַלֹחֶדׁש מִׁ יעִׁ ּוַבֹחֶדׁש ַהְשבִׁ
ְהֶיה ָלֶכם ָּכל   ֹלא ֲעֹבָדה ְמֶלאֶכתֹקֶדׁש יִׁ

ְהֶיה ְתרּוָעה יֹום ַתֲעשּו  מ'ב) ָלֶכם יִׁ
 (.כט:א

במקבץ המצוות של מועדי ה', המובא בויקרא 
כ"ג, אנו מגלים שהאחד בתשרי שונה משאר 
המועדים המקראיים בכך שהוא אינו כולל 

 מצוות עשה.

ים בחג המצות אנו מצווים: " ְבַעת ָימִׁ ׁשִׁ
 :ו(.כג 'וי) "ֹתאֵכלּוַמּצֹות 

ּמֹוְׁשֹבֵתיֶכם בחג השבועות: " יּאּו מִׁ ֶלֶחם ָתבִׁ
ְהֶייָנה ָחֵמץ  ים ֹסֶלת תִׁ ם ְׁשֵני ֶעְשֹרנִׁ ְתנּוָפה ְׁשַתיִׁ

ים לַ  ּכּורִׁ  (.:יז)שם ה'"ֵתָאֶפיָנה בִׁ

ַאְך ֶבָעשֹור ַלֹחֶדׁש " ביום הכיפורים:
ְקָרא ֹקֶדׁש  ים הּוא מִׁ רִׁ פֻּ י ַהֶזה יֹום ַהּכִׁ יעִׁ ַהְשבִׁ

ְהֶיה ָלֶכם  יֶתםיִׁ נִׁ  (.:כז" )שםֶאת ַנְפֹׁשֵתיֶכם ְועִׁ
 

 במתמטיקה שלישי תואר בעל הוא גבעון דרור ר"ד *
 .חישובית

ֹּכת " בסוכות: יםֵתְׁשבּו ַבסֻּ ְבַעת ָימִׁ " ׁשִׁ
 (.:מב)שם

היעדר אזכור של מצוות עשה בולט אף 
יותר בפרק זה, כאשר מבחינים במצוות עשה 

 עבור ימים שאינם ימי שבתון:
ָּמֳחַרת ּוְסַפְרֶתם ּיֹום ַהַשָבת ָלֶכם מִׁ  מִׁ
יֲאֶכם  ַׁשָבתֹות ֶׁשַבע ַהְתנּוָפה ֹעֶמר ֶאת ֲהבִׁ
יֹמת ְהֶייָנה.  ְתמִׁ ָּמֳחַרתתִׁ  ַהַשָבת ַעד מִׁ

ת יעִׁ ְסְפרּו ַהְשבִׁ ים תִׁ שִׁ -יֹום )שם:טו ֲחמִׁ
 טז(.

אם כך, מה בכל זאת מייחד את האחד בחודש 
השביעי משאר ימי השבתון? ֵשם החג כפי 

כ"ג הוא: "שבתון זכרון  שמובא בויקרא
תרועה". זו הפעם הראשונה בתורה שבה 
מופיעה המילה תרועה )או מילה מהשורש 

 ר.ו.ע(.

מהו "זכרון תרועה"? ניתן לקרוא זאת 
בשני אופנים. האופן האחד הוא שהקול 
הרועש של התרועה נועד להזכיר אירוע 
מסוים. למשל, קול התקיעה בחצוצרות הכסף 

להזכיר כינוס של העדה או נועד  )במדבר י'(
של הנשיאים. האופן האחר הוא שתרועה 
מסוימת היא האירוע שצריך לזכור. הציפייה 
של הקורא היא שהתורה תבאר מייד מה 
משתי המשמעויות של זיכרון התרועה, היא 
הנכונה, אך התורה בוחרת בהשהיה 

 1ספרותית.

מייד לאחר מכן, בפרק כ"ה, התורה 
הקרקע. שם אנו נתקלים מפרטת את מצוות 

 במילה "תרועה":

                                                      
בן לאב מצרי ולאם ישראלית.  –סיפור המקלל  1

התנהגותו מעידה שאיננו מבין את הזכות שהתורה 
מעניקה לבעלות על אחוזת קרקע. משמעות 

 הבעלות על קרקע לשיטת פרעה תידון בהמשך.



  

2 

י  עִׁ ְוַהֲעַבְרָת ׁשֹוַפר ְתרּוָעה ַבֹחֶדׁש ַהְשבִׁ
ירּו ׁשֹוָפר  ים ַתֲעבִׁ רִׁ פֻּ ֶבָעשֹור ַלֹחֶדׁש ְביֹום ַהּכִׁ

 (.כה:ט 'ויַאְרְצֶכם ) ְבָכל

התורה מצווה להשתמש בשופרות כדי 
להדהד את קול התרועה בכל הארץ. כדי 

שר של אותה מצווה יש להבין את ההק
 לקרוא את הפסוק הקודם:

ים ֶׁשַבע  ְוָסַפְרָת ְלָך ֶׁשַבע ַׁשְבֹתת ָׁשנִׁ
ים ְוָהיּו ְלָך ְיֵמי ֶׁשַבע  ים ֶׁשַבע ְפָעמִׁ ָׁשנִׁ
ים ָׁשָנה ים ֵתַׁשע ְוַאְרָבעִׁ  .ַׁשְבֹתת ַהָשנִׁ

י  עִׁ ְוַהֲעַבְרָת ׁשֹוַפר ְתרּוָעה ַבֹחֶדׁש ַהְשבִׁ
ירּו ֶבָעשוֹ  ים ַתֲעבִׁ רִׁ פֻּ ר ַלֹחֶדׁש ְביֹום ַהּכִׁ

 ַאְרְצֶכם.  ׁשֹוָפר ְבָכל

התורה מצווה לקיים ספירה מחזורית של 
השנים במבנה דומה לספירת הימים בתקופת 
העומר. כל שבע שנים נמנות כיחידה אחת 
)מחזור שמיטה(. כל שבע יחידות של שמיטה 
נמנות כיחידה אחת )ארבעים ותשע שנים(. 

בעים ותשע השנים נוספת שנה אחת, לאר
וביום הכיפורים של שנת החמישים יש 

 להעביר שופר תרועה בכל הארץ. 

 שנת החמישים היא שנת היובל והדרור:
ים ָׁשָנה  שִׁ ַדְׁשֶתם ֵאת ְׁשַנת ַהֲחמִׁ ְוקִׁ

 יֹוֵבל ֹיְׁשֶביהָ ּוְקָראֶתם ְדרֹור ָבָאֶרץ ְלָכל 
וא ְהֶיה הִׁ יׁש ְוַׁשְבֶתם ָלֶכם תִׁ ָזתוֹ  ֶאל אִׁ  ֲאחֻּ

יׁש בּואֶ  ְואִׁ ְׁשַפְחתֹו ָתׁשֻּ  י(.כה: 'וי) ל מִׁ

בשנה זו מתבצע אתחול מחדש של המערכות 
הכלכליות בעם ישראל. כל החובות נשמטים 
לחלוטין. כל העבדים משוחררים וחוזרים 

הקרקעות חוזרות  –לבתיהם, והחשוב ביותר 
לבעליהן המקוריים. זוהי שנה מכוננת 

דה להבטיח שעוני אינו עובר בירושה, שנוע
ושכל אדם בישראל יקבל הזדמנות לביטחון 

 כלכלי עם חזרתה של אחוזתו לחזקתו.

ְכרֹון ְתרּוָעה" " )וי' כג:כד( הוא ַׁשָבתֹון זִׁ
היום שבו עם ישראל מצווה לזכור מדי שנה 
את תרועת היובל העתידה להגיע בשנת 

 החמישים.

כיצד המשנה מתארת את מהותו של 
חד בתשרי? מסכת 'ראש השנה' היא א

המסכת העוסקת בדיני האחד בתשרי. 
 המסכת נפתחת כך )א, א(:

יָסן  ים ֵהם. ְבֶאָחד ְבנִׁ ַאְרָבָעה ָראֵׁשי ָׁשנִׁ
ים. ְבֶאָחד  ים ְוָלְרָגלִׁ ֹראׁש ַהָשָנה ַלְּמָלכִׁ

י  ֶבֱאלּול ֹראׁש ַהָשָנה ְלַמְעַשר ְבֵהָמה. ַרבִׁ
ים, ְבֶאָחד ֶאְלָעָזר ְוַרבִׁ  ְמעֹון אֹוְמרִׁ י ׁשִׁ

ְׁשֵרי ֹראׁש ַהָשָנה  ְׁשֵרי. ְבֶאָחד ְבתִׁ ְבתִׁ
יָעה  ין ְוַלּיֹוְבלֹות, ַלְנטִׁ טִׁ ים ְוַלְשמִׁ ַלָשנִׁ

  ְוַלְיָרקֹות.

ראש השנה הראשון המוזכר במשנה הוא אחד 
בניסן. אזכור זה מקביל לציווי הראשון בנוגע 

 למחזור שנה:
אׁשֹון ַהֹחֶדׁש ַהזֶ  ים רִׁ ה ָלֶכם ֹראׁש ֳחָדׁשִׁ

 (.יב:ב 'שמַהָשָנה )הּוא ָלֶכם ְלָחְדֵׁשי 

יב ים ְבֹחֶדׁש ָהָאבִׁ  'שמ) ַהּיֹום ַאֶתם ֹיְצאִׁ
 ג:ד(.י

ראש השנה השלישי המוזכר במשנה הוא 
אחד בתשרי. לפי המשנה, האחד בתשרי הוא 

 היום הקובע למעבר:
 משנה לשנה .1
הבאה  מיחידה של שבע שנים ליחידה .2

 של שבע השנים.
מסיום שנת הארבעים ותשע  .3

לתחילת שנת החמישים, ומסיום 
שנת החמישים לתחילת מחזור היובל 

 הבא.

תיאור זה חופף אחד לאחד לציווי 
 המקראי:

יםְוָסַפְרָת ְלָך ֶׁשַבע ַׁשְבֹתת  ֶׁשַבע  ָׁשנִׁ
ים ים ְוָהיּו ְלָך ְיֵמי  ָׁשנִׁ ֶׁשַבע ֶׁשַבע ְפָעמִׁ

ים ָׁשָנהַׁשְבֹתת הַ  ים ֵתַׁשע ְוַאְרָבעִׁ  .ָשנִׁ
י  עִׁ ְוַהֲעַבְרָת ׁשֹוַפר ְתרּוָעה ַבֹחֶדׁש ַהְשבִׁ
ירּו  ים ַתֲעבִׁ רִׁ פֻּ ֶבָעשֹור ַלֹחֶדׁש ְביֹום ַהּכִׁ

 ט(.-ַאְרְצֶכם )וי' כה:ח ׁשֹוָפר ְבָכל

 מתי החלה ספירת השנים?

תרועת היובל, או העברת שופר תרועה 
ת החמישים. האחד ביובל, מתרחשת בשנ

בתשרי הבא פותח את השנה הראשונה 
במחזור החדש. בשפה מתמטית נאמר, 
שהתרועה האחרונה התרחשה בשנת האפס 

 של המחזור החדש.

בתנ"ך ישנם שני תיעודים של התרועה 
 2בשנת האפס במחזור היובל.

 

                                                      
פר יום הכיפורים הראשון הוקרב על ידי אהרון, לא   2

ביום הכיפורים אלא בתום ימי המילואים. באופן 
דומה תרועת היובל הראשונה לא התרחשה בעשור 

 לחודש תשרי אלא בתאריך אחר. 
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 התיעוד הראשון הוא במעמד הר סיני:
ַגע בֹו ָיד ְמֹׁשְך  ...ֹלא תִׁ ֵהָּמה ַיֲעלּו  ַהֹּיֵבלבִׁ

ְהֹית ַהֹבֶקר  ..ָבָהר. י בִׁ יׁשִׁ י ַבּיֹום ַהְשלִׁ ַוְיהִׁ
ים ְוָעָנן ָּכֵבד ַעל ָהָהר  י ֹקֹלת ּוְבָרקִׁ ַוְיהִׁ

 ֲאֶׁשר ָהָעם ַוֶּיֱחַרד ָּכל ְוֹקל ֹׁשָפר ָחָזק ְמֹאד
 טז(.-יט:יג 'שמַבַּמֲחֶנה )

התוכנית המקורית הייתה להתחיל את 
ההתנחלות בכנען כבר בחודש השביעי שבא 
מיד לאחר מעמד הר סיני. זאת כיצד? 
המסלול המתוכנן היה מסיני ישירות לקדש 
ברנע, שהוא שער הכניסה המערבי   אל 
הארץ המובטחת. לאחר מעמד הר סיני שהה 
משה ארבעים יום על ההר + אחד עשר יום 

ברנע )דב' א:ב( + יציאה  מחורב עד קדש
מקדש ברנע למשך ארבעים יום לתור את 
הארץ. סה"כ תשעים ואחד ימים שניתן היה 
לנצל בתקופת הזמן של חלק מחודש סיוון, 
כל תמוז, אב ואלול. מכאן שהאחד בחודש 
השביעי ליציאת מצרים היה אמור לפתוח את 
 השנה הראשונה לשמיטה וליובל בארץ כנען. 

העגל דחה את ההגעה ואולם, חטא 
לקדש ברנע בשנה. כתוצאה מכך, ספירת 
השנים שתוכננה להתחיל באחד בתשרי 
שמייד לאחר מעמד הר סיני, ירדה לטמיון. 
פסל העגל, הוולד של הפרה, היה הקטגור 
שהעיד שעם ישראל אינו ראוי לנחלות 
משפחתיות. משה, כסנגורם של ישראל, שינה 

נייה והלא את רוע הגזירה במשך שהותו הש
ָקַרן עֹור ְפֵני מתוכננת על הר סיני, ובסיומה "

ָּכל ַהשֹוָפרֹות " )שמ' לד:לה(. לפיכך: ֹמֶׁשה
ְפֵני ֶׁשהּוא קרן ֶשל ָפָרה, מִׁ ין חּוץ מִׁ )ראש  ְּכֵׁשרִׁ

שאין קטגור  השנה ג:ג(, והגמרא מסבירה: לפי
 .נעשה סנגור

התיעוד השני הוא בכניסה לארץ כנען 
ת יהושע. תהליך הכיבוש תחת הנהג

וההתנחלות נפתח עם כיבוש העיר יריחו. 
אזור יריחו לא נכבש לצורך התנחלות ואף 
אסור בהתנחלות. הכיבוש מלווה בטקס 
שמבוסס על שימוש בשופרות היובל 

 ובהשמעת תרועת היובל בפני כל העם:
ְבָעה  ְשאּו ׁשִׁ ים יִׁ ְבָעה ֹכֲהנִׁ ׁשֹוְפרֹות ְוׁשִׁ

ים פְ  ַהּיֹוְבלִׁ י לִׁ יעִׁ ֵני ָהָארֹון ּוַבּיֹום ַהְשבִׁ
ים  ים ְוַהֹּכֲהנִׁ יר ֶׁשַבע ְפָעמִׁ ָתֹסבּו ֶאת ָהעִׁ

ְתְקעּו ַבשֹוָפרֹות ְמֹׁשְך ְבֶקֶרן ְוָהָיה  .יִׁ בִׁ
יעּו ַהשֹוָפר קֹול ֶאתְּכָׁשְמֲעֶכם  ַהּיֹוֵבל  ָירִׁ

ְגדֹוָלה ְוָנְפָלה חֹוַמת  ְתרּוָעה ָהָעםָכל 
יר ַתְחֶתי  ה(.-ו:ד )יה'ָה ָהעִׁ

מוטיב הספירה במחזור של שבע מופיע 
בסיפור הפלת החומה באמצעות שבעה 
כוהנים, שבעה שופרות היובל, שבעה ימים, 
וכמובן שבע הקפות ביום השביעי, שמייד 
לאחריהן מעבירים שופר תרועה דרך כל העם. 
כיבוש יריחו התרחש לאחר חג הפסח. האחד 

ריחו פותח בתשרי שלאחר תרועת היובל בי
את הספירה של מחזור היובל הראשון ומחזור 

 השמיטה הראשון. 

 :ב(: ראש השנה א) נסכם במשנה
דֹון, ְבֶפַסח ַעל  ים ָהעֹוָלם נִׁ ְבַאְרָבָעה ְפָרקִׁ
יָלן,  ַהְתבּוָאה, ַבֲעֶצֶרת ַעל ֵפרֹות ָהאִׁ
ין  ְבֹראׁש ַהָשָנה ָּכל ָבֵאי ָהעֹוָלם עֹוְברִׁ

בְ  ג( "ל 'ֵני ָמרֹון, ֶׁשֶנֱאַמר )תהְלָפָניו ּכִׁ
ין ֶאל ָּכל  ָבם, ַהֵּמבִׁ ַהּיֹוֵצר ַיַחד לִׁ

ם. ין ַעל ַהָּמיִׁ דֹונִׁ   ַמֲעֵשיֶהם. ּוֶבָחג נִׁ

בעדר צאן כל העיזים שוות ואין עז אחת 
ששולטת על אחרת. המציאות האנושית 
שונה. חקלאי עלול לגלות פתאום שהאדמה 
מניבה מעט תבואה, שהאילן בקושי נותן 
פירות ושהחורף לא מספיק גשום. כאן נוצרת 
הזדמנות לכרישי נדלן לנצל את מצוקתו 
הכלכלית של החקלאי, ולהשתלט על נחלתו. 

עד להיווצרות של טייקונים מכאן ו
ומונופולים, הדרך קצרה. כך לדוגמה התפתח 
פרעה למונופול דורסני. כדי למנוע סכנות 
מעין אלה, נתן הקב"ה בהר סיני מנגנון פשוט 
של שמיטה ויובל. בראש השנה אנו זוכרים 
את תרועת היובל, העתידה לשדד מערכות 

 ולהעניק לכל באי העולם שוויון הזדמנויות.

 
 מופץ בסיוע קרן הנשיא הדף השבועי
 ומופיע גם באתר המידע שללתורה ולמדע, 

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
http://www1.biu.ac.il/parasha2 

  dafshv@mail.biu.ac.ilל של הדף:"כתובת דוא
ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע 

 בדוא"ל. 
 בר אילן אוניברסיטת -הדף השבועי  

 יש לשמור על קדושת העלון
 
 

 עורך: ד"ר צבי שמעון 
 רחל הכהן שיף: עורכת לשון
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