
כגויקרא 
ל ( כד) ָראֵּ נֵּי ִישְּ ר ֶאל בְּ בֵּ אֹמרדַּ ֹחֶד לֵּ ֶאָחד לַּ ִביִעי בְּ שְּ ֹחֶדׁש הַּ ָבתֹון בַּ ֶיה ָלֶכם ׁשַּ רֹוןׁש ִיהְּ רּוָעה ִמקְּ ִזכְּ ָרא תְּ

ֹקֶדׁש
כטבמדבר 

ֶיה ָלֶכם ָכל( א) ָרא ֹקֶדׁש ִיהְּ ֹחֶדׁש ִמקְּ ֶאָחד לַּ ִביִעי בְּ שְּ ֹחֶדׁש הַּ יֶ ּובַּ רּוָעה ִיהְּ ֲעשּו יֹום תְּ ֶלאֶכת ֲעֹבָדה ֹלא תַּ המְּ
ָלֶכם

פרק א, ראש השנהמשנה
ובראש השנה כל באי . בפסח על התבואה ובעצרת על פירות האילן. בארבעה פרקים העולם נידון. ב

ובחג נידונים על  ". היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם"' שנ. כבנומרוןהעולם עוברים לפניו 
.המים

פרק א, ראש השנהתופסתא
תקעו בחדש  "' ואו. 'וגו" היוצר יחד לבם"' שנ. נומרוןלפניו עובריןבראש השנה כל באי עולם . יא

ואם לאו אין הדין  . אם קדשוהו בית דין הדין נכנס לפניו. 'וגו" לישראל הואחקכי "' ואו. 'וגו" שופר
.נכנס לפניו

כדי שתתברך > פרק שעורים>בפסח שהו שעוריןהבא עומר . אמרה תורה. עקיבא' ר' אמ. ]...[ יב
הבא ניסוך . בכורים בעצרת שהוא פרק אילן כדי שיתברכו עליך פירות אילןחטיםהבא . לכם תבואה

.המים בחג כדי שיתברכו עליך מי גשמים
זכרונכםכדי שיבא . זכרונות. כדי שתמליכוהו עליהם. מלכיות. ושופרותזכרונותמלכיותאמרו לפניו 

.כדי שתעלה תפלתכם בתרועה לפניו. שופרות. לטובה לפניו
נידוניןהכל. 'אומיהודה ' ר. מאיר' דברי ר. בראש השנה וגזר דינו נחתם ביום הכפוריםנידוניןהכל. יג

.  בעצרת על פירות האילן. בפסח על התבואה. בראש השנה וגזר דינו של כל אחד ואחד נחתם בזמנו
' שנאמ. אדם נידון בכל יום. 'אומיוסה' ר. וגזר דינו של אדם נחתם ביום הכפורים. בחג על המים

".ותפקדנו לבקרים"



(Pseudo-)Philo, Liber Antiquitatum Biblicarum, Basel 1527



Guido Kisch, Pseudo Philo, Liber Antiquitatum Biblicarum, Notre Dame 1949ז "אביב תשכ-תל, הרטוםש''אמהדורת , קדמוניות המקרא



5 Et in festivitate ebdomadis

constituetis ante conspectum meum 

panem et facietis mihi oblationem pro 

fructibus vestris. 

On the festival of weeks you shall set 

before me bread and make me an offering 

in thanks for your crops. 

לחם לפני  בחג השבועות תתנו
.בעד פירותיכםותעשו לי מנחה 

6. Nam festivitas psalphingarum in 

oblationem erit prospeculatoribus 

vestris. In eo quod prespexi creaturam, 

memores sitis totius orbis ; per initia 

ostendentibus vobis agnoscam 

numerum mortuorum et natorum. Per 

ieiunium misericordie ieiunabitis enim 

mihi pro animabus vestris, ut 

compleantur sponsiones patrum 

vestrorum.

On the festival of trumpets there will be an 

offering on behalf of your watchmen. 

Because on it I review creation, so as to 

take note of the entire world. At the 

beginning of the year, when you present 

yourselves, I will decide the number of 

those who are to die and who are to be 

born. On the fast of mercy you will fast for 

me for the sake of your souls, so that the 

promises made to your fathers may be 

fulfilled.

מנחה בעד  (ל)חג השופרות יהיה 
כי בו אני  . משגיחיכם/צופיכם

סוקר את הנבראים  כדי שיהיה זכר  
כאשר  ( השנה)בראש ; לכל היקום
אקבע את מספר  , תהיו נצבים

.עתידים למות ולהיוולד
הרחמים תצומו לי  ( את צום)בצום 

כדי שימלאו  , בעד נפשותיכם
.אבותיכם(שניתנו ל)הבטחות 

oblationem pro fructibus vestris.  בעד פירותיכםמנחה

oblationem pro speculatoribus vestris משגיחיכםמנחה בעד

ieiunium pro animabus vestris צום בעד נפשותיכם



?למה תוקעים

כדי  . שופרות. כדי שיבא זכרונכם לטובה לפניו. זכרונות. כדי שתמליכוהו עליהם. מלכיות. אמרו לפניו מלכיות זכרונות ושופרות:תוספתא
.שתעלה תפלתכם בתרועה לפניו

וחיל ורעדה יואחיזון/ ומלאכים ייחפיזון / וקול דממה יישמע / < תקע>ושופר גדול יי:ונתנה תוקף
.וכל באי העולם תעביר כבנומרון לפניך/ כי לא זכו לפניך בדין / לפקוד על צבא המרום בדין / הנה זה יום הדין . ויאמרו

.חג השופרות יהיה מנחה בעד משגיחיכם: קדמוניות המקרא
?מי הם המשגיחים וכיצד תקיעת שופר מועילה להם

.  האיראניתfravašiהרומי genius,היווניδαίμων,אזיסטנטית-הנשמה פרה, תאומו השמימי, המלאך השומר האישי של האדם
.  תפיסה זו אמנם קשורה למזל האסטורולוגי במיוחד להורוסקופ אך איננה זהה לו". מזל"–בתלמוד בבלי 

לא במהרה אדם נופל ביום  . 'לומ. היה מעמיד בני אדם ביום גיניסיא שלו. מה היה עושה. עמלק כושפן היה. 'יהושע בן לוי אמ
.'וגו" שמש ירח עמד זבולה"' הדא הוא דכת. עירבב את המזלות. מה עשה משה. שלו( γενέσια)גיניסיא



ואמר האי מאן דחליש יומא קמא לא לגלי כי היכי דלא לתרע מזליא /נדרים מ, ב/ברכות נה

אלהינו ואת אשר איננו פה וגו' גרים מאי אמר ליה אף על גב דאינהו לא הוו מזלייהו הוו דכתיב את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני הא  /שבת קמו

אףדמיבעיתמאןהאימינהשמערבינאאמרחזומזלייהוחזולאדאינהוגבעלאףאיבעיתוטעמאמאיחזודלאמאחרוכיא/צדסנהדרין,א/גמגילה

חזימזליהחזילאדאיהוגבעל

נשייאשיערמגדלאמריםאנאליהאמרדרדקימגדלאמריםליהאייתיאזלנשייאשיערמגדלאמריםליאייתיזיללשלוחיהליהאמרא/ה-ב/דחגיגה

תנוראומחריאשגראקאוהותבידהמתאראנקיטאהותלהיכלתהיכיאלאלמניינאליהויואייתיתההואילליהאמראהדרההכיאיליהאמרלךאמרי

ואייתיתמזלהואיתרעקדחאדכרעהאגבהואנחתאשקלתא

לידעדבבואהבבואהחזיאידחבראבביתאניקוםלאאילביתאואתיחזראילמידעובעי[לאורחא]למיפקדבעימאןהאיא/וכריתות,א/יבהוריות

ברישלמיחזירגיליהא[לעולם]היאמילתאסימנאדאמרתהשתאאבייאמרמזליהומיתרעדעתיהחלשאדלמאהיאמלתאולאולביתאואתידהדר

ותמריוסילקאכרתיורוביאקראשתא

האמורדרכימשוםבוישובושכיאשכילאוסנוקגדיגדאומרב/סזשבת

:יום ולילה–אשכי ובושכי ; עיף אל תהי–וסנוק לא ; התמזל מזלי–האומר גד גדי י"רש

לא במהרה אדם נופל ביום  . 'לומ. היה מעמיד בני אדם ביום גיניסיא שלו. מה היה עושה. עמלק כושפן היה. 'יהושע בן לוי אמח, ירושלמי ראש השנה ג

.'וגו" שמש ירח עמד זבולה"' הדא הוא דכת. עירבב את המזלות. מה עשה משה. שלו(γενέσια)גיניסיא 



מלאך מזלו בספר חסידים  

שאדםעניןשכל...אדםשלתפלתוה"הקבשישמעהאדםעלמתפללשהואאדםשלמזלומלאךשלתפלהזותפלהשומעאלאאומראינותפלותשומע'וגותפלהשומע....תתשנז

.מזלםמלאכילרבותוגם.ישראלבנינאקתאתשמעתיאניוגםוזהו.למטהשכיוונוכמולמעלהעניןבאותומראהמזלומלאךעושה

כך כתיב וימת משה וכן  ולבאותה שעה שנגזר על האדם למות באותו לילה או באותו יום חשך על מזלו ועיניו ופיו סתומות כשנגמר דינו כאילו מת והכרוז יוצא כאילו מת. תתתשטז

.  לטובה כשגוזרין עליו חיים אור מלפני הקב״ה זורח עליו

שנאמרוזהו,למטהאומותנופליןכ"אח,ונופליןהאומותשרילמעלהושובריןוקולותוברקים,הארוןמןיוצאיןברקיםהיו,ובחצוצרותשופרבקולמתגבריןישראלכשהיו.תתשס

אלומתחתושרשיו.מזלםמלאךזהממעלפריוואשמיד,מתחתושרשיוממעלפריוואשמיד'וגוגבהוארזיםכגובהאשר(טבעמוס)וכתיב,ארזיםשובר'הקול(הכטתהלים)

:עשבועלהממונהמלאךכלכלומר,רביםלשון,יטעמוןלךכתוריןעשבא(כטדדניאל)שנאמרועשבעשבכל'ואפי,עליוממונהמלאךיהאשלאדבראיןכי,האומות

אלהיםבדמותגוףעשה,למעלהשהנפשולפי,בארץלדורוהלכה,אצלנושהיתההנפשזאתכמוהיינובארץהיינואילוכלומר,להםשוהשהנפשבזמןשמחיםהמלאכים.תתשלו

מיפהאינוואם,גמוריםלצדיקיםדומיןשלוםומלאכירחמיםמלאכילמעלה,עיניוממראהנהנהואינוהאדםיחטאשלאזמןכל.אלהיםבצלםובראו(לרשעיםדומיןחבלהומלאכי)

נמשל(יגמטתהלים)אומרהואוכן,בוליגערשאימזיקאיןמאיריןפניםשאותןזמןוכל.בדמותםלמעלהשנעשהמיפנימזריחאז,מלהרהרלבובמחשבתונזהר,לושיתאוופניו

עולצואז,מעבירותונהנהחוטאוכשאדם.מעליהםצלםסר(טידבמדבר)שנאמרוזהו,כמותובהמה,כבהמהלושנדמהעדבאדםשולטומזיקחיהאיןל"רזואמרו,נדמוכבהמות

:שםשהשמחההכבודשלפניכפניםהם,הצדיקיםבדמותשהםופנים.עליהםועשןלעומתםזעםופני,בזהחבלהמלאכיפני

.לפי שאז דן על המים, ומי שאין לו צל וראשו קטן בלי צוואר ימות באותו שנה, מי שיש לו צל יחיה, כמו עתה בליל הושענא רבהסודי רזייא, אלעזר מוורמס' ר



?מזל או של זעיר אנפין-של מלאך--שינה והתעורות 

על הטור אורח חיים תקפג( 150-1572, משה איסרליש, רמ״א)דרכי משה 

ולכן נזהרים שלא לישן בראש השנה. דמיך מזליה-האי מאן דדמיך בריש שתא : בירושלמי דראש השנה איתא

(  1637-1682אברהם אבלי ' ר)ק ו "סימן תקפג ס, ע אורח חיים"מגן אברהם על שו

י התפלות והתקיעות"י אמר שאחר חצות מותר לישן שכבר נתעורר המלאך ע"האר

פרי עץ חיים  , (1542-1620)חיים ויטל ' ר
יכין עצמו אחר קריאת התורה לתקוע בשופר לעורר הזעיר אנפין משינתו 

ם  "ש הרמב"וכמ, ועתה התעורר, כמבואר אצלינו, שהטעם לפי שעד התקיעות הוא ישן, ה"ד ששמעתי ממורי זלה"נלע, בענין השינה
שכוונו , ל"ד כי הוא לשון מדרש רז"ונלע. ל"ד הנ"והוא ע, עורו ישינים מתרדמתכם, כי תקיעות שופר לומר, ורבינו יעקב בעל הטורים

,  הה"כ ששמעתי ממורי זל"נ ג"אך לעד. ה"לכן ראוי שלא לישן בר, וכוונתינו לעוררו, נקרא עדיין ישן' כי עד יום ב, וכבר בארנו. לדבר זה
:  ואני ראיתי שהוא היה ישן אחר חצי היום, י המוסף והתקיעות"כ כבר נתעורר ע"כי אח, שאין זה אלא עד חצי היום


