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  "ראש השנה למלכים?"   
  גדעון רמז

  

  בוקר טוב, שנה טובה וחג שמח

 קייומו שלבתורה מצוין עצם העובדה שהיום זהו יום חג, היא בבחינת חריג. 
א'  ,אתמול יום אחד, כלומר --"יום תרועה"  בחודש השביעי באחד לחודש

ראש השנה נמשך יומיים, לא רק בחוץ לארץ, כפי  פי ההלכה- עלאבל בתשרי. 
 אלא אף בארץ ישראל.  )יום טוב שני של גלויות( ג בכל חגשהדבר נהו

הטעם לשני ימי החג בארץ ישראל נעוץ בשיטה הקדומה לקביעת ראש החודש 
. מכיוון שבחוץ לארץ מולד הלבנהעל  בפני בית דין בירושלים לפי עדות ראיה

ספק בכל חמת הבית הדין לגבי מועד תחילת החודש, חגגו מלא ידעו את קביעת 
בתחילתו של חודש תשרי ולא  היות שראש השנה נחוג אבל חג יום נוסף.

רץ ישראל (מחוץ לירושלים) לא יכלו , גם באבאמצע החודש כיתר החגים
גם  , לפי הרשב"א,את קביעתו של בית הדין בירושלים, לפיכך לדעת בזמן

  יומיים. נהג ראש השנה בארץ

משבוטל קידוש החודש על פי ראייה והוחלף בלוח קבוע, נוצרה מחלוקת 
יש שחזרו בימינו , וראש השנה בארץ ישראל חוג אתבשאלה כמה ימים יש ל
מקצת הקהילות הרפורמיות. בכך חזרו ויישרו  , וביניהםוקיצרו אותו ליום אחד
כה וחוק אך ההל .פשט הכתוב בתורהב רק מכיריםקו עם הקראים אשר 

  במשך יומיים.  הזה המדינה אחריה עדיין מציינים את החג החריג

נקרא חג זה "ראש השנה"? כאמור,  בכלל מדוע -יותר קשה היא השאלה
בתורה הוא נקרא רק "יום תרועה". יתר על כן, נאמר בתורה שחודש 
ניסן הוא "ראש חודשים", רשימת החגים בספר ויקרא מתחילה בפסח 

יין החודשים מתחיל בניסן כך שתשרי הוא החודש ובכל התנ"ך מנ
 המסכת העוסקת בחג הזה כבר ,השביעי. בכל זאת, עד לחתימת המשנה

נקראת "ראש השנה", כלומר, המעבר מציון תחילת השנה מניסן לתשרי 
רש"י כותב כי התורה היא שקבעה  נעשה מתישהו בתקופת בית שני.

כך שאולי  ,לראשונה את תחילת השנה בניסן כדי לשנות מנהגים קודמים
  פשוט הם חזרו והשתרשו. 



  
במשנה יש עדיין זכר לראש השנה בניסן בין ארבעת ראשי השנה 

הראשון הוא בא' ניסן: ראש השנה למלכים, כלומר לחישוב  .הנמנים שם
בל א' בתשרי כבר מצוין כיום דין שבו "כל . אוגם מיסים שנות מלכות

 סמיכותו של מן הסתם בהשפעת -כבני מרון" ובאי עולם עוברים לפני
יום הכיפורים שכבר מופיע בתור שכזה בתורה. האם ניתן לשער כי 

הוא ציבורי  - א' ניסן -ההבדל העקרוני בין שני המועדים, הוא שאחד
ציאת מצרים ולכן הוא המציין תאריך היסטורי קובע של י ,ולאומי

מתאים למלכים כמעין "יום העצמאות" של העת העתיקה, ולעומתו א' 
תשרי הוא בעל משמעות פרטית ואישית לכל אחד מבני העם, שבו הוא 

  , ומתחיל בתקופה של חשבון נפש אישי?עומד לפני האל למשפט
  

אולי העברת הדגש והכינוי "ראש השנה" מניסן לתשרי משקפים תהליך 
חשבון מן הכלל אל וחובת דין ו שה היהודית של העברת האחריותבגי

העובדה שדורות רבים לא הייתה מלוכה בישראל או  כי הפרט. ייתכן
האם יש  ,סייעה בתהליך הזה. אבל עכשיו ,ממלכתיות יהודית בכלל

יום תרועה שניתן רק  תשרי למעמד שללהחזיר את א'  מקום לשקול
רית אבל זה דורות רבים עיקרו כיום לשער מה הייתה משמעותו המקו

 ,הרי עכשיו לפני יום הדין הפרטי, יום הכיפורים? -בע' ובא' - התרעה
להחזיר  כאשר חזרנו לחיים ממלכתיים במדינה יהודית יש לכאורה מקום

ראש השנה  אם לא א' ניסן - את חישוב השנים לתאריך הלאומי הקובע
   ?, ראש השנה לעצמאותאז א' אייר למלכים

  

  

  

  

  

 


