
 

 

 
 

                                  

 ?ראש הממשלהלמה בין ראש השנה 
 

 רֹאׁש כגון, ומכאן בהשאלה גם החלק העליון של עצמים, הוא חלקו העליון של גוף האדם רֹאׁש

, )ד ,יא שיתברא, "ַבָּׁשַמִים ְורֹאׁשֹו ּוִמְגָּדל ִעיר ָּלנּו ִנְבֶנה ָהָבה(" ַהִּמְגָּדל רֹאׁש, )ב, לדשמות ( ָהָהר

 ראש, )יב, בראשית כח, "ַהָּׁשָמְיָמה ַמִּגיעַ  ְורֹאׁשֹו ַאְרָצה ֻמָּצב ֻסָּלם ְוִהֵּנה ַוַּיֲחלֹם(" רֹאׁש הסולם

 .הדף

, הוא הקצה הקדמי של הגוף, ראשם של בעלי חיים נמצא לפנים –לעומת ראשו של האדם 

". נהיה לראש ולא לזנב"ש לכן אנחנו מבקשים בראש השנה. זנבובתור שכזה הוא מנוגד ל

ובתורת , השולחן ראשו המיטה ראשכמו , הוא גם חלקם הקדמי של עצמים ראשבהשאלה 

 .התור ראשו העדר ראשוכן , חץ ראשו גשר ראש המלחמה יש

 אֹותֹו ָהָעם ַוָּיִׂשימּו"על יפתח נאמר . בראש, זה ההולך לפנים, הוא מנהיג ראשבהשאלה נוספת 

, יא( ַהְּמִדיָנה ָראֵׁשיבספר נחמיה אנחנו מוצאים את ; )יא, שופטים יא( "ְלָקִציןּו רֹאׁשְל  ֲעֵליֶהם

ובימי  ישיבה ראש בתלמוד יש). טו, דברי הימים א יב( ַהָּצָבא ָראֵׁשיובדברי הימים את , )ג

) ל"רמטכ( הכללי המטה ראש, עיר ראש, קבוצה ראשכיום יש לנו ; הקהל ראש הביניים יש

 .ממשלה ראשו
 

, ראשיתבדומה למילים , התחלהוביתר דיוק למושג , קשורה גם לזמן ראשאבל המילה 

: נאמר במגילת קהלת. כקצה קדמי ראשמשמעות זו מתקשרת למשמעות של . ראשון

הוא תחילת  חודש ראשכך גם ). יא, ג" (סֹוף ְוַעד ֵמרֹאׁש ָהֱאלִֹהים ָעָׂשה ֲאֶׁשר ַהַּמֲעֶׂשה"...

 . השנההוא תחילת  השנה ראשו, החודש

, שמות יב" (ַהָּׁשָנה ְלָחְדֵׁשי ָלֶכם הּוא ִראׁשֹון ֳחָדִׁשים רֹאׁש ָלֶכם ַהֶּזה ַהחֶֹדׁש: "בספר שמות נאמר

של " ראש החדשים"אבל המועד שבו אנחנו חוגגים את ראש השנה אינו חודש ניסן שהוא ). ב

. כלומר בחודש תשרי, )א, במדבר כט; כד, כגויקרא " (ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי"ספר שמות  אלא דווקא 

בחודש  –שנה שתחילתה באביב : ככל הנראה נהגו בתקופת המקרא שתי מערכות של לוח שנה

בתקופה מאוחרת יותר נעשתה המערכת השנייה . בחודש תשרי –ושנה שתחילתה בסתיו , ניסן

 .עיקר בלוח השנה העברי

ואילו . השנה ראשאין צירוף מקביל ל –רוסית , תיתצרפ, נעיר כי בלשונות אירופה כמו אנגלית

 .בערבית ובארמית משתמשים בדיוק באותו הצירוף כמו בעברית
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