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8.1.5 

7a (ת"ר באחד בניסן)  8b (דליפוש חרון אף) 
 
 

 ֶׂשה ָאֹבת ְלֵבית ֶׂשה ִאיׁש ָלֶהם ְוִיְקחּו ַהֶּזה ַלֹחֶדׁש ֶּבָעֹׂשר ֵלאֹמר ִיְׂשָרֵאל ֲעַדת ָּכל ֶאל ַּדְּברּו :ַהָּׁשָנה ְלָחְדֵׁשי ָלֶכם הּוא ִראׁשֹון ֳחָדִׁשים ֹראׁש ָלֶכם ַהֶּזה ַהֹחֶדׁש )1
  ,ג,וב:יב שמות  :ָהַעְרָּבִים ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ֲעַדת ְקַהל ֹּכל ֹאתוֹ  ְוָׁשֲחטּו ַהֶּזה ַלֹחֶדׁש יֹום ָעָׂשר ַאְרָּבָעה ַעד ְלִמְׁשֶמֶרת ָלֶכם ְוָהָיה ...ַלָּבִית

  א ,טז דברים :ָלְיָלה ִמִּמְצַרִים ֱא�ֶהי� ה' הֹוִציֲא� ָהָאִביב ֹחֶדׁשּבְ  ִּכי ֱא�ֶהי� ה'לַ  ֶּפַסח ְוָעִׂשיתָ  ָהָאִביב ֹחֶדׁש ֶאת ָׁשמֹור )2

  לט ,כג ויקרא :ַׁשָּבתֹון ִמיִניַהְּׁש  ּוַבּיֹום ַׁשָּבתֹון ָהִראׁשֹון ַּבּיֹום ָיִמים ִׁשְבַעת ה' ַחג ֶאת ָּתֹחּגּו ָהָאֶרץ ְּתבּוַאת ֶאת ְּבָאְסְּפֶכם ַהְּׁשִביִעי ַלֹחֶדׁש יֹום ָעָׂשר ַּבֲחִמָּׁשה ַא� )3

  ז ,א זכריה... ְזַכְרָיה ֶאל ה' ְדַבר ָהָיה ְלָדְרָיֶוׁש ְׁשַּתִים ִּבְׁשַנת ְׁשָבט ֹחֶדׁש הּוא ֹחֶדׁש ָעָׂשר ְלַעְׁשֵּתי ְוַאְרָּבָעה ֶעְׂשִרים ְּביֹום )4

  טז ,ב ראסת :ְלַמְלכּותוֹ  ֶׁשַבע ִּבְׁשַנת ֵטֵבת ֹחֶדׁש הּוא ָהֲעִׂשיִרי ַּבֹחֶדׁש ַמְלכּותוֹ  ֵּבית ֶאל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַהֶּמֶל� ֶאל ֶאְסֵּתר ַוִּתָּלַקח )5

  א ,ז זכריה :ְּבִכְסֵלו ַהְּתִׁשִעי ַלֹחֶדׁש ְּבַאְרָּבָעה ְזַכְרָיה ֶאל ה' ְדַבר ָהָיה ַהֶּמֶל� ְלָדְרָיֶוׁש ַאְרַּבע ִּבְׁשַנת ַוְיִהי )6

 ְוַהַּפחֹות ָהֲאַחְׁשַּדְרְּפִנים ְוֶאל ַהְּיהּוִדים ֶאל ָמְרֳּדַכי ִצָּוה ֲאֶׁשר ְּכָכל ַוִּיָּכֵתב ּבוֹ  ְוֶעְׂשִרים ִּבְׁשלֹוָׁשה ִסיָון ֹחֶדׁש הּוא ַהְּׁשִליִׁשי ַּבֹחֶדׁש ַהִהיא ָּבֵעת ַהֶּמֶל� ֹסְפֵרי ִּיָּקְראּווַ  )7
  ט ,ח אסתר :ְוִכְלׁשֹוָנם ִּכְכָתָבם ַהְּיהּוִדים ְוֶאל ִּכְלֹׁשנוֹ  ָוָעם ְוַעם ִּכְכָתָבּה ּוְמִדיָנה ְמִדיָנה ְמִדיָנה ּוֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ֶׁשַבע ּכּוׁש ְוַעד ֵמֹהּדּו ֲאֶׁשר ַהְּמִדינֹות ְוָׂשֵרי

  ז ,ג אסתר: ֲאָדר ֹחֶדׁש הּוא ָעָׂשר ְׁשֵנים ְלֹחֶדׁש ּוֵמֹחֶדׁש ְליֹום ִמּיֹום ָהָמן ִלְפֵני ַהּגֹוָרל הּוא ּפּור ִהִּפיל רֹוׁשֲאַחְׁשוֵ  ַלֶּמֶל� ֶעְׂשֵרה ְׁשֵּתים ִּבְׁשַנת ִניָסן ֹחֶדׁש הּוא ָהִראׁשֹון ַּבֹחֶדׁש )8

  יד ,כח במדבר :ַהָּׁשָנה ְלָחְדֵׁשי ְּבָחְדׁשוֹ  ׁשֹחדֶ  ֹעַלת ֹזאת ָיִין ַלֶּכֶבׂש ַהִהין ּוְרִביִעת ָלַאִיל ַהִהין ּוְׁשִליִׁשת ַלָּפר ִיְהֶיה ַהִהין ֲחִצי ְוִנְסֵּכיֶהם )9

  יב ,יא דברים: ָׁשָנה ַאֲחִרית ְוַעד ַהָּׁשָנה ֵמֵרִׁשית ָּבּה ֱא�ֶהי� ה' ֵעיֵני ָּתִמיד ֹאָתּה ֹּדֵרׁש ֱא�ֶהי� ה' ֲאֶׁשר ֶאֶרץ )10

  יד ,סה תהלים :ָיִׁשירּו ַאף ֲעעּוִיְתרוֹ  ָבר ַיַעְטפּו ַוֲעָמִקים ַהֹּצאן ָכִרים ָלְבׁשּו )11

  כב ,יד דברים :ָׁשָנה ָׁשָנה ַהָּׂשֶדה ַהֹּיֵצא ַזְרֶע� ְּתבּוַאת ָּכל ֵאת ְּתַעֵּׂשר ַעֵּׂשר )12

 ה- ד ,פא ליםתה :ַיֲעֹקב ֵלא�ֵהי ִמְׁשָּפט הּוא ְלִיְׂשָרֵאל ֹחק ִּכי :ַחֵּגנּו ְליֹום ַּבֵּכֶסה ׁשֹוָפר ַבֹחֶדׁש ִּתְקעּו )13

 מ"א ח:נט:ְּביֹומוֹ  יֹום ְּדַבר ִיְׂשָרֵאל ַעּמוֹ  ּוִמְׁשַּפט ַעְבּדוֹ  ִמְׁשַּפט ַלֲעׂשֹות ָוָלְיָלה יֹוָמם ֱא�ֵהינּו ה' ֶאל ְקֹרִבים ה' ִלְפֵני ִהְתַחַּנְנִּתי ֲאֶׁשר ֵאֶּלה ְדָבַרי ְוִיְהיּו )14

 

I. ברייתא re: significance of ר"ח ניסן: beginning of year for: 

a. Months: per vv. 4-8; vv. 1-3 are unspecific and may mean אדר or אייר 

b. Adding leap month: not done on (or after) ר"ח ניסן (contra opinion that last date is פורים) 

c. Donation: שקלים to מקדש (as per v. 9; שנה::שנה from v. 1. not derived from v. 10 [תשרי]; no חדשים mentioned) 

i. קרבנות :שמואל brought on ר"ח ניסן should be brought from new fund; from old fund is valid 

d. Some say: for house rentals (if contracted stipulated “this year”, year is over at ר"ח ניסן) 

II. Analysis of 2nd date in ר"ח אלול – משנה is the beginning of the year for (תשרי :ר"א ור"ש) מעשר בהמה 

a. Follows: מ"ר  ( ח אלול"ר )  

b. משנה: authored by a תנא who follows ר"ש re: רגלים and ר"מ re מעשר בהמה 

i. Challenge: should be 5 (א' ניסן, טו ניסן, א אלול, א תשרי, טו שבט) ראשי שנים 

ii. Answer1 (רבא): 4 according to everyone (ר"מ drops ר"ש ;רגלים drops ר"ח אלול) 

iii. Answer2 ( י"רנב ): 4 months which include ראשי שנים 

1. Challenge: טז ניסן is ו סיון ,ר"ה לעמר is ר"ה לשתי הלחם (should be 5 or 6) 

2. Answer1 ( פ"ר ): only days whose special character begins at night 

a. Challenge: גליםר  (answer: preparation the day before) 

b. Challenge: יובל (answer – follows ר' ישמעאל – begins at night) 

iv. Answer2 (ר' שישא): only things which occur on their own (w/o human involvement) 

v. Answer3(ר' אשי): there are 4 ראשי שנים which begin on ר"ח 

III. Assessing "א ור"שר ’s dissent 

a. Suggestion1: they disagree about the mating season of sheep (אדראב or ניסןאלול) following v. 11 

b. Suggestion2: they disagree about the analogy with מעשר דגן (v. 12) 

i. מ"ר  is near time of completion מעשר  :

ii. ש"א ור"ר תשריר"ח  is at מעשר  :  

IV. 3rd date in the ר"ח תשרי – משנה as ר"ה לשנים 

a. For dating documents: reckon year of non-Jewish kings from תשרי 

i. Justification: for ח"ר ’s seemingly superfluous statement, distinguishing מלכי ישראל from מלכי או"ה 

1. Explaining: verses in עזרא OR 

2. Disagrees: with meaning of המשנ  – reads that "שנים" refers to creation as per ר"א 

a. י"רנב "שנים"  :  means divine judgment as per vv. 10, 13 

b. Even though: עם ישראל is judged first (as per v. 14), whole world is judged then 
 
 


