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 נשים וראש חודש
 מירב )טובול( כהנא

 
 וזו הזדמנות טובה לברר את הקשר המיוחד שיש בין היום הזה ובין נשים. 'שבת ראש חודש'השבת היא 

המשנה הראשונה של הפרק הרביעי במסכת פסחים עוסקת בדברים ההולכים אחר המנהג, ומה דינו של 
ג במנהג מסוים למקום שאינו נוהג מנהג זה. התלמוד הירושלמי על ה את מקומו ממקום הנוה  מי שמשנ  
מחייבים כמו דין. בין הדברים הנזכרים שם הוא רשימה של דברים התלויים במנהג ויג )ל ע"ג( מצ המשנה

( נזכר ראש חודש בין :לעשות מלאכה. בתלמוד הבבלי )מגילה כבשביום ראש חודש נוהגות הנשים שלא 
קוראים כמספר  הימים שאין בהם ביטול מלאכה לעם, ולכן קוראים בו בתורה ארבעה קוראים )ולא שלושה

 , מסביר שאין ביום ראש חודששם ,(. רש"יוראים ביום שיש בו ביטול מלאכה, כדי שלא לעכב את העםהק
  1ביטול מלאכה כל כך, מכיוון שהנשים אינן עוסקות בו במלאכה.

מנהג שאינן עושות ביום זה המדוע נקשר קשר מיוחד בין נשים ובין ראש חודש, שבעקבותיו נוצר 
 התייחסויות לכך.מצאנו כמה מלאכה? 

אליעזר מה(.  בחטא העגל )פרקי ר'המדרש מציין שראש חודש ניתן כשכר לנשים על שום שלא חטאו 
כך . משום צה להשהות את המעשהעגל, ור עשותן היה נתון תחת הלחץ של בני ישראל לוהוא מספר שאהר

תתבטל כך ד מתכשיטיהן והללו לא ירצו להיפרמתוך הנחה שדווקא,  שיתנו לו את הזהב של הנשיםביקש 
ן לעם נאמר שיביאו את הזהב ותכנית העבודה הזרה. המדרש מדייק זאת מהפסוקים, שכן בדברי אהר

ר"מהנשים:  אמ  ם ְבנ יכ   ַויֹּ יכ  ר ְבָאְזנ י ְנש  ב ֲאש  הָּ י ַהזָּ ְרקּו ִנְזמ  ן פָּ ם ַאֲהרֹּ ה  יֲאל  לָּ ִביאּו א  ם ְוהָּ יכ  ת   ,(ב:לב ')שמ "ם ּוְבנֹּ
ְרקּו: "כתובביצוע שלב הולם בא ל ַוִיְתפָּ ת-כָּ ם א  עָּ ר ְבָאזְ -הָּ ב ֲאש  הָּ י ַהזָּ לִנְזמ  ִביאּו א  ם ַויָּ ן-נ יה  ולא נזכרו  ג(,) "ַאֲהרֹּ

נתן להם הקב"ה " :שכר כפולהן קיבלו  ,מכיוון שהנשים לא השתתפו במעשה העגללדברי המדרש, . הנשים
שהן עתידות  האנשים, ונתן להם שכר לעולם הבאשהן משמרות ראשי חדשים יותר מן  שכרן בעולם הזה

מעין זה הזה הוא מתנת ראש חודש, שביטויה הוא שהשכר שניתן להן בעולם . "להתחדש כמו ראשי חודשים
 שאין לגברים.  מועדיום חג, יום מנוחה עבורן, 

 עייןתחדש כמו ראשי חודשים", כדאי לכדי להבין את השכר שניתן להן לעולם הבא: "עתידות לה
 )הלכות ראש חודש(:  2"אור זרוע"דברי הב

, על שלא חטאו ודשחאש , שהקב"ה נתן לנשים שכר לשמור רבפרקים דר' אליעזרוראיתי כתוב יש 
 תדע לך שבכל חודש וחודש האשה .ודשחאש במעשה העגל ולעתיד לבא הקב"ה מחדש אותן כעין ר
שת בכל חודש , כשם שהלבנה מתחדכיום החופהמתחדשת וטובלת וחוזרת לבעלה והיא חביבה עליו 

שהיא מתחדשת בכל חודש, בעלה מתאוה אליה וחביבה לו כאשה ככך האשה  ,והכל מתאוין לראותה
  טוב לנשים. , כלומר ולכך הוי ראש חודש יוםחדשה

עניינו  בוא )ולא כלשון המדרש לעולם הבא(לעתיד לקבל עתידות להשכר שהנשים  ,"אור זרוע"לפי ה
 "אור זרוע"שההתחדשות הטבעית של האישה תהיה במקביל להתחדשות הלבנה. אפשר להבין את דברי ה

                                                           
  .ד"ר מירב )טובול( כהנא מרצה במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות ובמדרשה 
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נאמר שראש חודש מותר בעשיית מלאכה, אך ראו תוספות שם המסבירים שקביעה זו נכונה רק  .(חגיגה יח)אמנם בבבלי   

 עבור הגברים, ואילו הנשים מנועות ממלאכה ביום זה. 
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נשים שחיו יחד בחמולה קיבלו את ווסתן יחד. לאור זאת  ;ממקורות שוניםבאמצעות עובדות הידועות לנו 

 אלא התחדשותן תהיה במקביל ללבנה.  ,חדלעתיד לבוא לא רק שהנשים תתחדשנה י
מדוע קיבלו דווקא  הסבר לשאלה ןחטאו בחטא העגל, אי על שלאשניתנה לנשים בעולם הזה מתנה ב
 , כאמור, ליום זה.רוקש, ההתחדשות -הנשים  אולם השכר העתידי של ראש חודש,את 

שהנשים לא  –ל ינוסף לקשר שבין נשים וראש חודש מאיר נקודה חשובה גם על הטעם שהוצג לע היבט
מכיוון שלא רצו להיפרד  זההשתתפו בחטא העגל. אפשר היה לומר שהנשים לא השתתפו בחטא 

אולם המדרש מזכיר במקומות . ן(, ואם כן לא הונע הדבר מכוח צדיקותאהרון קיווהמתכשיטיהן )כפי שאכן 
נשים יכולות להיפרד ש , אם כן,הנשים לתרום מתכשיטיהן לנדבת המשכן, ועולה ן שלנים את זריזותשו

כך הם גם דברי התשב"ץ )ג,  לאיזו מטרה )אבודרהם, סדר ר"ח(.היא השאלה  .בשמחה ובקלות מתכשיטיהן
זריזותם בעגל  , מפניודשחאש ניטל מן האנשים איסור מלאכה בר הזי לפרמד( הכורך בין שני האירועים: "

 המדגיש נדבת הנשים למשכן ."וניתן אל הנשים שנתעצלו בעגל ונזדרזו במשכן ועצלתם במלאכת המשכן,
   שכן חנוכת המשכן הייתה במועד זה. להן דווקא ראש חודש, ןגם מדוע נית

)או"ח תיז( חוזר להסבר של אי השתתפות הנשים בחטא העגל, אך מוסיף )בשם אחיו( את  "טור"ה
שבועות ר שבין נשים וי"ב ראשי חודשים. לדבריו, המועדים ניתקנו כנגד האבות: פסח כנגד אברהם, הקש

 .כנגד י"ב שבטיםוהם  ,גם הם נקראים מועדים שנהשיש ב םי"ב ראשי חדשיו ,סוכות כנגד יעקבו כנגד יצחק
)שם(  "יוסף בית"ה שלא חטאו. וניתנו לנשותיהם השבטיםמראשי חודשים ניטלו  ,בעגלהעם כשחטאו 

וניטלו מהם וניתנו  ,בהתחלה ימי מועד לשבטים יםחודש יראשהיו , שאם אכן וטוען "טור"מקשה על דברי ה
היו אלו כבר  ימיםשכן  .קשה, "לכך נתן להם הקב"ה שכרן"לנשותיהם, אז לשון המדרש בפרקי ר' אליעזר, 

 דין הוא שלא ינטלו מהם, -חטאו  , הנשים שלאאע"פ שכשחטאו האנשים ניטלו מהםקיימים כמועדים, ו"
האחד התירוץ  :מתרץ את קושייתו בשני תירוצים "בית יוסף"ה. "ולא מיקרי נתינת שכר מה שלא ניטלו מהם

מלאכה. בהם ם כימים שאין לעשות גדריהם עדיין לא היו מו ,שראשי חודשים היו מועדים לשבטים שבזמן –
וון שחטאו נמנע מהם הטוב הזה. ימכאך תכנן שימים אלו יהיו ללא עשיית מלאכה לשבטים, אכן הקב"ה 
, ותלויות בהם מכיוון שלכאורה הן נגררות אחר הגבריםהיה שיימנע הטוב הזה גם מהנשים, ראוי בפשטות 

ר החודשים כימים טובים. התירוץ השני הוא שיש לומ אלא שלא קיפח הקב"ה שכרן ונתן להן את ראשי
 הימים הטובים הללו דווקא לגברים, ובעקבות החטא ניטלו מהגברים וניתנו לנשים.ניתנו שמעיקרא 

משמעותה של המתנה שניתנה לנשים היא שהן משמרות ראשי חודשים, כלומר מנועות  ,כאמור לעיל
ההלכה ו ,אינן עושות מלאכה בראש חודשמעשיית מלאכה. התלמודים לעיל ציינו כדבר ברור שנשים בהם 

הוא דבר מחייב  –קובעת שדבר שאדם נהג בו בגדר מנהג, דהיינו ידע שהוא מותר ובכל זאת נמנע מלעשותו 
רי"ף, פסחים  .ביטוי הלכתי שעניינו הפרת הנדר=) המנהג ולהישאל עליווהאדם אינו יכול לחזור בו מעשיית 

  .(; שיבולי הלקט קסט; טור, יו"ד ריד.יז
ן נשים הנוהגות שלא לעשות יבימינו כמעט שאעד שדין הזה, -השתנה המנהג לאור זאת יש להבין כיצד

בעשיית מלאכה, והנשים שנוהגות  מותרר"ח בשולחן ערוך )או"ח תיז, א( ש" , ונפסקמלאכה בראש חודש
 . "שלא לעשות בו מלאכה הוא מנהג טוב

מתוך דברי ראשונים  , אךמנהג הנשיםהשינוי בהחל  ושב או במועד המדויק שלבב להתמקדקשה 
נראה לי, דלאותן שנהגו ואחרונים אפשר ללמוד על התהליך בעקיפין. רבנו ירוחם )נתיב יא, א, יב( כותב: "

כי ראיתי כמה נשים טועות ואומרות: 'אין לנו לטוות . אין להן לעשות שום מלאכה -שלא לעשות מלאכה 
 אפשרמדבריו  ."פי מנהגן , או להתיר כל מלאכהוהיה להן או לאסור כל מלאכה ל. אבל נעשה מלאכה אחרת'
בו  נוהגות לעשותשלפיה יש נשים הנוהגות שלא לעשות מלאכה בראש חודש ויש וללמוד שקיימת מציאות 

מלאכה, ובתיאורו של עשיית מנועות מאמורות להיות הנשים  כל. כאמור מפשט הגמרא משמע שמלאכה
אסורות  –היא שאלו הנוהגות שלא לעשות מלאכה  וההנחיה שלרבנו ירוחם יש שינוי ביחס לדינא דגמרא. 

במלאכת הטוויה אבל  רקבכל המלאכות ואין לחלק ביניהן. התשב"ץ )שם( דווקא מצדד בנשים שנהגו איסור 
מכיוון שראש חודש ניתן לנשים כמתנה על זריזותן במלאכת המשכן,  ,. לדבריומלאכות אחרות נהגו לעשות

וזו תורתם של הוא מסיים: "ו ,היא המלאכה שעסקו בה למשכן ולא בדבר אחר, שויההן אסורות דווקא בטו
 ". מהו מנהגם ואין לנו אלא מה שנהגונשאל מהם  -נשים היא 

של נשים לנהוג איסור במלאכה אחת והיתר  ןהגם שרבנו ירוחם והתשב"ץ חולקים באשר ליכולת
 "בית יוסף"לא נהגו איסור בכל המלאכות. ה באחרת, מדברי שניהם עולה מציאות שלפחות חלק מהנשים

, אבל הן עסוקות ותתכרהׂשצורך )או"ח תיז( כותב שהוא רואה שנשים נוהגות שלא לעשות מלאכה ל
נכללות הבהתחלה הוא קובע שאין לעשות מלאכות אלו תפירה וכיו"ב.  –בתוך הבית פרטיות במלאכות 

תחת איסור עשיית מלאכה בראש חודש, אולם בסוף דבריו הוא מעלה אפשרות שכך קיבלו עליהן בהתחלה 
 לעשות מלאכה בבית.  אךשכר,  שםלא לעשות מלאכה ל –

)או"ח תיז( קובע שמותר לחלק בין מלאכות, בתנאי שידוע שכן היה המנהג, אבל בסתם  "ערוך השולחן"
נוהגות שלא לעשות מלאכה, וכן הוא מתאר מציאות שנשים יושבות בבית כמו  נשים אסורות בכל מלאכה. -
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וון ימכ ששני המצבים אפשריים,קובע  בעל "ערוך השולחן" .תכריוצאות להׂש ,העובדות בחוץאחרות, לו יוא
פרנסתן. נדמה שהמציאות הנוהגת היא שהכתיבה את השינוי את לא קיבלו על עצמן להפסיד  נשיםשה

עם השינויים שחלו בהשכלתה של אך נשים לא עבדו ולא פרנסו התקיים מנהג הגמרא.  כאשרבמנהג ובדין. 
ר את המנהג של אי עשיית מלאכה. המציאות לשמ  היה האישה, בנשיאתה בעול הפרנסה ובמעמדה, קשה 

 ראש חודש מותר בעשיית מלאכה. החדשה הגדירה מחדש את המנהג ש
)או"ח תיז(. לדבריו המשמעות של השכר  "בית חדש"שיטה ייחודית בכל הסוגיה הזו היא שיטתו של ה

שהן מנועות מעשיית מלאכה, אלא שלא יוכל  כוונתהאין  ,שהן משמרות ראשי חודשים ,הקב"ה לנשיםנתן ש
לעשות  ,אם היא רוצה ,מה ודאי שמותר לההבעל לכוף את אשתו בעשיית מלאכה. אולם האישה מצד עצ

  ., כי הדבר תלוי ברצונןבנשים העושות מלאכהמלאכה בראש חודש. משום כך אין למחות 
הגם שהמנהג הרווח בימינו הוא שנשים עושות מלאכה בראש חודש, אל לנו לשכוח את משמעותו 

 3נשים.שבין היום הזה ובין הקשר  תבעלה נוספותהמיוחדת של היום הזה לנשים, ויש למצוא דרכים 
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 (.716מס' לפרשת וארא תשס"ז ) דף שבועיחג הנשים",  –ראו גם מאמרה של ד"ר דבורה אושפיזאי, "ראש חודש   


