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חגי תשרי

מה מציין ראש השנה? 

נשאלת  כן  ואם  היסטורי מסוים.  רקע  נקבעו על  בלוח השנה העברי  החגים 
השאלה מהו הרקע ההיסטורי של ראש השנה ועל שום מה אנו חוגגים אותו, 
במיוחד לאור העובדה שאנו מציינים שחג זה הוא "זכר ליציאת מצרים". מה 

הקשר בין יציאת מצרים לראש השנה?

באמצע  חל  החג  שהרי  מאוד,  תמוה  הוא  אף  השנה,  ראש  החג,  של  שמו 
השנה שתחילתה בניסן. גם בתורה לא נאמר בשום מקום שהראשון לחודש 
ל־ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה  השביעי זה ראש השנה, אלא נאמר: "ִמְקָרא־קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ּכָ
רּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם" )במדבר כט א(. כמו כן התורה אינה מציינת את  לֹא ַתֲעׂשּו יֹום ּתְ
תוכנו של החג; אפילו לא נאמר שבחג זה תוקעים בשופר. עניינו של היום הזה, 

אם כן, אינו ברור.

יש מי שיאמר שראש השנה הוא החג שמציין את בריאת העולם, אבל זה 
כתוב  השבת.  יום  הוא  העולם  בריאת  את  מציינים  אנו  שבו  היום  נכון.  לא 
ְוֶאת־ָהָאֶרץ  ַמִים  ֶאת־ַהָשּׁ ה'  ה  ָעָשׂ ָיִמים  ת  ֶשׁ י־ֵשׁ "ִכּ במפורש בעשרת הדיברות: 
ן  ַפׁש" )שמות לא, יז(. ובפרשת ואתחנן יש תוספת: "ַעל־ֵכּ ָנּ ַבת ַוִיּ ִביִעי ָשׁ ּוַבּיֹום ַהְשּׁ
ת )דברים ה, יד(. יום השבת, אם כן, מציין את  ָבּ ָך ה' ֱאלֶֹהיך ַלֲעׂשֹות ֶאת־יֹום ַהַשּׁ ִצְוּ

בריאת העולם. ומה מציין ראש השנה?

)י, ב( נאמר: "תניא רבי אליעזר אומר בתשרי  בתלמוד במסכת ראש השנה 
נברא העולם". אבל זו דעתו של התנא רבי אליעזר, שכן בתורה לא נאמר מתי 
נברא העולם. ורבי יהושע אכן חולק על דעתו: "רבי יהושע אומר בניסן נברא 
העולם". ברור למעלה מכל ספק שגם רבי יהושע, הלוא הוא רבי יהושע בן 
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חנניא, היה חוגג את ראש השנה ואף תוקע בשופר. ולו נשאל מפני מה הוא 
בריאת  זה,  לפי  היום.  באותו  נברא  אומר מפני שהעולם  היה  לא  הוא  חוגג, 
העולם אינה התוכן העיקרי של החג, כי לא ייתכן שתוכנו העיקרי של החג 

יהיה שנוי במחלוקת.

רפורמה בלוח השנה – הכניסה לבמת ההיסטוריה

מהי בכלל משמעות השאלה האם נברא העולם בתשרי או בניסן? הרי גם רבי 
נברא  בתשרי  כי  ובאומרו  בניסן,  מתחילה  העברית  שהשנה  מסכים  אליעזר 
התחיל  שהעולם  אלא  בתשרי  מתחילה  שהשנה  לכך  מתכוון  אינו  העולם, 
בתשרי, שהרי נאמר במפורש בספר שמות )יב, ב(: "ַהחֶֹדׁש ַהֶזּה ]ניסן[ ָלֶכם ֹראׁש 

ָנה".  י ַהָשּׁ ים ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדֵשׁ ֳחָדִשׁ

לפי התורה, הפעולה הראשונה שעושה עם ישראל ברגע שהוא מופיע על 
במת ההיסטוריה היא רפורמה בלוח השנה. אי אפשר להתחיל את ההיסטוריה 
היא  הרפורמה  ואם  השנה.  לוח  את  כול  קודם  לשנות  בלי  ישראל  עם  של 
שמעתה ואילך מתחילה השנה בניסן, נשאלת השאלה מתי החלה השנה קודם 
יציאת  בשנת  יותר,  ומאוחר  בתשרי,  החלה  הקדומה  העתיקה  השנה  לכן? 
מצרים, חידשה הנבואה שנזיז את תחילת השנה בשישה חודשים. יוצא לפי 
זה, שהתורה מותירה בלוח השנה חג קדמון שציין קודם לכן את תחילת השנה.

אבל מנין לנו שבעת העתיקה התחילה השנה בתשרי? בחפירות ארכיאולוגיות 
בבבל נמצאו התכתבויות של המלך חמורבי, שחי פחות או יותר בתקופתו של 
אברהם אבינו, עם נושאי משרות בממלכתו. באחת מהן נותן חמורבי הוראה 
וכי עליהם להוסיף  ובה נאמר שהשנה אינה במקומה  לכוהני המקדש בבבל 
היא  הירחית  שהשנה  מכך  שנובע  שלנו,  השנה  לעיבור  בדומה  שני.  אלול 
בפיגור ביחס לשנה השמשית, מדי כמה שנים היה צורך להוסיף חודש נוסף 
לשנה, ולכן ראה חמורבי לנכון להוסיף עוד חודש לחודש האחרון בשנה, אלול 
שני. ואילו אנו, היות והשנה שלנו מסתיימת בחודש אדר, מוסיפים אדר שני. 

לפי זה ברור שבימי חמורבי תשרי היה החודש הראשון.1 

1. בשפה האכדית חודש אלול נקרא 'אלולו' וחודש תשרי 'תשריתו'.
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הירח,  לפי  שנקבעו  חודשים  ירחיים,  בחודשים  נוהגים  היו  בבבל  כאמור, 
וכך  כולם.  יום  בני שלושים  היו באופן מלאכותי  בעוד שבמצרים החודשים 
היו שנים עשר חודשים בני שלושים יום, סה"כ: 360 יום. אך מאחר שבשנה 
שמשית ישנם 365 יום, היו מוסיפים עוד חמישה ימים שנחשבו כימים 'מחוץ 
לשנה' ונקראו 'הימים הנוראים'. השנה העברית היא בת 355 ימים )כגימטריה 
של 'שנה'( ואם כך יש אצלנו פיגור של עשרה ימים לעומת שנת השמש. לפי 
זה, יש עשרה ימים שהם 'מחוץ לשנה', הלוא הם עשרת ימי תשובה. אלו ימים 
שנמצאים 'מחוץ לזמן'. בימים אלה ניתן לחזור אחורה בזמן ולתקן את חטאי 

העבר.

שמא נאמר מה לנו ולמקורות חיצוניים מהארכיאולוגיה, הרי הדבר כתוב 
במפורש גם בספר מלכים )ח, ב(, שם מסופר כי שלמה המלך אסף את כל ישראל 
עוזיאל,  בן  יונתן  תרגום  ומפרש  ִביִעי".  ְ ַהּשׁ ַהחֶֹדׁש  הּוא  ָחג  ּבֶ ָהֵאָתִנים  ֶיַרח  "ּבְ
ועתה  היו מונים ממנו את השנים,  ש"ירח האיתנים" הוא הירח שהקדמונים 

אנחנו מונים מניסן.

עולם של תשרי ועולם של ניסן 

מדוע הזיזה התורה את ראש השנה מתשרי לניסן? ובכלל, מה משמעות הדבר 
הדבר  הזמנים?  מן  מסוים  בזמן  שלה  השנה  את  להתחיל  מחליטה  שתרבות 

קשור לשתי תפיסות מהותיות של הזמן. 

הזמן יכול להיתפס כנתון פסימי. הזמן 'הורג' אותנו והזמן משנה אותנו. שנה, 
מלשון שינוי – ושינוי נתפס כדבר רע, שהרי מה שהיה לא ישוב עוד לעולם. 
ייעלם מהזיכרון  בונה  נורא. כל מה שהוא  וזה  וכלוא בתוך הזמן,  האדם חי 
הצרפתי  המשורר  בצדק,  אמר,  בנות־תמותה,  הן  התרבויות  הימים.  מן  ביום 
פול ואלרי. גם אם יצליח האדם לבנות תרבות שתשרוד חמשת אלפים שנה, 
כעבור שלושים אלף שנה בקושי יוותר ממנה זכר, ומאה אלף שנה לאחר מכן 
היא תימחק לחלוטין מן הזיכרון. אם כן, קיימת תחושה פסימית בבואנו לגשת 
אל ההיסטוריה. מדובר בתפיסה שרואה את כל העולם כולו כסתיו אחד גדול, 

ולכן התקופה שבה מונים את תחילת הזמן היא הסתיו. זוהי תפיסת ה'תשרי'.
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אבל עם ישראל רואה את ההיסטוריה באופן אחר לגמרי. בתפיסה שלנו אנו 
ָהִמיר ָאֶרץ  ן לֹא־ִניָרא ּבְ נצחיים, ולכן גישתנו אל הזמן היא אופטימית: "ַעל־ּכֵ
ים  ַמִים ַהֲחָדִשׁ ר ַהָשּׁ י ַכֲאֶשׁ ים" )תהלים מו, ג(. כמו כן נאמר, "ִכּ ֵלב ַיּמִ ּוְבמֹוט ָהִרים ּבְ
)ישעיהו  ַזְרֲעֶכם"  ַיֲעמֹד  ן  ֵכּ ְנֻאם־ה'  ְלָפַני  ה עְֹמִדים  ֲאִני עֶֹשׂ ר  ֲאֶשׁ ה  ַהֲחָדָשׁ ְוָהָאֶרץ 

סו, כב(.

רואים  אנו  ההיסטוריה,  במהלך  אותנו  שפקדו  הרבות  הצרות  למרות 
בהיסטוריה הזדמנות להוסיף שכבות נוספות של זהות. מבחינתו מה שהיה לא 
נעלם אלא מתחדש. לפיכך הזמן התואם את החוויה הישראלית של ההיסטוריה 
הוא האביב. המעבר של תחילת השנה מהסתיו לאביב כולל גם את המעבר 
מיחידת הזמן הנקראת 'שנה' ליחידת הזמן הנקראת 'חודש', מלשון התחדשות. 

אין  העולם  באומות  פסימית.  תפיסה  לעומת  אופטימית  בתפיסה  מדובר 
יֹאַמר־ָנא  עּוַרי  ִמּנְ ְצָררּוִני  ת  "ַרּבַ תהלים:  בספר  כבר  נאמר  הדבר  התחדשות. 
ת־ה'  ְרּכַ ּבִ ָהעְֹבִרים  ָאְמרּו  ְולֹא  ִלי...  לֹא־ָיְכלּו  ם  ּגַ עּוָרי  ִמּנְ ְצָררּוִני  ת  ַרּבַ ָרֵאל.  ִיׂשְ
מברכים  העוברים שאינם  הם  מי  ח(.  א-ב;  )קכט,  ה'"  ם  ׁשֵ ּבְ ֶאְתֶכם  ַרְכנּו  ּבֵ ֲאֵליֶכם 
את עם ישראל? אומרים חז"ל, אלו אומות העולם שנקראים "עוברים" כי הם 

עוברים מן העולם.

לכאורה  מהם  כשבאחד  מקבילים,  היסטוריים  מהלכים  שני  אפוא  ישנם 
העולם בלה. ונשאלת השאלה, האם יש לו תיקון?

גם לפי התפיסה האופטימית, בכל זאת השנה איננה אחידה – יש לה התחלה, 
שהכול  בהרגשה  שמחה,  של  בתחושה  מלווה  השנה  תחילת  וסוף.  אמצע 
הספקנו  לא   – החמצה  של  תחושה  מופיעה  לסופה  כשמגיעים  אבל  אפשרי. 
לעשות את כל מה שרצינו. ומתי מתחיל סופה של השנה? באמצע השנה. עד 
אז זו ההתחלה, ומשם ואילך זה הסוף. הלוח העברי בנוי כך שכאשר מגיעים 
השנה.  ראש  יש  חודשים  שישה  כל  מחדש.  אותה  מתחילים  השנה,  לאמצע 
יוצא שהזמן העברי הוא זמן המתחדש פעמיים בשנה בזכות השותפות בלוח 

השנה של הגויים. 

אנו  העולם, שאותו  אומות  הזמן של  את  מציין  חוגגים  השנה שאנו  ראש 
יש  היהודית.  ההיסטוריה  לתוך כלכלת הקודש של  הכנסתו  ידי  על  גואלים 
כאן כוונה של תיקון העולם כולו: "בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו 
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כבני מרון שנאמר 'היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם'" )ראש השנה א, ב(. כל 
האנושות כולה מתרוממת על ידינו.

יוצא שראש השנה הוא חג אוניברסלי, ואם כך נשאלת השאלה האם צודקים 
הגויים באופן שבו הם תופסים את העולם? האם העולם הולך וכלה או שמא 

הדחף החיוני גובר?

ישנו מושג פיזיקלי ידוע בשם 'אנטרופיה', שבצורה פשטנית ניתן להגדירו 
כהתפרקות. היקום כולו מתקדם לקראת מצב של אי־סדר מרבי. העולם הולך 
ונופל. ואם לפעמים דבר מה עולה, זה מקרי, שכן המגמה הכוללת היא נפילה. 

וישנה תפיסה הפוכה, כמו זו של הנרי ברגסון, הטוען שהדחף החיוני הוא 
הנקודה העיקרית במציאות. העולם הולך ומתעלה תמיד. העובדה שיש נפילות 
היא מקרית, ויש להתייחס לנפילות כחלק בלתי נפרד מהצמיחה, כמו שהעלים 
להופיע. אלו שתי תפיסות הפוכות של  יוכלו  או הפרח  כדי שהפרי  נובלים 

הזמן: עולם של תשרי ועולם של ניסן.

מחלוקת רבי יהושע ורבי אלעזר

כדי לברר את הדבר נחזור למחלוקת רבי יהושע ורבי אליעזר:

רבי אליעזר אומר: "בתשרי נברא העולם". כלומר טבע המציאות הוא כפי 
שאומות העולם רואים אותו. ורבי יהושע, שאומר כי "בניסן נברא העולם", 
טוען שעם ישראל צודק ושהתפיסה האופטימית היא המציאות האמיתית. לפי 
רבי אליעזר יוצא שעם ישראל הוא עם פרדוכסלי שמתעלה מעל לטבע, ולפי 
רבי יהושע עם ישראל נמצא בעומק הטבע והוא זה שמגלה את המציאות כפי 

שהיא באמת.

לכאורה רבי אליעזר מגלה יותר אהדה לגויים, שהרי הוא אומר כי הגויים 
צודקים ושהעולם נברא בתשרי. אבל התלמוד סובר ההפך: לפי רבי יהושע 
יש לחסידי אומות העולם חלק לעולם הבא, ולפי רבי אליעזר אין לגויים חלק 
לעולם הבא, גם אם הם במדרגה של חסידי אומות העולם; ואם גוי מעוניין 
בעולם הבא הוא חייב להתגייר. ההלכה בנושא הזה היא כרבי יהושע. כך פוסק 

הרמב"ם וכן שאר הפוסקים. 
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הגישה הקוסמופוליטית של רבי אלעזר

אליעזר  רבי  יהושע.  לרבי  אליעזר  רבי  בין  המחלוקת  יסוד  מהו  להבין  יש 
עם  מגע  לו  שיש  וגילה  ממצרים  יצא  ישראל  עם  העולם.  מאומות  מאוכזב 
נשארו  הן  מדוע  הצטרפו?  לא  העולם  אומות  מדוע  כך  ואם  העליון,  העולם 
בתוך עולם נפול? לכן אין לגויים עולם הבא. ואילו רבי יהושע אומר שכאשר 
עם ישראל יצא ממצרים הוא גילה את הטבע הפנימי של העולם – ולכן ישראל 

מקנים עולם הבא לעולם כולו. ממשיך התלמוד: 

אבות  נולדו  בתשרי  העולם,  נברא  בתשרי  אומר:  אליעזר  רבי 
בתשרי מתו אבות. 

מי הם האבות שנולדו ומתו בתשרי? – אברהם ויעקב. 

בפסח נולד יצחק. בראש השנה נפקדה שרה, רחל וחנה. בראש 
עבודה  בטלה  השנה  בראש  האסורים.  מבית  יוסף  יצא  השנה 

מאבותינו במצרים. בניסן נגאלו בתשרי עתידים להיגאל. 

ברשימה זו של רבי אליעזר כמעט הכול מתרחש בחודש תשרי, מלבד שני 
אומות  ולא  בניסן  נגאל  ישראל  עם  מצרים.  ויציאת  יצחק  לידת  מאורעות: 
על  מוסבים  להיגאל"  עתידים  "בתשרי  אליעזר  רבי  שדברי  ומכאן  העולם, 
כי רק עם  אומות העולם. רבי אליעזר סובר שגאולת מצרים הייתה כישלון 
ישראל נגאל, ולכן לעתיד לבוא אומות העולם ייגאלו בחודש תשרי. זה יהיה 

הפסח שלהם.

יוצא שיש לנו שלושה רגלים: רגל אחד שמציין אירוע מהעבר: פסח; רגל 
שלעתיד  אירוע  שמציין  וסוכות  שבועות,2  ההווה:  של  מאורע  שמציין  שני 

לבוא, הגאולה של אומות העולם. 

אל  יצא  לא  שהדבר  אלא  בפסח,  להיות  אמור  היה  הסוכות  חג  למעשה 
י ֶאת־ ְבּתִ ּכֹות הֹוׁשַ י ַבּסֻ הפועל. נאמר בספר ויקרא )כג, מב(: "ְלַמַען ֵיְדעּו דֹרֵֹתיֶכם ּכִ

ָרֵאל  ְסעּו ְבֵני־ִיְשׂ הֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים". כמו כן נאמר: "ַוִיּ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ּבְ

2. על לימוד התורה דרשו חז"ל )רש"י, תבוא שלישית ביתרו יג, י( "בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. 
כאילו קבלתים היום מהר סיני. כאילו בו ביום נצטווית עליהם". 
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ָתה" )שמות יב, לז(, וזה היה ביום הראשון של פסח. ואם הכול היה  ֵמַרְעְמֵסס ֻסֹכּ
מתבצע לפי התוכנית המקורית, אזי ההיסטוריה של בני ישראל וההיסטוריה 
של אומות העולם היו מתלכדות וסוכות היה חל בפסח. לו זה היה קורה, היינו 
אוכלים מצות בתוך הסוכה וחוגגים את חג השבועות ושמחת תורה במימונה. 
יום הכיפורים היה חל בשבת הגדול והיינו תוקעים בשופר בראש חודש ניסן. 

כל החגים היו מרוכזים בעשרים ואחת יום.

אבל במציאות ההיסטוריה של אומות העולם וההיסטוריה של עם ישראל 
נפרדו ולכן חג הפסח נחלק לשני חגים: חלק אחד מתרחש באביב והחלק השני 
העולם  אומות  יכירו  לבוא  שלעתיד  כך  על  רבות  מדברים  הנביאים  בסתיו. 
ה'  ם  ׁשֵ ּבְ ם  ֻכּלָ ִלְקרֹא  ְברּוָרה  ָפה  ׂשָ ים  ֶאל־ַעּמִ ֶאְהּפְֹך  י־ָאז  "ּכִ ישראל:  באלוהי 
ֶכם ֶאָחד" )צפניה ג, ט(. והנביא זכריה אומר שלעתיד לבוא יעלו הגויים  ְלָעְבדֹו ׁשְ
ִאים  ַהּבָ ל־ַהּגֹוִים  ִמּכָ ל־ַהּנֹוָתר  ּכָ "ְוָהָיה  ולזבוח:  לרגל בחג הסוכות להשתחוות 
ֶאת־ַחג  ְוָלחֹג  ְצָבאֹות  ה'  ְלֶמֶלְך  ֲחוֹ ת  ּתַ ְלִהׁשְ ָנה  ְבׁשָ ָנה  ׁשָ י  ִמּדֵ ְוָעלּו  ם  לִָ ַעל־ְירּוׁשָ
נוהרים אלפי  יוספוס פלביוס מספר שבחג הסוכות היו  ואכן  )יד, טז(.  ּכֹות"  ַהּסֻ

גויים לבית המקדש.

אומות  לכל  והכוונה  להיגאל",  עתידים  "בתשרי  אליעזר  רבי  לפי  כן,  אם 
העולם. ניסן מציין לדעתו את הפרטיקולריזם היהודי. בניסן אנחנו אומרים: 
"שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו 
כי אכל את יעקב ואת נוהו השמו... תרדוף באף ותשמידם...". ואילו בסוכות 

מדברים על שבעים הפרים שכנגד שבעים אומות העולם וכו'. 

ואת  אברהם  את  מכניס  הוא  ולכן  מטבעו  קוסמופוליטי  הוא  אליעזר  רבי 
מן  אחד  נותר  עדיין  אבל  לחודש תשרי.  כן  גם  העולם,  מיסודי  יעקב, שהם 
האבות, יצחק, שלא ניתן להזיזו מפסח. יצחק שייך לחודש ניסן, משום שהוא 
והוא  הדין,  מידת  הוא  יצחק  העולם.  מאומות  הנבדלת  הנקודה  את  מהווה 
מעולם לא יצא מארץ ישראל. עם זאת, יצחק נולד משרה ושרה נפקדה בראש 
הקוסמופוליטי.  לתאריך  שייך  הישראלית  ההתייחדות  שורש  כלומר  השנה. 
בראש השנה נפקדה שרה כדי שייוולד יצחק בפסח. זה אומר שההיריון נמשך 
שישה חודשים, או אולי שבעה אם הייתה זו שנה מעוברת )וזה בהחלט סביר 

כיוון שגם שרה הייתה מעוברת(. 
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תוכנו של ראש השנה ע"פ רבי אליעזר ורבי יהושע

לפי רבי אליעזר מתגלה מהו האירוע שאנחנו חוגגים בראש השנה: 

בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים. 

ועל כך לא חולק רבי יהושע. אין שום חג בתורה שאיננו בא על רקע של 
האבות  הולדת  גם  כמו  לאומי,  אירוע  איננה  העולם  בריאת  לאומי.  אירוע 
ושאר הדברים שציינו. לכן בראש השנה מציינים בקידוש שהוא "זכר ליציאת 
מצרים", ואפשר לדייק ולומר שראש השנה הוא תחילת המאורעות של יציאת 

מצרים. 

עתה נשאל, איזה מאורע אנו חוגגים ביום הכיפורים שגם הוא "זכר ליציאת 
מצרים"? ביום הכיפורים ניתנו הלוחות השניים. לפי זה ראש השנה הוא חג 
החירות ויום הכיפורים הוא יום מתן תורה. ומכאן, חג הפסח הוא דווקא חג 
העבדות, שכן קיבלנו עלינו עול מלכות שמים, ושבועות הוא החג שבו לא 

ניתנה התורה, כי הרי הלוחות הראשונים נשברו. 

מאז המאורע הראשון של ראש השנה, ש"בטלה עבודה מאבותינו במצרים", 
העשרה  בתוך  כלומר  ימים.  ועשרה  שנה  עברו  השניים  הלוחות  לנתינת  עד 
ימים.  ועשרה  שנה  מקופלים  הכיפורים  ליום  השנה  ראש  שבין  הללו  ימים 
באותו פרק זמן התרחש כל התהליך שראשיתו ביציאת מצרים וסופו בקבלת 
המאורעות  השתלשלות  של  סופה  את  מהווה  אפוא  הכיפורים  יום  התורה. 
וראש השנה מהווה את תחילתה. לכן בראש השנה תוכן התפילות עוסק בשנה 
כך,  ואם  שחלפה.  השנה  של  בחטאים  עוסקים  הכיפורים  ביום  ואילו  הבאה 
לאיזו שנה שייכים עשרת הימים שביניהן? לשתיהן ביחד, או ליתר דיוק לאף 
אחת מהן. ולכן כאמור, זהו זמן שהוא 'מחוץ לזמן', שבו ניתן להתעלות מעל 

לזמן ולעשות תשובה.

עתה, כשמובנת יותר המחלוקת, נראה את דברי רבי יהושע: 

רבי יהושע אומר בניסן נברא העולם בניסן נולדו אבות ]אברהם 
ויעקב[ בניסן מתו אבות ]אברהם ויעקב[ בפסח נולד יצחק ]כלומר 
בסופו של דבר כל האבות נולדו בניסן[. בראש השנה נפקדה שרה 
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רחל וחנה, בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים, בראש השנה 
עתידים  בניסן  נגאלו  בניסן  במצרים,  מאבותינו  עבודה  בטלה 

להיגאל.

יהושע, כיוון שהאנושות כבר נגאלה בגאולת ישראל בניסן, אין  לפי רבי 
צורך להזיז את תאריך גאולתה. כשתגיע הגאולה של אומות העולם תהיה זו 
בעצם חזרה על מה שכבר היה, כי באמת האומות כבר נגאלו כולן. רבי יהושע 
משתדל 'לדחוף' כמה שיותר מאורעות לחודש ניסן, אבל ישנם כמה מאורעות 
שבכל זאת שייכים ליסוד האוניברסלי. יציאת יוסף מבית האסורים זו הבשורה 
על  להשפיע  אי אפשר  בכלא  שיוסף  זמן  כל  בגלות.  ההצלחה  של אפשרות 

האומות בגלות, אבל ברגע שהוא יוצא מהכלא הוא יכול לנהל את מצרים.

העולם האידיאלי והעולם המציאותי 

ממשיך התלמוד: 

שנאמר  העולם?  נברא  שבתשרי  מנין  אומר  אליעזר  רבי  תניא 
ויאמר אלוהים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עושה 

פרי למינו. 

כטעם  העץ  שטעם  לכך  הכוונה  פרי",  ש"עץ  אומרת  המפורסמת  הדרשה 
הפרי. אבל רבי אליעזר מפרש אחרת: "עץ שנברא עם פירות". הקב"ה ברא את 

עץ התפוחים עם תפוחים עליו. אומר רבי אליעזר: 

הוה  פירות?  מלא  ואילן  דשאים  מוציאה  שהארץ  חודש  ואיזהו 
אומר זה תשרי. ואותו הפרק זמן רביעה הייתה וירדו גשמים.

ומה אומר רבי יהושע?

רבי יהושע אומר מנין שבניסן נברא העולם? שנאמר ותוצא הארץ 
דשא עשב מזריע זרע ועץ עושה פרי. 

את  שמתחיל  עץ  אלא  פירות,  עליו  שיש  עץ  אינו  פרי"  עושה   "עץ 
תהליך הפרי. 
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הוה  פירות?  מוציא  ואילן  דשאים  מלאה  שהארץ  חודש  ואיזהו 
אומר זה ניסן.

בתורה כתוב גם "עץ פרי" וגם "עושה פרי". נראה כי רבי אליעזר מדבר 
האידיאלי  בעולם  המציאותי.  העולם  על  יהושע  ורבי  האידיאלי  העולם  על 
טעם העץ כטעם הפרי, ומשם לומד רבי אליעזר שהעולם נברא בתשרי. אבל 
רבי  לומד  ומשם  פרי,  עושה  עץ  אלא  הפרי  כטעם  העץ  טעם  אין  במציאות 
יהושע שבניסן נברא העולם. עד כאן נראה ששתי הדעות קרובות זו לזו. עתה 

מתחיל להתברר ההבדל שבין שתי התפיסות:

ואידך נמי הא כתיב עץ עושה פרי? 

מה יעשה רבי אליעזר עם המילים "עץ עושה פרי"? אומר התלמוד: 

ההוא לברכה לדורות הוא דכתיב.

 זו ברכה מכאן ואילך לדורות.

ואידך נמי הא כתיב עץ פרי? 

מה יעשה רבי יהושע עם המילים "עץ פרי"? אומר התלמוד: 

כדרבי יהושע בן לוי דאמר... כל מעשה בראשית בקומתן נבראו 
בדעתן נבראו בצביונם נבראו שנאמר ויכלו השמים והארץ וכל 

צבאם אל תקרי צבאם אלא צביונם. 

הקב"ה שאל את הנבראים אם ברצונם להיברא ואמרו הן, כך מפרש רש"י 
יותר אל ההיסטוריה  קרוב  יהושע  יוצא שרבי  נבראו".  "בדעתן  את המילים 
שהיא אופן הקיום של עם ישראל. לכן הוא משתמש בפסוק "עץ עושה פרי", 
שפירושו ברכה לדורות. לראות ערך מהותי בדורות זו תפיסה יהודית; ואילו 

רבי אליעזר רואה את הדברים מצד ראשיתם, מצד הטבע. ממשיך התלמוד:

רבי אליעזר אומר מנין שבתשרי נולדו אבות? שנאמר )מלכים א, ח(: 
"ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בירח האיתנים בחג". 
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ירח האיתנים הוא ירח שנולדו בו איתני עולם. האיתנים הם אברהם ויעקב. 
הם היסודות של העולם.

מאי משמע דהאי איתן לישנא דתקיפי הוא? 

מהיכן אנו לומדים ש"איתן" פירושו חזק? 

והאיתנים  ה'  ריב  את  הרים  ואומר שמעו  מושבך  איתן  כדכתיב 
מוסדי ארץ ואומר קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ 
הגבעות  על  מקפץ  אבות  בזכות  ההרים  על  מדלג  הגבעות.  על 

בזכות אמהות. 

רבי אליעזר רואה את האבות כמו סלעים, כמו איתני הטבע.

רבי יהושע אומר מנין שבניסן נולדו אבות שנאמר ויהי בשמונים 
בשנה  מצרים  ישראל מארץ  בני  לצאת  מאות שנה  וארבע  שנה 

הרביעית בחדש זיו בירח שנולדו בו זיותני עולם. 

האור בא לעולם דרך האבות. 

ואידך נמי הכתיב בירח האיתנים?

מה יעשה רבי יהושע עם הביטוי "ירח האיתנים"?

התם דתקיפי במצות. 

רבי  התורה.  לאיתני  אם  כי  הטבע  לאיתני  הכוונה  אין  יהושע  רבי  לדעת 
יהושע מחפש את המימד האנושי, לא את המימד הטבעי. המימד האנושי שייך 

לישראל והמימד הטבעי לאומות העולם.

ואידך נמי הכתיב בחדש זיו? 

מה יעשה רבי אליעזר עם "חודש זיו" שמרמז ל"זיותני עולם"?

ההוא דאית ביה זיוא לאילני. 
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זיו באילנות. הוא רואה את האור  רבי אליעזר מסביר שהכוונה לכך שיש 
בטבע ולא באדם.

המלכת הקב"ה והעמידה למשפט 

נחזור להתבונן בתוכנו של ראש השנה. בראש השנה אנחנו שבים אל החירות 
המקורית שלנו. מי שהוא בן־חורין יכול לקבל עול מלכות ואז הוא גם יכול 
לעמוד למשפט. זהו המקור לשני המאפיינים של החג: המלכת הקב"ה והעמידה 
שבשנת  במפורש  כתוב  מלך.  עליו  אין  בן־חורין  אינו  האדם  אם  למשפט. 
היובל, שהיא שנת החירות, תוקעים בשופר ביום הכיפורים. בימי קדם, כשרצו 
להמליך מלך היו תוקעים בשופר, ושנת היובל התחילה בהמלכת המלך. על 
כך אומרים חז"ל )שאילתות, שאילתא קצג, וכפה"נ כך גרס בספרא(: "אמר הקב"ה המליכוני 
עליכם בשופר של חירות". לכאורה ההמלכה והחירות הן תרתי דסתרי. אבל 
מצד האמת הקב"ה איננו חפץ למלוך על עבדים, הוא רוצה למלוך על בני־

חורין. כמו כן, אם האדם הוא בן־חורין ואחראי על עצמו, אפשר לשפוט אותו. 
מכאן המימד של יום הדין בראש השנה, ומכאן נובע אופיו הכפול של היום, 
יום של חרדה. האדם שמח כי הוא נפגש עם מקור  יום שמח וגם  שהוא גם 

החיים, ובו בזמן חרד כי המפגש הזה שופט אותו.

יום הכיפורים 

טבעית  נטייה  יש  בסתיו  בסתיו?  דווקא  חלים  התשובה  ימי  עשרת  מדוע 
לההביל את העולם, כלומר לראות את העולם כהבל, כחסר משמעות, עולם 
הולך ונעלם. במצב זה נוח לה לנפש לשוב למקורה, לכן עושים תשובה בימים 
הללו. לשוב בתשובה, אין הכוונה לחזור לקיים מצוות שכן קיום המצוות הוא 
ְבקֹלֹו  ַמְעּתָ  ְוׁשָ ֱאלֶֹהיָך  ַעד־ה'  ְבּתָ  "ְוׁשַ ל, ב(  )דברים  תוצאה של התשובה, שנאמר 
ָך ַהּיֹום". התשובה עצמה היא תנועה טבעית של הנשמה  ר־ָאנִֹכי ְמַצּוְ כֹל ֲאׁשֶ ּכְ
המשתוקקת אל בית אביה, והגעגוע הזה מתרחש במיוחד בתקופת הסתיו. הוא 

מתחיל בחודש אלול ומסתיים ביום הכיפורים וסוכות. 

האם כל התורה כולה היא התשובה? לא, שאם לא כן הנטייה הכללית של 
המציאות תהיה האפסיות, ויהיה צורך בתנועה הפוכה של עשיית תשובה על 

התשובה. נבאר את הדברים:
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הכרחי  זה  דבר  הזה.  העולם  של  החיוניות  לאובדן  לנזק,  גורמת  התשובה 
מכיוון שהאדם חטא ומי שהחטיא אותו זה העולם – על כן הוא נאלץ לפרוש 
הפרישה  של  מהחטא  בתשובה  לשוב  עליו  שאז  אלא  מה.  לזמן  העולם  מן 
ולחזור אל העולם. לכן במוצאי יום הכיפורים אנו עושים דבר מופלא: אוכלים. 
יש שיאמרו כי אנו אוכלים מפני שהצום הסתיים. אבל האמת היא שבמוצאי 
יום הכיפורים אנחנו כלל לא רעבים. הרמ"א כותב להלכה שהסעודה שבסיום 
הצום היא סעודת מצווה, ויש לערוך שולחן כמו בשבת עם בשר ויין ולחם 
ונרות. לכאורה אם הצום הוא דבר אידיאלי, מדוע לשבור אותו בסעודת מלכים 
הכיפורים.  יום  מוצאי  של  המאכל  היא  הצום  שמטרת  זה,  לפי  יוצא  שכזו? 
המבחן האמיתי של התשובה הוא השמחה בעולם הזה, לכן אנו חייבים לאכול. 
המטרה של כל התהליך זו האכילה, ההתפייסות של הקודש עם העולם, שכן 

מצד הקדושה של הנשמה יש קרע בין האדם לבין העולם.

לפי זה גם מובן סדר החגים בשנה: החג הראשון הוא חג הפסח והחג האחרון 
)מדאורייתא( הוא שמחת תורה. שמחת תורה הוא המגמה של כל החגים ולכן 
זהו החג הקדוש ביותר בלוח העברי. בחג הראשון, בפסח, אין לחם. בחג השני, 
בשבועות, יש לחם, אבל לא ישנים כל הלילה. בראש השנה יש לחם וישנים 
בלילה, אבל חרדים כל היום. ביום הכיפורים כלל לא אוכלים ועומדים על 
ולאכול  לישון  סוף  סוף  ואפשר  סוכות  חג  כשמגיע  ואז,  היום;  כל  הרגליים 
תורה,  המיוחל, שמחת  היום  מגיע  בסוף  רק  אותנו מהבית.  'זורקים'   - לחם 
שבו מותר לישון, לאכול לחם, לשבת בבית; ואז אנחנו כל כך שמחים, שאנו 

רוקדים כל היום.

חג הסוכות

בחג הפסח יש שמונה ימים: שבעה ימים מהיום הראשון של פסח עד שביעי של 
פסח, וחג השבועות שהוא היום השמיני. בחג הפסח יצאנו לחירות פוליטית 

ובחג השבועות מגיעים לחירות רוחנית.

אם חג הסוכות הוא העתקה של חג הפסח, לכאורה המבנה היה אמור להיות 
זהה: שבעת ימי סוכות, ולאחר חמישים יום חג שמחת תורה. אבל לא כך הדבר. 
היום השמיני של פסח נדחה בשבעה שבועות מפני טומאת מצרים שהייתה 
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שסופרת  נקיים  שבעה  כמו  טהרה,  של  שבועות  שבעה  ונדרשו  בנו,  אחוזה 
האישה כדי להיטהר לבעלה. עם ישראל היה צריך לעבור תהליך של תיקון 

הנפש כדי להיות ראוי לשמוע את דבר ה' בהר סיני. 

אולם לעתיד לבוא יתחדש מצב שטומאת מצרים אינה אחוזה בנו. לכן חג 
התורה של תשרי )שמחת תורה( מופיע מיד בסיומו של חג הגאולה )סוכות(. 
בחודש תשרי, לפני חג הגאולה, ישנו יום הכיפורים. ביום זה אנו מסלקים את 
הרע מן העולם ואז משתקף העולם העתידי, המושלם, שבו אין שטן ואין יצר 

הרע ואפשר מיד לשמוח בשמחת התורה ביום השמיני.

ו  ּיֹום ַההּוא ֵעׂשָ ב ּבַ ׁשָ דברים אלה מפורשים בתורה עצמה )בראשית לג טז-יז(: "ַוּיָ
ִעיָרה" - נשלח השעיר לעזאזל - "ְוַיֲעקֹב ָנַסע ֻסּכָֹתה". בעקבות שילוח  ְלַדְרּכֹו ׂשֵ
ה  ִית ּוְלִמְקֵנהּו ָעׂשָ ֶבן לֹו ּבָ השעיר של יום הכיפורים אפשר לנסוע לסוכות: "ַוּיִ
קֹום ֻסּכֹות". יעקב בונה לעצמו בית כי הוא אינו צריך  ם־ַהּמָ ן ָקָרא ׁשֵ ֻסּכֹת ַעל־ּכֵ
סוכה. מצד עצמו הוא כבר במדרגת שמחת תורה. אבל מקנהו, כל הנשמות 
התלויות בו, עדיין לא במדרגה הזו ולכן הוא צריך סוכה. זהו יסוד המחלוקת 
בין רבי יהודה לחכמים, אם הסוכה צריכה להיות דירת עראי או דירת קבע. 
חכמים אומרים שהסוכה צריכה להיות דירת ארעי, כי טרם הגענו למדרגה של 
קדושת קבע בתוך הבית. ואילו רבי יהודה לומד הלכות סוכה מבית המקדש, 
שהוא הסוכה האידיאלית, והמקדש הוא דווקא דירת קבע. מחלוקת זו בעצם 

משקפת את ההבדל בין יעקב לבין מקנהו. 

שלושה מועדים של תשובה 

סוכות הוא אחד משלושת הרגלים שבהם אנחנו מצווים לעלות לרגל ולראות 
את פני ה'. המצווה הזו חלה בפסח, בשבועות ובסוכות. וישנם עוד שלושה 
הכיפורים  יום  השנה,  ראש   – ה'  פני  את  לראות  מצווה  אין  שבהם  מועדים 

ושמיני עצרת, הלוא הוא שמחת תורה.

יש קרבן מוסף ששונה מכל קורבנות המוספים.  בשלושת המועדים הללו 
בקרבן מוסף רגיל מקריבים שני פרים ואיל אחד. כך זה בראש חודש, בפסח 
וכך גם בשבועות ובסוכות )בסוכות מספר הפרים משתנה(. אבל בראש השנה, 
ביום הכיפורים ובשמחת תורה המוסף הוא פר אחד, איל אחד, שבעה כבשים 
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ושעיר אחד לחטאת. התורה עצמה רומזת לנו ששלושת החגים הללו קשורים 
זה בזה. בימים האלה אנחנו לא נפגשים עם פני ה' אלא לפני ולפנים. בתוך 

הפנים של הפנים. זה מפגש עמוק יותר כי אלו ימי תשובה.

הרגלים הם ימי שמחה – האדם נפגש עם ה'. אבל בשלושת ימי התשובה 
הללו הוא חוזר אל מקור החיים: ביום הכיפורים המפגש הוא בקודש הקודשים. 
הכהן הגדול נכנס לפני ולפנים. בראש השנה אין תוקעים בשופר של פרה כי 
זה מזכיר את חטא העגל, והכלל הוא ש"אין קטגור נעשה סנגור" )ראש השנה כו, 
זהב. שואל התלמוד  בגדי  ללא  הקודשים  לקודש  נכנס  הגדול  הכהן  לכן  א(. 
)שם(, והרי איננו תוקעים בשופר בקודש הקודשים אלא בחצר המקדש? אלא 

ש"כיוון דלזכרון קאתי כלפנים דמי" – כיוון שהשופר בא לשם זיכרון התקיעה 
בו, התקיעה היא כאילו לפני ולפנים. 

אם כן, יש לפני ולפנים במקום: קודש הקודשים ביום הכיפורים; ויש לפני 
ולפנים בזמן: בראש השנה ולפני ולפנים בנפש – בשמחת תורה. על התורה 
"מפנינים,  א(:  יג,  )הוריות  חז"ל  ואומרים  טו(  ג,  )משלי  ִניִנים"  ִמְפּ ִהיא  "ְיָקָרה  נאמר 
מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים". כך שישנם שלושה אופנים של כניסה לפני 

ולפנים: בעולם, בשנה ובנפש )כסדר הידוע מספר יצירה(.

שלושה אופני תשובה – אהבה, יראה ושמחה

שלושת האופנים הללו של המפגש עם ה' הם שלושה אופנים שונים של תשובה. 
אומר רבי יהודה הלוי, שכדי להתקרב אל ה' יש צורך בשלוש התנהגויות של 
חוזרים בתשובה  אנחנו  בראש השנה  והשמחה.  היראה  האהבה,  הנפש, שהן 
תשובה  זו  תורה  ובשמחת  מיראה  בתשובה  חוזרים  הכיפורים  ביום  מאהבה, 

משמחה.

שלוש המגמות הללו בתשובה מכוונות כנגד שלוש מדרגות בעם ישראל: 
הצדיקים חוזרים בתשובה מאהבה, הבינוניים חוזרים בתשובה מיראה והרשעים 
חוזרים משמחה. את הרשע ניתן לתקן על ידי השמחה. האדם נעשה רשע כי 
מרוצה,  נראה  הרשע  אם  גם  העולם.  פסימית של  תפיסה  לו  יש  עצוב;  הוא 
אין זה אומר שהוא שמח. ספרם של הצדיקים הוא ה'נועם אלימלך', שעניינו 
הדרכות לצדיקים. ספר התניא הוא ספרם של הבינוניים, וספרם של הרשעים 
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הוא 'ליקוטי מוהר"ן', שבא להעלות את האדם ממדרגתו היותר נמוכה. רבי 
נחמן מברסלב פונה אל האדם ואומר: תשמח! אין ייאוש בעולם כלל וכו'.3 

בראש השנה עושים תשובה מאהבה. אסור להזכיר חטאים, אין וידוי בראש 
השנה ותוכן התפילות עוסק בהמלכת הקב"ה, בבריאת העולם, תחיית המתים 
ומתן תורה. את הסליחות בסגנון יום הכיפורים מפסיקים לומר בראש השנה, 
שכן אז אנו יוצאים מהקטנות ומסתכלים על העולם מתוך גדלות. כיוון שיש 
לאדם עם מה להזדהות, ממילא הוא מואס בחטא בקלות. לכן, כשמגיע יום 
שלו  ההכרה  את  לנתק  לו  קל  חטאיו,  את  לפרט  נדרש  הוא  שבו  הכיפורים 
מן הרצון בחטא כי הוא כבר אוהב את ה' מראש השנה. אז הוא יכול לחזור 

בתשובה מיראה ביום הכיפורים ולהגיע לתשובה משמחה בשמחת תורה.

שלושת האבות - שלושה נתיבי תשובה ותיקון

כמו כן, ישנה הקבלה בין אבות האומה לבין שלושת נתיבי התשובה הללו, 
כאשר יצחק אבינו הוא הלוחם הגדול לתקן את שפיכות הדמים בעולם, אברהם 

אבינו הוא המתקן את העבודה הזרה ויעקב אבינו מתקן את גילוי העריות. 

ראש השנה שייך לעבודתו של יצחק אבינו. יצחק היה כל כולו אהבה. הוא 
היה מוכן להקריב את עצמו.4 מה שאין כן אברהם שהיה מוכן להקריב את 
ה" )בראשית כב, יב(. לכן יצחק אבינו 'מככב'  י־ְיֵרא ֱאלִֹהים ַאָתּ בנו, עליו נאמר "ִכּ
השופר.  באמצעות  יצחק  של  ֵאילֹו  את  מזכירים  ואנו  השנה,  ראש  בתפילות 

יצחק מתקן את חטא שפיכות הדמים בכך שהוא מוכן למסור את נפשו.

מתקן  אברהם  אבינו.  אברהם  של  המיוחדת  לעבודתו  שייך  הכיפורים  יום 
את חטא העבודה זרה. ביום הכיפורים ישנה עבודה מיוחדת במינה: לוקחים 
וגורל אחד לעזאזל.  לה'  גורל אחד   – גורלות  ומטילים עליהם  שני שעירים 
אלא  ביותר?  הקדוש  ביום  הזו  הדואליות  עם  הייחוד מסתדרת  אמונת  כיצד 

3. חידוש זה, שליקוטי מוהר"ן הוא ספרם של הרשעים, שמעתי מפי הרב יצחק גינזבורג.

4. הביטוי 'פחד יצחק' אינו בא לומר שיצחק ירא, אלא שהוא מוכן לשלם את המחיר של מה שהוא 
מקבל. יצחק הוא מידת הדין ולכן הוא מלא אהבה. בפרשת עקדת יצחק נאמר: "והאלוהים ניסה את 
אברהם". מדוע לא נאמר 'והאלוהים ניסה את יצחק'? כי עבור יצחק זה כלל לא היה ניסיון. הוא 
משלם את המחיר של עצמו, כמו שנאמר גם על רבי עקיבא שקיים את פסוק "ואהבת את ה' אלוהיך" 

דווקא במותו, כשמסר את נפשו על קידוש ה'.
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נאמר שעזאזל זה מקום. מקום של צוקים. ואם כך הדבר, לכאורה היה צריך 
להיכתב 'אחד למזבח ואחד לעזאזל', אבל נאמר "אחד לה'", משמע שמדובר 

כאן באלוה ולא במקום. 

שכל  מתברר  הזה  במעשה  הקב"ה.  עזאזל?  את  להזין  עלינו  ציווה  ומי 
הפרנסה של עזאזל באה מאת ה' – ומכאן שאין עזאזל. זוהי אמונת הייחוד 
בכל תוקפה. לכן אמרו חז"ל שהשטן מקטרג בכל השנה מלבד ביום הכיפורים. 
'השטן' בגימטריה 364, וזה מרמז על 365 יום חסר אחד שבו השטן לא פועל. 
כולו  ואז מתברר שהוא  מזונו  הזמן שבו השטן מקבל את  זה  הכיפורים  יום 

משועבד למי שציווה לתת לו את מזונו. אם כן, אין עזאזל בעולם.

יעקב אבינו מתקן את חטא גילוי עריות. מדוע יש גילוי עריות בעולם? כי 
אין שמחה. הנטייה אחר יצרא דעריות נובעת מכך שאדם מבקש למצוא בדרך 
ובטלה  בטלה  לידי  בא  מוצא,  אינו  וכאשר  לחיים;  ומידית משמעות  מהירה 
מביאה אותו לידי זימה וכו'. ברגע שהאדם שמח, כעצת רבי נחמן מברסלב, 

אפשר לתקן גם את היצר הזה. 

שמחת בית השואבה

ידי מידתו של  גילוי עריות על  בחג הסוכות, כאמור, אנו מתקנים את חטא 
יעקב אבינו, שעליו נאמר "ְוַיֲעקֹב ָנַסע ֻסּכָֹתה". ואמרו חז"ל )סוכה נה, א(: "מי שלא 
ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו", ומכאן שיש בחג הסוכות 
יום טוב ראשון  )שם(, ש"במוצאי  שמחה שלא מהעולם הזה. והמשנה אומרת 
של חג יורדים לעזרת הנשים". עזרת הנשים הוא המקום שבו ישנה שליטה 
של היצרים, "ומתקנים שם תיקון גדול". זהו התיקון האחרון, התיקון שלעתיד 
לבוא. בעולם הזה יש רק ספקות, יש 'תיקו', כי חסר השער החמישים של 'נון 

שערי בינה'. כשיוסיפו ל'תיקו' את הנון, נגיע לתיקון. 

מהו התיקון הגדול שעשו בשמחת בית השואבה? אומר התלמוד )שם נה, ב(, 
שעשו מחיצה בין הגברים והנשים וכך יצר הרע לא היה שולט בהם, וע"י זה 
הרגישו מעין התיקון שלעתיד לבוא. כמו כן היו מדליקים נרות. בתוך השמן 
"מבלאי  עשויות  היו  שהפתילות  )שם(  המשנה  ואומרת  פתילות,  מניחים  היו 
מכנסי כוהנים ומהמיניהם". "המינה" זו חגורה. היו לוקחים את מכנסי הכוהנים 
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ואת החגורות שהתבלו, חותכים אותם לרצועות ומכינים מהן פתילות. שואלים 
הם  שאף  הכוהנים  של  מהכובעים  הפתילות  את  הכינו  לא  מדוע  התוספות: 
למדי:  ברורה  התשובה  אבל  משיבים,  אינם  התוספות  מפשתן?  עשויים  היו 
המכנסיים והחגורות שייכים למקום של יצרא דעריות, וזה מה שהם באו לתקן.

ומי התיר להם לעשות  ייתכן שעשו מחיצה  ושואל: איך  ממשיך התלמוד 
כן? הרי כל מבנה המקדש נעשה על פי נביאים, ואם הנביאים לא הורו לעשות 
מחיצה, הרי כל תוספת על המבנה זו עבירה. ועונה התלמוד, שהם למדו זאת 
מפסוק בזכריה. הנביא זכריה מתאר את המספד הגדול שיהיה לעתיד לבוא 
בירושלים, ושם מתואר שהגברים יעמדו בצד אחד והנשים בצד אחד. מכאן, 
אומר התלמוד, שמותר לעשות מחיצה במקדש בזמנים של שמחה או מספד. 
בזמנים אלו יש לאדם רגשות עזים שמתפרצים החוצה, ואז גם היצרים יכולים 
לפעול, לכן יש צורך בהפרדה. כל זה היה נכון בימי בית שני, שאז הסתלקה 
שכינה והיה צורך במחיצה, אבל בימי בית ראשון הקדושה הייתה כזו, שגם 

בזמן שמחה היו הגברים והנשים מעורבים.

ונשים מאשר  גברים  יותר  נכחו  - שבו  – הקהל  נוסף  היה מעמד  במקדש 
בשמחת בית השואבה ולא הייתה מחיצה. מדוע בשמחת בית השואבה אנחנו 
חוששים מקלות ראש ואילו ב'הקהל', שבו מתאסף כל העם, גברים נשים וטף, 
לא חוששים ולא שמים מחיצה? אלא שבמצוות הקהל המלך היה קורא בתורה, 

וכשיש תורה אין יצר הרע.5 

מצוות סוכה

נמצאנו למדים שחג הסוכות הוא חג שיש בו ציפייה לתיקון העולם, ולכן זהו 
החג של הצחוק, כפי שנלמד בהמשך. חג הסוכות הוא גם חג פסטורלי שיש בו 

התפייסות עם הטבע. החג הוא כולו ירוק: הסכך, ארבעת המינים וכו'. 

בהקשר זה נתבונן בדברי התלמוד במסכת עבודה זרה בפרק הראשון: 

לבוא  לעתיד  שמלאי,  רבי  ואיתימא  פפא  בר  חנינא  רבי  דרש 
הקב"ה מביא ספר תורה ומניחו בחיקו ואומר למי שעסק בה יבוא 

ויטול שכרו. 

5. מכאן נובע המנהג הספרדי להסיט את הווילון בעזרת הנשים בזמן הוצאת ספר התורה.
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ישנו קריטריון שעל פיו יישפטו בני האדם והוא: מי שעסק בתורה.

מיד מתקבצים ובאים כל האומות בערבוביה שנאמר כל הגויים 
נקבצו יחדיו. 

בערבוביה,  באות  האומות  בתורה.  העסק  על  שכר  לבקש  רוצים  הגויים 
במהלך  שמתפתחת  נטייה  זו  הלאומית.  ההבדלה  לביטול  היא  והכוונה 
ההיסטוריה - לבטל את ההבדלה בין העמים, מעין קולקטיביזציה של הזהות 

האנושית.

אמר להם הקב"ה אל תיכנסו אלי בערבוביא אלא תיכנס אלי כל 
אלא  לאום  ואין  לאומים  ויאספו  שנאמר  וסופריה  ואומה  אומה 

מלכות שנאמר ולאום מלאום יאמץ. 

יוגוסלביה  ביניהם.  ניתן לשפוט את הקיבוצים האנושיים ללא הבחנה  לא 
מלאכותית,  מדינה  הייתה  יוגוסלביה  לדבר.  עכשווית  דוגמה  היא  לשעבר, 
והאומה  הקרואטית  האומה  ביניהן  אומות,  שש  בה  חברות  שהיו  פדרציה 
הסרבית. אבל אי אפשר היה לשפוט אותן יחד, כי הקרואטים שיתפו פעולה 
עם הנאצים והסרבים נלחמו בנאצים. לכן אומר הקב"ה – אל תיכנסו לפניי 
בערבוביה. צריך קודם כול לפרק את יוגוסלביה כדי שניתן יהיה לדון כל עם 

ועם לפי התנהגותו המוסרית.

ליערבבו  דלא  היכי  כי  אלא  הקב"ה?  קמי  ערבוביא  איכא  ומי 
אינהו בהדי הדדי דלישמעו מאי דאמר להו ]וכי יש ערבוביה לפני 
הקב"ה? אלא כדי שלא יתערבבו זה בזה וישמעו מה שה' יאמר 

להם[.

מטרה ההבדלה היא כדי שהאומות ישמעו. 

מיד נכנסה לפניו מלכות רומי תחלה מ"ט משום דחשיבא ומנלן 
דחשיבא דכתיב ותאכל כל ארעא ותדושינה ותדוקינה אמר רבי 
יוחנן זו רומי חייבת שטבעה יצא בכל העולם...אמר להם הקב"ה 

במאי עסקתם. 
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אומר הקב"ה לאומות, ספרו קצת מה עשיתן במהלך ההיסטוריה.

מרחצאות  הרבה  תקנינו  שווקים  הרבה  רבש"ע  לפניו  אומרים 
בשביל  אלא  עשינו  לא  וכולם  הרבינו  וזהב  כסף  הרבה  עשינו 

ישראל כדי שיתעסקו בתורה. 

האם יש בטענה הזו ממש? כמובן. הרי כשעומדים לפני בית דין של מעלה 
ואם  בעולם,  לפעול  צריכה  לישראל  הקב"ה  שנתן  התורה  לשקר.  אפשר  אי 
העולם היה נשאר פרימיטיבי, ללא ציוויליזציה, איזו מין תורה הייתה לנו? לכן 
אומרים הרומאים לקב"ה, ובצדק, אנחנו עשינו את העבודה; יישבנו ושיכללנו 
את העולם. בנינו את הציוויליזציה האנושית ועתה יש משמעות לתורה שנתת 

לעם ישראל.

אמר להם הקב"ה שוטים שבעולם כל מה שעשיתם לצורך עצמכם 
עשיתם. 

הקב"ה אינו שולל את טענתם, אלא אומר שכל מה שעשו לעצמם עשו.

תקנתם שווקים להושיב בהן זונות מרחצאות לעדן בהן עצמכם 
ה' צבאות  נאם  ולי הזהב  לי הכסף  וזהב שלי הוא שנאמר  כסף 
כלום יש בכם מגיד זאת שנאמר מי בכם יגיד זאת ואין זאת אלא 

תורה שנאמר וזאת התורה אשר שם משה מיד יצאו בפחי נפש. 

בתחילת התהליך הציוויליזציוני, יש אצל אומות העולם כוונה אידיאליסטית. 
אבל עד מהרה התהליך הופך להיות אימפריאליסטי עם גוון של נגיעה אישית, 
וזו אחת הטרגדיות הגדולות של העולם. לפני כמאתיים שנה התחוללה המהפכה 
הצרפתית. בתחילת הדרך היא נקראה 'המהפכה הצרפתית האוניברסלית', אבל 
תוך חמש עשרה שנה קם האימפריאליזם של נפוליאון שכבש את כל אירופה 
בשם האוניברסליות הזו. למעשה נפוליאון שיעבד את אירופה לטובת צרפת 

והתרבות הצרפתית. 

ממשיך התלמוד: 

יצאת מלכות רומי ונכנסה מלכות פרס אחריה מאי טעמא דהא 
חשיבא בתרה ומנלן דכתיב וארו חיוא אחרי תנינא דמיא לדוב 
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ותני רב יוסף אלו פרסיים שאוכלין ושותין כדוב ומסורבלין בשר 
כדוב ומגדלין שער כדוב ואין להם מנוחה כדוב אמר להם הקב"ה 
במאי עסקתם אומרים לפניו רבש"ע הרבה גשרים גשרנו הרבה 
כרכים כבשנו הרבה מלחמות עשינו וכולם לא עשינו אלא בשביל 

ישראל כדי שיתעסקו בתורה. 

כמו רומי, גם פרס טוענים: אנחנו כבשנו את העולם, בנינו גשרים ותעלות 
ומסילות ברזל, וכל זה בשביל ישראל.

אמר להם הקב"ה כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם תקנתם 
גשרים ליטול מהם מכס כרכים לעשות בהם אנגריא מלחמות אני 
עשיתי שנאמר ה' איש מלחמה כלום יש בכם מגיד זאת שנאמר 
מי בכם יגיד זאת ואין זאת אלא תורה שנאמר וזאת התורה אשר 

שם משה מיד יצאו מלפניו בפחי נפש...

כך מנסות כל האומות ללא הצלחה לטעון את טענותיהן. לפי זה יש להבין 
מיהו עם ישראל. עם ישראל הוא נשמת האנושות. אם נערבב את כל האומות 
תתקבל תערובת שנקראת ישראל. לכן עם ישראל נקרא 'אדם', כי הוא תמצית 

האנושות.

לו:  ואומרות  הקב"ה  אל  העולם  אומות  באות  התלמוד,  מספר  בהמשך, 
"רבש"ע תנה לנו מראש ונעשנה". כלומר ההיסטוריה נכשלה, וכיוון שכך תן 

לנו הזדמנות נוספת. 

יאכל  שבת  בערב  שטרח  מי  שבעולם  שוטים  הקב"ה  להן  אמר 
בשבת מי שלא טרח בערב שבת מהיכן יאכל בשבת אלא אף על 

פי כן מצוה קלה יש לי וסוכה שמה לכו ועשו אותה.

לזכות בשכרה של  הזדמנות  העולם  לאומות  הקב"ה  נותן  הימים  באחרית 
תורה על ידי מצוות סוכה. מהי מצוות סוכה? סוכה היא סמל השלום. נאמר 
בחז"ל: "כל האזרח בישראל ישבו בסוכות - שראויים כל ישראל לישב בסוכה 
אחת" )סוכה כז, ב(. לעומת הלולב, שצריך כל אדם ואדם לרכוש לעצמו, שנאמר 
ם ָלֶכם", במצוות סוכה יכול האדם להיכנס לסוכה שאינה  )ויקרא כג, ז( "ּוְלַקְחֶתּ

שלו ולצאת ידי חובת סוכה. הסוכה אפוא מצביעה על הצד המחבר את כולם. 
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שאלו את הרמ"א, רבי משה בן איסרליש, גדול פוסקי אשכנז במאה ה־16, 
האם סוכה שאינה נשמרת מפני גנבים היא כשרה?6 מדובר היה בסוכה שעשו 
היה  יכול  ודרכם  רווחים,  ביניהם  שהיו  מקרשים  עשויה  שהייתה  בקראקוב, 
הגנב להכניס את ידו ולגנוב מהסוכה. ענה להם הרמ"א: כיוון שחז"ל אמרו 
שראויים כל ישראל לישב בסוכה אחת, והרי אי אפשר לכל ישראל בלי גנב 
אחד, ואם ההלכה אומרת שיש מקום לגנב בתוך הסוכה, קל וחומר שהוא יכול 

להכניס אליה רק את ידו. 

נותן  שהקב"ה  המצווה  זו  סוכה  מצוות  לשלום.  כינוי  היא  הסוכה  כן,  אם 
לאומות העולם, ומשמעות הדבר היא שבאחרית הימים ישנו בירור אם ניתן 
אומות  החליטו  השנייה  העולם  מלחמת  שלאחר  ראינו  ואכן  שלום.  לעשות 
האומות  האו"ם,   – עולמית  סוכה  שיבנה  בינלאומי  ארגון  להקים  העולם 

המאוחדות. ממשיך התלמוד:

ומי מצית אמרת הכי והא אמר רבי יהושע בן לוי מאי דכתיב אשר 
אנכי מצוך היום היום לעשותם ולא למחר לעשותם היום לעשותם 
ולא היום ליטול שכר אלא שאין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו.

הקב"ה אינו מתנהג בעריצות עם הבריות. 

ואמאי קרי ליה מצוה קלה? משום דלית ביה חסרון כיס.

כמו  כסף,  ללא  סוכה  לבנות  גם  ואפשר  יקר,  דבר  אינה  סוכה  של  בנייה 
ניתן לעשות סוכה מהפסולת  ְקֶבָך".  ּוִמִיּ ְרְנָך  "ִמָגּ יג(  טז,  )דברים  שאומרת התורה 
של הגורן והיקב. גם לעשות שלום לא עולה כסף. הכסף נצרך למלחמות, לא 

לשלום. 

מיד כל אחד ואחד נוטל והולך ועושה סוכה בראש גגו והקדוש 
ואחד  אחד  וכל  תמוז  בתקופת  חמה  עליהם  מקדיר  הוא  ברוך 
ונשליכה  מוסרותימו  את  ננתקה  שנאמר  ויוצא  בסוכתו  מבעט 

ממנו עבותימו.

אינו כשר  ולכן  בו  לדור  מסוכן שאי אפשר  מקום  זהו  שודדים,  בה  להיכנס  יכולים  אם  6. שהרי 
לסוכה. השואל הסתפק אם הדבר נכון גם לגבי גנב.
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יהיה שרב כבד בשעה שהגויים ישבו בסוכה – והם ייצאו ממנה ויבעטו בה. 
מה פירוש הדבר שיהיה חם מאוד? שיעשו שלום עד שיהיה חם, כלומר עד 
שהתנאים לא יהיו כל כך נוחים. האלימות אפוא צפויה לחזור בשלב כלשהו, 

ואז אפילו האו"ם ישלח כוחות משלו למלחמה. 

עם  בטרוניא  בא  הוא  ברוך  הקדוש  אין  אמרת  והא  מקדיר? 
בריותיו! משום דישראל נמי זימני דמשכא להו תקופת תמוז עד 

חגא והוי להו צערא.

גם אצל היהודים תקופת תמוז נמשכת לעתים עד סוכות ואז קשה לשבת 
גם  ישראל.  עם  עומד  שבו  מבחן  באותו  הגויים  את  בוחנים  כלומר  בסוכה. 

אנחנו עושים לפעמים מלחמות.

והאמר רבא מצטער פטור מן הסוכה!

הרי זה בסדר שיוצאים להילחם בעת הצורך. 

נהי דפטור בעוטי מי מבעטי?

זו  בסוכה  שלהם  הבעיטה  אבל  מהסוכה,  זה  במצב  פטורים  הגויים  אמנם 
שהוא  כך  על  מצטער  הוא  מצטער,  מדין  הסוכה  מן  יוצא  כשיהודי  הבעיה. 
מצטער. קשה לו שהוא איבד את מצוות סוכה כי הוא חפץ בה. מה שאין כן 
אצל אומות העולם, כשמגיע זמן של מלחמה יש תחושה של שחרור. סוף סוף 
אפשר להרוג. לפי זה המבחן של אומות העולם באחרית הימים יהיה במידת 

רצינותם כלפי השלום.

מיד הקב"ה יושב ומשחק עליהן שנאמר יושב בשמים ישחק.

כלומר הקב"ה משתמש בחוש הומור. 

א"ר יצחק אין שחוק לפני הקב"ה אלא אותו היום בלבד.

הקב"ה יתבדח רק לעתיד לבוא. 

יום הקב"ה משחק עם הלוויתן, שנאמר  בהמשך שואל התלמוד, הרי בכל 
ֶחק־ּבֹו".  )תהלים קד, כו( "ִלְוָיָתן ֶזה־ָיַצְרָתּ ְלַשׂ
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אינו  בריותיו  ועל  משחק  בריותיו  עם  יצחק  בר  נחמן  רב  אמר 
משחק אלא אותו היום בלבד.

לבין  יום,  בכל  שזה  בריותיו'  עם  'לשחק  בין  התלמוד,  משיב  הבדל,  יש 
'לשחוק על בריותיו', כלומר 'הומור שחור', שזה שמור לעתיד לבוא. 'משחק 
יכולתם, לפי מה  נותן אושר לבני האדם כפי  עם בריותיו', משמע שהקב"ה 
שהם מסוגלים לתפוס. אבל הקב"ה אינו יכול לצחוק על בריותיו בעולם הזה, 
כיוון שהם לא יעמדו בכך. הדבר נמצא מעבר ליכולת התפיסה האנושית. לכן 
הקב"ה יצחק על בריותיו רק לעתיד לבוא, ב"אותו היום" . הצחוק הוא פריצה 
של הגבולות, מלשון 'צא־חוק'. החוק הוא מוגבל – ויש מה שיוצא מן החוק. 

אלו הן מדרגות עליונות שתתגלינה רק באחרית הימים.


