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"הׂחדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לָחדשי השנה" (שמ' יב ב). מצווה זו, הראשונה במצוות התורה שנתנה לעם ישראל 
כעם, טומנת בחובה את כל הוויית הלוח העברי, אך שומה עלינו לברר את משמעותו הפנימית של הלוח. בשבועות האחרונים שמענו 
רבות את הביטוי "שנה חדשה", אך ביטוי זה הוא מושג יחסי: הראשון בינואר הוא תחילת השנה בלוח הגרגוריאני, וכן מתחילה בו 
שנת המס במדינות רבות. בסין חוגגים את ראשית השנה ביום מולד הירח, שחל בד''כ בחודש פברואר, ובבבל העתיקה חגגו את 

ראשית השנה בעשרת הימים הראשונים של חודש NISSANU, סמוך לתאריך שוויון היום והלילה של האביב.  
הלוח העברי מתואר בצורה מפתיעה במשנה בראש השנה (א, א). בלוח זה אין תאריך אחד שבו מתחילה השנה אלא ארבעה תאריכים 

שונים:  
ארבעה ראשי שנים הם: באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים. באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה, ר' אלעזר ור' 
שמעון אומרים באחד בתשרי. באחד בתשרי ראש השנה לשנים ולשמיטין וליובלות לנטיעה ולירקות.  באחד בשבט ראש 

השנה לאילן כדברי בית שמאי בית הלל אומרים בחמישה עשר בו. 
אחד בניסן הוא ראש השנה למלכים כלומר תחילת השנה האזרחית. בתקופת המקרא מנּו  מלכי ישראל את שנות מלכותם מתאריך זה. 
למשל, אם  המלך נפטר בחדש סיוון, חדשיים אחרי ראש חודש ניסן, בנו-יורשו מלך אמנם  ביתרת עשרת החודשים של השנה 
כתקופת מעבר, אך החל למנות את שנתו הראשונה רק מתחילת ניסן הבא. המשנה מוסיפה שתאריך זה הוא אף תחילת שנה ללוח 

הדתי המתואר במשנה כ'רגלים', שכן שנה זו מתחילה בעלייה לרגל בחג הפסח.  
בניגוד לרוב הלוחות של העולם הקדמון שהיו מושרשים בטבע, הלוח העברי רואה את תחילת השנה בציון אירוע היסטורי - יציאת 
מצרים. (לאור חידוש זה, גם שאר הדתות המונותיאיסטיות אימצו את העיקרון ההיסטורי בלוחות שלהם, כפי שאפשר לראות בחג 
המולד, בציון המילניום לעולם הנוצרי, ובמניין השנים לפי ההג'ירה בעולם המוסלמי.) יציאת מצרים מהווה את תחילת השנה עבור 
עם ישראל: "ראשון הוא לכם לחדשי השנה". המצווה הראשונה מתווה דרך חדשה ומקורית של הבנת הזמן, נקודה המאפיינת 
ומדגישה את זהותו של עם ישראל כעם חופשי. לעבד אין שליטה על הזמן שלו, ועל כן הציווי לקבוע לוח שנה היווה מעין הכרזת 

עצמאות לעם שזכה זה עתה בחירותו. 
ראש השנה השני המוזכר במשנה הוא אחד באלול, החודש השישי (מניסן), ומציין את הזמן שמעשרים בו את 
הבהמות. על פי חז"ל, כאשר אדם מעלה את מעשרותיו ומתנותיו למקדש ולכוהנים, כל החי שנולד לפני תאריך 
זה שייך לשנת המס הקודמת, ואילו כל חי שנולד לאחר האחד באלול שייך לשנת המעשר החדשה. אמנם חשוב 
לציין שתאריך זה נתון במחלוקת, ורבי אלעזר ורבי שמעון סוברים ששנת המס של המעשרות מתחילה באחד 

בתשרי, אחרי ההמלטה האחרונה של הקיץ.  
אחד בתשרי, החודש השביעי, הוא ראש שנה נוסף ברשימה שמביאה המשנה. תאריך זה מציין את היום ממנו מחשבים את השנים, 
והוא מהווה את ההתחלה "הרשמית" של השנה (כגון:  המעבר משנת ה' אלפים תש"ס לה' אלפים תשס"א). תאריך זה נבחר, על פי 
דעה אחת, בגלל שהוא היה תחילת השנה של אומות העולם בעת העתיקה. למשל, בכנען העתיקה התחילה השנה בסתיו, בעונת 
תחילת הגשמים, ובתקופה ההלניסטית אף הממלכה הסליבקית התחילה את לוח השנה שלה מתשרי. על פי דעה אחרת, המרכזית 
במסורת היהודית, נבחר תאריך זה  בגלל היותו יום בריאת העולם. המשנה מציינת שתאריך זה מתחיל גם את שנת השמיטה, השנה בה 
אסור לעבד את האדמה, ובעקבותיה את שנת היובל. גיל האילנות אף הוא נקבע בתאריך זה. חשיבות תאריך זה הוא לעניין איסור ֵפרות 
ערלה – הֵפרות בשלוש השנים הראשונות של האילן. גם אם נטעו אילן רק חודש לפני האחד בתשרי, הרי שביום זה האילן יחשב כבר 
כבן שנה  ומתחיל את שנתו השניה. כל העניינים הללו הם עניינים חקלאים, ועל כן תחילת השנה עבורם היא בתחילת  השנה הטבעית 

- בסתיו עם תחילת הגשמים.  
ראש השנה הרביעי והאחרון המוזכר במשנה הוא באחד בשבט, החודש האחד-עשר. זהו ראש השנה לאילן, כיון 
שהחורף מגיע לקצו, לשד האילנות מתחיל לזרום, והעץ מקיץ מתרדמת החורף לעונה חדשה במעגל חייו. בית 
שמאי מסביר שתאריך זה קובע את תחילת השנה למעשר הֵפרות למקדש ולכוהנים. בית הלל קבע לעומת זאת, 
שהתאריך הוא החמשה-עשר בחודש שבט, כאשר רוב עונת החורף חלפה. ההלכה נפסקה כבית כהלל, וגם 

בישראל המודרנית הפך ט"ו בשבט להיות יום חג לאילנות ולנטיעות. 
המשנה בבירור אינה מדברת על ארבעה ראשי שנים המחלקים את השנה באופן שווה, וכן אינה טוענת שראשי 
השנים השונים שווים בחשיבותם בחיים היהודיים. ראשי השנים מתחלקים לשתי קבוצות: האחד באלול 
והחמשה-עשר בשבט דנים בשנות המס של המעשרות בחי ובצומח, והעובדה שיש לגבי תאריכים אלה 
מחלוקת, מחזקת את התחושה שתאריכים אלו משניים בחשיבותם. שני התאריכים האחרים הם מרכזיים בחיים 
היהודיים, ואפילו לאחר חורבן בית שני הם לא איבדו את חשיבותם. שניהם מדגישים את המוטיבים והערכים 
הבסיסיים של העם היהודי. תאריכים אלה, הקרובים לימי השוויון בסתיו ובאביב, קבועים ובלתי מעורערים, 

ומחלקים את השנה לשני חלקים שווים בני ששה חודשים.  
מה עומד מאחורי תאריכים אלה? 

לוחות השנה בעולם העתיק היו במובנים רבים ביטוי לטבע. בעולם האלילי טבע ודת היו תמיד שלובים ביחד; השמש, הירח, השדות, 
היערות, הנהרות, הסערה והפוריות הנם גילויים של האלוהות ומוצאים את ביטוָים בלוח השנה. בעולם העתיק, שלתוכו נולד עם 
ישראל, היו שני מרכֵזי תרבות - מסופוטמיה ומצרים. שניהם - כתרבויות אדירות אחרות כמו הודו וסין - החלו את ההיסטוריה שלהם 
כ"תרבויות נהר". הם רתמו את כוח הנהר לצורכיהם, דרכו ביססו את כוח ממשלתם, ויצרו סביבו אף ביטוי דתי. התרבות והכלכלה של 



 2

מסופוטמיה היו מבוססים על השקיה מנהרות הפרת והחידקל כפי שמצרים מבוססת על הנילוס. חברות אלו קבעו את שעון הזמן 
שלהם בהתאם: השנה החלה באביב, אחרי שהשלג נמס בהרים וזרם לתוך הנהרות, ובתאריך זה הם מיסדו את מערכת היחסים שלהם 

עם הטבע, הדת והשלטון האזרחי. 
עם ישראל חי בכנען. באזור זה לא היה נהר מרכזי שהשפיע על החיים, ועל כן החקלאות שלו נשענה על הגשם: 
"והארץ אשר אתם עׂברים שמה לרשתה ארץ הרים ובקׂעת, למטר השמים תשתה מים" (דב' יא יא). בכנען אשר 
נהייתה לארץ ישראל, מתחילה השנה הטבעית בתחילת תקופת הגשמים. בעברית תקופה זו נקראת 'סתיו', שהיא 
מילה מושאלת מארמית שפירושה- "חורף" (מילה דומה בערבית "שיתא" ופירושה "גשם"). תקופה זו באה 
אחרי ה'קיץ', ששמה אולי  מרמז על "קץ" או סוף מעגל השנה (השווה עמוס ח א-ב). הדת הכנענית העתיקה 
ביטאה את השינויים בין התקופות במונחים מיתיים בחיי האל המרכזי שלהם - בעל או הדד, אל הסערה המביא 
את הגשם ומפרה את האדמה. קשר זה מבוטא במונח "שדה בעל", המתאר שדה המושקה ע"י הגשמים. על אף 

שהביטוי הזה שנקבע בלשון חז"ל הוא ביטוי טכני חילוני, הרי ששורשיו הדתיים האליליים ברורים.  
אמנם מנקודת מבט ארצישראלית שנת הטבע מתחילה באחד בתשרי, אך עבור היהודים תאריך זה הוא באופן מהותי גם טבעי וגם 
על-טבעי. ראש השנה ויום הכיפורים הנם ימים קדושים ברמה קוסמית, כאשר כל האנושות נשפטת והטבע נברא מחדש. בתפילת ראש 
השנה אנו מדגישים את האוניברסליות של היום באמצעות החזרה על הביטוי "היום הרת עולם", שמשמעו - היום נברא העולם. כמו 
כן, ביום הכיפורים אנו מכריזים שהיום הוא "יום הדין לכל באי עולם". צירוף נקודות אלו מעיד על האחד בתשרי כתחילת השנה 
הטבעית ביהדות. בתאריך זה נידונים החיים והצרכים הפיזיים של ישראל והעולם כולו, ובמיוחד מודגש בו חלקו המרכזי של עם 

ישראל בקביעת גורלה של האנושות.  
 בניגוד לפן אוניברסלי זה של היהדות, יש גם פן ייחודי הקשור לבחירת ניסן כתחילת השנה היהודית. כאמור, בפעם הראשונה 
בהיסטוריה נקבע לוח שמקורו אינו נעוץ בטבע אלא במאורע היסטורי. שנה המתחילה באביב הייתה תופעה חריגה בחברה שרוב 
ההתחלות שלה היו קשורות לסתיו. המסר הרמוז בכך הוא, שהיהדות אינה מבוססת על הטבע. יהודים חיים במימד אחר. אנו חוגגים 
ומקדשים תאריכים של אירועים היסטוריים, ולאו דווקא חוגגים בזמן חילופי העונות אשר קודשו בעולם הפגאני אשר סביבנו. אין אנו 
מכחישים את הטבע, אלא איננו דוגלים בהאלהת הטבע. אנו מיישמים את הביטויים החקלאיים של הטבע בארץ ישראל בשלשת 
הרגלים, אשר שמות כולם משקפים את האירועים הקשורים ביציאת מצרים ובשהות במדבר; פסח חל בתקופת קציר השעורים, חג 

השבועות מציין את קציר החיטה והבאת הביכורים, ובסוכות אנו חוגגים את איסוף הֵפרות מהעצים.  
הלוח העברי מאזן את המורכבות הפרדוכסלית של אירועי החיים. הוא מביא לידי ביטוי את הרצון שלנו לזהות 
עצמית מיוחדת ושונה מחד, עם חיזוק הקשרים שלנו עם האנושות כולה מאידך. הפן הייחודי שלנו (קרי, 
המלכות והאמונה) בא לידי ביטוי בראש השנה המתחילה בניסן, בעוד שהפן האוניברסלי (קרי טבע) בא לידי 
ביטוי בראש השנה המתחילה בתשרי. המשנה מאשרת את הדואליות הזו ואת ההרמוניה של שני ראשי שנים 

המחלקים את השנה לשני חצאים שווים. 
פרופ'  אהרן דמסקי  
המחלקה לתולדות ישראל 
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