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 ראש חודש בתנ"ך: 
גם  "שלמדו חכמים  ראש חודש נמנה בתורה יחד עם שאר המועדים שמקריבים בהם קרבנות מוסף לכבוד קדושת היום.

ְמַחְתֶכם וְּבמֹוֲעֵדיֶכם  'י 'והיו תוקעים בו בחצוצרות, שנאמר )במדבר י, ,('ז, א")פסחים ע "ראש חודש נקרא מועד (: "וְּביֹום ש ִׂ

יֶכם  ֵׁ י ָחְדש  ֵׁ ְלֵמיֶכם וְּבָראש  ַ ְבֵחי ש  ֲחצְֹצרֹת ַעל עֹלֵֹתיֶכם ְוַעל זִׂ ם ּבַ  . "וְּתַקְעּתֶ

 ומריעים בחצוצרות, אך גם מחוץ למקדש ציינו את ראשי החודשים:  במקדש היו מקריבים קרבנות

 

 דוד ויהונתן וסעודת ראש חודש

 יהונתן ודוד משוחחים בעת אירוע ראש חודש אצל המלך שאול.  ':כ ',שמואל א

ן: וִׂד ֶאל ְיהֹונָּתָּ ב ִעם , חֶֹדש  ָמָחרִהּנֵׁה  "וַיֹּאֶמר ּדָּ ֵׁ ש  ֹב אֵׁ ֶלְך ֶלֱאכֹולְוָאנִֹכי ָיש  ַמְרּתָּ  ...ַהּמֶ , ְואָּ יךָּ בִׂ י אָּ ְפְקֵדנִׂ קֹד יִׂ ם ּפָּ י  אִׂ ּנִׂ ּמֶ ַאל מִׂ ְ ש  אֹל נִׂ ְ ש  נִׂ

ם ְלָכל  ָ ִָּמים ש  י ֶזַבח ַהי ית ֶלֶחם ִעירֹו, ּכִ ָחה ָדִוד ָלרוּץ ּבֵׁ ּפָ ְ ש   ".ַהּמִ

מלווה   גיגיתהתכנסות משפחתית ח  וגההייתה נבראשי חודשים ה , אנו למדים כיבהפטרת שבת ערב ראש חודשזה, הנקרא בקטע 

  בסעודה, וכך גם נהג המלך שאול. 

 ין כי ראש חודש היה יומיים, ושאול מתרעם על דוד שנפקד מקומו בסעודה בשני הימים.  במקרה הזה אף מצו

 

 : הנביא  שי חודשים היו נוהגים ללכת אלמלמד שברא ישה השונמיתסיפור הא

נאמר:   'ד 'מלכים בב שה השונמית  המופיע י. בסיפור אלישע והאשתו של ראש חודש, היו רגילים להקביל בו את פני הרבמפני קדו 

יו הַ " ת יֹּום? לֹא חֶֹדש  ַמּדוַּע ַאּת הֶֹלֶכת ֵאלָּ ּבָּ ַ  לוקיםהאאיש   ת לא מבין מדוע היא רוצה ללכת אלשה השונמיי " בעלה של הא!ְולֹא ש 

 לא שבת ולא ראש חודש. כעת אם 

 

 אין אנו יודעים.  - מה בדיוק היה תוכנן של ההתכנסויות המשפחתיות, השבטיות והקהילתיות בראשי חודשים

 . ד ונשים נהגו שלא לעשות בו מלאכהן ראש חודש במאכל מיוחד ולבוש מיוחיש עדות בהן מצוי 

  , מחשבות על סיכום ועל התחדשות, ממש כמו ראש השנה קטן...אתנחתא מן השגרה  היה יום חגיגי ומיוחד, המאפשרברור כי זה 

   חודש ומכנים אותו "יום כיפור קטן". ולכן אולי גם צמים בערב ראש

 

 נקודות לדיון עם הכיתה: 

 מה משמח אותנו?  

 מהי החגיגה המושלמת עבורנו? 

 לציין את ראש חודש.   נהגו דודים, כיצדן הורים, סבים וסבתות, נציע לתלמידים לראיי  -"דור לדור יביע אומר" 

  –"סדר ראש חודש" 

 סעודת ראש חודש כיתתית


