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האליטיסטים 
  והדמוקרטים

  ז, ראש השנה א

ָראּו ֶאת ַהח   . ֵיֵלכוּ , ֶדשׁ ָֹאב ּוְבנֹו ׁשֶ
ְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזהֹל ּמִ א , א ׁשֶ ֶאּלָ

ִא  ֵסל ֶאָחד ֵמֶהןׁשֶ ִיְצָטֵרף , ם ִיּפָ
ִני ִעם ַאֵחר ֵ   . ַהׁשּ

ְמעֹון אֹוֵמר י ׁשִ ל ָאב ּוְבנֹו ְוכָ , ַרּבִ
רֹוִבין ִרין ְלֵעדּות ַהח, ַהּקְ ׁשֵ   . ֶדשׁ ֹּכְ

י יֹוֵסי ה ְבטֹוִביָּה , ָאַמר ַרּבִ ַמֲעׂשֶ
ָרָאה ֶאת ַהח, ָהרֹוֵפא ֶדׁש ֹׁשֶ

ַלִים ירּוׁשָ ֹו הּוא ּוְבנֹו ִוַעְבדּ , ּבִ
ְחָרר לּו ַהכּ , ְמׁשֻ ֲהִנים אֹותֹו ְוֶאת ְֹוִקּבְ

נוֹ    . ּוָפְסלּו ֶאת ַעְבּדוֹ , ּבְ
ין אּו ִלְפֵני ֵבית ּדִ לּו אֹותֹו , ּוְכֶשּבָ ִקּבְ

נוֹ , ְוֶאת ַעְבּדוֹ    : ּוָפְסלּו ֶאת ּבְ

שתיהן נוגעות לכשרות העדים , במשנה מופיעות שתי מחלוקות בין בית הדין ובין הכוהנים

  .כשרות קרובי משפחה וכשרות עבד משוחרר: פי עדותם מקדשים את החודש שעל

הקבוצה , הכוהנים. נראה ששתי המחלוקות תלויות זו בזו ומשקפות ויכוח מהותי וערכי

מי , על פי תפיסתם, וממילא, מדגישים את ערכם של ייחוס ומשפחה, המיוחסת ביותר בעם

חכמי בית הדין מייצגים את העם . כשרים –ברם קרובי משפחה , שהיה עבד פסול לעדות

ממזר ", הם בוחנים את האדם על פי מעשיו ולא על פי עברו. ותפיסתם דמוקרטית יותר

שכן כיום הוא , העבד לשעבר כשר). ח, הוריות ג" (תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ

תלויים זה  הדרישה שהעדים בקידוש החודש לא יהיו. פסולים –אבל קרובי משפחה , יהודי

  .מסוימת) משפחה(בזה נובעת מתפיסה הרואה בהם נציגים של הציבור כולו ולא של קבוצה 

וקבלו "הלשון . קריאה רגישה חושפת במשנתנו משחק לשון המבקר את עמדת הכוהנים

ט� ְו�ר א ֶ�ה אֹת ְוֶאת ְ�נ לֹא ִתְ�חֲ ", מרמז לאיסור של התורה" הכהנים אותו ואת בנו

  1).כח, ויקרא כב( "ְ�י� ֶאָחד

קידוש החודש נוגע . הוויכוח בין הכוהנים ובין בית הדין מעלה את שאלת ההיררכיה

בסיפור שבמשנה , ולמרות זאת. של הכוהנים" תחום"לכאורה ה, בראש ובראשונה למקדש

  ו וכמ. שאינו קשור לכוהנים, שמורה לבית הדין דווקא" המילה האחרונה"מתברר כי זכות 
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בית  –גם בעבודות יום הכיפורים שבמרכזן עומד הכוהן הגדול , שראינו בתחילת מסכת יומא

  :הדין וזקניו הם שניצבו בראש ההיררכיה והכוהן הגדול שימש שלוחם ובא כוחם

ָ�ה �יע�ה� ְוִנְפְטר� ְוִהְ�ִ� , ְוֶהֱעל�ה� ַלֲעִלַ(ת ֵ�ית 'ְבִטיָנס, ְמָסר�ה� ִזְקֵני ֵבית ִ"י! ְלִזְקֵני ְכה
ְו'0ָה ְ�ל�ֵחנ� ְו'0ָה ְ�ל�ֵחנ� ְו'0ָה ְ�ל�ֵחנ� ְו'0ָה ְ�ל�ֵחנ� , , , , .נ� ְ�ל�ֵחי ֵבית ִ"י!.נ� ְ�ל�ֵחי ֵבית ִ"י!.נ� ְ�ל�ֵחי ֵבית ִ"י!.נ� ְ�ל�ֵחי ֵבית ִ"י!, ֵה! ָ/דלִאיִ�י כֹ, ְו.ְמר� ל. ְוָהְלכ� ָלֶה�

 5�ֶא ְתַ�ֶ�ה ָדָבר, ַמְ�ִ�יִעי! .נ� ָעֶלי4ָ ְ�ִמי 2ֵ3ִ�ֶ! ְ�מ ַבַ�ִית ַה1ֶה, �ְ�ִליַח ֵ�ית ִ"י!�ְ�ִליַח ֵ�ית ִ"י!�ְ�ִליַח ֵ�ית ִ"י!�ְ�ִליַח ֵ�ית ִ"י!
  .ְוֵה! 6ְרִ�י! �בִכי!, ה�א פֵר� �בֶכה. .ַמְרנ� ָל4ְ ִמ2ָל ַמה 3ֶ 

  ה, יומא א

בעבודת יום הכיפורים בסופו של . בקידוש החודש נודע לבית הדין תפקיד מרכזי אף יותר

ואילו בקידוש החודש בית הדין ועם ישראל הם , דבר הכוהן הגדול הוא שעורך את הפולחן

  : המחילים את הקדושה

�"ָ�  . ְוָכל ָהָע� עִני! 'ֲחָריו ְמק�ָ"� ְמק�ָ"ש, רא� ֵ�ית ִ"י! אֵמר ְמק
  ז, ראש השנה ב

ָ"�, ֶנְחְקר� ָהֵעִדי�, ָרא�ה� ֵבית ִ"י! ְוָכל ִיְ�ָרֵאל �, ַעד ֶ�ָחֵ�ָכה, ְולא ִהְס6ִיק� לַמר ְמק
  . ֲהֵרי ֶזה ְמע�ָ�ר

  2א, ראש השנה ג

כל "הקהל הנוכח מכונה . על ידי דיבורם של אנשי בית דין ושל הקהל שעמםהחודש נקבע 

 3.גם את אלו שאינם נוכחים במקום, כדי ללמד שהם מייצגים את עם ישראל כולו" העם

ממלכת כוהנים וגוי "עם ישראל כולו הוא  – הכוח לכונן קדושה אינו מוגבל לקבוצה אחת

  ). ו, שמות יט" (קדוש

  

  . י על כךתודתי לאשתי מיכל שהאירה ל  1
לאחר . יש לבית הדין תפקיד מרכזי, נושאה השני של המסכת, גם בתקיעת שופר בראש השנה  2

  : לתקוע בשופר בשבת, חורבן המקדש קיבל בית הדין את הכוח שהיה מיוחד למקדש

יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעים אבל לא במדינה משחרב בית 

  . נן בן זכאי שיהו תוקעין בכל מקום שיש בו בית דיןהמקדש התקין רבן יוח

  א , ראש השנה ד

ראה , äðùä ùàø, על מרכזיות השותפות של בית דין והעם בתהליך קידוש החודש הרחיב וולפיש  3

  .264' סיכומו בעמ


