
 הכרזת המולד
לפני שמברכים החודש

החודש  ברכת  של  רצון'  ה'יהי  אמירת  שלפני  קהילות  בהרבה  המנהג 
מכריזים את זמן מולד הלבנה שיחול בשבוע זה, לא מוזכר בראשונים ולא 
בשו"ע, אלא בספרי חכמי אשכנז מהמאות האחרונות. כן מוזכר הוא בספר 
לז( שחי לפני כמאתיים שנה, הכותב שנכון לידע  י' אות  )שער  שערי אפרים 
בשעה שמברכים את החודש אימתי יהיה המולד, וכך כותב גם בעל התניא 
בסידורו. ובספרי המקובלים מובא שידיעת מועד המולד היום והשעה לפני 

שמברכים החודש הוא תיקון למדת היסוד )קרנות צדיק פ"ג(.

זכר לקידוש החודש
שהשם  לפי  כותב  אפרים  שער  בספר  זה,  למנהג  נאמרו  טעמים  כמה 
ולכך אנו אומרים  נקבע על שם חידושה של הלבנה שהוא המולד,  'חודש' 
שהוא  הלבנה  מולד  מתי  לדעת  נכון  ולכך  'יחדשהו'  החודש  ברכת  לאחר 
הגורם, ובערוך השולחן )תיז, א( כתב הטעם לפי שברכת החודש נתקנה כזכר 
לקידוש החודש וכשם שבזמנם לא היו מקדשים את החודש רק אחר ידיעת 
המולד, כן יש לנהוג בזמן הזה שאף שאין אנו מקדשים ע"פ הראיה יש לנו 
ויש מביאים טעם אחר כדי  ולידע מתי הוא מולד הלבנה,  זכר לזה  לעשות 

שידעו את תחילת וסוף זמן קידוש לבנה.

)ח"ב  מהרי"ח  ליקוטי  בספר  כמובא  צדיקים  כמה  של  מנהגם  היה  וכך 
בהשמטות( שכך היה נוהג הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב זצ"ל להכריז לפני 

ברכת החודש את זמן מולד הלבנה, וכן הרה"ק רבי שלום מקאמינקא זצ"ל 
היה מקפיד מאוד על מי שהיה מקל בזה.

יסוד המנהג 
אבל הגאון רבי יהודה מילר מקעלן )שו"ת סימן קיג( מביא שהמנהג מימות 
זו היה כל אחד  קדם הוא להכריז מתי היה המולד הקודם, ובעקבות ידיעה 
כמו  הבא,  בשבוע  שיחול  הבא  חודש  ראש  של  המולד  יהיה  מתי  מחשב 
וברבות  העמים',  כל  לעיני  ובינתכם  חכמתכם  היא  'כי  ו(  ד,  )דברים  שנאמר 
הימים התעצלו האנשים לחשב בעצמם את המולד הבא, לכן התחילו להכריז 
את המולד הבא כדי לחסך את הצורך להתאמץ לחשב בעצמם זמן המולד, 
וכן בספר שארית יעקב )פרשת ואתחנן( כותב שכך היה המנהג בתחילה ורק 

נשתרבב מזה במהלך הדורות המנהג הקיים.

זמן ההכרזה
הנה בהרבה קהילות המנהג להכריזו קודם אמירת 'מי שעשה ניסים' וכך 
ברכת  שעיקר  לפי  הוא  הפשוט  וטעם  רפד(,  )סימן  חיים  מקור  בספר  כתוב 
החודש מתחילה מאמירת 'מי שעשה' לכן נוהגים להודיע אז זמן המולד. ויש 
נוהגים להכריז הזמן קודם ה'יהי רצון' וטעמם לפי שאומרים שתחדש עלינו 

את החודש 'הזה'.

מנהג רוב העולם
החודש,  ברכת  לפני  המולד  את  להכריז  נוהגים  אין  העולם  רוב  אמנם 
וכמו שכותב הרה"ק מאפטא זי"ע )אוהב ישראל פרשת בא( שאין ראוי לגלות 
המולד כדי שלא יקנאו החיצונים, וכך מצינו במנהגי פרנקפורט שרק השמש 
עונה לאנשים ששאלו  והיה  המולד  זמן  יודע את  היה  החודש  שהיה מברך 
אותו על הזמן. וכן בשו"ת מטה לוי )סימן כד( כותב לאחד ששאלו על מנהג 
זה, שמנהג כזה לא ראיתי ולא שמענו ואין לנו בדור יתום הזה לתקן חדשות 
כמו אלה ובפרט לקבוע דבר חדש בבית הכנסת, וכך המנהג בבעלזא באבוב 
הוא  וכן  לעצמו,  מברר  אחד  כל  רק  המולד,  זמן  את  מכריזים  שאין  וויזניץ 

בקהילות הספרדים.
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