
#12 Rosh Chodesh

Why the Rosh Chodesh Psalm?

ספר המנהיג דיני תפילה עמוד קז
 ראיתי מנהג טוב בטוליטול' ובסביבותי' לומ' אחר התפי' מזמורים לפי עניין הימים,
 בחול תפילה לדוד הטה יי' אזנך ענני על שם כי גדול אתה ועושה נפלאו', וכתי' בפתרון

 הברכו' על ומפליא לעשות, ועוד דכתי' ביה הוריני יי' דרכך, ובר"ח ברכי נפשי את יי'
 וגומ' דכתי' ביה עשה ירח למועדי' ויצירת בראשית

R. Abraham ben R. Nathan YARCHI  was born in Lunel (moon), Provence, c. 
1155. R

 טור אורח חיים הלכות נשיאת כפים ונפילת אפים סימן קלג
 א)ואומר עלינו לשבח(א) וכשיגיע אל ככל המונם יפסיק מעט קודם שיאמר ואנו

 כורעים …יום אחר קדיש לומר מזמור הטה ה' אזנך ענני וקדיש אחריו ואח"כ עלינו
 לשבח ובכל זמן וזמן ב)משנין המזמור לפי ענינו ג)כגון ברכי נפשי בר"ח

שולחן ערוך אורח חיים הלכות ראש חודש סימן תכג
 ומחזיר ש"צ התפלה (ז) ד ואומר [ג] כתר, וכשמגיע למלא כל הארץ כבודו אומר

לעומתם משבחים כמו בקדושת שחרית, ואחר שסיים
’. חזרת התפלה (ח) אומר קדיש (ט) ואומר מזמור ה ברכי נפשי את ה

מגן אברהם סימן תכג
 ,ה (פמ"ג) (מחה"ש) ברכי נפשי - ובקצת מקומות אין נוהגין כן

 מעשה רב הלכות ראש חודש
 קנז אין אומרים שיר של יומו ואומרים במקומו בב' ימים דר"ח ברכי נפשי (מזמור ק"ד)
 שהוא שיר של ר"ח ודוחה אפי' של שבת ופשיטא של חנוכה (ע' סוכה ד' נ"ד ע"ב. ובתשו'

 :רמ"ע מפאנו סי' כ"ה)

The purpose of remembering the role of the Moon & the Creation Story
Are we fulfilling our mission? Repent & Renew
Rosh Chodesh & Yom Kippur (Katan)

 קדושת לוי ליקוטים ד"ה בראש חודש
 בראש חודש אומרים ברכי נפשי, ששם כתיב (תהלים קד, לה) 'יתמו חטאים מן

 הארץ'. והענין, כי היצר הרע והסטרא אחרא הם חסרים, אבל הקדושה הוא בחינת
 שלימות, כי אין שלימות אלא בקדושה, והסטרא אחרא והיצר הרע נקראים חסרים
 ונקראים ארציות. והנה כתיב (דברים ו, ה) ואהבת את ה' אלהיך 'בכל לבבך', בשני

 יצריך, ביצר טוב וביצר הרע (ברכות נד, א). כי מחויבים ליקח ראיה גדולה לעבוד ה' מן
 היצר הרע בעצמו ולדון קל וחומר ממנו, כי אנו רואים שהיצר הרע מסית ומפתה את
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 האדם אחר תאות עולם הזה, תאות בהמיות שהם כלים ונפסדים, ואין בהם ממש,
 וקל וחומר אלף אלפים איך ראוי לכסוף ולהשתוקק להתאות לעבודת השם יתברך

 .לשמח אותו יתברך שהוא חי החיים בורא הכל

A Mikdash Rosh Chodesh Offering
Note: The Nature of Rosh Chodesh today & in the future

 ערוך השולחן אורח חיים סימן תכג
סעיף ה…

 חזרת הש"ץ אומר קדיש שלם וי"א מזמור ברכי נפשי לפי שבשם כתיב עשה ירח
 למועדים וכפי הנראה היה זה שיר הלוים בבית המקדש לקרבן מוסף ותמיהני

 שבמס' סופרים [פי"ח] שחשב שירי המוספין ולא הזכיר של ר"ח ע"ש ובסי' הבא ניישב
 זה בס"ד

 מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק יח
הלכה יא

 ובראש השנה אומרים מזמור, כל העמים תקעו כף; ביום הכיפורים, ברכי נפשי,
 ממעמקים קראתיך; בחג הסוכות, נודע ביהודה אלהים; ביום השמיני, למנצח על

.השמינית. ואם אינו בקי בהן, אומר אודה י"י בכל לבי, ודיו

 ערוך השולחן אורח חיים סימן תכד
סעיף ג 

 בסי' הקודם תמהנו מאי דלא חשיב במס' סופרים שיר מוסף של ר"ח ונ"ל דשם ריש
 פי"ט איתא ובראש השנה אומר כל העמים תקעו כף ביוה"כ ברכי נפשי וממעמקים
 קראתיך בחג הסוכות נודע ביהודה וכו' ע"ש ואינו מובן מה ענין ברכי נפשי ליוה"כ
 [הגר"א מחק זה] ועוד על התחלתו שאומר ובראש השנה ולכן נ"ל דכצ"ל בר"ח ברכי
 נפשי ובראש השנה אומר כל העמים וביוה"כ ממעמקים וכו' ולפ"ז שפיר הזכיר שיר

 :מוסף של ר"ח


