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  ?מסכת ראש חודש או מסכת ראש השנה. א
  

ואכ� כ� מצינו ברוב . בדי� הוא שתעסוק בהלכות ובענייני� המיוחדי� לזה היו�, מסכת המיוחדת למועד מסויי�
. וכיוצא בה� מסכתות, כ"כולה בענייני יוה –יומא , מסכת סוכה כולה בענייני סוכות: המסכתות שהוקדשו למועדי� שוני�

 ה הוא יו�"שר, מצוות השופר –מה מצווה מיוחדת לראש השנה . ות שלא כ� הדבר במסכת ראש השנהמתמיה איפוא לגל
  .המסיי�, חלק אינו בתחילת המסכת אלא בחלקה השני וא  אותו, וטה של המסכת מוקדש לנושא זהעוהנה רק מי, תרועה

כלומר בחלקה השני של . לישישמתחילי� רק במשנה השנייה בפרק הענייני השופר . המסכת מחזיקה ארבעה פרקי�
אלא פוני� בה� על דר� האסוציאציה המקובלת , וא  בזה החלק לא מוקדשות כל המשניות לענייני היו�. המסכת

ברביעי אינ� עוסקות כלל בשופר של ' ומשנה ב, בפרק השלישי' ורובה של משנה ח' כ� משנה ד. במשניות לענייני� אחרי�
  .ראש השנה

אבל מש� ואיל� עוסק הפרק הראשו� וכל הפרק השני , ה"הראשונות במסכת מדברות ג� בעניי� ר שתי המשניות, אמנ�
  .עוד משנה אחת בנושא קידשו החודש מצוייה בהמש� המסכת, בענייני קידוש החודש והלכותיו

ת ראש מסכת ראש השנה ומסכ: כמעט שנית� לומר ששתי מסכתות ה�. נמצאת מחצית המסכת עוסקת בעניי� אחר לגמרי
  .חודש שנזדמנו יחד ושובצו במסכת אחת

ות קטנות שלא תחזקנה כל נפריד יהיו בידינו שתי מסכתשא�  –למגמה של כינוס  מעי� זו כביטוי תופעה �א� ג� נית� להבי
הרי עדיי� קשה מדוע נדחקו ענייני ראש השנה לחצייה השני של המסכת  –" איידי דזוטר מירכס"ו, אחת אלא שני פרקי�

  .החצי הראשו� הקדישו לעניי� קידוש חודשי� ואת
  ?"מסכת ראש השנה"ל" מסכת ראש חודש"מדוע קדמה במידה ידועה 

  

  עדות החודש וקידושו ממצוות היו� בראש השנה. ב
  

הרי , שא� ג� שאר המועדי� תלויי� בקביעות החודש. ה בלא להזדקק לקידוש החודש"מסתבר שאי אפשר לדבר בענייני ר
מועדו תלוי כל . לא כ� ראש השנה. בשאר המועדי� אפשר לידע אימתי יחולו כמה ימי� קוד� המועד. ביותר ה תלוי בו"ר

  .א� לאו, ה"ובתחילתו של יו� עדיי� אי� ברור הדבר א� ייקבע היו� יו� ר, ד"כולו בעידי החודש וקידוש בי
  :יתרה מזו

נית� ? אבל במה עסקו בליל ראש השנה. תקיעות וברכות: עסקו ה� במצוות היו� –ברי לנו ? ה"עשו יהודי� ביו� ר מה
  .ה הוא"לשער שהיו יוצאי� החוצה לראות במולד הלבנה כדי לידע א� אכ� הלילה ליל ר

א  שבפועל אינה  –אלא שעניינה של עדות החודש , ולא עוד, ה"נמצא א  עדות החודש וקידושו ה� ממצוות היו� של ר
ומסתבר , שבלילה עיניה� של עדי� פוטנציאליי� בולשות אחר חידושה של לבנה, להמתחיל כבר בלי –נעשית אלא ביו� 

  .ד הגדול בירושלי� שלא להחמי# עדות�"פעמיה� לעבר בי �שכבר בלילה שמי� ה
ה "הרמיזה הברורה ביותר ללילה של ר. יפה להקדי� את שעניינו מתחיל בלילה למצוות היו� שהיא ביו� דווקא, כיוו� שכ�

  .לפי זה סידורה של המשנה סידור כרונולוגי הוא כדר� שמצינו במסכתות רבות. ג"היא במשנה בתחילת פ
. ולהיבט האחר של ראש השנה כיו� הדי�, שתי המשניות הראשונות שבמסכת מהוות פתיחה כללית לעצ� מושג ראש השנה

תשרי , אלול, ניס�(רי� ארבעה ראשי חדשי� המשנה הראשונה בה נזכ. ואפשר שכל אחת מה� פותחת חלק אחר של המסכת
ואילו המשנה השנייה שעניינה , היא פתיחה לחלק המדבר על ראשי חדשי� וקביעת�, שה� ג� ארבעה ראשי שני�) ושבט

ג� להחריד ולעורר את האד� לקראת , בי� השאר, היא פתיחה להלכות שופר שהרי תרועת השופר באה, מועדי הדי� בשנה
  .הדי�

  

  "תקראו את� אשר. "ג
  

עצ� העובדה שראשי חודשי� נקבעי� על ידי בית די� של . נראה שיש בדיו� על קביעת החודש ג� מסר מיוחד לראש השנה
  .הרי היא מלמדת על כוח� של דרי מטה לעצב ולקבוע, וכל קביעותיה� של המועדי� בזה ה� תלויי�, מטה

הנה הכל מוכ� : הרי זה מדהי�, י� שבי� הבורא לברואיושהוא יו� מרכזי במערכת היחס, אבל לגבי יו� ראש השנה
בוא� של שני� מישראל שיעידו ... אבל הכל ממתיני� ל, להמלכת מלכו של עול� ולמשפט שהוא עתיד לערו� לכל באי עול�

  !כינוס של מלכות ומשפט, ד את החודש ויאשרו את הכינוס השמיימי"עדות שעל פיה יקדשו בי, שראו לבנה בחידושה
  ):ג"ו ה"פ(צורה ציורית מצוי הדבר בירושלמי ב

לא , למי שומעי� –הדי� היו� והלסטי� אומר למחר  ראומ �השלטו: בנוהג שבעול�? איזו אומה כאומה הזאת
, יעמדו סניגורי�, העמידו בימה: ה אומר למלאכי השרת"הקב, ה"ד היו� ר"אמרו בי. ה אינו כ�"אבל הקב? לשלטו�

העבירו : ה אומר למלאכי השרת"הקב, ד לעברה למחר"נמלכו בי. בניי היו� ראש השנה שאמרו, יעמדו קטיגורי�
כי חק לישראל הוא משפט לאלהי ? 'מאי טעמא. ד לעברה למחר"יעברו קטיגורי� שנמלכו בי, יעברו סניגורי�, בימה
  .א� אינו חוק לישראל כביכול אינו משפט לאלהי יעקב –' יעקב

וודאי שיש בכוח� להשפיע על , � לקבוע מועד המשפט וההמלכה של מעלהתי מטה עד שביכולוא� כל כ� גדול כוח� של דר
בזה המסר נכנסי� לשנה . לעצב ולקבוע, האמונה ביכולתו של האד� לשנות: והרי זה המפתח לעול� התשובה. נפש� שלה�

  .ימי תשובה החדשה וליו� ראש השנה שהוא הראשו� לעשרת
 –וא  זה יסוד עליו נבנה בניי� התשובה , אות יש בו לאפשרות החידוש והשינוי בבריאהחידושה של הלבנה : וא  זאת

 כ� נעי� חייו של האד� במסלול, ירכדר� שהלבנה נעה כל הזמ� ומשתנה תד. האמונה והוודאות הפנימית באפשרות השינוי
  .ובידו להפנות השינוי לאפיקי� חיוביי�, שינוי מתמיד לש
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