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 ארצי בן חגי
 

 החודש: "הראשונה המצווה ישראל לבני בה שניתנה", החודש פרשת" את קוראים אנחנו השבת
 (.ב:יב' שמ" )השנה לחודשי לכם הוא ראשון, חודשים ראש לכם הזה

 : עיקריות מסקנות שתי נגזרות זו ממצווה
 

 . העברי בלוח השנה ראש הוא ניסן חודש ראש. א
 החודש: אלא, בשם נקראים החודשים שאין, ניסן לחודש בזיקה בא החודשים מניין. ב

 '.וכו השלישי החודש, השני
 

 1.ניסן לחודש ביחס סידורי מספר רק אלא, החודשים לכל שמות ך"התנ בכל אין לכן
 שהתרחשה, מצרים יציאת העמדת היא הזה המבנה של החינוכית שהמטרה ספק אין
 התורה, הפרשה בהמשך, ואכן. היומיומית התודעה את ומעצב מכונן כמאורע, ניסן בחודש
 (: יז:יב' שמ; יד:יב' שמ) הלאומי הזיכרון במרכז להיות צריכה מצרים שיציאת מדגישה

 

ה ַהּיֹום ְוָהָיה ם ַהזֶּ ם ְלִזָכרֹון ָלכֶּ ם, 'ַלה ַחג ֹאתוֹ  ְוַחֹגתֶּ ם ;ְתָחֻגהּו עֹוָלם ֻחַקת ְלֹדֹרֵתיכֶּ  ּוְשַמְרתֶּ
ת ה ַהּיֹום אֶּ ם ַהזֶּ  .עֹוָלם ֻחַקת, ְלֹדֹרֵתיכֶּ

 

 יסודות ונקבעו ישראל עם נולד מצרים ביציאת שהרי, הזה הגדול המאמץ על להתפלא אין
 (: ב:יב' שמ ן"רמב) המצווה מטרת את ן"הרמב מנסח וכן. ותרבותו אמונתו

 

 כל ימנו וממנו, ראשון חודש ישראל אותו שימנו", חודשים ראש לכם הזה החודש" וטעם
 בנס זיכרון זה שיהיה כדי, חודש עשר בשנים השנה תשלום עד ושלישי שני החודשים

 2.בתורה שם לחודשים אין כן ועל. נזכר הנס יהיה, החודשים שנזכיר עת בכל כי. הגדול
 

, הזאת המצווה פי על לנהוג ישראל עם הפסיק, ל"חז ותקופת שני בית שבימי מתברר והנה
 בשמות להשתמש התחילו -' וכו השני, הראשון החודש - הסידוריים בשמות להשתמש ובמקום

 כלומר", חודשים ראש" שבתורה פי על אף, מזאת יתרה. הבבלי בלוח מקובלים שהיו החודשים

                                                           
  ספרו לאור יצא האחרונה בעת. לחינוך ובמכללות ביהדות יסוד ללימודי הספר בבית מרצה ארצי-בן חגי ר"ד 

 .ימינו עד אבינו מאברהם אל בית של סיפורה: אל-בית עלה קום
ש הּוא בּול ְביֶַּרח: "כמו, חודשים בכמה למעט  1 ש הּוא ָהֵאיָתִנים ְביֶַּרח(; "לח:ו א"מל" )ַהֵשִני ַהֹחדֶּ  ַהֹחדֶּ

 (. ב:ח א"מל" )ַהְשִביִעי
 ניסן חודש שבראש כיוון, מצרים ליציאת השנייה בשנה נוספת משמעות קיבל, ניסן חודש, הראשון החודש  2

ש ַוְיִהי: "שנאמר, שכינה בו ושרתה המשכן הוקם ָחד ַהֵשִנית ַבָשָנה ָהִראשֹון ַבֹחדֶּ ש ְבאֶּ " ַהִמְשָכן הּוַקם, ַלֹחדֶּ
ָעָנן ַוְיַכס(; "יז:מ' שמ) ת הֶּ ל אֶּ ת ָמֵלא' ה ּוְכבֹוד, מֹוֵעד ֹאהֶּ  (. לד:מ' שמ" )ַהִמְשָכן אֶּ



 חודש ראש את מציין" השנה ראש" ל"חז ובספרות במשנה, ניסן חודש ראש הוא", השנה ראש"
 3(.כד:כג' וי" )השביעי לחודש אחד" בתורה הנקרא, תשרי

: השאלה ונשאלת. תשרי לחודש ניסן מחודש עבר השנה תחילת של הכובד שמרכז נמצא
 כמה הציעו חוקרים כמה? מקראית-הבתר בתקופה העברי בלוח דרמטי כה לשינוי גרם מה

 .נוסף הסבר להציע מבקש ואני 4,לדבר טעמים
 בשנת ירושלים וחורבן ס"לפנה 721 בשנת שומרון חורבן - ויהודה ישראל מלכות חורבן

 בגויים התבוללו שגלו השבטים עשרת. ישראל עם של לסופו כמעט הובילו - ס"לפנה 586
 זיקתו ואת זהותו את רבה במידה ואיבד, הבבלית באימפריה השתלב יהודה שבט גם. ונעלמו

 רק ישראל לארץ חזרו, כורש הצהרת שלאחר העובדה מן מוכח זה דבר. ההיסטורית למולדתו
' עז) עזרא עליהם שמעיד כמו, לגמרי כמעט התבוללו הם וגם, עולים אלף מארבעים יותר קצת

 (:ב-א:ט
ם ָנְשאּו ִכי...ָהֲאָרצֹות ֵמַעֵמי ְוַהְלִוִּים ְוַהֹכֲהִנים ִיְשָרֵאל ָהָעם ִנְבְדלּו ֹלא  ם ִמְבֹנֵתיהֶּ ם ָלהֶּ  ְוִלְבֵניהֶּ

ַרע ְוִהְתָעְרבּו ש זֶּ  5.ָהֲאָרצֹות ְבַעֵמי ַהֹקדֶּ
 

 והנה. כאחד ודתי לאומי, גמור כיליון לפני עמד מצרים ביציאת שהתהווה ישראל עם, למעשה
 את לקומם הצליחו, ס"לפנה החמישית המאה במחצית ישראל לארץ שהגיעו, ונחמיה עזרא
 בירושלים העם של בהתכנסות התחיל ההתחדשות תהליך. לוהיו-א עם בריתו את ולחדש העם

 (:ח-א:ח' נחמ) התורה דברי את העם באוזני עזרא קרא ובה, תשרי חודש בראש
 

ָחד ְכִאיש ָהָעם ָכל ַוֵּיָאְספּו ְזָרא ַוָּיִביא... אֶּ ת ַהֹכֵהן עֶּ  ִאָשה ְוַעד ֵמִאיש ַהָקָהל ִלְפֵני ַהתֹוָרה אֶּ
ָחד ְביֹום ִלְשֹמעַ  ֵמִבין ְוָכל ש אֶּ ר ַוִּיְקְראּו... ַהְשִביִעי ַלֹחדֶּ  ְושֹום ְמֹפָרש ֹלִהים-ָהא   ְבתֹוַרת ַבֵספֶּ
ל כֶּ  .ַבִמְקָרא ַוָּיִבינּו שֶּ

 

 ביקשו ונחמיה עזרא אך, לבכות העם התחיל, עזרא של התוכחה ודברי בתורה הקריאה בעקבות 
 (: י:ח' נחמ) להיעצב שלא מהם

 

ְדַות ִכי ֵתָעֵצבּו ְוַאל ַלֲאֹדֵנינּו ַהּיֹום ָקדֹוש ם ִהיא ה' חֶּ  . ָמֻעְזכֶּ
 

 שלא" ְמֹאד ְגדֹוָלה ִשְמָחה"ב, הסוכות חג של גדולה בחגיגה נמשך העם של התשובה תהליך
ְשִרים ְביֹום, "הסוכות חג לאחר מיד(. יז:יח' נחמ" )נּון ִבן ֵישּועַ  ִמיֵמי" כמותה הייתה  ְוַאְרָבָעה עֶּ
ש ה ַלֹחדֶּ ְספּו, "תשרי לחודש", ַהזֶּ ם ַוֲאָדָמה ּוְבַשִקים ְבצֹום ִיְשָרֵאל ְבֵני נֶּאֶּ (. א:ט' נחמ" )ֲעֵליהֶּ
 ַוִּיָבְדלּו: "ישראל בתולדות חדש עידן הפותחת הדרמטית ההחלטה את מחליטים הם, זו באספה

 ַהִנְבָדל" עם אלא, תערובת לנישואי לא, להתבוללות לא(. ב-א:ט' נחמ) "ֵנָכר ְבֵני ִמָכל ִיְשָרֵאל ְבֵני
ל ָהֲאָרצֹות ֵמַעֵמי  (. כט:י' נחמ" )ֹלִהים-ָהא תֹוַרת אֶּ

 ֲאַנְחנּו: "ברית כריתת מעין שהיא, אמנה בכריתת ומתקפים מגבים הם, הזאת ההחלטה את
ָחתּום ְוַעל, ְוֹכְתִבים ֲאָמָנה ֹכְרִתים , באמנה המרכזיים הסעיפים(. א:י' נחמ" )ְוֹכֲהֵנינּו ְלִוֵּינּו ָשֵרינּו הֶּ

 וחידוש השבת שמירת, תערובת מנישואי הימנעות: הם המתחדש ישראל עם את המבטאים
 .המקדש עבודת
 בתשרי' א ביום ראשיתו, 6תשרי בחודש מתרחש ישראל עם התחדשות של הזה התהליך כל
 מצרים שיציאת כשם, שני בית בימי ישראל עם של המכונן האירוע זהו. בתשרי ד"כ ביום וסיומו
 לתשרי מניסן שני בית בימי הדגש שהעברת ייתכן. ראשון בית בימי המכונן האירוע הייתה

 .ונחמיה עזרא בימי שהיו הדרמטיים במאורעות קשורה העיקרי השנה לראש והפיכתו
 
 

                                                           
 בראש עוסקת" השנה ראש" מסכת אבל, בניסן' א מהם אחד", שנה ראשי ארבעה" על מדברת המשנה אמנם  3

 . א:א השנה ראש, משנה ראו. האחרים השנה בראשי ולא תשרי חודש
 הוצאת, דעת ראשית בתוך?" בתשרי או בניסן השנה ראש, "ארצי בן שמואל ר"אמו של מאמרו למשל ראו  4

, בתשרי מתחילה ישראל בארץ החקלאית הטבעית שהשנה המחבר מדגיש השאר בין. ה"תשל נהלל סמינר
 של ראשיתה שהם, והזריעה החריש חודש שני ומצד הקיץ ותבואות פירות של האסיף חודש אחד מצד שהוא
 (.טז:כג' שמ" )ַהָשָנה ְבֵצאת ָהָאִסיף ְוַחג: "תשרי חודש בתורה גם מוגדר וכן. חדשה חקלאית שנה

ת ָרִאיִתי ָהֵהם ַבָּיִמים ַגם: "נחמיה גם עליהם מעיד וכן  5 ִדּיֹות ָנִשים ֹהִשיבּו ַהְּיהּוִדים אֶּ ִנּיֹות ַאְשדֳּ ... מֹוֲאִבּיֹות ַעמֳּ
 (. כד-כג:יג' נחמ" )ְיהּוִדית ְלַדֵבר ַמִכיִרים ְוֵאיָנם

 . ס"לפנה 446 שנת שהיא, לארתחשסתא 20 בשנת  6



 
 הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע

 אילן -מופיע באינטרנט באתר המידע של אוניברסיטת בר דףה
  http://www.biu.ac.il/JH/Parashaבכתובת: 

 dafshv@mail.biu.ac.ilכתובת המייל של הדף: 
 יש לשמור על קדושת העלון

 
 
 

 עורך: הרב ד"ר חיים טלבי
 עורך לשוני: ד"ר יחיאל קארה

 
 


