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  עוזיאל/ מאיר  בזכות התאריך העברי

  )03.09.2003 ,("מעריב"

  

טוב, הנה אנחנו בתוך ה' אלפים תשס"ד. פעם שמעתי שהיהדות מונה את השנים לא 

מיום בריאת העולם, אלא מיום בריאת האדם, ולכן  יכול להיות שזה מניין מדויק, 

  פי המדע, עדיין לא ברור מתי בדיוק נברא האדם שראוי לקרוא לו אדם. -כי גם על

הישראלים ה"מחונכים", נוטים לנשוף בבוז, כאשר מזכירים לנו תאריך  אבל אנו,

  עברי. ולכן עבדכם רוצה לומר כמה מילים בזכותו.

ראשית, זהו קשר לתרבות. כל מכתב שאני מוציא בענייני ספרות עברית, אני מקפיד 

לכתוב בו תאריך עברי,  כי  ככה כתבו גם הם, אלה שבראו את הספרות העברית. לא 

מצאו נייר עברי של ביאליק, למשל, שיש בו תאריך לועזי. אם תרצו לדעת מתי ברל ת

כצנלסון כתב משהו, לא תהיה לכם בֵררה אלא לפענח את התאריך העברי המופיע 

  בכתביו.

בגולה הייתה לתאריך העברי סיבה מעשית בצד הסיבה היהודית. יוצרינו הגדולים, 

יכלו לכתוב תאריך נוצרי, כיוון שהייתה  אשר חיו, כידוע, ברוסיה הצארית, לא

פי הלוח -פי הלוח הנוצרי הפרובוסלבי או על- שאלה באיזה תאריך נוצרי: האם על

הנוצרי הגריגורייני? ויש פער בין התאריכים הלועזיים השונים האלה (כידוע, 

 –מהפכת אוקטובר חלה בנובמבר). מוטב היה ליהודים להיצמד ללוח שנה אחיד 

  י. הלוח העבר

וזה מה שמביא אותי לטיעון ההגיוני בזכות שמירת הלוח העברי. האם בטוח שגם 

שנה ימשיך העולם להשתמש בלוח השנה הנוצרי? אולי העולם יהיה  300בעוד 

מוסלמי ברובו עד אז? ואני לא אומר זאת כדי להפחיד מפני העתיד. האיסלם יכול 

  .1,000שנה, אולי בעוד  300ד להיות דת רשמית של אומות מתקדמות, ואם לא בעו

ואולי עד אז כל העולם יהיה יהודי? ואולי לוח השנה יהיה סיני? ואולי יימצא חישוב 

שנה  2,000מדעי מדויק יותר? ואולי בהחלטה  של מנהיג מיקרונזיה, שיהיה בעוד 

קיסר העולם וסביבתו, ישונה לוח  השנה לעשרה חודשים? מה אנחנו יודעים? 

 3,500אומה שבנויה לטווח ארוך, ולא לרגע זה בלבד. שרדנו את היהודים הם 

פי - השנים שעברו. בימי "תור הזהב" בספרד ספרנו במוסלמית, באירופה ספרנו על

תאריך לידתו של ישו מנצרת, אבל תמיד היה לנו גם הלוח שלנו. מי יודע איך נספור 

  שנה? בואו נשמור על תאריך אחד יציב. 5,000בעוד 

  

 


