
Dov Lévi – Ros Chodes 

 

Ros Chodes magyarra fordítva a hónap feje, ami a hónap kezdete. Maga a kifejezés az újholdat 
jelöli. De mi nem úgy szoktuk mondani, hogy adott holnap első napja van (elseje), vagy hogy az év 
első napja van. Hanem úgy, hogy a „hónap feje” van. 

Mi is a Ros Chodes? Ünnepnek nem lehet nevezni, hiszen szigorúan véve ünnepnek csak a három 
zarándokünnepet (pészách, sávuot, és szukot) nevezhetjük. A ros hásáná, és a jom kipur sem ünnep, 
hanem ítélet nap. Chanuka és Purim nem nevezhető szigorúan ünnepnek, mert posztbiblikus 
ünnepek és nincsen megtiltva ezeken a napokon a munkavégzés, ezek örömnapok. A szombat sem 
ünnep. A szombat egy külön fogalom, aminek speciális szabályai vannak. Ünnepen lehet cipelni, és 
főzni aznapra, de ezt a szombatról nem mondhatjuk el. Ünnepen és szombaton örülni kell, 
mégpedig úgy, hogy bort iszunk és húst eszünk.  

A naptár elengedhetetlen a mindennapjainkban, mert abból tudjuk az ünnepeket. A kialakítása előtt 
kellettek a tanúk (akik látták az új holdat) az újhold hirdetéséhez.  Ünnepnapon a főimában (ámidá) 
mást mondunk. Plusz van egy ünnepi áldozat (korban chágigá). Szombaton is van egy külön 
áldozat, amit csak szombatokon mutattak be, újholdkor meg ros chodesi áldozat van. Ezen a napon 
az ámidában, s az étkezési utóáldásban is megemlítjük, hogy ma ros chodes napja van. Az ámidában 
ez a „jáále vejávo” kezdetű imaszakasz, amit ha este nem toldanak be, akkor nem kell elismételni a 
főimát, de ha reggel vagy a délutáni imában hagyta ki, akkor köteles elismételni a főimát. Ez azért 
van, mert a Talmudban az áll, hogy este nem fogadnak tanúkat, így a ros chodes napszakra 
vonatkozik. De mivel a zsidó nap este kezdődik, már este az újnapot köszöntjük.  Reggeli imában 
ros chodesi részt olvasunk fel a Tórából. 

Ünnepnapokon Hálelt (5 db zsoltár) mondunk, ami az Ámidá (főima) után következik. De ros 
chodeskor fél Hálelt mondanak. (Hálel előtt áldást szoktak mondani, de fél Hálel estében vita van 
az askenáz és szefárd világban. Askenázok mondanak áldást fél Hálélra, a szefárdok nem, mivel ők 
úgy gondolják, nem micva, hanem szokás, és szokásra nem mondanak áldást.) 

Klasszikus értelemben vett haszidok (szerény, jámbor vallásos emberek) ros chodest megelőző nap 
jom kipur kátánt (kis jom kipurt) tartanak. Slá hákádos rabbi kezdeményezte ezt a szép szokást. 
Egyesek kis böjtöt tartanak, mivel a hónapnak vége, és ez jó lehetőség, hogy elszámoljanak 
ilyenkor az eddigi bűneikkel. Mivel nincs Szentély, nem tudnak magánáldozatot bemutatni, így az 
élvezeteiket áldozzák fel: nem esznek, isznak. Így váltják ki a bűneiket. Ezeken a napokon az imába 
plusz betoldásokat is szlichotokat (engesztelő ima) raknak. Azért is hívják jom kipur kátánnak, mert 
ez egy kis jom kipur, kis engesztelés napja.  

Szokás Újholdkor, hogy a nők nem dolgoznak, legalábbis bizonyos munkákat nem végeznek.  Ez 
egy jutalom nekik, hogy az aranyborjú készítésekor nem vettek részt, és az ékszereiket nem akarták 
odaadni.  

A ros chodes lehet egy vagy kétnapos is. Régen két tanú állítása kellett ahhoz, hogy kihirdesse a 
bét din (vallási bíróság) a ros chodest. Küldötteket küldtek vidékre, hogy a hírt elmondják. Mivel 
idő kellett, ahhoz, hogy eljussanak, így az ünnepek sok helyen két naposak lettek.  

Maga a holdhónap 29,5 napos, ezért a rabbinátus úgy döntött, hogy egyes hónap 29 napos, egyes 
hónapok 30 napos lesz. A zsidó naptár nem teljesen holdnaptár, hanem luniszoláris, mivel a 
napévhez alkalmazkodik, hogy az ünnepek ne csússzanak el egyik évszakból a másikba. A holdév 
11 nappal kevesebb, mint a napév, ezért a rabbik megalkották a mostani naptárat, amiben körülbelül 
3 évente van egy szökőév, vagyis egy hónappal több az év. 

Annó a tanúkat lakomára invitálták, ezért is szokás napjainkban is egy kisebb lakomát tartani.  


