ויקח יעקב אבן
מוסף של ראש חודש

ִיבים
ַפּרָה ְלכָל תּוֹלְדוֹ ָתםִ .בּ ְהיוֹ ָתם ַמ ְקר ִ
ְמן כּ ָ
ָת ָתּ ,ז ַ
ַמּ ָך נ ָ
ָשׁים לְע ְ
ָאשׁי ֳחד ִ
ר ֵ
ַפּר ַבּ ֲעדָםִ .זכָּרוֹן ְל ֻכלָּם י ְ
וּשׂעִירֵי ַח ָטּאת ְלכ ֵ
ִב ֵחי רָצוֹן ְ
ְפנֶי ָך ז ְ
לָ
וּתשׁוּעַת
ִהיוְּ ,
ְבּ ַח ָחדָשׁ ְבּצִיּוֹן ָתּכִין וְעוֹלַת ראשׁ חוֹדֶשׁ ַנ ֲעלֶה ָעלָיו,
שׁם ִמיַּד שׂוֹנֵאִ .מז ֵ
ַפ ָ
נְ
ְשׁירֵי
ִשׂ ַמח ֻכּלָּנוּ .וּב ִ
וּבעֲבוֹדַת ֵבּית ַה ִמּ ְקדָּשׁ נ ְ
ֲשה ְברָצוֹןַ .
וּשׂעִירֵי ִעזִּים ַנע ֶ
ְ
אַה ַבת עוֹלָם ָתּ ִביא
ְבּ ֶח ָךֲ ,
ִפנֵי ִמז ְ
ִשׁ ָמעִים ְבּעִי ֶר ָךָ ,ה ֲאמוּרִים ל ְ
ָדּוִד ַע ְב ֶדּ ָך ַהנּ ְ
ַבּנִים ִתּזְכּוֹר.
ָהם וּ ְברִית אָבוֹת ל ָ
לֶ
כך נפתחת תפילת מוסף של ראש חודש לפי נוסח אשכנז .אין אנו יודעים מי הפייטן שניסח
פתיחה זאת ,אבל היא בוודאי קדומה ביותר ,לאור העובדה שהיא כמעט זהה בכל הנוסחים.
הבדלי הנוסח היחידים הינם :
וּשׂ ִעיר ִע ִזּים ביחיד במקום רבים
• וּ ְשׂ ִעיר ַח ָטּאת וכן ְ
ֻלּם ָהיָה או יִ ְה ֶיה ביחיד במקום יִ ְהיוּ רבים ,ולשון עבר במקום עתיד,
• ִז ָכּרון ְלכ ָ
יר ְך בעתיד פעיל )כבקשה?( במקום נפעל הווה.
ירי ָדּוִ ד ַע ְב ָדּ ְך נִ ְשׁ ַמע ְבּ ִע ָ
• וְ ִשׁ ֵ
מבחינות אחדות פתיחה זאת דומה לפתיחות של מוספים אחרים.
• היא מתחילה עם "מעין המאורע" ,בדומה למוסף לשבת "תכנת שבת רצית קרבנותיה" ,או
מוסף למועדים "ותתן לנו ה' אלקינו באהבה את יום ה"...
• היא מציגה את הקשר של העם עם היום ,בדומה למוסף למועדים "אתה בחרתנו מכל
העמים".
• היא מביעה תקווה לחידוש העבודה בבית הבחירה כדי שנוכל להקריב את מוסף היום,
בדומה לנוסח "יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ,שתעלנו לארצנו ותיטענו בגבולנו ,ושם נעשה
לפניך את קרבנות חובותינו".
ואולם מכל הבחינות האחרות הטקסט שלפנינו שונה מאד ממקביליו.
• כאשר המועדים האחרים חלים בשבת ,מסתפקים בהוספת איזכורי השבת ,ואילו בראש
חודש קיים טקסט שונה לגמרי עבור שבת – "אתה יצרת עולמך מקדם".
• במוסף לשבת מופיע "זכר למעשה בראשית" ובחגים "זכר ליציאת מצרים" ,ואילו כאן אין
זכר לביטוי דומה .אמנם מופיעה המילה זיכרון ,המקביל למילה זכר בקידוש של שבת –
זכרון למעשה בראשית לעומת זכר ליציאת מצרים .במפתיע אין הסבר על מה הזכרון,
אבל ברור שאין הזכרון לא למעשה בראשית ולא ליציאת מצרים.

ישנו הבדל משמעותי עוד יותר:
• הפתיחות האחרות מנוסחות בשפה ברורה ומובנת .ואילו בפתיחה כאן יש שרשרת של
ביטויים לא מובנים ,כגון
 oלעמך נתת – וכי אין לעמים אחרים ראשי חודשים ?
 oזמן כפרה – מאין אנחנו למדים כי ראש חודש הוא זמן כפרה ?
 oלכל תולדותם – מי הם התולדות כאן ?
 oזכרון לכולם – כולם ? למי הזכרון ?
 oתשועת נפשם – למה צריך תשועה לנפשם ?
 oמיד שונא – מי הוא השונא המסתורי הזה ?
 oעולת  ...ושעירי  ...למה עשר העולות בלשון יחיד ואילו שעיר יחיד ברבים ?
 oשירי דוד – וכי אין אומרים מזמורי תהלים במקדש בכל יום ?
 oאהבת עולם תביא להם – אהבה של מי למי ? ולבסוף
 oברית אבות לבנים תזכור – על איזה ברית מדובר ,מי האבות ומי הבנים ?
וכך עוד הרבה .בעצם ,נוסח הפתיחה תמוה ביותר ולגמרי לא מובן.
מתוך עיון בפירושים המופיעים בשולי כמה וכמה סידורים ,נמצא שלל הסברים למושגים הקשים.
לדוגמא ,לפי פירוש אחד תולדותם מתייחס לילדים קטנים שהינם בסכנה בהתחלת החודש
דווקא .השונא הינו השטן שמחפש להעניש את אותם הילדים הקטנים על עוונות אבותם .שירי
דוד הינם תהלים שהאבות צריכים לומר לכפר על עוונותם בחודש הקודם כדי להציל את בניהם
הקטנים .וכך הלאה הסברים מפולפלים המנותקים עד אין קץ מפשט נוסח התפילה.
בהמשך אסביר בפשטות את הנוסח של פתיחת תפילת המוסף בהתבסס על מקראות בעניין
ראש חודש .לפני הניתוח המילולי אפתח בהקדמה קצרה על אודות תפילת מוסף של ראש
חודש.

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

אנשי כנסת הגדולה תקנו תפילת מוסף וסמכוה רבנן אקורבנות.

ברכות כ"ו

כלומר ,שלא כמו תפילות שחרית ,מנחה ,וערבית ,המקבילים לקרבנות אבל אין בהן איזכור של
אותם הקרבנות בנוסח התפילה ,קבעו רבנן שיש צורך באסמכתא ,כלומר יש להזכיר בנוסח
התפילה את עניין הקרבן .האיזכור מבוצע על ידי הבאת הפסוקים המתאימים מפרשת פנחס.
יש גם התייחסות מיוחדת מזמן התנאים לתפילת מוסף בראש חודש:

כל שאין בו מוסף כגון חנוכה ופורים ,ערבית שחרית ומנחה מתפלל שמונה
עשרה ואומר מעין המאורע בהודאה ,ואם לא אמר מעין המאורע מחזירין אותו.
וכל שיש בו מוסף ,כגון ראש חדש וחולו של מועד ,שחרית ומנחה מתפלל שמונה
עשרה ואומר קדושת היום בעבודה .תוספתא פרק ג' י"ד

עדות זאת מעידה רק על נוסח שחרית ומנחה של אותו יום בו נאמרת תפילת מוסף ,אבל אינה
חושפת את נוסח תפילת המוסף.
מה שניתן להסיק הוא שנוסח תפילת מוסף הכיל אזכור האסמכתא "מעין המאורע" ,כי אחרת
למה צריך לומר מעין המאורע בתפילות האחרות כאשר אין מתפללים מוסף ?
מתקופת האמוראים יש לנו שתי עדויות שונות על נוסח החתימה של הברכה האמצעית של
תפילת מוסף של ראש חודש.

מח ֵדש חדשים" .רבי חייא בר אשי
רבי יוסי בר נהורייא אמר "מקדש ישראל ַ
אמר מקדש ישראל וראשי חדשים .תלמוד ירושלמי ברכות ט' הלכה ב
וגרסא מלאה יותר לרישא מצוטטת בספר "אור זרוע" לר' יצחק בן משה )המאה ה: (13

רבי יוסי בר נהורייא אמר  -כי בישראל עמך בחרת מכל העמים וחוּקי ראשי
מח ֵדש חדשים.
חדשים להם קבעת ,ברוך מקדש ישראל ו ַ
כמו כן דנים האמוראים בנוסח החתימה כאשר ראש חודש חל בשבת.

מוספי שבת ומוספי ראש חדש מי קודם? ר' ירמיה סבר מימר מוספי שבת
ומוספי ר"ח ,מוספי ר"ח קודמין .חייליה דר' ירמיה מה דא שירו של שבת ושירו
של ראש חדש ,שירו של ראש חדש קודם .א"ר יוסי שנייא דא"ר חייה בשם ר'
יוחנן  -כדי לפרסמו ולהודיע שהוא ראש חדש .ירושלמי סוכה ה' הלכה ו'
אין בתלמוד הנחיות נוספות .היום אנחנו יודעים מקטעי גניזה שהנוסח שהיה נהוג בזמן הבית
אינו דומה לנוסח הנמצא לפנינו היום .מסתבר שבמקור הנוסח היה דומה יותר למוסף החגים
)אתה בחרתנו( .לעומת זאת ,בסידורי רב עמרם גאון ורב סעדיה גאון יש כבר נוסחים הדומים
מאד לנוסח הנמצא בידינו.

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

ראשי חדשים לעמך נתת זמן כפרה לכל תולדותם ,להיות מקריבים לפניך זבחי
רצון שעירי חטאת לכפר בעדם ,זכרון לכולם יהיו ,תשועת נפשם מיד שונא.
מזבח חדש בציון תכין ,עולת ראש חדש נעלה עליו ,שעיר עזים נעשה ברצון,
ובעבודת בית המקדש נשמח כולנו ,שירי דויד נשמע בעירך הנאמרים לפני
מזבחך ,אהבת עמך תביא להם וברית אבות לבנים תזכור .אז ישישו עמך ועדתך
בעשותם קרבנם על גבי מזבחך.
סידור הרב סעדיה גאון
נעבור לניתוח נוסח הפתיחה מילה אחר מילה.

ָת ָתּ
ַמּ ָך נ ָ
ָשׁים ְלע ְ
ָאשׁי ֳחד ִ
ר ֵ
כבר בארבע המילים הראשונות מתעוררות שתי שאלות.
הראשונה  :למה "ראשי חודשים" ברבים ולא "ראש חודש" ביחיד ? ברור שיש הרבה ראשי
חודשים בשנה ,אבל יש עוד יותר שבתות ,ובמוסף לשבת נאמר :
ִתכּנת שבת רצית קרבנותיה בלשון יחיד ,ולא תיכנת שבתות רצית קרבנותיהן בלשון רבים.
והשאלה השניה :מהו מקור לרעיון שה' נתן דווקא לעמו את ראשי החודשים ולא לכלל בני אנוש?
נתחיל עם עניין לשון הרבים .עלינו לזכור שהפתיחות לכל תפילות המוסף הינן מבוא לפסקה
מפרשת פנחס המתאר את קרבנות היום .לגבי ראש חודש אומר הכתוב:

יכם ַתּ ְק ִריבוּ ע ָֹלה ַלה'
אשׁי ָח ְד ֵשׁ ֶ
וּב ָר ֵ
ְ

במדבר כ"ח י"א

בלשון רבים ,ואילו לגבי שבת נוקט הכתוב בלשון יחיד:

ימם
וּביוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ְשׁנֵי ְכ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה ְתּ ִמ ִ
ְ

במדבר כ"ח ט''

ברור איפוא שנקט מחבר התפילה בלשון הכתוב.
ניגש לשאלה השניה .אנחנו מבחינים שבפסוק כתוב ובראשי חדשיכם .הכתוב אומר לנו שבמובן
כלשהו ראשי החודשים הינם של העם המקריב את הקרבנות ,כלומר של עם ישראל .נוסח זה
הינו שונה מהנוסח המצוי אצל שבת והחגים האחרים בפרשת פנחס .בפסוק המקביל לגבי שבת
לא כתוב ביום שבתכם ,ולגבי פסח לא כתוב פסחכם ! לגבי שבועות כן כתוב שבועותיכם ,ונסביר
את המשותף בינו לבין ראש חודש בהמשך.
כמו כן ,בפרשת אמור ,בה אין זכר לקרבן ראש חודש ,כתוב :

ֲדי ה' ֲא ֶשׁר
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם מוֹע ֵ
וַיְ ַד ֵבּר ה' ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרַ .דּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַ
וּביּוֹם
אכהַ ,
ָמים ֵתּ ָע ֶשׂה ְמ ָל ָ
ֲדיֵ .שׁ ֶשׁת י ִ
ִתּ ְק ְראוּ א ָֹתם ִמ ְק ָר ֵאי ק ֶֹדשֵׁ ,א ֶלּה ֵהם מוֹע ָ
אכה לֹא ַתעֲשׂוַּ ,שׁ ָבּת ִהוא ַלה' ְבּכֹל
יעי ַשׁ ַבּת ַשׁ ָבּתוֹן ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשָׁ ,כּל ְמ ָל ָ
ַה ְשּׁ ִב ִ
ֲדי ה' ִמ ְק ָר ֵאי ק ֶֹדשֲׁ ,א ֶשׁר ִתּ ְק ְראוּ א ָֹתם ְבּמוֹע ָ
יכםֵ .א ֶלּה מוֹע ֵ
מוֹשׁב ֵֹת ֶ
ְ
ֲדם .ויקרא כ"ג
א'-ד'

כלומר שבת ,וכן בהמשך פסח ,שבועות ,ראש השנה ,יום כיפור ,וסוכות ,כולם הם מועדי ה',
"אלה הם מועדי" .ראשי החודשים אינם נכללים ברשימת מועדי ה' ,ולכן הינם ממין אחר.
הסיבה לכך שראשי החודשים נתונים לעם ישראל ברורה .עם ישראל קובע את מועדו של ראש
חודש – בימי קדם על ידי ראייה ,ובימינו על ידי החישוב .כלומר הקב"ה נתן לעם ישראל את
החופש לקבוע מתי יחול ראשי חודש .בעניין זה ראש חודש הינו שונה מהותית משבתות ומועדים
אחרים .ה' בעצמו קבע מתי חל שבת עוד בימי בראשית .לאחר קביעת ראש החודש על ידי עם
ישראל ,ה' קבע ביציאת מצרים שפסח הינו בחודש הראשון בארבעה עשר יום לחודש .ואילו
קביעת ראש חודש מסורה בצורה מוחלטת לעם ישראל.

זכורים היטב פעמים שנפלו ויכוחים בין חכמים בעניין קביעת המולד ,והוכרע להלכה שלסנהדרין
זכות בלעדית לקדש את החודש .מפורסם שרבן גמליאל קיבל עדויות מפוקפקות לגבי ראיית
המולד ,ובמיוחד זכור הריב על כך עם רבי יהושוע :

ועוד באו שניים ואמרו ראינוהו בזמנו ובלילי עיבורו לא נראה ,וקיבלם רבן
גמליאל .אמר רבי דוסא בן הרכינס ,עדי שקר הם! היאך מעידים על האישה
שילדה ולמחר כרסה בין שיניה? אמר לו רבי יהושוע ,רואה אני את דבריך.
שלח לו רבן גמליאל ,גוזר אני עליך שתבוא אצלי במקלך ובמעותיך ביום שחל
יום הכיפורים להיות בחשבונך .הלך ומצאו רבי עקיבה מצר .אמר לו ,יש לי
ללמוד שכל מה שעשה רבן גמליאל עשוי ,שנאמר "אלה מועדי ה' מקראי קודש
אשר תקראו אותם" " -אשר תקראו אותם" ,בין בזמנן בין שלא בזמנן ,אין לי
מועדות אלא אלו .בא לו אצל רבי דוסא בן הרכינס .אמר לו ,אם באים אנו לדון
אחר בית דינו של רבן גמליאל ,צריכין אנו לדון אחר כל בית דין ובית דין שעמד
מימות משה ועד עכשיו ,שנאמר "ויעל משה ,ואהרון ,נדב ,ואביהוא ,ושבעים,
מזקני ישראל" .למה לא נתפרשו שמותן של זקנים? אלא ללמדך ,שכל שלושה
ושלושה שיעמדו בית דין על ישראל ,הרי הם כבית דינו של משה .נטל מקלו
ומעותיו בידו ,והלך ליבנה אצל רבן גמליאל ביום שחל יום הכיפורים להיות
בחשבונו.
משנה מסכת ראש השנה פרק ב'
ומה לגבי ימינו שאין קביעת החודש על ידי ראיית המולד? האם הקביעה בידי עם ישראל היתה
רק בימי קדם ,והיום נוטלה הקביעה מאיתנו והינה אוטומטית לפי הלוח הקבוע? הרמב"ם קובע:

ודבר זה הלכה למשה מסיני הוא  -שבזמן שיש סנהדרין ,קובעין על הראייה,
ובזמן שאין שם סנהדרין ,קובעין על חשבון זה שאנו מחשבין בו היום.
רמב"ם משנה תורה הלכות קידוש החודש ה' ב'

בכל זאת התשובה הינה שלילית .גם היום הקביעה בידי ישראל כי עצם שיטת החישוב גם היא
נקבעה על ידי העם דרך חכמיו ,וניתן באופן עקרוני לשנות את דרך החישוב כאשר יהיה צורך
בכך .השינוי האחרון בלוח התרחש בשנת ד'תרפ"ב ) (922-921בה נפלה מחלוקת בין גאון ארץ
ישראל בן מאיר )שהיה מצאצאי הנשיאים מבית הלל( לבין חכמי בבל ,בעניין דחיית ראש השנה
)שהינה קביעת ראש חודש תשרי לפי החישוב( .עד לאותו זמן היה ברור לכל שקביעות השנה
נמסרה מארץ ישראל ונתקבלה בכל תפוצות ישראל ,כפי שקובע הרמב"ם:

אין מחשבין וקובעין חודשים ומעברין שנים אלא בארץ ישראל ,שנאמר "כי
מציון תצא תורה ,ודבר ה' מירושלים" .ואם היה אדם גדול בחכמה ,ונסמך
בארץ ישראל ,ויצא לחוצה לארץ ,ולא הניח בארץ ישראל כמותו  -הרי זה מחשב
ומע ֵבּר שנים בחוצה לארץ; ואם נודע לו שנעשה בארץ ישראל
וקובע חודשים ַ
ולע ֵבּר,
אדם גדול כמותו ,ואין צריך לומר גדול ממנו  -הרי זה אסור לקבוע ַ
בחוצה לארץ; ואם עבר וקבע ועיבר ,לא עשה כלום .רמב"ם הלכות קידוש החודש

פרק א הלכה ח'

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

מחשבין את תולדתו :נולד קודם חצות – בידוע שנראה סמוך לשקיעת החמה;
לא נולד קודם חצות – בידוע שלא נראה סמוך לשקיעת החמה.
בבלי מסכת ראש השנה כ:

ואילו המסורת שהיתה בידי בן מאיר היתה ש"מולד זקן" אינו חל אלא לאחר חצות היום ועוד
תרמ"ב ) (642חלקים ,כלומר כחצי שעה יותר מאוחר מהמסורת הבבלית .בשנת ד'תרפ"ב
המולד חל בשבת  237חלקים אחר חצות היום .ולכן ,על פי בין מאיר לא היתה דחיית מולד זקן,
וראש השנה היתה בשבת .ואילו לפי חכמי בבל היתה דחיית מולד זקן וראש השנה נדחתה ליום
א' ,ובגלל דחיית "לא אדו ראש" ליום ב' .וכך במשך כמה שנים חגגו יהודי ארץ ישראל ויהודי
התפוצות את החגים בימים שונים!
באותה תקופה ר' סעדיה גאון ,שנולד במצרים ולמד תקופה מסויימת אצל בן מאיר בארץ ישראל,
הגיע לבבל .בעצת ראש הגולה דוד בן זכאי )מזרע בית דוד( כתב הרס"ג אגרת לבן מאיר בנסיון
לשכנעו לחזור בו .ואולם בן מאיר ענה באגרת מפורטת ,והוסיף שאין לחכמי בבל זכות לקבוע את
מהלך הלוח בחו"ל .לאחר מכן כתב הרס"ג את טיעונין ב"ספר המועדים" ,ושלח אגרות לכל
היהודים לשכנעם לנהוג על פיו.
בסופו של דבר בן מאיר חזר בו לאחר קבלת אגרות תחנונים מכל קצוות תבל ,ובשנת ד'תרפ"ה,
בה הסכימו שתי השיטות ,התאחדו הקהילות .הרס"ג נמנה לגאון סורא למרות שלא היה מצאצאי
האמוראים כנהוג ,ולהלכה אנחנו נוהגים היום לפי מסורת בבל.
הזכרנו שבדומה לראש חודש ,לגבי חג השבועות כתוב בשבועותיכם.

יכם.
יב ֶכם ִמנְ ָחה ֲח ָד ָשׁה ַליהוָה ְ -בּ ָשׁ ֻבע ֵֹת ֶ
כּוּרים ְבּ ַה ְק ִר ְ
וּביוֹם ַה ִבּ ִ
ְ

במדבר כ"ח כ"ו

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

נוּפהֶ ,שׁ ַבע ַשׁ ָבּתוֹת
יא ֶכם ֶאת ע ֶֹמר ַה ְתּ ָ
וּס ַפ ְר ֶתּם ָל ֶכם ִמ ָמּ ֳח ַרת ַה ַשּׁ ָבּתִ ,מיּוֹם ֲה ִב ֲ
ְ
ְתּ ִמימֹת ִתּ ְהיֶינָה .ויקרא כ"ג ט"ו
ית
ִשׁ ְב ָעה ָשׁ ֻבעֹת ִתּ ְס ָפּר ָל ְךֵ ,מ ָה ֵחל ֶח ְר ֵמשׁ ַבּ ָקּ ָמהָ ,תּ ֵחל ִל ְספֹּר ִשׁ ְב ָעה ָשׁבֻעוֹת .וְ ָע ִשׂ ָ
ֻעוֹת דברים ט"ז ט'  -י'
ַחג ָשׁב
אמנם חכמינו קשרו את מועד תחילת ספירת העומר בתאריך קבוע – ממחרת הפסח ,כלומר
ביום השני של החג ,אבל קביעה זאת היתה שנויה במחלוקת .לעומת חז"ל קבעו הצדוקים שיש
לפרש את הביטוי ממחרת השבת כפשוטו ,וכך התחילו בספירה במוצאי שבת שלאחר יום א'
של פסח .אם כן ,כדעת הצדוקים )ובעקבותיהם הבייתוסים והקראים( אין תאריך קבוע לחג
השבועות ,והספירה של ספירת העומר אינה טכנית גרידא .לפי הבנתם ,התורה לא קבעה את
התאריך המדוייק של שני מועדים ,יום טכס הנפת העומר ,וחג השבועות .ולדעתם היה חשוב
שהראשון לא יחול בשבת כדי למנוע חילול שבת בפרהסיה הכרוך בקצירת העומר.

כיון שחשיכה ,אומר להן בא השמש? אומרין הין! בא השמש? אומרין הין! בא
השמש? אומרין הין! מגל זו? אומרין הין! מגל זו? אומרין הין! קופה זו? אומרין
הין! קופה זו? אומרין הין! בשבת ,אומר להן שבת זו? אומרין הין! שבת זו?
אומרין הין! אקצור? והן אומרין לו קצור! שלושה פעמים על כל דבר ודבר ,והן
אומרין הין ,הין ,הין .כל כך למה? מפני הבייתוסיין ,שהיו אומרין אין קצירת
העומר במוצאי יום טוב .משנה מנחות פרק י' משנה ג'

אמנם בימינו ,הלוח הקבוע מונע מיום ב' של פסח לחול בשבת ,אבל בזמן המשנה הדבר יכול
היה להתרחש .לפי המשנה יצאו גם בשבת מחוץ לירושלים וקצרו שלוש הסאין של ביכורים
והביאו חזרה למקדש .בשדה הקוצר אפילו חוזר שלוש פעמים על השאלה "האם היום שבת?"
ואח"כ על השאלה "האם בכל זאת אקצור?" והעם עונה לו כן .ברור שבתוך המקדש עבודות היום
דוחות את השבת ,אבל היו שרצו להימנע מפעולות אלו במדינה .לעומתם ,חכמים ראו את
הפעולות החקלאיות בארץ ישראל כחשובות מספיק לאפשר דחיית שבת מפניהן ,ובכך העם
הסכים ובחר לקיים את הנפת העומר ביום ב' של פסח )אף אם הוא חל בשבת( ואת חג
השבועות ביום ו' בסיון.

ַפּרָה
ְמן כּ ָ
זַ
מהיכן לקח מחבר הפתיחה שמטרת ראש חודש כפרה? הדבר בוודאי נובע מהקרבת קרבן
חטאת בראש חודש:

וּשׂ ִעיר ִע ִזּים ֶא ָחד ְל ַח ָטּאת ַלה'
ְ

במדבר כ"ח ט"ו

ואולם בכל החגים נקרב קרבן חטאת זהה ,ובחלקם אף כתוב במפורש שחטאת זאת הינה
לכפרה:

יכם
ֲל ֶ
וּשׂ ִעיר ַח ָטּאת ֶא ָחדְ ,ל ַכ ֵפּר ע ֵ
בפסחְ :
יכם
ֲל ֶ
בשבועותְ :שׂ ִעיר ִע ִזּים ֶא ָחדְ ,ל ַכ ֵפּר ע ֵ
יכם
ֲל ֶ
וּשׂ ִעיר ִע ִזּים ֶא ָחד ַח ָטּאתְ ,ל ַכ ֵפּר ע ֵ
בראש השנהְ :
ֻרים
ביום כיפורְ :שׂ ִעיר ִע ִזּים ֶא ָחד ַח ָטּאתִ ,מ ְלּ ַבד ַח ַטּאת ַה ִכּפּ ִ
וּשׂ ִעיר ִע ִזּים ֶא ָחד ַח ָטּאת
בכל ימי סוכותְ :
וּשׂ ִעיר ַח ָטּאת ֶא ָחד
בשמיני עצרתְ :
ואם אין אנו רגילים לקרא לפסח ושבועות "זמן כפרה" ,על אף הציון המפורש ששעיר חטאתם בא
לכפר ,למה לנו להסיק שמטרתו המיוחד של ראש חודש הינה זמן כפרה ? ההסבר הפשוט
ביותר הינו שאין חטאות ציבור בחול ובשבת ,ולכן חטאת הציבור התדיר ביותר הינו של ראש
חודש .ולכן ראש חודש ,שאין לו הלכות מיוחדות כגון אכילת מצה ,תקיעה בשופר ,או נטילת
לולב ,אבל יש בו הקרבת חטאת ציבור ,נתפש בעיני ציבור באי המקדש כזמן כפרה.
בנוסף להסבר הפשוט הזה ,ישנו הסבר נוסף .בפרק הראשון של מסכת שבועות ,דנה המשנה
באמצעים לכפר על חטאים .וכך לשון המשנה :

כל שיש בה ידיעה בתחילה ,וידיעה בסוף ,והעלם בינתיים  -הרי זה בעולה
ויורד .אם יש בה ידיעה בתחילה ,ואין בה ידיעה בסוף  -השעיר הנעשה בפנים
ויום הכיפורים תולה עד שתיוודע לו ,ויביא בעולה ויורד.
אין בה ידיעה בתחילה ,אבל יש בה ידיעה בסוף  -השעיר הנעשה בחוץ ויום
הכיפורים מכפר .שנאמר "מלבד חטאת הכיפורים" .על שזה מכפר ,זה
מכפר .מה הפנימי אינו מכפר אלא על דבר שיש בו ידיעה ,אף החיצון אינו מכפר
אלא על דבר שיש בו ידיעה.

על שאין בה ידיעה לא בתחילה ולא בסוף  -שעירי רגלים ושעירי ראשי חודשים
מכפרין ,דברי רבי יהודה .רבי שמעון אומר  -שעירי רגלים מכפרין ,אבל לא
שעירי ראשי חודשים .ועל מה שעירי ראשי חודשים מכפרין? על טהור שאכל
טמא .רבי מאיר אומר  -כל השעירים כפרתן שווה על טומאת מקדש וקודשיו.
שהיה רבי שמעון אומר  -שעירי ראשי חודשים מכפרין על טהור שאכל טמא,
ושל רגלים מכפרין על שאין בה ידיעה לא בתחילה ולא בסוף ,ושל יום הכיפורים
מכפרין על שאין בה ידיעה בתחילה ,אבל יש בה ידיעה בסוף .אמרו לו  -מה הן
שיקרבו זה בזה? אמר להן  -יקרבו .אמרו לו  -הואיל ואין כפרתן שווה היאך הן
קרבין? אמר להן  -כולם באים לכפר על טומאת מקדש וקודשיו.
רבי שמעון בן יהודה אומר משמו  -שעירי ראשי חודשים מכפרין על הטהור
שאכל טמא .מוסיף עליהם של רגלים ,שהן מכפרין על הטהור שאכל טמא ,ועל
שאין בה ידיעה לא בתחילה ולא בסוף .מוסיף עליהן של יום הכיפורים ,שהוא
מכפר על טהור שאכל טמא ,ועל שאין בה ידיעה לא בתחילה ולא בסוף ,ועל
שאין בה ידיעה בתחילה אבל יש בה ידיעה בסוף .אמרו לו  -אומר היה שיקרבו
זה בזה? אמר להן  -הין .אמרו לו  -אם כן יהיו של יום הכיפורים קרבין בראשי
חודשים ,אבל היאך של ראשי חודשים קרבין ביום הכיפורים לכפר כפרה שאינה
שלהם? אמר להם  -כולם באים לכפר על טומאת מקדש וקודשיו.
משנה שבועות פרק א משניות ב'-ה'

החוטא בשוגג ונודע לו על חטאתו מביא קרבן חטאת יחיד .אבל מי שלא נודע לו שחטא ,לא יידע
להביא קרבן ,ולא יתכפר לו! לשם כך באות חטאות ציבור .לפי רבי יהודה שעיר החטאת של ראש
חודש בא לכפר על חטאים שהחוטא לא ידע עליהם בעת המעשה ,ובנוסף לא נודע לו עליהם
אחר כך .ואילו אם נודע לו אחר כך שחטא ,רק שעיר החטאת של יום כיפור מכפר .ומקובל
שבמלוקת בין רבי יהודה לבין רבי מאיר או רבי שמעון שההלכה כרבי יהודה .ואם כך ,כוונת
הפתיחה למוסף של ראש חודש הינה שמהות ראש חודש זמן כפרה על חטאים שאין יודעים
עליהם לא בשעת העבירה ולא לאחר מכן .וכך דומה ראש חודש ליום הכיפורים!
גם רבי שמעון וגם רבי מאיר חולקים על רבי יהודה .רבי שמעון )בר יוחאי( סובר שקרבנות
החטאת של הרגלים באים לכפר על כל חטאים שלא נודע עליהם ,ואילו קרבן החטאת של ראש
חודש מוגבל לכפר על אכילת דבר טמא .רבי שמעון בן יהודה מסביר שכוונתו של רבי שמעון היא
שיש סולם של קרבנות חטאת .השלב הקל ביותר הינו חטאת של ראש חודש שמכפר רק על
אכילת דבר טמא .גבוה יותר הינו השלב של חטאת הרגלים שמכפר גם על חטאים שלא יודעים
עליהם .השלב הגבוה ביותר הינו של חטאת יום כיפור המכפר על שני הדברים האלה ואף על
חטאים שנועים עליהם לאחר מעשה .רבי מאיר אינו דורש סולם של קרבנות חטאת ,אלא סובר
של כל קרבנות חטאת שווים ומכפרים על טומאת המקדש.
מה טעמו של רבי יהודה ולמה חולקים עליו? יש הסבר לסברת ר' יהודה גם בבלי וגם בירושלמי:

על שאין בה ידיעה בתחילה ולא בסוף שעירי רגלים ושעירי ראשי חדשים
מכפרין ,דברי ר' יהודה .א"ר יהודה אמר שמואל – מאי טעמא דר' יהודה? אמר
קרא "ושעיר עזים אחד לחטאת לה'" .חטא שאין מכיר בו אלא ה' יהא שעיר זה
מכפר .בבלי שבועות ט.
ר' לעזר בשם ר' הושעיה  -טעמא דרבי יהודה "ושעיר עזים חטאת לה'" חטא
שאין יודע בו אלא ה' ,שעיר זה מכפר .ירושלמי שבועות פרק א הלכה ד'

לפי הסבר שני התלמודים רבי יהודה שם לב לתוספת של מילה אחת במקרא שאינה מופיעה
וּשׂ ִעיר ִע ִזּים ֶא ָחד ְל ַח ָטּאת ַלה' ,ודרש ר'
אצל אף חג אחר .לגבי ראש חודש התורה אומרת ְ
יהודה ששעיר חטאת זה מכפר על חטאים שאין לאדם החוטא ידיעה עליהם ,אלא רק לה' יש
ידיעה עליהם.
ואיך מתרצים החולקים על רבי יהודה את תוספת המילה לה'? אין הסבר במקום ,אבל יש מדרש
מפורסם המבוסס על אותה תוספת מילה ,היכול להסביר את עמדתם של ר' מאיר ור' שמעון.

רבי שמעון בן פזי רמי  -כתיב "ויעש אלהים את שני המאורות הגדולים" וכתיב
"את המאור הגדול ואת המאור הקטן" .אמרה ירח לפני הקב"ה – ריבונו של
עולם ,אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד? אמר לה  -לכי ומעטי את
עצמך! אמרה לפניו  -ריבונו של עולם ,הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון אמעיט את
עצמי? אמר לה  -לכי ומשול ביום ובלילה! אמרה ליה  -מאי רבותיה דשרגא
בטיהרא מאי אהני" אמר לה  -זיל לימנו בך ישראל ימים ושנים! אמרה ליה -
יומא נמי אי אפשר דלא מנו ביה תקופותא דכתיב והיו לאותות ולמועדים
ולימים ושנים .זיל ליקרו צדיקי בשמיך  -יעקב הקטן שמואל הקטן דוד הקטן!
חזייה דלא קא מיתבא דעתה .אמר הקב"ה  -הביאו כפרה עלי שמיעטתי את
הירח .והיינו דאמר רבי שמעון בן לקיש מה נשתנה שעיר של ראש חדש שנאמר
בו לה' אמר הקב"ה שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירח .בבלי חולין ס:
יש לשים לב לכמה דברים כאן .מיעוט הירח יכול להתפרש כמיעוטו בזמן ראשית העולם ביחס
לשמש ,וניתן להבינו גם כמיעוט המתרחש כל חודש מחדש עד להיעלמותו של הירח בזמן
המולד .שנית ,האמירה שישראל ימנו את הימים ושנים על פי הירח מתאימה למה שדיברנו לעיל
שישראל קובעים את ראשי החדשים.
לפי מדרש זה ראש חודש הינו אכן זמן כפרה ,אבל לא זמן כפרה לעם ישראל כי אם זמן כפרה
כביכול של הקב"ה על שמיעט את הירח ,דבר המסביר את הביטוי חטאת לה'! אם כן ,איך זה
מסתדר עם ההמשך "לכל תולדותם" שנראה מכוון לכפרה על תולדות ישראל? אם נקבל את
הגישה הזאת הכוונה ב"תולדות" הינה דומה למשמעותו בפסוק

אָרץ ְבּ ִה ָבּ ְראָםְ ,בּיוֹם עֲשׂוֹת ה' ֱאל ִֹהים ֶא ֶרץ וְ ָשׁ ָמיִ ם.
תוֹלדוֹת ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ָה ֶ
ֵא ֶלּה ְ

בראשית ב ד'

כלומר כפרה להתרחשויות של מעשה בראשית.
נראה שמחבר הפתיחה למוסף לא קיבל את הגישה הזאת .אם כך היתה כוונתו ב"זמן כפרה"
היה עליו לשלב בפתיחה "זכר למעשה בראשית" ,כפי שמופיע במוסף של שבת!
ברצוני להציע הסבר נוסף .בראש חודש הראשון שבו הקריבו חטאת הציבור ,אירע תקלה
בהקרבתה .וכך כתוב:

ית ָמר ְבּנֵי
וְ ֵאת ְשׂ ִעיר ַה ַח ָטּאת ָדּרֹשׁ ָדּ ַרשׁ מ ֶֹשׁה וְ ִהנֵּה שׂ ָֹרף ,וַיִּ ְקצֹף ַעל ֶא ְל ָעזָר וְ ַעל ִא ָ
דּוּע לֹא ֲא ַכ ְל ֶתּם ֶאת ַה ַח ָטּאת ִבּ ְמקוֹם ַהקּ ֶֹדשׁ? ִכּי ק ֶֹדשׁ
נּוֹת ִרםֵ ,לאמֹרַ .מ ַ
אַהרֹן ַה ָ
ֲ
יהםִ ,ל ְפנֵי ה'.
ֲל ֶ
ָתן ָל ֶכם ָל ֵשׂאת ֶאת עֲוֹן ָה ֵע ָדהְ ,ל ַכ ֵפּר ע ֵ
ָק ָד ִשׁים ִהוא! וְ א ָֹתהּ נ ַ
ויקרא י' ט"ז-י"ז

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

אַהרֹן –
ֹאמר ֶאל ֲ
וּל ִז ְקנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאלַ .ויּ ֶ
וּל ָבנָיו ְ
אַהרֹן ְ
וַיְ ִהי ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י ָק ָרא מ ֶֹשׁה ְל ֲ
ַקח ְל ָך ֵעגֶל ֶבּן ָבּ ָקר ְל ַח ָטּאת וְ אַיִ ל ְלע ָֹלה ְתּ ִמ ִ
ימם ,וְ ַה ְק ֵרב ִל ְפנֵי ה' .וְ ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ימם ְלע ָֹלה .וְ שׁוֹר
ָכ ֶבשׂ ְבּנֵי ָשׁנָה ְתּ ִמ ִ
ְתּ ַד ֵבּר ֵלאמֹרְ :קחוּ ְשׂ ִעיר ִע ִזּים ְל ַח ָטּאת וְ ֵעגֶל ו ֶ
וּמנְ ָחה ְבּ ָ
וָאַיִ ל ִל ְשׁ ָל ִמיםִ ,ל ְזבּ ַֹח ִל ְפנֵי ה'ִ ,
יכם.
לוּלה ַב ָשּׁ ֶמןִ ,כּי ַהיּוֹם ה' נִ ְראָה ֲא ֵל ֶ

ויקרא ט' א'-די

השני הינו השעיר שהקריב נחשון בן עמינדב ,נשיא יהודה.

הוּדה .וְ ָק ְר ָבּנוֹ
ָדב ְל ַמ ֵטּה יְ ָ
ַחשׁוֹן ֶבּן ַע ִמּינ ָ
וַיְ ִהי ַה ַמּ ְק ִריב ַבּיּוֹם ָה ִראשׁוֹן ֶאת ָק ְר ָבּנוֹ :נ ְ
אַחתְ ,שׁל ִֹשׁים ֵ
ֲרת ֶכּ ֶסף ַ
ַקע ַ
וּמאָה ִמ ְשׁ ָק ָלהִּ ,מ ְז ָרק ֶא ָחד ֶכּ ֶסף ִשׁ ְב ִעים ֶשׁ ֶקל ְבּ ֶשׁ ֶקל
ָהב ְמ ֵלאָה
ֲשׂ ָרה ז ָ
אַחת ע ָ
לוּלה ַב ֶשּׁ ֶמן ְל ִמנְ ָחהַ .כּף ַ
ֵיהם ְמ ֵל ִאים ס ֶֹלת ְבּ ָ
ַהקּ ֶֹדשְׁ ,שׁנ ֶ
ְקט ֶֹרתַ .פּר ֶא ָחד ֶבּן ָבּ ָקר ,אַיִ ל ֶא ָחדֶ ,כּ ֶבשׂ ֶא ָחד ֶבּןְ -שׁנָתוְֹ ,לע ָֹלהְ .שׂ ִעיר ִע ִזּים ֶא ָחד
תּוּדים ֲח ִמ ָשּׁהְ ,כּ ָב ִשׂים ְבּנֵי
ילם ֲח ִמ ָשּׁהַ ,ע ִ
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים ָבּ ָקר ְשׁנַיִ םֵ ,א ִ
וּלז ַ
ְל ַח ָטּאתְ .
ָדב.
ַחשׁוֹן ֶבּן ַע ִמּינ ָ
ָשׁנָה ֲח ִמ ָשּׁה ,זֶה ָק ְר ַבּן נ ְ
במדבר ז' י"ב-י"ז
והשלישי ,שעיר החטאת של ראש חודש .רש"י ,ורוב המפרשים מסיקים שהשעיר ששוֹרף היה
שעיר של ראש חודש ,ושבני אהרון שרפו אותו משום שסברו שלא ראוי להם לאכל אותו בעודם
מתאבלים על אחיהם נדב ואביהו.
לעניות דעתי יש הסבר נוסף לסברת אלעזר ואיתמר )ואולי אהרון בעצמו הורה על כך( .הפסוק
אומר ששעיר החטאת של ראש חודש הינו שעיר חטאת לה' .הנוסח דומה למדי לשעיר החטאת
של יום הכיפורים ,הנקרא השעיר הנשרף :

גוֹרל ֶא ָחד ַל ֲעזָאזֵל .וְ ִה ְק ִריב
גּוֹרל ֶא ָחד לה' ,וְ ָ
ירם גּ ָֹרלוֹתָ ,
אַהרֹן ַעל ְשׁנֵי ַה ְשּׂ ִע ִ
ָתן ֲ
וְ נ ַ
שׂהוּ ַח ָטּאת .ויקרא ט"ז ח'-ט'
גּוֹרל לה' ,וְ ָע ָ
אַהרֹן ֶאת ַה ָשּׂ ִעיר ֲא ֶשׁר ָע ָלה ָע ָליו ַה ָ
ֲ
טרף בקלפי והעלה שני גורלות  -אחד כתוב עליו לה' ,ואחד כתוב עליו לעזאזל.
אם של שם עלה בימינו ,הסגן אומר לו :אישי כוהן גדול הגבה ימינך .ואם
בשמאלו עלה ,ראש בית אב אומר לו :אישי כוהן גדול הגבה שמאלך .נתנם על
שני השעירים ואומר  -לה' חטאתץ רבי ישמעאל אומר ,לא היה צריך לומר
חטאת ,אלא לה' .והם עונין אחריו ,ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.
משנה מסכת יומא פרק ד' משנה א'

להלכה יש רק שני שעירי חטאת הנשרפים ואינן נאכלים לכהנים ,השעיר של יום הכיפורים )כי
הרי אי אפשר לאוכלו ביום הצום( ושעיר חטאת שמביא העם על עוון עבודה זרה .נדמה לי שבני
אהרון הסיקו מתוך גזרה שווה )לה' – לה'( שגם שעיר החטאת של ראש חודש צריכים לשורפו
ולא לאוכלו .וכך שוב אנו רואים את הדמיון בין יום כיפור לבין ראש חודש ,והצדקת כינוי ראש
חודש "זמן כפרה".
בימינו יש הנוהגים לצום בערב ראש חודש ,ולומר סדר תפילות "יום כיפור קטן" סמוך לתפילת
מנחה .הכינוי "יום כיפור קטן" נובע מהרעיון שיום כיפור הוא זמן כפרה על כל השנה ,ואילו ראש
חודש הוא זמן כפרה על החודש שעבר בלבד.

ְלכָל תּוֹלְדוֹ ָתם
נהרות של דיו נשפכו על שתי מילים אלו! המילה תולדותם מופיע בכמה מקומות בתנ"ך ,כגון:

תּוֹלד ָֹתם ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ְל ֵבית ֲאב ָֹתם
אוּבן ְבּכֹר יִ ְשׂ ָר ֵאלְ ,
וַיִּ ְהיוּ ְבנֵי ְר ֵ

במדבר א' כ'

דוֹתם ְ -בּכוֹר יִ ְשׁ ָמ ֵעאל נְ ָביוֹת ,וְ ֵק ָדר
אַב ָר ָהם יִ ְצ ָחק ,וְ יִ ְשׁ ָמ ֵעאלֵ .א ֶלּה תּ ְֹל ָ
ְבּנֵיְ ,
וּמ ְב ָ
אַד ְבּ ֵאל ִ
וְ ְ
שׂם דברי הימים א' כ"ח-כ"ט
ואנו רואים שמשעות המילה שקולה בניהם או זרעם .ואכן מוצאים אנו פירוש זה ,לדוגמא
בסידור "עבודת ישראל":

תולדות עמך ר"ל לכל זרעם ,כן פרושו הפשוט.

"סדר עבודת ישראל" ביאור "יכין לשון" מאת יצחק בן אריה יוסף דוב בער

לעומת פירוש פשוט זה של תולדות העם ,רבי יהודה הלוי ,בספר הכוזרי ,מפרש כאן תולדותם
כתולדות הזמן ומבין את המשפט "זמן כפרה לכל תולדות החדשים":

ואחר כן יהיה עתיד לרפואה החודשית שהיא זמן כפרה לכל תולדותם ,רצוני
לומר ,תולדות החדשים וחדושי הימים ,כמו שאמר "כי לא תדע מה ילד יום"

ספר הכוזרי ,מאמר שלישי פסקה ה'

כנראה ריה"ל מגיע לפירוש זה מתוך רגישות לדקדוק המשפט .נאמר "ראשי חדשים )ברבים(
לעמך )ביחיד( נתת" ,ולכן "תולדותם" צריך להתייחס לראשי החדשים ,ולא לעם! ואולם ,בהמשך
נאמר "בהיותם מקריבים" ,ואין אפשרות להתמיד ולומר שראשי החדשים מקריבים !
פירושים אחרים מתרחקים עוד יותר מהפשט .בפירוש יריעות שלמה על סדר התפילה וההגדה
של שלמה קלוגר הנדפס בסידור בית יעקב מלעמבערג אנו מוצאים

ראשי חדשים לעמך נתת וכ"ו  -כל זה אינו מובן כלל .חדא מ"ש לכל תולדותם
למה הזכיר כאן תולדות הול"ל זמן כפרה לכולם גם מ"ש אח"כ זכרון לכולם
יהיו ותשועת נפשם מיד שונא אינו מובן כלל .אך נראה להבין הענין דנראה
דעיקר כפרת ראש חודש הוא על עון הקרי שהעון הקרי גורמין שהניצוצות
הקדושות שהיו ראוים להוליד בישראל נופלים לקליפה ומזה נולדים כל
הקליפות והרוחות וחלילין ואם לא היה מוציא זרע לבטלה היה מוליד בישראל
והיה הקדושה מוספת והולכת וע"י שהוציא זרע לבטלה נתמעטה הקדושה
ונוספה הקליפה והטומאה ועליו נאמר למען ספות הרוה את הצמאה והנה ענין
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
קרבנות לכפר על זה ואז היה הקב"ה מוציא מהקליפות כל הניצוצות הקדושות
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
כשמחיל הירח להתמעט וזה מורה על הוצאות ז"ל וזה מורה על התמעטות
ישראל אז מתים הבנים הקטנים כמאמרם ז"ל שבעון זה בנים של אדם מתים
כשהם קטנים והיינו מדה כנגד מדה כמו שהוא מיעט את הקדושה וישראל.
יריעות שלמה על מוסף של ראש חודש

ובאותו סידור מופיע בשבת שמברכים את החודש" ,יהי רצון" נוסף המתחיל "יהי רצון  ...שכל
טפה וטפה קרי שיצא ממני לבטלה  ...שתחזירם למקום קדושה ותגאלנו גאולת עולם
לחבר את האוהל להיות אחד אמן".
לעניות דעתי פירוש המילים פשוט הרבה יותר .אנחנו מוצאים :

הוֹליד ֶאת יִ ְצ ָחק.
אַב ָר ָהם ִ
אַב ָר ָהםְ ,
תּוֹלדֹת יִ ְצ ָחקֶ ,בּן ְ
וְ ֵא ֶלּה ְ

בראשית כ"ה י"ט

אנחנו רואים כאן ש"תולדת יצחק" עניינו אברהם ,כלומר ,המילה תולדות יכולה לבוא במובן
האבות שהולידו ולא רק הבנים שנולדו.
וכאן לעניינינו ,מדובר בפשטות באבות המתפללים ,בדורות שקדמו להם .ובהמשך המשפט
מובהר ביתר פירוט למי הכוונה.

ְפנֶי ָך
ִיבים ל ָ
יוֹתם ַמ ְקר ִ
ִבּ ְה ָ
מתוך הכתוב כאן אנחנו למדים לאיזה מאבות העם מתכוון הפייטן ,ולא מדובר על אברהם ,יצחק,
ויעקב" .לכל תולדותם" של העם משמעו לאבות העם מדור המדבר ועד לחורבן המקדש ,כלומר
לכל אותם דורות שהיו מקריבים את השעיר של ראש חודש .קרבן מוסף של ראש חודש היה
כפרה לישראל בזמן שהקריבו אותו כהלכתו.
לסיכום ,משמעות "ראשי חדשים לעמך נתת זמן כפרה לכל תולדותם" הינה " ֶה ֶעַנק ָת לישראל את
הזכות לקבוע את זמן ראש חודש ,ובזמן שהיו מקריבים קרבנות באותו יום היו מכפרים על
חטאתם בעזרת קרבן מוסף".

ַפּר ַבּ ֲעדָם
וּשׂעִירֵי ַח ָטּאת ְלכ ֵ
ִב ֵחי רָצוֹן ְ
זְ
מה הם זבחי רצון ומהם שעירי חטאת ?
בראש חודש הקריבו כך:

יכם ַתּ ְק ִריבוּ ע ָֹלה לה'ָ :פּ ִרים ְבּנֵי ָב ָקר ְשׁנַיִ ם וְ אַיִ ל ֶא ָחדְ ,כּ ָב ִשׂים ְבּנֵי
אשׁי ָח ְד ֵשׁ ֶ
וּב ָר ֵ
ְ
וּשׁל ָֹשׁה ֶע ְשׂרֹנִ ים ס ֶֹלת ִמנְ ָחה ְבּ ָ
ימםְ .
ָשׁנָה ִשׁ ְב ָעה ְתּ ִמ ִ
וּשׁנֵי
לוּלה ַב ֶשּׁ ֶמן ַל ָפּר ָה ֶא ָחדְ ,
לוּלה ַב ֶשּׁ ֶמן ָלאַיִ ל ָה ֶא ָחד .וְ ִע ָשּׂרֹן ִע ָשּׂרוֹן ס ֶֹלת ִמנְ ָחה ְבּלוּ ָלה
ֶע ְשׂרֹנִ ים ס ֶֹלת ִמנְ ָחה ְבּ ָ
יהם ֲח ִצי ַה ִהין יִ ְהיֶה ַל ָפּר
ַב ֶשּׁ ֶמן ַל ֶכּ ֶבשׂ ָה ֶא ָחד ,ע ָֹלה ֵר ַ
יח נִ יח ַֹחִ ,א ֶשּׁה ַלה' .וְ נִ ְס ֵכּ ֶ
יעת ַה ִהין ַל ֶכּ ֶבשׂ יָיִ ן ,זֹאת ע ַֹלת ח ֶֹדשׁ ְבּ ָח ְדשׁוְֹ ,ל ָח ְד ֵשׁי
וּר ִב ִ
ישׁת ַה ִהין ָלאַיִ ל ְ
וּשׁ ִל ִ
ְ
ַה ָשּׁנָהְ .
שׂה וְ נִ ְסכּוֹ .במדבר כ"ח
ֵע ֶ
וּשׂ ִעיר ִע ִזּים ֶא ָחד ְל ַח ָטּאת ַלה'ַ ,על-ע ַֹלת ַה ָתּ ִמיד י ָ

י"א-ט"ו

כלומר ,קרבן מוסף של ראש חודש היה של  11בהמות:
• שני פרים בני שנה ,ולכל פר  3עשרונים סלת וחצי ההין יין לנסך,
• איל אחד עם שני עשרונים סלת ושלישית ההין יין לנסך,
• שבעה כבשים בני שנה ,ולכל כבש עשרון סלת ורביעית ההין יין לנסך,
• שעיר עזים אחד לחטאת
בסה"כ  11בהמות 15 ,עשרונים סלת ו  3ועוד  1/12הין יין.
ויש הבדל בין עשר הבהמות הראשונות לבין שעיר החטאת .עשר הראשונות הינן עולות ונשרפות
כליל ,ואילו השעיר הינו חטאת ונאכל לכהנים.

בראשי חודשים ,מקריבין מוסף ראש החודש אחר תמיד של שחר .וכמה הוא
מוסף ראש חודש? פרים שניים ואיל אחד ושבעה כבשים ,הכול עולות .ושעיר
עיזים ,חטאת.
מעשה כל העולות אחד הוא ,כמעשה התמיד .ומעשה החטאת של ראשי חודשים
ושל מועדות ,כמעשה החטאת הנאכלת שביארנו .רמב"ם משנה תורה הלכות תמידים

ומספים פרק ז'

וקרבנות עולה נקראים "לרצון" כפי שראינו בספר ויקרא:

ַק ִריב אֹתוֹ,
מוֹעד י ְ
יבנּוֶּ ,אל ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
ַק ִר ֶ
ָכר ָתּ ִמים י ְ
ִאם ע ָֹלה ָק ְר ָבּנוֹ ִמן ַה ָבּ ָקר ,ז ָ
ִל ְרצֹנוֹ ִל ְפנֵי ה' .וְ ָס ַמ ְך יָדוֹ ַעל רֹאשׁ ָהע ָ
ֹלה ,וְ ִנ ְר ָצה לוֹ ְל ַכ ֵפּר ָע ָליו .ויקרא א' ג'-ד'
קרבן העולה כולו קרב על המזבח ,והינו ביטוי לרצון המקריב למסור בלב שלם את כל הקרבן
להקב"ה .ואם מתקבל הינו ביטוי לרצון של הקב"ה לקבל את הכל מידיו .בקרבן שלמים המקריב
והקב"ה שותפים בבשר הזבח ,ולכן הקרבן מעיד פחות על רצונו של המקריב להביא דורון .קרבן
חטאת אינו מובא כלל מרצון ,אלא מחובה.
בעניין זה כותב הטור )ובלשון דומה בשולחן ערוך ונושאי כליו(

וכשיסיים פרשת העולה יאמר "רבון העולמים יהי רצון מלפניך שיהא זה חשוב
ומקובל לפניך כאילו הקרבתי עולה בזמנה" ,וכן יאמר בפרשת המנחה והשלמים
והאשם .ואחר פרשת החטאת לא יאמר כן  -לפי שאינה באה נדבה .טור אורח
חיים סימן א'
אם כן ,שני הפרים ,האיל ,ושבעת הכבשים הקרבים לעולה נקראים כאן "זבחי רצון" ,לעומת
שעיר החטאת.

ִהיוּ
ִזכָּרוֹן ְל ֻכלָּם י ְ
הפתיחה של מוסף של החגים מסתיימת ב"זכר ליציאת מצריים" ,ובמוסף של שבת מופיע "זכר
למעשה בראשית" .ואילו בראש חודש לא מופיע "זכר" כי אם "זיכרון".
כאן אחד המקומות המועטות בהם יש אי-הסכמה בנוסחים .יש נוסחים שבהם מופיע "יהיו" ,יש
שבהם "יהיה" ,ויש גם "היה" .הנוסח "היה" מדגיש שמדובר בזמן שהמקדש היה קים ועוד
הקריבו את קרבן החטאת של ראש חודש ,ואילו נוסחי העתיד מכוונים לזמן בו ייבנה שוב
המקדש ושוב נקריב את קרבן ראש חודש.

ההבדל אינו בהשקפה ,כי אם בקביעה טכנית .כפי שאמרנו לעיל כל הפתיחות של מוספים
מזכירים תחילה את תקופת הבית בה היו מקריבים את קרבן המוסף ,ועוברים לתקווה לעתיד בו
נקריב אותו שוב .כאן הנוסחים השונים נבדלים בנקודה המדייקת בה עוברים מהתרפקות על
העבר לתקווה לעתיד.
על איזה זיכרון מדובר? שוב הפסוקים באים לעזרתינו.

יכם
וּת ַק ְע ֶתּם ַבּ ֲחצ ְֹצרֹת ַעל עֹל ֵֹת ֶ
יכםְ ,
אשׁי ָח ְד ֵשׁ ֶ
וּב ָר ֵ
יכם ְ
ֲד ֶ
וּבמוֹע ֵ
וּביוֹם ִשׂ ְמ ַח ְת ֶכם ְ
ְ
יכם.
יכםֲ ,אנִ י ה' ֱאל ֵֹה ֶ
יכם ,וְ ָהיוּ ָל ֶכם ְל ִז ָכּרוֹן ִל ְפנֵי ֱאל ֵֹה ֶ
וְ ַעל ִז ְב ֵחי ַשׁ ְל ֵמ ֶ
במדבר י' י'
כוונת הפייטן להזכיר לנו שעם הקרבת קרבן מוסף של ראש חודש היו תוקעים בחצוצרות כדי
להיזכר לטובה לפני ה' .וכך אנו אומרים גם בתפילת "יעלה ויבא" שאנו מוסיפים לכל תפילות
ראש חודש וחגים:

זכרוננו ופקדוננו וזכרון אבותינו ,וזכרון משיח בן דוד עבדך ,וזכרון ירושלים עיר
קדשך ,וזכרון כל עמך בית ישראל לפניך
תפילת יעלה ויבא
ההבדל בין הנוסח "יהיו" )ברבים( לבין "יהיה" )ביחיד( אף הוא עכשיו ברור .מי שאומר בלשון
יחיד "יהיה" מתכוון שהקרבן הנקרב על גבי המזבח יהיה לרצון ועקב כך ניזכר לטוב לפני
הקב"ה .מי שאומר בלשון רבים "יהיו" מצרף לקרבן את התקיעות ,שגם הן תיזכרנה לפני כסא
כבודו.

שׁם ִמיַּד שוֹנֵא
ַפ ָ
וּתשׁוּעַת נ ְ
ְ
הזכרנו לעיל איך הפרשנים התרחקו מרחק רב מפשט הפתיחה .על ה"שונא" קבעו פרשנים
שונים שמדובר בשטן בעצמו העורב ליהודי או לילדים שלו בתחילת החודש .אבל שוב אין צורך
בדרשות רחוקות כאלו כאשר הדברים מוסברים בפסוקים בהם השתמש בעל התפילה .זה עתה
הזכרנו את התקיעה בחצוצרות ליד קרבן ראש החודש ,והבאנו את פסוקיה .נחזור לאותו מקום
במקרא.

ַה ֵרע ֶֹתם ַבּ ֲחצ ְֹצרֹת ,וְ נִ ְז ַכּ ְר ֶתּם
אַר ְצ ֶכם ַעל ַה ַצּר ַהצּ ֵֹרר ֶא ְת ֶכם ו ֲ
וְ ִכי ָתבֹאוּ ִמ ְל ָח ָמה ְבּ ְ
אשׁי
וּב ָר ֵ
יכם ְ
ֲד ֶ
וּבמוֹע ֵ
וּביוֹם ִשׂ ְמ ַח ְת ֶכם ְ
יכםְ .
נוֹשׁ ְע ֶתּם ֵמאֹיְ ֵב ֶ
יכם ,וְ ַ
ִל ְפנֵי ה' ֱאל ֵֹה ֶ
יכם ,וְ ָהיוּ ָל ֶכם ְל ִז ָכּרוֹן
יכם וְ ַעל ִז ְב ֵחי ַשׁ ְל ֵמ ֶ
וּת ַק ְע ֶתּם ַבּ ֲחצ ְֹצרֹת ַעל עֹל ֵֹת ֶ
יכםְ ,
ָח ְד ֵשׁ ֶ
יכם.
יכםֲ ,אנִ י ה' ֱאל ֵֹה ֶ
ִל ְפנֵי ֱאל ֵֹה ֶ
במדבר י' ט'-י'
כלומר ,החצוצרות אינן באות רק בראשי החודשים ,אלא גם בעת התקפת אויבים .אבל מטרת
החצוצרות אינה רק לגייס את החיילים ,אלא להזכיר לה' את העם ולבקש תשועה .הדבר נכון גם
לגבי התקיעה ליד הקרבן .התקיעה אינה באה כדי לספק ליווי מוסיקלי לטקס כי אם לבקש
מהקב"ה לקבל את הקרבן ברצון ולזכור את העם לטובה.
האם באמת המילה "שונא" משמעה "אויב" או "הצר הצורר אתכם" ? כן ,והשימוש נפוץ ביותר:

ַר ֵע ְך ֵאת ַשׁ ַער שֹׂנְ אָיו.
ירשׁ ז ְ
אַל ֵפי ְר ָב ָבה ,וְ יִ ַ
אַתּ ֲהיִ י ְל ְ
ֲאח ֵֹתנוְּ ,

בראשית כ"ד ס'

נוֹסף גַּם הוּא ַעל שֹׂנְ ֵאינוּ
ָה ָבה נִ ְת ַח ְכּ ָמה לוֶֹ ,פּן יִ ְר ֶבּה וְ ָהיָה ִכּי ִת ְק ֶראנָה ִמ ְל ָח ָמה וְ ַ
שמות א' י'
אָרץ.
וְ נִ ְל ַחם ָבּנוּ ,וְ ָע ָלה ִמן ָה ֶ

ַס ֶתּם וְ ֵאין ר ֵֹדף ֶא ְת ֶכם.
יכם ,וְ נ ְ
וְ ָרדוּ ָב ֶכם שֹׂנְ ֵא ֶ
יהם
יהם ,וְ ָהרוֹג ְבּשֹׂנְ ֵא ֶ
נוֹח ֵמאֹיְ ֵב ֶ
וְ ַ

ויקרא כ"ו י"ז

אסתר ט' ט"ז

הרמב"ם ,בספר המצוות ,קובע מצווה לתקוע במקדש ,ואגב מצוה זאת הוא מוסיף מצוות
התקיעה בעת צרה:

הציווי שנצטויינו לתקוע בחצוצרות במקדש בעת הקרבת כל קרבן מקרבנות
המועדים ... .כי אנו מצווים לתקוע בחצוצרות בזמן הצרות והרעות כשנצעק
אליו יתעלה ,שנאמר וכי תבואו מלחמה בארצכם וגו'
רמב"ם ,ספר המצוות ,מצוות

עשה נ"ט

לעומת זאת ,ביד החזקה הרמב"ם מפריד בין ההלכות .בהלכות תענית כותב הרמב"ם שמצות
עשה מן התורה לצעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור .ואילו התקיעות בזמן
הקרבת קרבנות מופיעות בהלכות כלי המקדש .נראה שהפרדה זאת אינה מכוונת להדגשת
הבדל בין התקיעות ,אלא נובעת מיסודיות הרמב"ם ובנסיונו לסדר את המצוות בצורה מובנת
למרות הקשרים הרבים שיש ביניהן.
לסיכום ,משמעות "זכרון לכולם יהיו ותשועת נפשם מיד שונא" הינה "בעת הקרבת מוסף של
ראש חודש היו תוקעים בחצוצרות כדי להיזכר לטובה לפני הקב"ה ,כפי שהיו תוקעים להיוושע
מאויב".

ְבּ ַח ָחדָשׁ ְבּצִיּוֹן ָתּכִין
ִמז ֵ
כפי שכבר הזכרנו ,בכל פתיחה למוסף עוברים מאיזכור הקרבת קרבן המוסף בזמן במקדש
למשאלה להקריבו שוב בעתיד לבא .וכמו בכל המוספים חלק זה מהווה תוספת לנוסח המקורי
מזמן הבית.
ישנן כאן שתי שאלות .מה מובן הביטוי "מזבח חדש"? ולמה נעזרים בפועל "תכין" ?
לשאלה הראשונה ,ברור שהמקדש ייבנה מחדש ,ובמקדש חדש זה יהיה מזבח חדש .האם יהיה
חידוש בתבנית המזבח בבית שלישי לעומת בית שני ? או האם ייבנה מזבח הזהה בפרטיו
למזבח שהיה בבית שני ? במוסף של החגים אנחנו מתפללים "בנה ביתך כבתחילה" ,ומשתמע
מכך שאנו מתפללים שבית המקדש ,כולל המזבח ,ייבנו במתכונתם המקורית.
ידועים לנו מקרים בהם נבנה המזבח מחדש בבית המקדש ,בחלקם ברור שהיה חידוש בצורת
המזבח ולא מופיע השורש חדש ,בחלקם מופיע השורש חדש והמזבח זהה לקודמו ,ובחלקם אין
השורש חדש ואין תבנית המזבח חדשה.
שלמה בנה מזבח עולה בהר הבית במקום מזבח אביו באותו מקום )שבנייתו מתוארת בשמואל
ב' כ"ב,ט"ז-כ"ה וכן בדברי הימים א' כ"א,י"ד( ובמקום מזבח הנחושת שעשה בצלאל .ורש"י אומר
שם:

ויצף מזבח ארז .הוא מזבח הקטרת .ותמיה אני ,ושל משה למה נגנז?

רש"י מלכים א' ו' כ'

מזבח זה היה גדול ממזבח המדבר ,כפי שרש"י חוזר ומזכיר בכמה מקומות:

וכשאתה מגיע לחשבון אמות ומנין עולות תמצא שזה של אבנים גדול משל משה,
שהמזבח של משה מקום מערכתו אמה על אמה ושל שלמה מקום מערכתו כ''ד
על כ''ד .הרי של שלמה חמשה מאות ושבעים ושש כשל משה!
רש"י דברי הימים
ב' ז' ז'

והלא שלמה גנזו ועשה מזבח אבנים של ל"ב אמה ,דכתיב "כי מזבח הנחשת
אשר לפני ה' קטן מהכיל" ...
רש"י על התלמוד שבת נ"ה.
ולהבדיל אלף הבדלות ,המלך אחז הורה להוסיף בעזרה מזבח כתבנית מזבח שראה בדמשק:

ַרא ֶאת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ֲא ֶשׁר
דּוּמּ ֶשׂקַ ,ויּ ְ
אָחז ִל ְק ַראת ִתּגְ ַלת ִפּ ְל ֶא ֶסר ֶמ ֶל ְך-אַשּׁוּר ֶ
ֵל ְך ַה ֶמּ ֶל ְך ָ
ַויּ ֶ
אָחז ֶאל ִ
ְבּ ַד ָמּ ֶשׂק ,וַיִּ ְשׁ ַלח ַה ֶמּ ֶל ְך ָ
אוּריָּה ַהכּ ֵֹהן ֶאת ְדּמוּת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח וְ ֶאת ַתּ ְבנִ יתוֹ ְל ָכל
אָחז ִמ ַדּ ֶמּ ֶשׂק ֵכּן
אוּריָּה ַהכּ ֵֹהן ֶאת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַחְ ,כּכֹל ֲא ֶשׁר ָשׁ ַלח ַה ֶמּ ֶל ְך ָ
ֲשׂהוּ .וַיִּ ֶבן ִ
ַמע ֵ
ָע ָשׂה ִ
ַרא ַה ֶמּ ֶל ְך
אָחז ִמ ַדּ ָמּ ֶשׂקַ .ו ָיּבֹא ַה ֶמּ ֶל ְך ִמ ַדּ ֶמּ ֶשׂקַ ,ויּ ְ
אוּריָּה ַהכּ ֵֹהןַ ,עד בּוֹא ַה ֶמּ ֶל ְך ָ
ַק ֵטר ֶאת ע ָֹלתוֹ וְ ֶאת ִמנְ ָחתוֹ
ַעל ָע ָליוַ .ויּ ְ
ֶאת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ,וַיִּ ְק ַרב ַה ֶמּ ֶל ְך ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ַויּ ַ
ַויּ ֵ
ַסּ ְך ֶאת נִ ְסכּוֹ ,וַיִּ ְזרֹק ֶאת ַדּם ַה ְשּׁ ָל ִמים ֲא ֶשׁר לוֹ ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח .וְ ֵאת ַה ִמּ ְז ַבּח ַהנְּ ח ֶֹשׁת
ֶר ְך
וּמ ֵבּין ֵבּית ה' ,וַיִּ ֵתּן אֹתוֹ ַעל י ֶ
ַק ֵרב ֵמ ֵאת ְפּנֵי ַה ַבּיִ ת ִמ ֵבּין ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ִ
ֲא ֶשׁר ִל ְפנֵי ה' ַויּ ְ
אוּריָּה ַהכּ ֵֹהן ֵלאמֹר ַ -על ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ַהגָּדוֹל
אָחז ֶאת ִ
ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ָצפוֹנָה .וַיְ ַצוֶּה ַה ֶמּ ֶל ְך ָ
ַה ְק ֵטר ֶאת ע ַֹלת ַהבּ ֶֹקר וְ ֶאת ִמנְ ַחת ָה ֶע ֶרב וְ ֶאת עֹ ַלת ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ֶאת ִמנְ ָחתוֹ וְ ֵאת ע ַֹלת ָכּל
וּמ ְז ַבּח
ֶבח ָע ָליו ִתּ ְזרֹקִ ,
יהם ,וְ ָכל ַדּם ע ָֹלה וְ ָכל ַדּם ז ַ
וּמנְ ָח ָתם וְ נִ ְס ֵכּ ֶ
אָרץ ִ
ַעם ָה ֶ
ַהנְּ ח ֶֹשׁת יִ ְהיֶה ִלּי ְל ַב ֵקּר.
מלכים ב' ט"ז,י-ט"ו
בשני מקרים אלה נבנה מזבח השונה מקודמו ,ולא מוזכר במפורש שהמזבח חדש .לעומת זאת
המלך אסא חידש את המזבח:

קּוּצים ִמ ָכּל
ֲבר ַה ִשּׁ ִ
ָביאִ ,ה ְת ַחזַּק ַו ַיּע ֵ
אָסא ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ,וְ ַהנְּ בוּאָה ע ֵֹדד ַהנּ ִ
וְ ִכ ְשׁמ ַֹע ָ
ָמןִ ,
וּבנְ י ִ
הוּדה ִ
ֶא ֶרץ יְ ָ
וּמן ֶה ָע ִרים ֲא ֶשׁר ָל ַכד ֵמ ַהר ֶא ְפ ָריִ ם ,וַיְ ַח ֵדּשׁ ֶאת ִמ ְז ַבּח ה' ֲא ֶשׁר
דברי הימים ב' ט"ו ח'
אוּלם ה'.
ִל ְפנֵי ָ
וכן בזמן בית שני החשמונאים גנזו את אבני המזבח ובנו במקומו מזבח חדש הזהה בתבניתו:

ויראו את מזבח העולה כי חולל ,ויועצו לב יחדו כדת מה לעשות .ותהי העצה
היעוצה לנתוץ את המזבח עד רדתו ,לבלתי היות להם למכשול ,יען כי חיללוהו
זרים ,וייתצו אתו .ויניחו את האבנים על הר הבית אל מקום פלוני אלמוני ,עד
אשר יקום נביא בישראל להורותם את אשר יעשון .ויקחו אבנים שלמות אשר
לא הונף עליהן ברזל ,ככתוב בתורת ה' ,ויבנו מזבח חדש כתבנית הראשון... .
ותכל כל העבודה כאשר בתחילה .ויהי ביום החמישי ועשרים לחדש התשיעי
הוא כסלו ,בשנת שמונה וארבעים ומאה ,וישכימו בבוקר ויעלו עולות על המזבח
החדש כמשפט .ויחנכו את המזבח בעצם היום אשר טמאו אותו הגויים ,ויהללו
לה' בשירים ובכינורות בחלילים ובמצלצלים .ויפלו על פניהם וישתחוו לה' על
אשר נתן להם עוז ותשועה .ויחוגו את חנוכת המזבח שמונת ימים ,ויעלו עולות
ותודות בשמחת לבבם .ספר המכבים א' פרק ד' תרגום פרענקל

משתי הדוגמאות נראה שמזבח חדש מובנו דווקא מזבח הזהה בתבניתו למזבח הקודם ,ולא
מזבח שונה .וכך אומר הרמב"ם:

מזבח שעשה משה ,ושעשה שלמה ,ושעשו בני הגולה ,ושעתיד להיעשות  -כולן
עשר אמות גובה כל אחד מהן; וזה הכתוב בתורה "שלוש אמות קומתו",
המערכה בלבד .ומזבח שעשו בני הגולה ,וכן העתיד להיבנות  -מידת אורכו
ורוחבו שלושים ושתיים אמות על שלושים ושתיים.
רמב"ם משנה תורה הלכות בית
הבחירה פרק ב' הלכה ג'

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

בניין שבנה שלמה כבר מפורש במלכים .וכן בניין העתיד ליבנות ,אף על פי שהוא
כתוב ביחזקאל ,אינו מפורש ומבואר .ואנשי בית שני כשבנו בימי עזרא בנוהו
כבניין שלמה ,ומעין דברים המפורשים ביחזקאל.
רמב"ם משנה תורה הלכות בית

הבחירה פרק א' הלכה ד'

השאלה השנייה עוסקת בפועל תכין .במקרא מתארים על פי רוב עשיית מזבחות ובניית
מזבחות ,ואילו הפעלים הקמה ,הצבה ,והכנה משמשים כל אחד פעם אחת .הנה דוגמאות
מספר:

ֲשׂה ָשׁם ִמ ְז ֵבּ ַח ָל ֵאל
ֲלה ֵבית ֵאל וְ ֶשׁב ָשׁםַ ,וע ֵ
ֹאמר ֱאל ִֹהים ֶאל ַי ֲעקֹב ,קוּם ע ֵ
ַויּ ֶ
יךַ .ויּ ֶ
אָח ָ
יך ְבּ ָב ְר ֲח ָך ִמ ְפּנֵי ֵע ָשׂו ִ
ַהנִּ ְר ֶאה ֵא ֶל ָ
ֹאמר ַי ֲעקֹב ֶאל ֵבּיתוֹ וְ ֶאל ָכּלֲ -א ֶשׁר ִעמּוֹ -
ֲלה
ָקוּמה וְ ַנע ֶ
יכם .וְ נ ָ
ֵכר ֲא ֶשׁר ְבּת ְֹכ ֶכם ,וְ ִה ַטּ ֲהרוּ וְ ַה ֲח ִליפוּ ִשׂ ְמל ֵֹת ֶ
ָה ִסרוּ ֶאת ֱאל ֵֹהי ַהנּ ָ
ֱשׂה ָשּׁם ִמ ְז ֵבּ ַח ָל ֵאל ָהעֹנֶה א ִֹתי ְבּיוֹם ָצ ָר ִתי ,וַיְ ִהי ִע ָמּ ִדי ַבּ ֶדּ ֶר ְך ֲא ֶשׁר
ֵבּית ֵאל ,וְ ֶאע ֶ
ָה ָל ְכ ִתּי.
בראשית ל"ה א'-ג'
ַתּ ַח ְל ֶל ָה.
יה ו ְ
ַפ ָתּ ָע ֶל ָ
ֲשׂה ִלּי לֹא ִת ְבנֶה ֶא ְת ֶהן גּ ִָזיתִ ,כּי ַח ְר ְבּ ָך ֵהנ ְ
וְ ִאם ִמ ְז ַבּח ֲא ָבנִ ים ַתּע ֶ

שמות כ' כ"א

בוּע,
אָרכּוֹ וְ ָח ֵמשׁ אַמּוֹת ָר ְחבּוֹ ָר ַ
ֲצי ִשׁ ִטּיםָ ,ח ֵמשׁ אַמּוֹת ְ
ַעשׂ ֶאת ִמ ְז ַבּח ָהע ָֹלה ע ֵ
ַויּ ַ
ֹמתוֹ .שמות ל"ח א'
וְ ָשׁלֹשׁ אַמּוֹת ק ָ
ַעל ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְבּ ֵבית ֵאל
ַויּ ַ

מלכים א' י"ב ל"ג

אָמר ֲאדֹנָי ה'ֵ ,א ֶלּה ֻחקּוֹת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ְבּיוֹם ֵה ָעשׂוֹתוֹ,
אָדם כֹּה ַ
ֹאמר ֵא ַלי – ֶבּן ָ
ַויּ ֶ
ְל ַהעֲלוֹת ָע ָליו ָ
עוֹלה ,וְ ִל ְזרֹק ָע ָליו ָדּם .יחזקאל מ"ג י"ח
קוֹמתוֹ.
אַמּה ָר ְחבּוֹ וְ ֶע ֶשׂר אַמּוֹת ָ
אָרכּוֹ וְ ֶע ְשׂ ִרים ָ
אַמּה ְ
ַו ַיּ ַעשׂ ִמ ְז ַבּח נְ ח ֶֹשׁתֶ ,ע ְשׂ ִרים ָ

דברי הימים ב' ד' א'

יהם ַבּ ְרזֶלֲ .א ָבנִ ים ְשׁ ֵלמוֹת
ֲל ֶ
יךִ ,מ ְז ַבּח ֲא ָבנִ ים ,לֹא ָתנִ יף ע ֵ
ית ָשּׁם ִמ ְז ֵבּ ַח ַלה' ֱאל ֶֹה ָ
וּבנִ ָ
ָ
ית ָע ָליו עוֹלֹת ַלה' ֱאל ֶֹה ָ
ֲל ָ
יך ,וְ ַהע ִ
ִתּ ְבנֶה ֶאת ִמ ְז ַבּח ה' ֱאל ֶֹה ָ
יך .דברים כ"ז ה'-ו'
אָמ ְרנוּ ְראוּ ֶאת ַתּ ְבנִ ית ִמ ְז ַבּח ה'
ֹאמרוּ ֵא ֵלינוּ וְ ֶאל דֹּר ֵֹתינוּ ָמ ָחר ,וְ ַ
ֹאמר וְ ָהיָה ִכּי י ְ
ַונּ ֶ
וּבינ ֶ
ֶבח ִכּי ֵעד הוּא ֵבּינֵינוּ ֵ
עוֹלה וְ לֹא ְלז ַ
בוֹתינוּ ,לֹא ְל ָ
ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ ֲא ֵ
ֵיכם .יהושע כ"ב כ"ח

ֵפה ֵמ ַעל
ַתּ ָע ַצר ַה ַמּגּ ָ
אָרץ ,ו ֵ
ֵע ֵתר ה' ָל ֶ
וּשׁ ָל ִמיםַ ,ויּ ָ
ַעל עֹלוֹת ְ
וַיִּ ֶבן ָשׁם ָדּוִ ד ִמ ְז ֵבּ ַח ַלה' ַויּ ַ
יִ ְשׂ ָר ֵ
אל .שמואל ב' כ"ד כ"ה
ֵכר וְ ֶאת ַה ֶסּ ֶמל ִמ ֵבּית ה' ,וְ ָכל ַה ִמּ ְז ְבּחוֹת ֲא ֶשׁר ָבּנָה ְבּ ַהר ֵבּית ה'
ָסר ֶאת ֱאל ֵֹהי ַהנּ ָ
ַויּ ַ
תוֹדה,
חוּצה ָל ִעיר .וַיִּ ֶבן ֶאת ִמ ְז ַבּח ה' וַיִּ ְז ַבּח ָע ָליו ִז ְב ֵחי ְשׁ ָל ִמים וְ ָ
ַשׁ ֵל ְך ָ
ירוּשׁ ָלִםַ ,ויּ ְ
וּב ָ
ִ
יהוּדה ַלעֲבוֹד ֶאת ה' ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל.
ֹאמר ִל ָ
ַויּ ֶ
דברי הימים ב ל"ג ט"ו-ט"ז.
ַצּב ָשׁם ִמ ְז ֵבּ ַח ,וַיִּ ְק ָרא לוֹ ֵ -אל ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל.
ַויּ ֶ

בראשית ל"ג כ'

ַעשׂ ֲא ֵשׁ ָרה
ָקם ִמ ְז ְבּחֹת ַל ַבּ ַעלַ ,ויּ ַ
אָביוַ ,ויּ ֶ
ָשׁב וַיִּ ֶבן ֶאת ַה ָבּמוֹת ֲא ֶשׁר ִא ַבּד ִח ְז ִקיָּהוּ ִ
ַויּ ָ
ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְ
וּבנָה
אַחאָב ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ְל ָכל ְצ ָבא ַה ָשּׁ ַמיִ ם ַו ַיּ ֲעבֹד א ָֹתםָ .
אָשׂים ֶאת ְשׁ ִמי .וַיִּ ֶבן ִמ ְז ְבּחוֹת ְל ָכל ְצ ָבא
ירוּשׁ ַלִם ִ
אָמר ה' ִבּ ָ
ִמ ְז ְבּחֹת ְבּ ֵבית ה' ֲא ֶשׁר ַ
ַה ָשּׁ ָמיִ ם ִבּ ְשׁ ֵתּי ַ
ח ְצרוֹת ֵבּית ה' .מלכים ב' כ"א ג'-ה'
יאל וְ ֶא ָחיו ,וַיִּ ְבנוּ ֶאת ִמ ְז ַבּח
אַל ִתּ ֵ
ֻבּ ֶבל ֶבּן ְשׁ ְ
וּזר ָ
ֹהנִ ים ְ
יוֹצ ָדק וְ ֶא ָחיו ַהכּ ֲ
ֵשׁוּע ֶבּן ָ
ָקם י ַ
ַויּ ָ
ָכינוּ
תוֹרת מ ֶֹשׁה ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהיםַ .ויּ ִ
ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאלְ ,ל ַהעֲלוֹת ָע ָליו עֹלוֹתַ ,כּ ָכּתוּב ְבּ ַ
יהם ֵמ ַע ֵמּי ָה ֲא ָרצוֹת; ַו ַיּעֲלוּ ָע ָליו עֹלוֹת ַלה',
ֲל ֶ
ימה ע ֵ
ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ַעל ְמכוֹנ ָֹתיוִ ,כּי ְבּ ֵא ָ
עֹלוֹת ַלבּ ֶ
ֹקר וְ ָל ָע ֶרב .עזרא ג' ב'-ג'
אין הבדל רב בשימוש בין לעשות מזבח לבין לבנות מזבח .שני הפעלים משמשים הן למזבח
אבנים והן למזבח נחושת ,הן למזבח לה' הן למזבח לעכו"ם ,הן למזבח קבוע והן למזבח ארעי.
ההבדל במשמעות הינה שבונים מזבח בתבנית ,כלומר מתוכנית אדריכלית נתונה .השימוש
בפעלים להקים ולהציב מורה על עשיית מזבח כפעולה הצהרתית.
לפועל להכין שתי משמעויות במקרא .אחת ,הנהוגה לרוב היום ,במובן של לסדר משהו לשימוש
עתידי; והשניה ,במובן של לכונן ,כלומר להעמיד דבר על כנו .הביטוי להכין מזבח מופיע רק
בספר עזרא שהבאנו לעיל ,ותמוה הצירוף של "להכין המזבח על מכונותיו" לעומת "באימה
עליהם מעמי הארצות" .יש שני פירושים אפשריים .הראשון ,שבי הגולה בנו מזבח חזק במיוחד
כדי שלא יהיה קל לעמי הארץ לנתוץ אותו .יותר נראה לי פירוש שני ,שמובן המילה "כי" כאן הינו
דומה ל"למרות" .וידוע מאמרו של ריש לקיש:

דאמר ריש לקיש – "כי" משמש בארבע לשונות" ,אי"" ,דילמא"" ,אלא",
"דהא"
תלמוד בבלי ראש השנה ג.
כלומר ,המילה "כי" באה במובן אם ,במובן שמא ,במובן אלא )כלומר בניגוד( ובמובן משום.
המובנים חוץ מהשלישי מצביעים על קשר זהות בין שני חלקי המשפט ,ואילו השלישי מדגיש את
הניגוד ביניהם .במקרה שלנו בנו מזבח חזק למען יעמוד ימים רבים למרות שהיה להם קשה
לבנותו כן בגלל הטרדות מעמי הארץ.
בכל מקרה בטקסט שלנו "להכין מזבח" משמעו לבנות מזבח שיעמוד לעד.

ֲשה ְברָצוֹן
וְעוֹלַת ראשׁ חוֹדֶשׁ ַנ ֲעלֶה ָעלָיו וּשעִירֵי ִעזִּים ַנע ֶ
נוסח הפתיחה ממשיך להפתיע .כפי שראינו לעיל בראש חודש יש עשר קרבנות עולה ושעיר
חטאת אחד .ולכן הנוסח צריך היה להיות "ועולות ראש חודש נעלה עליו ושעיר עזים נעשה
ברצון" .למה הצליב כאן הפייטן את לשונות היחיד והרבים? כמו כן ,ראינו לעיל שהעולות הינן
קרבנות לרצון ,ואילו שעיר העזים הינו לחטאת שנחשב קרבן חובה .למה נאמר דווקא ששעיר
העזים נעשה ברצון? היה צריך לומר "ועולות ראש חודש נעשה ברצון ושעיר עזים נעלה עליו" !
לגבי הביטוי "עולת ראש חודש" )בלשון יחיד( ,נקט הפייטן כהרגלו את לשון הכתוב.

יכם ַתּ ְק ִריבוּ ע ָֹלה לה'ָ :פּ ִרים ְבּנֵי ָב ָקר ְשׁנַיִ ם וְ אַיִ ל ֶא ָחדְ ,כּ ָב ִשׂים ְבּנֵי
אשׁי ָח ְד ֵשׁ ֶ
וּב ָר ֵ
ְ
ימם.
ָשׁנָה ִשׁ ְב ָעה ְתּ ִמ ִ
במדבר כ"ח י"א
והנה מצאנו שרגילה התורה לכנות את כל הקרבנות הקרבות לעולה ביום אחד "עולה" ולא
עולות .לדוגמא ,לגבי קרבנות התמיד כתוב:

ימם ְשׁנַיִ ם ַליּוֹם
אָמ ְר ָתּ ָל ֶהם ,זֶה ָה ִא ֶשּׁהֲ ,א ֶשׁר ַתּ ְק ִריבוּ ַלה' ְ -כּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה ְת ִמ ִ
וְ ַ
ע ָֹלה ָ
ת ִמיד .במדבר כ"ח ג'
ולגבי קרבנות מוסף לשבת כתוב:

לוּלה
וּשׁנֵי ֶע ְשׂרֹנִ ים ס ֶֹלת ִמנְ ָחה ְבּ ָ
ימםְ ,
וּביוֹם ַה ַשּׁ ָבּתְ ,שׁנֵי ְכ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה ְתּ ִמ ִ
ְ
ַב ֶשּׁ ֶמן וְ נִ ְסכּוֹ .ע ַֹלת ַשׁ ַבּת ְבּ ַשׁ ַבּתּוַֹ ,על ע ַֹלת ַה ָ
תּ ִמיד וְ נִ ְס ָכּהּ .במדבר כ"ח ט'-י'
ויש הסבר בתוספתא לנוהג זה.

עושין תמורה באחרים .עושין תמורה זה בזה .עושין תמורה אחד בשנים ושנים
באחד ,אחד במאה ומאה באחד .ר' שמעון אומר אין עושין תמורה אלא אחד
באחד ,שנאמר )ויקרא כז( בהמה בבהמה ,ולא בהמות בבהמה .אמרו לו כשם
שהבהמה יחידה קרויה בהמה ,כך בהמות הרבה קרויות בהמה ,שנאמר )יונה ד(
ובהמה רבה .תוספתא מסכת תמורה פרק א
ואם כן ,למה נאמר "שעירי חטאת" )בלשון רבים( ? ייתכן ולפנינו שיבוש .גם בסידור הרב סעדיה
גאון וגם בסידור הרב עמרם גאון וגם בחלק מהסידורים המשמשים היום הנוסח הינו באמת
"ושעיר" בלשון יחיד .ואם כן למה שינו באותם נוסחים ששינו? ייתכן ועשו כן בהשפעת האמור
לפני כן "בהיותם מקריבים לפניך זבחי רצון ושעירי חטאת לכפר בעדם" ,ששם הכוונה לאוסף כל
קרבנות החטאת של ראשי חודשים שהקריבו בעת שהמקדש היה קיים.
ראינו לעיל ששני הפרים ,האיל ,ושבעת הכבשים הינם זבחי רצון ,ואילו שעירי ראש חודש הינם
לחטאת ,ואינם "זבחי רצון" .אז מה עניין הרצון כאן?
בנוסח הרב סעדיה כתוב "להיות מקריבים לפניך זבחי רצון שעירי חטאת לכפר בעדם" ,כלומר
לפי הרב סעדיה זבחי הרצון הם הם שעירי החטאת ,שאנו מקווים שיתקבלו ברצון.
לעניות דעתי יש הבדל בין "זבחי רצון" לבין "נעשה ברצון" .כאשר מביא אדם חטאת על חטאו
שנודע לו ,הוא מחוייב להביאו .כלשון הכתוב החטאת "מזכרת עוון" .על קרבנות יום כיפור הכהן
הגדול מתוודה על עוונותיו ועל עוונות בית ישראל ,ועל חטאות הציבור זקני העדה מתוודים .אבל
שעיר ראש חודש בא ללא ידיעה שמישהו חטא בכלל ,ולכן אין וודאות שמחוייבים להביאו .אם אין
חיוב ההבאה חייבת להיות ברצון.

ויש הסבר אחר .רבי מנחם עזריה )הרמ"ע( מפאנו כתב שלעתיד לבוא ישלימו ויקריבו את כל
הקרבנות שחיסרו בשנות החורבן .ואם כן ,באומרינו בגוף התפילה "ואת מוסף יום ראש החודש
הזה נעשה ונקריב לפניך באהבה" הכוונה באמת למוסף היום הזה ממש שנעשה ונקריב
כשיבנה המקדש .ובוודאי שאין חובה להביא קרבנות אלה ,כי הרי עבר זמנו בטל קרבנו .ולכן
כאשר נקריב את קרבן היום לכשיבנה המקדש ,באמת הם ייעשו באהבה כלומר מרצוננו
החופשית .ולפי הסבר זה שעיר החטאת נעשה ברצון ,ולא בחובה .וייתכן שבנוסף זאת הסיבה
ללשון הרבים "ושעירי עזים" המופיע בחלק מהנוסחים.

ִשׂ ַמח ֻכּלָּנוּ
וּבעֲבוֹדַת ֵבּית ַה ִמּ ְקדָּשׁ נ ְ
ַ
לאחר בניית הבית בשלישית ,יוכלו שוב כל ישראל לקיים "וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי
חודשיכם" .ואולם המילה "כולם" כאן משמעותית עוד יותר .בזמן ששני בתי המקדש היו קיימים
היו באים כל ישראל ליראות פני ה' ולשמוח שלוש פעמים בשנה .ואולם לא כך יהיה בבית שלישי.
הנביא ישעיהו מסיים את נבואותיו באופי העתידי של ראש חודש:

וּמ ֵדּי ַשׁ ָבּת ְבּ ַשׁ ַבּתּוֹ ,יָבוֹא ָכל ָבּ ָשׂר ְל ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֹת ְל ָפנַי אָ ַמר ה'.
וְ ָהיָה ִמ ֵדּי ח ֶֹדשׁ ְבּ ָח ְדשׁוֹ ִ
ישעיהו ס"ו כ"ג

לעתיד לבוא ראש חודש יהיה רגל לכל דבר ,ויעלו לרגל לזבוח ולשמוח בכל חודש.
ולא זו בלבד אלא כל האנושות )יבואו כל בשר( יגיעו למקדשנו להשתחוות לפניו.

ַב ֶדּ ָך
שׁירֵי ָדּוִד ע ְ
וּב ִ
ְ
שירי דוד הינם כמובן מזמורי תהילים ,ובזמן הקרבת הקרבנות היו הלויים עומדים במדרגות
)המעלות( העולות לבית המקדש "לפני המזבח" ושרים מזמור מתהילים המתאים לאותו קרבן
בליווי נגינה על נבלים ,חלילים ,כנורות ,חצוצרות ,וצלצל .ליתר דיוק הלויים המתינו עד לגמר
ההקרבה עצמה ,וברגע שהכהן ניסך את היין על גבי המזבח היו פוצחים בשיר .על פי המשנה
במסכת תמיד ,קול הנגינה וקול השיר במקדש היו נשמעים עד יריחו!
אמנם שרו הלויים שירי דוד לפני המזבח בזמן הקרבת קרבן מוסף של ראש חודש ,אבל אין נוהג
זה חריג – הרי שרו הלויים כך בכל יום ובכל קרבן מוסף .מה ראה מחבר הפתיחה להדגיש את
השירה כאן ,למרות שאין איזכור השירה באף פתיחה אחרת של מוסף?
הפירושים לסידור מרבים להסביר שהמייחד את המזמור של ראש חודש הוא שאם ראש חודש
חל בשבת ,שרים את המזמור של ראש חודש ולא את המזמור של שבת .מקור הלכה זאת
בתלמוד:

מיתיבי ,ראש חדש שחל להיות בשבת ,שיר של ראש חדש דוחה שיר של שבת.
ואי איתא לימא דשבת ולימא דראש חדש? אמר רב ספרא מאי דוחה? דוחה
לקדם .ואמאי תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם? אמר ר' יוחנן  -לידע שהוקבע
ראש חדש בזמנו.
תלמוד בבלי ,סוכה ,נ"ד:

מוספי שבת מוספי ראש חדש  -מי קודם? ר' ירמיה סבר מימר מוספי שבת
ומוספי ר"ח מוספי ר"ח קודמין .חייליה דר' ירמיה מן הדא שירו של שבת ושירו
של ר"ח שירו של ר"ח קודם .א"ר יוסה שנייה היא תמן ,דאמר ר' חייא בשם רבי
יוחנן כדי לפרסמו ולהודיע שהוא ר"ח .כיצד היה עושה? שוחט מוספי שבת
ואומר עליהן שירו של ר"ח .ברם הכא מוספי שבת ומוספי ר"ח ,מוספי שבת
קודמין על שם כל התדיר מחבירו קודם את חבירו .תלמוד ירושלמי ,שקלים ,פרק ח'
הלכה ד'

וכן קובע הרמב"ם להלכה:

ראש חודש שחל להיות בשבת  -שירה של ראש חודש דוחה את שירה של שבת,
כדי לפרסמו ,שהיום ראש חודש.

משנה תורה ,עבודה ,הלכות תמידים ומוספים ,פרק ו' הלכה י'

השאלה בתלמודים ברורה .אם ביום מימי השבוע מקריבים קרבן מוסף ,ברור ַלכּל שהיום ראש
חודש .לעומת זאת ,אם ראש חודש חל בשבת איך יכולים העם לדעת שהיום ראש חודש? לפיכך
שרו הלויים את המזמור המתאים לראש חודש )לפי דעה אחת במקום שיר של שבת ולפי דעה
אחרת לפניו( בניגוד לכלל הרגיל בעניין תדיר ושאינו תדיר.
האם שינוי טכני זה משמעותי עד כדי כך שראוי לציינו בתפילה בצורה כה ייחודית? הרי ידועות
עוד דרכים בהן מוסף של ראש חודש דוחה שבת:

על שני חודשים מחללין את השבת ,על ניסן ועל תשרי שבהם שלוחים יוצאים
לסוריה ,ובהם מתקנים את המועדות .וכשהיה בית המקדש קיים מחללין אף
על כולם ,מפני תקנת הקרבן.
משנה ראש השנה פרק א' משנה ד'
כאן מדובר על עדים שראו את המולד בשבת ,וכדי להגיע בזמן לבית הדין בירושלים כדי להעיד
על כך צריכים לחלל שבת .בזמן שהמקדש היה קיים מותר להם ,אפילו מצווה עליהם ,לחלל
שבת כדי להעיד כדי שקרבן המוסף של ראש חודש ייקרב במועדו .ולכן אין תמיה גדולה ששיר
של ראש חודש ידחה שיר של שבת!
ישנו הקשר אחר מהתלמוד בו נזכר שיר הלויים בראש חודש שאין המפרשים מזכירים.

בראשונה היו מקבלין עדות החודש כל היום .פעם אחת נשתהו העדים מלבוא,
ונתקלקלו הלויים בשיר .התקינו שלא יהו מקבלין עדות החודש אלא עד
המנחה ,ואם באו עדים מן המנחה ולמעלן ,נוהגים אותו היום קדש ולמחר
קדש .משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהו מקבלין עדות החודש
כל היום.
משנה ראש השנה פרק ד' משנה ד'
כידוע ,בזמן המקדש היו קובעים את ראש חודש על ידי עדי ראייה .הכלל "מוספים כל היום" נועד
לאפשר קידוש החודש גם יחסית מאוחר ביום ,אבל במקרה המצויין באו העדים להעיד על ראיית
המולד באיחור רב ובעת הקרבת קרבן המוסף לא הבינו הלויים את מהות הקרבן .לפי דעה אחת
בתלמוד הם שרו את השיר הלא נכון ,ולפי דעה אחרת הם לא שרו כלל .כנראה אין המפרשים
מציינים מקרה זה בעניינינו כי ייתכן מאד שמדובר במשנה על מולד תשרי ,ואם כן לא מדובר על
שירו של ראש חודש ,אלא על שירו של ראש השנה!
לענייות דעתי איזכור שיר הלוויים בפתיחה של מוסף הינו בגלל משהו מהותי יותר משני הדברים
האלה .כדי להבין ,תחילה עלינו לגלות איזה שיר שרו הלוויים בראש חודש.

פעמיים בכל יום ,בעת הקרבת קרבן התמיד ,שרו הלויים "שיר של יום" ,כמפורט במשנה
האחרונה של מסכת תמיד )"השיר שהיו הלויים אומרים בבית המקדש"( ובעוד מקומות )בבלי
מסכת ראש השנה לא .(.הם שרו מזמור שיר ליום השבת בזמן הקרבת התמיד של שבת ,אבל
בזמן הקרבת קרבן מוסף של שבת שרו מתוך פרשת האזינו במחזור של ששה שבועות ,ומתוך
פרשיות תורה אחרות במנחה של שבת .וכן הם שרו מזמורים מיוחדים לכל חג בזמן הקרבת
המוסף של אותו חג.
ומה שרו הלויים בעת הקרבת קרבן מוסף של ראש חודש ? הרב ישראל ב"ר גדליה ליפשיץ ,בעל
הפירוש למשנה "תפארת ישראל" אומר כך:

בראש חדש אמרו בנסכי מוסף שיר מיוחד כדמוכח בסוכה ,ולא נזכר בש"ס איזה
היה ,ונשכח בעוונינו.
תפארת ישראל ,חומר בקדש
לעומתו המאירי ,שלעיתים קרובות היו לפניו כתבי יד משובחים ,כותב בפירושו לתלמוד בית
הבחירה:

שאר המוספים של שאר ימים טובים וראשי חדשים מפורשים במסכת סופרים
המאירי ,בית הבחירה לראש השנה ל"א.
ובשאר מקומות ,ואין זה מקומם.
בטקסט של מסכת סופרים הנמצא בידינו היום אין תשובה לשאלה .הקטע עליו מדובר הינו
בפרקים י"ח וי"ט ,ונצטט חלקים ממנו:

ולמה אמרו שיהיו אומרים מזמור בכל חדש וחדש ? כדר' שמעון בן לקיש ,דבעא
קמיה ר' יוחנן  -מהו לומר שיר בלא נסכים ? א"ל נשמעינה מן הדא ,בזה ובזה
הלויים עומדים על הדוכן ואומרים וישב עליהם את אונם .אמר ליה ריש לקיש
מזמור ומוסף מי קודם ? מחוורה מילתא שמזמור קודם .לפיכך נהגו העם לומר
מזמורים בעונתם )כלומר בעתם( דתנינן תמן השיר שהלויים היו אומרים בבית
המקדש וגו' .וכל המזכיר פסוק בעונתו מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח חדש
והקריב עליו קרבן.
בחנוכה – ארוממך ה'.
בפורים – שגיון לדוד.
ביום ראשון של פסח – הללו את שם ה' ,ויש אומרים אלהים אל דמי לך .וכל
גולי ישראל בחולו של מועד ,אלא בימים הראשונים של פסח הוא צריך לומר
יהי כבוד ה' .וכל העם בעמידה ,עד וברוך שם כבודו לעולם ,ויושבים ואומרים כל
עניין של מזמורות .וביום טוב אחרון של פסח הלל גדול .ואיזה הלל גדול ? הודו
לה' כי טוב .ונהגו העם לומר הלל גדול אף על פי שאינו מן המובחר.
ובחג השבועות הבו לה' בני אלים.
בט' באב ארבעה פסוקים משל ירמיהו המאוס מאסת את יהודה עד כי אתה
עשית את כל אלה ,ושני מזמורים הללו אלהים באו גוים בנחלתך ועל נהרות
בבל... .
ובראש השנה אומר מזמור כל העמים תקעו כף.
וביום הכיפורים ברכי נפשי וממעמקים קראתיך.
בחג הסוכות נודע ביהודה.
ביום שמיני עצרת למנצח על השמינית ואם אינו בקי בהם אומר אודה את ה'
בכל לבי ,ודיו.
מסכת סופרים ,פרק י"ח – י"ט

ואכן אין איזכור של המזמור של ראש חודש .אבל אפשר ליישב את דברי המאירי אם ניעזר
בערוך השלחן ,שמסביר כך:

ותמיהני :שבמסכת סופרים שחשב שירי המוספין ,ולא הזכיר של ראש חודש,
עיין שם .ובסימן הבא ניישב זה בסייעתא דשמיא.

ערוך השלחן אורח חיים סימן תכ"ג

סעיף ה'

בסימן הקודם תמהנו מאי דלא חשיב במסכת סופרים שיר מוסף של ראש חודש.
ונראה לי דשם ריש פרק תשעה עשר איתא :ובראש השנה אומר" :כל העמים
תקעו כף" .ביום הכיפורים" :ברכי נפשי" ו"ממעמקים קראתיך" .בחג הסוכות:
"נודע ביהודה."...
עיין שם .ואינו מובן :מה ענין "ברכי נפשי" ליום הכיפורים )הגר"א מחק זה(?
ועוד על התחלתו ,שאומר :ובראש השנה .ולכן נראה לי דכן צריך לומר :בראש
חודש "ברכי נפשי" ,ובראש השנה אומר "כל העמים" וביום הכיפורים
"ממעמקים ."...ולפי זה שפיר הזכיר שיר מוסף של ראש חודש .ערוך השלחן אורח

חיים סימן תכד סעיף ג'

כלומר ,לפי ערוך השלחן יש שיבוש בטקסט שהגיע אלינו של מסכת סופרים ,והטקסט המקורי
אכן קובע זהות המזמור לראש חודש – מזמור ק"ד "ברכי נפשי"! גם הטור באותו סימן קובע
שהמזמור שיש לאומרו היום בראש חודש הינו ברכי נפשי ,אבל במקום לצטט את מסכת סופרים
הוא מביא הסבר הגיוני לבחירת אותו מזמור:

ונוהגים בספרד לומר מזמור ברכי נפשי ,לפי שיש בו "עשה ירח למועדים"

טור אורח חיים סימן תכ"ג

ואפשר להוסיף שבכלל המזמור דן בהתחדשות המחזורית של העולם ,בעיקר במחזור היום
והלילה ,אבל גם מחזור החודש.
ואכן מסתבר שהמזמורים שאנו אומרים היום בתפילה הם הם המזמורים שהיו הלויים אומרים
במקדש .מקור הנוהג בתשובתו של ר' יוחנן לריש לקיש שראינו לעיל במסכת סופרים ,והמופיעה
ביתר פירוט בירושלמי :

תני ר' יוסי אומר יום שחרב הבית היה מוצאי שבת ומוצאי שמיטה ומשמרתו
של יהויריב .בט' באב וכן בשני .בזה ובזה היו הלוים עומדין על הדוכן ואמרין
"וישב עליהם את אונם וברעתם יצמיתם יצמיתם ה' אלהינו".
ר' שמעון בן לקיש בעא קומי ר' יוחנן מהו לומר שיר בלא נסכים ? א"ל נישמעינה
מן הדא דתני בזה ובזה היו הלוים עומדין על הדוכן ואומרים וישב עליהם את
אונם וגו' .ר' אבהו אמר איתפלגון ר' יוחנן ורשב"ל ,ר' יוחנן אמר אומרים שיר
בלא נסכים רשב"ל אמר אין אומרים שיר בלא נסכים .התיב ר' יוחנן לרשב"ל -
והתני בזה ובזה היו הלוים עומדים על הדוכן ואומרים וישב עליהם את עונם.
א"ל רשב"ל מה את שמע מינה? א"ל מאחר שאלו נסכים היו זמנו של שיר .היה
ר' יוחנן אמר שירו של יום ,רשב"ל אמר שירו של אתמול .ירושלמי תענית פרק ד'
הלכה ה'

ריש לקיש שאל את ר' יוחנן אם יש לומר את אותם המזמורים שהיו הלוויים אומרים על נסכי
הקרבנות גם לאחר החורבן שאין מקריבים קרבנות ואין נסכים .ר' יוחנן עונה לו שכן ,ולומד את
הדבר מניסוח של ר' יוסי "בזה ובזה עומדים על הדוכן" .ר' יוסי התכוון שבמקדש ראשון וגם
במקדש שני עמדו הלויים על הדוכן ואמרו דברי תוכחה ,והנה ר' יוחנן דורש את מילותיו לזמן
שיש מקדש ולזמן שאין .ריש לקיש אינו מקבל את דעתו ומקשה ,אבל ר' יוחנן אינו מוותר על
דעתו.
עכשיו שהשתכנענו שהשיר שהיו הלויים אומרים על קרבן המוסף של ראש חודש היה פרק ק"ד
של תהלים " -ברכי נפשי" ,נוכל לענות על שאלתנו המקורית – מה מייחד את השירה בראש
חודש לעומת ימים אחרים?
והתשובה עכשיו פשוטה .לפרק ק"ד בתהילים יש  35פסוקים! מתוך  150פרקי תהילים יש רק
 10פרקים ארוכים יותר )הארוך ביותר ללא עוררין הינו קי"ט בעל  176פסוקים ,אחריו ע"ח עם
 ,72פ"ט עם  ,53י"ח עם  ,51ק"ו עם  ,48ק"ה עם  ,45ק"ז עם  ,43ל"ז עם  ,40ס"ט עם ,37
ופרק ל"ח עם !(36
ואורך "ברכי נפשי" מרשים עוד יותר אם נשווה אותו למזמורי תהילים האחרים שהיו הלויים
אומרים במקדש .בימי השבוע היו אומרים בממוצע  13פסוקים ,כאשר הארוך ביותר ביום רביעי
שבו שרו  23פסוקים )להם מקובל בימינו להוסיף עוד  3פסוקים מהתהילה הבאה( .אם נלך לפי
הקטע ממסכת סופרים שראינו לעיל ,בראש השנה אמרו  10פסוקים ,ביום כיפור  ,8בסוכות 13
ובשמיני עצרת  9פסוקים .בראשון של פסח  21או  ,19ובאחרון של פסח הלל גדול עם 26
פסוקים .בשבועות  11פסוקים בלבד .בחנוכה זמרו  13פסוקים לחנוכת הבית.
לעומת מיעוט השירה ,במועדים האחרים היו טקסים מרשימים במקדש .בראש השנה תקעו,
ביום כיפור הקריבו פרים ,שילחו שעיר לעזאזל ,והכהן הגדול נכנס לבית קודש הקודשים .בסוכות
נטלו לולבים ושאבו מים .בראש חודש הקריבו קרבן מוסף והלויים שרו תהילה ארוכה במיוחד.
שיר המתאר את המחזור של החיים בביטויים נעלים .ותו לא .לעומת כל החגים האחרים בהם
שירת הלויים היא ליווי לטקס הראשי ,בראש חודש השירה היא היא הטקס הראשי.
ואולי זה מקל על הבנת קטע בתלמוד שזכה להרבה נסיונות הסבר ,אבל נותר לא מוסבר .כאשר
ר' חייא ראה את מולד לפני הזמן ששיער ,רבי שלח אותו לקדש את החודש ולשלוח לו פתגם
צופן שהדבר בוצע .הפתגם אינו מזכיר את שירי דוד ,אלא את דוד עצמו.

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

תלמוד בבלי ראש השנה כ"ה.

ָהם
אַה ַבת עולָם ָתּ ִביא ל ֶ
ֲ
שאלה ראשונה שיש לשאול כאן היא על מי מדובר במילה "להם" ? במשפטים הקודמים מדובר
של ישראל בגוף ראשון רבים )נעלה עליו ,נעשה ברצון ,נשמח כולנו( ,ופתאום מדובר על "להם".
ואולם אין כאן קושיה אמיתית .בפסוקים הראשונים מדובר על ישראל בגוף שלישי רבים )לכל
תולדותם ,בהיותם מקריבים ,זכרון לכולם ,תשועת נפשם( ,וכאן חזר הלשון לכך .מעברים
דקדוקיים חדים כאלה נפוצים בתפילה )השווה ברוך אתה אשר קדשנו(.

השאלה הבאה היא מהי "אהבת עולם" ואיך היא קשורה להחזרת קרבן מוסף ראש חודש? מקור
הביטוי בנבואת ירמיהו על הגאולה העתידית:

אָמר ה',
יהוּדה ַ
ָמים ָבּ ִאים נְ ֻאם ה' ,וְ ַשׁ ְב ִתּי ֶאת ְשׁבוּת ַע ִמּי יִ ְשׂ ָר ֵאל וִ ָ
ִכּי ִהנֵּה י ִ
שׁוּה .וְ ָהיָה ַביּוֹם ַההוּא נְ ֻאם ה'
יר ָ
בוֹתם וִ ֵ
ָת ִתּי ַל ֲא ָ
אָרץ ֲא ֶשׁר נ ַ
ַה ִשׁב ִֹתים ֶאל ָה ֶ
וֲ
יך ֲאנ ֵ
ָרים .וְ ָע ְבדוּ
ַע ְבדוּ בוֹ עוֹד ז ִ
ַתּק ,וְ לֹא י ַ
רוֹת ָ
וּמוֹס ֶ
ְ
ָאר ָך
ְצ ָבאוֹתֶ ,א ְשׁבֹּר עֻלּוֹ ֵמ ַעל ַצוּ ֶ
אָקים ָל ֶהם.
יהם ,וְ ֵאת ָדּוִ ד ַמ ְל ָכּם ֲא ֶשׁר ִ
ֵאת ה' ֱאל ֵֹה ֶ
אַתּה אַל ִתּ ָ
וְ ָ
ֲך ֵמ ָרחוֹק,
מוֹשׁיע ָ
ירא ַע ְב ִדּי ַי ֲעקֹב נְ ֻאם ה' וְ אַל ֵתּ ַחת יִ ְשׂ ָר ֵאלִ ,כּי ִהנְ נִ י ִ
ֲך ֵמ ֶא ֶרץ ִשׁ ְביָם ,וְ ָשׁב ַי ֲעקֹב וְ ָשׁ ַקט וְ ַשׁ ֲאנַן וְ ֵאין ַמ ֲח ִרידִ .כּי ִא ְתּ ָך ֲאנִ י נְ ֻאם ה'
ַרע ָ
וְ ֶאת ז ְ
הוֹשׁ ֶ
ְל ִ
ֱשׂה
אַך א ְֹת ָך לֹא ֶאע ֶ
יך ָשּׁםְ ,
צוֹת ָ
ֱשׂה ָכ ָלה ְבּ ָכל ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ֲה ִפ ִ
יע ָךִ ,כּי ֶאע ֶ
ַקּ ָךּ.
ַקּה לֹא ֲאנ ֶ
יך ַל ִמּ ְשׁ ָפּט וְ נ ֵ
ָכ ָלה ,וְ יִ ַסּ ְר ִתּ ָ
אָה ֵלי ַיעֲקוֹב ִ
כֹּה ַ
וּמ ְשׁ ְכּנ ָֹתיו ֲא ַר ֵחם ,וְ נִ ְבנְ ָתה ִעיר ַעל ִתּ ָלּהּ
אָמר ה'ִ ,הנְ נִ י ָשׁב ְשׁבוּת ֳ
ֵשׁב.
אַרמוֹן ַעל ִמ ְשׁ ָפּטוֹ י ֵ
וְ ְ
לוֹך ְל ַה ְרגִּ יעוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאלֵ .מ ָרחוֹק ה'
ידי ָח ֶרבָ ,ה ְ
אָמר ה'ָ ,מ ָצא ֵחן ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַעם ְשׂ ִר ֵ
כֹּה ַ
תוּלת
ֵך וְ נִ ְבנֵית ְבּ ַ
יך ָח ֶסד .עוֹד ֶא ְבנ ְ
יך ַעלֵ -כּן ְמ ַשׁ ְכ ִתּ ְ
עוֹלם ֲא ַה ְב ִתּ ְ
אַה ַבת ָ
נִ ְראָה ִלי ,וְ ֲ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ,עוֹד ַתּ ְע ִדּי ֻת ַפּיִ ְך וְ י ָ
ָצאת ִבּ ְמחוֹל ְמ ַשׂ ֲח ִקים .עוֹד ִתּ ְטּ ִעי ְכ ָר ִמים ְבּ ָה ֵרי שׁ ְֹמרוֹן,
ֲלה ִציּוֹן ֶאל ה'
ָטעוּ נ ְֹט ִעים וְ ִח ֵלּלוִּ .כּי יֶשׁ יוֹם ָק ְראוּ נ ְֹצ ִרים ְבּ ַהר ֶא ְפ ָריִ ם ,קוּמוּ וְ ַנע ֶ
נְ
ֱאל ֵֹהינוּ.
ירמיהו פרק ל' פסוק ג' עד ל"א פסוק ה'
המילה "עולם" במקרא לעולם משמעו "לעולם ועד" ולא "תבל" .כאן הקב"ה מבטיח שבעתיד
יושיע את עם ישראל ,ישיב אותו לאדמתו ,ירושלים תיבנה ,תוחזר מלכות בית דוד ,העם ישב על
אדמתו ללא פחד ,ויקראו איש אל אחיו לעלות אל ירושלים .כל זה יקרה בגלל אהבת עולם של ה'
לעמו.
ה"נוצרים בהר אפריים" הינם לפי חלק המפרשים "נוטעים" )מלשון "ֶנצֶר"( ולפי אחרים שומרים
)מלשון "נוֹצֵר"( ,כמו הנוצרים בביטוי "מגדל נוצרים" בספר מלכים .מעניין שמופיעה מילה זאת
בעוד מקום בנבואות ירמיהו ,ושם מפרשים אותה כמטילי מצור המאיימים על הארץ.

יע אָוֶן ֵמ ַהר ֶא ְפ ָריִ םַ .ה ְז ִכּירוּ ַלגּוֹיִ ם ִהנֵּה ַה ְשׁ ִמיעוּ ַעל
וּמ ְשׁ ִמ ַ
ִכּי קוֹל ַמגִּ יד ִמ ָדּןַ ,
קוֹלםְ .כּשׁ ְֹמ ֵרי ָשׂ ַדי
הוּדה ָ
רוּשׁ ַלִם ,נ ְֹצ ִרים ָבּ ִאים ֵמ ֶא ֶרץ ַה ֶמּ ְר ָחק ,וַיִּ ְתּנוּ ַעל ָע ֵרי יְ ָ
יְ ָ
יה ִמ ָסּ ִביבִ ,כּי א ִֹתי ָמ ָר ָתה נְ ֻ
ָהיוּ ָע ֶל ָ
אם ה' .ירמיהו ד' ט"ו-י"ז
כך או כך ,הנוצרים אצלנו הינם מהר אפריים ,אנשים שגלו מארצם יותר ממאה שנה לפני
הנבואה ,ושהפסיקו לעלות לרגל לירושלים בפקודת ירבעם בן נבט יותר משלוש מאות שנה לפני
ירמיהו .ודווקא הם הקוראים לעלות לירושלים ,כי על פי הנבואה בעתיד לבוא ישיב ה' את שבות
יהודה וישראל ,ולא יעבדו עוד לאלוהים אחרים ,ודוד מלך ישראל ימלוך על כולם ,ותיבנה
ירושלים והמקדש ,ויבואו כל בשר להשתחוות לפניו.
אנו מכירים את הביטוי "אהבת עולם" בעיקר מהברכה השנייה לפני קריאת השמע ,הפותחת
באהבה ומסיימת באהבה:
אהבת עולם אהבתנו ה' אלוהינו ,חמלה גדולה ויתירה חמלת עלינו.
כך הנוסח בסידור הרב סעדיה גאון ,ואצל הרמב"ם .אבל בסידור הרב עמרם גאון ,ואצל
האשכנזים בשחרית ,הנוסח אהבה רבה.
הבדל הנוסח הוא קדום ביותר ,כאשר בארץ ישראל ובסורא היו אומרים "אהבה רבה" ,ואילו
בפומבדיתא היו אומרים "אהבת עולם".

אמר רב יהודה אמר שמואל  -אהבה רבה .וכן אורי ליה רבי אלעזר לר' פדת
בריה  -אהבה רבה .תניא נמי הכי  -אין אומרים אהבת עולם אלא אהבה רבה,
ורבנן אמרי אהבת עולם .וכן הוא אומר ואהבת עולם אהבתיך על כן משכתיך
חסד .בבלי ברכות י"א
לבעל ערוך השולחן יש ניתוח מעניין בעניין:

ברכה שניה היא "אהבה רבה" לפי נוסח אשכנז ,ו"אהבת עולם" לפי נוסח ספרד.
ובגמרא יש פלוגתא בזה .וכתבו רבותינו בעלי התוספות דלכן תיקנו לומר
בשחרית "אהבה רבה" ובערבית "אהבת עולם" ,עיין שם .וזהו כנוסח אשכנז.
והרי"ף פסק "אהבת עולם".
והמעיין בגמרא וברי"ף יראה שיש שינוי נוסחא מהגמרא להרי"ף ,דבגמרא
גרסינן :תניא נמי הכי :אין אומרים "אהבת עולם" אלא "אהבה רבה".
וברי"ף הגירסא:תניא נמי הכי :אין אומרים "אהבה רבה" אלא "אהבת עולם".
עיין שם .והטור כתב בשם הגאונים "אהבה רבה" .ותמיהני שהפוסקים לא
הביאו גירסת הגמרא כלל.
ולא אבין לגירסת הרי"ף :למה צריכה הברייתא לומר :אין אומרים "אהבה
רבה" אלא "אהבת עולם"? והוה ליה לומר :אומר "אהבת עולם" .ולגירסא שלנו
ניחא משום דבקרא מצינו "אהבת עולם" בירמיהו ל"א ,לכן אומר שאין לומר
כלשון הכתוב .אבל להרי"ף קשה ,דהא בקרא לא מצינו לשון "אהבה רבה" .ויש
לומר על פי המבואר בפרי עץ חיים ,ד"אהבה רבה" מדריגה גבוהה מ"אהבת
עולם" ,אך בזמן הזה אי אפשר לומר כן .וזהו שאומר :אף על פי שמדריגה גבוה
היא ,מכל מקום אין לומר כן .ודייק ותמצא קל .ערוך השלחן ,אורח חיים סימן ס סעיף א
הפשרה לומר אהבה רבה בשחרית ואהבת עולם בערבית ,המקויימת בנוסח אשכנז ,מקורה
בתקופת הגאונים ,ובעל ערוך השולחן מפנה אותנו לתוספות להבין את פשר הדבר .לעומת זאת
נוסח ספרד נקבע על ידי הרי"ף על פי הגמרא .ואולם יש הבדל גרסאות בין הגמרא בידינו לבין
מה שהיה מונח לפני הרי"ף .ובעל ערוך השולחן מעלה קושיה טובה .הגרסא המודפסת מובנת
כי הברייתא קובעת שאין אומרים את לשון הכתוב "אהבת עולם" אלא לשון אחרת שאינה
מופיעה בכתובים "אהבה רבה".
לעומת זאת קשה להבין את הברייתא בגרסת הרי"ף – למה היה עולה על דעתי לומר "אהבה
רבה" ,צירוף שאינו מופיע בכתובים ,ואיזה חידוש יש בכך שכן אומרים את לשון הכתוב?
לעניות דעתי סברת הרי"ף ברורה אם נשים לב להבדל במשמעות בין "אהבה רבה" ל"אהבת
עולם" .כפי שאמרנו "אהבת עולם" מרמזת לעתיד לבוא ,ואילו "אהבה רבה" היא בלשון הווה .לכן
"אהבה רבה" של ה' לעם ישראל עשויה להופיע בברכה מיד לפני קריאת השמע ,בה אנו מצווים
"ואהבת את ה' אלוהיך" )בלשון הווה(; ולא בברכה מייד לאחר קריאת השמע ,שהיא ברכת
הגאולה )העתידית( .ולכן מובן הקושי של הרי"ף .בסוף הוא בכל זאת קובע את הלשון "אהבת
עולם" המזכירה את הגאולה רק בגלל לשון הכתוב.
לסיכום ,אהבת עולם תביא להם פירושה שה' מאהבתו יגאל את עם ישראל ויחזירם לארצם.
המקדש ייבנה בשלישית ,ומוספי ראש חודש שוב נעלה ברצון.

ַבּנִים ִתּזְכּור
וּברִית אָבוֹת ל ָ
ְ
אנו עומדים לפני סוף הפתיחה לתפילת מוסף של ראש חודש ,וגם המילים האחרונות אינן
ברורות .על איזה ברית מדובר? מי הם האבות ומי הם הבנים? ומה הקשר עם ראש חודש?
ברור כי עניין זכירת הברית אינה סתם ביטוי אלא מהותית ,כי בראש השנה )שהינו בפרט ראש
חודש תשרי( העניין זוכה לברכה בפני עצמה "ברוך אתה ה' זוכר הברית".
נענה על כל השאלות ביחד .יש לפחות חמש בריתות אפשריות ,ברית נח ,הברית בין הבתרים
)שחודשה פעמיים ליצחק ויעקב( ,ברית חורב )שחודשה פעמיים בערבות מואב ובשכם( ,ברית
הכהונה ,וברית דוד.
המילה "ברית" מופיעה כבר בפרשת נח ,וגם מוזכר שם מפורשות הרעיון שהקב"ה יזכור את
הברית לבנים.

יתי ִא ְתּ ֶכם
ַאנִ י ִהנְ נִ י ֵמ ִקים ֶאת ְבּ ִר ִ
ֹאמר ֱאל ִֹהים ֶאל נ ַֹח וְ ֶאל ָבּנָיו ִאתּוֹ ֵלאמֹר .ו ֲ
ַויּ ֶ
וּב ָכל ַחיַּת
ֶפשׁ ַה ַחיָּה ֲא ֶשׁר ִא ְתּ ֶכםָ ,בּעוֹף ַבּ ְבּ ֵה ָמה ְ
יכם .וְ ֵאת ָכּל נ ֶ
אַח ֵר ֶ
ֲכם ֲ
ַרע ֶ
וְ ֶאת ז ְ
יתי ִא ְתּ ֶכם ,וְ לֹא
ַה ִקמ ִֹתי ֶאת ְבּ ִר ִ
אָרץ .ו ֲ
אָרץ ִא ְתּ ֶכםִ ,מכֹּל י ְֹצ ֵאי ַה ֵתּ ָבה ְלכֹל ַחיַּת ָה ֶ
ָה ֶ
יִ ָכּ ֵרת ָכּל ָבּ ָשׂר עוֹד ִמ ֵמּי ַה ַמּבּוּל ,וְ לֹא יִ ְהיֶה עוֹד ַמבּוּל ְל ַשׁ ֵחת ָה ֶ
ֹאמר ֱאל ִֹהים
אָרץַ .ויּ ֶ
ֶפשׁ ַחיָּה ֲא ֶשׁר ִא ְתּ ֶכם
וּבין ָכּל נ ֶ
ֵיכם ֵ
וּבינ ֶ
 זֹאת אוֹת ַה ְבּ ִרית ֲא ֶשׁר ֲאנִ י נ ֵֹתן ֵבּינִ י ֵוּבין ָה ֶ
ָת ִתּי ֶבּ ָענָן ,וְ ָהיְ ָתה ְלאוֹת ְבּ ִרית ֵבּינִ י ֵ
עוֹלםֶ .את ַק ְשׁ ִתּי נ ַ
ְלדֹרֹת ָ
אָרץ .וְ ָהיָה
ֵיכם,
וּבינ ֶ
יתי ֲא ֶשׁר ֵבּינִ י ֵ
ָכ ְר ִתּי ֶאת ְבּ ִר ִ
אָרץ ,וְ נִ ְר ֲא ָתה ַה ֶקּ ֶשׁת ֶבּ ָענָן .וְ ז ַ
ְבּ ַענְ נִ י ָענָן ַעל ָה ֶ
וּ ֵבין ָכּל נ ֶ
ֶפשׁ ַחיָּה ְבּ ָכל ָבּ ָשׂר ,וְ לֹא יִ ְהיֶה עוֹד ַה ַמּיִ ם ְל ַמבּוּל ְל ַשׁ ֵחת ָכּל ָבּ ָשׂר .וְ ָהיְ ָתה
ֶפשׁ ַחיָּה ְבּ ָכל ָבּ ָשׂר
וּבין ָכּל נ ֶ
עוֹלםֵ ,בּין ֱאל ִֹהיםֵ ,
יה ִלזְ כֹּר ְבּ ִרית ָ
ית ָ
וּר ִא ִ
ַה ֶקּ ֶשׁת ֶבּ ָענָןְ ,
אָרץַ .ויּ ֶ
ֲא ֶשׁר ַעל ָה ֶ
וּבין
ֹאמר ֱאל ִֹהים ֶאל נ ַֹח  -זֹאת אוֹת ַה ְבּ ִרית ֲא ֶשׁר ֲה ִקמ ִֹתיֵ ,בּינִ י ֵ
בראשית ט' ח'-י"ז
אָרץ.
ָכּל ָבּ ָשׂר ֲא ֶשׁר ַעל ָה ֶ
בברית עם נח ובניו הקב"ה מבטיח לא לשחת כל בשר במבול ,ואילו בני נח מתחייבים לקיים
ושם בנו הינם אבותינו ,ואנו תקווה שה' יזכור לנו את הברית עם נח
שבע מצוות בני נח .כמובן נח ֵ
ולא ישחית את פני הארץ במבול .בנוסף יש קשר ל"אהבת עולם" כי הבטחת הקב"ה כאן היא
"עוד כל ימי הארץ" ו "לדורות עולם" .אם כן ,ברית נח יכול להיחשב ברית בין הקב"ה לבין "אבות"
שהוא כבר הבטיח לזכור ל"בנים" .ולא זו בלבד ,אלא ברית נח קשור באופן ישיר לקרבנות ,כי
הרי הדבר הראשון שעשה נח בצאתו מן התיבה היה לבנות מזבח ולהקריב עולות.

ַעל עֹלֹת
וּמכֹּל ָהעוֹף ַה ָטּהוֹרַ ,ויּ ַ
וַיִּ ֶבן נ ַֹח ִמ ְז ֵבּ ַח לה' ,וַיִּ ַקּח ִמכֹּל ַה ְבּ ֵה ָמה ַה ְטּה ָֹרה ִ
ֹאמר ה' ֶאלִ -לבּו  ֹ-לֹא א ִֹסף ְל ַק ֵלּל עוֹד ֶאת
יח ַהנִּ יח ַֹחַ ,ויּ ֶ
ָרח ה' ֶאת ֵר ַ
ַבּ ִמּ ְז ֵבּ ַחַ .ויּ ַ
ֻריו ,וְ לֹא א ִֹסף עוֹד ְל ַהכּוֹת ֶאת ָכּל
אָדם ַרע ִמנְּ ע ָ
ֵצר ֵלב ָה ָ
אָדםִ ,כּי י ֶ
ָה ֲא ָד ָמה ַבּעֲבוּר ָה ָ
ַחי ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ִ
יתי .בראשית ח' כ'-כ"א
ומה בנוגע לראש חודש ?

ָסר
אָרץַ ,ויּ ַ
אַחת וְ ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ָשׁנָה ָבּ ִראשׁוֹן ְבּ ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ ָח ְרבוּ ַה ַמּיִ ם ֵמ ַעל ָה ֶ
וַיְ ִהי ְבּ ַ
וּבח ֶֹדשׁ ַה ֵשּׁנִ י ְבּ ִשׁ ְב ָעה וְ ֶע ְשׂ ִרים
ַרא וְ ִהנֵּה ָח ְרבוּ ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמהַ .
נ ַֹח ֶאת ִמ ְכ ֵסה ַה ֵתּ ָבהַ ,ויּ ְ
אָרץ.
ָב ָשׁהָ ,ה ֶ
יוֹם ַלח ֶֹדשׁ י ְ
בראשית ח' י"ג-י"ד

כלומר ,חרבו המים מעל לארץ בראש השנה )שהינו גם בכלל ראש חודש( ,ואם נניח שלקח יום
או יומים לנח לצאת ולהוציא את כל החיה מן התיבה ,ייתכן שנח גם הקריב את קרבנותיו בראש
חודש .קשר יותר משמעותי גלום בהבטחת הקב"ה לנח :
ָליְ ָלה לֹא יִ ְשׁבֹּתוּ .בראשית
ֶרע וְ ָק ִציר וְ קֹר ָוחֹם וְ ַקיִ ץ ָוח ֶֹרף וְ יוֹם ו ַ
אָרץ ,ז ַ
עֹד ָכּל יְ ֵמי ָה ֶ
ח ' כ" ב

כלומר ,חלק מהברית הינו המשך מחזוריות הטבע לפיה החודשים והעונות מתחלפים בצורה
סדורה .קשר זה מצאנו כבר בבחירת המזמור "ברכי נפשי" המתאר את מחזוריות הטבע כמזמור
המתאים ביותר לראש חודש.
המקום הבא הו פוגשים בכתובים את המילה "ברית" הינו בברית בין הבתרים:

אָרץ ַהזֹּאתִ ,מנְּ ַהר
ָת ִתּי ֶאת ָה ֶ
ֲך נ ַ
ַרע ָ
אַב ָרם ְבּ ִרית ֵלאמֹר ְ -לז ְ
ַבּיּוֹם ַההוּא ָכּ ַרת ה' ֶאת ְ
ָהר ַה ָגּדֹל נְ ַהר ְפּ ָרת.
ִמ ְצ ַריִ ם ַעד ַהנּ ָ
בראשית ט"ו י"ח
ֹאמר ֵא ָליו ֲאנִ י ֵאל
אַב ָרם ַויּ ֶ
ֵרא ה' ֶאל ְ
אַב ָרם ֶבּן ִתּ ְשׁ ִעים ָשׁנָה וְ ֵת ַשׁע ָשׁנִ יםַ ,ויּ ָ
וַיְ ִהי ְ
אוֹת ָך ִבּ ְמאֹד
וּבינ ָ
יתי ֵבּינִ י ֵ
ֶהיֵה ָת ִמים .וְ ֶא ְתּנָה ְב ִר ִ
ַשׁ ַדּיִ ,ה ְת ַה ֵלּ ְך ְל ָפנַי ו ְ
אַר ֶבּה ְ
ֶך ,וְ ְ
ְמאֹד.
בראשית י"ז א'-ב'
ַה ִקמ ִֹתי
את ֶאת ְשׁמוֹ יִ ְצ ָחק ,ו ֲ
ֹאמר ֱאל ִֹהים ֲא ָבל ָשׂ ָרה ִא ְשׁ ְתּ ָך י ֶֹל ֶדת ְל ָך ֵבּן ,וְ ָק ָר ָ
ַויּ ֶ
אַח ָריו.
ַרעוֹ ֲ
עוֹלם ְלז ְ
יתי ִאתּוֹ ִל ְב ִרית ָ
ֶאת ְבּ ִר ִ
בראשית י"ז י"ט
בברית בין הבתרים ה' מתחייב לתת לאברהם בנים מרובים ולתת לבנים אלה את הארץ )"ברכת
אברהם(" ,ואילו אברהם מתחייב למול את עצמו ואת בניו ,ולהאמין בה' .בטקס הברית שימשו
בהמות וצפורים מהסוגים הקרבים על המזבח בלבד )עגלה ,עז ,איל ,תור וגוזל( אבל אברהם לא
הקריב קרבן בזמן הברית ,אלא רק לאחר קיום הבטחת ה' לזרע בזמן עקדת יצחק )אז הקריב
איל ,אחד מקרבנות ראש חודש( .כמו כן לא נאמרה לשון זכירה )בסמוך מצאנו "ויזכר אלהים את
אברהם" ,אבל זכירה זאת אינה של הברית ואינה תקפה לבניו של אברהם כי אם לקרוב
משפחה( .ואולם כעבור זמן כתוב שהקב"ה זוכר את הברית.

אַב ָר ָהם ֶאת יִ ְצ ָחק וְ ֶאת
ַא ָק ָתם ,ו ִַיּ ְזכֹּר ֱאל ִֹהים ֶאת ְבּ ִריתוֹ ֶאת ְ
וַיִּ ְשׁ ַמע ֱאל ִֹהים ֶאת נ ֲ
עקֹב .שמות ב' כ"ד
ַי ֲ
לא נאמר שברית בין הבתרים התרחש בראש חודש ,אבל קיימים רמזים לכך .הפרשה מתחילה
עם הוצאתו של אברהם החוצה לספור את הכוכבים ,דבר שאפשר לבצע בצורה מיטבית בזמן
המולד ,בחשכת לילה ללא ירח .ובאמת נאמר בזמן הברית שחשכה גדולה נפלה על אברהם.
סביר גם שטקס המסמל את אמונת אברהם בה' לעומת הסובבים אותו שסגדו לשמש ולירח
יתרחש בזמן שלא רואים לא את השמש ולא את הירח )לעומת ה' שתמיד נמצא( ,וליתר דיוק
בזמן שהשמש והירח נעלמים ,המתאים לליל המולד.ייתכן שביתור הבהמות מרמז להפרדה בין
החודש היוצא לבין הנכנס.
הברית עם אברהם חודשה פעמיים בהבטחת ברכת אברהם ליצחק ויעקב )לבנים( .למרות ששם
נאמר "ברכת אברהם" ולא מופיע שם המונח "ברית" ,היות אירועים אלה חידוש הברית מוסבר
הרבה פעמים בהמשך התורה )כגון הפסוק לעיל "את בריתו את אברהם את יצחק ואת יעקב"(.

הברית הבאה הינה ברית חורב.

ֱשׂה נִ ְפ ָלאֹת ֲא ֶשׁר לֹא נִ ְב ְראוּ ְב ָכל
ֹאמר ִהנֵּה אָנ ִֹכי כּ ֵֹרת ְבּ ִריתֶ ,נגֶד ָכּל ַע ְמּ ָך ֶאע ֶ
ַויּ ֶ
ֲשׂה ה' ִכּי ָ
אַתּה ְב ִק ְרבּוֹ ֶאת ַמע ֵ
וּב ָכל ַהגּוֹיִ ם ,וְ ָראָה ָכל ָה ָעם ֲא ֶשׁר ָ
אָרץ ְ
ָה ֶ
נוֹרא הוּא,
מּ ְך .שמות ל"ד י'
ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ע ֶֹשׂה ִע ָ
ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹשׁה ְכּ ָתב ְל ָך ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּהִ ,כּי ַעל ִפּי ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ָכּ ַר ִתּי
ַויּ ֶ
אַר ָבּ ִעים יוֹם וְ ְ
אַר ָבּ ִעים ַליְ ָלהֶ ,ל ֶחם לֹא
ִא ְתּ ָך ְבּ ִרית וְ ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל .וַיְ ִהי ָשׁם ִעם ה' ְ
ֲשׂ ֶרת ַה ְדּ ָב ִרים.
וּמיִ ם לֹא ָשׁ ָתה ,וַיִּ ְכתֹּב ַעל ַה ֻלּחֹת ֵאת ִדּ ְב ֵרי ַה ְבּ ִרית ,ע ֶ
אָכל ַ
ַ

שמות ל"ד כ"ז-כ"ח

כאן הקב"ה מתחייב לקחת את ישראל לעם להפרות אותו ולהושיע אותו:

יתי ִא ְתּ ֶכם.
ַה ִקימֹ ִתי ֶאת ְבּ ִר ִ
יתי ֶא ְת ֶכם ,ו ֲ
יתי ֶא ְת ֶכם וְ ִה ְר ֵבּ ִ
יכם וְ ִה ְפ ֵר ִ
יתי ֲא ֵל ֶ
וּפנִ ִ
ָ
ויקרא כ"ו ט'

יך ֲא ֶשׁר
ית ָך ,וְ לֹא יִ ְשׁ ַכּח ֶאת ְבּ ִרית ֲאב ֶֹת ָ
ַשׁ ִח ֶ
ַר ְפּ ָך וְ לֹא י ְ
יך לֹא י ְ
ִכּי ֵאל ַרחוּם ה' ֱאל ֶֹה ָ
נִ ְשׁ ַבּע ָל ֶהם.
דברים ד' ל"א
הוֹציא ה' ֶא ְת ֶכם
יכם ִ
ֻעה ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ַל ֲאב ֵֹת ֶ
וּמ ָשּׁ ְמרוֹ ֶאת ַה ְשּׁב ָ
אַה ַבת ה' ֶא ְת ֶכם ִ
ִכּי ֵמ ֲ
ָקה ,וַיִּ ְפ ְדּ ָך ִמ ֵבּית ע ָ
ְבּיָד ֲחז ָ
יך הוּא
ָד ְע ָתּ ִכּי ה' ֱאל ֶֹה ָ
ֲב ִדים ִמיַּד ַפּ ְרעֹה ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ָריִ ם .וְ י ַ
וּלשׁ ְֹמ ֵרי ִמ ְצו ָֹתו ְל ֶא ֶלף דּוֹר.
ֹה ָביו ְ
ֶא ָמן שׁ ֵֹמר ַה ְבּ ִרית וְ ַה ֶח ֶסד ְלא ֲ
ָה ֱאל ִֹהיםָ ,ה ֵאל ַהנּ ֱ

דברים ז' ח'-ט'

ואילו ישראל לקחו על עצמם את עול המצוות.
הכוונה במצוות הינו בראש ובראשונה לעשרת הדברות:

ֲשׂ ֶרת ַה ְדּ ָב ִרים.
וַיִּ ְכתֹּב ַעל ַה ֻלּחֹת ֵאת ִדּ ְב ֵרי ַה ְבּ ִרית ,ע ֶ

שמות ל"ד כ"ח

ֲשׂ ֶרת ַה ְדּ ָב ִרים ,וַיִּ ְכ ְתּ ֵבם ַעל ְשׁנֵי
ַו ַיּגֵּד ָל ֶכם ֶאת ְבּ ִריתוֹ ֲא ֶשׁר ִצוָּה ֶא ְת ֶכם ַלעֲשׂוֹת  -ע ֶ
לֻחוֹת ֲא ָבנִ ים.
דברים ד ,י"ג
ובמיוחד השבת:

עוֹלם.
וְ ָשׁ ְמרוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ַשּׁ ָבּתַ ,לעֲשׂוֹת ֶאת ַה ַשּׁ ָבּת ְלדֹר ָֹתם ְבּ ִרית ָ

שמות ל"א

ט" ז

וּב ֲחרוּ ַבּ ֲא ֶשׁר ָח ָפ ְצ ִתּי
תוֹתי ָ
יסים ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ְמרוּ ֶאת ַשׁ ְבּ ַ
אָמר ה' ַל ָסּ ִר ִ
ִכּי כֹה ַ
וּמ ָבּנוֹתֵ ,שׁם
ָשׁם טוֹב ִמ ָבּנִ ים ִ
וּבחוֹמ ַֹתי יָד ו ֵ
יתי ְ
ָת ִתּי ָל ֶהם ְבּ ֵב ִ
יתי .וְ נ ַ
יקים ִבּ ְב ִר ִ
וּמ ֲח ִז ִ
ַ
אַה ָבה ֶאת ֵשׁם ה',
וּל ֲ
ֵכר ַהנִּ ְלוִ ים ַעל ה' ְל ָשׁ ְרתוֹ ְ
וּבנֵי ַהנּ ָ
עוֹלם ֶא ֶתּן לוֹ ֲא ֶשׁר לֹא יִ ָכּ ֵרתְ .
ָ
יאוֹתים ֶאלַ -הר
יתי .ו ֲ
ַה ִב ִ
יקים ִבּ ְב ִר ִ
וּמ ֲחזִ ִ
ֲב ִדים ָכּל שׁ ֵֹמר ַשׁ ָבּת ֵמ ַח ְלּלוֹ ַ
ִל ְהיוֹת לוֹ ַלע ָ
יתי ֵבּית
יהם ְל ָרצוֹן ַעלִ -מ ְז ְבּ ִחיִ ,כּי ֵב ִ
יהם וְ ִז ְב ֵח ֶ
ָק ְד ִשׁי וְ ִשׂ ַמּ ְח ִתּים ְבּ ֵבית ְתּ ִפ ָלּ ִתי ,עוֹל ֵֹת ֶ
ְתּ ִפ ָלּה יִ ָקּ ֵרא ְל ָכל ָ
ה ַע ִמּים .ישעיהו נ"ו
אבל גם לכלל המצוות:

ֲשׂה
יך נ ֵֹתן ָל ְךִ ,אישׁ אוֹ ִא ָשּׁה ֲא ֶשׁר ַיע ֶ
יך ֲא ֶשׁר ה' ֱאל ֶֹה ָ
אַחד ְשׁ ָע ֶר ָ
ִכּי יִ ָמּ ֵצא ְב ִק ְר ְבּ ָך ְבּ ַ
יך ַל ֲעבֹר ְבּ ִריתוֹ.
ֶאת ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי ה' ֱאל ֶֹה ָ
דברים י"ז ב'

יך ,לֹא
וּד ָב ַרי ֲא ֶשׁר ַשׂ ְמ ִתּי ְבּ ִפ ָ
יך ְ
רוּחי ֲא ֶשׁר ָע ֶל ָ
אָמר ה'ִ ,
אוֹתם ַ
יתי ָ
ַאנִ י ,זֹאת ְבּ ִר ִ
וֲ
עוֹלם.
אָמר ה'ֵ ,מ ַע ָתּה וְ ַעד ָ
ֲךַ ,
ַרע ָ
ֶרע ז ְ
וּמ ִפּי ז ַ
ֲך ִ
ַרע ָ
וּמ ִפּי ז ְ
יך ִ
יָמוּשׁוּ ִמ ִפּ ָ
ישעיהו
נ"ט כ"א

ונאמר במפורש שברית חורב הינה עם הבנים:

ה' ֱאל ֵֹהינוּ ָכּ ַרת ִע ָמּנוּ ְבּ ִרית ְבּח ֵֹרב .לֹא ֶאת ֲאב ֵֹתינוּ ָכּ ַרת ה' ֶאת ַה ְבּ ִרית ַהזֹּאתִ ,כּי
ֻלּנוּ ַחיִּ ים.
ַחנוּ ֵא ֶלּה פֹה ַהיּוֹם כּ ָ
ִא ָתּנוּ ֲאנ ְ
דברים ה' ב'-ג'
וכן יש לשון זכירה:

אתי א ָֹתם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְל ֵעינֵי ַהגּוֹיִ ם ִל ְהיוֹת
הוֹצ ִ
ָכ ְר ִתּי ָל ֶהם ְבּ ִרית ִראשֹׁנִ ים ֲא ֶשׁר ֵ
וְ ז ַ
ָל ֶהם ֵלאל ִֹהיםֲ ,אנִ י ה'.
ויקרא כ"ו מ"ה
וברית חורב נכרתה בראש חודש.

ישׁי ְל ֵצאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ םַ ,בּיּוֹם ַהזֶּה ָבּאוּ ִמ ְד ַבּר ִסינָי .וַיִּ ְסעוּ
ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִל ִ
ידים ַו ָיּבֹאוּ ִמ ְד ַבּר ִסינַי ַויּ ֲ
ֵמ ְר ִפ ִ
ַחנוּ ַבּ ִמּ ְד ָבּר ,וַיִּ ַחן ָשׁם יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶנגֶד ָה ָהר .וּמ ֶֹשׁה ָע ָלה
ֹאמר ְל ֵבית ַי ֲעקֹב וְ ַתגֵּיד ִל ְבנֵי
ֶאל ָה ֱאל ִֹהים ,וַיִּ ְק ָרא ֵא ָליו ה' ִמן ָה ָהר ֵלאמֹר  -כֹּה ת ַ
יתםֲ ,א ֶשׁר ָע ִשׂ ִ
אַתּם ְר ִא ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ .
ָאָבא
ָא ָשּׂא ֶא ְת ֶכם ַעל ַכּנְ ֵפי נְ ָשׁ ִרים ו ִ
יתי ְל ִמ ְצ ָריִ ם ,ו ֶ
ֻלּה
יתם ִלי ְסג ָ
יתי ,וִ ְהיִ ֶ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאת ְבּ ִר ִ
מוֹע ִתּ ְשׁ ְמעוּ ְבּק ִֹלי ְ
ֶא ְת ֶכם ֵא ָלי .וְ ַע ָתּה ִאם ָשׁ ַ
ִמ ָכּל ָה ַע ִמּים ִכּי ִלי ָכּל ָה ֶ
ֹהנִ ים וְ גוֹי ָקדוֹשֵׁ ,א ֶלּה
אַתּם ִתּ ְהיוּ ִלי ַמ ְמ ֶל ֶכת כּ ֲ
אָרץ .וְ ֶ
ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ְתּ ַד ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל.
שמות י"ט א'-ו'
והביטוי "ביום הזה" מכוון לראש חודש.

אמר רבא :דכולי עלמא בראש חדש אתו למדבר סיני .כתיב הכא "ביום הזה באו
מדבר סיני" וכתיב התם "החדש הזה לכם ראש חדשים" מה להלן ראש חדש אף
כאן ראש חדש.
תלמוד בבלי שבת פ"ו:
ברית חורב חודשה פעמיים )לבנים( .בפעם הראשונה בערבות מואב לפני הכניסה לארץ
המובטחת:

ֵא ֶלּה ִד ְב ֵרי ַה ְבּ ִרית ֲא ֶשׁר ִצוָּה ה' ֶאת מ ֶֹשׁה ִל ְכרֹת ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֶא ֶרץ מוֹאָב,
ִמ ְלּ ַבד ַה ְבּ ִרית ֲא ֶשׁר ָכּ ַרת ִא ָתּם ְבּח ֵֹרב.
דברים כ"ח ס"ט
יתם א ָֹתםְ ,ל ַמ ַען ַתּ ְשׂ ִכּילוּ ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר
ֲשׂ ֶ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַה ְבּ ִרית ַהזֹּאת ַוע ִ
ְ
יכם ִז ְקנ ֶ
יכם ִשׁ ְב ֵט ֶ
אשׁ ֶ
יכםָ ,ר ֵ
ֻלּ ֶכםִ ,ל ְפנֵי ה' ֱאל ֵֹה ֶ
אַתּם נִ ָצּ ִבים ַהיּוֹם כּ ְ
ַתּעֲשׂוּןֶ .
ֵיכם
יך
ֶיךֵ ,מח ֵֹטב ֵע ֶצ ָ
ֵר ָך ֲא ֶשׁר ְבּ ֶק ֶרב ַמ ֲחנ ָ
יכם וְ ג ְ
יכם ,כֹּל ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאלַ .ט ְפּ ֶכם נְ ֵשׁ ֶ
וְ שׁ ְֹט ֵר ֶ
וּב ָ
יך ְ
יךְ .ל ָע ְב ְר ָך ִבּ ְב ִרית ה' ֱאל ֶֹה ָ
ימ ָ
ַעד שׁ ֵֹאב ֵמ ֶ
יך כֹּ ֵרת ִע ְמּ ָך
אָלתוֲֹ ,א ֶשׁר ה' ֱאל ֶֹה ָ
ַהיּוֹםְ .ל ַמ ַען ָה ִקים א ְֹת ָך ַהיּוֹם לוֹ ְל ָעם וְ הוּא יִ ְהיֶה ְלּ ָך ֵלאל ִֹהים ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ָל ְך,
אַב ָר ָהם ְליִ ְצ ָחק ְ
יך ְל ְ
וְ ַכ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ַל ֲאב ֶֹת ָ
וּל ַי ֲעקֹב .וְ לֹא ִא ְתּ ֶכם ְל ַב ְדּ ֶכם ,אָנ ִֹכי כּ ֵֹרת
ֶשׁנוֹ פֹּה ִע ָמּנוּ ע ֵֹמד ַהיּוֹם ִל ְפנֵי
אָלהַ ,הזֹּאתִ .כּי ֶאת ֲא ֶשׁר י ְ
ֶאת ַה ְבּ ִרית ַהזֹּאת וְ ֶאת ָה ָ
דברים כ"ט ח'-י"ד
ה' ֱאל ֵֹהינוּ ,וְ ֵאת ֲא ֶשׁר ֵאינֶנּוּ פֹּה ִע ָמּנוּ ַהיּוֹם.

ובפעם השנייה על ידי יהושע לאחר כיבוש הארץ:

אַתּם ְבּ ַח ְר ֶתּם ָל ֶכם ֶאת ה' ַל ֲעבֹד אוֹתוֹ,
אַתּם ָבּ ֶכםִ ,כּי ֶ
הוֹשׁ ַע ֶאל ָה ָעם ֵע ִדים ֶ
ֹאמר יְ ֻ
ַויּ ֶ
ֹאמרוּ ֵ -ע ִדים .וְ ַע ָתּה ָה ִסירוּ ֶאת ֱאל ֵֹהי ַהנּ ָ
ַויּ ְ
ֵכר ֲא ֶשׁר ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם ,וְ ַהטּוּ ֶאת ְל ַב ְב ֶכם ֶאל
וּבקוֹלוֹ
הוֹשׁ ַעֶ :את ה' ֱאל ֵֹהינוּ ַנ ֲעבֹד ְ
ֹאמרוּ ָה ָעם ֶאל יְ ֻ
ה' ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאלַ .ויּ ְ
ָשׂם לוֹ חֹק ִ
נִ ְשׁ ָמע .וַיִּ ְכרֹת יְ ֻ
וּמ ְשׁ ָפּט ִבּ ְשׁ ֶכם .וַיִּ ְכתֹּב
הוֹשׁ ַע ְבּ ִרית ָל ָעם ַבּיּוֹם ַההוּאַ ,ויּ ֶ
ימ ָה ָשּׁם,
דוֹלה וַיְ ִק ֶ
תּוֹרת ֱאל ִֹהים ,וַיִּ ַקּח ֶא ֶבן ְגּ ָ
הוֹשׁ ַע ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ְבּ ֵס ֶפר ַ
יְ ֻ
אַלּה ֲא ֶשׁר ְבּ ִמ ְק ַדּשׁ ה'.
ַתּ ַחת ָה ָ

יהושע כ"ד כ"ב-כ"ו

מצאנו גם ברית כהונה המכונה גם ברית שלום:

אַח ָריו ְבּ ִרית ְכּ ֻהנַּת
ַרעוֹ ֲ
וּלז ְ
יתי ָשׁלוֹם .וְ ָהיְ ָתה לּוֹ ְ
ָל ֵכן ֱאמֹר ִ -הנְ נִ י נ ֵֹתן לוֹ ֶאת ְבּ ִר ִ
עוֹלםַ ,תּ ַחתֲ ,א ֶשׁר ִקנֵּא ֵלאל ָֹהיו ,וַיְ ַכ ֵפּר ַעל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל.
ָ

במדבר כ"ה י"ב-י"ג

וכמו כן מכונה ברית לוי:

אָמר ה'
יתי ֶאת ֵלוִ יַ ,
יכם ֵאת ַה ִמּ ְצוָה ַהזֹּאת ִל ְהיוֹת ְבּ ִר ִ
יד ְע ֶתּם ִכּי ִשׁ ַלּ ְח ִתּי ֲא ֵל ֶ
וִ ַ
וּמ ְפּנֵי ְשׁ ִמי
מוֹרא וַיִּ ָ
ָא ְתּנֵם לוֹ ָ
יתי ָהיְ ָתה ִאתּוֹ ַה ַחיִּ ים וְ ַה ָשּׁלוֹם ,ו ֶ
ְצ ָבאוֹתְ .בּ ִר ִ
יר ֵאנִ יִ ,
וּב ִמישׁוֹר
תּוֹרת ֱא ֶמת ָהיְ ָתה ְבּ ִפיהוּ וְ ַעוְ ָלה לֹא נִ ְמ ָצא ִב ְשׂ ָפ ָתיוְ ,בּ ָשׁלוֹם ְ
נִ ַחת הוּאַ .
תוֹרה יְ ַב ְקשׁוּ ִמ ִפּיהוִּ ,כּי
ָה ַל ְך ִא ִתּי ,וְ ַר ִבּים ֵה ִשׁיב ֵמ ָעוֹןִ .כּי ִשׂ ְפ ֵתי כ ֵֹהן יִ ְשׁ ְמרוּ ַד ַעת ,וְ ָ
אַך ה' ְצ ָבאוֹת הוּא.
ַמ ְל ְ
מלאכי ב' ד'-ז'
ברית הכהונה נאמרת לפנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן ,אבל חלה על בניו ובני בניו עד עולם.
כמובן הכהנים הם אלה המקריבים את קרבנות ראש חודש .ולכן הנוסח לפנינו "ברית אבות
לבנים תזכור" מאחל לשובם של הכוהנים בימינו להקרבת קרבן המוסף של ראש חודש.

המילה "ברית" מופיעה לראשונה בהקשר לדוד המלך בברית שכרת המלך עם העם

ַו ָיּבֹאוּ ָכּל ִז ְקנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ֶח ְברוֹנָה ,וַיִּ ְכרֹת ָל ֶהם ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ ד ְבּ ִרית ְבּ ֶח ְברוֹן
שמואל ב' ה' ג'
ִל ְפנֵי ה' ,וַיִּ ְמ ְשׁחוּ ֶאת ָדּוִ ד ְל ֶמ ֶל ְך ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל.
לענייננו הברית החשובה יותר היא הברית בין הקב"ה ,המבטיח לדוד שצאצאיו ישבו על כס
מלכות ישראל עד עולם ,ודוד וצאצאיו לוקחים על עצמם ללכת בדרכי ה'.

עוֹלם.
ֶיךִ ,כּ ְס ֲא ָך יִ ְה ֶיה נָכוֹן ַעד ָ
עוֹלם ְל ָפנ ָ
וּמ ְמ ַל ְכ ְתּ ָך ַעד ָ
ית ָך ַ
ֶא ַמן ֵבּ ְ
וְ נ ְ

שמואל ב'

ז' ט"ז

ולפני מיתתו דוד מזכיר אותה לשלמה:

וּמ ְשׁ ָפּ ָטיו
יך ָל ֶל ֶכת ִבּ ְד ָר ָכיו ִל ְשׁמֹר ֻחקּ ָֹתיו ִמ ְצו ָֹתיו ִ
וְ ָשׁ ַמ ְר ָתּ ֶאת ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ה' ֱאל ֶֹה ָ
ֲשׂה וְ ֵאת ָכּלֲ -א ֶשׁר
תוֹרת מ ֶֹשׁהְ ,ל ַמ ַען ַתּ ְשׂ ִכּיל ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ַתּע ֶ
וְ ֵע ְדו ָֹתיוַ ,כּ ָכּתוּב ְבּ ַ
ֶיך ֶאת
ָקים ה' ֶאת ְדּ ָברוֹ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ָע ַלי ֵלאמֹר – ִאם יִ ְשׁ ְמרוּ ָבנ ָ
ִתּ ְפנֶה ָשׁםְ .ל ַמ ַען י ִ
ַדּ ְר ָכּם ָל ֶל ֶכת ְל ָפנַי ֶבּ ֱא ֶמת ְבּ ָכל ְל ָב ָבם ְ
ַפ ָשׁםֵ ,לאמֹר לֹא יִ ָכּ ֵרת ְל ָך ִאישׁ ֵמ ַעל
וּב ָכל נ ְ
ִכּ ֵסּא יִ ְשׂ ָר ֵ
אל .מלכים א' ב' ג'-ד'

ואכן מצאנו שהבטחה זאת נקראת ברית:

יתי וְ ֻחקּ ַֹתי ֲא ֶשׁר
ַען ֲא ֶשׁר ָהיְ ָתה זֹּאת ִע ָמּ ְך ,וְ לֹא ָשׁ ַמ ְר ָתּ ְבּ ִר ִ
ֹאמר ה' ִל ְשׁלֹמֹה  -י ַ
ַויּ ֶ
יך ,וּנְ ַת ִתּ ָ
יךָ ,קר ַֹע ֶא ְק ַרע ֶאת ַה ַמּ ְמ ָל ָכה ֵמ ָע ֶל ָ
יתי ָע ֶל ָ
ִצוִּ ִ
מלכים א' י"א
יה ְל ַע ְב ֶדּ ָך.

י" א

וּשׁ ֻמ ָרהִ ,כּי ָכל יִ ְשׁ ִעי וְ ָכל
ֲרוּכה ַבכֹּל ְ
עוֹלם ָשׂם ִלי ,ע ָ
יתי ִעם ֵאלִ ,כּי ְב ִרית ָ
ִכּי ל ֹא ֵכן ֵבּ ִ
יח .שמואל ב' כ"ג ה'
ַצ ִמ ַ
ֵח ֶפץ ִכּי ל ֹא י ְ
עוֹלםַ ,ח ְס ֵדי ָדוִ ד
ַפ ְשׁ ֶכם ,וְ ֶא ְכ ְר ָתה ָל ֶכם ְבּ ִרית ָ
וּת ִחי נ ְ
וּלכוּ ֵא ַליִ ,שׁ ְמעוּ ְ
אָזנְ ֶכם ְ
ַהטּוּ ְ
וּמ ַצוֵּה ְל ֻא ִמּים.
אוּמּים נְ ַת ִתּיו ,נָגִ יד ְ
ֶא ָמנִ יםֵ .הן ֵעד ְל ִ
ַהנּ ֱ
ישעיהו נ"ה ג'-ד'
יתי ְלדֹר וָדוֹר
וּבנִ ִ
ַר ֶע ָךָ ,
אָכין ז ְ
עוֹלם ִ
ירי ,נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ְל ָדוִ ד ַע ְב ִדּיַ .עד ָ
ָכּ ַר ִתּי ְב ִרית ִל ְב ִח ִ
תהילים פ"ט ד'-ה'
ִכּ ְס ֲא ָך ֶס ָלה.
ֵשׁבוּ ְל ִכ ֵסּא ָל ְך.
ֲדי ַעד י ְ
ֵיהם ע ֵ
יתי ,וְ ֵעד ִֹתי זוֹ ֲא ַל ְמּ ֵדם ,גַּם ְבּנ ֶ
ֶיך ְבּ ִר ִ
ִאם יִ ְשׁ ְמרוּ ָבנ ָ
תהילים קל"ב י"ב

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

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

ֲבר
וַיִּ ְזכֹּר ֱאל ִֹהים ֶאת נ ַֹח וְ ֵאת ָכּל ַה ַחיָּה וְ ֶאת ָכּל ַה ְבּ ֵה ָמה ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ַבּ ֵתּ ָבהַ ,ו ַיּע ֵ
אָרץ ַו ָיּשֹׁכּוּ ַה ָמּיִ ם.
רוּח ַעל ָה ֶ
ֱאל ִֹהים ַ
בראשית ח' א'
ואת הברית עם האבות

אַב ָר ָהם ֶאת יִ ְצ ָחק וְ ֶאת ַי ֲעקֹב.
וַיִּ ְזכֹּר ֱאל ִֹהים ֶאת ְבּ ִריתוֹ ֶאת ְ

שמות ב' כ"ד

אַב ָר ָהם ֶא ְזכֹּר,
יתי ְ
יתי יִ ְצ ָחק וְ אַף ֶאת ְבּ ִר ִ
יתי ַיעֲקוֹב וְ אַף ֶאת ְבּ ִר ִ
ָכ ְר ִתּי ֶאת ְבּ ִר ִ
וְ ז ַ
אָרץ ֶא ְזכֹּר.
וְ ָה ֶ
ויקרא כ"ו מ"ב
ואת ברית חורב:

אתי א ָֹתם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְל ֵעינֵי ַהגּוֹיִ ם,
הוֹצ ִ
ָכ ְר ִתּי ָל ֶהם ְבּ ִרית ִראשֹׁנִ יםֲ ,א ֶשׁר ֵ
וְ ז ַ
ִל ְהיוֹת ָל ֶהם ֵלאל ִֹהיםֲ ,אנִ י ה'.
ויקרא כ"ו מ"ה
עוֹלם.
ימוֹתי ָל ְך ְבּ ִרית ָ
ַה ִק ִ
עוּריִ ְך ,ו ֲ
ימי נְ ָ
אוֹת ְך ִבּ ֵ
יתי ָ
ָכ ְר ִתּי ֲאנִ י ֶאת ְבּ ִר ִ
וְ ז ַ

יחזקאל ט"ז ס'

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

עוֹלם ְבּ ִריתוֹ.
יראָיו ,יִ ְזכֹּר ְל ָ
ָתן ִל ֵ
אוֹתיוַ ,חנּוּן וְ ַרחוּם ה'ֶ .ט ֶרף נ ַ
ֵכר ָע ָשׂה ְלנִ ְפ ְל ָ
זֶ
קי"א ד'-ה'

מופיע דברי פתיחה של דוד:

אוֹדה ה' ְבּ ָכלֵ -ל ָבבְ ,בּסוֹד יְ ָשׁ ִרים וְ ֵע ָדה.
ֶ

תהלים קי"א א'

תהלים

ואולם ברית הכהונה לא מצאנו .מעניין שבבחירת הפסוקים של יוסי בן יוסי )הפייטן הקדום ביותר
הידוע בשמו( מוחלפים שני פסוקי התהילים האחרונים בפסוקי זכרונות אחרים:

עוֹלם ְבּ ִריתוָֹ ,דּ ָבר ִצוָּה ְל ֶא ֶלף דּוֹר.
ָכר ְל ָ
זַ

תהלים ק"ה ח'

ַח ָל ֶת ָךַ ,הר ִציּוֹן זֶה ָשׁ ַכנְ ָתּ בּוֹ.
ָאַל ָתּ ֵשׁ ֶבט נ ֲ
ית ֶקּ ֶדם ,גּ ְ
ֲד ְת ָך ָקנִ ָ
ְזכֹר ע ָ

תהלים ע"ד ב'

והמשך המזמור של הפסוק הראשון:

יד ָה ְל ַי ֲעקֹב ְלחֹקְ ,ליִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִרית
ֲמ ֶ
בוּעתוֹ ְל ִי ְשׂ ָחקַ .ו ַיּע ִ
וּשׁ ָ
אַב ָר ָהם ְ
ֲא ֶשׁר ָכּ ַרת ֶאת ְ
אַהרֹן ֲא ֶשׁר
יחי ,וְ ִלנְ ִביאַי אַלָ -תּ ֵרעוָּ ... .שׁ ַלח מ ֶֹשׁה ַע ְבדּוֲֹ ,
עוֹלם ... .אַל ִתּ ְגּעוּ ִב ְמ ִשׁ ָ
ָ
ָבּ ַחרבּוֹ.
ואם כן ,לפחות על פי נוסח זה ,מופיעות כל הבריתות שהזכרנו.
האם ברכת זכרונות הינה רשימה אקראית של פסוקים בהם מופיע השורש זכר ,או האם יש כאן
משהו משמעותי יותר? אפשר למצוא פתרון בדברי הנביא ירמיהו:

יתי ַהיּוֹם וְ ֶאת
אָמר ה' – ִאם ָתּ ֵפרוּ ֶאת ְבּ ִר ִ
וַיְ ִהי ְדּ ַבר ה' ֶאל יִ ְר ְמיָהוּ ֵלאמוֹר .כֹּה ַ
ָליְ ָלה ְבּ ִע ָתּם .גַּם בּ ְִר ִ
יוֹמם ו ַ
וּל ִב ְל ִתּי ֱהיוֹת ָ
יתי ַה ָלּיְ ָלהְ ,
ְבּ ִר ִ
יתי ֻת ַפר ֶאת ָדּוִ ד ַע ְב ִדּי,
ֹה ִנים ְמ ָשׁ ְר ָתיֲ .א ֶשׁר לֹא יִ ָסּ ֵפר ְצ ָבא
ִמ ְהיוֹת לוֹ ֵבן מ ֵֹל ְך ַעל ִכּ ְסאוֹ ,וְ ֶאת ַה ְלוִיִּ ם ַהכּ ֲ
אַר ֶבּה ֶאת ז ַ
ַה ָשּׁ ַמיִ ם ,וְ לֹא יִ ַמּד חוֹל ַהיָּםֵ ,כּן ְ
וְאת ַה ְלוִ יִּ ם ְמ ָשׁ ְר ֵתי
ֶרע ָדּוִ ד ַע ְב ִדּיֶ ,
ית ָמה ָה ָעם ַהזֶּה ִדּ ְבּרוּ ֵלאמֹרְ ,שׁ ֵתּי
א ִֹתי .וַיְ ִהי ְדּ ַבר ה' ֶאל-יִ ְר ְמיָהוּ ֵלאמֹרֲ .הלוֹא ָר ִא ָ
אָסם ,וְ ֶאת ַע ִמּי יִ נְ אָצוּן ִמ ְהיוֹת עוֹד גּוֹי
ַה ִמּ ְשׁ ָפּחוֹת ֲא ֶשׁר ָבּ ַחר ה' ָבּ ֶהם וַיִּ ְמ ֵ
ָאָרץ לֹא-
ָל ְי ָלהֻ ,חקּוֹת ָשׁ ַמיִ ם ו ֶ
יוֹמם ו ָ
יתי ָ
אָמר ה' – ִאם לֹא ְב ִר ִ
ֵיהם .כֹּה ַ
ִל ְפנ ֶ
וְדוִ ד ַע ְב ִדּי ֶא ְמאַס ִמ ַקּ ַחת ִמזּ ְ
ֶרע ַיעֲקוֹב ָ
ָשׂ ְמ ִתּי .גַּם ז ַ
אַב ָר ָהם
ֶרע ְ
ַרעוֹ מ ְֹשׁ ִליםֶ ,אל ז ַ
בוּתם וְ ִר ַ
אָשׁיב ֶאת ְשׁ ָ
יִ ְשׂ ָחק וְ ַי ֲעקֹבִ :כּי ִ
ח ְמ ִתּים .ירמיהו ל"ג י"ט-כ"ו
"לבלתי היות יומם ולילה בעיתם" ו"אם לא בריתי יומם ולילה" הינן ברית נח )"יום ולילה לא
ישבותו"(" .אשר לא יספר צבא השמים ולא ימד חול הים" ו "אל זרע אברהם ישחק ויעקב" הינן
הברית בין הבתרים" .ואת הלויים משרתי אותי" ו "שתי המשפחות אשר בחר ה' בהם" הינן ברית
הכהונה" .גם בריתי תפר את דוד עבדי" ו "כן ארבה את זרע דוד עבדי" הינן ברית דוד .כלומר כל
הבריתות קשורות ,כולן חלק מברית אחת שהלכה ונהיתה חזקה יותר עם הזמן.
מבחינת הצד של בני האדם ,בברית נח התחייבו הם לקיים מספר קטן של מצוות הכרחיות לקיום
חיים מוסריים ,בברית אברהם לקח הוא על עצמו ועל צאצאיו ללכת לפני ה' בצדקה ומשפט,
בברית חורב עם ישראל לקח על עצמו את מצוות התורה ,ובבריתות לוי ודוד לקחו שתי משפחות
על עצמם חובות נוספות )הכוהנים להקריב את הקרבנות ולהורות את העם ,ובית דוד למלך על
העם בצדק ולשפוט משפט צדק( .מבחינת הבטחות הקב"ה אין אפשרות להרבות את זרעו של
אברהם מבלי לקיים את האנושות כולה ,אין אפשרות להגן על עם ישראל אם צאצאי אברהם לא
רבו ונהיו לעם ,ואין משמעות לכוהנים המשרתים ולמלכים אם אין עם .כמו כן ברית דוד תלויה
בברית הכהונה ,כי הרי על המלך להיוועץ בכהן נושא האורים והתומים.

וַיְ ַד ֵבּר מ ֶֹשׁה ֶאל ה' ֵלאמֹר .יִ ְפקֹד ה' ֱאל ֵֹהי ָהרוּחֹת ְל ָכל ָבּ ָשׂר ִאישׁ ַעל ָה ֵע ָדהֲ .א ֶשׁר
יאם ,וְ לֹא ִת ְהיֶה ע ַ
ַא ֶשׁר יְ ִב ֵ
יאם ו ֲ
יוֹצ ֵ
ַא ֶשׁר ִ
ֵיהם ו ֲ
ַא ֶשׁר ָיבֹא ִל ְפנ ֶ
ֵיהם ו ֲ
ֵצא ִל ְפנ ֶ
יֵ
ֲדת ה'
הוֹשׁ ַע ִבּן נוּןִ ,אישׁ
ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹשׁה – ַקח ְל ָך ֶאת יְ ֻ
ַכּצֹּאן ֲא ֶשׁר ֵאין ָל ֶהם ר ֶֹעהַ .ויּ ֶ
רוּח בּוֹ ,וְ ָס ַמ ְכ ָתּ ֶאת י ְ
ֲא ֶשׁר ַ
ֲמ ְד ָתּ אֹתוֹ ִל ְפנֵי ֶא ְל ָעזָר ַהכּ ֵֹהן וְ ִל ְפנֵי ָכּל
ָד ָך ָע ָליו .וְ ַהע ַ
ֲדת ְבּנֵי
הוֹד ָך ָע ָליוְ ,ל ַמ ַען יִ ְשׁ ְמעוּ ָכּל ע ַ
ָת ָתּה ֵמ ְ
ֵיהם .וְ נ ַ
יתה אֹתוֹ ְל ֵעינ ֶ
ָה ֵע ָדה ,וְ ִצוִּ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל .וְ ִל ְפנֵי ֶא ְל ָעזָר ַהכּ ֵֹהן ַי ֲעמֹד וְ ָשׁאַל לוֹ ְבּ ִמ ְשׁ ַפּט ָה ִ
ֵצאוּ
אוּרים ִל ְפנֵי ה'ַ ,על ִפּיו י ְ
וְ ַעל ִפּיו ָיבֹאוּ ,הוּא וְ ָכל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאתּוֹ וְ ָכל ָ
ה ֵע ָדה .במדבר כ"ז ט"ו-כ"א
ֹאמר ה' ֵא ָליו –
הוּדה? ַויּ ֶ
אַחת ָע ֵרי יְ ָ
ֱלה ְבּ ַ
אַח ֵרי ֵכן וַיִּ ְשׁאַל ָדּוִ ד ַבּה' ֵלאמֹר ַה ֶאע ֶ
ַויְ ִהי ֲ
ֹאמר ֶ
ֱלה? ַויּ ֶ
ֹאמר ָדּוִ ד אָנָה ֶאע ֶ
ֲלהַ .ויּ ֶ
עֵ
ח ְברֹנָה .שמואל ב' ב' א'
ֹאמר ה' ֶאל ָדּוִ ד
ָדי? ַויּ ֶ
ֱלה ֶאל ְפּ ִל ְשׁ ִתּיםֲ ,ה ִת ְתּנֵם ְבּי ִ
וַיִּ ְשׁאַל ָדּוִ ד ַבּה' ֵלאמֹרַ ,ה ֶאע ֶ
ֲלהִ ,כּי ָנתֹן ֶא ֵתּן ֶאת ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ְבּי ֶ
עֵ
ָד ָך .שמואל ב' ה' י"ט
את ְפּנֵי ה' שמואל ב' כ"א
אַח ֵרי ָשׁנָה ,וַיְ ַב ֵקּשׁ ָדּוִ ד ֶ
ימי ָדוִ ד ָשׁלֹשׁ ָשׁנִ ים ָשׁנָה ֲ
וַיְ ִהי ָר ָעב ִבּ ֵ
א'

ויבקש דוד וגו' :שאל

באורים .רש"י שמואל ב' כ"א א'

אין צורך לקבוע לאיזה ברית מתכוונים ב"ברית אבות לבנים תזכור" ,כי הרי ירמיהו מלמדנו
שהאחרונות מסתמכות על הראשונות .וכולן מבטיחות יום בו ייבנה בית המקדש ונחזור ונקריב
את קרבן מוסף של ראש חודש.

