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 ראש השנה: יום אחד או יומיים?

 חיים-מאת הרב דוד בר

 

כל יום טוב  יםגגובני הגולה החיום אחד, לעומת  יםטובאת הימים הבארץ ישראל חוגגים הכל יודעים ש

אך ראוי לדעת  יומיים.אותו , שאף בארץ נוהגים לחגוג ראש השנהיוצא מן הכלל הוא יומיים.  במשך

 ומחלוקת גדולה בדבר. תמיד היה כךלא ש

' הלכותהספר 'בזכות  עמודי התווך של עולם ההלכהיה לאחד מה (0101-0011,רבינו יצחק אלפסיהרי"ף )

על פי מסקנת  היתה לצטט את עיקרי הדברים ומטרת. של התלמוד הבבלימהווה תקציר , השחיבר

ואינו דן אלא בהלכה לא הרחיב את הדיבור אלא בשעת הצורך,  הרי"ף .הלכההאת ולפסוק התלמוד 

לחלוק על דעה ידועה  מתכווןלהבין שהרי"ף  יש, מיותרתככאשר נמצא בדבריו הערה הנראית למעשה. 

  אלא שלדעתו היא שגויה. שרבים נוהגים לפיה

  :ג, א( ביצה )מסכתהבאה הערה הרי"ף את ההוסיף במסכת ביצה, העוסקת בענייני יום טוב, 

 למעבד צריכי ישראל ארץ דבני מיהא ושמעינן .בתרוייהו אסורה וביצה היא אחת קדושה אלמא" 

 [נחשבים זאת אומרת ש]שני הימים של ראש השנה' שנה" )תרגום:האש ר של טובים ימים שני 

אסורה בשני  [שנולדה ביום הראשון]ה ביצ [יום אחד ארוך, ועל כן]כ קדושה אחת 

ומכאן למדנו, על כל פנים, שבני ארץ ישראל צריכים לעשות שני ימים טובים של ראש  .הימים 

  '(.השנה 

שנולדה ביום הראשון של ראש השנה יצה בשאלה האם ב ןדתלמוד ההדברי  בהסתמך עלפירוש הדברים: 

שיהודי ארץ ישראל חייבים לחגוג את ראש השנה להדגיש הרי"ף ביקש מותרת באכילה ביום השני, 

 יומיים ולא יום אחד.

 דיהוינגד מנהג התשובה לכך פשוטה בתכלית: הרי"ף יצא חוצץ דברים אלה? בהאריך ראה הרי"ף ל המ

השערה, אלא בעובדות היסטוריות, באין מדובר בארץ ישראל בזמנו לחגוג ראש השנה יום אחד בלבד. 

 , מעיד בפירוש: (, ממפרשי הרי"ף0001-0011, רבינו זרחיה הלוירז"ה )השוכפי 

שיהודי א"י חייבים לחגוג ר"ה הרי"ף ] שכתב מה ל... ע ]מדברי התלמוד[ ראיה שום לנו ואין"

 שהיו בזמן אלא[ בענין ביצה שנולדה ביום הראשון ]בתלמוד רבא בריד נאמרו שלא .ים[יומי

ממתין לעדים בית הדין היה ביום השלושים לחודש ]ו היהראי יפל ע]את החודשים[  מקדשין

, ביום השלושים חל ראש חודששקובע שיבואו להעיד שראו את הירח אמש, ועל פיהם היה 

. ואם לא באו הוא הראשון לחודש הבא, והחודש הקודם חסר, כלומר בן עשרים ותשעה ימיםש

 עשוולכן  עדים, החודש שעבר היה מעובר, כלומר בן שלושים ימים, וראש חודש היה למחרת.

 שהותקן מאחר ,]שאין מקדשים על פי הראייה[ הללו בדורות אבל .[מספק שני ימיםראש השנה 

 ,בודאות[ ותאריכי המועדים ידועים] בידינו שנהוג המנהג יפל ע ]לוח שנה קבוע[ העיבור סדר

 היום בקדושת ספק להם שאין ]מקום מושבו של בית הדין[ הועד כבית להיות י"א כל חזרה הרי
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ידעו על סמוכים לבית הועד , וההשנה]שאם קיבל בית הדין את העדות הכריזו מיד שהיום ראש 

 .[מספק שני ימיםו עשעל כך ולא ידעו  הועדמבית הרחוקים רוב תושבי א"י  ולואי. כך בו ביום

 בשאר בין ה"בר בין ,אחד יום םאי כ לשמור חייבין אינןבני א"י[  כיום, שיש לוח קבוע, ]על כןו

 חדשים ,עתה עד]מאז קביעת הלוח[  לפנינו שהיו הדורות כל י"בא לעשות נהגו וכן .טובים ימים

 לעשות]והורו להם[  והנהיגום ,פרובינציאה מחכמי לא"י[באו בדור האחרון ש] לשם באו מקרוב

שחלק  ]תלמיד הרי"ף ל"ז אפרים ר"ה כתב וכן .ל"ז ף"הרי הלכות פי על ה"בר טובים ימים שני

 (991-0111) ל"ז נסים רב למר בשאלה]כתוב[  ונמצא רז"ה[.] אנו שכתבנו כמו[ בענין זה על רבו

 אדונינו אמר למה' :רב נסים לרב האי[ תלשון שאל וזאת] (919-0111) ל"ז גאון האי רבינו מלפני

 '?אחד יום אלא תופסין שאין עתה עד רואים אנו הלא ?ימים שני ה"ר תופסין ישראל ארץ בני כי

 אבל ,אחד יום אלא עושין הועד מקום אין הראיה פי על מקדשין שהיו בזמן' :]רב האי[ והשיב

 איזה]הודיע[ ל מקום לכל שלוחים ושולחין .מקודםכ ימים שני נוהגין ,מקום אותו לתחום חוץ

 את נוהגין אין מגיעין תשרי ששלוחי]בארץ ובגולה[  מקום וכל .החדש את דין בית קדשו יום

פסח  כן שלא היו מגיעים השליחים לפניי]וה אחד יום אלא]מלבד ראש השנה[  המועדות שאר

 חדשים ששה על' [א, ג ]במשנה במסכת ראש השנה ששנינו היא וזו ., נהגו יומיים מספק[וסוכות

שאלתך באשר למנהג  ]ולענין ה"ר של טוב ביום י"א בני בעבור אמרתם ואשר '.יוצאין שלוחים

 הראשונים כמנהג שיעשו הוא בדין ]כך דעתנו[: אמרנו כך [יום אחד עושיםה בני ארץ ישראל

 אלו '.[ות יסודוטעביהודי א"י מנהג דעת רב האי ל]ו דןעשמתם נ אבותיהם ממנהג ישנו ולא

 אלא לעשות ישראל ארץ בכל נוהגין היו שלא למד אתה מקום ומכל .ל"ז גאון]רב האי[  דברי

  ."טובים ימים בשאר בין השנה בראש בין אחד יום

נהג הלוח ו, מאז השל רב ניסים גאון השואל ורב האי גאון המשיב, וכן של הרז"הזו לפי עדות מפורשת 

לספה"נ, ועד אמצע או סוף המאה  4-באמצע המאה העל ידי רבי הלל נשיא הסנהדרין  הקבוע בעם ישראל

מצב  .אחר כל יום טובדין יהודי א"י חגגו את ראש השנה יום אחד כ – שנים 111-תקופה של כ – 01-ה

מיהודי א"י במפגיע רשו דנה )בכוחנות, כך מסתבר( כאשר חכמים שעלו מפרובנס )דרום צרפת( זה שּו

   על פי דעתו של רב האי גאון הבבלי.וולנהוג מעתה על פי הרי"ף להניח את מנהג אבותיהם 

-הלל הנשיא ועד המאה הימי בני א"י היה על פי פסיקתם של חכמי א"י מ אין צריך לומר שמנהגם של

עצמם כמה ימים יעשו ראש השנה. על דעת שיהודים יראי שמים מן השורה קבעו זה סביר , שכן אין 01

שחכמי הסנהדרין המסקנה המתבקשת היא . כיצד לנהוגאלא ודאי הוא שנשמעו לחכמיהם שהורו להם 

 דורות הבאים הלכו בעקבותיהם.בשל הלל הנשיא קבעו לחגוג ר"ה יום אחד, וכל גאוני א"י 

המתקבל על  יסברתבסיס  –זו של רב האי גאון הבבלי מחד וגאוני ארץ ישראל מאידך  –לשתי השיטות 

 הועדארץ ישראל נחלקה לשתיים: בית  מן שקידשו את החודש על פי הראייה. הכל מודים שבזהדעת

ים לו שנהגו ראש השנה יום אחד )אם באו עדים ביום השלושים(, ורוב תושבי א"י שנהגו יומיים. סמוכוה

לדעת . טרם הנהגת הלוח הקבועים לנהוג כפי שנהגו רוב תושבי הארץ אמורלדעת רב האי, יהודי א"י 

 גונהצריכים לטורית שגם רב האי מודה לה, יהודי א"י רבינו אפרים והרז"ה, התואמת את המציאות ההיס
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כשם שאלה נהגו יום אחד משום שלא היה להם ספק,  –כפי שנהגו בבית הועד ובמקומות הסמוכים לו 

 . ואין מקום לספקהוא הדין לכל יהודי א"י בזמן שיש לוח קבוע 

-רבתשאלה עקרונית נחלקו ב אך נראה שיש כאן ענין נוסף ועמוק. דומה שחכמי בבל וחכמי ארץ ישראל

נהגת הלוח הקבוע? חכמי בבל סברו שגם לאחר הנהגת הלוח, יש יש להתייחס לעצם המשמעות: כיצד 

ד הנהגת הלוח חייב להמשיך להמשיך לנהוג בכל התחומים כאילו אין לוח קבוע, וכל מי שנהג שני ימים ע

ָהָיה, הּוא  ַמה נקבעים באופן שונה. ותאריכי המועדיםבמנהגו, בלי קשר לעובדה שהמציאות השתנתה  שֶּׁ

ְהיֶּׁה, ּוַמה יִּ ין ָכל שֶּׁ ה; ְואֵּ ָעשֶּׁ יֵּ ַנֲעָשה, הּוא שֶּׁ ש שֶּׁ לעומתם, חכמי ארץ ישראל  .)קהלת א, ט( ָחָדש ַתַחת ַהָשמֶּׁ

אין לנתק את המציאות מן ההלכה, אלא יש להתחשב  – חדשה סברו שעם הנהגת הלוח נפתחה תקופה

 . , ואין "חדש אסור מן התורה"בה ולנהוג על פיה

לשיטת הרז"ה: רב האי הבבלי דיבר על מה שהיה נכון יותר לדעתו, להראות פנים ראוי להוסיף כי יש 

, הסנהדרין חכמיבידי שנים שנקבעה, קרוב לודאי,  111ואילו הרז"ה מדבר על מציאות היסטורית של 

שיש לנהוג  כריעמבחינה זו ההגיון ההלכתי הצרוף היה אמור לה .ועל כל פנים בידי גאוני א"י לדורותיהם

כאשר נדרש לשאלה כיצד להכריע  הרמב"םקבע בהתאם למסורת הקבועה של אנשי א"י, בדיוק כפי ש

ָטה ְידּועָ קביעת שנת השמיטה: "בין שתי שיטות בענין  י ּוְשַנת ַהְשמִּ ים ְוַאְנשֵּ ל ַהְגאֹונִּ צֶּׁ ת אֵּ מֶּׁ יא ּוְמֻפְרסֶּׁ ה הִּ

ל ְשָראֵּ ץ יִּ רֶּׁ ים... אֶּׁ ית ְוַהְשָמַטת ְכָספִּ יעִּ ְנַין ַמַעְשרֹות ּוְשבִּ ין ְלעִּ ה ָאנּו מֹורִּ ְשּבֹון זֶּׁ י חֶּׁ ין, ּוְכפִּ ה ָאנּו סֹוְמכִּ –ְוַעל זֶּׁ

ים ַּבהֹוָרָאה, ים ְגדֹולִּ ה ַעמּודִּ ַהַקָּבָלה ְוַהַמֲעשֶּׁ ָתלֹות שֶּׁ ן ָראּוי ְלהִּ )הלכות שמיטה ויובל י, ח; בחלק  "ּוָבהֶּׁ

 .מהדפוסים י, ו(
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