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 א עמוד יא ב דף עמוד י דף השנה ראש מסכת בבלי תלמוד

, אבות מתו בתשרי, אבות נולדו בתשרי, העולם נברא בתשרי: אומר אליעזר רבי, תניא
 מבית יוסף יצא השנה בראש, וחנה רחל שרה נפקדה השנה בראש, יצחק נולד בפסח

. ליגאל עתידין בתשרי, נגאלו בניסן, במצרים מאבותינו עבודה בטלה השנה בראש ,האסורין
 נולד בפסח, אבות מתו בניסן, אבות נולדו בניסן, העולם נברא בניסן: אומר יהושע רבי

 בראש, האסורין מבית יוסף יצא השנה בראש, וחנה רחל שרה נפקדה השנה בראש, יצחק
 רבי, תניא. ליגאל עתידין בניסן, נגאלו בניסן, במצרים מאבותינו עבודה בטלה השנה

 עשב דשא הארץ תדשא אלהים ויאמר שנאמר - העולם נברא שבתשרי מנין: אומר אליעזר
 זה אומר הוי - פירות מלא ואילן דשאים מוציאה שהארץ חדש איזהו. פרי עץ זרע מזריע
. הארץ מן יעלה ואד שנאמר, וצימחו גשמים וירדו, היתה רביעה זמן הפרק ואותו, תשרי

... זרע מזריע עשב דשא הארץ ותוצא שנאמר - העולם נברא שבניסן מנין: אומר יהושע רבי
, ניסן זה אומר הוי - פירות מוציא ואילן דשאים מליאה שהארץ חדש איזהו. פרי עשה ועץ

 -'. וגו הצאן כרים לבשו שנאמר, זה אצל זה שמזדווגין ועוף וחיה בהמה זמן הפרק ואותו
 הא, נמי ואידך -. דכתיב הוא לדורות לברכה ההוא -! פרי עשה עץ כתיב הא, נמי ואידך
 בראשית מעשה כל: לוי בן יהושע רבי דאמר, לוי בן יהושע כדרבי ההוא -! פרי עץ כתיב

 ויכלו שנאמר. נבראו לצביונן, נבראו לדעתן, נבראו[+ בקומתן: ]ס"הש מסורת( +לקומתן)
 .צביונם אלא צבאם תקרי אל, צבאם וכל והארץ השמים

 א עמוד יב דף השנה ראש מסכת בבלי תלמוד

 אומות חכמי. יהושע כרבי ולתקופה אליעזר כרבי למבול מונין ישראל חכמי: רבנן תנו 
 .יהושע כרבי למבול אף מונין העולם

 א עמוד יב דף השנה ראש מסכת י"רש

 מתשרי מונין, אליעזר כרבי הדורות ושנות עולם ובריאת נח שנות מונין - אליעזר כרבי למבול מונין ישראל חכמי
 העולם נברא ובניסן, לשנים השנה ראש דתשרי אלא, העולם נברא בתשרי להו דסבירא משום ולא, השנים תחלת

 .כדקתני

 שמשה רביעי ליל ובתחלת, נבראו שמניסן לומר, מניסן מונין והלבנה החמה תקופת כשמונין - יהושע כרבי ולתקופה
 זו שנה תקופת בין ורביע יום שלעולם לפי היום רביעי בארבע אלא נופלת ניסן תקופת אין לפיכך, בניסן חמה

 מאות ושש שעות בתשעה רביעי בליל ראשון ניסן מולד מונין הלבנה מולדות וכן, הבאה לשנה שכנגדה לתקופה
 .חלקים ושנים וארבעים

 מאות ושש באחת כרחך על, ירד באייר ומבול, למנות מניסן מתחילין הדורות שנות למנין: כלומר - למבול אף
 .חדש עשר שנים המבול דור משפט שהרי, הוא ניסן - המים שחרבו בראשון

 א עמוד כז דף השנה ראש מסכת תוספות

' כר לתקופה.( יב דף) ק"בפ כדאמרינן יהושע כרבי ל"קי הא תימה - מעשיך תחלת היום זה מצלינן כמאן
 מעשיך תחלת היום זה איכא והא ק"ה עינא ורב יובל משוה דפריך עינא כרב ל"דקי ת"ר ואומר יהושע

 משום אלא עולם של ברייתו משום לאו ליה דאמרינן הא ודאי אלא ביובל וליתיה השנה בראש דאיתיה
 כדלקמן ה"לר דהוקש דיובל כ"ביוה נמי שייך וזה לאו או להתקיים בו נדון שהעולם דין מעשה תחלת
 לאידך ומיהו ביה הדר לא עינא רב שפיר ליה דמשני גב על ואף( לא יומי בשאר אבל.( )לד דף) בתרא בפרק

 קאי עולם אבריאת לאו מעשיך תחלת היום דזה לשנויי ליה הוה א"כר דלא' מתני דקאמר קשיא לישנא
 יהושע' כר יסד פסח ובשל העולם נברא בתשרי דאמר א"כר עצרת דשמיני בגשם הקליר א"ר שיסד ומה

 ניסן עד נברא ולא לבראות במחשבה עלה דבתשרי למימר ואיכא חיים אלהים דברי ואלו דאלו ת"ר אומר
 לא ולבסוף שנים לבראות במחשבה שעלה אדם גבי( ושם. יח דף עירובין) פסין עושין בפרק אשכחן ודכוותה

 .אחד אלא נברא



 שלח פרשת במדבר יוסף יעקב תולדות

 והקשה(, ב י ה"ר' )וכו בניסן או העולם נברא בתשרי אם יהושע ורבי אליעזר רבי דפליגי
 חדא אמר דמר ומפרש, במציאות פליגי וכי[  ד"פ ה"ר שער ח"פרע]  ה"זלה י"האר בכתבי

, עולם הרת היום ש"כמ העיבור וסוד במחשבה' הי בתשרי כי, פליגי ולא חדא אמר ומר
 .ש"יעו, הלידה סוד במעשה העולם בריאת' הי ובניסן

 השנה ראש מועדים משמואל שם

 בניסן ל"ס י"ור העולם נברא בתשרי ל"ס א"דר( ב' י ה"ר) יהושע' ור אליעזר' דר בפלוגתא
 חיים אלקים דברי ואלו דאלו ת"ר בשם( מצלינן כמאן ה"ד. ז"כ שם' )ובתוס, העולם נברא

 בראשית בפסוק י"רש שפירש כמו נראה. ניסן עד נברא ולא לבראות במחשבה עלה דבתשרי
 שאין וראה הדין במדת לבראותו במחשבה עלה שבתחילה' ה ברא אמר ולא אלקים ברא

 אלקים' ה עשות ביום דכתיב והיינו ד"למה ושתפה הרחמים מדת והקדים מתקיים העולם
 שבו מאזנים מזל שהוא בתשרי לבראות במחשבה שעלה' התוס שכתבו וזהו. ושמים ארץ
 אז' הוי וצירוף הרחמים חודש שהוא ניסן עד נברא ולא, דין זמן', לה משקל ומאזני פלס

 :כנודע כסדרן

 ש"דב וידוע, המחשבה בתר אזיל המחשבה מעולם שהם ש"ב מתלמידי אליעזר' ר והנה
 צמצום שהוא שבידו הבנין באמת דחפו( א א"ל שבת' )בגמ ומרומז הדין במדת שרשם
 מרומזת האלה התנאים שמהות לומר ויש. המעשה בתר אזיל בחסד שרשו יהושע' ור, כידוע

 שהנעזר ענינו שעוזר, ומושיע עוזר שבין הנרדפים השמות בביאור זכרוני לפי כי, בשמותיהם
 מ"ב) ל"חכז שאמרו עמו תעזוב עזב( ג"כ שמות) כענין והוא, לו ועזר חברו ובא בעצמו עושה

, עמו שנאמר פטור פרוק לפרוק רצונך אם מצוה ועליך הואיל ואמר לו וישב הלך( א ב"ל
' ה ויושע( ד"י שמות) שנאמר וכענין, כלום עושה אינו שהנושע אפילו היא תשועה והשם
( ב ז"מ ב"ח) ק"ובזוה כלום עשו לא מעצמם שישראל, סוף ים בקריעת הנאמר ההוא ביום

 מקום לו יש זה, לו עזר' ית והשם מעצמו שעושה במי והנה. מלה תתערו לא תחרישון ואתם
 הוא ברוך הקדוש אלמלא( ב ב"נ סוכה) שהרי נותנת הדין מדת כן כי, הדין במדת' אפי

 שהנושע תשועה אבל, עולמו את הוא ברוך הקדוש ברא לשוא ולא, לו יכול אינו לו שעוזר
 הם האלה התנאים שמות ז"ולפי. גמור חסד זהו לו מושיע י"הש כ"ואעפי כלום עושה אינו
 :מהותם לפי

 אמרנו וכבר, ברחמים' הי והמעשה, בדין היתה במחשבה העולם שבריאת שאמרנו מה ולפי
 בחיצוניות בפועל נעשו שמים' ה ובדבר העולמות פנימיות נבראה יתברך במחשבתו כי

( ב א"רל ג"ח) ק"בזוה שמבואר מה יובן ז"ולפי. בדין היא הפנימיות לעולם כ"א, העולמות
 דאיתא, רפיא דינא הוא השני ויום קשיא דינא הוא הראשון יום ה"ר של טובים ימים דשני

 ראוי הוא אם ופנימיות אלקות עסקי על האדם את דנין הראשון שביום ל"האריז בכתבי
 הראשון דביום יובן ל"הנ ולפי, ז"עוה עניני על השני וביום, ואיך וכמה אלקית להארה

 שהוא ז"עוה עניני על שדנין השני וביום, קשיא דינא הוא כ"ע פנימיות על דנין באשר
 יותר היא הפנימיות לעולם כי, ברחמים ממוזג שהוא רפיא דינא הוא כ"ע העולם בחיצוניות

 :הדברים והבן, בריאתו עיקר כמו בדין


