
  ויקח יעקב אבן

   

  מוסף של ראש חודש
  

  

ָתם ַמְקִריִבים ֹוִּבְהי. ָתםֹוְלדֹוְזַמן ַּכָּפָרה ְלָכל ּת ,ָראֵׁשי ֳחָדִׁשים ְלַעְּמָך ָנָתּתָ 
ּוְתׁשּוַעת  ,ן ְלֻכָּלם ִיְהיּוֹוִזָּכר. ִעיֵרי ַחָּטאת ְלַכֵּפר ַּבֲעָדםן ּוׂשְ ֹוְלָפֶניָך ִזְבֵחי ָרצ
 ,ֶדׁש ַנֲעֶלה ָעָליוַלת ראׁש חֹוֹון ָּתִכין ְועֹוִמְזֵּבַח ָחָדׁש ְּבִצּי. ֵנאֹוַנְפָׁשם ִמַּיד ׂש

ּוְבִׁשיֵרי . ַמח ֻּכָּלנּוַדת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִנׂשְ ֹוּוַבֲעב .ןֹוה ְבָרצִעיֵרי ִעִּזים ַנֲעשֶ ּוׂשְ 
ָלם ָּתִביא ֹוַאֲהַבת ע ,ָהֲאמּוִרים ִלְפֵני ִמְזְּבֶחךָ  ,ָּדִוד ַעְבֶּדָך ַהִּנְׁשָמִעים ְּבִעיֶרךָ 

   .רֹות ַלָּבִנים ִּתְזּכֹוָלֶהם ּוְבִרית ָאב
ניסח הפייטן שאין אנו יודעים מי  .תפילת מוסף של ראש חודש לפי נוסח אשכנז תפתחנך כ

. לאור העובדה שהיא כמעט זהה בכל הנוסחים ,אבל היא בוודאי קדומה ביותר, פתיחה זאת
  : הינם  היחידים הבדלי הנוסח

  ביחיד במקום רבים ּוְׂשִעיר ִעִּזים  וכן    ְׂשִעיר ַחָּטאתּו •
  , ולשון עבר במקום עתיד, רבים ִיְהיּויחיד במקום ב הִיְהיֶ   או  ִזָּכרון ְלֻכָּלם ָהָיה •
  . במקום נפעל הווה )?בקשהכ( לפעיבעתיד    ְוִׁשיֵרי ָּדִוד ַעְבָּדְך ִנְׁשַמע ְּבִעיָרְך  •

  
  . חדות פתיחה זאת דומה לפתיחות של מוספים אחריםמבחינות א

או  ,"רצית קרבנותיה שבת תכנת" בדומה למוסף לשבת, "מעין המאורע"מתחילה עם היא  •
    "...ה יום אלקינו באהבה את' ותתן לנו ה"ים מוסף למועד

אתה בחרתנו מכל " יםבדומה למוסף למועד, יוםעם ה העם שלהיא מציגה את הקשר  •
    ."העמים

, יא מביעה תקווה לחידוש העבודה בבית הבחירה כדי שנוכל להקריב את מוסף היוםה •
ושם נעשה  ,שתעלנו לארצנו ותיטענו בגבולנו ,ינוקאל' יהי רצון מלפניך ה"בדומה לנוסח 

  ."לפניך את קרבנות חובותינו
  

  . ושונה מאד ממקבילישלפנינו מכל הבחינות האחרות הטקסט ואולם 
ואילו בראש , זכורי השבתימסתפקים בהוספת א ,ים חלים בשבתכאשר המועדים האחר •

  ."עולמך מקדם אתה יצרת" – עבור שבת טקסט שונה לגמרי קייםדש וח
ואילו כאן אין , "זכר ליציאת מצרים"ובחגים " זכר למעשה בראשית"במוסף לשבת מופיע  •

 –ש של שבת בקידו זכרמילה המקביל ל, כרוןיז ה המילהאמנם מופיע .זכר לביטוי דומה
, זכרוןאין הסבר על מה ה במפתיע. זכר ליציאת מצריםלעומת  זכרון למעשה בראשית

  .אבל ברור שאין הזכרון לא למעשה בראשית ולא ליציאת מצרים
  
  
  
  



  :יותרעוד הבדל משמעותי ישנו 
שרשרת של יש  בפתיחה כאןואילו . הפתיחות האחרות מנוסחות בשפה ברורה ומובנת •

 כגון , ניםביטויים לא מוב
o חודשיםראשי ין לעמים אחרים וכי א – לעמך נתת  ? 
o זמן כפרההוא דש וראש חמאין אנחנו למדים כי   – זמן כפרה ? 
o הם התולדות כאן  מי  – לכל תולדותם ? 
o הזכרון למי?  כולם   – זכרון לכולם  ? 
o תשועה לנפשם  למה צריך  – תשועת נפשם ? 
o הזה  המסתורי השונא אהו ימ  – מיד שונא? 
o  למה עשר העולות בלשון יחיד ואילו שעיר יחיד ברבים  ...ושעירי ... עולת?  
o בכל יוםבמקדש תהלים מזמורי וכי אין אומרים   – שירי דוד  ? 
o ולבסוף     ? של מי למיאהבה   – אהבת עולם תביא להם 
o מי האבות ומי הבנים, מדובר איזה בריתעל   – ברית אבות לבנים תזכור ? 

  .נוסח הפתיחה תמוה ביותר ולגמרי לא מובן, בעצם. וד הרבהוכך ע
  

. מצא שלל הסברים למושגים הקשיםנ, סידוריםוכמה רושים המופיעים בשולי כמה יבפ מתוך עיון
 מתייחס לילדים קטנים שהינם בסכנה בהתחלת החודש תולדותםלפי פירוש אחד , לדוגמא
שירי . הילדים הקטנים על עוונות אבותם הינו השטן שמחפש להעניש את אותם שונאה. דווקא
הינם תהלים שהאבות צריכים לומר לכפר על עוונותם בחודש הקודם כדי להציל את בניהם  דוד

  . התפילה מפשט נוסחעד אין קץ המנותקים מפולפלים וכך הלאה הסברים . הקטנים
  

בעניין על מקראות  בהתבסס ת תפילת המוסףפתיחשל נוסח הסביר בפשטות את בהמשך א
לפני הניתוח המילולי אפתח בהקדמה קצרה על אודות תפילת מוסף של ראש  .ראש חודש

  . חודש
  

  

  

  של ראש חודש תפילת מוסף –הקדמה 
   :ה מיוחדת המקבילה לקרבן מוסףתפילכבר בזמן הבית היה נהוג להתפלל 

  ו"ברכות כ  .וסמכוה רבנן אקורבנות אנשי כנסת הגדולה תקנו תפילת מוסף

זכור של יהמקבילים לקרבנות אבל אין בהן א, וערבית, מנחה, שלא כמו תפילות שחרית, כלומר
כלומר יש להזכיר בנוסח , אסמכתארבנן שיש צורך בקבעו , התפילה אותם הקרבנות בנוסח

  . האיזכור מבוצע על ידי הבאת הפסוקים המתאימים מפרשת פנחס .קרבןה ה את ענייןתפילה

  :לתפילת מוסף בראש חודש זמן התנאיםמהתייחסות מיוחדת יש גם 

ערבית שחרית ומנחה מתפלל שמונה  ,כל שאין בו מוסף כגון חנוכה ופורים
 .ואם לא אמר מעין המאורע מחזירין אותו ,עשרה ואומר מעין המאורע בהודאה

שחרית ומנחה מתפלל שמונה  ,וחולו של מועד אש חדשכגון ר ,וכל שיש בו מוסף
 ד"י'  תוספתא פרק ג  .ם בעבודהעשרה ואומר קדושת היו



אבל אינה , על נוסח שחרית ומנחה של אותו יום בו נאמרת תפילת מוסףרק עדות זאת מעידה 
  . מוסףהתפילת חושפת את נוסח 

כי אחרת , "מעין המאורע"האסמכתא  אזכורכיל התפילת מוסף נוסח שהוא להסיק  ניתןמה ש
  ?תפללים מוסף מכאשר אין  ת האחרותלמה צריך לומר מעין המאורע בתפילו

על נוסח החתימה של הברכה האמצעית של שונות עדויות שתי מתקופת האמוראים יש לנו 
 .תפילת מוסף של ראש חודש

 אשי בר חייא רבי. "חדשים שדֵ מחַ  ישראל מקדש" אמר נהורייא בר יוסי רבי
  הלכה ב' ירושלמי ברכות טתלמוד   .חדשים וראשי ישראל מקדש אמר

  : )13המאה ה(יצחק בן משה ' לר "אור זרוע"בספר מצוטטת לרישא מלאה יותר וגרסא 
  

קי ראשי כי בישראל עמך בחרת מכל העמים וחּו -  אמר נהורייא בר יוסי רבי
  .חדשים שדֵ מחַ ו ישראל מקדשברוך , בעתקחדשים להם 

 .ראש חודש חל בשבתכאשר החתימה בנוסח האמוראים דנים כמו כן 
 

 שבת מוספי מימר סבר ירמיה' ר ?קודם מי חדש ראש יומוספ שבת מוספי
 ושירו שבת של שירו דא מה ירמיה' דר חייליה. קודמין ח"ר מוספי ,ח"ר ומוספי

' ר בשם חייה ר"דא שנייא יוסי ר"א .קודם חדש ראש של שירו ,חדש ראש של
   'הלכה ו' סוכה הירושלמי   .חדש ראש שהוא ולהודיע לפרסמו כדי - יוחנן

  
 זמן הביתשהנוסח שהיה נהוג במקטעי גניזה היום אנחנו יודעים . בתלמוד הנחיות נוספותאין 

מסתבר שבמקור הנוסח היה דומה יותר למוסף החגים . נוסח הנמצא לפנינו היוםדומה לאינו 
 יםהדומ יםנוסח כבר יה גאון ישדסערב עמרם גאון ורב בסידורי , לעומת זאת .)אתה בחרתנו(

  .דינוהנמצא בי נוסחל מאד

, עולת ראש חדש נעלה עליו ,ו"וכ זכרון לכלם יהיו, ו"וכראשי חדשים לעמך נתת 
                      .עד וברית אבות לבנים תזכור, ו"ושירי דוד נשמע בעירך וכ ,ו"שעיר עזים וכ

  סידור הרב עמרם גאון

להיות מקריבים לפניך זבחי  ,םותראשי חדשים לעמך נתת זמן כפרה לכל תולד
. תשועת נפשם מיד שונא, זכרון לכולם יהיו ,רצון שעירי חטאת לכפר בעדם

, שעיר עזים נעשה ברצון, עולת ראש חדש נעלה עליו, מזבח חדש בציון תכין
שירי דויד נשמע בעירך הנאמרים לפני , ובעבודת בית המקדש נשמח כולנו

מך ועדתך אז ישישו ע. אהבת עמך תביא להם וברית אבות לבנים תזכור, מזבחך
  סידור הרב סעדיה גאון .               בעשותם קרבנם על גבי מזבחך

  .מילה אחר מילההפתיחה נוסח נעבור לניתוח 

  

  

   



  ָראֵׁשי ֳחָדִׁשים ְלַעְּמָך ָנָתּתָ 
 . כבר בארבע המילים הראשונות מתעוררות שתי שאלות

רור שיש הרבה ראשי ב? ביחיד " ראש חודש"ולא ברבים " ראשי חודשים"למה  : הראשונה 
  : ובמוסף לשבת נאמר, אבל יש עוד יותר שבתות, חודשים בשנה

  .בלשון רבים תיכנת שבתות רצית קרבנותיהן ולא, בלשון יחיד נת שבת רצית קרבנותיהּכִת 

  ?ולא לכלל בני אנוש לעמו את ראשי החודשיםדווקא נתן ' שה רעיוןמקור ל ומה :השניהוהשאלה 

עלינו לזכור שהפתיחות לכל תפילות המוסף הינן מבוא לפסקה  .הרבים לשוןנתחיל עם עניין 
  :לגבי ראש חודש אומר הכתוב. מפרשת פנחס המתאר את קרבנות היום

  א"ח י"במדבר כ   'הַּתְקִריבּו עָֹלה לַ  ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשיֶכם

   :ואילו לגבי שבת נוקט הכתוב בלשון יחיד, בלשון רבים

  ''ח ט"כ במדבר  ֵני ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ְּתִמיִמםּוְביֹום ַהַּׁשָּבת ְׁש 

  .לשון הכתובבברור איפוא שנקט מחבר התפילה 

הכתוב אומר לנו שבמובן . כםכתוב ובראשי חדשי בפסוקאנחנו מבחינים ש. ניגש לשאלה השניה
נוסח זה . כלומר של עם ישראל, כלשהו ראשי החודשים הינם של העם המקריב את הקרבנות

שבת בפסוק המקביל לגבי . בפרשת פנחס אחריםההמצוי אצל שבת והחגים נוסח שונה מהנו הי
ונסביר , כםלגבי שבועות כן כתוב שבועותי ! כםפסחולגבי פסח לא כתוב , כםלא כתוב ביום שבת

  . בהמשךאת המשותף בינו לבין ראש חודש 

  :כתוב , בה אין זכר לקרבן ראש חודש, בפרשת אמור, כמו כן

 ֲאֶׁשר 'ה ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם מֹוֲעֵדי ַּדֵּבר ֶאל  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר ֶאל 'הַדֵּבר ַויְ 
ּוַבּיֹום , ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵּתָעֶׂשה ְמָלאָכה  .ֵאֶּלה ֵהם מֹוֲעָדי, ִּתְקְראּו אָֹתם ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש
ְּבכֹל  'הַׁשָּבת ִהוא לַ  ,אָכה לֹא ַתֲעׂשּוְמלָ  ָּכל, קֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ִמְקָרא

ג "ויקרא כ    .ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו אָֹתם ְּבמֹוֲעָדם, ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש' ה ֵאֶּלה מֹוֲעֵדי  .מֹוְׁשבֵֹתיֶכם
  'ד- 'א

, 'מועדי הכולם הם , וסוכות, יום כיפור, ראש השנה, שבועות, וכן בהמשך פסח, כלומר שבת
  .ולכן הינם ממין אחר, 'חודשים אינם נכללים ברשימת מועדי הראשי ה". מועדיאלה הם "

מועדו של ראש ישראל קובע את עם . ברורהשראשי החודשים נתונים לעם ישראל לכך הסיבה 
את  עם ישראללנתן  ה"קבכלומר ה. חישובה ובימינו על ידי, ראייה בימי קדם על ידי – חודש

ה ראש חודש הינו שונה מהותית משבתות ומועדים בעניין ז .ראשי חודשמתי יחול החופש לקבוע 
על ידי עם  ראש החודש תלאחר קביע .בימי בראשיתעוד שבת  מתי חלקבע בעצמו ' ה. אחרים
ואילו . לחודשיום בארבעה עשר בחודש הראשון שפסח הינו ביציאת מצרים קבע ' ה, ישראל

  .לעם ישראל בצורה מוחלטתחודש מסורה ראש קביעת 

  

  



שלסנהדרין להלכה והוכרע , קביעת המולדשנפלו ויכוחים בין חכמים בעניין פעמים  זכורים היטב
שרבן גמליאל קיבל עדויות מפוקפקות לגבי ראיית מפורסם . לקדש את החודשזכות בלעדית 

  : יהושוע בירהריב על כך עם זכור ובמיוחד , המולד

וקיבלם רבן  ,ועוד באו שניים ואמרו ראינוהו בזמנו ובלילי עיבורו לא נראה
היאך מעידים על האישה ! עדי שקר הם ,אמר רבי דוסא בן הרכינס   .גמליאל

  .רואה אני את דבריך, אמר לו רבי יהושוע ?שילדה ולמחר כרסה בין שיניה
גוזר אני עליך שתבוא אצלי במקלך ובמעותיך ביום שחל , שלח לו רבן גמליאל

יש לי , אמר לו  .קיבה מצרהלך ומצאו רבי ע  .יום הכיפורים להיות בחשבונך
מקראי קודש ' אלה מועדי ה"שנאמר , ללמוד שכל מה שעשה רבן גמליאל עשוי

אין לי  ,בין בזמנן בין שלא בזמנן, "אשר תקראו אותם"  -  "אשר תקראו אותם
אם באים אנו לדון , אמר לו .בא לו אצל רבי דוסא בן הרכינס   .מועדות אלא אלו

צריכין אנו לדון אחר כל בית דין ובית דין שעמד , אלאחר בית דינו של רבן גמלי
, ושבעים, ואביהוא, נדב, ואהרון, ויעל משה"שנאמר , מימות משה ועד עכשיו

שכל שלושה , אלא ללמדך  ?למה לא נתפרשו שמותן של זקנים  ".מזקני ישראל
נטל מקלו    .הרי הם כבית דינו של משה, ושלושה שיעמדו בית דין על ישראל

והלך ליבנה אצל רבן גמליאל ביום שחל יום הכיפורים להיות , יו בידוומעות
   'משנה מסכת ראש השנה פרק ב          .בחשבונו

ישראל היתה עם קביעה בידי האם ה? שאין קביעת החודש על ידי ראיית המולדמה לגבי ימינו ו
  :ם קובע"הרמב ?ועוהינה אוטומטית לפי הלוח הקב איתנווהיום נוטלה הקביעה מ, רק בימי קדם

 ,קובעין על הראייה, שבזמן שיש סנהדרין -  ודבר זה הלכה למשה מסיני הוא
  .קובעין על חשבון זה שאנו מחשבין בו היום, ובזמן שאין שם סנהדרין

  'ב' ם משנה תורה  הלכות קידוש החודש ה"רמב

 יאישוב גם ההחשיטת כי עצם  ישראל גם היום הקביעה בידי. התשובה הינה שליליתבכל זאת 
יהיה צורך  כאשר לשנות את דרך החישובבאופן עקרוני וניתן , על ידי העם דרך חכמיו הנקבע
נפלה מחלוקת בין גאון ארץ בה ) 922-921( ב"תרפ'בשנת דשינוי האחרון בלוח התרחש ה. בכך

 בעניין דחיית ראש השנה ,לבין חכמי בבל )שהיה מצאצאי הנשיאים מבית הלל( ריישראל בן מא
קביעות השנה עד לאותו זמן היה ברור לכל ש). שהינה קביעת ראש חודש תשרי לפי החישוב(

  :ם"כפי שקובע הרמב, נמסרה מארץ ישראל ונתקבלה בכל תפוצות ישראל

כי "שנאמר , אין מחשבין וקובעין חודשים ומעברין שנים אלא בארץ ישראל
ונסמך , ול בחכמהואם היה אדם גד  ".מירושלים' ודבר ה, מציון תצא תורה

הרי זה מחשב  - ולא הניח בארץ ישראל כמותו, ויצא לחוצה לארץ, בארץ ישראל
ואם נודע לו שנעשה בארץ ישראל ; ר שנים בחוצה לארץּבֵ וקובע חודשים ומעַ 
, רּבֵ הרי זה אסור לקבוע ולעַ  -  ואין צריך לומר גדול ממנו, אדם גדול כמותו

ם הלכות קידוש החודש "רמב  .לא עשה כלום, ואם עבר וקבע ועיבר; בחוצה לארץ
  'פרק א הלכה ח

היתה אצל חכמי בבל שאם מולד תשרי חל לפי החישוב לאחר חצות היום הוא מסורת , ואולם
  :שמלאי' אביו של ר ,אבאכך אנו שומעים מפי  .וראש השנה נדחה ביום אחד" מולד זקן"נקרא 

; אה סמוך לשקיעת החמהבידוע שנר – נולד קודם חצות: מחשבין את תולדתו
                      .החמה בידוע שלא נראה סמוך לשקיעת –קודם חצות  לא נולד
  :סכת ראש השנה כבבלי מ



ועוד חצות היום לאחר אלא חל אינו " מולד זקן"שהיתה  בן מאירהמסורת שהיתה בידי ואילו 
ב "תרפ'דבשנת . חצי שעה יותר מאוחר מהמסורת הבבליתככלומר , חלקים) 642(ב "תרמ

 ,על פי בין מאיר לא היתה דחיית מולד זקן, ולכן. חלקים אחר חצות היום 237 בשבת המולד חל
נדחתה ליום וראש השנה דחיית מולד זקן ה תהיואילו לפי חכמי בבל . וראש השנה היתה בשבת

הודי יוכך במשך כמה שנים חגגו יהודי ארץ ישראל ו .'ליום ב" לא אדו ראש"ובגלל דחיית ', א
  !בימים שונים התפוצות את החגים

, שנולד במצרים ולמד תקופה מסויימת אצל בן מאיר בארץ ישראל, סעדיה גאון' באותה תקופה ר
ג אגרת לבן מאיר בנסיון "כתב הרס) מזרע בית דוד(בעצת ראש הגולה דוד בן זכאי . הגיע לבבל

את לקבוע  והוסיף שאין לחכמי בבל זכות, ואולם בן מאיר ענה באגרת מפורטת. לחזור בו לשכנעו
ושלח אגרות לכל , "ספר המועדים"ג את טיעונין ב"לאחר מכן כתב הרס. ל"בחו מהלך הלוח

  . היהודים לשכנעם לנהוג על פיו

, ה"תרפ'ובשנת ד, בסופו של דבר בן מאיר חזר בו לאחר קבלת אגרות תחנונים מכל קצוות תבל
ורא למרות שלא היה מצאצאי ג נמנה לגאון ס"הרס. התאחדו הקהילות, בה הסכימו שתי השיטות

  . ולהלכה אנחנו נוהגים היום לפי מסורת בבל, האמוראים כנהוג

   . כםכתוב בשבועותי לגבי חג השבועות, לראש חודש בדומההזכרנו ש

  ו"ח כ"במדבר כ.  ְּבָׁשֻבעֵֹתיֶכם - ּוְביֹום ַהִּבּכּוִרים ְּבַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה ֲחָדָׁשה ַליהָוה

מדוייק אלא נותר הדבר בידי עם  גם לגבי שבועות לא ניתן תאריך. רנו לעילההסבר דומה להסב
  :אלא תאריכו נקבע כך, "בשישה לחודש השלישי"שחג השבועות חל לא כתוב . ישראל

ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות  ,עֶֹמר ַהְּתנּוָפה ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת, ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת
  ו"ג ט"ויקרא כ  .ֶייָנהְּתִמימֹת ִּתְה 

ְוָעִׂשיָת   .ָּתֵחל ִלְסּפֹר ִׁשְבָעה ָׁשֻבעֹות, ֵמָהֵחל ֶחְרֵמׁש ַּבָּקָמה, ִׁשְבָעה ָׁשֻבעֹת ִּתְסָּפר ָלְך 
  'י -  'ז ט"טדברים    ַחג ָׁשֻבעֹות 

כלומר , ממחרת הפסח –אמנם חכמינו קשרו את מועד תחילת ספירת העומר בתאריך קבוע 
שיש צדוקים ל קבעו ה"לעומת חז. זאת היתה שנויה במחלוקתאבל קביעה , החגביום השני של 

' וכך התחילו בספירה במוצאי שבת שלאחר יום א, כפשוטו ממחרת השבתלפרש את הביטוי 
אין תאריך קבוע לחג ) וסים והקראיםתובעקבותיהם הביי(כדעת הצדוקים , אם כן. של פסח
התורה לא קבעה את , לפי הבנתם. ה טכנית גרידאוהספירה של ספירת העומר אינ, השבועות

ולדעתם היה חשוב . וחג השבועות, יום טכס הנפת העומר, התאריך המדוייק של שני מועדים
  .בת כדי למנוע חילול שבת בפרהסיה הכרוך בקצירת העומרשהראשון לא יחול בש

א ב !אומרין הין ?בא השמש !אומרין הין ?אומר להן בא השמש, כיון שחשיכה
אומרין  ?קופה זו   !אומרין הין ?מגל זו !אומרין הין ?מגל זו  !אומרין הין ?השמש
 ?שבת זו !אומרין הין ?אומר להן שבת זו, בשבת   !אומרין הין ?קופה זו !הין

והן , שלושה פעמים על כל דבר ודבר   !והן אומרין לו קצור ?אקצור   !אומרין הין
שהיו אומרין אין קצירת , פני הבייתוסייןמ? כל כך למה   .הין, הין, אומרין הין

  'גמשנה ' יפרק מנחות  משנה     .העומר במוצאי יום טוב

  

  



אבל בזמן המשנה הדבר יכול , בשבת ולחלשל פסח ' יום בהלוח הקבוע מונע מ, אמנם בימינו
מחוץ לירושלים וקצרו שלוש הסאין של ביכורים גם בשבת לפי המשנה יצאו . היה להתרחש

" ?האם היום שבת"קוצר אפילו חוזר שלוש פעמים על השאלה בשדה ה. והביאו חזרה למקדש
ברור שבתוך המקדש עבודות היום . והעם עונה לו כן" ?האם בכל זאת אקצור"כ על השאלה "ואח

חכמים ראו את , לעומתם. אבל היו שרצו להימנע מפעולות אלו במדינה, דוחות את השבת
ובכך העם , ר דחיית שבת מפניהןהפעולות החקלאיות בארץ ישראל כחשובות מספיק לאפש

ואת חג ) אף אם הוא חל בשבת(של פסח ' הסכים ובחר לקיים את הנפת העומר ביום ב
  .בסיון' השבועות ביום ו

  

  

  ְזַמן ַּכָּפָרה
קרבן הקרבת מ הדבר בוודאי נובע  ?כפרהשמטרת ראש חודש מחבר הפתיחה  לקחמהיכן 
   :בראש חודש חטאת

  ו"ח ט"במדבר כ'  הְלַחָּטאת לַ  ּוְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד

 זאת הינהכתוב במפורש שחטאת אף  חלקםוב ,זהה חטאתקרבן  נקרב יםחגהבכל  ואולם
   :לכפרה

  ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם, ּוְׂשִעיר ַחָּטאת ֶאָחד  :פסחב

  ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם, ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד :שבועותב

   ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם, ִעִּזים ֶאָחד ַחָּטאת ּוְׂשִעיר  :השנה ראשב

    ַחַּטאת ַהִּכֻּפִריםִמְּלַבד  ,ִעִּזים ֶאָחד ַחָּטאת ְׂשִעיר  :יום כיפורב

 ִעִּזים ֶאָחד ַחָּטאת ּוְׂשִעיר  :ימי סוכותכל ב
   ּוְׂשִעיר ַחָּטאת ֶאָחד  :שמיני עצרתב

ר חטאתם בא על אף הציון המפורש ששעי, "זמן כפרה"ואם אין אנו רגילים לקרא לפסח ושבועות 
ההסבר הפשוט ? שמטרתו המיוחד של ראש חודש הינה זמן כפרה  הסיקלמה לנו ל, לכפר

ולכן חטאת הציבור התדיר ביותר הינו של ראש , ת ציבור בחול ובשבתואין חטאהינו שביותר 
או נטילת , תקיעה בשופר, שאין לו הלכות מיוחדות כגון אכילת מצה, ולכן ראש חודש .חודש
  .נתפש בעיני ציבור באי המקדש כזמן כפרה, יש בו הקרבת חטאת ציבור אבל, לולב

 דנה המשנה, של מסכת שבועותהראשון פרק ב. ישנו הסבר נוסף, בנוסף להסבר הפשוט הזה
  :וכך לשון המשנה . חטאיםבאמצעים לכפר על 

הרי זה בעולה  - והעלם בינתיים, וידיעה בסוף, כל שיש בה ידיעה בתחילה
השעיר הנעשה בפנים  - ואין בה ידיעה בסוף, יש בה ידיעה בתחילה אם   .ויורד

  .ויביא בעולה ויורד, ויום הכיפורים תולה עד שתיוודע לו

השעיר הנעשה בחוץ ויום  - אבל יש בה ידיעה בסוף, אין בה ידיעה בתחילה
זה , על שזה מכפר". מלבד חטאת הכיפורים"שנאמר . הכיפורים מכפר

אף החיצון אינו מכפר , נו מכפר אלא על דבר שיש בו ידיעהמה הפנימי אי  .מכפר
 .אלא על דבר שיש בו ידיעה



שעירי רגלים ושעירי ראשי חודשים  - על שאין בה ידיעה לא בתחילה ולא בסוף
אבל לא , שעירי רגלים מכפרין -רבי שמעון אומר    .דברי רבי יהודה, מכפרין

על טהור שאכל  ?שים מכפריןועל מה שעירי ראשי חוד .שעירי ראשי חודשים
 . כל השעירים כפרתן שווה על טומאת מקדש וקודשיו - רבי מאיר אומר  .טמא

, שעירי ראשי חודשים מכפרין על טהור שאכל טמא -שהיה רבי שמעון אומר 
ושל יום הכיפורים  ,ושל רגלים מכפרין על שאין בה ידיעה לא בתחילה ולא בסוף

מה הן  - אמרו לו   .אבל יש בה ידיעה בסוף, ילהמכפרין על שאין בה ידיעה בתח
הואיל ואין כפרתן שווה היאך הן  - אמרו לו   .יקרבו - אמר להן  ?שיקרבו זה בזה

  .כולם באים לכפר על טומאת מקדש וקודשיו - אמר להן    ?קרבין

שעירי ראשי חודשים מכפרין על הטהור  - רבי שמעון בן יהודה אומר משמו
ועל , שהן מכפרין על הטהור שאכל טמא, ליהם של רגליםמוסיף ע .שאכל טמא

שהוא , מוסיף עליהן של יום הכיפורים .שאין בה ידיעה לא בתחילה ולא בסוף
ועל , ועל שאין בה ידיעה לא בתחילה ולא בסוף, מכפר על טהור שאכל טמא

אומר היה שיקרבו  - אמרו לו   .שאין בה ידיעה בתחילה אבל יש בה ידיעה בסוף
אם כן יהיו של יום הכיפורים קרבין בראשי  - אמרו לו   .הין - אמר להן   ?זהזה ב

אבל היאך של ראשי חודשים קרבין ביום הכיפורים לכפר כפרה שאינה , חודשים
                .כולם באים לכפר על טומאת מקדש וקודשיו - אמר להם   ?שלהם
  'ה-'במשניות  שבועות פרק אמשנה 

לא יידע , ודע לו שחטאאבל מי שלא נ. החוטא בשוגג ונודע לו על חטאתו מביא קרבן חטאת יחיד
לפי רבי יהודה שעיר החטאת של ראש . לשם כך באות חטאות ציבור! ולא יתכפר לו, להביא קרבן

לא נודע לו עליהם  בנוסףו, חודש בא לכפר על חטאים שהחוטא לא ידע עליהם בעת המעשה
בל ומקו. רק שעיר החטאת של יום כיפור מכפר ,ואילו אם נודע לו אחר כך שחטא .אחר כך

כוונת , ואם כך. רבי מאיר או רבי שמעון שההלכה כרבי יהודהלבין שבמלוקת בין רבי יהודה 
כפרה על חטאים שאין יודעים הפתיחה למוסף של ראש חודש הינה שמהות ראש חודש זמן 

  !דומה ראש חודש ליום הכיפוריםכך ו .עליהם לא בשעת העבירה ולא לאחר מכן

סובר שקרבנות ) בר יוחאי(רבי שמעון . לקים על רבי יהודהגם רבי שמעון וגם רבי מאיר חו
ואילו קרבן החטאת של ראש , החטאת של הרגלים באים לכפר על כל חטאים שלא נודע עליהם

היא  וונתו של רבי שמעוןסביר שכרבי שמעון בן יהודה מ. חודש מוגבל לכפר על אכילת דבר טמא
ינו חטאת של ראש חודש שמכפר רק על השלב הקל ביותר ה. שיש סולם של קרבנות חטאת

גבוה יותר הינו השלב של חטאת הרגלים שמכפר גם על חטאים שלא יודעים . אכילת דבר טמא
השלב הגבוה ביותר הינו של חטאת יום כיפור המכפר על שני הדברים האלה ואף על . עליהם

אלא סובר , טאתרבי מאיר אינו דורש סולם של קרבנות ח. חטאים שנועים עליהם לאחר מעשה
  .של כל קרבנות חטאת שווים ומכפרים על טומאת המקדש

  :גם בבלי וגם בירושלמייהודה ' לסברת ריש הסבר  ?של רבי יהודה ולמה חולקים עליו טעמומה 

 חדשים ראשי ושעירי רגלים שעירי בסוף ולא להיבתח ידיעה בה שאין על
 אמר ?יהודה' דר עמאטי אמ – שמואל אמר יהודה ר"א .יהודה' ר דברי ,מכפרין
 זה שעיר יהא' ה אלא בו מכיר שאין חטא ".'לה לחטאת אחד עזים ושעיר" קרא
  .בבלי שבועות ט  .מכפר

 חטא "'לה חטאת עזים ושעיר" יהודה דרבי טעמא -הושעיה ' ר בשם לעזר' ר
  'ירושלמי שבועות פרק א הלכה ד  .מכפר זה שעיר ,'ה אלא בו יודע שאין



 המופיע הבמקרא שאינ של מילה אחתלתוספת שם לב רבי יהודה התלמודים שני לפי הסבר 
' רודרש , 'ַלהּוְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת  לגבי ראש חודש התורה אומרת. אצל אף חג אחר

יש  'להא רק אל, עליהם עהייד אלאדם החוטחטאים שאין ששעיר חטאת זה מכפר על יהודה 
  .ידיעה עליהם

 מדרשאבל יש , אין הסבר במקום ?'את תוספת המילה לה רבי יהודה על יםלקחוואיך מתרצים ה
  .שמעון' מאיר ור' היכול להסביר את עמדתם של ר, מילהתוספת אותה המבוסס על  םמפורס

 וכתיב "הגדולים המאורות שני את אלהים ויעש" כתיב -  רמי פזי בן שמעון רבי
ל שונו ביר – ה"הקב לפני ירח אמרה ".הקטן המאור ואת הגדול המאור את"
 את ומעטי לכי -  לה אמר ?אחד בכתר שישתמשו מלכים לשני אפשר ,ולםע

 את אמעיט הגון דבר לפניך ואמרתי הואיל ,ולםעל שונו ביר - לפניו אמרה !עצמך
 דשרגא רבותיה מאי - ליה אמרה !ובלילה ביום ומשול לכי - לה אמר ?עצמי

 - ליה אמרה !ושנים ימים ישראל בך נולימ זיל -  לה אמר "אהני מאי בטיהרא
 ולמועדים לאותות והיו דכתיב תקופותא ביה מנו דלא אפשר אי נמי יומא

 !הקטן דוד הקטן שמואל הקטן יעקב - בשמיך צדיקי ליקרו זיל. ושנים ולימים
 את שמיעטתי עלי כפרה הביאו -  ה"הקב אמר .דעתה מיתבא קא דלא חזייה
 שנאמר חדש ראש של שעיר נשתנה מה לקיש בן וןמעשבי ר דאמר והיינו .הירח
  :בבלי חולין ס  .הירח את שמיעטתי על כפרה יהא זה שעיר ה"הקב אמר' לה בו

 יחסבהעולם ראשית זמן מיעוטו בכ יכול להתפרשמיעוט הירח . כאןיש לשים לב לכמה דברים 
הירח בזמן  עד להיעלמותו שלמחדש כל חודש  מתרחשכמיעוט הגם להבינו  וניתן, לשמש
האמירה שישראל ימנו את הימים ושנים על פי הירח מתאימה למה שדיברנו לעיל , שנית. המולד

  .שישראל קובעים את ראשי החדשים

 אבל לא זמן כפרה לעם ישראל כי אם זמן כפרה, זמן כפרהאכן לפי מדרש זה ראש חודש הינו 
איך זה , אם כן !'וי חטאת להדבר המסביר את הביט, ה על שמיעט את הירח"הקב לשכביכול 

אם נקבל את ? שנראה מכוון לכפרה על תולדות ישראל" לכל תולדותם"מסתדר עם ההמשך 
  הינה דומה למשמעותו בפסוק" תולדות"הגישה הזאת הכוונה ב

   .ֶאֶרץ ְוָׁשָמִים ֱאלִֹהים 'הְּביֹום ֲעׂשֹות  ,ִהָּבְרָאםַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְּב  תֹוְלדֹותֵאֶּלה 
  'בראשית ב ד

  . כלומר כפרה להתרחשויות של מעשה בראשית

" זמן כפרה"היתה כוונתו ב כךאם . נראה שמחבר הפתיחה למוסף לא קיבל את הגישה הזאת
  !כפי שמופיע במוסף של שבת, "זכר למעשה בראשית"היה עליו לשלב בפתיחה 

 אירע תקלה, רבראש חודש הראשון שבו הקריבו חטאת הציבו. הסבר נוסף ברצוני להציע
  :וכך כתוב. הבהקרבת

ִאיָתָמר ְּבֵני  ֶאְלָעָזר ְוַעל ַוִּיְקצֹף ַעל ,ְוִהֵּנה ׂשָֹרף ָּדרֹׁש ָּדַרׁש מֶֹׁשה ְׂשִעיר ַהַחָּטאתְוֵאת 
ִּכי קֶֹדׁש ? ַהַחָּטאת ִּבְמקֹום ַהּקֶֹדׁש ֲאַכְלֶּתם ֶאת ַמּדּוַע לֹא .ֵלאמֹר, ַאֲהרֹן ַהּנֹוָתִרם

       .'הִלְפֵני , ְלַכֵּפר ֲעֵליֶהם, ֹן ָהֵעָדה ֲעו ְואָֹתּה ָנַתן ָלֶכם ָלֵׂשאת ֶאת !אָקָדִׁשים ִהו
  ז"י-ז"ט' ויקרא י

  



ובו הוקרבו שלשה , שהיה ראש חודש ניסן, מדובר כאן ביום הראשון של חנוכת המשכן במדבר
  :השעיר המיוחד לחנוכת המשכןהראשון הינו . שלשה שעירי חטאת

– ַאֲהרֹן ַוּיֹאֶמר ֶאל   .ּוְלִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ְּׁשִמיִני ָקָרא מֶֹׁשה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניוַוְיִהי ַּבּיֹום הַ 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  ְוֶאל  .'הְוַהְקֵרב ִלְפֵני  ,ְּתִמיִמם ָּבָקר ְלַחָּטאת ְוַאִיל ְלעָֹלה ְלָך ֵעֶגל ֶּבן ַקח

ְוׁשֹור    .ָׁשָנה ְּתִמיִמם ְלעָֹלה ֵעֶגל ָוֶכֶבׂש ְּבֵניוְ  ִעִּזים ְלַחָּטאת ְקחּו ְׂשִעיר   :ְּתַדֵּבר ֵלאמֹר
   .ִנְרָאה ֲאֵליֶכם 'הִּכי ַהּיֹום  ,ּוִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן ',הִלְזּבַֹח ִלְפֵני , ָוַאִיל ִלְׁשָלִמים

  די-'א' ויקרא ט

  .נשיא יהודה, השני הינו השעיר שהקריב נחשון בן עמינדב

ְוָקְרָּבנֹו    .ְלַמֵּטה ְיהּוָדה ַעִּמיָנָדב ַנְחׁשֹון ֶּבן  :ָקְרָּבנֹו ֶאת ּיֹום ָהִראׁשֹוןַוְיִהי ַהַּמְקִריב ּבַ 
ֶקל ִמְזָרק ֶאָחד ֶּכֶסף ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁש , ְׁשלִֹׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה, ֶּכֶסף ַאַחת ַקֲעַרת
 ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה  .ְנָחהְלִמ  ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים סֶֹלת ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ,ַהּקֶֹדׁש
ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד   .ְלעָֹלה, ְׁשָנתֹו-ֶאָחד ֶּבן ֶּכֶבׂש ,ַאִיל ֶאָחד, ָּבָקר ַּפר ֶאָחד ֶּבן  .ְקטֶֹרת
 ְּכָבִׂשים ְּבֵני, ַעּתּוִדים ֲחִמָּׁשה ,ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה, ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ָּבָקר ְׁשַנִים .ְלַחָּטאת

  ז"י-ב"י' במדבר ז      .ַעִּמיָנָדב ֶזה ָקְרַּבן ַנְחׁשֹון ֶּבן ,ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה

רף היה השעיר ששֹושמסיקים המפרשים ורוב , י"רש. שעיר החטאת של ראש חודש, והשלישי
אכל אותו בעודם להם לא ראוי לושבני אהרון שרפו אותו משום שסברו ש, שעיר של ראש חודש

  . ואביהו נדב ים על אחיהםלמתאב

הפסוק . )כךעל ואולי אהרון בעצמו הורה (ר ואיתמר זלסברת אלעיש הסבר נוסף לעניות דעתי 
החטאת לשעיר דומה למדי הנוסח . 'אומר ששעיר החטאת של ראש חודש הינו שעיר חטאת לה

  :הנקרא השעיר הנשרף , של יום הכיפורים

ְוִהְקִריב   .ְוגֹוָרל ֶאָחד ַלֲעָזאֵזל, 'הּגֹוָרל ֶאָחד ל ,ְׁשֵני ַהְּׂשִעיִרם ּגָֹרלֹות ְוָנַתן ַאֲהרֹן ַעל
  'ט-'ז ח"ויקרא ט     .ְוָעָׂשהּו ַחָּטאת ',הַהָּׂשִעיר ֲאֶׁשר ָעָלה ָעָליו ַהּגֹוָרל ל ַאֲהרֹן ֶאת

   .ואחד כתוב עליו לעזאזל', אחד כתוב עליו לה -  טרף בקלפי והעלה שני גורלות
ואם  .אישי כוהן גדול הגבה ימינך :לו הסגן אומר, אם של שם עלה בימינו

נתנם על    .אישי כוהן גדול הגבה שמאלך :ראש בית אב אומר לו ,בשמאלו עלה
לא היה צריך לומר , רבי ישמעאל אומרץ חטאת' לה -  שני השעירים ואומר

           .ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, והם עונין אחריו  .'אלא לה, חטאת

  'שנה אמ' משנה מסכת יומא פרק ד

כי (השעיר של יום הכיפורים , להלכה יש רק שני שעירי חטאת הנשרפים ואינן נאכלים לכהנים
נדמה לי שבני . ושעיר חטאת שמביא העם על עוון עבודה זרה) ביום הצום הרי אי אפשר לאוכלו

שגם שעיר החטאת של ראש חודש צריכים לשורפו ) 'לה –' לה(אהרון הסיקו מתוך גזרה שווה 
והצדקת כינוי ראש , וכך שוב אנו רואים את הדמיון בין יום כיפור לבין ראש חודש. לאוכלוולא 

  ".זמן כפרה"חודש 

סמוך לתפילת " יום כיפור קטן"ולומר סדר תפילות , לצום בערב ראש חודשבימינו יש הנוהגים 
ואילו ראש , נהשיום כיפור הוא זמן כפרה על כל השנובע מהרעיון  "יום כיפור קטן"הכינוי . מנחה

  .בלבד חודש הוא זמן כפרה על החודש שעבר

  



 ָתםֹוְלדְלָכל ּתֹו
  :כגון, ך"מופיע בכמה מקומות בתנ תולדותםהמילה   !מילים אלושתי על  כודיו נשפ נהרות של

  'כ' במדבר א  ּתֹוְלדָֹתם ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם, ְראּוֵבן ְּבכֹר ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְהיּו ְבֵני

ְוֵקָדר , ְּבכֹור ִיְׁשָמֵעאל ְנָביֹות -  ֵאֶּלה ּתְֹלדֹוָתם   .ְוִיְׁשָמֵעאל, ִיְצָחק ַאְבָרָהם, ְּבֵני
 ט"כ-ח"כ' דברי הימים א     ְוַאְדְּבֵאל ּוִמְבָׂשם

לדוגמא , אים אנו פירוש זהואכן מוצ. זרעם  או בניהםרואים שמשעות המילה שקולה אנו ו
  :"עבודת ישראל" בסידור

    .כן פרושו הפשוט, ל לכל זרעם"עמך רתולדות 
  מאת יצחק בן אריה יוסף דוב בער" יכין לשון"ביאור " סדר עבודת ישראל"

מפרש כאן תולדותם  ,בספר הכוזרי ,רבי יהודה הלוי, עםזה של תולדות הפשוט לעומת פירוש 
  :"תולדות החדשיםזמן כפרה לכל "ומבין את המשפט  זמןכתולדות ה

רצוני , יד לרפואה החודשית שהיא זמן כפרה לכל תולדותםואחר כן יהיה עת
    "יום כי לא תדע מה ילד"כמו שאמר , תולדות החדשים וחדושי הימים, לומר
  'מאמר שלישי פסקה ה, הכוזריספר 

) ברבים(ראשי חדשים " נאמר. לדקדוק המשפט ותרגיש מגיע לפירוש זה מתוך ל"ריהכנראה 
בהמשך , ואולם! ולא לעם, צריך להתייחס לראשי החדשים" דותםתול"ולכן , "נתת) ביחיד(לעמך 
  !ואין אפשרות להתמיד ולומר שראשי החדשים מקריבים , "בהיותם מקריבים"נאמר 

בפירוש יריעות שלמה על סדר התפילה וההגדה  . פירושים אחרים מתרחקים עוד יותר מהפשט
  צאים  של שלמה קלוגר הנדפס בסידור בית יעקב מלעמבערג אנו מו

ש לכל תולדותם "חדא מ. כל זה אינו מובן כלל - ו"ראשי חדשים לעמך נתת וכ
כ זכרון לכולם "ש אח"ל זמן כפרה לכולם גם מ"למה הזכיר כאן תולדות הול

אך נראה להבין הענין דנראה . יהיו ותשועת נפשם מיד שונא אינו מובן כלל
ורמין שהניצוצות דעיקר כפרת ראש חודש הוא על עון הקרי שהעון הקרי ג

הקדושות שהיו ראוים להוליד בישראל נופלים לקליפה ומזה נולדים כל 
הקליפות והרוחות וחלילין ואם לא היה מוציא זרע לבטלה היה מוליד בישראל 

י שהוציא זרע לבטלה נתמעטה הקדושה "וע והיה הקדושה מוספת והולכת
ת הצמאה והנה ענין ונוספה הקליפה והטומאה ועליו נאמר למען ספות הרוה א

זה דומה למיעוט הירח דידוע דישראל נמשלו ללבנה ולכך הירח נתמעט והולך 
כמו המוציא זרע לבטלה שנתמעט הקדושה מועט אחרי מועט ומוסיף כח 

בקליפה אך שמגיע ראש חדש אם ישראל רואים לתקן עון זה ויהיו מביאין 
כל הניצוצות הקדושות ה מוציא מהקליפות "קרבנות לכפר על זה ואז היה הקב

שבלעו ואז היתה בקדושה מוספת והולכת ואז מתחיל הירח להתגדל פעם אחר 
פעם ואז בא הניצוצות הללו בישראל ומתוספין הרבה בישראל ונתקיים בהם לא 
יהיה בך עקר ועקרה והכל יולדים הרבה וולדות ואין הקטנים מתים אך להיפוך 

ל וזה מורה על התמעטות "אות זכשמחיל הירח להתמעט וזה מורה על הוצ
ל שבעון זה בנים של אדם מתים "ישראל אז מתים הבנים הקטנים כמאמרם ז

  .כמו שהוא מיעט את הקדושה וישראל כשהם קטנים והיינו מדה כנגד מדה
  על מוסף של ראש חודש יריעות שלמה



שכל ... י רצון יה"נוסף המתחיל " יהי רצון", ובאותו סידור מופיע בשבת שמברכים את החודש
שתחזירם למקום קדושה ותגאלנו גאולת עולם ... טפה וטפה קרי שיצא ממני לבטלה 
  " .לחבר את האוהל להיות אחד אמן

  :אנחנו מוצאים . פשוט הרבה יותרהמילים  לעניות דעתי פירוש 

  ט"י ה"כ בראשית. ִיְצָחק ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ,ַאְבָרָהם ֶּבן, ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ִיְצָחק
 בוא במובןל היכול תולדות המילה ,כלומר, אברהם עניינו" תולדת יצחק"אנחנו רואים כאן ש

  .ולא רק הבנים שנולדו האבות שהולידו

המשך המשפט וב. בדורות שקדמו להם ,מתפלליםאבות הבבפשטות מדובר  ,לעניינינו וכאן
  . למי הכוונה ביתר פירוטמובהר 

  

  

  ְלָפֶניָך  ִּבְהיֹוָתם ַמְקִריִבים
, יצחק, לא מדובר על אברהםו, לאיזה מאבות העם מתכוון הפייטןמתוך הכתוב כאן אנחנו למדים 

כלומר , מדור המדבר ועד לחורבן המקדש של העם משמעו לאבות העם "לכל תולדותם". ויעקב
קרבן מוסף של ראש חודש היה . היו מקריבים את השעיר של ראש חודשלכל אותם דורות ש

  .לישראל בזמן שהקריבו אותו כהלכתוכפרה 

 אתלישראל  תָ קנַ עֶ הֶ "הינה " ראשי חדשים לעמך נתת זמן כפרה לכל תולדותם"משמעות , סיכוםל
על  יםכפרבזמן שהיו מקריבים קרבנות באותו יום היו מו ,הזכות לקבוע את זמן ראש חודש

  ".קרבן מוסףחטאתם בעזרת 

 

  

  ר ַּבֲעָדםִעיֵרי ַחָּטאת ְלַכּפֵ ִזְבֵחי ָרצֹון ּוׂשְ 

  ?מה הם זבחי רצון ומהם שעירי חטאת 

  :בראש חודש הקריבו כך

 ְּכָבִׂשים ְּבֵני, ָבָקר ְׁשַנִים ְוַאִיל ֶאָחד ָּפִרים ְּבֵני   :'הַּתְקִריבּו עָֹלה ל ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשיֶכם
ּוְׁשֵני , ֶּׁשֶמן ַלָּפר ָהֶאָחדּוְׁשלָֹׁשה ֶעְׂשרִֹנים סֶֹלת ִמְנָחה ְּבלּוָלה בַ   .ָׁשָנה ִׁשְבָעה ְּתִמיִמם

ָלה ְוִעָּׂשרֹן ִעָּׂשרֹון סֶֹלת ִמְנָחה ְּבלּו   .ֶעְׂשרִֹנים סֶֹלת ִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ָלַאִיל ָהֶאָחד
ְוִנְסֵּכיֶהם ֲחִצי ַהִהין ִיְהֶיה ַלָּפר    .'הִאֶּׁשה לַ , עָֹלה ֵריַח ִניחֹחַ  ,ַבֶּׁשֶמן ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד

ְלָחְדֵׁשי , זֹאת עַֹלת חֶֹדׁש ְּבָחְדׁשֹו ,ָיִין ִליִׁשת ַהִהין ָלַאִיל ּוְרִביִעת ַהִהין ַלֶּכֶבׂשּוְׁש 
ח "במדבר כ     .עַֹלת ַהָּתִמיד ֵיָעֶׂשה ְוִנְסּכֹו-ַעל, 'הּוְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת לַ    .ַהָּׁשָנה

  ו"ט-א"י

   



  :מותבה 11קרבן מוסף של ראש חודש היה של , כלומר
   ,עשרונים סלת וחצי ההין יין לנסך 3ולכל פר ,  שני פרים בני שנה •
  ,איל אחד עם שני עשרונים סלת ושלישית ההין יין לנסך •
  ,ולכל כבש עשרון סלת ורביעית ההין יין לנסך, שבעה כבשים בני שנה •
  שעיר עזים אחד לחטאת •
  .הין יין 1/12ועוד  3עשרונים סלת ו  15, בהמות 11כ "בסה

הינן עולות ונשרפות עשר הראשונות . הבדל בין עשר הבהמות הראשונות לבין שעיר החטאת ויש
  .נאכל לכהניםהינו חטאת והשעיר  ואילו, כליל

וכמה הוא    .מקריבין מוסף ראש החודש אחר תמיד של שחר, בראשי חודשים
ושעיר .  הכול עולות, פרים שניים ואיל אחד ושבעה כבשים  ?מוסף ראש חודש

 .חטאת, יםעיז
ומעשה החטאת של ראשי חודשים  .כמעשה התמיד, מעשה כל העולות אחד הוא

שנה תורה הלכות תמידים ם מ"רמב  .כמעשה החטאת הנאכלת שביארנו, ושל מועדות
  ' ומספים פרק ז

  :כפי שראינו בספר ויקרא" לרצון"וקרבנות עולה נקראים 

, ַיְקִריב אֹתֹו  ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ֶאל ,ים ַיְקִריֶבּנּוָזָכר ָּתִמ , ַהָּבָקר עָֹלה ָקְרָּבנֹו ִמן ִאם
  'ד- 'ג' ויקרא א    .ְלַכֵּפר ָעָליו ְוִנְרָצה לֹו ,ְוָסַמְך ָידֹו ַעל רֹאׁש ָהעָֹלה .'ה ִלְפֵניִלְרצֹנֹו 

והינו ביטוי לרצון המקריב למסור בלב שלם את כל הקרבן , קרבן העולה כולו קרב על המזבח
בקרבן שלמים המקריב . ה לקבל את הכל מידיו"מתקבל הינו ביטוי לרצון של הקבואם . ה"להקב
קרבן . ולכן הקרבן מעיד פחות על רצונו של המקריב להביא דורון, ה שותפים בבשר הזבח"והקב

  .אלא מחובה, חטאת אינו מובא כלל מרצון

  )ובלשון דומה בשולחן ערוך ונושאי כליו( בעניין זה כותב הטור

מלפניך שיהא זה חשוב  רצוןרבון העולמים יהי "פרשת העולה יאמר  וכשיסיים
וכן יאמר בפרשת המנחה והשלמים , "ומקובל לפניך כאילו הקרבתי עולה בזמנה

טור אורח    .לפי שאינה באה נדבה -ואחר פרשת החטאת לא יאמר כן  .והאשם
  ' אסימן חיים 

לעומת  ,"זבחי רצון"נקראים כאן לה הקרבים לעוושבעת הכבשים , האיל, שני הפרים, אם כן
  .שעיר החטאת

  

  

  ן ְלֻכָּלם ִיְהיּוִזָּכרֹו
זכר "ובמוסף של שבת מופיע , "זכר ליציאת מצריים"הפתיחה של מוסף של החגים מסתיימת ב

  ".כרוןיז"כי אם " זכר"ואילו בראש חודש לא מופיע ". למעשה בראשית

יש , "יהיו"יש נוסחים שבהם מופיע . יםוסחהסכמה בנ-כאן אחד המקומות המועטות בהם יש אי
מדגיש שמדובר בזמן שהמקדש היה קים ועוד " היה"הנוסח ". היה"ויש גם , "יהיה"שבהם 

ואילו נוסחי העתיד מכוונים לזמן בו ייבנה שוב , הקריבו את קרבן החטאת של ראש חודש
  . המקדש ושוב נקריב את קרבן ראש חודש



כפי שאמרנו לעיל כל הפתיחות של מוספים . טכניתביעה כי אם בק, ההבדל אינו בהשקפה
ועוברים לתקווה לעתיד בו , את קרבן המוסף מקריבים היומזכירים תחילה את תקופת הבית בה 

מהתרפקות על  יםעוברבה  תקידיכאן הנוסחים השונים נבדלים בנקודה המ. אותו שוב נקריב
  .תקווה לעתידלהעבר 

  .פסוקים באים לעזרתינושוב ה ?מדובר כרוןיזעל איזה 

ּוְתַקְעֶּתם ַּבֲחצְֹצרֹת ַעל עֹלֵֹתיֶכם , ּוְביֹום ִׂשְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשיֶכם
  'י 'במדבר י       .ֱאלֵֹהיֶכם 'הֲאִני , ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזָּכרֹון ִלְפֵני ֱאלֵֹהיֶכם ,ְוַעל ִזְבֵחי ַׁשְלֵמיֶכם

ר לנו שעם הקרבת קרבן מוסף של ראש חודש היו תוקעים בחצוצרות כדי כוונת הפייטן להזכי
שאנו מוסיפים לכל תפילות " יעלה ויבא"וכך אנו אומרים גם בתפילת  .'להיזכר לטובה לפני ה

  :ראש חודש וחגים

וזכרון ירושלים עיר  ,וזכרון משיח בן דוד עבדך ,זכרוננו ופקדוננו וזכרון אבותינו
  עלה ויבאתפילת י       ך בית ישראל לפניךוזכרון כל עמ ,קדשך

מי שאומר בלשון . אף הוא עכשיו ברור) ביחיד(" יהיה"לבין ) ברבים(" יהיו"ההבדל בין הנוסח 
יהיה לרצון ועקב כך ניזכר לטוב לפני הנקרב על גבי המזבח מתכוון שהקרבן " יהיה"יחיד 
 שגם הן תיזכרנה לפני כסא, יעותמצרף לקרבן את התק" יהיו"מי שאומר בלשון רבים . ה"הקב
  .וכבוד

  

  

  ֵנאּוְתׁשּוַעת ַנְפָׁשם ִמַּיד שֹו
פרשנים קבעו " שונא"על ה. הזכרנו לעיל איך הפרשנים התרחקו מרחק רב מפשט הפתיחה

אבל שוב אין צורך . או לילדים שלו בתחילת החודשיהודי שמדובר בשטן בעצמו העורב לשונים 
זה עתה . בהם השתמש בעל התפילהפסוקים ברים מוסברים באלו כאשר הדכבדרשות רחוקות 

נחזור לאותו מקום . יהבאנו את פסוקוה, הזכרנו את התקיעה בחצוצרות ליד קרבן ראש החודש
  .במקרא

ְוִנְזַּכְרֶּתם  ,ַוֲהֵרעֶֹתם ַּבֲחצְֹצרֹת ַהַּצר ַהּצֵֹרר ֶאְתֶכם ָתבֹאּו ִמְלָחָמה ְּבַאְרְצֶכם ַעל ְוִכי
 ּוְביֹום ִׂשְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ּוְבָראֵׁשי  .ְונֹוַׁשְעֶּתם ֵמאְֹיֵביֶכם, ֱאלֵֹהיֶכם 'הִלְפֵני 

ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזָּכרֹון  ,ּוְתַקְעֶּתם ַּבֲחצְֹצרֹת ַעל עֹלֵֹתיֶכם ְוַעל ִזְבֵחי ַׁשְלֵמיֶכם, ָחְדֵׁשיֶכם
  'י- 'ט 'במדבר י                    .ֱאלֵֹהיֶכם 'הֲאִני , ִלְפֵני ֱאלֵֹהיֶכם

אבל מטרת . אויביםבעת התקפת אלא גם , ראשי החודשיםברק  ותבא ןהחצוצרות אינ, כלומר
הדבר נכון גם . את העם ולבקש תשועה' אלא להזכיר לה, החצוצרות אינה רק לגייס את החיילים

ס כי אם לבקש קהתקיעה אינה באה כדי לספק ליווי מוסיקלי לט. לגבי התקיעה ליד הקרבן
  .ה לקבל את הקרבן ברצון ולזכור את העם לטובה"הקבמ

  :נפוץ ביותר שימושוה, כן? " הצר הצורר אתכם"או " אויב"משמעה " שונא"האם באמת המילה 

  'ד ס"בראשית כ      .ְוִייַרׁש ַזְרֵעְך ֵאת ַׁשַער ׂשְֹנָאיו ,ַאְּת ֲהִיי ְלַאְלֵפי ְרָבָבה, ֲאחֵֹתנּו

ׂשְֹנֵאינּו  הּוא ַעל ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ַּגם ִיְרֶּבה ְוָהָיה ִּכי ןּפֶ  ,ָהָבה ִנְתַחְּכָמה לֹו
  'י' שמות א          .ָהָאֶרץ ְוָעָלה ִמן, ָּבנּו ְוִנְלַחם



  ז"ו י"ויקרא כ   .רֵֹדף ֶאְתֶכם ְוַנְסֶּתם ְוֵאין, ְוָרדּו ָבֶכם ׂשְֹנֵאיֶכם

  ז"ט' אסתר ט      יֶהם ְוָהרֹוג ְּבׂשְֹנֵא , ְונֹוַח ֵמאְֹיֵביֶהם

 תוומצ מוסיף הוא ואגב מצוה זאת ,ה לתקוע במקדשוקובע מצו ,בספר המצוות ,ם"רמבה
  :ההתקיעה בעת צר

בעת הקרבת כל קרבן מקרבנות הציווי שנצטויינו לתקוע בחצוצרות במקדש 
ים לתקוע בחצוצרות בזמן הצרות והרעות כשנצעק וכי אנו מצו...   . המועדים
מצוות  ,ספר המצוות ,ם"רמב   '   וגו םשנאמר  וכי תבואו מלחמה בארצכ, האליו יתעל

  ט"עשה נ

 תשמצום "הרמבבהלכות תענית כותב . ם מפריד בין ההלכות"הרמבביד החזקה , לעומת זאת
בזמן  ותואילו התקיע .עשה מן התורה לצעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור

נראה שהפרדה זאת אינה מכוונת להדגשת  .הלכות כלי המקדשב ותהקרבת קרבנות מופיע
ם ובנסיונו לסדר את המצוות בצורה מובנת "אלא נובעת מיסודיות הרמב, הבדל בין התקיעות

  .למרות הקשרים הרבים שיש ביניהן

בעת הקרבת מוסף של "הינה " זכרון לכולם יהיו ותשועת נפשם מיד שונא"משמעות , לסיכום
כפי שהיו תוקעים להיוושע , ה"וקעים בחצוצרות כדי להיזכר לטובה לפני הקבראש חודש היו ת

  ".מאויב

  

  

  ן ָּתִכין ִמְזֵּבַח ָחָדׁש ְּבִצּיֹו
בזמן במקדש  ת קרבן המוסףבכל פתיחה למוסף עוברים מאיזכור הקרב, פי שכבר הזכרנוכ

לנוסח המקורי  וכמו בכל המוספים חלק זה מהווה תוספת. למשאלה להקריבו שוב בעתיד לבא
  . מזמן הבית

  ?" תכין"פועל נעזרים בלמה ו? "מזבח חדש"מובן הביטוי מה . ישנן כאן שתי שאלות

האם יהיה . יהיה מזבח חדשבמקדש חדש זה ו, ברור שהמקדש ייבנה מחדש, לשאלה הראשונה
 או האם ייבנה מזבח הזהה בפרטיו ?מזבח בבית שלישי לעומת בית שני תבנית הב חידוש

ומשתמע , "כבתחילהבנה ביתך "חגים אנחנו מתפללים הבמוסף של ? למזבח שהיה בבית שני 
  .ייבנו במתכונתם המקורית, המזבח כולל, המקדש מכך שאנו מתפללים שבית

בחלקם ברור שהיה חידוש בצורת , מחדש בבית המקדשמזבח הנבנה  םבהמקרים לנו  יםידוע
ובחלקם אין , והמזבח זהה לקודמו חדשפיע השורש בחלקם מו, חדשהמזבח ולא מופיע השורש 

  .השורש חדש ואין תבנית המזבח חדשה

שמואל שבנייתו מתוארת ב( אותו מקוםבמקום מזבח אביו בבהר הבית  עולהשלמה בנה מזבח 
י אומר "ורש. בצלאל עשההנחושת שובמקום מזבח  )ד"י,א"כ 'דברי הימים אב וכן ה"כ- ז"ט,ב"כ 'ב

  : שם

  'כ 'ו 'י מלכים א"רש     ?ושל משה למה נגנז, ותמיה אני. הוא מזבח הקטרת .רזויצף מזבח א

  



   :מקומות כמהחוזר ומזכיר בי "כפי שרש, מזבח זה היה גדול ממזבח המדבר

 ,וכשאתה מגיע לחשבון אמות ומנין עולות תמצא שזה של אבנים גדול משל משה
ד ''ום מערכתו כשהמזבח של משה מקום מערכתו אמה על אמה ושל שלמה מק

י דברי הימים "רש    !     הרי של שלמה חמשה מאות ושבעים ושש כשל משה .ד''על כ
  'ז 'ז 'ב

כי מזבח הנחשת "דכתיב  ,ב אמה"והלא שלמה גנזו ועשה מזבח אבנים של ל
    .ה"שבת נעל התלמוד י "רש       ...  "קטן מהכיל' אשר לפני ה

    :בעזרה מזבח כתבנית מזבח שראה בדמשק הוסיףל המלך אחז הורה, להבדיל אלף הבדלותו

ר ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁש  ַוַּיְרא ֶאת, ַאּׁשּור ּדּוֶּמֶׂשק-ַוֵּיֶלְך ַהֶּמֶלְך ָאָחז ִלְקַראת ִּתְגַלת ִּפְלֶאֶסר ֶמֶלְך 
 ְלָכל ַּתְבִניתֹו תְּדמּות ַהִּמְזֵּבַח ְוֶא  אּוִרָּיה ַהּכֵֹהן ֶאת ַוִּיְׁשַלח ַהֶּמֶלְך ָאָחז ֶאל ,ְּבַדָּמֶׂשק
ֵּכן  ָׁשַלח ַהֶּמֶלְך ָאָחז ִמַּדֶּמֶׂשק ְּככֹל ֲאֶׁשר ,ַהִּמְזֵּבחַ  ַוִּיֶבן אּוִרָּיה ַהּכֵֹהן ֶאת   .ַמֲעֵׂשהּו

ַוַּיְרא ַהֶּמֶלְך , ַוָּיבֹא ַהֶּמֶלְך ִמַּדֶּמֶׂשק  .ָאָחז ִמַּדָּמֶׂשק ּבֹוא ַהֶּמֶלְך  ַעד, ָעָׂשה אּוִרָּיה ַהּכֵֹהן
  ִמְנָחתֹו עָֹלתֹו ְוֶאת ַוַּיְקֵטר ֶאת .ַהִּמְזֵּבַח ַוַּיַעל ָעָליו ַוִּיְקַרב ַהֶּמֶלְך ַעל ,ַהִּמְזֵּבחַ  ֶאת

 ְוֵאת ַהִּמְזַּבח ַהְּנחֶֹׁשת .ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל לֹו ַהְּׁשָלִמים ֲאֶׁשר ַּדם ַוִּיְזרֹק ֶאת, ִנְסּכֹו ַוַּיֵּסְך ֶאת
ֶיֶרְך  ַוִּיֵּתן אֹתֹו ַעל ',הֵמֵאת ְּפֵני ַהַּבִית ִמֵּבין ַהִּמְזֵּבַח ּוִמֵּבין ֵּבית ַוַּיְקֵרב  'הֲאֶׁשר ִלְפֵני 

ַעל ַהִּמְזֵּבַח ַהָּגדֹול  -  אּוִרָּיה ַהּכֵֹהן ֵלאמֹר ָאָחז ֶאת ַוְיַצֶּוה ַהֶּמֶלְך   .ַהִּמְזֵּבַח ָצפֹוָנה
 ִמְנָחתֹו ְוֵאת עַֹלת ָּכל ַלת ַהֶּמֶלְך ְוֶאתעֹ ִמְנַחת ָהֶעֶרב ְוֶאת ַהּבֶֹקר ְוֶאת עַֹלת ַהְקֵטר ֶאת

ּוִמְזַּבח  ,ָעָליו ִּתְזרֹק  ֶזַבח ַּדם ַּדם עָֹלה ְוָכל ְוָכל, ַעם ָהָאֶרץ ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם
  ו"ט-י,ז"ט 'מלכים ב       .ִּלי ְלַבֵּקר ַהְּנחֶֹׁשת ִיְהֶיה

לעומת זאת . חדשבמפורש שהמזבח  ולא מוזכר, בשני מקרים אלה נבנה מזבח השונה מקודמו
  :המלך אסא חידש את המזבח

 ָּכלִהְתַחַּזק ַוַּיֲעֵבר ַהִּׁשּקּוִצים ִמ , ְוַהְּנבּוָאה עֵֹדד ַהָּנִביא, ְוִכְׁשמַֹע ָאָסא ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה
ֲאֶׁשר ' ִמְזַּבח ה תֶא  ַוְיַחֵּדׁש ,ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ָלַכד ֵמַהר ֶאְפָרִים ּוִמן, ֶאֶרץ ְיהּוָדה ּוִבְנָיִמן

  'ח ו"ט 'דברי הימים ב                     .'הִלְפֵני אּוָלם 

   :גנזו את אבני המזבח ובנו במקומו מזבח חדש הזהה בתבניתו וכן בזמן בית שני החשמונאים

העצה  ותהי. יחדו כדת מה לעשותלב ויועצו , ויראו את מזבח העולה כי חולל
יען כי חיללוהו , לבלתי היות להם למכשול ,דתולנתוץ את המזבח עד רהיעוצה 
עד , הר הבית אל מקום פלוני אלמוני ויניחו את האבנים על. וייתצו אתו, זרים
ויקחו אבנים שלמות אשר . יקום נביא בישראל להורותם את אשר יעשון אשר
 ...   .ויבנו מזבח חדש כתבנית הראשון ,'ככתוב בתורת ה, עליהן ברזל הונףלא 

ויהי ביום החמישי ועשרים לחדש התשיעי . כאשר בתחילההעבודה  כלותכל 
המזבח וישכימו בבוקר ויעלו עולות על , שמונה וארבעים ומאה בשנת, הוא כסלו
ויהללו , את המזבח בעצם היום אשר טמאו אותו הגויים ויחנכו. כמשפט החדש

על ' וו להויפלו על פניהם וישתח. ובמצלצלים בשירים ובכינורות בחלילים' לה
ויעלו עולות , ויחוגו את חנוכת המזבח שמונת ימים . אשר נתן להם עוז ותשועה

  תרגום פרענקל 'פרק ד' א ספר המכבים.   ותודות בשמחת לבבם

  

  



ולא , מובנו דווקא מזבח הזהה בתבניתו למזבח הקודם חדשמשתי הדוגמאות נראה שמזבח 
  :ם"הרמב אומרוכך . שונהמזבח 

כולן  - ושעתיד להיעשות, ושעשו בני הגולה, ושעשה שלמה, מזבח שעשה משה
 ,"שלוש אמות קומתו"וזה הכתוב בתורה ; עשר אמות גובה כל אחד מהן

מידת אורכו  -  וכן העתיד להיבנות, ומזבח שעשו בני הגולה  .המערכה בלבד
ם משנה תורה הלכות בית "רמב      .  ורוחבו שלושים ושתיים אמות על שלושים ושתיים

  'הלכה ג' הבחירה פרק ב

? אבל האם יהיה זהה בכל פרטיו. כלומר המזבח העתידי יהיה שווה במידותיו למזבח בית שני
  .וקובע שאי אפשר עדיין לדעת, ם דן גם בשאלה זאת"הרמב

אף על פי שהוא , וכן בניין העתיד ליבנות .בניין שבנה שלמה כבר מפורש במלכים
בנוהו  כשבנו בימי עזרא ואנשי בית שני   .ראינו מפורש ומבוא, כתוב ביחזקאל
ם משנה תורה הלכות בית "רמב      .ומעין דברים המפורשים ביחזקאל, כבניין שלמה
 'הלכה ד' הבחירה פרק א

 בנייתו ותמזבח עשיית על פי רוב במקרא מתארים. השאלה השנייה עוסקת בפועל תכין
הנה דוגמאות  .כל אחד פעם אחתמשמשים  ההכנו, ההצב, ההקמאילו הפעלים ו, ותמזבח
  :מספר

ָלֵאל  ָׁשם ִמְזֵּבחַ  ַוֲעֵׂשה ,ָׁשם ֵאל ְוֶׁשב קּום ֲעֵלה ֵבית, ַיֲעקֹב ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל
 -  ֲאֶׁשר ִעּמֹו-ֵּביתֹו ְוֶאל ָּכל ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל  .ַהִּנְרֶאה ֵאֶליָך ְּבָבְרֲחָך ִמְּפֵני ֵעָׂשו ָאִחיךָ 

ְוָנקּוָמה ְוַנֲעֶלה   .ְוִהַּטֲהרּו ְוַהֲחִליפּו ִׂשְמלֵֹתיֶכם, לֵֹהי ַהֵּנָכר ֲאֶׁשר ְּבתְֹכֶכםאֱ  ָהִסרּו ֶאת
ַוְיִהי ִעָּמִדי ַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר , ָּׁשם ִמְזֵּבַח ָלֵאל ָהעֶֹנה אִֹתי ְּביֹום ָצָרִתי ְוֶאֱעֶׂשה ,ֵאל ֵּבית

  'ג- 'א ה"בראשית ל          .ָהָלְכִּתי

       .ֶלהָ ִּכי ַחְרְּבָך ֵהַנְפָּת ָעֶליָה ַוְּתַחלְ , ִתְבֶנה ֶאְתֶהן ָּגִזית ִּלי לֹא ַּתֲעֶׂשהח ֲאָבִנים ִמְזּבַ  ְוִאם
  א"כ 'שמות כ

, ַאּמֹות ָרְחּבֹו ָרבּועַ  ָחֵמׁש ַאּמֹות ָאְרּכֹו ְוָחֵמׁש ,ִמְזַּבח ָהעָֹלה ֲעֵצי ִׁשִּטים ֶאת ַוַּיַעׂש
  'ח א"שמות ל   .ְוָׁשלֹׁש ַאּמֹות קָֹמתֹו

  ג"ב ל"י' מלכים א    ֵאל ְּבֵבית ָעָׂשה ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ַוַּיַעל ַעל

, ֵהָעׂשֹותֹוֵאֶּלה ֻחּקֹות ַהִּמְזֵּבַח ְּביֹום , 'הָאָדם ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני  ֶּבן – ַוּיֹאֶמר ֵאַלי
  ח"ג  י"יחזקאל מ    .ְוִלְזרֹק ָעָליו ָּדם, ְלַהֲעלֹות ָעָליו עֹוָלה

            .קֹוָמתֹו ֶעְׂשִרים ַאָּמה ָאְרּכֹו ְוֶעְׂשִרים ַאָּמה ָרְחּבֹו ְוֶעֶׂשר ַאּמֹות, ִמְזַּבח ְנחֶֹׁשת ַעׂשַוּיַ 
  'א' ד' דברי הימים ב

 ֲאָבִנים ְׁשֵלמֹות   .ָתִניף ֲעֵליֶהם ַּבְרֶזל לֹא ,ִמְזַּבח ֲאָבִנים ,ֱאלֶֹהיךָ ' ַלה ָּׁשם ִמְזֵּבחַ  ּוָבִניָת 
  'ו- 'ה ז"דברים כ   .ֱאלֶֹהיךָ ' ְוַהֲעִליָת ָעָליו עֹולֹת ַלה ,ֱאלֶֹהיךָ ' ִמְזַּבח ה ֶאת ִּתְבֶנה

 'הִמְזַּבח  ַּתְבִנית ְוָאַמְרנּו ְראּו ֶאת ,ָמָחר  ּדֹרֵֹתינּו יֹאְמרּו ֵאֵלינּו ְוֶאל ְוָהָיה ִּכי ַוּנֹאֶמר
   ח"ב כ"יהושע כ   .ֵעד הּוא ֵּביֵנינּו ּוֵביֵניֶכם יִּכ  לֹא ְלעֹוָלה ְולֹא ְלֶזַבח, ָעׂשּו ֲאבֹוֵתינּו ֲאֶׁשר



 ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה ֵמַעל, ָלָאֶרץ' ַוֵּיָעֵתר ה ,ַוַּיַעל עֹלֹות ּוְׁשָלִמים' ָׁשם ָּדִוד ִמְזֵּבַח ַלה ַוִּיֶבן
   ה"ד כ"כ' שמואל ב  .ִיְׂשָרֵאל

 'ה ְּבַהר ֵּבית ָּבָנהַהִּמְזְּבחֹות ֲאֶׁשר  ְוָכל ,'הַהֶּסֶמל ִמֵּבית  ֱאלֵֹהי ַהֵּנָכר ְוֶאת ַוָּיַסר ֶאת
 ,הַוִּיְזַּבח ָעָליו ִזְבֵחי ְׁשָלִמים ְותֹודָ  'ה ִמְזַּבח ֶאת ַוִּיֶבן  .ַוַּיְׁשֵלְך חּוָצה ָלִעיר ,ּוִבירּוָׁשָלִם

  .ז"ט- ו"ט ג"דברי הימים ב ל            .ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל 'ה ַוּיֹאֶמר ִליהּוָדה ַלֲעבֹוד ֶאת

  'ג כ"בראשית ל           .ֵאל ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל - לֹו ַוִּיְקָרא ,ָׁשם ִמְזֵּבחַ  ַוַּיֶּצב

ה ַוַּיַעׂש ֲאֵׁשרָ , ִמְזְּבחֹת ַלַּבַעל ַוָּיֶקם ,ַהָּבמֹות ֲאֶׁשר ִאַּבד ִחְזִקָּיהּו ָאִביו ַוָּיָׁשב ַוִּיֶבן ֶאת
 ּוָבָנה  .ַוַּיֲעבֹד אָֹתם ְצָבא ַהָּׁשַמִים ַוִּיְׁשַּתחּו ְלָכל ,ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ַאְחָאב ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל

ְצָבא  ְלָכל ִמְזְּבחֹות ַוִּיֶבן  .ְׁשִמי ִּבירּוָׁשַלִם ָאִׂשים ֶאת 'הֲאֶׁשר ָאַמר  'הִמְזְּבחֹת ְּבֵבית 
  'ה- 'ג א"כ' מלכים ב   .'ה ַהָּׁשָמִים ִּבְׁשֵּתי ַחְצרֹות ֵּבית

ִמְזַּבח  ֶאת ַוִּיְבנּו, ְׁשַאְלִּתיֵאל ְוֶאָחיו יֹוָצָדק ְוֶאָחיו ַהּכֲֹהִנים ּוְזֻרָּבֶבל ֶּבן ַוָּיָקם ֵיׁשּוַע ֶּבן
 ַוָּיִכינּו  .ָהֱאלִֹהים ַּכָּכתּוב ְּבתֹוַרת מֶֹׁשה ִאיׁש, ְלַהֲעלֹות ָעָליו עֹלֹות, ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל
, 'הַוַּיֲעלּו ָעָליו עֹלֹות לַ ; ֵמַעֵּמי ָהֲאָרצֹותִּכי ְּבֵאיָמה ֲעֵליֶהם , ְמכֹונָֹתיו ַהִּמְזֵּבַח ַעל

  'ג-'ב' עזרא ג  .עֹלֹות ַלּבֶֹקר ְוָלָעֶרב

שני הפעלים משמשים הן למזבח . מזבח לבנותמזבח לבין  לעשות בין שימושברב הבדל אין 
. הן למזבח קבוע והן למזבח ארעי, ם"הן למזבח לעכו' למזבח לההן , אבנים והן למזבח נחושת

השימוש . כלומר מתוכנית אדריכלית נתונה, תבניתהבדל במשמעות הינה שבונים מזבח בה
  .בפעלים להקים ולהציב מורה על עשיית מזבח כפעולה הצהרתית

לסדר משהו לשימוש במובן של , הנהוגה לרוב היום, אחת. שתי משמעויות במקרא להכין פועלל
מופיע רק  להכין מזבחהביטוי  .להעמיד דבר על כנוכלומר , לכונןבמובן של , והשניה; עתידי

באימה "לעומת " להכין המזבח על מכונותיו"הצירוף של ותמוה , בספר עזרא שהבאנו לעיל
שבי הגולה בנו מזבח חזק במיוחד , הראשון. יש שני פירושים אפשריים". עליהם מעמי הארצות

 כאן הינו" כי"שמובן המילה , פירוש שני נראה לייותר . כדי שלא יהיה קל לעמי הארץ לנתוץ אותו
  :וידוע מאמרו של ריש לקיש. "למרות"דומה ל

 ,"אלא" ,"דילמא" ,"אי" ,לשונות ארבעמשמש ב "כי" – קישליש דאמר ר
  .תלמוד בבלי ראש השנה ג              "דהא"

. משום ובמובן) בניגודכלומר (במובן אלא , במובן שמא, באה במובן אם" כי"המילה , כלומר
את ואילו השלישי מדגיש , בין שני חלקי המשפטזהות המובנים חוץ מהשלישי מצביעים על קשר 

במקרה שלנו בנו מזבח חזק למען יעמוד ימים רבים למרות שהיה להם קשה . ניגוד ביניהםה
  .כן בגלל הטרדות מעמי הארץבנותו ל

 .לעד לבנות מזבח שיעמוד משמעו" להכין מזבח"בכל מקרה בטקסט שלנו 

  

  

  

  



  ןֹוה ְבָרצּושִעיֵרי ִעִּזים ַנֲעשֶ  ֶדׁש ַנֲעֶלה ָעָליוַלת ראׁש חֹוְועֹו
כפי שראינו לעיל בראש חודש יש עשר קרבנות עולה ושעיר . נוסח הפתיחה ממשיך להפתיע

עזים נעשה  ושעירראש חודש נעלה עליו  ועולות"ולכן הנוסח צריך היה להיות . חטאת אחד
ראינו לעיל שהעולות הינן , כמו כן ? כאן הפייטן את לשונות היחיד והרבים יבהצללמה . "ברצון

למה נאמר דווקא ששעיר . ואילו שעיר העזים הינו לחטאת שנחשב קרבן חובה, קרבנות לרצון
  " !ושעיר עזים נעלה עליונעשה ברצון ועולות ראש חודש "לומר  ךהיה צרי ?העזים נעשה ברצון

  .את לשון הכתובכהרגלו נקט הפייטן , )בלשון יחיד" (חודש עולת ראש"לגבי הביטוי 

 ְּכָבִׂשים ְּבֵני, ָבָקר ְׁשַנִים ְוַאִיל ֶאָחד ָּפִרים ְּבֵני   :'הל עָֹלהַּתְקִריבּו  ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשיֶכם
  א"ח י"במדבר כ      .ָׁשָנה ִׁשְבָעה ְּתִמיִמם

ולא " עולה"רבות לעולה ביום אחד כל הקרבנות הקהתורה לכנות את  הרגילוהנה מצאנו ש
  :לגבי קרבנות התמיד כתוב, לדוגמא. עולות

ם ָׁשָנה ְתִמיִמם ְׁשַנִים ַלּיֹו ְּכָבִׂשים ְּבֵני - ' הֲאֶׁשר ַּתְקִריבּו לַ , ֶזה ָהִאֶּׁשה, ְוָאַמְרָּת ָלֶהם
  'ח ג"במדבר כ    .עָֹלה ָתִמיד

  :ולגבי קרבנות מוסף לשבת כתוב

ּוְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים סֶֹלת ִמְנָחה ְּבלּוָלה  ,ָׁשָנה ְּתִמיִמם ְכָבִׂשים ְּבֵני ְׁשֵני, תּוְביֹום ַהַּׁשּבָ 
  'י-'טח "במדבר כ    .עַֹלת ַהָּתִמיד ְוִנְסָּכּה ַעל, ַׁשַּבת ְּבַׁשַּבּתֹו עַֹלת  .ְוִנְסּכֹו ַבֶּׁשֶמן

   .ויש הסבר בתוספתא לנוהג זה
  

עושין תמורה אחד בשנים ושנים    .ה בזהעושין תמורה ז   .עושין תמורה באחרים
 חדאין עושין תמורה אלא א ומראמעון ש' ר .אחד במאה ומאה באחד ,באחד
אמרו לו כשם  .ולא בהמות בבהמה, בהמה בבהמה) ויקרא כז( מרשנא ,חדבא

) יונה ד( מרשנא ,כך בהמות הרבה קרויות בהמה ,שהבהמה יחידה קרויה בהמה
  תמורה פרק א  תוספתא מסכת.   ובהמה רבה

גם בסידור הרב סעדיה . ייתכן ולפנינו שיבוש? ) בלשון רבים" (שעירי חטאת"למה נאמר , ואם כן
גאון וגם בסידור הרב עמרם גאון וגם בחלק מהסידורים המשמשים היום הנוסח הינו באמת 

אמור עשו כן בהשפעת הייתכן ו? ששינולמה שינו באותם נוסחים אם כן ו .בלשון יחיד" ושעיר"
לאוסף כל ששם הכוונה , "לכפר בעדם ושעירי חטאתבהיותם מקריבים לפניך זבחי רצון "לפני כן 

  .היה קיים המקדשקריבו בעת שראשי חודשים שהקרבנות החטאת של 

ואילו שעירי ראש חודש הינם , ושבעת הכבשים הינם זבחי רצון, האיל, ראינו לעיל ששני הפרים
  ?אז מה עניין הרצון כאן ". זבחי רצון"ואינם , לחטאת

כלומר , "להיות מקריבים לפניך זבחי רצון שעירי חטאת לכפר בעדם" כתוב בנוסח הרב סעדיה
  .קבלו ברצוןתשי שאנו מקווים, זבחי הרצון הם הם שעירי החטאתלפי הרב סעדיה 

חטאו  כאשר מביא אדם חטאת על". נעשה ברצון"לבין " זבחי רצון"לעניות דעתי יש הבדל בין 
הכהן  רעל קרבנות יום כיפו". מזכרת עוון"כלשון הכתוב החטאת . הוא מחוייב להביאו, שנודע לו

אבל . ועל חטאות הציבור זקני העדה מתוודים, עוונותיו ועל עוונות בית ישראלעל  ההגדול מתווד
אם אין  .הביאוולכן אין וודאות שמחוייבים ל, בכלל שעיר ראש חודש בא ללא ידיעה שמישהו חטא

  .ברצוןחיוב ההבאה חייבת להיות 



 כל את יקריבוישלימו ו יד לבואשלעת כתב מפאנו) ע"הרמ(מנחם עזריה רבי . ויש הסבר אחר
ואת מוסף יום ראש החודש  "באומרינו בגוף התפילה, ואם כן .החורבן בשנות שחיסרו הקרבנות

 ונקריב נעשהשממש  הזה היום מוסףהכוונה באמת ל" באהבה לפניך ונקריב נעשה הזה
ולכן . קרבנו בטל זמנו עבר הרי כי, ובוודאי שאין חובה להביא קרבנות אלה .המקדש כשיבנה

ננו רצוכלומר מ באהבההם ייעשו באמת , כאשר נקריב את קרבן היום לכשיבנה המקדש
זאת הסיבה בנוסף וייתכן ש. ולא בחובה, ולפי הסבר זה שעיר החטאת נעשה ברצון .החופשית

 .המופיע בחלק מהנוסחים" ושעירי עזים"ן הרבים ללשו
  

  

  ַמח ֻּכָּלנּות ַהִּמְקָּדׁש ִנׂשְ ּוַבֲעבֹוַדת ֵּבי
ובמועדיכם ובראשי  שמחתכםוביום "לקיים כל ישראל שוב  ווכלי, לאחר בניית הבית בשלישית

מים בזמן ששני בתי המקדש היו קיי. כאן משמעותית עוד יותר" כולם"ואולם המילה ". חודשיכם
. לא כך יהיה בבית שלישי אולםו. ולשמוח שלוש פעמים בשנה' היו באים כל ישראל ליראות פני ה

  :הנביא ישעיהו מסיים את נבואותיו באופי העתידי של ראש חודש

       .'ַמר הֹת ְלָפַני ָא ָּבָׂשר ְלִהְׁשַּתֲחו ָיבֹוא ָכל ,חֶֹדׁש ְּבָחְדׁשֹו ּוִמֵּדי ַׁשָּבת ְּבַׁשַּבּתֹו ְוָהָיה ִמֵּדי
   ג"ו כ"ישעיהו ס

  .ויעלו לרגל לזבוח ולשמוח בכל חודש, לעתיד לבוא ראש חודש יהיה רגל לכל דבר

  .ולהשתחוות לפני נולמקדשיגיעו ) כל בשריבואו (ולא זו בלבד אלא כל האנושות 

  

  

  ּוְבִׁשיֵרי ָּדִוד ַעְבֶּדךָ 
עומדים במדרגות הלויים נות היו בזמן הקרבת הקרבו, שירי דוד הינם כמובן מזמורי תהילים

 מתהילים המתאים לאותו קרבן שרים מזמורו" לפני המזבח"העולות לבית המקדש ) המעלות(
ליתר דיוק הלויים המתינו עד לגמר  .וצלצל, חצוצרות, כנורות, חלילים, נבליםבליווי נגינה על 
על פי המשנה  .בשיר יםפוצח והי היין על גבי המזבחאת ברגע שהכהן ניסך ו, ההקרבה עצמה
   !יריחועד היו נשמעים הנגינה וקול השיר במקדש קול , במסכת תמיד

אבל אין נוהג , הלויים שירי דוד לפני המזבח בזמן הקרבת קרבן מוסף של ראש חודש ואמנם שר
מה ראה מחבר הפתיחה להדגיש את . הלויים כך בכל יום ובכל קרבן מוסף והרי שר –זה חריג 

  ?זכור השירה באף פתיחה אחרת של מוסףימרות שאין אל, השירה כאן

הפירושים לסידור מרבים להסביר שהמייחד את המזמור של ראש חודש הוא שאם ראש חודש 
מקור הלכה זאת . שרים את המזמור של ראש חודש ולא את המזמור של שבת, חל בשבת
  :בתלמוד

 .יר של שבתשיר של ראש חדש דוחה ש ,ראש חדש שחל להיות בשבת, מיתיבי
דוחה  ?אמר רב ספרא מאי דוחה ?ואי איתא לימא דשבת ולימא דראש חדש

לידע שהוקבע  -יוחנן ' אמר ר ?ואמאי תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם .לקדם
  :ד"נ, סוכה, תלמוד בבלי          .       ראש חדש בזמנו



 ירמיה סבר מימר מוספי שבת' ר ?מי קודם - דש חאש מוספי שבת מוספי ר
ירמיה מן הדא שירו של שבת ושירו ' חייליה דר .ח קודמין"ח מוספי ר"ומוספי ר

חייא בשם רבי ' דאמר ר ,ר יוסה שנייה היא תמן"א .ח קודם"ח שירו של ר"של ר
שוחט מוספי שבת  ?כיצד היה עושה .ח"יוחנן כדי לפרסמו ולהודיע שהוא ר

מוספי שבת  ,ח"ר ברם הכא מוספי שבת ומוספי .ח"ואומר עליהן שירו של ר
' פרק ח, שקלים, תלמוד ירושלמי  .   קודמין על שם כל התדיר מחבירו קודם את חבירו

  'הלכה ד

  :ם להלכה"וכן קובע הרמב

, שירה של ראש חודש דוחה את שירה של שבת - ראש חודש שחל להיות בשבת
  'הלכה י' פרק ו, םהלכות תמידים ומוספי, עבודה, משנה תורה.  שהיום ראש חודש, כדי לפרסמו

ל שהיום ראש ּכברור לַ , אם ביום מימי השבוע מקריבים קרבן מוסף. השאלה בתלמודים ברורה
לפיכך ? אם ראש חודש חל בשבת איך יכולים העם לדעת שהיום ראש חודש, לעומת זאת. חודש

ולפי דעה במקום שיר של שבת לפי דעה אחת (שרו הלויים את המזמור המתאים לראש חודש 
  . בניגוד לכלל הרגיל בעניין תדיר ושאינו תדיר) וילפנ אחרת

הרי ידועות  ?שראוי לציינו בתפילה בצורה כה ייחודית זה משמעותי עד כדי כךטכני האם שינוי 
  :עוד דרכים בהן מוסף של ראש חודש דוחה שבת

שבהם שלוחים יוצאים  על ניסן ועל תשרי, על שני חודשים מחללין את השבת
מחללין אף  וכשהיה בית המקדש קיים  .מתקנים את המועדות ובהם, לסוריה
  'משנה ד' משנה ראש השנה פרק א         .מפני תקנת הקרבן, על כולם

וכדי להגיע בזמן לבית הדין בירושלים כדי להעיד , עדים שראו את המולד בשבתכאן מדובר על 
לחלל , לו מצווה עליהםאפי, בזמן שהמקדש היה קיים מותר להם. צריכים לחלל שבת על כך

ולכן אין תמיה גדולה ששיר  .שבת כדי להעיד כדי שקרבן המוסף של ראש חודש ייקרב במועדו
  !של ראש חודש ידחה שיר של שבת

  .זכיריםפרשים ממשאין הישנו הקשר אחר מהתלמוד בו נזכר שיר הלויים בראש חודש 

, העדים מלבוא פעם אחת נשתהו .בראשונה היו מקבלין עדות החודש כל היום
התקינו שלא יהו מקבלין עדות החודש אלא עד    .ונתקלקלו הלויים בשיר

נוהגים אותו היום קדש ולמחר , ואם באו עדים מן המנחה ולמעלן ,המנחה
משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהו מקבלין עדות החודש    .קדש

  'משנה ד' השנה פרק ד משנה ראש                              .כל היום

נועד " מוספים כל היום"הכלל . בזמן המקדש היו קובעים את ראש חודש על ידי עדי ראייה, כידוע
במקרה המצויין באו העדים להעיד על ראיית אבל , מאוחר ביוםיחסית לאפשר קידוש החודש גם 

לפי דעה אחת . רב ובעת הקרבת קרבן המוסף לא הבינו הלויים את מהות הקרבן המולד באיחור
כנראה אין המפרשים . ולפי דעה אחרת הם לא שרו כלל, בתלמוד הם שרו את השיר הלא נכון

ואם כן לא מדובר על , מציינים מקרה זה בעניינינו כי ייתכן מאד שמדובר במשנה על מולד תשרי
  !אלא על שירו של ראש השנה, שירו של ראש חודש

יחה של מוסף הינו בגלל משהו מהותי יותר משני הדברים בפתלענייות דעתי איזכור שיר הלוויים 
  . תחילה עלינו לגלות איזה שיר שרו הלוויים בראש חודש, כדי להבין. האלה



כמפורט במשנה , "שיר של יום"הלויים שרו , בעת הקרבת קרבן התמיד, בכל יוםפעמיים 
בבלי (עוד מקומות וב ")השיר שהיו הלויים אומרים בבית המקדש"(האחרונה של מסכת תמיד 

אבל , של שבת תמידמזמור שיר ליום השבת בזמן הקרבת ההם שרו  ..)מסכת ראש השנה לא
מתוך ו ,מוסף של שבת שרו מתוך פרשת האזינו במחזור של ששה שבועותזמן הקרבת קרבן ב

מזמורים מיוחדים לכל חג בזמן הקרבת הם שרו כן ו. פרשיות תורה אחרות במנחה של שבת
  . אותו חגהמוסף של 

בעל , ר גדליה ליפשיץ"הרב ישראל ב? ומה שרו הלויים בעת הקרבת קרבן מוסף של ראש חודש 
  :אומר כך "תפארת ישראל"פירוש למשנה ה

ס איזה "ולא נזכר בש, בראש חדש אמרו בנסכי מוסף שיר מיוחד כדמוכח בסוכה
   חומר בקדש, תפארת ישראל                .ונשכח בעוונינו, היה

בית  בפירושו לתלמודכותב , לפניו כתבי יד משובחים היושלעיתים קרובות , המאיריעומתו ל
  :הבחירה

שאר המוספים של שאר ימים טובים וראשי חדשים מפורשים במסכת סופרים 
  .א"בית הבחירה לראש השנה ל, המאירי             .ואין זה מקומם ,ובשאר מקומות

הינו עליו מדובר הקטע  .אין תשובה לשאלה בידינו היום הנמצאשל מסכת סופרים בטקסט 
  :ים ממנוונצטט חלק, ט"ח וי"בפרקים י

דבעא , ישקשמעון בן ל' כדר? ולמה אמרו שיהיו אומרים מזמור בכל חדש וחדש 
בזה ובזה , ל נשמעינה מן הדא"א? מהו לומר שיר בלא נסכים  -יוחנן ' קמיה ר

אמר ליה ריש לקיש . וישב עליהם את אונםהלויים עומדים על הדוכן ואומרים 
לפיכך נהגו העם לומר . מחוורה מילתא שמזמור קודם? מזמור ומוסף מי קודם 

השיר שהלויים היו אומרים בבית דתנינן תמן ) כלומר בעתם(מזמורים בעונתם 
וכל המזכיר פסוק בעונתו מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח חדש . 'וגו המקדש

  .רבןוהקריב עליו ק
    .'ארוממך ה –בחנוכה 
  .שגיון לדוד –בפורים 

וכל . אלהים אל דמי לךויש אומרים , 'הללו את שם ה –ביום ראשון של פסח 
  אלא בימים הראשונים של פסח הוא צריך לומר, גולי ישראל בחולו של מועד

ויושבים ואומרים כל , עד וברוך שם כבודו לעולם, וכל העם בעמידה. 'יהי כבוד ה
הודו ? ואיזה הלל גדול . וביום טוב אחרון של פסח הלל גדול. ניין של מזמורותע
  . ונהגו העם לומר הלל גדול אף על פי שאינו מן המובחר. כי טוב' לה

  .בני אלים' הבו להובחג השבועות 
כי אתה עד המאוס מאסת את יהודה באב ארבעה פסוקים משל ירמיהו ' בט

על נהרות ו אלהים באו גוים בנחלתךהללו  ושני מזמורים, עשית את כל אלה
  . ... בבל

  .כל העמים תקעו כףובראש השנה אומר מזמור 
  .ממעמקים קראתיךוברכי נפשי וביום הכיפורים 

  .נודע ביהודהבחג הסוכות 
' ואם אינו בקי בהם אומר אודה את ה למנצח על השמיניתביום שמיני עצרת 

  ט"י – ח"יפרק , מסכת סופרים     .ודיו, בכל לבי

  



אבל אפשר ליישב את דברי המאירי אם ניעזר . זכור של המזמור של ראש חודשיואכן אין א
  :כך מסבירש, בערוך השלחן

, ולא הזכיר של ראש חודש, שבמסכת סופרים שחשב שירי המוספין: ותמיהני
ג "סימן תכ ערוך השלחן אורח חיים   .ובסימן הבא ניישב זה בסייעתא דשמיא. עיין שם

  'יף הסע

. בסימן הקודם תמהנו מאי דלא חשיב במסכת סופרים שיר מוסף של ראש חודש
כל העמים : "ובראש השנה אומר :איתא ריש פרק תשעה עשרונראה לי דשם 

: בחג הסוכות". ממעמקים קראתיך"ו" ברכי נפשי: "ביום הכיפורים". תקעו כף
   ...".נודע ביהודה"

? )א מחק זה"הגר(ליום הכיפורים " ברכי נפשי"מה ענין : ואינו מובן. עיין שם
בראש : ולכן נראה לי דכן צריך לומר. השנהובראש : שאומר, ועוד על התחלתו

וביום הכיפורים " כל העמים"ובראש השנה אומר , "ברכי נפשי"חודש 
ערוך השלחן אורח    .ולפי זה שפיר הזכיר שיר מוסף של ראש חודש...". ממעמקים"

  'סימן תכד סעיף ג חיים

והטקסט המקורי , םלפי ערוך השלחן יש שיבוש בטקסט שהגיע אלינו של מסכת סופרי, כלומר
גם הטור באותו סימן קובע  !"ברכי נפשי"ד "מזמור ק –המזמור לראש חודש  זהותאכן קובע 

אבל במקום לצטט את מסכת סופרים , שהמזמור שיש לאומרו היום בראש חודש הינו ברכי נפשי
  :הוא מביא הסבר הגיוני לבחירת אותו מזמור

    "עשה ירח למועדים"שיש בו  לפי, ונוהגים בספרד לומר מזמור ברכי נפשי
  ג"טור אורח חיים סימן תכ

בעיקר במחזור היום , כלל המזמור דן בהתחדשות המחזורית של העולםבאפשר להוסיף שו
  .אבל גם מחזור החודש, והלילה

ואכן מסתבר שהמזמורים שאנו אומרים היום בתפילה הם הם המזמורים שהיו הלויים אומרים 
והמופיעה , יוחנן לריש לקיש שראינו לעיל במסכת סופרים' בתו של רמקור הנוהג בתשו. במקדש

  : בירושלמיביתר פירוט 

יוסי אומר יום שחרב הבית היה מוצאי שבת ומוצאי שמיטה ומשמרתו ' תני ר
בזה ובזה היו הלוים עומדין על הדוכן ואמרין  .באב וכן בשני' בט .של יהויריב

    ."אלהינו' צמיתם הוישב עליהם את אונם וברעתם יצמיתם י"
ל נישמעינה "א? יוחנן מהו לומר שיר בלא נסכים ' שמעון בן לקיש בעא קומי ר' ר

מן הדא דתני בזה ובזה היו הלוים עומדין על הדוכן ואומרים וישב עליהם את 
יוחנן אמר אומרים שיר ' ר, ל"יוחנן ורשב' אבהו אמר איתפלגון ר' ר   .'אונם וגו

 -ל "יוחנן לרשב' התיב ר   .ין אומרים שיר בלא נסכיםל אמר א"בלא נסכים רשב
 .והתני בזה ובזה היו הלוים עומדים על הדוכן ואומרים וישב עליהם את עונם

היה  .ל מאחר שאלו נסכים היו זמנו של שיר"א ?ל מה את שמע מינה"ל רשב"א
' דתענית פרק ירושלמי     .ל אמר שירו של אתמול"רשב ,יוחנן אמר שירו של יום' ר

  'הלכה ה

  

  



לומר את אותם המזמורים שהיו הלוויים אומרים על נסכי יש אם יוחנן ' את רריש לקיש שאל 
ולומד את , יוחנן עונה לו שכן' ר. שאין מקריבים קרבנות ואין נסכיםלאחר החורבן הקרבנות גם 

וגם  יוסי התכוון שבמקדש ראשון' ר. "עומדים על הדוכן בזה ובזה"יוסי ' מניסוח של רהדבר 
יוחנן דורש את מילותיו לזמן ' ר והנה, במקדש שני עמדו הלויים על הדוכן ואמרו דברי תוכחה

יוחנן אינו מוותר על ' אבל ר, ריש לקיש אינו מקבל את דעתו ומקשה. שיש מקדש ולזמן שאין
   . דעתו

 ד"עכשיו שהשתכנענו שהשיר שהיו הלויים אומרים על קרבן המוסף של ראש חודש היה פרק ק
מה מייחד את השירה בראש  –נוכל לענות על שאלתנו המקורית , "ברכי נפשי" -של תהלים 

  ?חודש לעומת ימים אחרים

פרקי תהילים יש רק  150מתוך ! פסוקים 35ד בתהילים יש "לפרק ק. פשוטהעכשיו והתשובה 
ח עם  "ו עאחרי, פסוקים 176ט בעל "הארוך ביותר ללא עוררין הינו קי(פרקים ארוכים יותר  10
, 37ט עם "ס, 40ז עם "ל, 43ז עם "ק, 45ה עם "ק, 48ו עם "ק, 51ח עם "י, 53ט עם "פ, 72

  )!36ח עם "ופרק ל

שהיו הלויים האחרים תהילים מזמורי נשווה אותו ל אםרשים עוד יותר מ" ברכי נפשי"ואורך 
ותר ביום רביעי כאשר הארוך בי, פסוקים 13אומרים בממוצע היו בימי השבוע . מקדשאומרים ב
אם נלך לפי ). פסוקים מהתהילה הבאה 3להוסיף עוד בימינו להם מקובל (פסוקים  23שבו שרו 

 13בסוכות , 8ביום כיפור , פסוקים 10אמרו בראש השנה , הקטע ממסכת סופרים שראינו לעיל
 26ובאחרון של פסח הלל גדול עם , 19או  21בראשון של פסח . פסוקים 9ובשמיני עצרת 

   .לחנוכת הבית פסוקים 13זמרו בחנוכה . פסוקים בלבד 11בשבועות . סוקיםפ

, בראש השנה תקעו. במועדים האחרים היו טקסים מרשימים במקדש, לעומת מיעוט השירה
בסוכות . והכהן הגדול נכנס לבית קודש הקודשים, שילחו שעיר לעזאזל, יום כיפור הקריבו פריםב

. חודש הקריבו קרבן מוסף והלויים שרו תהילה ארוכה במיוחדבראש . נטלו לולבים ושאבו מים
לעומת כל החגים האחרים בהם  .ותו לא. שיר המתאר את המחזור של החיים בביטויים נעלים

  . הטקס הראשיהיא בראש חודש השירה היא , שירת הלויים היא ליווי לטקס הראשי

כאשר . אבל נותר לא מוסבר, סברואולי זה מקל על הבנת קטע בתלמוד שזכה להרבה נסיונות ה
פתגם רבי שלח אותו לקדש את החודש ולשלוח לו , חייא ראה את מולד לפני הזמן ששיער' ר

 . אלא את דוד עצמו, הפתגם אינו מזכיר את שירי דוד .צופן שהדבר בוצע

שקל קלא פתק ביה  .רבי חייא חזייא לסיהרא דהוה קאי בצפרא דעשרים ותשעה
' ל רבי לר"א !זיל איכסי ?נן לקדושי בך ואת קיימת הכאלאורתא בעי -  אמר
 ".דוד מלך ישראל חי וקים"ושלח לי סימנא  ,זיל לעין טב וקדשיה לירחא -  חייא

  .ה"תלמוד בבלי ראש השנה כ

 

  

  ַאֲהַבת עוָלם ָּתִביא ָלֶהם 
ר במשפטים הקודמים מדוב?   "להם"היא על מי מדובר במילה כאן שאלה ראשונה שיש לשאול 

". להם"ופתאום מדובר על , )שמח כולנונ, עשה ברצוןנ, עלה עליונ(של ישראל בגוף ראשון רבים 
לכל (בפסוקים הראשונים מדובר על ישראל בגוף שלישי רבים . אין כאן קושיה אמיתית ואולם

מעברים . וכאן חזר הלשון לכך ,)םתשועת נפש, םלכולזכרון , מקריבים םבהיות, םתולדות
   .)קדשנואשר  אתההשווה ברוך ( כאלה נפוצים בתפילהם חדידקדוקיים 



מקור  ?ראש חודשהחזרת קרבן מוסף ואיך היא קשורה ל "אהבת עולם"השאלה הבאה היא מהי 
  :על הגאולה העתידית ירמיהונבואת הביטוי ב

 ',הָאַמר  ְׁשבּות ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה ְוַׁשְבִּתי ֶאת, 'ה ִּכי ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְנֻאם
' הְוָהָיה ַבּיֹום ַההּוא ְנֻאם   .ִויֵרׁשּוהָ  ָנַתִּתי ַלֲאבֹוָתם ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַוֲהִׁשבִֹתים ֶאל

ְוָעְבדּו    .בֹו עֹוד ָזִרים ַיַעְבדּו ְולֹא, ֶאְׁשּבֹר ֻעּלֹו ֵמַעל ַצָּואֶרָך ּומֹוְסרֹוֶתיָך ֲאַנֵּתק, ְצָבאֹות
 .ְלָּכם ֲאֶׁשר ָאִקים ָלֶהםְוֵאת ָּדִוד ַמ , ֱאלֵֹהיֶהם' הֵאת 

, ִּכי ִהְנִני מֹוִׁשיֲעָך ֵמָרחֹוק, ֵּתַחת ִיְׂשָרֵאל ְוַאל 'ה ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעקֹב ְנֻאם ְוַאָּתה ַאל
 'ה ִאְּתָך ֲאִני ְנֻאם ִּכי  .ְוָׁשב ַיֲעקֹב ְוָׁשַקט ְוַׁשֲאַנן ְוֵאין ַמֲחִריד ,ַזְרֲעָך ֵמֶאֶרץ ִׁשְבָים ְוֶאת

ֶאֱעֶׂשה  ַאְך אְֹתָך לֹא, ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ֲהִפצֹוִתיָך ָּׁשם ִּכי ֶאֱעֶׂשה ָכָלה ְּבָכל  ,יֶעךָ ְלהֹוִׁש 
    .ְוַנֵּקה לֹא ֲאַנֶּקּךָ   ְוִיַּסְרִּתיָך ַלִּמְׁשָּפט, ָכָלה

ִּתָּלּה  ַעל ְוִנְבְנָתה ִעיר, ָׁשב ְׁשבּות ָאֳהֵלי ַיֲעקֹוב ּוִמְׁשְּכנָֹתיו ֲאַרֵחם ִהְנִני, 'הּכֹה ָאַמר 
    .ִמְׁשָּפטֹו ֵיֵׁשב ְוַאְרמֹון ַעל

 'ה ֵמָרחֹוק .ָהלֹוְך ְלַהְרִּגיעֹו ִיְׂשָרֵאל ,ָמָצא ֵחן ַּבִּמְדָּבר ַעם ְׂשִריֵדי ָחֶרב, 'הּכֹה ָאַמר 
תּוַלת עֹוד ֶאְבֵנְך ְוִנְבֵנית ְּב    .ֵּכן ְמַׁשְכִּתיְך ָחֶסד-ֲאַהְבִּתיְך ַעל ְוַאֲהַבת עֹוָלם ,ִנְרָאה ִלי
 ,ןעֹוד ִּתְּטִעי ְכָרִמים ְּבָהֵרי ׁשְֹמרֹו   .עֹוד ַּתְעִּדי ֻתַּפִיְך ְוָיָצאת ִּבְמחֹול ְמַׂשֲחִקים ,ִיְׂשָרֵאל

 'ה ֶאל קּומּו ְוַנֲעֶלה ִצּיֹון ,יֹום ָקְראּו נְֹצִרים ְּבַהר ֶאְפָרִים ִּכי ֶיׁש   .ָנְטעּו נְֹטִעים ְוִחֵּללּו
   'פסוק ה א"לעד ' פסוק ג' לפרק ירמיהו                                    .ֱאלֵֹהינּו

מבטיח שבעתיד  ה"קבכאן ה". תבל"ולא " לעולם ועד"ולם משמעו במקרא לע" עולם"המילה 
העם ישב על  ,חזר מלכות בית דודתו, ירושלים תיבנה, ישיב אותו לאדמתו, יושיע את עם ישראל

' כל זה יקרה בגלל אהבת עולם של ה .יו לעלות אל ירושליםויקראו איש אל אח, מתו ללא פחדדא
  .לעמו

ולפי אחרים שומרים ) "ֶנֶצר"מלשון " (נוטעים"לפי חלק המפרשים הינם  "בהר אפריים נוצרים"ה
מעניין שמופיעה מילה זאת . בספר מלכים" מגדל נוצרים"כמו הנוצרים בביטוי , ")נֹוֵצר"מלשון (

  .כמטילי מצור המאיימים על הארץ התוושם מפרשים א ,בעוד מקום בנבואות ירמיהו

 ַהְזִּכירּו ַלּגֹוִים ִהֵּנה ַהְׁשִמיעּו ַעל .ּוַמְׁשִמיַע ָאֶון ֵמַהר ֶאְפָרִים ,ִּכי קֹול ַמִּגיד ִמָּדן
ָׂשַדי ְּכׁשְֹמֵרי  .ָעֵרי ְיהּוָדה קֹוָלם ַוִּיְּתנּו ַעל ,ָּבִאים ֵמֶאֶרץ ַהֶּמְרָחק נְֹצִרים, ְירּוָׁשַלִם

  ז"י-ו"ט' ירמיהו ד    .'ה אִֹתי ָמָרָתה ְנֻאם ִּכי   ,ָהיּו ָעֶליָה ִמָּסִביב

אנשים שגלו מארצם יותר ממאה שנה לפני , הר אפרייםהנוצרים אצלנו הינם מ, כך או כך
ושהפסיקו לעלות לרגל לירושלים בפקודת ירבעם בן נבט יותר משלוש מאות שנה לפני , הנבואה
את שבות ' כי על פי הנבואה בעתיד לבוא ישיב ה, הם הקוראים לעלות לירושליםודווקא . ירמיהו
ותיבנה , ודוד מלך ישראל ימלוך על כולם, ולא יעבדו עוד לאלוהים אחרים, ישראליהודה ו

   .ויבואו כל בשר להשתחוות לפניו, ירושלים והמקדש

הפותחת , קריאת השמעבעיקר מהברכה השנייה לפני " אהבת עולם"אנו מכירים את הביטוי 
  :באהבה ומסיימת באהבה

  .חמלה גדולה ויתירה חמלת עלינו, אלוהינו' האהבתנו  אהבת עולם

ואצל , גאוןעמרם הרב סידור אבל ב. ם"רמבואצל ה, גאוןסעדיה הרב סידור כך הנוסח ב
  .אהבה רבההנוסח , האשכנזים בשחרית

ואילו , "אהבה רבה"א היו אומרים כאשר בארץ ישראל ובסור, קדום ביותרהוא הבדל הנוסח 
  ". אהבת עולם"בפומבדיתא היו אומרים 



פדת ' וכן אורי ליה רבי אלעזר לר .אהבה רבה - אמר רב יהודה אמר שמואל 
 ,אין אומרים אהבת עולם אלא אהבה רבה - תניא נמי הכי .אהבה רבה -  בריה

ן משכתיך וכן הוא אומר ואהבת עולם אהבתיך על כ .ורבנן אמרי אהבת עולם
  א"בבלי ברכות י.   חסד

  :ערוך השולחן יש ניתוח מעניין בענייןלבעל 

  .לפי נוסח ספרד" אהבת עולם"ו, לפי נוסח אשכנז" אהבה רבה"ברכה שניה היא 
וכתבו רבותינו בעלי התוספות דלכן תיקנו לומר . ובגמרא יש פלוגתא בזה

  .הו כנוסח אשכנזוז. עיין שם, "אהבת עולם"ובערבית " אהבה רבה"בשחרית 
  ". אהבת עולם"ף פסק "והרי

דבגמרא , ף"ף יראה שיש שינוי נוסחא מהגמרא להרי"והמעיין בגמרא וברי
  ".אהבה רבה"אלא " אהבת עולם"אין אומרים : תניא נמי הכי   :גרסינן
  ".אהבת עולם"אלא " אהבה רבה"אין אומרים : תניא נמי הכי:ף הגירסא"וברי

ותמיהני שהפוסקים לא ". אהבה רבה"ם הגאונים והטור כתב בש. עיין שם
  .הביאו גירסת הגמרא כלל

  
אהבה "אין אומרים : למה צריכה הברייתא לומר: ף"ולא אבין לגירסת הרי

ולגירסא שלנו ". אהבת עולם"אומר : והוה ליה לומר? "אהבת עולם"אלא " רבה
ין לומר לכן אומר שא, א"בירמיהו ל" אהבת עולם"ניחא משום דבקרא מצינו 

ויש ". אהבה רבה"דהא בקרא לא מצינו לשון , ף קשה"אבל להרי. כלשון הכתוב
אהבת "מדריגה גבוהה מ" אהבה רבה"ד, לומר על פי המבואר בפרי עץ חיים

אף על פי שמדריגה גבוה : וזהו שאומר. אך בזמן הזה אי אפשר לומר כן, "עולם
  סימן ס סעיף אאורח חיים , ערוך השלחן   .ודייק ותמצא קל. ום אין לומר כןמכל מק, היא

  

מקורה , המקויימת בנוסח אשכנז ,ר אהבה רבה בשחרית ואהבת עולם בערביתמהפשרה לו
לעומת זאת  .ובעל ערוך השולחן מפנה אותנו לתוספות להבין את פשר הדבר, בתקופת הגאונים

בין הגמרא בידינו לבין  יש הבדל גרסאות ואולם. ף על פי הגמרא"נוסח ספרד נקבע על ידי הרי
הגרסא המודפסת מובנת .  ובעל ערוך השולחן מעלה קושיה טובה. ף"מה שהיה מונח לפני הרי

אלא לשון אחרת שאינה " אהבת עולם"כי הברייתא קובעת שאין אומרים את לשון הכתוב 
  ". אהבה רבה"מופיעה בכתובים 

אהבה "יה עולה על דעתי לומר למה ה –ף "קשה להבין את הברייתא בגרסת הרי לעומת זאת
 ?  ואיזה חידוש יש בכך שכן אומרים את לשון הכתוב, צירוף שאינו מופיע בכתובים, "רבה

אהבת "ל" אהבה רבה"הבדל במשמעות בין שים לב לאם נ ף ברורה"דעתי סברת הרילעניות 
לכן . בלשון הווההיא " אהבה רבה"ואילו , מרמזת לעתיד לבוא" אהבת עולם"כפי שאמרנו ". עולם

בה אנו מצווים  ,קריאת השמע לפניופיע בברכה מיד עשויה להלעם ישראל ' של ה" אהבה רבה"
שהיא ברכת , קריאת השמע לאחרולא בברכה מייד  ;)בלשון הווה( "אלוהיך' ואהבת את ה"

אהבת "קובע את הלשון וא בכל זאת הבסוף . ף"הרין הקושי של ולכן מוב. )העתידית( הגאולה
  .בגלל לשון הכתוב רקהמזכירה את הגאולה " ולםע

. מאהבתו יגאל את עם ישראל ויחזירם לארצם' אהבת עולם תביא להם פירושה שה, לסיכום
  .ומוספי ראש חודש שוב נעלה ברצון, המקדש ייבנה בשלישית

  



  ת ַלָּבִנים ִּתְזּכורּוְבִרית ָאבֹו
אינן מילים האחרונות הוגם , חודש אנו עומדים לפני סוף הפתיחה לתפילת מוסף של ראש

  ?ראש חודשעם קשר מה הו? מי הם האבות ומי הם הבנים? מדובראיזה ברית על . ברורות

שהינו בפרט ראש (כי בראש השנה , ברור כי עניין זכירת הברית אינה סתם ביטוי אלא מהותית
 ".זוכר הברית' ברוך אתה ה"העניין זוכה לברכה בפני עצמה ) חודש תשרי

 ברית בין הבתריםה, ברית נח, אפשריותבריתות  חמשלפחות יש . ענה על כל השאלות ביחדנ
ברית , )שחודשה פעמיים בערבות מואב ובשכם( ברית חורב, )שחודשה פעמיים ליצחק ויעקב(
  . וברית דוד, כהונהה

ה יזכור את "רעיון שהקבהוגם מוזכר שם מפורשות , בפרשת נחכבר מופיעה  "ברית"המילה 
  . ברית לבניםה

ְּבִריִתי ִאְּתֶכם  ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִקים ֶאת  .ָּבָניו ִאּתֹו ֵלאמֹר נַֹח ְוֶאל ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל
ַחַּית  ָּבעֹוף ַּבְּבֵהָמה ּוְבָכל, ֶנֶפׁש ַהַחָּיה ֲאֶׁשר ִאְּתֶכם ְוֵאת ָּכל .ְוֶאת ַזְרֲעֶכם ַאֲחֵריֶכם

 ְולֹא ,ִאְּתֶכם ְּבִריִתי ַוֲהִקמִֹתי ֶאת  .ַהֵּתָבה ְלכֹל ַחַּית ָהָאֶרץִמּכֹל יְֹצֵאי  ,ָהָאֶרץ ִאְּתֶכם
 ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים .ְלַׁשֵחת ָהָאֶרץ  ִיְהֶיה עֹוד ַמּבּול ְולֹא ,ָּבָׂשר עֹוד ִמֵּמי ַהַּמּבּול ִיָּכֵרת ָּכל

 ֶנֶפׁש ַחָּיה ֲאֶׁשר ִאְּתֶכם לּוֵבין ּכָ   ֲאִני נֵֹתן ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ֲאֶׁשר ַהְּבִרית זֹאת אֹות -
ְוָהָיה   .ְוָהְיָתה ְלאֹות ְּבִרית ֵּביִני ּוֵבין ָהָאֶרץ ,ַקְׁשִּתי ָנַתִּתי ֶּבָעָנן ֶאת  .ְלדֹרֹת עֹוָלם
, ֲאֶׁשר ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי  .ְוִנְרֲאָתה ַהֶּקֶׁשת ֶּבָעָנן, ָהָאֶרץ ְּבַעְנִני ָעָנן ַעל

ְוָהְיָתה  .ָּבָׂשר ִיְהֶיה עֹוד ַהַּמִים ְלַמּבּול ְלַׁשֵחת ָּכל ְולֹא ,ָּבָׂשר ֶנֶפׁש ַחָּיה ְּבָכל ֵבין ָּכלּו
ָּבָׂשר  ֶנֶפׁש ַחָּיה ְּבָכל ּוֵבין ָּכל, ֵּבין ֱאלִֹהים, ִלְזּכֹר ְּבִרית עֹוָלםּוְרִאיִתיָה  ,ַהֶּקֶׁשת ֶּבָעָנן

ֵּביִני ּוֵבין , ֲאֶׁשר ֲהִקמִֹתי ַהְּבִרית זֹאת אֹות  - נֹחַ  ֱאלִֹהים ֶאל ַוּיֹאֶמר  .ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַעל
 ז"י- 'ח' בראשית ט      .ָהָאֶרץ ָּבָׂשר ֲאֶׁשר ַעל ָּכל

ואילו בני נח מתחייבים לקיים , ה מבטיח לא לשחת כל בשר במבול"הקב עם נח ובניובברית 
יזכור לנו את הברית עם נח ' ואנו תקווה שה, ם בנו הינם אבותינוכמובן נח ושֵ . שבע מצוות בני נח

ה כאן היא "כי הבטחת הקב" אהבת עולם"ש קשר לבנוסף י .ולא ישחית את פני הארץ במבול
" אבות"ה לבין "ברית נח יכול להיחשב ברית בין הקב, אם כן. "לדורות עולם"ו " עוד כל ימי הארץ"

כי , לקרבנותבאופן ישיר ברית נח קשור אלא , ולא זו בלבד". בנים"שהוא כבר הבטיח לזכור ל
  .הדבר הראשון שעשה נח בצאתו מן התיבה היה לבנות מזבח ולהקריב עולותהרי 

ַוַּיַעל עֹלֹת , ַוִּיַּקח ִמּכֹל ַהְּבֵהָמה ַהְּטהָֹרה ּוִמּכֹל ָהעֹוף ַהָּטהֹור ',הַוִּיֶבן נַֹח ִמְזֵּבַח ל
 אִֹסף ְלַקֵּלל עֹוד ֶאת ֹ לֹא- ִלּבו-ֶאל 'ה ַוּיֹאֶמר, יחֹחַ ֵריַח ַהּנִ  ֶאת 'הַוָּיַרח    .ַּבִּמְזֵּבחַ 

 ָּכל אִֹסף עֹוד ְלַהּכֹות ֶאת ְולֹא, ִּכי ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמְּנֻעָריו, ָהֲאָדָמה ַּבֲעבּור ָהָאָדם
  א"כ-'כ' בראשית ח   .ַחי ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי

  ?ומה בנוגע לראש חודש 

ַוָּיַסר  ,ָחְרבּו ַהַּמִים ֵמַעל ָהָאֶרץ ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁשֵמאֹות ָׁשָנה ָּבִראׁשֹון  ׁשַוְיִהי ְּבַאַחת ְוֵׁש 
ְׂשִרים ּוַבחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ְּבִׁשְבָעה ְועֶ  .ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ָחְרבּו ְּפֵני ָהֲאָדָמה, ִמְכֵסה ַהֵּתָבה נַֹח ֶאת

  ד"י- ג"י' ית חבראש                 .ָהָאֶרץ, ָיְבָׁשה יֹום ַלחֶֹדׁש

  



ואם נניח שלקח יום , )שהינו גם בכלל ראש חודש(חרבו המים מעל לארץ בראש השנה , כלומר
הקריב את קרבנותיו בראש גם נח שייתכן , צאת ולהוציא את כל החיה מן התיבהנח ללאו יומים 

  :ה לנח "הבטחת הקבגלום בקשר יותר משמעותי  .חודש

בראשית .   לֹא ִיְׁשּבֹתּו ע ְוָקִציר ְוקֹר ָוחֹם ְוַקִיץ ָוחֶֹרף ְויֹום ָוַלְיָלהֶזרַ  ,ְיֵמי ָהָאֶרץ עֹד ָּכל
  ב"כ' ח

בצורה  חלק מהברית הינו המשך מחזוריות הטבע לפיה החודשים והעונות מתחלפים, כלומר
המתאר את מחזוריות הטבע כמזמור " ברכי נפשי"קשר זה מצאנו כבר בבחירת המזמור . סדורה

  .תר לראש חודשהמתאים ביו

  :הינו בברית בין הבתרים" ברית"לה המקום הבא הו פוגשים בכתובים את המי

ִמְּנַהר , ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ָנַתִּתי ֶאת ְלַזְרֲעךָ  -  ֵלאמֹר ְּבִרית ַאְבָרם ֶאת 'הַּבּיֹום ַההּוא ָּכַרת 
  ח"ו י"בראשית ט                .ְּפָרת ַהָּנָהר ַהָּגדֹל ְנַהר ִמְצַרִים ַעד

ֵאל  ַאְבָרם ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ֶאל 'הַוֵּיָרא  ,ִּתְׁשִעים ָׁשָנה ְוֵתַׁשע ָׁשִנים ַוְיִהי ַאְבָרם ֶּבן
ְוַאְרֶּבה אֹוְתָך ִּבְמאֹד  ,ֵּביִני ּוֵביֶנךָ  ְבִריִתיְוֶאְּתָנה   .ִהְתַהֵּלְך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים, ַׁשַּדי
  'ב- 'א ז"יבראשית          .ְמאֹד

ַוֲהִקמִֹתי  ,ְׁשמֹו ִיְצָחק ְוָקָראָת ֶאת, ֵּבןַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֲאָבל ָׂשָרה ִאְׁשְּתָך יֶֹלֶדת ְלָך 
  ט"ז י"בראשית י            .  ַאֲחָריו ְלַזְרעֹוִאּתֹו ִלְבִרית עֹוָלם  ְּבִריִתי ֶאת

ברכת (" את הארץמרובים ולתת לבנים אלה  בניםמתחייב לתת לאברהם ' הברית בין הבתרים ב
בטקס הברית שימשו . 'ולהאמין בה, ואילו אברהם מתחייב למול את עצמו ואת בניו, )"אברהם

אבל אברהם לא ) תור וגוזל, איל, עז, עגלה(בהמות וצפורים מהסוגים הקרבים על המזבח בלבד 
ב אז הקרי(לזרע בזמן עקדת יצחק ' אלא רק לאחר קיום הבטחת ה, הקריב קרבן בזמן הברית

ויזכר אלהים את "בסמוך מצאנו (לשון זכירה  הכמו כן לא נאמר ).אחד מקרבנות ראש חודש, איל
ניו של אברהם כי אם לקרוב אבל זכירה זאת אינה של הברית ואינה תקפה לב, "אברהם
  .ה זוכר את הברית"כעבור זמן כתוב שהקב ואולם). משפחה

 ִיְצָחק ְוֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ֶאת ְּבִריתֹו ֱאלִֹהים ֶאת ַוִּיְזּכֹר ,ַנֲאָקָתם ַוִּיְׁשַמע ֱאלִֹהים ֶאת
    ד"כ' שמות ב .ַיֲעקֹב

הפרשה מתחילה . קיימים רמזים לכךאבל , נאמר שברית בין הבתרים התרחש בראש חודשלא 
דבר שאפשר לבצע בצורה מיטבית בזמן , עם הוצאתו של אברהם החוצה לספור את הכוכבים

. רית שחשכה גדולה נפלה על אברהםנאמר בזמן הבובאמת . ירח לילה ללא כתחשב ,המולד
לעומת הסובבים אותו שסגדו לשמש ולירח ' המסמל את אמונת אברהם בהטקס סביר גם ש

וליתר דיוק , )שתמיד נמצא' לעומת ה(תרחש בזמן שלא רואים לא את השמש ולא את הירח י
ה בין ייתכן שביתור הבהמות מרמז להפרד.המתאים לליל המולד, בזמן שהשמש והירח נעלמים

    .הנכנס צא לביןויההחודש 

שם למרות ש. )בניםל( הברית עם אברהם חודשה פעמיים בהבטחת ברכת אברהם ליצחק ויעקב
סבר מוהיות אירועים אלה חידוש הברית , "ברית"לא מופיע שם המונח ו" ברכת אברהם"נאמר 

  )."ואת יעקבאת בריתו את אברהם את יצחק "כגון הפסוק לעיל (הרבה פעמים בהמשך התורה 

  

  



   .ברית חורב הברית הבאה הינה

 ִנְבְראּו ְבָכל ַעְּמָך ֶאֱעֶׂשה ִנְפָלאֹת ֲאֶׁשר לֹא ֶנֶגד ָּכל, ְּבִריתַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָאנִֹכי ּכֵֹרת 
, נֹוָרא הּוא ִּכי 'ה ַמֲעֵׂשה ַאָּתה ְבִקְרּבֹו ֶאת ָהָעם ֲאֶׁשר ְוָרָאה ָכל ,ַהּגֹוִים ָהָאֶרץ ּוְבָכל

    'ד י"שמות ל   .ר ֲאִני עֶֹׂשה ִעָּמְך ֲאֶׁש 

ִּפי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָּכַרִּתי  ִּכי ַעל ,ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְלָך ֶאת ְּכָתב מֶֹׁשה ֶאל 'ה ַוּיֹאֶמר
ֶלֶחם לֹא , ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ַלְיָלה 'ה ָׁשם ִעם ַוְיִהי .ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ְּבִריתִאְּתָך 
                .ֲעֶׂשֶרת ַהְּדָבִרים, ַהְּבִריתַהֻּלחֹת ֵאת ִּדְבֵרי  ַוִּיְכּתֹב ַעל ,ּוַמִים לֹא ָׁשָתהָאַכל 
  ח"כ-ז"ד כ"שמות ל

  :ושיע אותופרות אותו ולהה מתחייב לקחת את ישראל לעם לה"הקב כאן

      .ִאְּתֶכם ְּבִריִתי ִתי ֶאתַוֲהִקימֹ ,ְוִהְפֵריִתי ֶאְתֶכם ְוִהְרֵּביִתי ֶאְתֶכם ּוָפִניִתי ֲאֵליֶכם
  'ו ט"ויקרא כ

ֲאֶׁשר  ְּבִרית ֲאבֶֹתיךָ  ְולֹא ִיְׁשַּכח ֶאת, ֱאלֶֹהיָך לֹא ַיְרְּפָך ְולֹא ַיְׁשִחיֶתךָ  'ה ִּכי ֵאל ַרחּום
  א"ל' דברים ד                .ִנְׁשַּבע ָלֶהם

ֶאְתֶכם  'ה ֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֵֹתיֶכם הֹוִציאַהְּׁשֻבָעה אֲ  ֶאְתֶכם ּוִמָּׁשְמרֹו ֶאת 'הִּכי ֵמַאֲהַבת 
ֱאלֶֹהיָך הּוא  'ה ְוָיַדְעָּת ִּכי  .ִמְצָרִים ַוִּיְפְּדָך ִמֵּבית ֲעָבִדים ִמַּיד ַּפְרעֹה ֶמֶלְך  ,ְּבָיד ֲחָזָקה
     .ֶאֶלף ּדֹורָֹתו לְ  ְוַהֶחֶסד ְלאֲֹהָביו ּוְלׁשְֹמֵרי ִמְצו ַהְּבִריתׁשֵֹמר  ָהֵאל ַהֶּנֱאָמן   ,ָהֱאלִֹהים

  'ט- 'ח' דברים ז

  . ואילו ישראל לקחו על עצמם את עול המצוות

   :שרת הדברותעלבמצוות הינו בראש ובראשונה הכוונה 

  ח"ד כ"שמות ל          .ֲעֶׂשֶרת ַהְּדָבִרים, ַהְּבִריתַהֻּלחֹת ֵאת ִּדְבֵרי  ַוִּיְכּתֹב ַעל

ְׁשֵני  ַוִּיְכְּתֵבם ַעל, ֲעֶׂשֶרת ַהְּדָבִרים - ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹות ֲאֶׁשר ִצָּוה ְּבִריתֹו ַוַּיֵּגד ָלֶכם ֶאת
  ג"י, דברים ד              .ֻלחֹות ֲאָבִנים

  :ובמיוחד השבת

א "שמות ל  . עֹוָלם ְּבִריתַהַּׁשָּבת ְלדֹרָֹתם  ַלֲעׂשֹות ֶאת, ַהַּׁשָּבת ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְוָׁשְמרּו ְבֵני
  ז"ט

ַׁשְּבתֹוַתי ּוָבֲחרּו ַּבֲאֶׁשר ָחָפְצִּתי  ִריִסים ֲאֶׁשר ִיְׁשְמרּו ֶאתַלָּס  'הכֹה ָאַמר  ִּכי
ֵׁשם , טֹוב ִמָּבִנים ּוִמָּבנֹות ְוָנַתִּתי ָלֶהם ְּבֵביִתי ּוְבחֹומַֹתי ָיד ָוֵׁשם  .ּוַמֲחִזיִקים ִּבְבִריִתי

, 'הֵׁשם  ְלָׁשְרתֹו ּוְלַאֲהָבה ֶאת 'ה לּוְבֵני ַהֵּנָכר ַהִּנְלִוים עַ   .לֹו ֲאֶׁשר לֹא ִיָּכֵרת עֹוָלם ֶאֶּתן
ַהר - ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל .ׁשֵֹמר ַׁשָּבת ֵמַחְּללֹו ּוַמֲחִזיִקים ִּבְבִריִתי ָּכל ִלְהיֹות לֹו ַלֲעָבִדים

 יתִּכי ֵביִתי ּבֵ  ,ִמְזְּבִחי- עֹולֵֹתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם ְלָרצֹון ַעל, ָקְדִׁשי ְוִׂשַּמְחִּתים ְּבֵבית ְּתִפָּלִתי
  ו"ישעיהו נ   .ָהַעִּמים ְּתִפָּלה ִיָּקֵרא ְלָכל

  :גם לכלל המצוות אבל

ה ִאָּׁשה ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂש  ִאיׁש אֹו, ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך  'ה ִיָּמֵצא ְבִקְרְּבָך ְּבַאַחד ְׁשָעֶריָך ֲאֶׁשר ִּכי
  'ז ב"ם ידברי                .ְּבִריתֹוַלֲעבֹר  ֱאלֶֹהיךָ ' ה ָהַרע ְּבֵעיֵני ֶאת



 לֹא ,ַׂשְמִּתי ְּבִפיךָ  רּוִחי ֲאֶׁשר ָעֶליָך ּוְדָבַרי ֲאֶׁשר', ה אֹוָתם ָאַמר ְּבִריִתיזֹאת , יַוֲאנִ 
ישעיהו              .עֹוָלם ֵמַעָּתה ְוַעד ',הָאַמר , ָימּוׁשּו ִמִּפיָך ּוִמִּפי ַזְרֲעָך ּוִמִּפי ֶזַרע ַזְרֲעךָ 

  א"כ ט"נ

  :בניםרב הינה עם הונאמר במפורש שברית חו

ִּכי , ַהּזֹאת ַהְּבִריתֶאת ' ֲאבֵֹתינּו ָּכַרת ה לֹא ֶאת .ְּבחֵֹרב ְּבִריתֱאלֵֹהינּו ָּכַרת ִעָּמנּו ' ה
   'ג- 'ב' דברים ה               .ִאָּתנּו ֲאַנְחנּו ֵאֶּלה פֹה ַהּיֹום ֻּכָּלנּו ַחִּיים

  :זכירהלשון  יש וכן

ֹות אָֹתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ִלְהי אׁשִֹנים ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיִר  ְּבִריתְוָזַכְרִּתי ָלֶהם 
  ה"ו מ"ויקרא כ            .'הֲאִני , ָלֶהם ֵלאלִֹהים

  .בראש חודשברית חורב נכרתה ו

ַוִּיְסעּו   .ר ִסיָניָּבאּו ִמְדּבַ  ַּבּיֹום ַהֶּזה, ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִליִׁשי ְלֵצאת ְּבֵני
ּומֶֹׁשה ָעָלה  .ָׁשם ִיְׂשָרֵאל ֶנֶגד ָהָהר ַוִּיַחן ,ֵמְרִפיִדים ַוָּיבֹאּו ִמְדַּבר ִסיַני ַוַּיֲחנּו ַּבִּמְדָּבר

 ּכֹה תֹאַמר ְלֵבית ַיֲעקֹב ְוַתֵּגיד ִלְבֵני -  ָהָהר ֵלאמֹר ִמן 'ה ַוִּיְקָרא ֵאָליו ,ָהֱאלִֹהים ֶאל
 ַּכְנֵפי ְנָׁשִרים ָוָאִבא ָוֶאָּׂשא ֶאְתֶכם ַעל ,ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְלִמְצָרִים, ם ְרִאיֶתםַאֶּת  .ִיְׂשָרֵאל

ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגָּלה , ְּבִריִתי ָׁשמֹוַע ִּתְׁשְמעּו ְּבקִֹלי ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ְוַעָּתה ִאם .ֶאְתֶכם ֵאָלי
ֵאֶּלה  ,ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש יּוְוַאֶּתם ִּתְה  .ָהָאֶרץ ִלי ָּכל ָהַעִּמים ִּכי ִמָּכל

  'ו- 'ט א"שמות י                .ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ְּתַדֵּבר ֶאל

  .מכוון לראש חודש" ביום הזה"והביטוי 

ביום הזה באו "כתיב הכא  .אתו למדבר סיני דשחאש דכולי עלמא בר :אמר רבא
אף  אש חדשמה להלן ר "החדש הזה לכם ראש חדשים"תם וכתיב ה "מדבר סיני

  :ו"תלמוד בבלי שבת פ                      .אש חדשכאן ר

בפעם הראשונה בערבות מואב לפני הכניסה לארץ . )בניםל( ברית חורב חודשה פעמיים
   :המובטחת

 ,ְּבֶאֶרץ מֹוָאב ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני מֶֹׁשה ִלְכרֹת ֶאת ֶאת 'ה ִצָּוה ֲאֶׁשר ַהְּבִריתֵאֶּלה ִדְבֵרי 
  ט"ח ס"דברים כ              .ָּכַרת ִאָּתם ְּבחֵֹרב ֲאֶׁשר ַהְּבִריתִמְּלַבד 

ֲאֶׁשר  ְלַמַען ַּתְׂשִּכילּו ֵאת ָּכל, ִּדְבֵרי ַהְּבִרית ַהּזֹאת ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת
ם ָראֵׁשיֶכם ִׁשְבֵטיֶכם ִזְקֵניכֶ  ,ֱאלֵֹהיֶכם 'ה ִלְפֵני, ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם   .ַּתֲעׂשּון

ֵמחֵֹטב ֵעֶציָך  ,ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ְּבֶקֶרב ַמֲחֶניךָ  ַטְּפֶכם ְנֵׁשיֶכם  .ּכֹל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל, ְוׁשְֹטֵריֶכם
ֵרת ִעְּמָך ֱאלֶֹהיָך ּכֹ' ה ֲאֶׁשר ,ּוְבָאָלתֹו ֱאלֶֹהיךָ  'ה ְלָעְבְרָך ִּבְבִרית  .ַעד ׁשֵֹאב ֵמיֶמיךָ 

 ,ָלְך  ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּלָך ֵלאלִֹהים אְֹתָך ַהּיֹום לֹו ְלָעם ְוהּוא ִיְהֶיה ְלַמַען ָהִקים  .ַהּיֹום
ָאנִֹכי ּכֵֹרת , ְולֹא ִאְּתֶכם ְלַבְּדֶכם  .ְוַכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֶֹתיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב

 ְפֵניֲאֶׁשר ֶיְׁשנֹו ּפֹה ִעָּמנּו עֵֹמד ַהּיֹום לִ  ִּכי ֶאת .ַהּזֹאת, ָאָלההָ  ַהְּבִרית ַהּזֹאת ְוֶאת ֶאת
  ד"י-'חט "דברים כ            .ְוֵאת ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ּפֹה ִעָּמנּו ַהּיֹום ,ֱאלֵֹהינּו 'ה

  

  



  :ובפעם השנייה על ידי יהושע לאחר כיבוש הארץ

 ,ַלֲעבֹד אֹותֹו 'ה ַאֶּתם ְּבַחְרֶּתם ָלֶכם ֶאת ִּכי, ֶכםָהָעם ֵעִדים ַאֶּתם ּבָ  ַוּיֹאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל
 ְלַבְבֶכם ֶאל ְוַהּטּו ֶאת ,ֱאלֵֹהי ַהֵּנָכר ֲאֶׁשר ְּבִקְרְּבֶכם ְוַעָּתה ָהִסירּו ֶאת  .ֵעִדים - ַוּיֹאְמרּו

קֹולֹו ֱאלֵֹהינּו ַנֲעבֹד ּוְב  'ה ֶאת  :ְיהֹוֻׁשעַ  ַוּיֹאְמרּו ָהָעם ֶאל .ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל 'ה
ַוִּיְכּתֹב   .ַוָּיֶׂשם לֹו חֹק ּוִמְׁשָּפט ִּבְׁשֶכם, ַוִּיְכרֹת ְיהֹוֻׁשַע ְּבִרית ָלָעם ַּבּיֹום ַההּוא  .ִנְׁשָמע

, ַוִּיַּקח ֶאֶבן ְּגדֹוָלה ַוְיִקיֶמָה ָּׁשם ,ְּבֵסֶפר ּתֹוַרת ֱאלִֹהים ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְיהֹוֻׁשַע ֶאת
   .'ה ִמְקַּדׁשַּתַחת ָהַאָּלה ֲאֶׁשר ְּב 

  ו"כ-ב"ד כ"יהושע כ

  :המכונה גם ברית שלום צאנו גם ברית כהונהמ

ְּבִרית ְּכֻהַּנת ְוָהְיָתה ּלֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו  .ָׁשלֹום ְּבִריִתי ִהְנִני נֵֹתן לֹו ֶאת - ָלֵכן ֱאמֹר
  ג"י-ב"ה י"במדבר כ                .לְּבֵני ִיְׂשָרֵא  ַעל ַוְיַכֵּפר, ֲאֶׁשר ִקֵּנא ֵלאלָֹהיו, ַּתַחת, עֹוָלם

  :מכונה ברית לויוכמו כן 

 'הָאַמר , ֵלִוי ֶאת ְּבִריִתיִּכי ִׁשַּלְחִּתי ֲאֵליֶכם ֵאת ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת ִלְהיֹות  ִויַדְעֶּתם
ּוִמְּפֵני ְׁשִמי  ,יַוִּייָרֵאנִ  לֹו מֹוָרא ָוֶאְּתֵנם, ְוַהָּׁשלֹוםָהְיָתה ִאּתֹו ַהַחִּיים  ְּבִריִתי   .ְצָבאֹות

ּוְבִמיׁשֹור  ְּבָׁשלֹום ,ִנְמָצא ִבְׂשָפָתיו ּתֹוַרת ֱאֶמת ָהְיָתה ְּבִפיהּו ְוַעְוָלה לֹא  .ִנַחת הּוא
ִּכי  ,ְותֹוָרה ְיַבְקׁשּו ִמִּפיהּו, ַדַעת ִיְׁשְמרּו כֵֹהןִׂשְפֵתי  ִּכי .ֹן ְוַרִּבים ֵהִׁשיב ֵמָעו, ָהַלְך ִאִּתי

  'ז- 'ד' מלאכי ב           .אֹות הּואְצבָ ' ה ַמְלַאְך 

. אבל חלה על בניו ובני בניו עד עולם, בן אלעזר בן אהרון הכהןברית הכהונה נאמרת לפנחס 
ברית אבות "הנוסח לפנינו ולכן . כמובן הכהנים הם אלה המקריבים את קרבנות ראש חודש

  .של ראש חודש הקרבת קרבן המוסףלשל הכוהנים בימינו לשובם מאחל " לבנים תזכור

  

  המלך בברית שכרת המלך עם העם דודמופיעה לראשונה בהקשר ל "ברית"המילה 

 ַוִּיְכרֹת ָלֶהם ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ְּבִרית ְּבֶחְברֹון, ַהֶּמֶלְך ֶחְברֹוָנה ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ַוָּיבֹאּו ָּכל
  'ג' ה' שמואל ב                 .לִיְׂשָרֵא  ָּדִוד ְלֶמֶלְך ַעל ַוִּיְמְׁשחּו ֶאת ',ה ִלְפֵני

שצאצאיו ישבו על כס המבטיח לדוד , ה"הברית החשובה יותר היא הברית בין הקבלענייננו 
  .  'ודוד וצאצאיו לוקחים על עצמם ללכת בדרכי ה, מלכות ישראל עד עולם

' שמואל ב              .עֹוָלם ה ָנכֹון ַעדִּכְסֲאָך ִיְהיֶ  ,עֹוָלם ְלָפֶניךָ  ְוֶנְאַמן ֵּביְתָך ּוַמְמַלְכְּתָך ַעד
  ז"ט' ז

  :מיתתו דוד מזכיר אותה לשלמהלפני ו

ָֹתיו ּוִמְׁשָּפָטיו  ֱאלֶֹהיָך ָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו ִלְׁשמֹר ֻחּקָֹתיו ִמְצו 'ה ִמְׁשֶמֶרת ְוָׁשַמְרָּת ֶאת
ֲאֶׁשר -ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ְוֵאת ָּכל ת ָּכלֵא  ְלַמַען ַּתְׂשִּכיל, ַּכָּכתּוב ְּבתֹוַרת מֶֹׁשה, ָֹתיו ְוֵעְדו

 ִיְׁשְמרּו ָבֶניָך ֶאת ִאם – ְּדָברֹו ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָעַלי ֵלאמֹר ֶאת 'הְלַמַען ָיִקים  .ִּתְפֶנה ָׁשם
ִיָּכֵרת ְלָך ִאיׁש ֵמַעל  לֹא ֵלאמֹר ,ַנְפָׁשם ְלָבָבם ּוְבָכל ַּדְרָּכם ָלֶלֶכת ְלָפַני ֶּבֱאֶמת ְּבָכל

  'ד-'ג' ב' מלכים א     .א ִיְׂשָרֵאלִּכֵּס 

  



  :ברית תנקראמצאנו שהבטחה זאת ואכן 

ְוֻחּקַֹתי ֲאֶׁשר  ְּבִריִתיְולֹא ָׁשַמְרָּת , ּזֹאת ִעָּמְך  ַיַען ֲאֶׁשר ָהְיָתה -  ִלְׁשלֹמֹה 'ה ַוּיֹאֶמר
א "י' מלכים א                .ֶּדךָ ּוְנַתִּתיָה ְלַעְב , ַהַּמְמָלָכה ֵמָעֶליךָ  ָקרַֹע ֶאְקַרע ֶאת, ִצִּויִתי ָעֶליךָ 

  א"י

 ִיְׁשִעי ְוָכל ָכל ִּכי, ֲערּוָכה ַבּכֹל ּוְׁשֻמָרה, ָׂשם ִלי ְבִרית עֹוָלםִּכי  ,ֵאל ֵכן ֵּביִתי ִעם אלֹֹ ִּכי
  'ג  ה"כ' שמואל ב   .א ַיְצִמיחַ לֹֹ ֵחֶפץ ִּכי

 ָדִודַחְסֵדי , ְּבִרית עֹוָלםְוֶאְכְרָתה ָלֶכם  ,םִׁשְמעּו ּוְתִחי ַנְפְׁשכֶ , ַהּטּו ָאְזְנֶכם ּוְלכּו ֵאַלי
  'ד- 'ה ג"ישעיהו נ        .ָנִגיד ּוְמַצֵּוה ְלֻאִּמים ,ֵהן ֵעד ְלאּוִּמים ְנַתִּתיו  .ַהֶּנֱאָמִנים

ָודֹור  ּוָבִניִתי ְלדֹר ,עֹוָלם ָאִכין ַזְרֶעךָ  ַעד .ַעְבִּדי ְלָדִודִנְׁשַּבְעִּתי  ,ִלְבִחיִרי ְבִריתָּכַרִּתי 
  'ה-'ט ד"תהילים פ                          .ִּכְסֲאָך ֶסָלה

         .ָלְך  ַעד ֵיְׁשבּו ְלִכֵּסא ְּבֵניֶהם ֲעֵדי ַּגם, ְוֵעדִֹתי זֹו ֲאַלְּמֵדם ,ִיְׁשְמרּו ָבֶניָך ְּבִריִתי ִאם
  ב"ב י"תהילים קל   

בית וכן המשיח שיבא ויבנה את במקרה זה האבות הינם דוד ושלמה והבנים מלכי יהודה בזמן ה
  .המקדש בשלישית ויחדש את הקרבת הקרבנות

  

כבר הזכרנו שבראש השנה ארבע המילים בהן אנו ? אז לאיזה ברית התכוון נוסח התפילה
  ברית נח שם מצאנו את. עוסקים מוחלפות בברכה שלמה

ַוַּיֲעֵבר  ,ֲאֶׁשר ִאּתֹו ַּבֵּתָבה ֵהָמהַהְּב  ָּכל ַהַחָּיה ְוֶאת נַֹח ְוֵאת ָּכל ַוִּיְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת
  'א' בראשית ח               .ָהָאֶרץ ַוָּיׁשֹּכּו ַהָּמִים ֱאלִֹהים רּוַח ַעל

  ואת הברית עם האבות

  ד"כ' שמות ב                .ַיֲעקֹב ִיְצָחק ְוֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ְּבִריתֹו ֶאת ַוִּיְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת

, ֶאְזּכֹר ְּבִריִתי ַאְבָרָהם ְּבִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת תְוָזַכְרִּתי ֶא 
  ב"ו מ"ויקרא כ          .ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹר

  :ואת ברית חורב

, אָֹתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ,ְוָזַכְרִּתי ָלֶהם ְּבִרית ִראׁשִֹנים
  ה"ו מ"ויקרא כ                  .'ֲאִני ה, ָלֶהם ֵלאלִֹהים ִלְהיֹות

  'ז ס"יחזקאל ט    .ַוֲהִקימֹוִתי ָלְך ְּבִרית עֹוָלם ,ְּבִריִתי אֹוָתְך ִּביֵמי ְנעּוָרִיְך  ְוָזַכְרִּתי ֲאִני ֶאת

  :החלק המצוטט א לפני"כי במזמור קי, וייתכן רמז לברית דוד

תהלים   .ִיְזּכֹר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו, ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו. 'ַחּנּון ְוַרחּום ה ,ֵזֶכר ָעָׂשה ְלִנְפְלאֹוָתיו
  'ה- 'א ד"קי

   :דודפתיחה של מופיע דברי 

  'א  א"תהלים קי    .ְּבסֹוד ְיָׁשִרים ְוֵעָדה, ֵלָבב- ְּבָכל' אֹוֶדה ה



קדום ביותר הפייטן ה(של יוסי בן יוסי בחירת הפסוקים במעניין ש. רית הכהונה לא מצאנוב ואולם
  :י זכרונות אחריםקבפסוהתהילים האחרונים  פסוקישני מוחלפים  )הידוע בשמו

  'ה ח"תהלים ק          .ָּדָבר ִצָּוה ְלֶאֶלף ּדֹור, ָזַכר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו

  'ד ב"ים עתהל   .ֶזה ָׁשַכְנָּת ּבֹו ַהר ִצּיֹון, ָּגַאְלָּת ֵׁשֶבט ַנֲחָלֶתךָ , ְזכֹר ֲעָדְתָך ָקִניָת ֶּקֶדם

  :המשך המזמור של הפסוק הראשוןו

ְלִיְׂשָרֵאל ְּבִרית  ,ְלחֹק ַיֲעקֹבַוַּיֲעִמיֶדָה לְ .ִיְׂשָחקּוְׁשבּוָעתֹו לְ  ַאְבָרָהם ֶאת ֲאֶׁשר ָּכַרת
ֲאֶׁשר  ַאֲהרֹן, ָׁשַלח מֶֹׁשה ַעְבּדֹו...   .ָּתֵרעּו-ְוִלְנִביַאי ַאל ,ְמִׁשיָחיִּתְּגעּו ִב  ַאל... . עֹוָלם
    .ָּבַחרּבֹו

  .שהזכרנו מופיעות כל הבריתות ,לפחות על פי נוסח זה, ואם כן
  

או האם יש כאן , ראית של פסוקים בהם מופיע השורש זכרקהאם ברכת זכרונות הינה רשימה א
  :ירמיהונביא אפשר למצוא פתרון בדברי ה? משהו משמעותי יותר

 ְּבִריִתי ַהּיֹום ְוֶאת ָּתֵפרּו ֶאת ִאם –' ה ה ָאַמרּכֹ  .ִיְרְמָיהּו ֵלאמֹור ֶאל 'ה ַוְיִהי ְּדַבר
, ָּדִוד ַעְבִּדי ְִּריִתי ֻתַפר ֶאתב ַּגם  .ָוַלְיָלה ְּבִעָּתם ּוְלִבְלִּתי ֱהיֹות יֹוָמם ,ְּבִריִתי ַהָּלְיָלה

ִיָּסֵפר ְצָבא  אֲאֶׁשר לֹ  .ְמָׁשְרָתי  ַהְלִוִּים ַהּכֲֹהִנים ְוֶאת ,ִּכְסאֹו לֹו ֵבן מֵֹלְך ַעל ִמְהיֹות
ַהְלִוִּים ְמָׁשְרֵתי  ְוֶאת, ֶזַרע ָּדִוד ַעְבִּדי ֵּכן ַאְרֶּבה ֶאת, ְולֹא ִיַּמד חֹול ַהָּים, ַהָּׁשַמִים

ְׁשֵּתי , ָהָעם ַהֶּזה ִּדְּברּו ֵלאמֹר ֲהלֹוא ָרִאיָת ָמה .ִיְרְמָיהּו ֵלאמֹר- ֶאל 'ה ַוְיִהי ְּדַבר  .אִֹתי
ַעִּמי ִיְנָאצּון ִמְהיֹות עֹוד ּגֹוי  ְוֶאת, ַוִּיְמָאֵסםָּבֶהם ' ַחר הַהִּמְׁשָּפחֹות ֲאֶׁשר ּבָ 

-ֻחּקֹות ָׁשַמִים ָוָאֶרץ לֹא, ִאם לֹא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה –' הּכֹה ָאַמר  .ִלְפֵניֶהם
ֶזַרע ַאְבָרָהם  ֶאל, ֶאְמַאס ִמַּקַחת ִמַּזְרעֹו מְֹׁשִלים ֶזַרע ַיֲעקֹוב ְוָדִוד ַעְבִּדי ַּגם  .ָׂשְמִּתי

  ו"כ- ט"ג  י"ירמיהו ל  .ְׁשבּוָתם ְוִרַחְמִּתים ָאִׁשיב ֶאת ִּכי   :ִיְׂשָחק ְוַיֲעקֹב

יום ולילה לא (" ברית נח ןהינ "אם לא בריתי יומם ולילה"ו "לבלתי היות יומם ולילה בעיתם"
 ןהינ" ויעקבאל זרע אברהם ישחק "ו  "לא ימד חול היםו אשר לא יספר צבא השמים". ")ישבותו

ברית  ןהינ" בהם' שתי המשפחות אשר בחר ה"ו  "ואת הלויים משרתי אותי". ברית בין הבתריםה
כלומר כל . ברית דוד ןהינ" כן ארבה את זרע דוד עבדי"ו " גם בריתי תפר את דוד עבדי. "הכהונה

  .כולן חלק מברית אחת שהלכה ונהיתה חזקה יותר עם הזמן, קשורותהבריתות 
בברית נח התחייבו הם לקיים מספר קטן של מצוות הכרחיות לקיום , הצד של בני האדםמבחינת 

, בצדקה ומשפט' בברית אברהם לקח הוא על עצמו ועל צאצאיו ללכת לפני ה, חיים מוסריים
ובבריתות לוי ודוד לקחו שתי משפחות , בברית חורב עם ישראל לקח על עצמו את מצוות התורה

ובית דוד למלך על , הכוהנים להקריב את הקרבנות ולהורות את העם( על עצמם חובות נוספות
ה אין אפשרות להרבות את זרעו של "מבחינת הבטחות הקב). העם בצדק ולשפוט משפט צדק

צאצאי אברהם לא אין אפשרות להגן על עם ישראל אם , אברהם מבלי לקיים את האנושות כולה
כמו כן ברית דוד תלויה  .תים ולמלכים אם אין עםכוהנים המשרמשמעות לואין , רבו ונהיו לעם
  .כי הרי על המלך להיוועץ בכהן נושא האורים והתומים, בברית הכהונה

  
  
  



 ֲאֶׁשר  .ָהֵעָדה ִאיׁש ַעלָּבָׂשר  ֱאלֵֹהי ָהרּוחֹת ְלָכל 'הִיְפקֹד  .ֵלאמֹר 'ה ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל
 'ה ְולֹא ִתְהֶיה ֲעַדת, ֶׁשר יֹוִציֵאם ַוֲאֶׁשר ְיִביֵאםֵיֵצא ִלְפֵניֶהם ַוֲאֶׁשר ָיבֹא ִלְפֵניֶהם ַואֲ 

ִאיׁש , נּון ְיהֹוֻׁשַע ִּבן ְלָך ֶאת ַקח – מֶֹׁשה ֶאל 'ה ַוּיֹאֶמר  .ָלֶהם רֶֹעה ַּכּצֹאן ֲאֶׁשר ֵאין
 ִלְפֵני ָּכלוְ  ְוַהֲעַמְדָּת אֹתֹו ִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן  .ָיְדָך ָעָליו ְוָסַמְכָּת ֶאת, רּוַח ּבֹו ֲאֶׁשר
ֲעַדת ְּבֵני  ְלַמַען ִיְׁשְמעּו ָּכל, ְוָנַתָּתה ֵמהֹוְדָך ָעָליו  .ְוִצִּויָתה אֹתֹו ְלֵעיֵניֶהם ,ָהֵעָדה
ִּפיו ֵיְצאּו  ַעל ',ה ִלְפֵני ְוִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ַיֲעמֹד ְוָׁשַאל לֹו ְּבִמְׁשַּפט ָהאּוִרים .ִיְׂשָרֵאל

  א"כ- ו"ז ט"במדבר כ      .ָהֵעָדה ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ִאּתֹו ְּבֵני הּוא ְוָכל, ִּפיו ָיבֹאּו ְוַעל

 – ֵאָליו 'ה ַוּיֹאֶמר ?ֵלאמֹר ַהֶאֱעֶלה ְּבַאַחת ָעֵרי ְיהּוָדה 'הֵכן ַוִּיְׁשַאל ָּדִוד ּבַ  ְיִהי ַאֲחֵריוַ 
  'א' ב' שמואל ב  .ַוּיֹאֶמר ֶחְברָֹנה ?ֶאֱעֶלה ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ָאָנה .ֲעֵלה

ָּדִוד  ֶאל 'הַוּיֹאֶמר  ?ֲהִתְּתֵנם ְּבָיִדי, ְּפִלְׁשִּתים ַהֶאֱעֶלה ֶאל, ֵלאמֹר' הַוִּיְׁשַאל ָּדִוד ּבַ 
  ט"י' ה' שמואל ב    .ַהְּפִלְׁשִּתים ְּבָיֶדךָ  ָנתֹן ֶאֵּתן ֶאת ִּכי, ֲעֵלה

א "כ' שמואל ב '  ְּפֵני ה ֵּקׁש ָּדִוד ֶאתַוְיבַ , ַוְיִהי ָרָעב ִּביֵמי ָדִוד ָׁשלֹׁש ָׁשִנים ָׁשָנה ַאֲחֵרי ָׁשָנה
  'א

  'א א"כ' י  שמואל ב"רש .שאל באורים: 'ויבקש דוד וגו

כי הרי ירמיהו מלמדנו , "ברית אבות לבנים תזכור"אין צורך לקבוע לאיזה ברית מתכוונים ב
ריב נחזור ונקייבנה בית המקדש ווכולן מבטיחות יום בו  .שהאחרונות מסתמכות על הראשונות

   .את קרבן מוסף של ראש חודש
  


