
 ראש חודש ניסן: זו אני, החולם שח / הרב אלישע וולפין
 

 שנה טובה חברים יקרים,

  

 בעוד כמה שעות תתחיל שנה חדשה!

  

 –מספר שמות, ועד מגילת אסתר, המאוחר בספרי התנ"ך  –חודש ניסן, שלכל אורך התנ"ך 

היה החודש הראשון בשנה העברית. רש"י מגדיל לעשות, ואומר שהיותו של חודש ניסן 

"ַהֹחֶדׁש ַהֶזה ָלֶכם, החודש הראשון בשנה הוא המצווה הראשונה שנצטוו בני ישראל: 

אׁשֹון  ים, רִׁ י ַהָשָנה"ֹראׁש ֳחָדׁשִׁ  )ספר שמות, פרק י"ב, פסוק ב'(. הּוא ָלֶכם ְלָחְדׁשֵׁ

  

 כשעם צעיר ומבטיח בקע על גדות הנילוס, והחל לפרוח.  –הראשון  הניצןבחודש ניסן יצא 

מה יעדיף האדם? את הביטחון והיציבות  –הקולקטיבי הראשון  הניסיוןבחודש ניסן היה 

 נסוף האפשרויות של החירות? של העבדות, או את האי הוודאות של אי

כשהאדם בחר באי הוודאות על פני הצפוי. כשהוא בחר  –הראשון  הנסבחודש ניסן קרה 

במדבר על פני התלמים הארוכים של שדות מצרים המוכרים. כשהוא בחר ללכת אחרי 

שהוא בעת ובעונה אחת חדש וקדום, נשגב ויומיומי,  -קול עלום ושקט ולא ברור בכלל 

על פני הקולות המוכרים, הציניים, המאיימים, שחוזרים על  -פשוט להפליא מורכב ו

 עצמם, מהדורה אחרי מהדורה, עיתון אחרי עיתון, מבט אחרי מבט. 

  

על פי המשנה, במסכת ראש השנה, חודש ניסן הוא "ראש השנה למלכים" )להבדיל 

ִנים ְוַלְשִמִטי נָּׁה ַלשָּׁ קֹות"(. כלומרמחודש תשרי, שהוא "ֹראׁש ַהשָּׁ ה ְוַלְירָּׁ , ן ְוַלּיֹוְבלֹות, ַלְנִטּיעָּׁ

 בעוד תשרי הוא ראש השנה של הבריאה ושל הטבע, ניסן הוא ראש השנה של התודעה!

  

 למה תודעה?

  

 כי מלכות היא תודעה! 

  

וכמו מלכות, גם חירות היא תודעתית בלבד ובשום פנים ואופן לא תופעה סוציולוגית או 

 מעמדית. 

  

 לכן מלך הוא ראש בני החורין! 

  

חודש ניסן נקבע כחודש הראשון, כי בו החלה תודעת החירות האנושית. תודעת החירות 

ִד  ים, ֹלא ִיְהֶיה היא תודעה אלוהית: "ָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך, ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵבית ֲעבָּׁ

נַָּׁי" )שמות  הדיבר הראשון בעשרת הדיברות(. וגם המלכות  –כ', ב' ְלָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל פָּׁ

הוא תודעה אלוהית )"מלך מלכי המלכים", נשיר הערב לפני הקידוש(. לכן, קבעו חז"ל, 

 שחודש ניסן הוא בעת ובעונה אחת גם ראש השנה לחירות וגם ראש השנה למלכים. 

  

לוהי הזמן ושנים מצד תשרי וניסן. שני ראשי שנים. טבע מצד אחד, וחירות מצד שני. א

 אחד, ואלוהי החירות בזמן וההזדמנויות מצד שני.

  



הנושא המרכזי במחזור התפילה של ראש השנה )זה של האחד בתשרי(, הוא המלכת 

האלוהים למלך על כך הארץ. האדם אז תוקע בשופר ומכריז: ה' הוא המלך, והכל נעשה 

הדבר ההפוך: אלוהים ממליך את האדם, בדברו! חצי שנה מאוחר יותר, בחודש ניסן, קורה 

ואומר לו: תפרח! תהיה אשר תהיה! תשתחרר מהכלא של הטבע הכולא והמחייב, וצא אל 

 אינסוף האפשרויות המחכות לך.

  

לכן חודש ניסן הוא גם חודש הגאולה. גאולה היא השחרור של האדם מכבלי ההבלים של 

הבלים הכל הבל, אין חדש תחת כבלים שאומרים, חוזרים ואומרים: "הבל  -קהלת 

השמש". כי תחת השמש של הטבע אין אף פעם חדש. יש רק מחזוריות אינסופית וסיזיפית. 

אבל באור הקלוש של הירח המתחדש של חודש ניסן נגלית לה החירות הגדולה: החירות 

שנאמרת כל יום בסידור התפילה: "המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית". או 

אחרות, הירח החדש של חודש ניסן, הוא הכרה הגדולה, שכל רגע הוא רגע חדש.  במילים

אין רגע שדומה לאף רגע שקדם לו. אין רגע שדומה לאף רגע שיבוא. אין דבר ישן בעולם. 

 מתחדש. הכל טרי. הכל קורה ברגע זה בפעם הראשונה. והאחרונה.   הכל חדש. הכל

  

זו לא מזדקן לעולם. לא מתיישן. לא מתעייף מי שיודע להתחבר לתודעת ההתחדשות ה

ולא משתעמם. גם בחלוף השנים הוא נשאר ינוקא. כמו הקבצן השביעי במעשה הגדול של 

רבי נחמן, הקבצן, שהוא העתיק מכלם והצעיר מכולם בעת ובעונה אחת. הקבצן השביעי 

 הגדול של האביב.  הנסהנצחי. הוא  הניצןהוא החירות בהתגלמותה. הוא 

  

נכון, את השיר האלמותי של שאול טשרניחובסקי שאצטט בעוד רגע, כבר ציטטתי הרבה 

פעמים. לכן, מי שיקרא אותו כאילו הוא כבר קרא אותו אין ספור פעמים, הוא כנראה כבר 

זקן ועייף. כבר "ראה את הכל". כבר אי אפשר לחדש לו כלום! אבל מי שיקרא את השיר, 

 לו התחדשות נעורים נצחית.  כאילו בפעם הראשונה, מובטחת

  

כי... חירות היא תודעה. היא תודעה מלכותית. כי רק המלך חופשי מהקיבעונות של 

המחשבה הסיזיפית, מדפוסי המחשבה של העבדים. ורק המלך יודע שכל רגע ורגע העולם 

 נברא מחדש, לגמרי מחדש. 

  

על אף  תפסחוממנו. אל  את השיר הזה חייבים לקרוא בכל ראש חודש ניסן. אין מדויק

 עברי מופלא. אפשר גם אפשר לתלות על המקרר. -בית, כי כל בית בו, הוא בית יהודי

  

 אני מאמין 
 מילים: שאול טשרניחובסקי

 לחן: טוביה שלונסקי
  

 שחקי שחקי על החלומות, 

 זו אני החולם שח. 

 שחקי כי באדם אאמין, 

 כי עודני מאמין בך. 

  

 כי עוד נפשי דרור שואפת, 

 לא מכרתיה לעגל פז, 



 כי עוד אאמין באדם, 

 גם ברוחו, רוח עז. 

  

 הבל, -רוחו ישליך כבלי

 על: -ירוממנו במתי

 לא ברעב ימות עובד, 

 לדל. -דרור לנפש, פת

  

 שחקי כי גם ברעות אאמין, 

 אאמין, כי עוד אמצא לב, 

 לב תקוותי גם תקוותיו, 

 יחוש אושר, יבין כאב. 

  

 אאמינה גם בעתיד, 

 אף אם ירחק זה היום, 

 ישאו שלום,  -אך בוא יבוא 

 אז וברכה לאום מלאום. 

  

 ישוב יפרח אז גם עמי, 

 ובארץ יקום דור, 

 כבליו יוסר מנו,  -ברזל

 בעין יראה אור. -עין

  

 יחיה, יאהב, יפעל, יעש, 

 דור בארץ אמנם חי, 

  -לא בעתיד, בשמים 

 חיי רוח לו אין די. 

  

 אז שיר חדש ישיר משורר, 

 ליפי ונשגב לבו ער 

 לו, לצעיר, מעל קברי 

 פרחים ילקטו לזר.

  

 שנה טובה. חודש טוב. התחדשות טובה. שבת שלום. 

  

   אלישע 

 

 


