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  מנהגי נשים בראש חדש

  שו"ע או"ח תיז  .א

מותר בעשיית מלאכה, והנשים שנוהגות שלא  דשחאש ר
  לעשות בו מלאכה הוא מנהג טוב. 

: ואם המנהג לעשות מקצת מלאכות ולא לעשות ה"הג
 קצתן, אזלינן בתר המנהג (ב"י).

 אדרת אליהו  .ב

והנה הנשים העצלות, האלמנות והטפלות יש להן מנהג 
ואינן עושות מלאכתן בראש חודש, והן חושבות שהוא 

 באיסור, וזה מצד עצלותן וסכלותן, ועוברות בלא תוסיפו

 ירושלמי פסחים ד,א  .ג

נשיי דנהיגין דלא למיעבד עובדא באפוקי שובתא אינו 
ובחמשתה אינו מנהג מנהג. עד יפני סדרה מנהג. בתריי' 

אינו  (=ערב יו"ט) עד יתפני תענית' מנהג. יומא דערובתה
  מנהג מן מנחתה ולעיל מנהג יומא דירחא מנהג.

 כג-מלכים ב, ד, כב  .ד

ַוִּיְגַּדל ַהָּיֶלד ַוְיִהי ַהּיֹום ַוֵּיֵצא ֶאל ָאִביו ֶאל ַהֹּקְצִרים:  ַוּיֹאֶמר ֶאל 
ַוִּתְקָרא ... ַהַּנַער ָׂשֵאהּו ֶאל ִאּמֹו: ָאִביו רֹאִׁשי רֹאִׁשי ַוּיֹאֶמר ֶאל

ֶאל ִאיָׁשּה ַוּתֹאֶמר ִׁשְלָחה ָנא ִלי ֶאָחד ִמן  ַהְּנָעִרים ְוַאַחת 
 ִהים ְוָאׁשּוָבה:  ַוּיֹאֶמר ַמּדּועַ -ָהֲאֹתנֹות ְוָארּוָצה ַעד ִאיׁש ָהאֱ 

  ָׁשלֹום:  ֹחֶדׁש ְולֹא ַׁשָּבת ַוּתֹאֶמר ֶלֶכת ֵאָליו ַהּיֹום לֹא הֹ ַאְּת 

 פרקי דרבי אליעזר מה  .ה

ָּדן ַאֲהֹרן ִּדין ֵּבינֹו ְלֵבין ַעְצמֹו, ָאַמר ִאם ֲאִני אֹוֵמר ָלֶהם ְּתנּו ִלי 
ֶּכֶסף ְוָזָהב, ִמָּיד ֵהם ְמִביִאים, ֶאָּלא ֲהֵריִני אֹוֵמר ָלֶהם ְּתנּו 

ֶׁשֶּנֱאַמר  ִנְזֵמי ְנֵׁשיֶכם ְּבֵניֶכם ּוְבנֹוֵתיֶכם, ּוִמָּיד ַהָּדָבר ָּבֵטל,
ַוּיֹאֶמר [ֲאֵלֶהם] ַאֲהֹרן ָּפְרקּו ְוגֹו'. ָׁשְמעּו ַהָּנִׁשים, ְולֹא ָרצּו, 

ֶאָּלא ָאְמרּו ָלֶהם  ְולֹא ִקְּבלּו ֲעֵליֶהן ִלֵּתן ִנְזֵמיֶהן ְלַבֲעֵליֶהן,
ַלֲעׂשֹות ִׁשקּוץ ְותֹוֵעָבה ֶׁשֵאין ּבֹו ֹּכַח ְלַהִּציל לֹא ִנְׁשַמע ָלֶכם. 

ֶהן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְׂשָכָרן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ֶׁשֵהן ְוָנַתן לָ 
ְמַׁשְּמרֹות ָראֵׁשי ֳחָדִׁשים יֹוֵתר ִמן ָהֲאָנִׁשים. ְוָנַתן ָלֶהם ָׂשָכר 

  .ָלעֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשֵהן ֲעִתידֹות ְלִהְתַחֵּדׁש ְּכמֹו ָראֵׁשי ֳחָדִׁשים

 טור או"ח תיז  .ו

שהמועדים נתקנו  ושמעתי מאחי הר"י טעם לדבר לפי
כנגד אבות פסח כנגד אברהם דכתיב לושי ועשי עוגות 
ופסח היה שבועות כנגד יצחק שתקיעת שופר של מתן 

תורה היה בשופר מאילו של יצחק סוכות כנגד יעקב 
דכתיב ולמקנהו עשה סוכות וי"ב ראשי חדשי השנה שגם 

הם נקראים מועדים כנגד י"ב שבטים וכשחטאו בעגל 
  וניתנו לנשותיהם לזכר שלא היו באותו חטאניטלו מהם 

 אבודרהם, סדר ראש חדש  .ז

ובמדרש אומר על שם שנזדרזו הנשים לנדבת המשכן 
שנאמר ויבאו האנשים על הנשים והוקם באחד בניסן ולא 

רצו להביא נזמיהן לעגל נתן להם שכרן שהן משמרות 
  ראשי חדשים

 יזבית יוסף ת  .ח

שנהגו שלא לעשות  נראה לי דלאותן כתב רבינו ירוחם
מלאכה אין להן לעשות שום מלאכה כי ראיתי כמה נשים 
טועות ואומרות אין לנו לטוות אבל נעשה מלאכה אחרת 
והיה להן או לאסור כל מלאכה לפי מנהגן או להתיר כל 

  מלאכה עכ"ל 
ואני ראיתי נשים נוהגות שלא לעשות מלאכה להשתכר 

ה אין לעשות אלא תופרות בגדי כלי הבית ונראה שגם ז
שמאחר שנהגו שלא לעשות מלאכה צריכות ליזהר 

מלעשות בו כלל ואפשר דמעיקרא הכי קבילו עלייהו 
לשנותו מחול ממש ולא ליאסר במלאכות שאינן עושות 

  .להשתכר

 שו"ע או"ח תיט  .ט

 מצוה להרבות בסעודת ראש חודש.

 מעשה רב, קנא  .י

בעת תפלת ערבית דר"ח מרבים קצת בנרות. והוא לובש 
 ובע שבת לכבוד ר"ח שהוא דאורייתאכ

 מגן אברהם תיז, ג  .יא

נהגו קצת להתענות ערב ר"ח ואם חל ר"ח ביום א' מתענין 
 ביום ה' ואם חל ר"ח בשבת מתענין ביום ו'

 מרדכי מגילה תתו  .יב

ראשי חדשים כי דוקא לנשים ניתנה מצוה זו בשביל שלא 
כבידה כגון  פרקו נזמיהם לעגל ועוד אומר ר"י דמלאכה

 לחרוש ולזרוע אסור אף לאנשים

 פרי חדש תיז, א  .יג

נ"ל דלאנשים הוי יום ראש חודש כשאר ימות החול ואם 
 נהגו לעשות בו מלאכה הוי מנהג בורות ולא בעי התרה

 אור זרוע ב, תנד  .יד

שיש בפרקים דר' אליעזר שהקב"ה נתן לנשים שכר 
הקדוש  לשמור ר"ח על שלא חטאו במעשה העגל ולעת"ל

ברוך הוא מחדש אותן כעין ר"ח שנאמר כי כאשר השמים 
החדשים והארץ החדשה וגו' [ואומר] תתחדש כנשר 

נעוריכי תדע לך שבכל חודש וחודש האשה מתחדשת 
וטובלת וחוזרת לבעלה והיא חביבה עליו כיום החופה 

כשם שהלבנה מתחדשת בכל ר"ח והכל מתאוין לראותה 
ל חודש בעלה מתאוה כך האשה כשהיא מתחדשת בכ

מר ולכך הוי ר"ח יום אליה וחביבה לו כאשה חדשה כלו
 טוב של נשים


