
 מהות החודש

 ישראליתחודש האומה ה – ניסןחודש 

 פרק ה –ספר יצירה 

 וקשר לו כתר וצירפן זה בזה שיחה' בההמליך אות 

 זכר ונקבה בנפשרגל ימין ו בשנה ניסןבעולם ו טלהוצר בהן 

 יצירת אדם הראשון –תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף י עמוד ב  .1

, בתשרי מתו אבות, בפסח נולד יצחק, בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה, בראש השנה בתשרי נברא העולם, בתשרי נולדו אבות רבי אליעזר אומר:תניא, 

: בניסן נברא העולם, בניסן רבי יהושע אומריצא יוסף מבית האסורין, בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים, בניסן נגאלו, בתשרי עתידין ליגאל. 

 .יסן נגאלו, בניסן עתידין ליגאלבנ... נולדו אבות, בניסן מתו אבות, בפסח נולד יצחק

שנאמר ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע... ועץ עשה פרי. איזהו חדש שהארץ מליאה דשאים ואילן מוציא  ?רבי יהושע אומר: מנין שבניסן נברא העולם

 צאן וגו'.הוי אומר זה ניסן, ואותו הפרק זמן בהמה וחיה ועוף שמזדווגין זה אצל זה, שנאמר לבשו כרים ה -פירות 

בירח  -ו ישנאמר ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים בשנה הרביעית בחדש ז -רבי יהושע אומר: מנין שבניסן נולדו אבות 

מי ניסן וחזי אילני דמלבלבי, אומר: ההוא דאית ביה זיוא לאילני. דאמר רב יהודה: האי מאן דנפק ביו -ו! יואידך נמי, הכתיב בחדש ז.. שנולדו בו זיותני עולם.

 בניסן מתו. -ברוך שלא חיסר מעולמו כלום, וברא בו בריות טובות ואילנות טובות להתנאות בהן בני אדם. מאן דאמר בניסן נולדו 

 ביטוי לפריחת הטבע הארץ ישראלי –לשון ניצן  –ניסן 

 שיר השירים פרק ב .2

ָתיו ָעָבר ַהג   נֵּה ַהסְּ י הִּ ם ָחַלף ָהַלְך לֹו: )יב( )יא( כִּ יםש  נִּ צָּ נּו: ַהנִּ צֵּ ַארְּ ַמע בְּ שְּ קֹול ַהּתֹור נִּ יַע וְּ גִּ יר הִּ ת ַהָזמִּ ץ עֵּ אּו ָבָאר  רְּ  נִּ

 מסכתא דפסחא פרשה טז -מכילתא דרבי ישמעאל בא  .3

ן הוא אומר מושיב יחידים ביתה מוציא היום אתם יוצאים בחדש האביב שאין ת"ל חדש האביב אלא חדש שהוא כשר לכם לא חמה קשה ולא גשמים וכ

  .אסירים בכושרות )תהלים סח ז( שאין ת"ל בכושרות מה ת"ל בכושרות אלא חדש שהוא כשר לכם לא חמה קשה ולא גשמים

רבי שמעון בן יוחאי .. ר' אלעזר בן עזריה אומר בזכות אברהם אבינו הוציאם ממצרים... ר' יונתן אומר בכושרות אלו בוכים ואלו משוררים, מצרים בוכים

 אומר בזכות המילה הוציאם הב"ה שנאמר ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמיך וגו' )יחזקאל טז(

 במדבר רבה פרשת במדבר פרשה ג .4

ה ולא צינה א"ר עקיבא לא הוציאם אלא בחדש כשר לצאת לא בתמוז מפני השרב ולא בטבת מפני הצינה אלא בניסן שהוא כשר לצאת בו לדרך. לא חמה קש

 קשה. ואם תאמר תשרי? הרי יש בו עונות גשמים

 משנה מסכת ראש השנה פרק א משנה ב .5

 בארבעה פרקים העולם נידון: בפסח על התבואה. בעצרת על פירות האילן. 

 נידונין על המים:עוברין לפניו כבני מרון שנאמר )תהלים ל"ג( היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם. ובחג  כל באי העולםבראש השנה 

 חודש אנשי הצבא –אכדית  –ניסן 

 משנה מסכת ראש השנה פרק א משנה א .6

 ולרגלים... ראש השנה למלכיםארבעה ראשי שנים הם: באחד בניסן 

 רש"י  .7

 יש עת בשנה שדרך החיילות לצאת כשארץ מלאה קמות והסוסים מוצאים תבואה בשדה לאכול: -לעת צאת המלכים 

 י מסכת ראש השנה דף ב עמוד בתלמוד בבל .8

שנאמר ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים בשנה הרביעית  -אמר רבי יוחנן: מנין למלכים שאין מונין להם אלא מניסן 

 ף מלכות שלמה מניסן.א -בחדש זיו הוא החדש השני למלך שלמה על ישראל, מקיש מלכות שלמה ליציאת מצרים. מה יציאת מצרים מניסן 

 תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף ג עמוד א .9

 מתשרי מנינן. -אמר רב חסדא: לא שנו אלא למלכי ישראל, אבל למלכי אומות העולם 

 שמות פרק יב .11

ר  ֹּאמ  ֹּאת ֻחַקת ַהָפַסח  ה')מג( ַוי ן ז ַאֲהרֹּ ה וְּ ש  ל מֹּ רא  ן ֵנכָּ ל בֶּ ֹּאַכל בֹו: כָּ  לֹּא י

י יָ  כִּ ַסח לַ )מח( וְּ ָעָשה פ  ָך גֵּר וְּ ּתְּ ץ  ה'גּור אִּ ַרח ָהָאר  זְּ א  ָהָיה כְּ ַרב ַלעֲשֹּתֹו וְּ קְּ ָאז יִּ ּמֹול לֹו ָכל ָזָכר וְּ ֵרלהִּ ל עָּ ֹּאַכל בֹו: ְוכָּ  לֹּא י

 החיבור לאומות העולם –זכריה פרק יד  .11

עָ  ִּם וְּ רּוָשָל ים ַעל יְּ ם ַהָבאִּ ָכל ַהגֹויִּ ָהָיה ָכל ַהנֹוָתר מִּ ל ְך )טז( וְּ מ  ַּתֲחֹות לְּ שְּ הִּ ָשָנה לְּ י ָשָנה בְּ דֵּ ת  ה'לּו מִּ אֵּ ר לֹּא ַיֲעל ה מֵּ ָהיָה ֲאש  ת ַחג ַהֻסכֹות: )יז( וְּ ג א  ָלחֹּ ָבאֹות וְּ צְּ

ְך  ל  מ  ַּתֲחֹות לְּ שְּ הִּ ִּם לְּ רּוָשַל ל יְּ ץ א  חֹות ָהָאר  פְּ שְּ ם: ה'מִּ י ה ַהָגש  הְּ ם יִּ לֹּא ֲעלֵּיה  ָבאֹות וְּ  צְּ

 בראשית פרק יב .12
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ָתּה שָ  אּו אֹּ רְּ ד: )טו( ַויִּ אֹּ וא מְּ י ָיָפה הִּ ָשה כִּ ת ָהאִּ ים א  רִּ צְּ אּו ַהּמִּ רְּ ָמה ַויִּ ָריְּ צְּ ָרם מִּ בֹוא ַאבְּ י כְּ הִּ ה:)יד( ַויְּ עֹּ ית ַפרְּ ָשה בֵּ ה ַוֻּתַקח ָהאִּ עֹּ ל ַפרְּ ָתּה א  לּו אֹּ ַהלְּ ה ַויְּ עֹּ י ַפרְּ  רֵּ

 יקלוט מעם לועז .13

 שרי לבית פרעה ובלילה הראשון של פסח הביאו את

 בראשית פרק יד .14

י ָענֵּ  ל ַוֲאחִּ כֹּ שְּ י א  י ֲאחִּ רִּ א ָהֱאמֹּ רֵּ ֹלנֵּי ַממְּ אֵּ ן בְּ כֵּ הּוא שֹּ י וְּ רִּ בְּ ָרם ָהעִּ ַאבְּ ד לְּ יט ַוַיגֵּ ָרם:)יג( ַוָיבֹּא ַהָפלִּ ית ַאבְּ רִּ י בְּ ם ַבעֲלֵּ הֵּ  ר וְּ

 בראשית רבה פרשת לך לך פרשה מב סימן ח .15

 בר קפרא: הוא עוג הוא פליט. ולמה נקרא שמו עוג? שבא ומצא את אברם יושב ועוסק במצות עוגות.  ויבא הפליט, ריש לקיש בשם

 תוהוא לא נתכוון לשם שמים אלא אמר אברהם זה קוניון הוא ועכשיו אני אומר לו נשבה בן אחיך והוא יוצא למלחמה ונהרג ואני נוטל את שרי אש

 ורבנן, רבי יהודה אומר כל העולם כולו מעבר אחד והוא מעבר אחדויגד לאברם העברי, רבי יהודה ורבי נחמיה 

 מדרש פנים אחרים על אסתר פרשה ו  .16

, שעלה סנחריב והיה רבשקה שם הלך והציץ על פתח החומה של ירושלים ואותו לילה ליל פסח היהויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור וגו' 

 סנחריב לך וחזור לאחוריך, למה אלהיה של אומה זו עסוק הוא להיות עושה להם נסים בלילה הזאתושמע אותן קוראין הלל, ואמר ל

 שמות פרק יב  .17

ֹּאֶמר  ן ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאמֹּר...ֶאל מֶֹּשה ְוֶאל אַ  ה')א( ַוי  ֲהרֹּ

 :ה'ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאָדם ְוַעד ְבֵהָמה ּוְבָכל ֱאֹלֵהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶשה ְשָפִטים ֲאִני )יב( ְוָעַבְרִתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַבַלְיָלה ַהֶזה ְוִהֵכיִתי ָכל ְבכֹור בְ 

ְהֶיה בָ  י ֲעֵלֶכם ְולֹא יִּ י ֶאת ַהָדם ּוָפַסְחתִּ יתִּ ים ֲאֶשר ַאֶתם ָשם ְוָראִּ י בְ )יג( ְוָהָיה ַהָדם ָלֶכם ְלֹאת ַעל ַהָבתִּ ית ְבַהֹכתִּ ם:ֶכם ֶנֶגף ְלַמְשחִּ ְצָריִּ  ֶאֶרץ מִּ

ֹּאֶמר ֲאֵלֶהם  ...)כא( ַוִיְקָרא מֶֹּשה ְלָכל ִזְקֵני ִיְשָרֵאל ַוי

ֹּא ֵתצְ )כב( ּוְלַקְחֶתם ֲאגַֻדת ֵאזֹוב ּוְטַבְלֶתם ַבָדם ֲאֶשר ַבַסף ְוִהַגְעֶתם ֶאל ַהַמְשקֹוף ְוֶאל ְשֵתי ַהְמזּוזֹּ  אּו ִאיש ִמֶפַתח ֵביתֹו ַעד ת ִמן ַהָדם ֲאֶשר ַבָסף ְוַאֶתם ל

 בֶֹּקר:

ם ְוָרָאה ֶאת ַהָדם ַעל ַהַמְשקֹוף ְוַעל ְשֵתי ַהְמזּוֹזת ּוָפַסח  ה')כג( ְוָעַבר  ְצַריִּ ְנֹגף ֶאת מִּ ְנֹגף:  ה'לִּ ית ָלבֹא ֶאל ָבֵתיֶכם לִּ ֵתן ַהַמְשחִּ  ַעל ַהֶפַתח ְולֹא יִּ

ֹּאְמרּו ֲאֵליכֶ  ֹּאת ָלֶכם:)כו( ְוָהָיה ִכי י ָדה ַהז  ם ְבֵניֶכם ָמה ָהֲעבֹּ

 ִיְשַתֲחוּו:ֲאֶשר ָפַסח ַעל ָבֵתי ְבֵני ִיְשָרֵאל ְבִמְצַרִים ְבָנְגפֹו ֶאת ִמְצַרִים ְוֶאת ָבֵתינּו ִהִציל ַוִיקֹּד ָהָעם וַ  ה')כז( ַוֲאַמְרֶתם ֶזַבח ֶפַסח הּוא לַ 

 וד בתלמוד בבלי מסכת סוכה דף נה עמ .18

 ..כנגד שבעים אומות ?הני שבעים פרים כנגד מיעזר: אמר רבי אל

 רש"י .19

 לפי שנידונין בחג על המים. - לכפר עליהם שירדו גשמים בכל העולםפרי החג שבעים הם, חוץ משל שמיני, כנגד שבעים אומות  -שבעים פרים 

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות ראש השנה סימן תקפג .21

 שלא לאכול אגוזים, שאגוז בגימטריא חטא, ועוד שהן מרבים כיחה וניעה ומבטלים התפלה )מהרי"ל(. יש מדקדקים

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תעב סעיף טז .21

 מצוה לחלק לתינוקות קליות ואגוזים, כדי שיראו שינוי וישאלו.

 

 

 

 

 


