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מאשמה לאהבה, מדין למפגש
ראש השנה: מחז"ל אל ספר הזוהר

 ◆

עמרי שאשא

לחגים היהודיים יש תכונה יפהפייה: הם פושטים ולובשים צורה, מתפתחים ומשתנים בכל דור, מוארים מחדש 
שוב שוב ושוב במהלך ההיסטוריה.

בלימוד שלנו נתבונן בשתי תמונות שונות של ראש השנה. הראשונה, הקדומה יותר, היא גם המוכרת לנו בדרך 
כלל, ומקורה בספרות חז"ל השנייה, השייכת לעולם הקבלה, מופיעה בספר הזוהר ומציעה חלופה מעניינת לחג 

כמו שאנחנו מכירים אותו.

כמו תמיד, נתחיל במקרא.

כדרכה של התורה, הציווי על ראש השנה הוא תמציתי, כמעט מינורי:

סביב החג המסתורי שמוזכר בפסוקים נבנתה בספרות חז"ל תמונה מלאת חיות של ראש השנה. הוא לבש צורה 
של יום הדין, תוך העמדת תפאורה מפורטת של בית המשפט השמיימי. הנה כמה דוגמאות מתוך רבות אחרות 

בספרות חז"ל.

ֶאָחד  ִביִעי ְבּ ׁ ֹחֶדׁש ַהְשּ ָרֵאל ֵלאֹמר ַבּ ֵני ִיְשׂ ר ֶאל ְבּ ֵבּ "ַדּ

ל  רּוָעה ִמְקָרא קֶֹדׁש. ָכּ תֹון ִזְכרֹון ְתּ ָבּ ַלֹחֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ַשׁ

ה ַלה'"  ׁ ם ִאֶשּ ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשּו ְוִהְקַרְבֶתּ

)ויקרא כג, כג-כה(.

ֶאָחד ַלֹחֶדׁש ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם  ִביִעי ְבּ ׁ "ּוַבֹחֶדׁש ַהְשּ

רּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם.  ל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשּו יֹום ְתּ ָכּ

יֶתם ֹעָלה ְלֵריַח ִניֹחַח"  ַוֲעִשׂ

)במדבר כט, א-ו(

אמר רבי יוחנן: שלשה ספרים נפתחין בראש השנה. 

אחד של רשעים גמורין ואחד של צדיקים גמורין 

ואחד של בינוניים. צדיקים גמורין נכתבין ונחתמין 

לאלתר לחיים. רשעים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר 

למיתה. בינוניים תלויין ועומדין מראש השנה ועד 

יום הכיפורים. זכו – נכתבין לחיים, לא זכו – נכתבין 

למיתה.

)בבלי ראש השנה, טז ע"ב(

קראו את הפסוקים הללו. מה בעצם אנחנו יודעים על ראש השנה מהתורה? איזה סוג של חג הוא? במה הוא  ◆
שונה מחגים אחרים?

ואולי יותר מעניין: אילו תכנים שאנחנו מכירים מראש השנה היום מוזכרים במקרא ואילו נעדרים ממנו? ◆

איזה רגש מרכזי מתעורר בנו למקרא ראש השנה כפי שהוא נזכר כאן? ◆

 ◆   ◆    ◆

 ◆   ◆    ◆
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ְתרּוָעה, ה'  ר' יהודה ברבי נחמן פתח: "ָעָלה ֱאלִהים ִבּ

קול ׁשוָפר" )תהלים מז ו(. בשעה שהקב"ה יושב  ְבּ

ועולה על כסא דין, בדין הוא עולה. מאי טעם? 

"עלה אלהים בתרועה". ובשעה שישראל נוטלין את 

שופריהן ותוקעין לפני הקב"ה, עומד מכסא הדין 

ויושב בכסא רחמים, דכתיב "ה' בקול שופר", ומתמלא 

עליהם רחמים ומרחם עליהם והופך עליהם מדת הדין 

לרחמים. אימתי? בחודש השביעי.

 )ויקרא רבה, כט ג(

* כדי להבין את המדרש הבא יש לזכור את האבחנה 

שיצרו חז"ל בין השם "אלוהים", המייצג את מידת 

הדין של הקב"ה, לבין השם "יהו-ה", המיצג את מידת 

הרחמים.

אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, 

רמז יש בו: כלומר עורו עורו ישנים משינתכם, והקיצו 

נרדמים מתרדמתכם; וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה, 

וזכרו בוראכם. אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן, 

ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל 

– הביטו לנפשותיכם, והטיבו דרכיכם ומעלליכם; 

ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה, ומחשבתו אשר לא 

טובה.

)רמב"ם, משנה תורה, פרק ג הלכה ד(

לפי תמונה זו, מה תפקידה של אותה "תרועה" המוזכרת בפסוקי התנ"ך?  ◆
האם מדרש זה משנה – ולו במעט – את האיכות הנפשית שמעורר בנו ראש השנה? ◆

איזו סוג של איכות מצטרפת  בדברי הרמב"ם לראש השנה? ◆

 ◆   ◆    ◆

 ◆   ◆    ◆

על בסיס החג שעיצבו חז"ל הציע הרמב"ם אפשרות אחרת להבין את קולו של השופר. כדרכו – לתפיסתו 
המצווה לא נועדה להשפיע על האל, אלא דווקא על האדם:

סיכום ביניים:

את התיאורים הראשוניים של "יום הזכרון" שבתורה הפכו חז"ל ליום של דין, בו עומד אדם למשפט על מעשיו. 
את האדם מלווים יראת דין וחרדת קודש בעומדו לפני האל. השופר הוא כלי שמסייע לו להעביר את האל מכיסא 

הדין לכיסא הרחמים, או לחלופין לעורר את לבו לחשבון נפש, לחרטה על מעשיו ולתשובה.

ספר הזוהר מציע פשר אחר לראש השנה. כדרכו, הוא מבין את החג כחלק מן הדרמה השמיימית הגדולה: 
התהליכים הדינמיים המתרחשים בתוך האלוהות עצמה. 

במיוחד מתמקד הזוהר בקשר מלא האהבה והתשוקה בין הקב"ה לבין השכינה, הפנים הזכריים והנקביים 
באלוהות, המחפשים תדיר זה את קרבתה של זו. למעשה, יחסי אהבה אלו הם שעומדים במרכז עולמו של 

הזוהר. 

נקרא קטע אחד מרכזי מן הזוהר, המתאר את חגי תשרי כולם כתהליך של התקרבות בין הקב"ה לבין השכינה. 
אולי בקריאה ראשונה לא כל הפרטים יהיו נהירים, ולא כל המילים יובנו עד הסוף. אבל ננסה בשלב זה להבין 

את התמונה הגדולה: מה קורה בכל אחת מן ה'תחנות' השונות בחודש תשרי – ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, 
שמחת תורה?
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כבר כאן אפשר לשאול: מדוע לספר את סודות ראש השנה בתוך סיפור על שני חכמים ההולכים במדבר, 
מחפשים צל מפני השמש, ודנים ב'סודות חכמה'? אילו ציפיות מתעוררות בכם למקרא ההקדמה הקצרה הזאת?

כדי להבין את השורות הללו, זכרו שעבור המקובלים יד ימין ויד שמאל מסמלות חסד ודין, אהבה ויראה. 
בכריאוגרפיה הנסתרת של חגי תשרי, תחילה מתעוררת זרוע שמאל של האל לקראת אהובתו, המעוררת את 

מידת הדין. רק מאוחר יותר תצטרף גם הימין

זהו תיאור של יום כיפור דרך הפרספקטיבה של יחסי הכלה והחתן, השכינה והקב"ה. סוף סוף מונח ראשה של 
האהובה על ידו של האהוב. מה הקשר בין קרבה זו לבין הצום ביום כיפור?

החג הראשון של סוכות הוא החיבוק, ומכאן נובעת שמחת החג. מה לדעתכם בחג הסוכות יכול להזכיר את תנועת החיבוק?

בשמחת תורה מתרחש הזיווג המלא בין הקב"ה והשכינה, בין הזכרי והנקבי. מה בחג כמו שאנחנו מכירים אותו 
יכול להתקשר לכך?

רבי אלעזר ורבי יוסי ורבי חייא היו הולכים במדבר... 

בעוד שהיו הולכים היתה השמש חזקה וישבו תחת 

ִצלו של סלע מדבר אחד. אמר ר' אלעזר: ודאי הצל 

חדוות הנפש הוא.

אמר רבי חייא לרבי אלעזר: ימים אלו מראש השנה 

עד היום האחרון של חג ]סוכות[ – מבקש אני לעמוד 

עליהם....

אמר ר' אלעזר: אף על פי שהחברים העמידו הדבר 

ויפה הוא, אבל סדר ימים אלה סוד החכמה הוא בין 

קוצרי השדה ]=המקובלים[.

)זוהר, פרשת פנחס, ח"ג ריד ע"ב )בתרגום מארמית((

בוא וראה, הרי נאמר סידור הייחוד, הכל באחד – איך 

הוא, וכך נאמר:

ף ה' ֶאת ְזרֹוַע ָקְדׁשֹו'  פתח ואמר: )ישעיה נב י( 'ָחׂשַ

– זו זרוע אחת שבה תלויה ישועה, שבה תלויה 

נקמה, שבה תלויה גאולה, ולמה? להקים את כנסת 

ישראל מעפר ולקבלּה אצלו להזדווג כאחד. וכאשר 

זה מתעורר לעומתה, כמה ירָאה שורה בעולם, עד 

שיניח אותה זרוע תחת ראשּה להתחבר! כמו שנאמר: 

ֵקִני', ואז  ַחּבְ י ִויִמינֹו ּתְ ַחת ְלרֹאׁשִ ֹמאלֹו ּתַ )שיה"ש ב ו( 'ׂשְ

נח הדין ומכפר על חטאים.... בראש השנה מתעוררת 

זרוע שמאל לעומת המלכה, ואז כל העולם ביראה 

בדין וצריך העולם להימצא באותו הזמן בתשובה 

שלמה לפני הקב"ה. 

לאחר מכן באה המלכה וצריכים בני ההיכל בתשעה 

לחודש לעשות שמחה, לטבול בנהר לטהר עצמם 

בזיווג המלכה. למחרת הוא יום חיבורה, לשים שמאל 

י'. ַחת ְלרֹאׁשִ ֹמאלֹו ּתַ תחת ראשה כמו שנאמר: 'ׂשְ

ואז ישראל בתענית על חטאיהם ומכופר להם... 

ומתכפרים כל בני ההיכל, כיון שהשמאל מקבלת 

אותה ביום זה שראש המטרוניתא שורה על השמאל.

ביום הראשון של חג ]הסוכות[ יתעורר הימין לעומתה 

כדי לחבקה, ואז כל השמחה וכל הפנים מאירים 

ושמחת ניסוך המים הצלולים על המזבח. וצריכים 

בני אדם לשמוח בכל מיני השמחה שהרי הימין גורם 

– בכל מקום ששורה הימין שמחה נצרכת בכל, אז 

שמחה היא להשתעשע.

אחרי כן ביום השמיני שמחת התורה הוא, שהרי אז 

זיווג הגוף הוא, זיווג הכל, להיות הכל אחד וזה הוא 

שלמות הכל! וזה היום של ישראל הוא ודאי, וירושתם 

בלבד, שאין בו חלק לאחר. 

אשריהם ישראל בעולם הזה ובעולם הבא, עליהם 

כתוב: )דברים ז ו,  יד ב( 'כי עם קדוש אתה לה' 

אלהיך' וגו'.
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כדי לנסות ולהבין עוד מהקטע שקראנו, מובא כאן קטע מספר מבוא לזוהר, שמנסה להסביר את הפסקה 
שקראתם זה עתה. אחריו נסו שוב לחזור לדברי הזוהר עצמו ולחפש עוד פרטים שלא הבחנתם בהם בקריאה 

ראשונה. בנוסף, נצלו את הקריאה השניה לחוש את סוג האווירה הנפשית או הרגש האופף את חגי תשרי.

סיכום:

אם כן, במקום הדרמה של המשפט והדין, הזוהר מבקש לתאר דרמה אחרת: של התקרבות בין אוהבים. את 
התחנות השונות במשפט האדם מחליפות תחנות שונות בריקוד שבין הקב"ה והשכינה.

מתוך: 'לאחוז בעץ החיים: מבוא לספר הזוהר'
מלילה הלנר אשד ועמרי שאשא

חגי ומועדי ישראל, המכוננים את מחזור טקסי הזמן 

היהודי, הוטענו בזוהר במטען קבלי והתפרשו כשיקוף 

למחזור התהליכים הקוסמיים והאלוהיים. הזוהר התיק 

את פשר המצוות משדה הזיכרון ההיסטורי ומעולם 

הטבע והחקלאות אל המימד המיסטי והתיאורגי. כל חג 

ומועד קיבל בזוהר צורה מיוחדת ומובחנת דרכה נקרא 

האדם להשתתף בדרמה המתרחשת בכל שנה בעולם 

האלוהי. 

המצוות השונות של חגי תשרי – החל בראש השנה, 

יום הדין, ועד שמיני עצרת ושמחת תורה – נידונים 

בזוהר בפירוט. התקיעה בשופר, סדר עבודת הכהן 

הגדול ביום הכיפורים, ארבעת המינים, הישיבה בסוכה, 

ועוד, נדרשים בזוהר כמכוננים וכמשקפים תהליכים 

בעולם האלוהות. תכליתם היא תיקונה של השכינה 

והעמדת קומתה האלהית עד לזיווגה עם בן זוגה, ספירת 

התפארת, המשפיע רוב ברכה למציאות האדם.

הזוהר מצייר שלב אחרי שלב את התהליך המתרחש 

בעולם האלוהות בין ראש השנה לשמיני עצרת, ואת 

האופן בו מצוות החגים מלוות אותו ומשפיעות עליו. 

בראש השנה, יום הדין, הפותח את התהליך המתרחש 

לאורך חגי תשרי, נמצאת השכינה דחויה וכבויה, כשהיא 

שוכבת על הארץ. אכן, ביום זה, 'יום הכסה', נעלמת 

הלבנה, המסמלת את השכינה, מכח כוחות הדין והרע 

המכסים אותה. מצוות ראש השנה, ובעיקר התקיעה 

בשופר, מרחיקים את כוחות הדין הקשים ומתחילים 

להקים את השכינה מעפרה. מיום ליום הולכת הלבנה 

ומתמלאת, ועמה מתגבר אורה של השכינה. ביום 

הכיפורים זורח על השכינה ועל העולם כולו אורה של 

ספירת בינה, המטהר את השכינה ואת עם ישראל... 

בערב סוכות, כשהלבנה במילואה, מתרחש החיבוק 

והשעשוע שבין האוהבים, המגיע לזיווג מלא בסוף חג 

הסוכות, בשמיני עצרת. מנהג ההקפות ושמחת התורה 

מתפרשים כחגיגה אינטימית של עם ישראל והשכינה, 

לאחר שזכתה לזיווג עם הקב"ה ולשפע וברכה מעולם 

הספירות הזכרי. 

איזה איכות אחרת סיפור כזה מעניק לראש השנה? לתפילות, לשופר, לסימני המאכל בסעודת החג?  ◆
איזה סוג אחר של 'דין' מבטא ראש השנה אם הוא מסמל, כמו שמציע הזוהר, הושטת יד של אהוב לעבר  ◆

אהובתו? אילו איכויות של פחד ודין עשויות לעלות ברגע כזה? 
במה הן שונות מן הפחד הפוקד את האדם ביום הדין לפי התמונה החז"לית? ◆

 ◆   ◆    ◆


