
 
     יביביביב    פרקפרקפרקפרק    שמותשמותשמותשמות

 
 :ֵלאמֹר ִמְצַרִים ְּבֶאֶרץ ַאֲהרֹן ְוֶאל מֶֹׁשה ֶאל ְידָֹוד ַוּיֹאֶמר )א(
 
 ַהָּׁשָנה ְלָחְדֵׁשי ָלֶכם הּוא ִראׁשֹון ֳחָדִׁשים רֹאׁש ָלֶכם ַהֶּזהַהֶּזהַהֶּזהַהֶּזה    ַהחֶֹדׁשַהחֶֹדׁשַהחֶֹדׁשַהחֶֹדׁש )ב(

 
 

     יביביביב    פרקפרקפרקפרק    שמותשמותשמותשמות    יייי""""רשרשרשרש �
 

 כשהירח לו ואמר בחידושה לבנה הראהו -  הזההזההזההזה    החדשהחדשהחדשהחדש
, פשוטו מידי יוצא מקרא ואין. חודש אשר לך יהיה מתחדש

, החדשים מנין לסדר ראש יהיה זה, לו אמר ניסן חדש על
 :שלישי סיון, שני קרוי אייר שיהא

 
 תראה שיעור באיזו הלבנה מולד על משה נתקשה -     הזההזההזההזה

 ,ברקיע הלבנה את באצבע לו והראה, לקדש ראויה ותהיה
 מדבר היה אל והלא, הראהו וכיצד .וקדש ראה כזה לו ואמר

 ',ה דבר ביום ויהי )כח ו שמות (שנאמר, ביום אלא עמו
 צוה אשר היום מן) כג טו במדבר (,צותו ביום )לח ז ויקרא(

, זו פרשה לו נאמרה החמה לשקיעת סמוך אלא, והלאה' ה
 :חשכה עם והראהו

 
 
L’Exode, chapitre 12, versets 1 & 2 
 
1) L’Eternel parla à Moïse et Aaron, en terre d’Egypte, en disant : 
 
2) Ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois ; il sera pour vous le 
premier des mois de l’année 
 
 

� Commentaire de Rachi sur le verset 2 
 
Ce mois-ci  : il lui montra la lune dans sa nouvelle phase et lui dit : quand la 
lune se renouvelle, cela sera pour toi le début du mois. Mais un verset ne doit 
pas sortir de son sens simple : c’est par rapport au mois de Nissan qu’Il lui a 
dit : «Celui-ci sera le commencement dans l’ordre du compte des mois », de 
sorte que le mois de Iyar sera appelé 2ème, celui de Sivan, 3ème. 
 
Celui-ci  : Moise était perplexe quant au moment exact du renouvellement de 
la lune et ne savait pas avec quelle taille apparaitrait la lune et quand elle 
serait digne d’être sanctifiée. (Dieu) lui montra avec le doigt la lune dans le 
firmament et lui dit : « Quand tu la vois comme cela, sanctifie- la. Et comment 
la lui a-t-il montré (durant la nuit), n’est-ce pas qu’il ne lui parlait que le jour 
comme il est dit (Exode 6 ; 28) « Ce  fut le jour où l’Eternel parla » (Lévitique 
7 ; 38) ; « Le jour où il ordonna » ; (Les Nombres 15 ; 23) « Depuis le jour où 
D.ieu avait ordonné » et ainsi de suite ? Seulement, cette section lui fut 
révélée à l’approche du coucher du soleil; et il la lui montra à l’obscurité 
naissante. 


