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8.1.8 

10b (תניא ר"א אומר)  12a (כר' יהושע) 
 

  יא ,א בראשית :ֵכן ַוְיִהי ָהָאֶרץ ַעל בוֹ  ַזְרעוֹ  ֲאֶׁשר ְלִמינוֹ  ְּפִרי ֹעֶׂשה ְּפִרי ֵעץ ֶזַרע ַמְזִריעַ  ֵעֶׂשב ֶּדֶׁשא ָהָאֶרץ ַּתְדֵׁשא ֱא�ִהים ַוֹּיאֶמר )1

  יב ,א בראשית :טֹוב ִּכי ֱא�ִהים ַוַּיְרא ְלִמיֵנהּו בוֹ  ַזְרעוֹ  ֲאֶׁשר ְּפִרי ֹעֶׂשה ְוֵעץ ִמיֵנהּולְ  ֶזַרע ַמְזִריעַ  ֵעֶׂשב ֶּדֶׁשא ָהָאֶרץ ַוּתֹוֵצא )2

  ו ,ב בראשית :ָהֲאָדָמה ְּפֵני ָּכל ֶאת ְוִהְׁשָקה ָהָאֶרץ ִמן ַיֲעֶלה ְוֵאד )3

  יד ,סה תהלים :ָיִׁשירּו ַאף ִיְתרֹוֲעעּו ָבר ַיַעְטפּו ַוֲעָמִקים ַהֹּצאן ָכִרים ָלְבׁשּו )4

  א ,ב בראשית :ְצָבָאם ְוָכל ְוָהָאֶרץ ַהָּׁשַמִים ַוְיֻכּלּו )5

  ב ,ח א מלכים :ַהְּׁשִביִעי ַהֹחֶדׁש הּוא ֶּבָחג ָהֵאָתִנים ְּבֶיַרח ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ָּכל ְׁש�ֹמה ַהֶּמֶל� ֶאל ַוִּיָּקֲהלּו )6

  כא ,כד במדבר :ִקֶּנ� ַּבֶּסַלע ְוִׂשים מֹוָׁשֶב� ֵאיָתן ַוֹּיאַמר ְמָׁשלוֹ  ַוִּיָּׂשא ַהֵּקיִני ֶאת ַוַּיְרא )7

  ב ,ו מיכה :ִיְתַוָּכח ִיְׂשָרֵאל ְוִעם ַעּמוֹ  ִעם ה'לַ  ִריב ִּכי ָאֶרץ ֹמְסֵדי ְוָהֵאָתִנים ה' ִריב ֶאת ָהִרים ִׁשְמעּו )8

  ח ,ב השירים שיר :ַהְּגָבעֹות ַעל ְמַקֵּפץ ֶהָהִרים ַעל ְמַדֵּלג ָּבא ֶזה ִהֵּנה ּדֹוִדי קֹול )9

  א ,ו א"מ :ה'לַ  ַהַּבִית ַוִּיֶבן ִיְׂשָרֵאל ַעל הְׁש�מֹ  ִלְמ�� ַהֵּׁשִני ַהֹחֶדׁש הּוא ִזו ְּבֹחֶדׁש ָהְרִביִעית ַּבָּׁשָנה ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְלֵצאת ָׁשָנה ֵמאֹות ְוַאְרַּבע ָׁשָנה ִבְׁשמֹוִנים ַוְיִהי )10

  ב, לא דברים :ַהֶּזה ַהַּיְרֵּדן ֶאת ַתֲעֹבר �א ֵאַלי ָאַמר ה'וַ  ְוָלבֹוא ָלֵצאת עֹוד אּוַכל �א ַהּיֹום ָאֹנִכי ָׁשָנה ְוֶעְׂשִרים ֵמָאה ֶּבן ֲאֵלֶהם ַוֹּיאֶמר )11

  כו ,כג שמות :ֲאַמֵּלא ָיֶמי� ִמְסַּפר ֶאת ְּבַאְרֶצ� הַוֲעָקרָ  ְמַׁשֵּכָלה ִתְהֶיה �א )12

  יד ,יח בראשית :ֵבן ּוְלָׂשָרה ַחָּיה ָּכֵעת ֵאֶלי� ָאׁשּוב ַלּמֹוֵעד ָּדָבר ה'מֵ  ֲהִיָּפֵלא )13

  כ ,א א שמואל :ְׁשִאְלִּתיו ה'מֵ  ִּכי לְׁשמּואֵ  ְׁשמוֹ  ֶאת ַוִּתְקָרא ֵּבן ַוֵּתֶלד ַחָּנה ַוַּתַהר ַהָּיִמים ִלְתֻקפֹות ַוְיִהי )14

  כב ,ל בראשית :ַרְחָמּה ֶאת ַוִּיְפַּתח ֱא�ִהים ֵאֶליהָ  ַוִּיְׁשַמע ָרֵחל ֶאת ֱא�ִהים ַוִּיְזֹּכר )15

  יט ,א א שמואל :ה' ַוִּיְזְּכֶרהָ  ִאְׁשּתוֹ  ַחָּנה ֶאת ֶאְלָקָנה ֵּיַדעוַ  ָהָרָמָתה ֵּביָתם ֶאל ַוָּיֹבאּו ַוָּיֻׁשבּו ה' ִלְפֵני ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ַבֹּבֶקר ַוַּיְׁשִּכמּו )16

  כד ,כג ויקרא :ֹקֶדׁש ִמְקָרא ְּתרּוָעה ִזְכרֹון ַׁשָּבתֹון ָלֶכם ִיְהֶיה ַלֹחֶדׁש ְּבֶאָחד ַהְּׁשִביִעי ַּבֹחֶדׁש ֵלאֹמר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר )17

  כא ,ב א שמואל: ה' ִעם ְׁשמּוֵאל ַהַּנַער ַוִּיְגַּדל ָבנֹות ּוְׁשֵּתי ָבִנים ְׁש�ָׁשה ַוֵּתֶלד ַוַּתַהר ַחָּנה תאֶ  ה' ָפַקד ִּכי )18

  א ,כא בראשית :ִּדֵּבר ַּכֲאֶׁשר ְלָׂשָרה ה' ַוַּיַעׂש ָאָמר ַּכֲאֶׁשר ָׂשָרה ֶאת ָּפַקד ה'וַ  )19

: ֶאְׁשָמע ָיַדְעִּתי �א ְׂשַפת ִמְצָרִים ֶאֶרץ ַעל ְּבֵצאתוֹ  ָׂשמוֹ  ִּביהֹוֵסף ֵעדּות :ַיֲעֹקב ֵלא�ֵהי ִמְׁשָּפט הּוא ְלִיְׂשָרֵאל ֹחק ִּכי :ַחֵּגנּו ְליֹום ֶסהַּבּכֵ  ׁשֹוָפר ַבֹחֶדׁש ִּתְקעּו )20
 ז -ד ,פא תהלים  :ַּתֲעֹבְרָנה ִמּדּוד ַּכָּפיו ִׁשְכמוֹ  ִמֵּסֶבל ֲהִסירֹוִתי

  ו ,ו שמות :ְּגֹדִלים ּוִבְׁשָפִטים ְנטּוָיה ִּבְזרֹועַ  ֶאְתֶכם ְוָגַאְלִּתי ֵמֲעֹבָדָתם ֶאְתֶכם ְוִהַּצְלִּתי ִמְצַרִים ִסְב�ת ִמַּתַחת ֶאְתֶכם ְוהֹוֵצאִתי ה' ֲאִני ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ֹמראֱ  ָלֵכן )21

ם ַהֹּקֶדׁש ְּבַהר ה'לַ  ְוִהְׁשַּתֲחוּו ִמְצָרִים ְּבֶאֶרץ ְוַהִּנָּדִחים ַאּׁשּור ְּבֶאֶרץ ָהֹאְבִדים ּוּוָבא ָּגדֹול ְּבׁשֹוָפר ִיָּתַקע ַההּוא ַּבּיֹום ְוָהָיה )22   יג, כז ישעיהו :ִּבירּוָׁשָלִ

  מב ,יב שמות: ֹרָתםְלדֹ  ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְלָכל ִׁשֻּמִרים ה'לַ  ַהֶּזה ַהַּלְיָלה הּוא ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ְלהֹוִציָאם ה'לַ  הּוא ִׁשֻּמִרים ֵליל )23

  יא, ז בראשית :ִנְפָּתחּו ַהָּׁשַמִים ַוֲאֻרֹּבת ַרָּבה ְּתהֹום ַמְעְיֹנת ָּכל ִנְבְקעּו ַהֶּזה ַּבּיֹום ַלֹחֶדׁש יֹום ָעָׂשר ְּבִׁשְבָעה ַהֵּׁשִני ַּבֹחֶדׁש ֹנחַ  ְלַחּיֵי ָׁשָנה ֵמאֹות ֵׁשׁש ִּבְׁשַנת )24

  א ,ח בראשית :ַהָּמִים ַוָּיֹׁשּכּו ָהָאֶרץ ַעל רּוחַ  ֱא�ִהים ַוַּיֲעֵבר ַּבֵּתָבה ִאּתוֹ  ֲאֶׁשר ַהְּבֵהָמה ָּכל ְוֶאת ַהַחָּיה ָּכל ְוֵאת חַ נֹ  ֶאת ֱא�ִהים ַוִּיְזֹּכר )25

  י ,ז אסתר: ָׁשָכָכה ַהֶּמֶל� ַוֲחַמת ְלָמְרֳּדָכי ֵהִכין ֲאֶׁשר ָהֵעץ ַעל ָהָמן ֶאת ַוִּיְתלּו )26

 

I. Dispute between ר"א ור' יהושע as to season of creation and other historic events: 

a. Creation of world: & birth/death of אבות (interpretations of vv. 1-4, 6-9/10, 11-12 respectively) 

i. א"ר : fall (תשרי) 

ii. 'יהושע ר : spring (ניסן) 

b. Birth of פסח  :יצחק  (vv. 13-14; קיצח  must have been announced on a מועד and born on another מועד) 

c. Remembrance: of שרה רחל וחנה, release of יוסף from prison and cessation of slavery – fall (תשרי) 

i. sources:  עקרותפקידת  (vv. 15-19); release of יוסף (v20); cessation (vv. 21  20) 

d. Ultimate redemption: א"ר  – fall (vv. 22  20); ר' יהושע – spring (v23) 

e. Flood: dispute re: referenced month in v. 24) 

i. א"ר : fall (2nd month = 2 ;מרחשווןnd month of judgment) 

ii. 'יהושע ר : spring (2nd month = 2 ;איירnd month of lunar cycle) 

f.  ישראלחכמי : reckon the מבול (years from בראשית) as per ר"א and תקופות (intercalation) as per ר"י 

i.  אומות העולםחכמי : reckon both as per ר"י 
 


