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  .יאד�  ראש השנה
  ?דברי� דלהל� מתי נעשו

  
  יהושע' אליבא דר  אליעזר' אליבא דר  

  2בניס�  1בתשרי  נברא העול�
  בניס�  בתשרי  נולדו אברה� ויעקב
  בניס�  בתשרי  מתו אברה� ויעקב

  בפסח  נולד יצחק
  בראש השנה  נפקדו שרה רחל וחנה

  בראש השנה  יצא יוס� מבית האסורי�
  בראש השנה  נו במצרי�בטלה עבודה מאבותי

  בניס�  נגאלו אבותינו ממצרי�
  בניס�  בתשרי  עתידי� אנחנו להגאל

  
  ?מה לומדי� התנאי� מהפסוקי� דלהל�

  
  ַ)ְדֵ#א ָה&ֶר% ֶ$ֶ#א ֵעֶ!ב ַמְזִריַע  

   ֶזַרע ֵע% ְ(ִרי עֶֹ!ה ְ(ִרי
  ַו)+ֵצא ָה&ֶר% ֶ$ֶ#א ֵעֶ!ב ַמְזִריַע

  % עֶֹ!ה ְ(ִרי ֶזַרע ְלִמיֵנה, ְוֵע
  'לר

   אליעזר
   דהאר&  %מכא� שבתשרי נברא עול� 

  3מלאה דשאי� והאיל� מלא פירות
  4מורה על ברכה לדורות

  'לר
   יהושע

ללמדנו שכל מעשה בראשית נבראו 
  מהיבקומת� השל

     דהאר& %מכא� שבניס� נברא עול� 
  5מוציאה דשאי� והאיל� מוציא פירות

  
  :ראש השנה ד� יא

  ? עד יבושת האר%של ירידת המבולהיה הסדר כיצד 
  

  יהושע' אליבא דר  אליעזר' אליבא דר  
  ז באייר"י  ז במרחשו�"י  התחיל המבול בחודש השני

  ז סיו�"כ  ז כסלו"כ  יו� שירד המבול' נשלמו מ
  2כסליו' א  1סיו�' א   יו�150התגברו המי� 

                                                           
 .ה באלול"ותחילת הבריאה התחילה בכ,  נברא אד� הראשו��ה " ר�בתשרי ' בא', פי 1
 .ה באדר"ותחילת הבריאה התחילה בכ, בניס� נברא אד� הראשו�' בא', פי 2
וזה . שהוא זמ� האסיפה אז השדות והאילנות מלאי� בדשאי� ופירות גמורי� קוד� אסיפת�דבתשרי  3

 ".הְוֵאד ַיֲעֶלה ִמ� ָה*ֶר( ְוִהְ'ָקה ֶאת ָ%ל ְ$ֵני ָהֲאָדָמ) "ו:בראשית ב(וזהו שכתוב מיד בסמו� , זמ� הגשמי�
ראו נבראו בפירות גמורי� אול� בשעה שנב, בא הפסוק לתת ברכה לדורות שהעצי� יוציאו פירות', פי 4

 .בתשרי
ואותו הזמ� של הבריאה היה זמ� . וזמ� זה הוא ניס�, דהיינו תחילת הוצאת הדשאי� והוצאת הפירות 5

 � וכמו שנרמז בפסוק שמתי שעמקי� יעטפו בר אז לבשו כרי� הצא� , שטבע הבהמות להזדווג זה לזה
  .דהיינו שהצא� מתעברות
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  :ראש השנה ד� יא
  

  יהושע' אליבא דר  אליעזר' אליבא דר  
  ז כסליו"י  ז סיו�"י  3ז יו� נחה התיבה"אחרי ט

  שבט' א  4אב' א  נראו ראשי ההרי�
  אדר' י  אלול' י  אחר ארבעי� יו� שלח את העורב

  ניס�' א  תשרי' א   חרבה האר3%א יו� בשליחויות היונה "סיו� כ
  ז אייר"כ  ז מרחשו�"כ  יבשה האר%

  

  ? לעלות במזרחמתי משמשי� המזלות דלהל�
  

  בחודש חשו�  בחודש אייר  יס�בחודש נ  
   יו�%ב "א י"בשעות י  7 לילה%ב "א י"בשעות י  6 יו�% 5'ב' בשעות א   ניס�3טלה 
   לילה%' ב' בשעות א   יו�%' ב' בשעות א   יו�%' ד' בשעות ג   אייר3שור 

   לילה%' ד' בשעות ג   יו�%' ד' בשעות ג   יו�%' ו' בשעות ה   סיו�3תאומי� 
   לילה%' ו' בשעות ה   יו�%' ו' בשעות ה   יו�%' ח' זבשעות    תמוז3סרט� 

   לילה%' ח' בשעות ז   יו�%' ח' בשעות ז   יו�%' י' בשעות ט   אב3אריה 
   לילה%' י' בשעות ט   יו�%' י' בשעות ט   יו�%ב "א י"בשעות י   אלול3בתולה 
  לילה %ב "א י"בשעות י   יו�%ב "א י"בשעות י   לילה%' ב' בשעות א   תשרי3מאזני� 

   יו�%' ב' בשעות א   לילה%' ב' בשעות א   לילה%' ד' בשעות ג   מרחשו�3עקרב 
   יו�%' ד' בשעות ג   לילה%' ד' בשעות ג   לילה%' ו' בשעות ה   כסליו3קשת 
   יו�%' ו' בשעות ה   לילה%' ו' בשעות ה   לילה%' ח' בשעות ז   טבת3גדי 
   יו�%' ח' בשעות ז  לילה %' ח' בשעות ז   לילה%' י' בשעות ט   שבט3דלי 

     יו�%' י' בשעות ט   לילה%' י' בשעות ט   לילה%ב "א י"בשעות י   אדר3דגי� 
                                                                                                                                                                                                   

וטבת חסר , )'ט ל"ח כ"כ(כיצד שלשה מכסליו , סיו� יהיה מאה חמשי� יו�' יו עד אז בכסל" כשנמנה מיו� כ,'פי 1
  . ס� הכל מאה חמשי�� ושבט מלא אדר חסר וניס� מלא אייר חסר הרי עוד מאה ארבעי� ושבע יו� 

סר ותמוז ח, )'ט ל"ח כ"כ(כיצד שלשה מסיו� , כסליו יהיה מאה חמשי� יו�' ז בסיו� עד א" כשנמנה מיו� כ,'פי 2
 . ס� הכל מאה חמשי�� אב מלא אלול חסר תשרי מלא חשו� חסר הרי עוד מאה ארבעי� ושבע יו� 

והתיבה היתה , כיצד ההרי� הגבוהי� כוסו חמש עשרה אמה, אמות' התיבה היתה מורמת מעל המי� ד 3
מצא שבשש ונ, ימי� התייבשה אמה אחת' וכל ד, אמות' הרי שהיתה מורמת מעליה� ד, א אמה"משוקעת במי� י

 ז כסליו"ז סיו� או י"עשרה יו� נחה על הררי אררט והוא י
 .ו אמות שכוסו ההרי� הגבוהי� במי�"ימי� ה� ט' ואמה לד, דהיינו בשני חדשי� שה� ששי� יו� 4
ד עלו במש� כל הלילה ונמצא שבשעת "ק גד"ב הרי שמזלות מע"ת סא" כשעתידי� לעלות ביו� מזלות טש,'פי 5

  .ב ה� הנמצאי� למטה"ת סא"ד ה� הנמצאי� למעלה וטש"ק גד" מעעלית טלה מזלות
וכל מקו� שכתוב תיבת .  הכוונה שבשעות הרשומות בה� מתחיל המזל לזרוח"יו�"כל מקו� שכתוב תיבת ', פי 6
  .הכוונה שבשעות אלו המזל שוקע, "לילה"
ד שעות וכפי "ומשלי� הקפתו בכ יש סיבוב היומי שבכל יו� מסתובב גלגל המזלות �ישנ� שני סיבובי', פי 7

ויש סיבוב החדשי שבשנה שלמה משלי� גלגל המזלות סיבוב אחד של� , שנתבאר משמש כל מזל שתי שעות
מחמת הסיבוב החדשי משתנה בכל חודש המזל שעולה במזרח בתחילת היו� וממילא משתני� כל ו, בכיוו� אחר

ובחודש אייר מחמת הסיבוב החדשי , מזרח הוא טלהוהנה בחודש ניס� המזל שעולה בתחילת היו� ב. המזלות
ומזל שור הוא שמתחיל לעלות , ומזל טלה כבר עולה בשעות אחרונות של הלילה, מקדימי� המזלות לעלות קוד�

ה עליה� את סדרי בראשית והעלה את מזל כימה "וכיו� ששינו דור המבול את מעשיה� שינה הקב. בתחילת היו�
 . ולא העלה אותו בלילה כדרכו בימי� אלו�  ביו� שהוא חלק ממזל טלה


