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המרכז לתרבות ישראל

ראש השנה
דבר העורך לראש השנה תשס"ט

נאחל לכולנו שתהיה זו אכן שנה טובה. 

שנה של שקט ושלווה. שנה של גשמים בעיתם. שנה ללא שחיתויות. שנה של תום. שנת שלום. 

כל שנה אנו מברכים זה את זה: "תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה". 

כל סוף הוא גם התחלה חדשה. האם שמתם לב, חודש אלול )האחרון בחודשי השנה( מתחיל באות א' 

ואילו חודש תשרי - המתחיל באות ת' - פותח את השנה החדשה.

בחוברת הסיום של י"ב, לקראת הגיוס לצבא, כתב גיורא: "אני לא מבין, מסיימים או מתחילים?". 

"גם", עניתי לו. הסיום וההתחלה כה קרובים זה לזה ובו זמנית כה רחוקים, כמו הזריחה בתחילתו של 

יום והשקיעה בסיומו. 

על פי מסכת ראש השנה במשנה ישנם ארבעה ראשי שנה, לא אחד: 

"באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים; 

באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה… 

באחד בתשרי ראש השנה לשנים ולשמיטין, וליובלות, לנטיעה ולירקות; 

באחד בשבט ראש השנה לאילן...בית הלל אומרים בחמישה עשר בו".

אני מקווה שקריאת המאמרים שלפניכם תסייע לנו להבין מדוע רבו )מלשון, הרבה וארבעה( ראשי 

השנה בתרבות שלנו.

השנה, לקראת סוף יולי, קבלתי מכתב מהדס פרנס: 

שלוםד"ראיציקפלג,
ברשימתהחוברות"עלימועד",לאמצאתיחוברתהעוסקתבראשהשנה.כסטודנטית
בביתברל,וכמורהמתחילה,אנינעזרתבחוברותהללוכדילהעשיראתתלמידי.

האםהופקהחוברתשעוסקתבראשהשנה?
אםכן,אחפשהבספריה,ואםלא,אנימקווהשבעתידתופקהחוברת.

בברכה,      
הדספרנס     

הדס היקרה, אני שמח למלא את בקשתך ומקווה שאכן תלמידיך יתעשרו גם הפעם.
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בשנה שעברה הוצאנו חוברת שהוקדשה ליום הכיפורים ולימים הנוראים. במקור חשבנו על הוצאת 

חוברת אחת שתכלול גם את ראש השנה וגם את יום הכיפורים. אתם מוזמנים לגלוש באתר המכללה 

ולאתר בו את המאמרים ליום הכיפורים, כתובת האתר:  

אני מקווה שתזכו לקריאה מהנה ומועילה.

ומה יש לנו הפעם: 

ד"ר יוסי רוט, במדורו הקבוע 'מונחים לחג', מביא מבחר מונחים ומושגים לראש השנה. לידיעתכם, 

מונחים ליום הכיפורים מופיעים באתר המכללה הנזכר לעיל.

"ראש השנה  אותנו במאמר בשם:  הנמצאת בשליחות המדינה ברומא, מעשירה  ד"ר אמירה מאיר, 

במקרא". אמירה מתמודדת עם השאלות הבאות: מהו שמו המקראי של א' בתשרי? מהו תוכנו של יום 

זה על פי המקרא? האם אמנם ציין יום זה את ראשיתה של השנה? האם הצירוף "ראש השנה" מופיע 

במקרא במשמעות אחרת? 

ד"ר ציפי יבין, כותבת על "ראש השנה בספרות המקראית ובשירה המסופוטמית". ציפי עורכת השוואה 

בין הספרות המקראית )ובעיקר מזמורי תהילים( למזמורי הכתרת המלך האלוהי בבבל ושואלת שתי 

שאלות: האחת - כיצד נסביר את הדמיון הרב ביניהם? והשנייה - האם יש בכך עדות לקיומם של טקסי 

הכתרת מלך בראש השנה בישראל בעת העתיקה?  

ד"ר יפה בנימיני, בחרה לחשוף בפנינו את הפיוט הפותח במילים: "היום תאמצנו". 

"השיר מושר בחגיגיות רבה, כשכל הקהל בבית הכנסת עומד על רגליו ודלתות ארון הקודש פתוחות. התקווה 

היא, שבמקביל לדלתות אלו יהיו פתוחים גם שערי השמים, כדי שהתפילות והבקשות תעבורנה בהם, והן 

תתקבלנה ותתגשמנה". שליח הציבור שר פסוקית וכל הקהל עונה בהתרוממות הרוח ובקול רם "אמן".

עזרא שפרוט, ברשימה קצרה בשם: "סעודת ראש השנה", מציג בפנינו "מנהג עתיק", הוא "האירוע 

המשפחתי בערב ראש השנה ובערב היום הראשון של ראש השנה לערוך סעודת ברכות מיוחדת )ויש 

המכנים אותה "סדר" לראש השנה(". עזרא צרף לרשימתו איור בו ניתן לראות נוסח ברכות של העדה 

הטריפוליטאית ושל יהודי ארצות הבלקן )טורקיה, בולגריה, יוון וכו'(.

במדור פרפראות הפעם סיפור על מדוע נפסקה תקיעת השופר? הסיפור לקוח מספרו של אליעזר 

מרכוס, חג לעם, ירושלים, 1990.

אחת המצוות המאפיינות את ראש השנה היא התקיעה בשופר )= “יֹום ְּתרּוָעה” - במדבר כט 1(. 

יעל ערן, במאמרה "השופרות של יריחו", כותבת על תפקידי השופר במקרא. 

מוטי לקסמן ברשימתו מתייחס למקומן של התפילות בימים הנוראים. מוטי מצטט מדברי הנביא ישעיהו: 

ישעיהו באמת סבור שאין להתפלל,  ושואל: “האם  )ישעיהו א 15(  ֵאינֶנִּי שֵֹמַע”  ְתפִלָּה  י ַתְרּבּו  כִּ “גַּם 

שאלוהים אינו שומע תפילת בני-עמו?”.

השנה  זו  מועד'  'עלי  להוצאת  תרומתו  על  מאיר,  לשגיא  חמה  תודה  לסיום, 

השלישית. תודות לרויטל רוזנשטרום, המעצבת של המכללה האקדמית בית 

ברל, על עיצובו המרשים. 

ממחשב)ות( העורך    

    ד"ר איציק פלג
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מבחר מונחים ומושגים לראש השנה
ד"ר יוסף רוט רותם

ראש השנה - תחילת )=ראש( השנה. היום הראשון הפותח את השנה החדשה. ימים א' וב' בתשרי הם 

ראש השנה ליהודים. הראשון בינואר הוא ראש השנה האזרחי. הן ראש השנה האזרחי והן ראש 

השנה היהודי נחשבים כימי חג. ראש השנה היהודי לעולם לא יחול בימים ראשון, רביעי ושישי 

שבשבוע )לפי הכלל: לא אד"ו ראש(.

במקרא - א' בניסן הוא ראש השנה: "ַהחֶֹדׁש ַהּזֶה )=חודש ניסן( לָכֶם ֹראׁש ֳחדִָׁשים ִראׁשוֹן הּוא לָכֶם לְָחְדֵׁשי 

ַהָּׁשנָה" )שמות יב 2(. 

במשנה - )מסכת ראש השנה, פרק א' משנה א( נמנו: "ארבעה ראשי שנים הם: באחד בניסן ראש השנה 

למלכים ולרגלים; באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה… באחד בתשרי ראש השנה לשנים 

ולשמיטין, וליובלות, לנטיעה ולירקות; באחד בשבט ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי, בית 

הלל אומרים בחמישה עשר בו".

ביהדות של ימינו - הנסמכת על התורה שבעל-פה, ראש השנה הוא חג הנחוג לכבוד תחילת השנה 

בימים א' וב' בתשרי. 

אצל הקראים - הוא נחגג רק ביום א' בתשרי. חגיגת שני ימים אצל היהודים החיים בישראל   

הופכת את ראש השנה לחג יוצא דופן. שכן, כל החגים הנחגגים בישראל הם בני יום אחד בלבד, 

שלא כמו החגים הנחגגים בגולה ששם לכל חג מתלווה "יום טוב שני של גלויות". ראש השנה 

הנחגג בישראל הוא, כאמור, בן שני ימים, יום א' ויום ב' בתשרי, כמו שהוא נחגג בגלות.

ראש השנה במקרא - כאמור, המקרא "אינו מכיר" את המונח "ראש השנה". רק פעם אחת בלבד מופיע 

במקרא הכינוי "ראש השנה" ואין זה ברור אם הכוונה היא למושג ראש השנה שאנחנו משתמשים 

בו היום: "ְּבעְֶׂשִרים וְָחֵמׁש ָׁשנָה לְגָלּוֵתנּו, ְּבֹראׁש הַָּׁשנָה, ֶּבעָׂשֹור )=היום העשירי( לַחֶֹדׁש..." )יחזקאל 

מ 1(. מדבריו של יחזקאל לא ברור לאיזה חודש הוא התכוון, תשרי או ניסן.

יום תרועה - במקרא בא המונח יום תרועה: "ּוַבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבֶאָחד לַחֶֹדׁש ִמְקָרא ֹקֶדׁש יְִהיֶה לָכֶם ָּכל 

ְמלֶאכֶת עֲבֹדָה ֹלא ַתעֲׂשּו יֹום ְּתרּוָעה יִהְיֶה לָכֶם" )במדבר כט 1(. ובספר ויקרא: "ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביעִי 

רּוָעה ִמְקָרא ֹקֶדׁש" )כג 24(. המונח "תרועה" פירושו  ְּבֶאָחד לַחֶֹדׁש יְִהיֶה לָכֶם ַׁשָּבתֹון ִזְכרוֹן תְּ

השמעת קול )צעקה( של המוני בני אדם לשמחה, או לאבל או למלחמה. יש שהצעקה ההמונית 

הזאת מלווה בהשמעת קול שופר. זאת הסיבה מדוע הקראים אינם משמיעים בראש השנה את 

תקיעת השופר ומסתפקים בהגבהת קולותיהם. ביהדות המנהג )כנראה כנגד מנהג הקראים( 

הוא להשמיע קול תקיעת שופר לצורך קיום הצו האלוהי: "יֹום ְּתרּוָעה יְִהיֶה לָכֶם".  

זיכרון תרועה - בספר ויקרא בא המונח "זִכְרֹון ְּתרּועָה". המונח "זִכְרֹון ְּתרּועָה" מתפרש, גם מן הערבית, 

כיום של אמירת שבח והלל )לה' כמובן(. אולם, המילה זיכרון הוצאה על-ידי חז"ל מפשוטה 
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והורחבה. לפיכך מובן הביטוי: "זִכְרֹון ְּתרּוָעה" הוא תקיעה בשופר למען זיכרון התוקעים )לפני 

האלוהים(. בלשון אחרת: ראש השנה הוא בעצם "יום הזיכרון". המובן הוא: יום שבו התוקעים 

בשופר זוכרים את המעשים שעשו במשך השנה )=חשבון נפש(, וזוכרים את מקומם האמיתי 

בעולם. מעשה חשבון הנפש שאדם מתבקש לעשות, לפחות, אחת לשנה יש לו חשיבות רבה 

ואי עשייה מתרכזת בשני  ופסיכולוגית. שנה שלמה של עשייה  מאוד מבחינה אישית, דתית 

ימים אלה. ובימים אלה מתבקש אדם לערוך את חשבון הנפש תוך כדי נטילת אחריות אישית 

הנשענת על כוח שיפוטו וחופש הבחירה שבידו. חוויה כזו, אם היא מתרחשת באמת עשויה 

לחולל באדם מפנה. בלשון הדתית מכנים זאת: חזרה בתשובה. הכוונה היא שלאור "חשבון 

הנפש" שאדם ערך עם עצמו, הוא ישפר ויתקן את מעשיו ואת התנהגותו המוסרית. מעשה 

ה"חזרה בתשובה" הוא בבחינת פתיחת דף חדש לאחר שהעבר הכושל נמחק. יש במחשבה 

כזאת משום עידוד רב ותקווה לעתיד.

יום הזיכרון יום חשבון נפש - אולם המובן העיקרי של הביטוי "יום הזיכרון" הוא יום שבו האלוהים זוכר 

ופוקד את בריותיו בכלל ובני האדם בפרט: "אתה זוכר מעשי עולם ופוקד כל יצורי קדם…". 

כלומר יום שבו אלוהים בא חשבון עם יצוריו ושופט אותם על מעשיהם ומחדליהם. היינו, יום 

הדין. האגדה המאוחרת מספרת על "שלושה ספרים הנפתחים בראש השנה: אחד של רשעים 

גמורים, אחד של צדיקים גמורים ואחד של בינוניים. צדיקים גמורים נכתבין ונחתמין לאלתר 

)וזה כמובן, הרוב(  ונחתמין לאלתר למיתה. בינוניים  )=מיד( לחיים. רשעים גמורים נכתבין 

תלויים ועומדין מראש השנה ועד יום הכיפורים. זכו - נכתבין לחיים. לא זכו - נכתבין למיתה". 

לפיכך אחד מן המאפיינים של ראש השנה היא תחושת "אימת הדין". 

אחד לחודש השביעי בימי עזרא ונחמיה - בספר נחמיה )ח 12-2( מסופר שכל העם התאסף "וַּיִָביא 

עֶזְָרא ַהּכֹהֵן ֶאת ַהּתֹוָרה לִפְנֵי ַהָּקָהל ֵמִאיׁש וְַעד ִאָּׁשה וְכֹל ֵמִבין לְִׁשמַֹע ְּביֹום ֶאָחד לַחֶֹדׁש ַהְּׁשִביעִי...

וַּיְִקְראּו ַבֵּספֶר ְּבתֹוַרת הָאֱֹלהִים ְמפָֹרׁש וְׂשֹום ֶׂשכֶל וַּיִָבינּו ַּבִּמְקָרא: )ט( וַּיֹאֶמר נְֶחְמיָה...וְעֶזְָרא הַּכֹהֵן... 

לְָכל ָהָעם ַהּיֹום ָקֹדׁש הּוא לַה' ֱאֹלֵהיכֶם ַאל ִּתְתַאְּבלּו וְַאל ִּתְבּכּו ּכִי בֹוכִים ָּכל ָהָעם ּכְָׁשְמָעם ֶאת 

וַּיֹאֶמר לֶָהם לְכּו ִאכְלּו ַמְׁשַמּנִים ּוְׁשתּו ַמְמַּתִּקים וְִׁשלְחּו ָמנֹות לְֵאין נָכֹון לֹו ּכִי  ּדְִבֵרי ַהּתֹוָרה: )י( 

ָקדֹוׁש ַהּיֹום לֲַאֹדנֵינּו וְַאל ֵּתָעֵצבּו ּכִי ֶחְדוַת ה' ִהיא ָמֻעּזְכֶם …" )שימו לב! העם נדרש לנהוג בראש 

השנה כמו בחג הפורים(. בתקופה מאוחרת יותר הפך ראש השנה ליום של בכי, או לפחות, 

ליום של רצינות שאין בו שמחה... 

מנהגי ראש השנה - עדה עדה ומנהגיה וכולם נוהגים מנהגים שונים שתפקידם לסמל את המזל הטוב. 

שליחת "שנות טובות", בימים שלפני ראש השנה, לבני המשפחה ולחברים. אלה הם גלויות 

מצוירות, בצורת כרטיס או איגרת ברכה שבהם באה הברכה "שנה טובה", ואיחולים נוספים 

הקשורים בדרך כלל לבריאות, שמחה, עושר ואושר. מקורו של מנהג זה הוא בעולם הנוצרי.

נוהגים לטבול תפוח בדבש ולומר יהי רצון…שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. הדבש אינו יורד   

מן השולחן עד למוצאי חג הסוכות. לבד מזאת, נוהגים לטבול את פרוסת הלחם )=החלה( 
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בדבש, במקום במלח, בשעת ברכת "המוציא לחם מן הארץ". 

יש הנוהגים לאכול ראש של כבש או של דג ולומר: יהי רצון… שנהיה לראש ולא לזנב. נוהגים   

להרבות באכילת דגים כסימן לפרייה ורבייה. אופים חלות עגולות כסימן לשנה עגולה וכו'.

השופר - שופר הוא קרן של איל או של יעל והוא נועד לתקיעה. תוקעים בשופר ביום של שמחה, במועדים 

ובראשי חודשים. תוקעים בשופר כל חודש אלול, בראש השנה ובמוצאי יום כיפור. יש מקומות 

שנוהגים לתקוע בו להכריז על השבת ועל זמן הדלקת נרות שבת. אולם השופר משמש בעיקר 

בראש השנה. בימינו עשוי השופר מקרן האיל . יהדות תימן נוהגת לעשות את השופר מקרן 

היעל, קרן ארוכה ומפותלת וקול התקיעה מעורר אימה. בעדות אשכנז השופר כפוף, לסמל 

את כפיפות הלב , בעדות ספרד השופר פשוט וזקוף.

התקיעה בשופר - ר' סעדיה גאון מנה עשר סיבות מדוע תוקעים בשופר בראש השנה: 1( זיכרון ליום 

הראשון שבו ברא הקדוש-ברוך-הוא את העולם. 2( ראש השנה הוא היום הראשון לעשרת 

ימי תשובה. 3( להזכיר את מעמד הר סיני. 4( להזכיר את דברי הנביאים שנמשלו לתקיעת 

השופר. 5( להזכיר את חורבן בית המקדש. 6( להזכיר את עקידת יצחק. 7( "ִאם יִָּתַקע ׁשֹוָפר 

ְּבִעיר וְָעם ֹלא יֱֶחָרדּו " )עמוס ג 6(. כלומר לגרום לשומע קול השופר חרדה. 8( להזכיר את יום 

הדין. 9( להזכיר את נושא קיבוץ גלויות ישראל ולהתאוות אליו. 10( להזכיר את רעיון תחיית 

המתים ולהאמין בזה.  

התקיעה בשופר - היא אחת מהמצוות שראש השנה מאופיין בהם. לכן הרבה מאוד אנשים מקפידים 

לשמוע תקיעת שופר. זקנים וחולים, נשים וטף מטריחים עצמם להגיע אל מקום התפילה כדי 

לשמוע קול שופר. יש מקרים בהם אדם אינו יכול לזוז ממיטת חוליו ואז בעל התקיעה יוזמן 

אל מיטתו להשמיע באזניו את קול השופר. הוא יעשה זאת בשמחה משום שהוא רואה בכך 

קיום של מצווה חשובה מאוד. על תקיעת בשופר הקפידו גם בימי מלחמה ואפילו בימי השואה 

במחנות ריכוז ובמחנות השמדה הקפידו יהודים לשמוע ולהשמיע קול שופר. הרמב"ם מסביר 

את חשיבות התקיעה בשופר במילים אלה:

"רמז יש בו…עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה   

וזכרו בוראכם…הביטו לנפשותיכם והיטיבו דרכיכם ומעלליכם ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה 

ומחשבתו אשר לא טובה…" )הלכות תשובה, ג, ד(.
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ראש השנה במקרא
ד"ר אמירה מאיר

לוח השנה הוא אחד מסימני הזהות של כל חברה. אין חברה שאין לה לוח משלה, הבא לענות על צרכיה 

והמשקף את אופייה, יהא זה לוח שנה סיני, מוסלמי, גרגוריאני, יהודי או כל לוח שנה אחר.

כל חברה גם מציינת את תחילת השנה החדשה שלה בחג או ביום מיוחד. תכניו של היום הראשון בשנה, 

יש בהם כדי להעיד על אופייה ועל ייחודה של אותה החברה.

רשימת החגים מפורטת במקרא בשני מקומות - בויקרא כג, הידוע בכינויו "ספר הקדושה", ובבמדבר 

כח-כט. בשני הספרים נמנים "מֹוֲעֵדי ה' ֲאֶׁשר-ִּתְקְראּו אָֹתם ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש ֵאּלֶה ֵהם מֹוֲעדָי" )ויק' כג 2(. 

ששת המועדים המצוינים על פי סדרם הכרונולוגי הם: הראשון - פסח, השני - ביכורים, השלישי - שבתון 

זיכרון תרועה, הרביעי - יום הכיפורים, החמישי - סוכות והשישי - שמיני עצרת.

לאור העובדה שכל המועדים, המצוינים פעם אחת בספר ויקרא ופעם אחרת בספר במדבר, שמרו 

על שמם במהלך הדורות עד ימינו, ואילו א' בתשרי, היום הידוע בשמו "ראש השנה", אינו מכונה כך 

במקרא, מתעוררות מספר שאלות:

מהו שמו המקראי של א' בתשרי?

מהו תוכנו של יום זה על פי המקרא?

האם אמנם ציין יום זה את ראשיתה של השנה?

האם הצירוף "ראש השנה" מופיע במקרא במשמעות אחרת? 

בויקרא כג 24 נקרא א' בתשרי בשם "ַׁשָּבתֹון זִכְרֹון ְּתרּוָעה" ובספר במדבר כט 1 "יֹום ְּתרּוָעה". זיכרון 

תרועה או יום תרועה הוא יום של זיכרון של תרועה או זיכרון ע"י תרועה. אבל לא נאמר מי זוכר או 

מה זוכרים באמצעות התרועה הזאת וכן האם התרועה באה כדי לזכור את ה' או כדי להיזכר לפניו. 

ידי התרועה תיזכרו לפניו לטובה" כלומר, ע"י זה שתריעו לפני ה',  רשב"ם פירש כאן באמרו "על 

תיזכרו לפניו לטובה.

במקרא לא פורש באמצעות מה מריעים. בתהילים פא 4 נאמר: "ִּתְקעּו ַבחֶֹדׁש ׁשֹופָר ַּבּכֵֶסה לְיֹום ַחּגֵנּו", 

ויתכן שמשם למדו כי התקיעה חייבת להיות בשופר, אף כי בתורה אין הדבר מפורש. 

לפי הכתוב, זהו יום שבתון שבו אסורה מלאכה, ובו יש להקריב קורבנות מיוחדים, אבל במקרא אין רמז 

להיותו של א' בתשרי ראש השנה. אפשר, אפוא, להניח שתוכנו של יום התרועה או יום זיכרון התרועה 

היה על פי המקרא יום שבו צריכים לזכור את האל. 

וכן קראנו במסכת ראש השנה א', ב': "...בראש השנה כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרון שנאמר: 

'היוצר יחד ליבם המבין את כל מעשיהם...'" ונראה שיש לפרש כבנומרון, על סמך המילה הרומית 

numerus כלומר, כמו גדוד חיילים שהוא במניין קצוב.
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מכל האמור עולה כי תוכנו העיקרי של יום זה הוא יום של חשבון נפש, יום שבו נשפטים כל באי עולם 

לפני האל על מעשיהם.

המקרא אינו מציין חג הפותח את השנה, כפי שידוע מערים שונות בתרבות המסופוטמית.

אמנם בשמות יב 2 נאמר על חודש ניסן כי "הַחֶֹדׁש הַּזֶה לָכֶם ֹראׁש ֳחדִָׁשים ִראׁשֹון הּוא לָכֶם לְָחְדֵׁשי הַָּׁשנָה", 

ובמקרא נספרים החודשים תמיד מניסן, אבל אין במקרא פירוט באשר לחג שנערך ביום זה.

בשמות כג 16 נאמר: "...וְַחג ָהָאִסף ְּבֵצאת ַהָּׁשנָה ְּבָאְסּפְָך ֶאת-ַמֲעֶׂשיָך ִמן-ַהָּׂשֶדה",

ובפרק לד 22 נאמר: "...וְַחג ָהָאִסיף ְּתקּוַפת ַהָּׁשנָה". ומכאן, כמו גם ממקומות אחרים במקרא, ניתן 

להסיק שהסתיו נחשב לתחילת השנה.

ואכן, יתכן שבתקופת המקרא נהגו במקביל שתי שיטות למניין חודשי השנה, היינו שהיו שני ראשי שנים. 

יתכן כי זהו המקור למה שמצאנו אח"כ במסכת ראש השנה א', א':"ארבעה ראשי שנים הם: באחד 

בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים, באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה.... באחד בתשרי ראש 

השנה לשנים ולשמיטין וליובלות, לנטיעה ולירקות, באחד בשבט ראש השנה לאילן..." 

צירוף המילים "ראש השנה" מופיע במקרא רק פעם אחת, ביחזקאל מ 1: "ְּבעְֶׂשִרים וְָחֵמׁש ָׁשנָה לְגָלּוֵתנּו 

ָנה ֶּבָעׂשֹור לַחֶֹדׁש...", היינו למה שנחשב כתחילת השנה, ונראה כי שם הכוונה היא לחודש  רֹאׁש ַהשָּׁ בְּ

הראשון, ולפי מה שהיה מקובל בתקופת המקרא נראה כי הכוונה היא לחודש ניסן. 

בנחמיה ז 72 - ח 12 מסופר כי "ְּביֹום ֶאָחד לַחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי" )ח 2(, כלומר ב-א' בתשרי, שהיה יום 

קדוש לה', נאספו כל ישראל בירושלים "וַּיְִקְראּו ַבֵּספֶר ְּבתֹוַרת ָהֱאֹלהִים ְמפָֹרׁש וְׂשֹום ֶׂשכֶל וַּיִָבינּו ַּבִּמְקָרא" 

)ח 8(. מהמתואר כאן לא נראה כי היה זה מנהג קבוע לקרוא בתורה ביום הראשון של ראש השנה, אך 

אין ספק כי היתה אז ליום זה משמעות מיוחדת. 

ניתן לסכם ולומר כי הצירוף הרווח היום "ראש השנה" אינו מציין במקרא את תחילת השנה, אלא משקף 

נוהג מאוחר ביהדות. השם המקראי של יום תחילת השנה הוא "ַׁשָּבתֹון זִכְרֹון ְּתרּוָעה" או "יֹום ְּתרּוָעה", 

ויש בו כדי להעיד על תוכנו המוסרי-דתי, כיום שבו הבריות זוכרים ונזכרים לפני האל, יותר מאשר 

על מועדו; וכן כדי להעיד על אופי החברה שנהגה על פיו, כחברה השואפת להיות חברה מוסרית, 

המדגישה את הצד הערכי שבהויתה, והמכירה בחשיבותו עד כדי כך, שזהו אפיונו העיקרי של יומה 

הראשון של כל שנה חדשה.

אי הבהירות המיוחסת לשם החג נובעת כנראה מהעובדה שבתקופת המקרא רווחו שתי שיטות לציון 

תחילתה של השנה - או בתשרי או בניסן.

להרחבה ראה:  ליכט ש.ל., עורך )1988(, מועדי ישראל, ספריית האנציקלופדיה הישראלית, ירושלים: 

מוסד ביאליק.
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ראש השנה בספרות המקראית ובשירה המסופוטמית
ד"ר ציפי יבין

רּוָעה ִמְקָרא ֹקֶדׁש" )ויקרא כג 24(.  1. "ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבֶאָחד לַחֶֹדׁש יְִהיֶה לָכֶם ַׁשָּבתֹון ִזְכרוֹן תְּ

רּוָעה יְִהיֶה  2. "ּוַבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבֶאָחד לַחֶֹדׁש ִמְקָרא ֹקֶדׁש יְִהיֶה לָכֶם ָּכל ְמלֶאכֶת ֲעבֹדָה ֹלא ַתֲעׂשּו יוֹם תְּ

לָכֶם" )במדבר כט 1(

ְקעּו ַבחֶֹדׁש ׁשוָֹפר ַּבּכֵֶסה לְיֹום ַחּגֵנּו" )תהלים פא 4( 3. "תִּ

שתי שיטות נהוגות היו לחישוב תחילת השנה במקרא: האחת, עם איסוף היבולים בתחילת הסתיו, 

ובניסן, בחודש  פירושו: ראשית, התחלה1(,  )="תשריתו" בבבלית  הוא חודש תשרי  בחודש השביעי, 

הראשון, עם תחילת הקציר. התחדשות השנה נעשית איפוא לפי העונות החקלאיות פעמיים בשנה: עם 

תחילת הקציר )באביב( ועם איסוף היבולים )בסתיו(2. הביטוי "ראש השנה" מופיע במקרא רק פעם 

ָנה ֶּבָעׂשֹור לַחֶֹדׁש... רֹאׁש ַהשָּׁ אחת בלבד וזאת בדברי הנביא יחזקאל: "ְּבֶעְׂשִרים וְָחֵמׁש ָׁשנָה לְגָלּוֵתנּו בְּ

ָהיְָתה ָעלַי יַד ה'..." )יחזקאל מ 1(  ומשמעו היא תחילת השנה באופן כללי ללא קשר ליום מסוים3. 

ויש הטוענים, שראש השנה אינו אלא שלוחה משנית של החג העיקרי, הוא חג הסוכות, והכנת הבית 

לקראת העלייה לרגל, בחמישה-עשר לתשרי. תדמור מחזיק בדעה, שראש השנה למלכים היה ב-א' 

בניסן, ולָשנים ב-א' בתשרי.4 במילים אחרות, תדמור מסתמך על מסורת המשוקעת במשנה )ר"ה, 

א, א( ומבדיל בין ראש-השנה של הלוח הקלנדרי )מתשרי( לבין ראש-השנה של מניית שנות מלכותם 

של המלכים )א' ניסן(.

ראש השנה חל ב- א' תשרי, אך במקרא, חוץ מיום שבתון וקריאה בתורה ותקיעה בשופר, אין עדּות 

לטקסים מיוחדים ביום זה, שפתח את השנה החדשה. ואומנם, תקיעת השופר היא מסמלי החג העיקריים 

ותפקידה לסמל שביום זה האל זוכר ופוקד כל אדם ואדם על-פי מעשיו. התקיעה בשופר באה לציין את 

מלכותו של אלוהים, שיושב על כסאו ושופט את העולם, ודימוי זה אומץ על-ידי המקרא, ועוד קודם לכן 

היה אצל מלכי מסופוטמיה, כיום שבו מחדשים את המלכת המלך-האל והמלך האנושי נציגו. תרועת 

השופר מעוררת את האדם ליראת השם ולמעשי תשובה. כפי שהאל הופיע ב"וְֹקל ׁשֹפָר ָחזָק ְמאֹד...וַיְִהי 

קֹול ַהּׁשָֹפר הֹולְֵך וְָחזֵק ְמאֹד..." במעמד הר-סיני )שמות יט 16-19, כך יכריז השופר על הופעת האל 

ונוכחותו שוב ושוב מדי שנה בשנה בראש-השנה. הברכה המרכזית "מלכויות" הנאמרת בראש השנה 

1 בספר שמות כג 16 מצאנו: "וְַחג ָהָאִסף ְּבֵצאת ַהָּׁשנָה ְּבָאְסְּפָך ֶאת ַמעֲֶׂשיָך ִמן ַהָּׂשֶדה", מה שמחזק דווקא את הסתיו כתחילתה של 
שנה חדשה. 

2 י' ש' ליכט, "ראש השנה", אנציקלופדיה מקראית, ירושלים, מוסד ביאליק, 1976, כרך ז', עמ' 301 - 305.
3 ח' תדמור, "ראש השנה במסופוטמיה", )לעיל, הערה 2(, עמ' 305 - 312. עמ' 307 למעלה: הביטוי "ראש השנה" מקביל לביטוי 

האכדי  tašrtu, המציין את תחילת השנה ללא ציון של יום מסוים.
"כרונולוגיה" )לעיל, הערה 2(, 1970, כרך ד', עמ' 245 - 310; בצידה של השנה החקלאית שראשיתה בסתיו נהגה  4 תדמור, 
כנראה שנה שראשיתה באביב מן החודש הראשון. נראה שנהגו בכמה דרכי מנייה בתחומי החיים השונים: בחקלאות השנה החלה 
"במנהג המסופוטמי להתחיל את השנה באביב בזמן  נהגו כנראה  בני-ישראל  ואילו בחיי הפולחן השנה החלה באביב.  בסתיו, 
קדום, אולי עוד מלפני כיבוש הארץ; ואילו השנה החקלאית, שהתחילה בסתיו... מקורה במסורת של ארץ-ישראל וסוריה" )שם, 

עמ' 265(.
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עוסקת בשבח האל, משפטו ומלכותו על העולם. ישנו קשר אסוציאטיבי איפוא בין התרועה לבין המלכּות, 

כנאמר בספר במדבר כג 21: "ֹלא הִִּביט ָאוֶן ְּביַעֲֹקב וְֹלא ָרָאה ָעָמל ְּביְִׂשָרֵאל ה' ֱאלָֹהיו עִּמֹו ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך 

ּבֹו". התרועה מסמלת את מלכות ה' ואת חידוש מלכותו מדי שנה בשנה בראש השנה. בתרועת השופר 

ישנו סמל להדר התגלות ה' בהר סיני בעבר ולהופעתו מחדש באחרית-הימים, בעתיד.

מזמורים אחדים בספר תהלים נותנים מקום לסברה, שעניין מלכות ה' הייתה הנושא העיקרי בחגיגות 

ראש השנה כבר בימי בית ראשון. מזמורים אלו מכונים בשם "מזמורי המלכת ה'"  ואופיים היה פולחני, 

וברבות הימים קושרו כנראה לחגיגות ראש השנה. נושאם העיקרי הוא הדגשת האמונה באל האחד, שהוא 

בעת-ובעונה-אחת בורא העולם ואלוהי העולם וגם אלוהי ַעם-ישראל, שִאתו הוא כרת ברית5. מזמור 

מז 9-6 הוא מן הסוג זה: "ָעלָה ֱאֹלהִים ִּבְתרּוָעה/ ה' ְּבקֹול ׁשֹופָר, זְַּמרּו ֱאֹלהִים זֵַּמרּו/ זְַּמרּו לְַמלְּכֵנּו זֵַּמרּו, 

א ָקְדׁשוֹ".  סֵּ ל ָהָאֶרץ ֱאלִֹהים/ זְַּמרּו ַמְׂשּכִיל, ָמלְַך ֱאֹלִהים ַעל ּגֹויִם/ ֱאֹלִהים יַָׁשב ַעל כִּ ּכִי ֶמֶלְך כָּ

גם מזמורים כמו צג, צט ואחרים - "נועדו מעיקרם להיאמר בהמלכת ה' בראש השנה )מעין אב-טיפוס 

לברכת 'מלכויות' ולברכת 'המלך הקדוש' בתפילותינו היום בראש השנה..."(6:

ְסֲאָך ֵמָאז ֵמעֹולָם ָאָּתה...ה' לְאֶֹרְך  אּות לֵָבׁש לֵָבׁש ה' עֹז ִהְתַאּזָר... ָנכוֹן כִּ מזמור צג 5-1: "ה' ָמָלְך גֵּ

יִָמים"; וכן מזמור צט  9-1: "ה' ָמלְָך יְִרּגְזּו ַעִּמים...ה' ְּבִצּיֹון ּגָדֹול וְָרם הּוא ַעל ּכָל הַָעִּמים. וְעֹז ֶמלְֶך ִמְׁשּפָט 

...רוְֹממּו ה'  ֱאֹלֵהינּו... רוְֹממּו ה'  ֱאלֵֹהינּו". 

לימים, התגלגלה תרועת השופר הקשורה בהכרזה על מלכות אלהים על עם ועולם להכרזה על הכתרת 

מלך חדש בישראל, כפי שאנו עדים מן הפסוק בספר מל"א א' 34-33: "וְִהְרַּכְבֶּתם ֶאת ְׁשֹלמֹה ְבנִי ַעל 

וָֹפר וֲַאַמְרֶּתם יְִחי ַהֶּמלְֶך ְׁשֹלמֹה". שּׁ ם בַּ ַהּפְִרּדָה...ּוָמַׁשח אֹתֹו ָׁשם ָצדֹוק...לְֶמלְֶך ַעל יְִׂשָרֵאל ּוְתַקְעתֶּ

המלך האלוהי והמלך האנושי קשורים זה בזה, ומתוארים פעמים אחדות כמו אב ובנו: "ֲאנִי ֶאְהיֶה ּלֹו 

לְָאב וְהּוא יְִהיֶה ּלִי לְֵבן..." )שמ"ב ז' 14, דה"א יז 13(. אפשר ש"מזמורי מלך" הם פיתוח של מזמורי 

המלכת המלך האלוהי על ַעמו ועל הבריאה כולה על המלך הארצי-האנושי; במרכזם עומד משיח 

ה', מלך בשר-ודם המושל על ישראל.  כזהו, למשל, מזמור מה המתאר את יופיו של המלך האנושי, 

שהוא אינו אלא בן-דמותו של המלך האלוהי: "ָיְפָיִפיָת ִמְּבנֵי ָאדָם...ַעל ּכֵן ֵּבַרכְָך ֱאֹלִהים לְעֹולָם...וַהֲדְָרָך 

ְצלַח..." )תה' מה 3-5(, ובהמשך מתואר יום חתונתו לכלתו-המלכה. התיאורים והביטויים הלשוניים 

המורגלים לתיאור המלך האלוהי מתגלגלים אל המלך האנושי-הארצי. 

אף מזמור כד בספר תהלים שייך לז'אנר זה ומתאר את תהלוכת הכתרת אלהים, ההולכת ומתקרבת 

לנוכחות  הוא סמל  ארון האלהים  ה'.  ארון  נמצא  בית-המקדש, כאשר בראש התהלוכה  אל שערי 

האל הלוקח חלק פעיל בעת העלייה לרגל לבית המקדש והוא חלק מן הדיאלוג השירי המתנהל בין 

הכוהנים השואלים לבין העם המשיב על שאלותיהם: "ִמי יַעֲלֶה ְבַהר ה' ּוִמי יָקּום ִּבְמקֹום ָקְדׁשֹו?" )שואלים 

הכוהנים(, "נְִקי ַכַּפיִם ּוַבר לֵָבב ֲאֶׁשר ֹלא נָָׂשא לַָּׁשוְא נַפְִׁשי וְֹלא נְִׁשַּבע לְִמְרָמה" )משיבים החוגגים(...,ִמי 

זֶה ֶמלְֶך ַהָּכבֹוד? ה' ִעּזּוז וְגִּבֹור ה' ּגִּבֹור ִמלְָחָמה... ִמי הּוא זֶה ֶמלְֶך ַהָּכבֹוד? ה' ְצָבאֹות הּוא ֶמלְֶך ַהָּכבֹוד 

5 ח' רז, "מזמורי הודיה בטחון ומלכות אלהים", מזמורי תהלים )מפורש על-ידי ח' רז(, ירושלים, הוצאת ש. זק ושות', 1983, עמ' 
 .147 - 143

6 ע' חכם, "מבוא", ספר תהלים )פירוש(, ירושלים, מוסד הרב קוק, 1981 כרך ב', עמ' א' - נ"א )הציטוט מעמ' כ'(.
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ֶסלָה" )מזמור כד' פס' 4-3, 8, 10(.

עד כאן הראינו המנוני הכתרת מלכים - המלך האלוהי והמלך האנושי - כפי שהם באים לידי ביטוי במזמורי 

המקרא וקשורים לטקסים שנערכו בראש-השנה מדי שנה בשנה. מפתיע לגלות זיקה נושאית ולשונית 

בין מזמורי מלכים במקרא לבין סוגה זו כפי שהיא באה לידי ביטוי בהמנוני מלכים במסופוטמיה. 

בִהמנוני ראש השנה המסופוטמי נמזגו יחד המנוני ראש השנה הקלנדרי עם המנוני התהלוכה לחידוש 

המלכת המלך האנושי. בערים השומריות המרכזיות, ובראשן ארך ואּור, "עמד במרכזו של חג ראש-

ועיקרו של טקס זה  והשפע במשך השנה...  השנה טקס נישואי-הקודש שנועד להבטיח את הפריון 

היו נישואים סמליים של האלה ִאיננה )היא אישתר באכדית( - המיוצגת ככל הנראה בטקס על-ידי 

הכוהנת הגדולה )entu( עם אלוהי העיר, המיוצג לעיתים בטקס זה על-ידי הכוהן-המלך של העיר 

)en(, שהיה מכונֶה לצורך טקס זה בשם Dumuzi = תמוז, בעלה של איננה"7. המרכיב החשוב בחג 

ראש-השנה המסופוטמי היה חג הַאּכִּתּו, שבמקורו היה חג חקלאי שנחוג פעמיים בשנה, בסתיו, בעת 

איסוף היבולים )תשרי בלוח העברי( ובאביב, בעת קציר השעורים )ניסן בלוח העברי(. חג ראש-השנה 

נחוג ברוב פאר והדר בבבל ובו הודגשו השגבת האל על בבל עירו, הימנונות לכבודו וחידוש הברית 

בינו לבין המלך, בו מבטיח המלך נאמנות לאל שלו, שומר העיר ומגינה. בעת תהלוכת האּכִתו נראה 

המלך אוחז בידו את צלמו של מרדוך, הֵאל הראשי, ומובילו מחוץ למקדש ובחזרה אליו. התבליטים 

שעל שערי המקדש בעיר נינווה, מקדש שבנה סנחריב, מתארים היטב את טקס האּכִתּו שנערך מדי 

ראש-השנה בחוצות ערי בבל, לדוגמה: 

"אנוכי המלך, גיבור מבטן אנוכי, / אנוכי שולגי, כביר כוח מלידתי אנוכי, / ...אנוכי מלך ארבע רוחות 

השמים.../ ... אלוהי כל הארצות.../ אנוכי שולגי, אהוב אנליל )=ראש הפנתיאון השומרי(..."8.

 "לזורחת מן השמים אקרא-נא שלום..., לגבירת השמים הגדולה, לאיננה, אקרא-נא שלום!..., האצילה 

הממלאה שמים וארץ בזוהר, לבת הבכורה אשר לסין, אקרא-נא שלום!, לרוממותה, לגדולתה, לאצילותה 

השׂגיאה..., כהונה ומלכות נתן בידיה..., תחרוץ עם אנליל גורל למען ארצה..., תשפוט רשע כרשעתו, 

תכרית את הנבל, תביט בעין טובה אל הצדיק, תחרוץ גורלו לטובה...וגו'"9. 

7 ח' תדמור, '"ראש השנה במסופוטמיה", )לעיל, הערה 2(, הציטוט מעמ' 306.    
8 ש' שפרה, י' קליין, "שולגי מלך הדרך", בימים הרחוקים ההם, תל אביב, הוצאת עם עובד, 1996, עמ' 482 - 487, )הציטוט מעמ' 

.)483
9 ש' שפרה, י' קליין, ' "נישואי הקודש" בין אידינדגן מלך איסין ובין איננה', )לעיל, הערה 8(, עמ' 494 - 504: המזמור השומרי שלפנינו 
מתאר את חגיגות ראש-השנה באיסין )1974 - 1954 לפסה"נ( והוא יצירה שומרית קלאסית מתקופת השושלת השלישית של אּור. 

מלכי בבל החדשה העתיקו יצירות ספרותיות אלו על קירות מקדשיהם והתפארו בעתיקּות שושלותיהם. 
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תיאור המלך במעמד של אלוהות, יופייה של המלכה-הֵאלה ִאיננה, מעמדה כּבת של הֵאל סין, שליטתה 

על כל ברואי עולם, הציפייה למשפט צדק וחריצת הדין שלה כלפי בני האדם, חידוש טקסי המלכתה 

בראש השנה וההכרה ביופייה, בהדרה ובתפארתה, המבנה המזמורי ההימנוני של השירה, הכרת עליונות 

האל על כל הברואים, טקסי ההלל בראש השנה - כל אלו ואחרים מדגישים את הזיקה בין מזמורי 

הכתרת ה' והכתרת מלך בישראל לבין מזמורים אלו בבבל העתיקה. אי-אפשר להתעלם מן הזיקה 

והרטורית בין מזמורי הכתרת המלך-האל/המלכה-האלה בבבל העתיקה לבין מזמורי  התימטית 

הכתרת אלוהים למלך ומשיחת בנו למלך ארצי במזמורי תהלים. השוואה בין מזמורי מסופוטמיה לבין 

מזמורי ספר תהלים - מחזקת את ההשערה, שעם כניסתם של מזמורים מסוג זה לתנ"ך הם עברו 

סטריליזציה תוך "ייהודם" והתאמתם לרוח הקאנון המקראי. 

והכתרת מלך  לסיכום: עדּות מן המזמורים הקדומים שבספר תהלים העוסקים בטקסי המלכת ה' 

בישראל מדי שנה בשנה בראש-השנה, והדרתם מן התורה, מצד אחד, והדמיון שלהם למזמורי הכתרת 

המלך האלוהי בבבל, מצד שני, מעלים את ההשערה, שאכן בראש-השנה נחגגו טקסים מעין אלו 

העורך  אך  בראשיתם,  פולחני-מיתי  אופי  נשאו  אלו  טקסים  ראשון.  ימי בית  בישראל הקדומה של 

שסידר את התורה ניקה אותה מהם והשאיר את ראש-השנה כחג מוסרני, שאת מקום הטקס המיתי-

ההמנוני-המרהיב של המלכים תפס מעתה טקס חינוכי-מוׂשּכל של קריאת התורה לפני העם ותקיעת 

שופר המזרזת אותו לחזור בתשובה. עקבותיהם של טקסים אלו שנערכו לכבוד המלך השמימי והמלך 

הארצי - צצים ועולים ממזמורי תהלים וממזמורים של המזרח הקדום ומעידים על קיומם של טקסי 

הכתרת מלך בראש השנה בישראל בעת העתיקה.   

   

 

  



12 ן ראש השנה  תשס”ט

על הפיוט "היום תאמצנו"
ד"ר יפה בנימיני

נראה לי, כי לכולנו, ולא רק לבאי בית הכנסת בראש השנה, כדאי להתבשם מהפיוטים, הנמצאים 

במחזור המסורתי. הפעם אציג כאן את הפיוט המיוחד במינו, המתחיל במילים "היום תאמצנו"10. 

בני הקהילות האשכנזיות קצרו את הפיוט 11 וזה לשון הפיוט המקוצר12:  

)פותחים את ארון הקודש(

אמן היום תאמצנו                        

אמן היום תברכנו                         

אמן היום תגדלנו                          

אמן היום תדרשנו לטובה             

אמן היום תשמע שוועתנו                                     

אמן היום תקבל ברחמים וברצון את תפילתנו 

אמן היום תתמכנו בימין צדקך                

 )סוגרים את ארון הקודש(

השדר  את  לתפוס  יכול  קורא  וכל  הפשטות של מילותיו  בולטת  הפיוט  של  ראשונה  בקריאה  כבר 

האופטימי שלו.  

תשומת לב למיקומו של הפיוט במחזור עשויה להבהיר, כי המתפללים מגיעים אל הפיוט הזה, כשהם 

מוטענים באופטימיות בהדרגה: 1. הפיוט נמצא בסוף "תפילת מוסף", שהיא מיוחדת ליום זה, ארוכה 

ומרגשת מאוד, והמתפללים, למעשה, כמהים כבר לסיום האופטימי.  2. במוסף נמצא הפיוט הזה 

אחרי "ברכת הכוהנים", שכבר מטעינה אותם באופטימיות הנכספת, כי הנה  הברכה, לה התפללו כל 

היום, כבר ניתנה להם בחלקה על ידי הכוהנים. 3. הפיוט כלול שם בפרק "ברכת שלום" והוא ממוקם 

אחרי הפסוק התנכי: "וְַאֶּתם ַהּדְֵבִקים ַּבה' ֱאֹלֵהיכֶם ַחּיִים ּכֻּלְכֶם ַהּיֹום" )דברים ד 4(. המתפללים, שחשו 

במשך כל היום הזה, כי גורלם לחיים ולמוות מונח על כף המאזניים, מגיעים בעזרת הפסוק התנכי אל 

הפיוט בתחושה אופטימית, שהם הדבקים באל, כמו נכתבו כבר לחיים. 

האופטימיות של הפיוט היא כנראה הסיבה, שלפיוט המקוצר הזה חוברו במרוצת הזמן לחנים רבים 

וכולם עליזים ושמחים. יש לחנים, שמדגישים מאוד את המילה "היום" וחוזרים עליה בכל פסוקית במספר 

10 ראה בתפילת מוסף ב"מחזור רינת ישראל לראש השנה", הוצאת "מורשת הוצאת ספרים בע"מ", 1980 עמ' 207. 
11  ב"מחזור רינת ישראל לראש השנה", בהערה בעמוד 363 נאמר, כי הפיוט המלא נמצא במחזורים עתיקים. ידוע, כי בני הקהילות 

הספרדיות שמרו על הנוסח העתיק והוא נאמר אצלם במלואו בדקלום ובלי לחן. 
12  מפאת המקום המצומצם, לא הבאתי כאן את מילות הפיוט המלא.



עלי מֹועד ן 13

עולה של פעמים. יש לחנים, בעיקר חסידיים, שחוזרים פעמים רבות על התחילית של מילה זו "הי, הי, 

הי..." ורק אחר כך חוזרים גם על המילה "היום" בשלמותה. 

השיר מושר בחגיגיות רבה ,כשכל הקהל בבית הכנסת עומד על רגליו ודלתות ארון הקודש פתוחות. 

התקווה היא, שבמקביל לדלתות אלו יהיו פתוחים גם שערי השמים, כדי שהתפילות והבקשות תעבורנה 

בהם, והן תתקבלנה ותתגשמנה. 

שליח הציבור שר פסוקית וכל הקהל עונה בהתרוממות הרוח ובקול רם "אמן", מילה שפירושה: כן יהי! 

ומשמעותה כאן הבעת אמונה ותקווה, שכך אכן יהיה. 

לעיתים ממשיך הקהל ושר את הפסוקית הבאה. 

אין יודעים מי חבר פיוט זה, אבל אפשר להבין את הקשר הרטורי והקשר הלוגי, שמצאו עורכי המחזור, 

בין הפיוט הזה לבין הפסוק התנכי מפרשת "ואתחנן", הנמצא כאמור לפניו במחזור: הקשר הרטורי 

הוא במילה "היום",המסיימת את הפסוק התנכי ומשורשרת כאנאפורה13 לתחילת כל הפסוקיות של 

הפיוט. 

לאחר קריאת הפיוט יובן גם הקשר שלו לפסוק זה בפן הלוגי:  הו' הפותחת את הפסוק התנכי היא ו' 

הניגוד, כי בפסוק הקודם לו נקרא: "ֵעינֵיכֶם ָהֹראֹות ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה' ְּבַבַעל ּפְעֹור ּכִי ָכל ָהִאיׁש ֲאֶׁשר 

ִהְׁשִמידֹו ה' ֱאֹלֶהיָך ִמִּקְרֶּבָך" )דב' ד 3(. "עורכי המחזור לקחו ממקור זה רק  ָהלְַך ַאֲחֵרי ַבַעל ּפְעֹור 

את הפסוק החיובי, הפונה לדבקים בה' ומעלה לתודעתם, שהם ההוכחה החיה, שדבקות בה' נותנת 

חיים. על פי פסוק זה נתינה זו של האל היא לא ליחידי סגולה, אלא לכולכם, הדבקים בו, והיא תינתן 

לא באחרית הימים, אלא היום. 

כפי שנראה, המילה "היום" בפיוט מקבלת כמה משמעויות: 

משמעות אחת היא פשוט משמעות של ציון הזמן של הפעולות, שיש בהן פנייה ישירה ל"אתה", האל 

שלנו: כל הפעלים מתחילים בת', שהיא האות התחילית בפנייה אל גוף שני נוכח, ומסתיימים ב"נו", 

שהוא קיצור של "אותנו", אנחנו הרבים.. .

משמעות אחרת של המילה החוזרת  "היום" מדגישה את הצורך הדחוף למלא את הפעולות המבוקשות 

כבר היום, ולא מחר, כי אולי מחר יהיה מאוחר מידי.   

משמעות נוספת, ונראה כי היא הקרובה ביותר לרוח הטקסט, עולה מתוך צורת הפעלים, שבאים 

13 "אנאפורה" פירושו חזרה על אותה מילה בראש כל שורה שירית. האנאפורה משמשת כקישוט שירי בעל משמעות: המילה החוזרת 
מקבלת הדגשה ומעוררת תשומת לב, והחזרות על אותה מילה באותו מקום מקנות לשיר מימדים רתמיים ומצלוליים. 
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באקרוסטיכון14 של א' ב', ולא על דרך הציווי, אלא על דרך החיווי. אם היה כתוב בדרך הציווי: "היום 

אמץ אותנו", זה היה נשמע כאן כמו בקשה, שעדיין לא התמלאה. בדרך החיווי, "היום תאמצנו", זה 

נשמע כמו שהפעולה כבר בוצעה: "היום כבר אומצנו על ידך". המתפללים כמו חשים כך, כי מאחר 

שהם דבקו באל והתפללו אליו כל היום, האל כבר היום ביצע למענם את כל הפעולות המבוקשות.  

בנוסח המקוצר של הפיוט נמצא רק שבע פסוקיות, אולי משום שבפסוק התנכי המשמעותי הזה יש 

שבע מילים. 

בארבע הפסוקיות הראשונות נוכל למצוא את האותיות הראשונות של הא' ב' ונוכל למצוא בפן הלוגי 

הדרגה הגיונית בפעלים: אתה האל "תאמצנו", מלשון נתת לנו אומץ או אמצת אותנו אליך, וזה מוכיח 

דורש  לנו  ושיש  גדולים, "תגדלנו",  לנו, כי ברכת אותנו, "תברכנו",וכתוצאה מהברכה אנו מרגישים 

ומשגיח, "תדרשנו לטובה". 

בשלוש הפסוקיות האחרונות נמצא את האותיות הסופיות של האלף בית, אמנם לא כמו בפיוט המלא15, 

אבל בסדר שגם לו יש הגיון: אחרי שאמרנו את הבקשות, אנו צריכים, שאתה האל תשמע אותה, אחר 

כך שתקבל אותה, וזאת מתוך הפעלת רחמים ורצון, ולבסוף שתתמוך בנו.

זמן קצר אחרי אמירת הפיוט האופטימי הזה, המתאר את החיים הטובים והמשופרים, באה תקיעת 

השופר16, המשחררת את המתח, ומסתיימת תפילת מוסף של ראש השנה.    

         

14 אקר=ראש, סטיכון= שורה או בית. אקרוסטיכון= ראש הבית מפואר על ידי סדר ידוע של או א' ב' או שם הכותב או פסוק ידוע 
וכדומה. 

15 בפיוט המלא מופיע הסדר המסורתי של סיום הא' ב' : "היום תקוממנו/ היום תרחמנו/ היום תשמע שועתנו/ היום תתמכנו". 
16 כנראה, יש קשר משמעותי, ולא רק לשוני, בין המילה "שופר" והמילה "שיפור". 

      קול השופר מזכיר לנו ללכת בדרכם הטובה של אבותינו, ומזכיר זאת לקב"ה שיזקוף גם לנו, ששיפרנו את דרכינו, את זכות המעשה 
הזה של אבותינו. 
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סעודת ראש השנה
עזרא שפרוט

מנהג עתיק הוא האירוע המשפחתי בערב ראש השנה ובערב היום הראשון של ראש השנה לערוך 

סעודת ברכות מיוחדת )ויש המכנים אותה “סדר” לראש השנה(. מתחילים בפריסת החלה והטבלתה 

בדבש ותוך כדי אכילתה אומרים:

“יהי רצון לפניך ה’ אלוהי ואלוהי אבותי שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה”.

בספרם של דבורה והרב מנחם הכהן )חגים ומועדים, ראש השנה, יום הכיפורים וחג הסוכות, בהוצאת 

ישנו פירוט מיני המאכלים העולים על שולחן החג ושמם מרמז על משאלה  ירושלים, 1978(  כתר, 

כלשהי או שהשם מרמז לטובה. 

אוכלים סלק - שיסתלקו שונאינו, 

רימון - שירבו זכויותינו כרימון וכו’.

נוסחי ברכות של העדה הטריפוליטאית ושל יהודי 
ארצות הבלקן )טורקיה, בולגריה, יוון וכו’(.
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סיפור עם על תקיעה בשופר

מדוע נפסקה תקיעת השופר?

יכול היה התוקע להמשיך  בזמן תקיעת השופר ביום ראשון של ראש השנה בבגדאד שבעיראק לא 

ולתקוע. מעשה שטן נכנס בשופר והוא לא תקע, נדם.

בעל התקיעה לא היה אלא הצדיק התמים, הטוב וישר הלב, רבי נחום העגלון. על אף שהיה עגלון 

פשוט, המרוויח בקושי וביושר את לחמו, היו אומרים שהוא אחד מל"ו צדיקים, שבזכותם קיים העולם 

שבו אנו חיים. על רבי נחום העגלון מהלכים סיפורים רבים לא רק בעיר בגדאד - שמו ומעשיו הטובים 

מפורסמים בהרבה ערים וכפרים. אמהות יהודיות היו אומרות: "הלוואי שילדינו יגיעו למקצת צדיקותו 

של רבי נחום העגלון...".

ובאמת, מה קרה לשופרו של רבי נחום? מה הסיבה שלא יכול היה להמשיך ולתקוע? כיצד קרה הדבר 

דווקא לאיש צדיק כל כך?

בבית הכנסת נחרדו והשתוממו: "מי יודע בגלל חטאו של מי מאיתנו לא יכול צדיק זה לתקוע?"

שקט כבד השתרר בבית הכנסת. איש לא זז ממקומו. פתאום, לאחר זמן שנראה ארוך כנצח, קם 

אדם בקהל, מנכבדי הקהילה, עלה על הדוכן והכריז בקול: "אני חושב שבגלל חטאי לא יכול רבי נחום 

לתקוע בשופר. היום, בדרכי לבית הכנסת, פנתה אלי אלמנה ענייה מרודה ואמרה לי: "אנא, עשה 

מצווה, יהודי, ושמור על ילדי הקטנים והחולים, כי אני רוצה לשמוע פעם אחת תקיעת שופר. לך התפלל 

ושמע את רוב התקיעות, אבל חזור לשמור על הילדים לדקות אחדות כדי שגם אני אקיים מצווה זו". 

אני סירבתי לבקשתה, כי לא רציתי לוותר על השתתפותי בתקיעת השופר. עזבתיה בפתח הבית. 

ועתה, אצא להביא את האלמנה כדי שתשמע תקיעת שופר".

חזר האיש לבית האלמנה וביקשּה להתלבש ולמהר לבית הכנסת, והוא ישמור על ילדיה. לבשה האישה 

וישנים אך נקיים, ומיהרה לבית הכנסת. עם בואה ניתן לה מקום בשורה  את מיטב בגדיה, עלובים 

הראשונה בעזרת הנשים. כשהתיישבה המשיך רבי נחום בתקיעותיו והשופר נענה לו כאילו לא אירע 

דבר. ידעו כולם כי היה הדבר בזכות האישה הענייה והאלמנה. 

אחרי התפילה הלך רבי נחום, ועמו רבים מנכבדי הקהילה, לביתה של האישה וחזר על כל התקיעות, 

כדי שגם הילדים המסכנים והנכבד ששמר עליהם לא יחסרו ממצוות תקיעת שופר.

ואכן, כדי שתתקבל תקיעת שופר במרומים חשובים הכוונה והמעשים הטובים של הקהל כולו.

רשם משה רבלין, מפי שמואל אונגר ממזרח אירופה )עמ' 22-21(

הערת העורך: אחת המצוות המאפיינות את היום היא תקיעת שופר )=יום תרועה(. 
פרופ' משה חלמיש, באנציקלופדיה מועדי ישראל )עורך: יואל רפל( עמוד 353, כותב: "...מקפידים הכל - כולל זקנים וחולים 
שאינם יכולים להלך אל בית התפילה וה'תוקע' מטריח עצמו בשמחה לבוא אל מיטתם, ובכלל זה נשים שהן פטורות מן 

המצווה על פי ההלכה - לשמוע קול שופר".

פרפראותפרפראות

פרפראות



עלי מֹועד ן 17

השופרות של יריחו
יעל ערן

השופר במקרא

בימינו השופר משמש ככלי פולחן, בו תוקעים 

בבית הכנסת בראש השנה ובנעילת יום כיפור, 

ויש המשתמשים בו באירועים חגיגיים, ציבוריים 

או פרטיים. בתקופת המקרא היו לשופר שמושים 

שונים, באירועים של קודש ובאירועים של חול, 

היה  ובעתות מלחמה. השופר  בעתות שלום 

אחד מהכלים שהשתמשו בהם בבית המקדש, 

אך היה לו גם תפקיד נכבד בשדה הקרב. יש 

הסוברים שמקור השם "שופר" הוא באשורית, 

בה  saparu הוא "איל" או "איל הבר". במקרא 

מכונה השופר גם "יֹוֵבל", "ִּבְמשְֹך ַהיֵֹבל ֵהָמה 

יַעֲלּו ָבהָר" )שמות יט 13(,  ו"ֶקֶרן הַיֹוֵבל" )יהושע 

ו 5(.

בפרק האחרון של ספר תהילים מופיעה רשימה של כלי נגינה. הכלי הראשון ברשימה הוא השופר. 

"ַהלְלּוהּו ְּבֵתַקע שֹוָפר, ַהלְלּוהּו בנֵֶבל וְכִנֹור, הללוהו ְּבתֹף ּוָמחֹול, ַהלְלּוהּו ְּבִמינִים וְֻעגָב, ַהלְלּוהּו ְּבִצלְְצלֵי 

ָשַמע, הללוהו ְּבִצלְְצלֵי ְתרּוָעה" )תהילים קנ 3- 5(. בעוד שיש ספק באשר לזיהוים המדויק של כלי 

הנגינה הנזכרים בפסוקים אלו, )או בפסוקים אחרים במקרא(, הזיהוי של השופר, ככלי נשיפה העשוי 

מקרן של איל או יעל, הוא ודאי. השופר הוא היחיד מכלי הנגינה הנזכרים במקרא, המשמש בעם ישראל 

מאז ועד ימינו. השופר נזכר במקרא 72 פעמים, מספר העולה בהרבה על אזכורי כל אחד מכלי הנגינה 

האחרים. הפועל הקשור בשופר הוא "תקע", ואכן, התקיעה בשופר משמיעה "קול", ולא צלילים, ולכן 

השופר אינו כלי נגינה במלוא מובן המילה. עם זאת, יש לשופר מקום נכבד בזיכרון הקולקטיבי של עם 

ישראל, העולה בחשיבותו על מקומם של כל אחד מכלי הנגינה האחרים. ניתן לשער כי מחבר מזמור 

קנ קבע את מקומו של השופר כראש וראשון ברשימת כלי הנגינה בשל חשיבותו בחיי העם.

האזכור הראשון של השופר במקרא היה במעמד מתן תורה, שהיה אירוע מכונן בראשית תולדות העם. 

"... וַיְִהי ֹקֹלת ּוְבָרִקים וְָענָן ָּכֵבד ַעל ָהָהר וְֹקל ׁשָֹפר ָחזָק ְמאֹד וַּיֱֶחַרד ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַּבַּמֲחנֶה" )שמות יט 

16(. המעמד היה רב עצמה, והשופר בנוסף לקולות, לברקים, לענן, לעשן ולאש, גרם לחרדה שאחזה 

בעם. 

קטע מרצפת הפסיפס של בית הכנסת ביריחו מן המאה ה-6 לספירה
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והישיבה בארץ, השופר שימש את העם באירועים חשובים. בתקיעת  בתקופת הכיבוש ההתנחלות 

שופר ציינו את פתיחת שנת היובל, ויקרא כה 9, 10. משיחת מלך לוותה גם היא בתקיעה בשופר, 

מלכים א', א 39. בעת מלחמה, השופר שימש לצורך קריאה לצאת למלחמה. כך אהוד בן גרא תוקע 

בשופר ומזעיק את העם למלחמה במואב, שופטים ג 27. השופר שימש גם כאמצעי טקטי. בקרב של 

גדעון נגד המדיינים, גדעון וכל אנשיו תוקעים בשלוש מאות שופרות, כדי ליצור בהלה במחנה מדין, 

שופטים ז 22-16.

השופרות ביריחו

אתייחס כאן לשופרות ביריחו בשלושה ֶהְקֵשִרים. אלפי שנים מפרידות בין ֶהְקֵשר אחד למשנהו. 

1(  כיבוש יריחו בימי יהושע )המאה ה-13 לפנה"ס(. 

2(  פסיפס בבית הכנסת ביריחו )המאה ה-6 לספירה(.

3(  שיר דת של העבדים השחורים בארה"ב,על כבוש יריחו )המאות ה-20-18 לספירה(.

השופרות בכיבוש יריחו בידי יהושע

העיר הראשונה שנכבשה על ידי בני ישראל בבואם לארץ כנען הייתה יריחו. כיבוש יריחו היה אירוע 

מרשים. העם והכוהנים הקיפו את העיר פעם אחת בכל יום במשך ששה ימים. כוהנים נשאו את ארון 

ה', ושבעה כוהנים שהלכו לפני הארון, תקעו בשבעה שופרות. כך עשו כל יום במשך ששה ימים. ביום 

השביעי הקיפו את העיר שבע פעמים ותקעו בשופרות בפעם השביעית. כאשר העם שמע את השופרות 

הוא הריע תרועה גדולה, החומה נפלה והעם עלה אל העיר ולכד אותה )יהושע ו(. 

האם הכיבוש היה אירוע נסי? או שבני ישראל כבשו את יריחו בעזרת תכסיסים צבאיים? 

אלו המבינים את הכתוב בדרך של גישה מסורתית, רואים את כיבוש יריחו כנס שנעשה ברצונו של ה', 

ומונים אותו ברשימה של נסים אחרים שאירעו לעם, כמו מעבר בני ישראל בחרבה בים סוף )שמות 

טו(. בניגוד לנסים שבהם יש "פריעה של סדרי הבריאה", קריסת החומה ביריחו, זהו נס המתרחש 

ב"דרך של זימון", כאשר פעולת טבע מוכרת מתרחשת )רעידת אדמה,למשל(, בזמן בו היא נחוצה. 

זקוביץ, בעקבות אברבנאל, רואה את כיבוש יריחו כסיפור המתאר נס, וכסיפור בבואה )המשתקף 

במהופך( של סיפור בריאת העולם, שאף היא מוגדרת כנס. בעלי גישה זו יאמרו שהִמְספר "שבע", 

החוזר בסיפור כיבוש יריחו, מעיד על היותו שייך לתחום הקדושה. גם נוכחות ארון הברית בקרב העם 

המקיף את החומה מחזק את ההבנה שנפילת החומה אינה אלא נס מיד ה'.

אלו האוחזים בגישה המדעית )בקורת המקרא( מבינים את כיבוש יריחו כמבצע צבאי, שבו משתמשים 

בשיטות ובתכסיסים צבאיים. לדעתם, היה שימוש במודיעין, שסופק על ידי המרגלים ששלח יהושע 

ליריחו. היה שימוש בלוחמה פסיכולוגית, כאשר הקפת חומות העיר במשך מספר ימים, לא אפשרה 

לאנשי יריחו לדעת מהו מספרם של בני ישראל, דבר שהווה איום. כמו כן, הפעולות שנקטו בהן בני 
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ישראל במשך ששה ימים, יצרה הרפיה של כוננות אנשי העיר, כאשר ראו כיצד יום אחרי יום עובר 

ללא לחימה. 

ממצאים ארכיאולוגיים מאותה תקופה, מעידים כי שבטים רומיים קדומים נקטו בתחבולה דומה. השופרות 

שימשו למתן אותות לצורך ארגון בקרב הלוחמים, ותפקידם זהה לתפקיד החצוצרות בצבא המצרי 

באותה תקופה, כפי שתועדו בתבליט מצרי של הקרב בקדש )יגאל ידין(. עם כל זה, יש קושי לקבל את 

נפילת יריחו כאירוע היסטורי. ארכיאולוגים שחפרו ביריחו, לא מצאו עדות להריסות של חומה מהמאה 

ה-13 לפנה"ס, יתר על כן, העיר כלל לא הייתה מיושבת בתקופה זו.

השופר ברצפת בית הכנסת ביריחו

ביריחו נמצאה רצפת פסיפס של בית כנסת מהתקופה הביזנטית )המאה ה-6 לספירה(. הרצפה 

ובתוכו  עיגול  בצורת  עיטור  יש  "השטיח"  של  בצדו האחד  גיאומטריות.  צורות  של  מעוטרת כשטיח 

דימויים ציוריים ומילים באותיות עבריות. הדימויים הם מנורה בעלת שבעה קנים, בצדה הימני שופר 

ובצדה השמאלי לולב. המילים "שלום על ישראל" כתובות מתחת לדימויים הציוריים. בשל מילים אלו, 

יש המזהים כיום את בית הכנסת הזה בשם "בית כנסת שלום על ישראל".

הרצפה ביריחו היא אחת מרצפות דומות אחדות שנמצאו בבתי כנסת בארץ ישראל ואשר נבנו בתקופה 

הביזנטית. רצפות הפסיפס שלהן מעוטרות באובייקטים שהיו בבית המקדש. יש שהוסיפו גם איור של 

ארון הקודש, אריות ומחתות. עיטורים כאלו נמצאים ברצפות הפסיפס של בתי הכנסת בחמת טבריה 

)המאה ה-4(, בבית אלפא )המאה ה-6(, בבית שאן )המאה ה-6( ובציפורי )המאה ה-6(.

השופר, הלולב, המחתה, ארון הקודש וכד', מסמלים את בית המקדש בירושלים. בחירתם כעיטור 

לבתי הכנסת היא ביטוי לגעגועים לבית המקדש שחרב והבעת תקווה לגאולה בעתיד.

השופרות בשיר על כיבוש יריחו )של העבדים השחורים בארה"ב(

אחד משירי הדת )ה- Spirituals( המפורסמים, ששרו העבדים השחורים בארה"ב, מספר על נפילת 

חומות יריחו בידי יהושע. השורות הפותחות את השיר הן גם הפזמון החוזר.

Joshua fit the battle of Jericho

And the walls come tumbling down

השופרות בשיר מופיעים במילים  ram horns או בתיאור מורחב lamb ram sheep horns המעיד כי 

כותב המילים הבין ממה עשוי השופר. השיר מהלל ומשבח את יהושע ומתאר כיצד צעד יהושע ממש 

עד לחומות עם חנית בידו, חרב פיפיות על ירכו, וקרא לאנשים לתקוע בשופר, כי הניצחון כבר נתון 

בידיו:

Up to the walls of Jericho 

He marched with spear in hand 
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Go blow them ram horns, Joshua cried 

Cause the battle is in my hands

יהושע מתואר כגיבור וכאיש אמיץ, אשר עולה בהרבה על גדעון ועל שאול המלך. יהושע הוא האיש 

שיביא את הישועה. 

השיר על יהושע ביריחו הוא אחד משירים רבים, שחוברו על ידי העבדים השחורים בארה"ב, בשלוש 

מאות השנים האחרונות. שירים אלו, המוכרים גם כשירי "גוספל", התבססו על אירועים ודמויות מהמקרא 

)"הברית הישנה" בפיהם( אתם הזדהו ומהם שאבו עידוד. כך שרו על משה, ששחרר את העבדים מידי 

פרעה, על ההליכה ל"ארץ המובטחת", שהיא מטפורה לחופש. בשירים אלו התכוונו לעצמם, באמצעות 

המילים החוזרות וסגנון ביצוע השירים, שנשמעו כתפילה, ביטאו את סבלם המתמשך ואת תקוותיהם 

לישועה ולשחרור מעבדות.

מקורות:
הופמן, יאיר. סוגיות בביקורת המקרא, משרד הביטחון, תל אביב, 1997

זקוביץ, יאיר. על תפיסת הנס במקרא, משרד הביטחון, תל אביב, 1987
זקוביץ, יאיר. מקראות בארץ המראות, הקבוץ המאוחד, תל אביב, 1995 

טלגם, רנה. "פסיפסי ארץ ישראל לאור תגליות..." קדמוניות, החברה לחקירת א"י ועתיקותיה, ירושלים, )2( 
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ידין, יגאל. תורת המלחמה בארצות המקרא, החברה הבי"ל להוצאה לאור, רמת גן, 1963
ידין, יגאל. "אספקטים צבאיים וארכיאולוגיים בתיאור כיבוש הארץ בספר יהושע", עיוניים בספר יהושע, מדיוני 

החוג למקרא בבית דוד בן גוריון, החברה לחקר המקרא, תש"יח 
פוסק, אביגדור. "העקדה של בית אלפא....באמנות היהודית העתיקה", רימונים, האגודה לאמנות יהודית, ירושלים, 
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קויפמן, יחזקאל. ספר יהושע, קרית ספר והחברה לחקר המקרא, ירושלים, 1976

באמת מתפללים בימים הנוראים
מוטי לקסמן

"ֲאֹדנָי, ְׂשָפַתי ִּתפְָּתח ּופִי יַּגִיד ְּתִהּלֶָתָך" )תהלים נא 17(, אומרים המתפללים לפני תפילת העמידה ]1[ 

בשלוש תפילות היום ]2[. לפני הוצאת ספר תורה, בתפילת מנחה בשבת וגם לפני הוצאת ספר תורה 

בתפילות הימים הנוראים ושלוש הרגלים, קורא שליח הציבור ואומר: "וַאֲנִי ְתפִּלִָתי לְָך ה' עֵת ָרצֹון ֱאֹלהִים 

ְּבָרב ַחְסּדֶָך ֲענֵנִי ֶּבֱאֶמת יְִׁשֶעָך" )תהלים סט 14(.

אמירות אלה מסכמות בקצרה את המושג המקובל, "תפילה": פנייה אל אלוהים כדי לפאר את תהילתו 

ולבקש שהוא ייענה לבקשות המתפלל.
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גודשים המתפללים את בתי הכנסת  מרכיבים אלה של ה"תפילה" מועצמים בימים הנוראים בהם 

]3[. לכל אחד טעמים משלו להגעה לבית הכנסת, אבל יש וודאי כאלה שמניחים ש"תפילה" היא אחד 

המרכיבים לביטול גזירה ]4[ או ש"תפילה" נחשבת לאחד הדברים המיטיבים עם הנשמה ]5[.

נוספים המסבירים את ריבוי המתפללים בימים הנוראים. אבל, כפי שמשתמע מן  יש טעמים  וודאי 

הפתיחה, הציפייה המסורתית היא שיהודי יתפלל מידי יום ביומו ]6[, מצווה זו חלה גם על אישה גם על 

עבד ]7[. אכן, ל"תפילה" מקום מרכזי ביהדות ]8[. לכן ברורה גם הדרישה: "צריך אדם להשכים לתפלה 

שאין לך גדולה מן התפלה" )מדרש תנחומא )ורשא( פרשת מקץ סימן ט(. חשוב לא רק להשכים, אלא 

צריך להיערך ל"תפילה" לא בקלות-ראש, מתוך אמונה ובשמחה של מצווה ]9[.

עם-זאת, חכמינו סבורים שגם ב"תפילה" אין להגזים, בבחינת "אמרו רבותינו כל המוסיף גורע" ]10[,  

בהתאם, נקבע בהלכה שאין להתפלל יותר מידי ביום אלא שלוש פעמים בלבד. יתר-על-כן, יש גם 

המזהירים אותנו: "כל המאריך בתפלתו ומעיין בה, סוף בא לידי כאב לב" )בבלי, ברכות נה א( ]11[.

אבל, למרות כל הכתובים בזכות ה"תפילה", בא הנביא ישעיהו וטוען, באופן נחרץ, שאין טעם ב"תפילה": 

"ּוְבפִָרְׂשכֶם ּכַּפֵיכֶם ַאְעלִים ֵעינַי ִמּכֶם ּגַם ּכִי ַתְרּבּו ְתפִּלָה ֵאינֶּנִי ׁשֵֹמַע" )ישעיהו א 15(. האם ישעיהו באמת 

סבור שאין להתפלל, שאלוהים אינו שומע תפילת בני-עמו? צריך עתה לדון בפער הנראה בין שתי 

העמדות כלפי "תפילה". 

אבל, לפני שנעשה זאת נבדוק מתפללים אחדים במקרא.

המונח הראשון המתאר פנייה של אדם לאלוהים הוא "לְִקֹרא ְּבֵׁשם ה'".

הראשון המתואר במונח זה הוא בנו של שת ]12[: "ּולְֵׁשת ּגַם הּוא יֻּלַד ֵּבן וַּיְִקָרא ֶאת ְׁשמֹו ֱאנֹוׁש ָאז הּוַחל 

לְִקֹרא ְּבֵׁשם ה'" )בראשית ד 26( ]13[. קריאה בשם ה' מתארת גם את אברהם )בראשית יב 8(, יצחק 

)בראשית כו 25( ומשה בפנייתם אל אלוהים )שמות לד 5(. המשותף לכל הקריאות האלה הוא שזו 

פניית יחיד לה' ולא מסופר מה תוכנה.

לעומת-זאת, אליהו ונביאי הבעל קוראים לאלוהים )מל"א יח 26-24(, ומטרת הפנייה היא להצית 

את העולה אשר על מזבח. אף ממשיכו של אליהו, הנביא אלישע, נדרש על-ידי נעמן לפנות לאלוהים 

בקריאה, הפעם כדי לרפא אותו מהצרעת )מל"ב ה 11-8(.

המונח השני המתאר פנייה של אדם לאלוהים הוא הפועל 'להתפלל'.

אם זה לבקש ריפוי )אברהם לריפוי אבימלך )בראשית כ 7, 17(, אלישע לריפוי הנער )מל"ב ו 17(; 

הפסקת מפגע ביחיד או בעם )למשל, משה להפסקת אש )במדבר יא 2( או להפסקת מפגע נחש 

)במדבר כא 7( או בעד הצלת אהרון )דברים ט 20; הצלת העם מאויבים )למשל: אלישע )מל"ב ו 18(, 

חזקיהו )מל"ב יט 15(; או להודות לה' )למשל: חנה אם שמואל )שמ"א ב 10-1(, דוד המלך )שמ"ב ז 

29-18(, שלמה המלך )מל"א ח 54-22(.

המשותף למגוון הפניות לה', שהן כולן מפי או באמצעות יחיד וללא נוסח נתון מראש. סביר להניח 

שנתון זה מתאר את הזמן לפני ריכוז הפולחן על-ידי הקמת בית המקדש. ואכן, שלמה מדבר בלשון 

רבים )למשל: מל"א ח 42, 48, 49(. .
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וכאן, נחזור אל הנביא ישעיהו. הרי תפילה היא צורך בסיסי של אדם. האם ישעיהו מתנגד לכך, שולל 

את זאת? לטענתו התפילה אינה מתקבלת כי העם מתנהג כסדום ועמורה )ישעיהו א 23-10(.

מכאן, התפילה הרגילה מתנהלת בבתי הכנסת בקריאה מתוך הסידור בכל ימות השנה או מתוך 

המחזור בימים הנוראים.

האמנם, הקריאה בקול או בלחש מן הכתוב בסידור או במחזור היא תפילה?

הרי מהי תפילה, אם-לא: "פניית האדם אל כוח על-טבעי כדי שימלא את משאלותיו" ]14[. במילים 

אחרות, תפילת אדם אמיתית היא פנייה אישית של המתפלל. ואם המתפלל מחזיק בידיו סידור או 

מחזור שיכוון ליבו וכל ישותו לחלק, לפסוק או אפילו למילה אחת, שיוצאת לא רק מגרונו אלא מליבו, 

מכל כולו.

כלומר, תפילה שאין עמה מעורבות ומחויבות אינה תפילה.

מי ייתן ובראש השנה וביום הכיפורים כל מתפלל וכל מתפללת ימצאו בתוך ספרי התפילה הרבים, 

את הקטע, את הפסוק או את המילה שלהם, ומתוך מעורבותם ומחויבותם, אכן תהא שנה טובה.

אמן, כן יהי רצון.
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