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בס"ד

פרשת החודש
השבת אנו עומדים לפני ראש השנה ,לפני חודש ניסן .על ניסן נאמר" :החודש הזה
לכם ראש חודשים" .יש הדורשים את השם של העונה " :אביב" מלשון אב לי"ב
החדשים ראשון הוא לכם..מה המיוחד במצווה זו הנחשבת למצוה ראשונה אותה
נצטוו בני ישראל בצאתם ממצריים? מה הקשר בין שחרור מעול מצריים למצוה זו?
יש בינינו אנשים מבוגרים שהם  40פלוס ,ויש בהם עוד הרבה פלוסים...זוכרים כי בגיל  12שנה
לפני גיל בר-מצווה ,היו מתרגשים מאוד  ,כי בבר-מצוה ,בדרך כלל האב או ההורים היו קונים
להם....שעון!
עם ישראל יצא ממצריים ,יצא מעבדות לחירות וקבל את האורלוגין של העולם! את השעון של
העולם! מה הוא אותו שעון מיוחד?מצווה ראשונה הצטוו בני ישראל ,מוזכרת בפרשת השבוע,
פרשת בא .מעניין מה היא המצווה הראשונה?
האמת היא שכבר קבלנו מצוות כמו ברית מילה ,גיד הנשה,,אבל אלה היו מצוות ליחידים,
לבודדים ,לאבות האומה ,אבל הפעם הראשונה שעם ישראל קבל מצוות כציבור  ,זה בפרשת בא.
ומה היא מצווה זו? החודש הזה לכם ראש חדשים ,ראשון הוא לכם לחדשי השנה"
מה המיוחד במצווה זו ? רש"י הקדוש כבר הזכיר בתחילת פירושו לתורה ,למה התורה מתחילה
מ"בראשית" ספור בריאת העולם הרי התורה היא  ,מלשון הוראה ,ספר חוקי החיים ,והתורה היתה
אמורה להתחיל ממצות מעשיות ,מ"החודש הזה לכם ראש חדשים" ענין של קידוש החודש!!!
השאלה באמת מה המיוחד במצווה זו? ומה הקשר שרש"י חש למצווה זו ולבריאת העולם?
הפסוק אומר "החודש הזה ל-כ-ם ההדגשה היא "לכם" ראשון הוא ל-כ-ם"..שוב הדגשה חוזרת
"לכם"
זו מצווה קשורה בקידוש החודש .על פי קביעת ראש חודש  ,אנו שולטים בזמן עצמו ,למה הדבר
דומה? אדם השולט בהגה של הרכב ,שולט בכל הרכב.
המדרש אומר :פעם אחת שאלו המלאכים את הקב"ה אימתי ראש השנה? אמר להם הקב"ה ,אני
איני יודע ,נמתין יחד ונביט למטה ,ונראה את עם ישראל אימתי יחליטו לקדש ולקבוע את ראש
החודש ,את ראש השנה" .הקב"ה נתן לעם ישראל שליטה על הזמן!!
מה התכונה הזאת לשלוט על הזמן? פירוש ":להיות חופשי ומאושר" .למי שאין שליטה על הזמן
האישי שלו הוא ממש עבד!"הוא חייב לעשות משהו ,ומיד אח"כ חייב לעשות עוד משהו ,ומיד
אח"כ רץ ומתרוצץ עוד משהו ואין קץ ואין גבול! ומתי יעשה אדם דברים שהוא באמת רצונותיו
האישיים ? ,השאלה תמיד ":מאין נקח זמן?" זו צורת חיים של עבד . ,העבד אין שליטה על הזמן
האישי שלו ,הוא חייב לעשות מה שאדונו מצווה עליו ,הוא חייב להספיק .ולעצמו – אין זמן
פנוי..הזמן בורח וחולף ונעלם
הקב"ה נתן לעם ישראל את המתנה הגדולה  ,עם שחרורו מעבדות ועול מצריים ,הזמן נתון
בידכם" "עבדי הזמן –עבדי עבדים ,עבד ה' הוא לבדו חפשי "... ,כך אמר לנו המשורר הלאומי,
אוהב ארץ ישראל ,הלוא הוא :רבי יהודה הלוי.

מה הקשר ל"בראשית" ? המילה "בראשית" מבטאת את יצירת הזמן! את בריאת
הזמן! הקב"ה שברא את הזמן בתחילת בריאת העולם ,הוא שולט בו ,והביא את
המתנה הגדולה הזאת לעם ישראל ,החודש הזה לכם" הזמן בידכם ניתן .
ומי ששולט בזמן שולט גם על ההתחדשות "החודש הזה לכם" ההתחדשות שלכם –
עם ישראל תהיה קבועה כפי שהקב"ה מחדש בטובו בכל יום מעשי בראשית....
נזכור היטב את המצווה הראשונה ,את המתנה הגדולה ,נתן לנו הבורא עם יציאתנו
ממצריים ראינו " :עבדות" היא אדם ללא זמן אישי שלו ,נזכה שיהיה לנו הרבה זמן
אישי ללמוד תורה וחכמה ,ללכת לשיעורי-תורה להוסיף חכמה ודעת  ,כי זו באמת
משאלות לבנו הכמוסות..למען לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה ,אז חיינו יהיו מלאי
תוכן רוחני ואושר רגשי.

