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�עי�א �החיד' �להגאון �א�סי"בטוב�עין �יח�אות�ג' �דאין�לחוש�למנהג�שלא�דכתב'

ב�דבמקומו�לא�"רכט�סק'�ג�סי"כ�בשיירי�כנה"ודלא�כמש.�הערוך'�מברכים�מפני�פי

�זו �ברכה �לברך �נהגו �פי, �דהערוך �ולבנה�' �בתקופתה �חמה �דהרואה �חמה בערך

�בטהרתה �ג, �שיהיו �היינו �את�' �ולא �החמה �את �בהם �ראו �שלא �מעוננים ימים

�הכוכבים �לברך, �יש �שיראו �בעת �ר"וכ, �"פ �עמ[ח �הגאונים �אוצר �סה' ה�"וכ].

�ב"ט�ה"בירושלמי�ברכות�פ �ל"אחר�אמרינן�סב'�ובהיות�ויש�פי. �נהג�המהר. ל�"וכן

'�ועי].�רפא'�סי'�ספר�בן�יוחאי�שער�ז'�עי[מפראג�לברך�ברכה�זו�בלא�שם�ומלכות�

,�ש�ואת�הרקיע�בטהרתו"כ�שם�הוא�לבאר�מ"בפני�משה�על�הירושלמי�שם�דמש

�פליגא�אבבלי �ולא �בכובפ. �פעם �דהיא �אביי �דאמר �לפרש�"רט �יתכן �ואיך ח�שנה

�כדברי�הערוך במקום�שמצינו�מחלוקת�בבלי�,�ת�דבאמת�הירושלמי�חולק"ואף�א.

ת�"ב�כתב�בשו"וכיו.�'ל'�ת�חכם�צבי�בהוספות�סי"ע�שו"וע.�וירושלמי�נקטינן�כבבלי

�ח �אמת �סי"זרע �ג �כנה' �דברי �דאין �מוכרחים"כד �ג �ועי. �ברכות�עמ"חזו' �ע תעה�'

ג�לא�נהגו�לברך�מחמת�פירושו�של�רבינו�בחיי�"דביאר�דאפשר�דבמקומו�של�כנה

ד�דהרואה�חמה�בתקופת�תמוז�מברך�עושה�"דף�קה�ע'�בשלחן�של�ארבע�שער�א

�בפי �וכן �בראשית �מעשה �ברקיע�"עה' �מאורות �יהי �בפסוק �בראשית �פרשת ת

ס�"�הוא�טש�תמוז"ויש�שכתבו�דמ['�צ'�בסידור�רב�סעדיה�גאון�עמ'�וכן�פי.�השמים

וכן�:�י�ברכות�נט'בעיני�כל�חי�פלאג'�ועי].�קסג'�עטרת�פז�על�ברכת�החמה�עמ'�ועי

�עי �לב�פלאג"בשו' �ככנה"י�דף�קיט�ע'ת�חקקי �ג"ג�שכתב�שלא�נהגו�במקומו '�ועי.

�בס �שליט' �יוסף �יצחק �רבי �להגאון �יצחק �ח"עין �"א �מהדו(ג �ז"תשס' �עמ) .�רמז'

',�א�במקום�הנז"כ�הגאון�החיד"ו�וכמשוהמנהג�בכל�תפוצות�ישראל�לברך�ברכה�ז

�במחב"וכ �סק"כ �י"ר �או"וכיו, �המפקד �בשער �כתב �ח"ב �אות �ח �בירושלים�"שכ' נ

�ג�גבי�השנה�הנז"רע'�כ�בספר�ישרי�לב�דף�ב"א�וכ"בשנת�תר ב�כתב�בשמח�"וכיו'
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ג�"ם�סמ"ב�דהעיקר�כדעת�הרמב"רכט�סק'�ר�סי"כ�המאמ"וכ.�נפש�גאגין�ערך�חמה

�ע"סקים�השוטור�ורוב�גדולי�הפו וכל�.�ז�האחרונים"ולא�חלקו�ע,�ם�והלבוש"מור,

�מכ �אלא �הוי �דלא �מילתא �לכ"כהאי �שנה"ח �ח �מנהג, �שייך �לא �שהמנהג�, לומר

וכיון�שעבר�זמנה�תו�לא�מצו�,�שלא�לברך�דאפשר�דלאו�אדעתייהו�לברכה�בזמנה

��.וכבר�ידוע�דבמילתא�דלא�שכיחא�לא�שייך�מנהג,�לברכה

ט�הרואה�את�החמה�ואת�הלבנה�ואת�הכוכבים�"�הי"ואמרו�בתוספתא�ברכות�פ

�בראשית �עושה �ברוך �אומר �כסדרן �המזלות �ואת �על�, �המברך �אומר �יהודה רבי

וכן�היה�רבי�יהודה�אומר�הרואה�את�הם�תדיר�ונשתנה�,�חמה�הרי�זו�דרך�אחרת

�לברך �צריך �דבר �בו �כ"ע, �ר"ולפ. �דעת �חידושה"ז �בזמן �על�החמה �לברך �דאין .�י

�חסד �הגאון �שם�וביאר �ללא �לברך �הסוברים �טעם �דזה �שם �התוספתא �על �דוד י

וכל�הפוסקים�בגלל�'�ז�איך�הניח�דברי�הגמ"ד�ותמה�ע"ט�הב"ר�סק"ובמחב.�ומלכות

�יהודה�שהוא�יחידאה �דעת�רבי �אלא�שאין�, �יהודה�אינה�כדבריו �כוונת�רבי ואף

ברכות�'�ד�מע"ח�אס"הביא�בשד,�יהודה'�ועוד�בפירוש�דברי�ר�.מברכים�בכל�שנה

�לג�הערת�הרב�חיים�יעקב�רשל�מוועליז�דר'�סי ,�יהודה�אומר�המברך�על�החמה'

�החמה �על �הברכה �דמברך �היינו �עי, �ז' �פסחים �בראשית: �מעשה �עושה ,�ולא

�ר �משום�"וכדאמר �הגדול �הים �את �שעשה �אומר �הגדול �הים �את �דהרואה י

ומפרש�הרי�רבי�יהודה�דהמברך�ברכה�מיוחדת�על�החמה�הרי�זה�דרך�,�חשיבותא

�אחרת �הלבנה�, �בראשית �מעשה �שאר �נגד �בחמה �ומעלה �חשיבות �דאין משום

�וכוכבים�ומזלות �ר. �ויתפרש�מה�שסיים�בתוספתא�שם�וכן יהודה�אומר�הרואה�'

ק�על�"כדסתים�ת,�את�הים�תדיר�צריך�לברך�היינו�ברכת�עושה�מעשה�בראשית

�לן �משמע �דקא �רק �קמא �התנא �על �פליג �ולא �הים �על �וכוכבים�וכן �חמה�ולבנה

אבל�הכא�ברכה�מיוחדת�על�הרי�זה�דרך�,�ט�דברכות�גבי�ים�הגדול"לשיטתו�ריש�פ

�ל"עכ,�אחרת�ואתי�שפיר �ולכאו. שעליו�,�ש�ים�הגדול�מהחמה"ע�בדבריו�דמ"יל'

��.ע"ויל,�וגם�הוא�איננו�שונה�משאר�מעשה�בראשית,�מברכים�ברכה�מיוחדת
�בחשבון�התקופות"במק�ב �א�הארכתי �בתר�חשבונ, ,�ו�של�שמואלובהא�דאזלינן

אך�תקופתו�של�שמואל�ידועה�היא�לבני�,�אף�דחשבונו�של�רב�אדא�יותר�מדוייק

�ג�סי"קח�וכן�בח'�א�סי"ץ�ח"ת�התשב"כ�בשו"וכמש,�אדם�יותר קכג�כתב�דשמע�'

�ז �אפרים �וידאל �הרב �הקדוש �ז"מרבו �הגאונים �ביד �היא �קבלה �כי �דששים�"ל ל

.�ונים�ולא�לתקופת�רב�אדאלתקופת�שמואל�אנו�מ]�לאמירת�ברך�עלינו[בתקופה�

�שהגרח �ראיתי �הל"וכעת �אמונה �דרך �בספרו �כתב �ק �פ' �עמ"תרומות �ה צג�'

�ל�דלא�נזכר�בגמ"בבאיה תקופתו�של�רב�אדא�אלא�רק�את�של�שמואל�דדבריו�'

ב�כתב�"וכיו.�ב"קידוש�החודש�ה'�ה�מהל"ם�פ"כ�הרמב"וכמש,�הלכה�למשה�מסיני
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פנחס�זביחי�בעטרת�פז�על�'�חה�הגאון�רובזה�ד.�ד"קלא�סק'�ח�סי"א�או"הגאון�החזו

�עמ �החמה �ברכת �עמ' �שמים �חזון �הגאון �שאלת �קנח �לכאו' �דבזמנינו �קמב יש�'

אך�לפי�,�פ�תקופת�רב�אדא�דעתה�יש�מחשבים�וקל�לחשב�חלקים�קטנים"לחשב�ע

��.ולא�קשיא�מידי,�מ"הוא�הל'�הנז

כה�זו�דוקא�ל�תיקנו�לברך�בר"אך�חז,�ל�שאפשר�לברך�ברכה�זו�בכל�יום"וביותר�י

�מסויים�ולא�בכל�יום�בכדי�שלא�תהא�כפוזדגמא�ישנה �בזמן �ועי, ת�להורות�"שו'

�ח �ח�סי"ד�או"נתן �יג�אות�ח' �ב"דביאר�בכיו' �ועי. מנחת�בכורים�דכתב�דהמברך�'

דביאר�'�צ'�ח�סי"ם�שיק�או"ת�מהר"שו'�ועי.�ברכה�זו�בכל�יום�מיחזי�כעובד�לחמה

ההתבוננות�של�האדם�שמתפעלת�נפשו�ל�תיקנו�זאת�על�"ענין�ברכת�החמה�שחז

��.מגבורת�הבורא�שהגיעה�החמה�לנקודתה�הראשונה
רמה�דכל�אותן�שבפרק�הרואה�וכל�אותן�שנזכרו�שם�'�א�סי"ת�הרשב"כתב�בשו�ג

,�ל�דלאו�בחובה�אמרום�אלא�ברשות"י,�דלאו�מזמן�לזמן�אלא�במקום�הנאה�בלבד

ת�"שו'�ועי.�קיט'�א�סי"חח�"ת�הר�צבי�או"נה�ובשו'�ח�סי"ס�או"ת�חת"ד�בשו"והב

��.קס'�כט�שנסתפק�בזה�ולא�הכריע�וכן�בעטרת�פז�עמ'�ה�סי"בצל�החכמה�ח
ד
�עי  �נט' �ברכות �בראשית: �עושה �הוא �שם �הכתוב �דהנוסח �במרבית�, �הנוסח וכן

אומר�ברוך�'�אמרו�דעל�ההרים�וכו'�ט�משנה�ב"בברכות�פ'�אך�במתני,�הראשונים

ט�"ש�בברכות�פ"והוא�כדעת�הרא.�רכט'�וכן�נקט�בטור�סי,�עושה�מעשה�בראשית

ע�"כ�בש"ק�יב�דמש"ר�ס"וכתב�במחב.�קצא'�ק�סי"קמו�וסמ'�ה�סי"כ�ראבי"יד�וכ'�סי

'�ד�דף�ג"כ�בפרי�האדמה�ח"ושכ,�ס�או�קיצור�הלשון"ברוך�עושה�בראשית�הוא�ט

  .ד"ב�דף�שלב�ע"כד�ובמאמר�מרדכי�סוף�ח'�ג�סי"ת�זרע�אמת�ח"כ�בשו"וכ.�ב"ע
ברכות�'�ד�ובשער�המפקד�הל"סק'�רוח�חיים�סי,�ק�יא"ר�ס"מחבפרי�האדמה�שם�ו�ה

�,והוא�דבר�פשוט.�לעיל�בריש�דברינו�גבי�הא�דנהגו�לברך�ברכה�זו'�כנז'�ועו'�אות�ט

��.שם�נד'�ובתוס:�ברכות�מ.�דברכה�שאין�עמה�שם�ומלכות�לא�חשיב�ברכה
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�זה�כך�בכל�השנים�ו �ואין ��במרץ26אלא�בתחילה�היה�חל�בתאריך�, לת�עד�תחי,

שלאחריו�שחל�בשנת�'�וממחזור�ר,��באפריל�6שאז�חל�ב1785ט�בשנת�"מחזור�קצ

��באפריל�7חל�ב1813 �חל�ב"עד�תחילת�מחזור�ר, ,��באפריל�וכך�עד�עתה8ד�שאז

שאז�יחול�ברכת�]�א"תתפ'ה�[2121א�שיחול�בשנת�"וכך�יהיה�עד�תחילת�מחזור�רי

�ב ��באפריל9החמה �רט, �מחזור �תחילת �עד �יהיה �שיחול"וכך �ו ��2233שנת

��.והוא�האחרון�לאלף�הנוכחי.��באפריל10ויפול�בתאריך�]�ג"תתקצ'ה[
��ז �מאיר �בספר �מהדכתב �חכמים �"עיני �אב"להג[ת �הלוי �יחיאל �מאיר �ק"ר ק�"ד

דמעת�בריאת�העולם�חל�,�52'�בשיחות�סוף�מאמר�קידוש�הלבנה�עמ]�אוסטרובצא

�ג �פסח' �בערב �החמה �קידוש �פעמים �מצרים, �יציאת �שנת �אסתר, �גאולת ,�שנת

לא�ימשך�,�פ"ובפעם�השלישית�בעת�שיחול�קידוש�החמה�בע,�שנתענו�אז�ביום�זה

'�ובספר�עטרת�פז�על�ברכת�החמה�עמ.�ד"עכ,�י"ב�ויהיה�הגאולה�בעהזהעוד�זמן�ר

�הב �בשנת�תרפ"קפה �היתה �כבר �השלישית �דהפעם �וכתב �ה"ד �זו. �ובשנה יהיה�,

ועוד�הביא�שם�דברי�החסד�.�אך�האחרונה�עד�סוף�האלף�השישי,�בפעם�הרביעית

�ס"גבי�שנת�תש]�נהר�נט'�מעין�ב[לאברהם� �ס"וכתב�דלאו�דוקא�שנת�תש, לא�א,

וסיים�כראוי�.�וסנהדרין�צז:�במגילה�יז'�ובפרט�במוצאי�שביעית�כנז,�ס"בשנות�תש

�ישראל"דמ �של �בתשובתן �אלא �תלוי �הדבר �אין �מ �למרן�, �דאמר �שם �כתב ועוד

א�את�דברי�המאיר�עיני�חכמים�ומיד�זלגו�עיני�קדשו�בדמעות�"ע�יוסף�שליט"הגר

�ונרגשות �רבות �רבה, �בבכיה �למרום �עיניו �ונשא ,� �מאז�ואמר �תפלתינו �שזוהי לו

ושיתגלה�משיח�צדקנו�,�ה�את�גאולתינו"שיחיש�הקב,�ומתמיד�בכל�עת�ובכל�שעה

�כ"ע,�במהרה �חכמים�והעטרת�פז. �ספר�מאיר�עיני �ראיתי�דברי �ואני�הקטן ז�"ועפ,

� �שנה �בלוח �אלו �מדברים �יוסף"כתבתי �בית �עלית" �מודיעין �אופק �לאחמ, כ�"אך

�לעמקו �לבדוק�את�הענין �לבי �כלל,מלאני �נכון �הדבר �שאין ��וראיתי ,�ראשית�כל.

:�ואלו�הם�,��פעם11מבריאת�העולם�ועד�עתה�כבר�חל�ברכת�החמה�בערב�פסח�

סט�'ה,�תנג'ד,�שסט'ד,�תתלז'ג,�תשנג'ג,�קלז'ג,�תקכא'ב,�תלז'ב,�תתקה'א,�תתכא'א

ושנה�זו�היא�שנת�,�]2448[תמח�'ועוד�דשנת�יציאת�מצרים�היא�ב.�תרפה'ובשנת�ה

וכן�נס�.�ופשיטא�שלא�ברכו�בשנה�זו�את�החמה.�ח�לבריאת�העולם"�פב�למחזור"י

ופלא�גדול�על�.�ב"ז�למחזור�קכ"ושנה�זו�היא�שנת�י]�3405[תה�'אסתר�היה�בשנת�ג

ואין�הספר�מצוי�תחת�ידי�לראות�דבריו�,�הרב�מאיר�עיני�חכמים�שכתב�דברים�אלו
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ל�ברכת�החמה�ועוד�בדקנו�אם�היה�אירועים�מיוחדים�בשנים�שבהם�ח.�במקורם

�פסח �בערב �בזה, �מאומה �מצאנו �ולא �וה, �כאלה' �ישנם �אם �עינינו �יאיר והכלל�.

��.ברכת�החמה�כל�משמעות]�ט"תשס[העולה�שאין�בתאריך�שבו�חל�השנה�
�סק"מג�ח �הלבוש"א �בשם �ה �עמ, �יוסף �כצאן �נוהג �קמה' �משה�"שו, �דברי ת

פחד�יצחק�,��רכט'חכמת�שלמה�קלוגר�סי,�נו'�ח�ס"ס�או"ת�חת"שו,�יח'�אמירליו�סי

אות�'�ח'�טהרת�המים�מע,�כד'�ג�סי"ת�זרע�אמת�ח"שו,�ד"ג�דף�לט�ע"ערך�חמה�ח

פרק�הרואה�את�]�ט"לבעל�התוי[ובדברי�חמודות�.�ח�פרשת�עקב�אות�יט"כז�ובבא

�דלא�ידע�מנא�ליה�להמג �כתב �א"מב �חצות�, �היום�ולפחות�עד �כל ואפשר�לברך

�היום �בברכ"וכיו. �כתב �סק"ב �"ב�בשם�מוה"י �מחר �מור�וקציעה"יעקב�אשכנזי .�ס

ח�"תע'�ע�ברכות�עמ"חזו'�ועי[א�"ב�בשם�החיד"כ�בספר�מזמור�לאסף�דף�קיז�ע"וכ

א�לא�כתב�דכך�ההכרעה�"שכתב�דכל�שהחיד]�לז'�ברכת�החמה�עמ'�י�הל"ובילקו[

ע�בדגול�"וע'�ז'�ח�סי"ת�יהודה�יעלה�אסאד�או"כ�בשו"וכ].�ז�למעשה"אין�לסמוך�ע

�ע �שכתב �המג"מרבבה �א"ד �היום: �כל �הברכה �שזמן �נראה �ולי �הרמב"ומש, ם�"כ

אולי�,�ואפילו�אם�נאמר�שהוא�בדוקא,�הוא�רק�משום�זריזות,�שיברך�אותה�בבוקר

כ�לכל�הפחות�"וא,�כי�ינטו�צלילי�ערב,�כוונתו�למעט�משעה�שהחמה�נוטה�למערב

�בשם�ומלכות �לברך �חצות�אפשר �עד �תקמ, �בשנת �הלכה�למעשה �עשיתי ה�"וכן

�בשם�ומלכות,�השמש�אלא�עד�שעה�קודם�חצות�היוםשלא�זרחה� �וברכנו .�כ"ע,

�בשו �פסק �ע"ת�תשובה�מאהבה�ח"וכדבריו �א"ב�דף�טו ח�"ת�בית�אפרים�או"שו,

�ז"סס �סי, �יעקב �ישועות �סק' �ט"רכט �מע"ובשד. �בפאת�השדה �ח �לג�' �אות ברכות

�הנו"כתב�דמש �דוקא�הוא"כ �חצות�לאו �ב�שעה�קודם �כך�, אלא�שמעשה�שהיה

ד�כתב�דבשנת�"י'�ובמעם�לועז�בראשית�א.��הכונה�שיכול�לברך�עד�חצותאך,�היה

��.א�לא�יכלו�לברך�כי�אותו�יום�היה�מעונן�עד�שעבר�זמנה"תס

דמברכים�אחר�התפלה�'�צו�אות�ד'�ח�סי"ת�דברי�יציב�או"וכעת�ראיתי�שכתב�בשו

דראשית�ערסותינו�מקדימין�אנחנו�לחלות�פני�צורנו�להוכיח�בעליל�שאין�חלקנו�

�הארצותכ �גויי �החמה"ואח, �ברכת �מברכין �כ �שעי�, �לתלת �זמנה �הגבילו ולכן

�קמייתא ,� �אלקות �אותה �עושין �עד�[שהאומות �ישנים �העולם �אומות �דמלכי וכן

�]שעה�זו ובזה�מראים�אנו�,�ת�המאיר�לארץ�ולדרים�עליה"ואנחנו�מברכים�להשי,

�ולזה�תגדל�,ת�שגם�השמש�הנו�יציר�נוצר�ככל�ברואי�מעלה�ומטה"אמונתינו�בהשי

�אנחנו� �אמת �ובתורת �אמת �באמונת �נשארנו �עלינו �העבר �אף �שעל השמחה

��.כ"ע,�וצאצאינו�עד�עולם�סלה
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י�"וכן�כתב�בילקו',�יח�אות�ב'�ד�סי"ד�ח"ת�יחו"שו'�ועי[תעח�'�ע�ברכות�עמ"חזו�ט

�עמ �האחרונים�,]לז' �פסקו �ושכן �סי"וכ, �השלחן �בערוך �כ �ס' �ג"רכט �ע"ויל, ד�"ע

�עמ �פז �העטרת �גקצו' �אחר �לברך ��דאין �דסב' �כלל �ל"שעות �מדעת�, והתעלם

ש�דבכל�יום�"ובפרט�לפי�מ[שאפשר�לסמוך�עליהם�לברך�עד�חצות�'�הגאונים�הנז

��].אפשר�לברך�ברכה�זו�על�החמה
מח�'�ברכת�החמה�עמ'�י�הל"ילקו,�ז�בענגיס"בשם�הגר'�כ'�ג�סי"ת�קנין�תורה�ח"שו�י

עובר�אורח�'�ת�בקונט"כ�האדר"משוכולם�דחו�.�ר�צבי�כהן�בספר�ברכת�החמה"והג

ד�"ט�כתבתי�בס"בשנת�תרכ:�ל"וז,�רכט�דשעת�הברכה�משתנית�לפי�המקומות'�סי

�שנתלית"שי �לשעה �היא �הברכה �דעיקר �ל �לפי�, �הברכה �שעת �תשתנה �כן ועל

�המקומות ,� �רוסיה[ובמדינתו �י] ל�שהשעה�מכוונת�ליום�השלישי�"הנוטות�לצפון

�ה�החמהלעת�ערב�בשעה�הששית�בעוד�שלא�שקע �אופקו. �מקום�לפי �בכל ,�וכן

�לי�אז �והרבה�הסכימו �אדם, �כ"ע,�במה�שלא�קדמני �ועי. ק�"בשיח�השדה�להגרח'

ז�בבני�ברק�"ולפ,�דהקשה�דהתקופות�נוסדו�על�סדר�ירושלים:�ס�ברכות�דף�נט"עמ

�מירושלים �אחת �בדקה �מתאחרת �שהשקיעה �ג"א, �ביום �לראות �אפשר �כ לפני�'

',�שנוטות�יותר�למערב�שיכולם�לראות�כבר�ביום�גש�המדינות�"וכ,�השקיעה�ממש

�אז �יברכו �לא �ולמה �הענין"ועע, �ש�דביאר �ועי. �ח"בשו' �נתן �להורות �סי"ת �ד יז�'

�עפ �סי"דביאר �הלבוש �ד �בג' �תכח�דמברכים �ראשונות�דתליית�המאורות�' שעות

דאז�החמה�בעיצומה�של�זריחתה�וכל�מעשה�בראשית�,�של�היום'�היתה�בשעה�ג

�נם�נבראובמלואם�וצביו �ולכך�יש�לברך�דוקא�אז, �ולכאו. �ב"יל' �ע�דמצינו דעות�'

�המאורות �תליית �בזמן �בשעה�"די, �אמרו �ואחרים �הלילה �בתחילת �דנתלית א

ג�"קידוש�החודש�ה'�ט�מהל"ם�הוכיח�בפ"והביאור�בזה�דהרמב.�שלישית�של�היום

'�והתחילה�בתנועתה�רק�ביום�ד,�בתחילת�שעה�ראשונה'�שהשמש�נברא�בליל�ד

,�ובלילה�היא�מוסתרת'�ועוד�כתב�דהשמש�נבראת�בתחילת�ליל�ד.�עה�שלישיתבש

לפיכך�היתה�התקופה�,�שעות�ביום'�וכשהיתה�זורחת�לא�היתה�אורה�בהיר�עד�ג

של�היום�היתה�תליית�'�וזו�הייתה�כוונת�הלבוש�דבשעה�ג.�שעות�מיום�רביעי'�בג

��.�ע"ויל,�שאז�הגיעה�לשיא,�המאורות
�ד�סי"ת�רבבות�אפרים�ח"שו�יא �נד�אות�ט' �א"ש�אלישיב�שליט"בשם�הגרי' וכן�,

��.ערה'�העלה�בעטרת�פז�עמ
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�א�סי"כ�המג"כ�יב �ציוה�מהרי"רכט�סק' �ל"ה�שכך �ש"וכ, �בקיצור �ע�סי"כ �ס' ,�ז"ס'

�סי"שו �אומר �הלל �ת �ב' �אות �קמו �ס"ובכה' �יב"ח �ק �בבוקר�. �להכריז �שנהגו ויש

יט�אות�'�ח�סי"ד�או"נתן�חת�להורות�"שו'�ועי,�שעח'�כ�ביוסף�אומץ�יוזפא�סי"כמש

��.'ג
,�ש�ותפלה�חל�קודם�חיוב�ברכת�החמה"דזמן�ק,�ראשונה,�וכמה�טעמים�יש�לזה�יג

וסומכים�גאולה�,�]ש"ע,�נח'�י�סי"ב[ש�מלכתחילה�הוא�בסמוך�לנץ�החמה�"דזמן�ק

�לתפלה �התפלה. �שמסיימים �אחר �ורק �תתקבל, �קדיש �אחר �והוא �ברכת�, יברכו

�החמה �ברכ"ומש. �על �פז �בעטרת �עמכ �החמה �ת �דמ' �אחר�"רט �החמה �ברכת ש

�ברכת�החמה �לשבח�אחר �אומרים�עלינו �שאין �מחמת�הדין �קדיש�תתקבל וכך�,

�יאמרו�עלינו�לשבח�בסדר�התפלה�וזה�יהיה�גם�בעבור�ברכת�החמה איך�מלאו�,

�כן �לומר �לבו �החיד, �כלל"דהגאון �לומר �דאין �זה �על �כתב �כבר �א �אחר�"ומ, ש

�תתקבל �זמן, �כבר �דהגיע �משום �בסיום�התפלההוא ��ברכת�החמה�ומיד במקום�,

��.�מפסיקים�ומברכים�ברכת�החמה,�שאפשר�להפסיק

ז�שלח�הגאון�מבריסק�"א�שבשנת�תרנ"א�דף�מא�ע"ב�הביא�בספר�נברשת�ח"וכיו

�המצוות �על �מעבירין �דאין �התפלה �אחר �עד �החמה �ברכת �לברך �שלא .�להודיע

א�"וכן�נהג�הגאון�החזו.�א"ע'�ח�גאגין�ביריעות�האהל�דף�ק"ב�כתב�הגאון�שמ"וכיו

�הגרח"כמש �בשיח�השדה�ברכות�נט"כ �ק �תשיג"שבכ: �ניסן �ג �מאיר, �זכרון ברכנו�,

�ברכת�החמה �החזו, �עלינו"ומרן �לפני �התפילה �אחר �בירך �א �בכה"ומש. '�ח�סי"כ

ק�יג�דיש�נוהגים�להקדים�את�התפלה�מיד�בעלות�השחר�בשביל�לברך�בנץ�"רכט�ס

��.דנראה�דהוא�עצמו�נהג�כךז�"ש�סק"וע.�אין�לעשות�כן,�החמה

�י�עמ"ועוד�טעם�כתב�בילקו ש�ותפלה�תדירים�ומקודשים�יותר�מברכת�"מט�דק'

,�קא�שמברכים�אחר�התפלה'�ת�משאת�בנימין�סי"כ�בשו"וכ.�יש�להקדימם,�החמה

 .נו'�ס�סי"ת�חת"יח�ובשו'�ת�דבר�משה�סי"כ�בשו"וכ
�במנהגי�וורמייזא�כ"וכמש,�כך�הוא�המנהג�מדורי�דורות,�כ�לברך�ברוב�עם"מש�יד

�ל"וז �קצ: �מחזור �בתחלת �טליא �הוינא �כד �"ונהירנא �שעז[ג �שנת �בולדא�"בק] ק

במקום�מולדתי�נתקבצו�יחד�כל�הקהל�בחצר�בית�הכנסת�ובירכו�על�החמה�עושה�
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�מעשה�בראשית �שהיא�מצוה�הבאה�אחת�לכ, .�ח�שנה�חביבה�וברוב�עם"אחרי

�ב�סי"ת�פנים�מאירות�ח"ב�הביא�בשו"וכיו �ברוב�עם�בשנת�לח�שבר' �ברכה�זו כו

ת�"שו'�ה�ועי"ז�ותקמ"א�במעגל�טוב�על�שנים�תקי"וכן�הביא�הגאון�החיד.�ט"התפ

�ח �ב�סי"חיים�שאל �לח�אות�סט' �בשו"וכ. �הנז"כ �ת�שער�אשר�קובו ח�שנה�"בא',

�ובכה �יט �אות �עקב �פרשת �סי"ראשונה �ח �סק' �ז"רכט �הגרי"וכ. �טיקוצ"כ ינסקי�'מ

צב�דפשט�המנהג�בכל�העולם�ללכת�כל�הקהל�'�בספר�תקופת�החמה�וברכתה�עמ

והכל�משכימין�,�יחדיו�מיד�אחר�התפלה�לברך�ברכת�החמה�ברוב�עם�הדרת�מלך

�כ"ע,�לתפלת�הותיקין�כדי�שלא�לאחר�את�הברכה�זמן�רב�אחר�נץ�החמה ע�"וע.

א�בירך�"שבשנת�תשמ,�קפב'�ב�הביא�בעטרת�פז�על�ברכת�החמה�עמ"וכיו.�ע"בחזו

�שליט �הישן�א�ברוב�עם�"מרן ובהדרת�מלך�את�ברכת�החמה�בבית�הכנסת�שלו

כתב�לזה�טעם�בצפנת�,�כ�שיברכוהו�ברוב�עם"ומש.�בשכונת�רחביה�והוינא�טליא

�הרמב �על �פ"פענח �מהל"ם �י �ברבים�' �מברכים �לחמה �כעובד �יראה �שלא ברכות

נ�טעם�זה�"וכ.�ש"יעו,�גבי�צורת�הלבנה:�ה�כד"דליכא�בזה�חשדא�וכהא�דאיתא�בר

�מע"בשד �ח �סיב' �רכות �לג' �ש"ע, �ביחידות. �אף �יברך �מנין �לו �אין �ואם דזריזין�,

�מלך �עם�הדרת �ברוב �קודם�למצות �מקדימין �בר. �מוכח �ה�לב"דכן �בברכ"וכ: י�"כ

.�נד'�י�עמ"ד�בילקו"והב'�ס�יז�ועו"ח�ס"ב�או"ת�קול�אליהו�ח"שו,�ז"סק'�א'�ח�סי"או

ה�מה�קדושה�יש�ותמ,�קיא�כתב�דיוצאים�לרחובה�של�עיר'�ת�שיח�יצחק�סי"ובשו

�לרחובה�של�עיר �ב�פעמים�בשנה"שמא�מחמת�שמברכים�שם�הלבה�י, או�שיש�,

.�ז�יש�קדושה�לרחוב�העיר"וע,�קדושה�דוקא�ברחוב�העיר�כיוצאים�לקראת�המלך

כ�שם�דלכן�אין�הנשים�מברכות�מחמת�שיוצאים�לברך�ברכה�זו�במקהלות�"ומש

�העיר �ברחוב �ביתם, �בחצר �יברכו �אם �בכך �דמה �אינו �זה �מלך�, �בת �כבודה וכל

��.פנימה
ע�"פ�בחזו"וכ.�דבמקום�מצוה�עוברת�לא�אמרינן�תדיר�ושאינו�תדיר�תדיר�קודם�טו

רל�דכתב�דבכל�מקרה�'�עטרת�פז�עמ'�ועי.�נג'�י�עמ"בילקו,�תפ�בהערה'�ברכות�עמ

�התפלה �קודם �שיברך �נכון �החמה �בנץ �התפלל �לא �אם �ולכאו, �גם�' �קודם תדיר

��.ג"בכה
�פלאג�טז �חיים �'רוח �סיי �סק' �ג"רכט �קלג�"שו, �דף �בנימין �בנחלת �בנימין ת�שמלת

'�ס�סי"מא�וחת'�ח�סי"ק�או"ת�נוב"שו,�א�בשם�הגאון�מליסא�בסידור�דרך�חיים"רע
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�נו �חביב[ת�אמר�שמואל�"כ�בשו"וכ. �בן �ח�סי"חאו] �א' �אשר�' �נהג�הגאון�רבי שכן

�שו �מחבר �החמה"קובו �את �שיכסו �לעננים �דחשש �אשר �שער �ת �שיברך�. וטוב

�המזמוריםברכ �את �לומר �שיוכל �בשביל �קודם �התורה �עמ.ות �פז ��עטרת רלב�'

ם�בענין�אמירת�מזמורים�דרך�תחנונים�קודם�ברכות�"והאריך�שם�בדעת�מרן�ומור

�התורה �שתתכסה. �שחושש �ובמקרה �מיד, �יברך �המזמורים�, �לומר �יתעכב ולא

�והלשם�יחוד �וראוי�שיאמר�את�המזמורים�אחר�הברכה, ר�כ�בספ"וכ,�פשוט�הוא.

��.רכז�בהערה'�ב�ובעטרת�פז�עמ"אור�החמה�דף�יט�ע
רכו�דהוכיח�'�ר�סי"ד�המחב"דנסתפק�בזה�והב'�לב�אות�ח'�ז�סי"ת�הרב"בשו'�עי�יז

ופקפק�.�דזריזין�מקדימין�למצוות�דוחה�הטעם�של�ברוב�עם�הדרת�מלך:�ה�לב"מר

וכן�,�ש"לה�שכתב�להמתין�עם�ברכת�הלבנה�עד�מוצ'�ד�תרומת�הדשן�סי"בזה�לפ

יח�מיבמות�לט�דלא�אמרינן�שהויי�מצוה�לא�משהינן�אלא�היכא�שירא�שמא�הוכ

אבל�כשאין�ראוי�,�ולכך�לא�משהים�אפילו�לעשותה�מן�המובחר,�תתבטל�המצוה

'�ם�סי"וכן�פסק�מור,�להסתפק�פן�תתבטל�המצוה�משהינן�לה�לעשותה�מן�המובחר

ואחד�חייב�אלא�כל�אחד�,�והכא�נמי�לא�נכון�לברך�ברכת�החמה�ביחיד.�ב"תכו�ס

�מלך �הדרת �עם �וברוב �המובחר �מן �מצוה �לעשות �בכדי �להמתין �כ"ע, ת�"ובשו.

�ד�סי"ב�יו"א�ח"יבי ד�שאני�התם�שהוא�"דאף�לדברי�תה,�דדחה�דבריו'�יח�אות�ז'

�יותר �המובחר �מן �המצוה �את �עושה �עצמו �במוצ, �מבושם"כשמברך �כשהוא ,�ש

�אף�שאם�ישהה�,כ�כשמברך�על�החמה�בסמוך�לנץ�החמה�דהכי�עדיף�טפי"משא

אלא�שעל�,�אין�ההידור�בגוף�המצוה,�יותר�יהיה�בזה�משום�ברוב�עם�הדרת�מלך

�ידי�אחרים�נוסף�הידור �י"ובכה, �למצוות�כהא�דר"ג �מקדימין �ה�לב"ל�זריזין ולכן�:

�הנ �האחרונים �העלו �לברך�"יפה �ישהנה �ולא �ביחיד �הלבנה �ברכת �שמברכים ל

ה�"ז�לדחות�את�הראיה�מר"ת�הרב"כ�בשו"ומש.�והיינו�אף�לתרומת�הדשן,�בצבור

�לב �סתומים"כתב�ביבי: �א�דדבריו �ודברי�הירושלמי�שם�צריכים�ביאור, �אין�, ואנו

וכהסכמת�כל�האחרונים�דזריזין�מקדימין�למצוות�עדיף�טפי�'�לנו�אלא�פשטות�הגמ

�מברוב�עם�הדרת�מלך �לפ, �שו"ובפרט �ח"ד �מרדכי �ח�סי"ט�או"ת�לבושי �דלא�' נו

� �ברוב�עם �מוציא�רביםשייך�לומר �אלא�במצוה�שיחיד �הדרת�מלך '�כההיא�דסי,

��.'ד�שאחד�מברך�לכולם�בורא�מאורי�האש�שברוב�עם�הדרת�מלך�וכו"חצר�סי
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��.תעט'�ע�ברכות�עמ"ז�בחזו"וכן�הביא�כ.�והוא�כדאיתא�בסנהדרין�קא�יח
�בשו"כ�יט �סי"ת�חת"כ �ס �לומר�המזמורים' �נו �ח"ובפתה, �ע"ד �דף�שטז �הוסיף�"ג ב

כב�הוסיף�למנצח�בנגינות�מזמור�'�ח�סי"ת�מים�חיים�רפפורט�או"וובש.�הלל�הגדול

�בכח �ואנא �שיר �ועי. �או"שו' �יציב �דברי �סי"ת �ח �א' �אות �צו �דהמזמורים�' דכתב

�החמה �ברכת �לענין �כלל �קשורים �אינם �הלבנה �ברכת �עם �שנאמרים �אין�, ולכך

��.ס"להוסיף�על�המזמורים�שכתב�החת
אות�קץ�דכתב�דאין�לומר�עלינו�'�ו'�ע�סיא�במורה�באצב"בדברי�הגאון�החיד'�עי�כ

�לשבח�אחר�ברכת�הלבנה �דעת, �באיזה�מקומות�בבלי �כמו�שנהגו וזה�כלל�גדול�,

י�האמתיים�"ל�וכתבי�האר"פ�חז"שלא�לנהוג�שום�דבר�מבלי�לדעת�שורש�המנהג�ע

�שיש�טעם�כעיקר�למנהג �או �כ"ע, �פ�ברוח�חיים�סי"כ�הגרח"וכ. '�ועי[ט�"רכט�סק'

�בסי �בדבריו �סקתכ' �לשבח�אחר�"ו �עלינו �הנוהגים�לומר �זכות�על �ללמד �דכתב ג

�הלבנה �ברכת �בחזו, �עמ"וכתב �ברכות �ע �דמ' �לדברי�"תפב �חשש �למעשה מ

�א"החיד �ולכאו]. �החמה"ה' �בברכת �ה �ועי, �ח"פתה' �סע"ד �שטז �דף �דהב"ג ד�"ד

כ�"פ�מש"ע,�כ�לא�נמנע�מלסדרו�בתיקון�ברכת�החמה"וכתב�שאעפ,�א"הגאון�החיד

�ס"החת �טעם�לזהויש�. �יהודה�בתוספתא�דברכות�פ. �מסברת�רבי �ה"ולאפוקי י�"ו

,�ל�כוותיה"ואנן�לא�קי,�והיינו�דרך�המינים,�שהמברך�על�החמה�הרי�זו�דרך�אחרת

כ�עלינו�לשבח�מפרשים�כוונתינו�"ולכן�כשאנו�מברכים�ברכת�החמה�ואומרים�אח

�משתחוים�להשי �ויוסף�ארץ�וכו"שאנו �'ת�דוקא�שהוא�בורא�שמים �כתב�"וכיו. ב

�יציב�או"בשו �ח�סי"ת�דברי �וכן�הביא�בשד' �ד�מע"ח�אס"צו �ברכות�סי' �בשם�' לג

�'חכם�א �ב�סי"ס�בהשמטות�לח"ד�בסה"ד�ח"ועוד�כתב�בפתה. �"רכט�סק' ד�"הב[י

�ח"ח�קודם�סדר�הברכה�הנדפס�בריש�ח"בשד �ר] �בשם�בנו ש�עלינו�"שמואל�דמ'

לינו�על�מלחמת�לשבח�אחר�ברכת�החמה�יש�לזה�טעם�דיהושע�תיקן�אמירת�ע

פ�אם�ראה�תראה�"ב�והובא�בילקוט�שמואל�עה"יריחו�ואמרו�באגדת�בראשית�פנ

ובו�'�והרביעית�זו�רחל�כנגד�יום�ד,�ימי�בראשית'�עקרות�הם�כנגד�ז'�בעני�אמתך�דז

�והירח �השמש �נבראו �שנא, �לו �השתחוו �והם �רחל �של �בנה �יוסף �ועמד והנה�'

,�הוא�בזכות�רחל'�נברא�ביום�דוביאר�במדרש�תלפיות�ערך�חנה�דמה�ש.�השמש
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,�הירח�והכוכבים�על�שעתיד�לצאת�ממנה�יהושע�שהיה�מיוסף,�ונבראו�בו�השמש

�דום �בגבעון �שמש �שאמר �ולבנה �חמה �שהעמיד �עלינו�, �למימר �שפיר �שייך ולכן

ל�"ב�בביאה"משנ'�ועי.�לשבח�שתיקנו�יהושע�במלחמת�יריחו�שבה�העמיד�השמש

�סי �ס' �ה�ומברך"ב�ד"תכו �באודעת�הג. ח�שנה�ראשונה�פרשת�עקב�אות�יט�"און

ח�בנוסח�ברכת�החמה�"וכן�בשד'�נ'�ב�סי"כ�בלשון�חכמים�ח"לומר�עלינו�לשבח�וכ

��.ח�הביא�לומר�עלינו�לשבח"שהובאה�בספרו�ריש�ח
�בספר�תקופת�החמה�וברכתה�עמ'מ�טיקוצ"הגרי�כא �ינסקי �וחזו' '�ע�ברכות�עמ"פז

ה�"טו�הביא�לזה�סמך�מדברי�השלר'�ובעטרת�פז�על�ברכת�החמה�עמ.�תפב�בהערה

�ק'�שער�האותיות�מע ,�אות�כח�דיזהר�מלכופף�רגליו�בריקוד�אחר�ברכת�הלבנה'

��.ש"ע
ד�שם�נראה�דהטוב�ביותר�"ולפ,�תפד�בפשיטות�שכך�המנהג'�ע�ברכות�עמ"חזו�כב

�שהש �ואח"הוא �אם �בקול �יברך �יחד"ץ �יברכו �הצבור �כל �כ �ועי. �שנה�"בבא' ח

�יט�ש �אות �עקב �פרשת �את�הנשים�ראשונה �להוציא �וכיון �רם �בקול �שבירך כתב

�והסומים �ואחר�כל�הסדר�הנזכר�אמרו�הקהל�קדיש�על�ישראל, ז�כל�הקהל�"ולפ,

�ברכו�בשקט �ורק�הוא�בירך�בקול�רם, �ובעטרת�פז�עמ. ח�"רסג�הביא�מדברי�הבא'

�הקהל"ראיה�לכך�שהש �שאר �ברכו �בקול�רם�ואחריו �מברך �ץ �נראה�כן�, אך�אין

��.ח"בדברי�הבא
ע�ברכות�"וכן�הביא�בחזו.�ש�בברכות�נג"בזה�מקיימים�ברוב�עם�הדרת�מלך�כמד�כג

לח�שכאשר�נתאספו�בעירו�לברכת�'�ד�סי"ם�שנייטוך�יו"ת�ריב"תפד�בשם�שו'�עמ

ץ�לבדו�"ל�שהש"ר�צבי�הירש�יאנב�ז"ד�מהר"ה�הורה�הגאון�אב"החמה�בשנת�תקמ

�החמה �ברכת �יברך �י, �בזה �יצאו �העם �אמן"וכל �אחריו �ויענו �ח �ויש�, דבהיות

�בברכות �שימעטו �מוטב �התקופות �בזמן �אדא �ורב �מחלוקת�שמואל �בספר�"וכ. כ

�קל �דף �בנימין �ע"שמלת �ג"ב �לבדו, �לברך �רוצה �מישהו �שאם �הסכים �אך יכול�,

�כן �לעשות �ש"יעו, �זה. �במנהג �אך �עפ, �שהשיגו �המג"יש �סי"ד �א �סק' ג�"תריט
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� ãçé íéëøáî ìä÷ä ìëù åâäðù ùéכד
 . 

� ùäù åâäðù ùé"íø ìå÷á êøáî õ ,ãçé øåáéöä ìë íéëøáî åéøçàìåכה
 .  

âé.  äîçä úëøá ìò åðééçäù úëøá íéëøáî ïéàכו
 , ãâá ùåáìì åâäðù ùéå

åðééçäù åéìò êøáìå ùãçכז
 . 

                                                                                                           
�הש �אין �רוב �פי �על �י"שעכשיו �אחרים �להוציא �מכוונים �יוה,ח"ץ �בליל כ�"�ולכן

'�י�סי"כ�בברכ"וכ,�מהקהל�יברך�לעצמו�בלחש'�א'ו'�כל�א,�ץ�מברך�שהחיינו"כשהש

ואינו�,�ה�שאין�בזה�חשש�ברכה�שאינה�צריכה�כשכל�אחד�מברך�לעצמו"רצה�סק

ס�רעג�ועטרת�"ד�ס"פתה,�ג"כ�בשלמי�ציבור�דף�שכ�ע"וכ,�ץ"ח�מהש"רוצה�לצאת�י

��.רסב'�פז�עמ
�לרב"שו�כד �ברושים �עצי �סית �מוילנא �הכהן �שלמה �י �ס' �החמה�' �תקופת ובספר

��.פח'�וברכתה�עמ
ס�שער�אשר�"שכן�נהג�הגאון�רבי�אשר�קובו�מח'�א'�ח�סי"ת�אמר�שמואל�או"שו�כה

'�פ�במועד�לכל�חי�סי"כ�מהרח"וכתב�לעשות�כן�כספירת�העומר�כמש,�ע�שם"ובחזו

ע�"וכתב�בחזו.�ב"ובנהר�מצרים�דף�לב�ע'�ה'�ח�סי"ת�ישא�איש�חאו"שו,�אות�יט'�ה

גם�כאן�שהיא�,�שם�דאף�דהתם�הטעם�הוא�בכדי�שלא�יטעו�הציבור�במנין�הימים

�רחוקות �לעתים �הבאה �ברכה �שיקדים�, �עדיף �הברכה �בנוסח �ופשורי �עקולי ויש

�כ�הקהל"ץ�ואח"הש �ונהרא�נהרא�ופשטיה, ע�בטעם�זה�דברכת�עושה�"וקצת�יל.

��.מעשה�בראשית�היא�ברכה�מצויה�ומורגלת�בפי�הציבור
�עי�כו �סי"מג' �א �סק' �מכנה"תכב �שהטעם�"ה�שהביא �אבודרהם �דוד �רבינו �בשם ג

יום�על�'�משום�שאין�לברך�זמן�בפחות�מל,�ח�על�ההלל"שאין�מברכים�שהחיינו�בר

�ענין �אותו �חסרים, �ומקצת�החדשים �הכנה. �אנו�"והוסיף �אין �זה�עצמו �שמטעם ג

�ברכת�הלבנה �על �מברכים�זמן �הפר"וכ. �ח�סי"כ �תכו' �בח. �ברכות�עמ"זוודייק '�ע

אך�הביא�שם�טעם�נוסף�דאין�מברכים�זמן�.�ז�על�ברכת�החמה�יש�לברך"תפג�דלפ

קסז�שאין�צורך�לברך�שהחיינו�בברכת�'�על�ברכת�הלבנה�מדברי�שבולי�הלקט�סי

�הלבנה �לה, �הקבוע �בזמן �שמתחדשת �חידוש �על �מברכים �שהרי �בספר�"וכ, כ

דאין�לברך�שהחיינו�על�ברכת�לד�'�ח�סי"ת�כתב�סופר�או"ז�כתב�בשו"ולפ,�התניא

�החמה �ממש, �לזה �טעם �הוסיף �"ועוד �ל[נ �ישעיה �"ו"כ' �כאור�] �הלבנה �אור והיה

את�שבר�'�החמה�ואור�החמה�יהיה�שבעתיים�כאור�שבעת�הימים�ביום�חבוש�ה

שאם�,�והנה�הנביא�תולה�בנו�את�הוספת�אור�המאורות,�"עמו�ומחץ�מכתו�ירפא

�ונחזור�בתשו �את�מעשינו �בה�שלימהנטיב�ונתקן �יחבוש�ה, והיה�,�את�שבר�עמו'

,�וכל�עוד�שאין�אנו�שבים�בתשובה�אנו�הגורמים�חסרון�אורם.�אם�בקולו�תשמעו
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�לתקן� �שלא�הספקנו �נזכרים�בצערינו �מברכים�ברכת�הלבנה�והחמה�אנו וכשאנו

ע�"ועוד�טעם�כתב�בחזו.�ולכן�אין�מברכים�שהחיינו,�ודין�גרמא�דעציראה,�מעשינו

�עמ �ברכות �זהתפג' �ביום �בחמה �שינוי �כל ��דאין �שהיא�, �יודעים �שאנו אלא

�חשבון �מחמת �מתחדשת �שאין�, �פירות �על �שהחיינו �מברכים �שאין �כטעם והוא

�ואגוזים �שקדים �כגון �לשנה �משנה �שינוי �בהם �ל"ואכמ, �כתבו�. �נוסף וטעם

דברכה�זו�מצויה�גם�על�ברקים�,�ברכת�החמה'�האחרונים�ומהם�במאורי�אור�הל

ח�"דהסתמך�על�דברי�הב'�ס�ה"ת�חיי�עולם�נטע�ס"כ�בשו"דלא�כמשז�"וכ.�ורעמים

�סי �ספק' �שהוא �דבר �דגם�על �כט �לברך�שהחיינו, �יכול �בלבו �מרגיש�שמחה ,�אם

�תרפ �בשנת �מעשה�לברך�שהחיינו �בזה �ה"ועשה �בחזו"והב, �והביא�ע"ד ז�"ע�שם

�עליו �שחלק �פענח �צפנת �הגאון �דברי �הב, �דברי �שאין �מוסכמים"ובפרט �ח וגם�,

�סבבבר �אמרינן �וכמש"כת�שהחיינו �בשו"ל �ח�סי"ד�או"א�ח"ת�יבי"כ �נ' א�"ובמק',

��.הארכנו�בזה

,�ב�דן�באורך�בזה�והעלה�שאין�לברך�שהחיינו"ד�בהשמטות�דף�שטו�ע"ד�ח"ובפתה

�אחד �לכל �מזדמן �לא �חדש �בגד �או �פרי �על �ולברך �הנוסח�, �בסוף �תיקן ולכך

�וכו �שזיכיתנו �כשם �שאומרים �הנוסח', �בתחילה �וכולהוסיף �אנחנו ��מודים על�'

�וכו �וקיימתנו �שהחייתנו �תחיינו�', �ברואיו �לכל �והמטיב �הטוב �החי �האל �אתה כן

בכל�'�שהרי�הודה�לה,�דבהודאה�זו�יוצא�ידי�חובת�ברכת�הזמן�והטוב�והמטיב',�וכו

�האופנים �הספקות�הנופלים�בכל�הצדדים�היתה�ההודאה�בלא�שם�, אלא�דמפני

��.ד"עכ,�ד"כנלע,�ומלכות�וסגי�בהכי
,�פ"ד�בהשמטות�שם�דהביא�מפי�השמועה�שכן�נהג�הגאון�מהרח"ד�ח"פתה'�עי�כז

טו�'�ח�סי"ת�מנחת�יצחק�ח"כ�בשו"וכ.�תפד�בהערה'�ע�ברכות�עמ"וכן�הביא�בחזו

ויש�שהעירו�שאם�יוצא�.�ד�העדה�החרדית�נהג�כן"פנחס�עפשטיין�ראב'�דהגאון�ר

אך�.�רמט'�טרת�פז�עמד�בע"והב,�ברכת�החמה�בימי�העומר�אין�מברכים�שהחיינו

כתב�להתיר�לאבל�לברך�שהחיינו�על�פרי�'�א�אות�ח"בפתח�הדביר�שם�דף�שטז�ע

�החמה �ברכת �מחמת �חדש �העומר"ולפ, �ספירת �בימי �אף �להתיר �יש �ז ש�"וע.

�בזה �מאוד �שהאריך �אף�, �העומר �ספירת �בזמן �לברך �שאין �זו �טענה �כתב ולא

��.�ניסןו�"כ'�חל�ברכת�החמה�ביום�ד]�ט"תרכ'ה[שבאותה�שנה�

�העומר �בספירת �שהחיינו �לברך �שאין �מקור �כלל �מצאנו �שלא �ובאמת ויש�,

ז�גבי�ימי�בין�המצרים�שטוב�להזהר�"א�סי"תקנ'�ע�סי"כ�בש"שמדמים�זמן�זה�למש

�מלבוש�חדש �על �או �חדש �פרי �על �ברכת�שהחיינו �לומר �שלא �י, �שבין ז�"בימים

�ליום�ט �בתמוז �באב' �וצע, �אבל �ימי �הם �דימים�אלו �לזה �לישראלוהטעם �ר ואין�,

שבהם�אנו�,�ולכך�רצו�לדמות�את�ימי�ספירת�העומר.�ראוי�לברך�שהחיינו�בזמן�זה
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ãé.  íéáòá äñåëî ùîùä íà ,åà íéàåø ïéàåäú , äîçä úëøá íéëøáî ïéà

ùîùä úà åàøéù ãò ,ùîùä úà åëøã íéàåøù ÷ã ïðòáå , øùôà

êøáìçë .éå"éàã à"ùîùä ìë úà úåàøì ö ,äúö÷îá éãåכט
.  

åè.  úåëìîå íù àìì åëøá íéáòá äñåëî äúéä ùîùäùë íà , äøæç áåùå

õøàä ìò çåøæì ùîùä ,úåëìîå íùá äéìò êøáìå øåæçì íéàùøל
 .  

                                                                                                           
�כ �על �מסתפרים"אבלים �ואין �עקיבא �רבי �תלמידי �אלף �ד �כמה�"וכמש, כ

רס�כתב�לחלק�דימי�בין�המצרים�שבהם�'�ט�עמ"אך�בחזון�עובדיה�יו.�מהאחרונים

�פורעניות �כמה �עוד �והיו �הבית �חרב �אסו, �ימי �בכללותוהם �ישראל �לעם �כללי ,�ן

�ביום�זה �מקום�לברך�שהחיינו �וממילא�אין אך�ימי�הספירה�אינם�נחשבים�לימי�.

�פורענות �חול�"ואדרבה�כתב�הרמב, �הספירה�כימי �בפרשת�אמור�שקדושת�ימי ן

�המועד �במאמ"וכ, �סי"כ �ר �סק' �הספירה"תצג �בימי �לברך�שהחיינו �דמותר �ב וכן�,

ולכך�אין�לחוש�.�וכפי�שיתבאר�במקומו,�חרוניםהעידו�על�המנהג�כמה�מגדולי�הא

�כלל�לנז �חדש�', �ולמצוא�פרי �ורוצה�להחמיר �העומר �ברכת�החמה�בימי ואם�חל

 .ל"ואכמ,�ובבגד�חדש�אפשר�שיש�להחמיר.�שפיר�דמי�לברך,�ולברך�עליו�שהחיינו
כח
ב�"ת�פנים�מאירות�ח"שו'�ועי.�ש"ע,�תצג'�ע�ברכות�עמ"נו�וחזו'�ס�סי"ת�חת"שו 

אלא�,��דכתב�דלשון�הרואה�חמה�בתקופתה�לאו�דוקא�שיראה�גוף�השמשלח'�סי

כל�שרואה�אור�החמה�המאירה�ביום�ונהנה�ממנה�ביום�תליית�המאורות�במרכז�

ב�כתב�בשמלת�בנימין�"וכיו,�ב"ר�סוף�ח"וכדבריו�כתב�המאמ.�הראשון�צריך�לברך

י�ס�שם�דייק�בדבר"אך�החת.�דעשו�מעשה�לברך�כשהשמש�היתה�מכוסה�בעבים

אך�נראה�.�ולא�כתב�כשיאיר�היום,�ם�שכתב�הרואה�חמה�ביום�תקופת�ניסן"הרמב

,�אם�היא�נראית�דרך�העבים�אפשר�לברך,�מדבריו�דאף�אם�השמש�מכוסה�מעט

ר�נתן�אדלר�שנשען�על�ידו�ובירך�ברכת�החמה�כשנראה�רושם�"דכתב�על�רבו�הג

אף�דיומא�,�םאבל�אם�לא�תיראה�כלל�אין�לברך�על�אור�היו,�החמה�בין�העבים

כד�'�ג�סי"ת�זרע�אמת�ח"וכן�בשו.�לד'�ס�סי"ת�כת"כ�בשו"וכ.�דעיבא�כוליה�שמשא

שמא�דאין�לברך�ברכת�הלבנה�מפני�שאמרו�'�א�סי"ח'�ז�בתשו"הוכיח�מדברי�הרדב

�בחידושה �לבנה �הרואה �בחידושה"ולפ, �לבנה �הרואה �אף �ז �תקופת�"וכ. �בספר כ

ת�דברי�"א�ובשו"מטות�דך�שטו�עד�בהש"ד�ח"ע�בפתה"וע.�עה'�החמה�וברכתה�עמ

�או �סי"יציב �ח �ב' �אות �צו �עושה�' �ויברכו �הים �שפת �על �שילכו �לזה �פתרון כתב

  .מעשה�בראשית
��.�ג"א�בשנת�תשי"שכך�נהג�החזו:�ק�ברכות�נט"שיח�השדה�להגרח'�עי�כט
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æè.  éðòú øæâù éî ùéäúàøð àìù úîçî äîçä ìò åëøá àìù íå÷îá úלא
 .  

æé.  ïðåòî íåé àåä íà ,÷ úåëøá òöîàáå" ïéá äîçä äàöéù äàø ù

íéððòä ,ãéî êøáé àì íàù ùùåçå ,äåöîä ãéñôé ,êøáì ìåëé  ïéá

 íé÷øôä]ãåçé íùìå íéøåîæîä úøéîà àìì[ , ìåëé ììë úåäù ïéà íàå

÷øôä òöîàá êøáì óà ,úøáåò äåöî àéäùלב
 .  

çé.  ääîçä úëøá úåëøáî íâ íéùð ,çáùä úëøá àéä åæ äëøáã , áåèå

é íäî åàöéå íéùðàä ãéì åãîòéù"çלג
 .  

                                                                                                           
ד�"ג�דחשש�לדברי�הראב"רכט�סק'�ת�סי"כ�בשע"ודלא�כמש,�תצו'�ע�שם�עמ"חזו�ל

כ�בשם�ומלכות�הוי�"ואם�יברך�אח,�ואה�בלי�שם�ומלכותשכל�הברכות�שבפרק�הר

ל�"ע�דבהיות�ולא�קי"אך�כתב�בחזו.�ד"כיון�שכבר�יצא�לדעת�הארב,�ברכה�לבטלה

,�ד�עצמו�כתב�בסוף�דבריו�דהמברך�בשם�ומלכות�לא�הפסיד"וגם�הראב,�ד"כראב

דכל�ברכה�שאין�מזכיר�בה�,�כ�מה�שבירך�בתחילה�ללא�שם�ומלכות�אינו�כלום"וא

'�ס'�ת�עצי�ברושים�סי"וכן�העלה�בשו.�ומלכות�אינה�ברכה�וכמאן�דליתא�דמישם�

��.ד"ה�וע"ד
דאין�לו�'�י'�ב�סי"ת�שבות�יעקב�ח"ז�בשו"וכתב�ע,�סו'�ת�גנזי�יוסף�הכהן�סי"שו�לא

��.רכב'�עטרת�פז�עמ'�ועי.�על�מה�לסמוך
�המג"כ�לב �א�סי"כ �סק' �רעמים�וכ"סו �קול �חוקי�"ה�גבי �שם�בשם�ספר �חיי �בבני כ

�דהחי �הקשת"ים �ברכת �לענין �ה �בשו"וכ, �נוב"פ �או"ת �סי"ת �ח �ברכת�' �גבי מא

א�כתב�גם�"סו�וכדברי�המג'�א�סי"הלבנה�וכן�חיזק�דבריו�בערך�השלחן�טייב�בקונט

.�'אות�ה'�ז'�ד�סי"א�ח"ת�יבי"שו'�ועי,�ג"תכו�סק'�א�סי"ר�קונט"א�במחב"הגאון�החיד

סז�אות�יא�וכן�העלה�'��יוסף�סית�גנזי"ד�בשו"א�לנד"ב�כתב�ללמוד�מדברי�המג"וכיו

��.תצז'�ע�ברכות�עמ"בחזו
�עי�לג �משה�סי"שו' �ת�אור�פני ע�"יד�דתפס�בפשיטות�שברכת�החמה�היא�מצו'

אך�בספר�מאורי�אור�בבאר�שבע�דף�.�נו'�ח�סי"ס�או"ת�חת"כ�בשו"וכ,�שהזמן�גרמא

א�כתב�דנשים�יברכו�משום�דהוי�ברכת�השבח�כברכת�הנותן�לשכוי�בינה�"קיז�ע

קמו�בשם�חמיו�ושהסכים�'�כ�בספר�נוהג�כצאן�יוסף�עמ"וכ,�ב�שנשים�מברכות"ווכי

'�שם�בסי'�ותשו,�ת�רבינו�יהודה�מילר"ודברי�חמיו�הם�בספרו�שו.�עמו�החכם�צבי

,�דלפי�הטעם�שאין�נשים�מברכות�ברכת�הלבנה�כי�הן�היו�בעיקר�פגם�הלבנה,�קיא

�זה �את�טעם �בברכת�החמה�אין �דעפ, �שם �ציוה�הח"וכתב �רעייתו�ד �על כם�צבי

פ�בספר�עתרת�חיים�"כ�מהרח"וכ.�הרבנית�שתקדש�החמה�בזמנה�עם�כל�ישראל
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ח�"ת�האלף�לך�שלמה�או"תכו�ובשו'�ק�בחכמת�שלמה�סי"והגרש',�כח�אות�ח'�סי

'�ובילקוט�הגרשוני�סי,�כו'�א�סי"ל�דיסקין�בקונט"ת�מהרי"ב�פסקו�בשו"וכיו.�קצג'�סי

ז�דנשים�חייבות�בזה�"שערי�מזרח�פ'�בקונטא�כתב�בשם�ספר�בוקר�יזרח�"תכו�סק

ח�שנים�אלא�בגלל�שכן�הוא�הטבע�"ח�שנים�לכ"ל�לא�קבעו�את�המצוה�מכ"דחז

,�ח�שנים"של�מעשה�בראשית�שאין�השמש�חוזרת�לנקודת�יצירתה�אלא�אחת�לכ

�ע�פסח�עמ"ב�כתב�בחזו"וכיו �ח' �ברכת�האילנות' �גבי �בשו"וכ. ת�"כ�דנשים�יברכו

ג�"אור�לציון�ח',�לו�אות�ב'�ח�סי"ה�או"א�ח"ת�יבי"שו,�דס�ל"ח�ס"מנחת�יצחק�ח

�ה"פ �בברכת�ה"ד �לוי �משה �רבי �א�והגאון �ה"א�ה"פ' �בשיח�השדה�"וכיו. �כתב ב

��.א�שנשים�יברכו"שכן�הורה�החזו:�ברכות�נט

ד�"קסח�כתב�דהנשים�לא�יברכו�כלל�גם�לפ'�ד�סי"ת�שואל�ומשיב�תנינא�ח"ובשו

�מצו �על �מברכות �שהזג"דנשים �ר"ע �מקטרות�ד, �הנשים �היו �הנביא �ירמיהו בימי

כ�יוכלו�לבוא�לידי�טעות�שמברכות�"וא.�ק�דהיינו�השמש"הרד'�ופי,�למלכות�שמים

�עולם �יצורי �טובה�על �להשפיע �כדי �ברכת�החמה �כיו"וכמש, �בפי"ב�הרמב"כ '�ם

ז�"ח�גאגין�השיג�ע"והראשון�לציון�הגאון�שמ.�ז�גבי�הטלסמאות"ג�דע"המשניות�פ

א�דאף�על�הגברים�כתוב�שהיו�מקטרים�לשמש�"ע'�א�דף�ק"האהל�חבספרו�יריעות�

ויש�עוד�שנתנתו�טעמים�למה�על�.�'ח'�ג�סי"ת�חבלים�בנעימים�ח"כ�בשו"וכ,�ולירח

או�שישמעו�מפי�הגברים�ויצאו�,�ועיקר�שנשים�יברכו,�הנשים�לברך�או�לא�לברך

'�כות�עמע�בר"וככל�זה�העלה�בחזו.�ח�פרשת�עקב�אות�יט"כ�הבא"ח�וכמש"בזה�י

�ז-תפה �ועי. �עמ' �פז �עטרת �אלא�-רנד' �יברכו �לא �דנשים �ביותר �דהטוב �דכתב ה

ע�יראה�"אך�המעיין�בחזו,�א"ל�שליט"וכתב�כן�בשם�מרן�הראש,�ישמעו�מהגברים

�מברכות �נשים �הדין �דמעיקר �ביבי"וכ, �במקום�הנז"כ �א �הדין�' �מן �חייבות דנשים

�החמה �ברכת �לברך �בשו. �נראה �יחו"ורק �ח"ת �סי"ד �ד �ו' �אות �יח �הל"ובחזו' '�ע

��.ח�לכל�הדעות"ברכות�דהרוצה�להחמיר�תשמע�מהאנשים�ותצא�י
��.רסד'�ג�ועטרת�פז�עמ"יזרח�אור�פי,��אות�יא14'�ברכת�החמה�כהנא�עמ'�קונט�לד
�הגה�לה �ש�סי"מהריק' �ברכת�הלבנה"תכ' �גבי �ו ,�דהרואה�לבנה�בחידושה�מברך,

�רואה �והסומא�אינו �ל�סי"אך�מהרש. �כתב�דסומא�' �לברך�ברכת�הלבנה�עז רשאי

,�שצריך�שיראה�השלהבת�וישתמש�לאורה,�ש�מאורי�האש"אף�שאינו�מברך�במוצ

�ויהנה�לאורה"מ �יראה �שצריך�שהוא �בלבנה�לא�אמרו �מ �יאותו�, �שהעולם אלא

�לאורה ,� �וחידושו �בריאת�העולם �נתקנה�על �זו �נד[דברכה �פסחים �להא�.] ודמיא



  ����      äîçä úëøá úåëìä  äîçä úëøá úåëìä  äîçä úëøá úåëìä  äîçä úëøá úåëìä �  
      

  

æé

                                                                                                           
נה�ממה�שאחרים�רואים�ועוזרים�שנה,�דסומא�מברך�יוצא�המאורות.�דמגילה�כד

�ע�סי"כ�בש"לו�כמש �ח�סי"א�ופר"וכדבריו�נקטו�המג.�ב"סט�ס' מטה�יהודה�,�תכו'

ז�"ו�כתב�דבדברי�הרדב"רכט�סק'�ר�סי"א�במחב"אך�הגאון�החיד.�ב"ב�דף�לה�ע"ח

�סי �מברך�ברכת�הלבנה"שמא�משמע�כמהריק' �ש�שסומא�אינו ל�"והגם�שמהרש,

�ג"�צבור�דף�רלא�עכ�בשלמי"וכ.�ל"סב,�כתב�לברך ח�"בא,�תכו'�חסד�לאלפים�סי,

,�ה�גבי�ברכת�החמה"א�שם�דה"וכתב�הגאון�החיד.�פרשת�ויקרא�אות�כד'�שנה�ב

�ברכת�הלבנה�שיש�לדמותה�"ש�שאפשר�שגם�מהרש"וכ �אלא�גבי �כן ל�לא�כתב

ח�"רכט�אות�כט�ובבא'�פ�בחסד�לאלפים�סי"וכ.�כ�ברכת�החמה"משא,�לברכת�יוצר

ד�"פתה'�ועי.�תפז'�ע�בהלכות�ברכות�עמ"וכן�העלה�הגאון�חזופרשת�עקב�אות�יט�

ל�"א�שפסק�סב"י�שתמה�על�הגאון�החיד"ד�בית�עובד�בכ"א�דהב"ג�דף�שטו�ע"ח

�מהריק �לסברת �שחשש �ש"מפני �המג, �האחרונים �והפר"דהרי �הסכימו�"א ח

�]א�אות�יט"פ�בסידור�בית�עובד�דף�קנו�ע"וכ[ל�"להמהרש '�ומה�שהוכיח�מתשו,

�דס"הרדב �כמהריק"ז �ש"ל �אינו, �זה �בסומא"דהרדב, �דיבר �לא �ז �בעבים�, אלא

י�"כ�סומא�שיש�לו�הנאה�ע"משא,�שאינו�בראיה�אצל�אחרים,�המכסים�את�הירח

ד�דיש�לדברי�הזרע�"ז�בפתה"והוסיף�ע.�כד'�ג�סי"אחרים�וכמו�שחילק�הזרע�אמת�ח

א�מ�טוב�שהסומ"ומ,�א�של�הרגיש�בזה"ותמה�על�החיד:�אמת�הוכחה�ממנחות�מג

תצ�דכל�המעיין�'�ע�שם�עמ"וכתב�בחזו.�ד"עכ,�ח"ישמע�הברכה�מאחר�פקח�ויצא�י

א�מדברי�"ז�ישפוט�בצדק�דשפיר�דייק�מרן�החיד"הרדב'�במקורם�של�דברים�בתשו

וגם�הסומא�,�כ�מלשון�הרואה�לבנה�בחידושה"שדיוקו�ג,�ש"ז�כדעת�מהריק"הרדב

לה�במסקנתו�שסומא�שהע,�ועוד�העיר�שם�על�הרב�בית�עובד.�אינו�רואה�אותה

�לא�יברך�ברכת�החמה�בשם�ומלכות �פסק�בספר�בית�עובד�שסומא�, והוא�עצמו

אם�לא�.�י�אחרים"והרי�בשניהם�יש�לו�הנאה�ע.�מברך�ברכת�הלבנה�בשם�ומלכות

מעין�ברכת�,�שנאמר�שברכת�הלבנה�היא�על�הנאת�אורה�שמתחדשת�בכל�חדש

�המאורות �יוצר �וע, �ממנה �נהנים �שאחרים �מכיון �לו�הלכך �להורות �לסומא וזרים

�בה �ילך �אשר �הדרך �עליה, �לברך �יכול �הוא �אף �על�, �נתקנה �החמה �ברכת אבל

�הבורא �שתלאה �מרכזית �נקודה �באותה �לראותה �שזכינו �אינו�, �שהסומא ומכיון

ל�וסיעתו�יודו�שאין�"ז�אף�מהרש"ולפ.�רואה�אותה�אינו�יכול�לברך�בשם�ומלכות

�החמה �ברכת �מברך �הסומא �הגרי"וכ. �טי"כ �החמה�'קוצמ �תקופת �בספר ינסקי

�וברכתה�עמ �עה' �ממה�,�אלא�שהיה�לו�להבית�עובד�לבאר�כל�זה. �חזר�בו ואולי

�עובד �בבית �שכתב �שם�, �בלי �אלא �החמה �ברכת �יברך �לא �שהסומא �פסק ולכן

��.ע"ד�חזו"עכת,�ועיקר�כמשנתו�האחרונה,�והדר�הוא�לכל�חסידיו.�ומלכות
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לו
ש�כנגד�"שאין�לקרוא�ק:�רכות�כהכדמוכח�בב,�דראיה�דרך�עששית�חשיב�ראיה 

  .ל"ואכמ,�ערוה�שבעששית
�סי"ת�בצל�החכמה�ח"שו�לז �ב �טז' �בפתה"וכ, �סי"נ �ד �הרואה�מלך�"רכד�סק' �גבי י

�עליו �שמברך �במשקפת �ח, �נפש �משיב �בספר �סי"וכן �ב �מקום�' �רואה �גבי רמד

��.רפו'�וכן�העלה�בעטרת�פז�עמ,�שנעשה�נס�לישראל
��.תצא'�ע�ברכות�עמ"�גבי�ברכת�הלבה�וחזורמב'�ת�דבר�שמואל�אבוהב�סי"שו�לח
�סי"מט�לט �מ �מהרש"תקל' �בשם �ל"ז �קפה, �אות �באצבע �מורה �סי"שע, �ת תכו�'

��.ק�כה�גבי�ברכת�הלבנה"ב�ס"ומשנ
��.תצב'�ע�ברכות�עמ"חזו'�עי�מ

ודלא�כברכת�הלבנה�שהשוו�אותה�,�דבברכת�החמה�לא�מצינו�שהורו�לעמוד�מא

��.ב"עש,�תצב'�ע�ברכות�עמ"חזו.�לכםוכן�דלא�נאמר�בזה�,�ד"לקידוש�החודש�בב
��.ח"ח�סק"אות�יח�וכה'�ב'�ברכות�סי'�ד�מע"ח�באס"שד,�ח"רכט�סק'�רוח�חיים�סי�מב
,�דכתב�כן�דיכול�לברך�בראיה�שניה'�כז�אות�ח'�ה�סי"ת�בצל�החכמה�ח"שו'�עי�מג

ב�דאונן�שלא�בירך�על�הקברים�שלא�"רכד�ס'�א�בוטשאטש�סי"כ�בא"וחילק�ממש

'�כ�ראה�אותם�תוך�ל"�וכשבא�באנינות�היה�פטור�מלברך�ואח,יברך�אחר�הקבורה

.�וראייתו�השניה�אינה�אלא�המשך�של�ראיה�ראשונה,�והכא�הוא�חייב�לברך,�יום

�ולכאו �הקברים"יל' �מהברכה�על �יותר �חובה �אינה �החמה �ע�דברכת �חיוב�, דאין

ת�"כ�בשו"לעיל�וכמש'�אלא�שאם�רואה�אותה�מברך�וכנז,�לילך�ולברך�על�החמה

אך�הכא�נקט�בפשיטות�דהוא�,�כח'�נסתפק�בזה�בסי'�ובאמת�שהגאון�הנז,�א"שבהר

�חובה �מש. �מלברך"ואף �פטור �דאונן �כ �כן, �אינו �מלברך, �מנוע �הוא �אלא ומיד�,

ל�להסכים�בעיקר�דינו�"ובאמת�שנ.�אם�לא�חלף�זמן�המצוה,�כשמתאפשר�לו�יברך
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וכן�,�בחידושהועד�שעה�שלישית�החמה�,�דמברכים�בזה�על�חידוש�החמה,�דיברך

�וראיה�אחת �המשך �דהוי ואפשר�דגם�בבית�הקברות�יכול�לברך�אם�הוא�עדיין�,

ת�בצל�"בשו'�ועי.�ע�אי�דמי�לברכת�שהחיינו�באכילה�ראשונה"ויל,�באותה�ראיה

רכו�כתב�במחצית�'�ד�מענין�ברכת�האילנות�דבסי"דחילק�נד'�החכמה�שם�אות�א

דהתם�היה�הפסק�בין�,��מברךהשקל�שאם�לא�בירך�בעת�ראיה�ראשונה�שוב�אינו

�ראיה�ראשונה�לשניה �ולא�תקנו�לברך�אלא�על�ראיה�ראשונה�בלבד, והכא�לא�,

כ�בעניין�ברכת�שהחיינו�דבאותה�"ודימה�הדבר�למש,�נסתלק�עדיין�מראית�החמה

�לברך �יכול �לבישה �אכילה�או �ולכאו. �מחצה"לפ' �הקברות�"ד �בבית �באונן ש�אף

�לברך �יכול �ראי, �באותה �עדיין �הדהוא �ועי. �עמ' �פז �עטרת �מדברי�' �דהוכיח רפה

�פ�דגם�אחרי�אנינותו�הוא�פטור"מהרח דכוונתו�היתה�,�א�להוכיח�כן�מדבריו"וא,

�פטור �הוא �אנינותו �דבזמן �לאחמ, �דחייב"אך �ואפשר �בזה �כתב �לא �כ ובאמת�,

'�מ'�ז�עמ"ב�ס"ובספר�ברכת�החמה�פ.�דבדברי�העטרת�פז�שם�נראה�דדעתו�דיברך

��.ח"ברך�וישמע�מאחר�ויצא�בזה�ינראה�דדעתו�דאין�ל
כ�בספר�ישרי�לב�"וכ',�כח�אות�ה'�פ�בעתרת�חיים�סי"ה�בשם�הגרח"ד�סק"פתה�מד

��.אות�יח'�ב'�ברכות�סי'�ח�מע"ג�ובשד"ע'�דף�ב
צה�שהתיר�לקדש�'�ת�שער�אפרים�סי"ד�שו"תצח�בהערה�עפ'�ע�ברכות�עמ"חזו�מה

ע�"וע,�ך�ברכת�החמהימי�האבל�וכן�התיר�לאבל�לצאת�מביתו�לבר'�הלבנה�בתוך�ז

��.א"ג�סק"שצ'�ד�סי"י�יו"ברכ
��.רפא'�ד�ובעטרת�פז�עמ"ג�ס"יזרח�אור�פי�מו
��.ז"כ-ו"כ�בהערות�כ"מש'��ועי].'אות�ח[א�"ד�בהשמטות�דף�שטז�ע"ד�ח"פתה�מז

�תשמ�מח �משנת �מעשה �שהביאו �רי"ראיתי �שהגאון �זצ"א �קנייבסקי �בעל�"י ל

�לראשו �וראה�אז �החמה �ברכת �יצא�לברך �יעקב �ניסן�הקהילות �ביומי נה�אילנות

�ונתעורר�אצלו�ספק�איזה�ברכה�להקדים אם�ברכת�האילנות�שהיא�תדירה�בכל�,

�דלכאו �החמה �ברכת �או �שנה �על�' �על �אותה �שמברכים �יותר �מצויה ברכתה

�כ�ברכת�האילנות�שמברכים�אותה�רק�פעם�בשנה"הברקים�ורעמים�משא וענה�.

ואף�,�ינו�תדירה�יותר�מסוכהדזמן�של�שהחי.�י�בסוכה�נו"ח�מרש"ז�בנו�הגר"לו�ע
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äîçä úëøáì úîãå÷ äìéî úéøáå ,ïîæä øåáòéù íéùùåç íà êà ,

äìéîä íãå÷ åëøáéמט
.  

æë.   çñô áøòá äîçä úëøá ìçù äø÷îá]åæ äðùë ,ñùú"è [ åìãúùé

õîç øåòéá ïîæ íãå÷ êøáì ,÷ôñì ñðëäì àìùíãå÷ íäî äî נ
 .  

çë. åéá ìç íà"úåëìîå íùá äîçä úëøá êøáì øúåî èנא
 .  

èë. äîçä úëøá íãå÷ ìåëàì àìù éåàø , éà àìéîîù ïðåòî íåé àåä íà êà

êøáì øùôà ,êøáé æàå äîçä úà äàøéù ãò ìåëàì øúåîנב
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�של�סוכה �מצה�אינה�זו �חדש�או �דזמן�של�פרי �הוא"מ, �ברכת�זמן �מ�כולהו ולכן�,

�ברכת�עושה�מעשה�בראשית�תדירה�טפי �ויש�להקדימה�לברכת�האילנות, ועוד�,

.�וכן�העלה�בשיח�השדה�על�ברכות�שם�דיקדים�ברכת�החמה,�האריך�לפלפל�בזה

��.�רמ'�ת�יח�ובעטרת�פז�עמא�או"וכן�העלה�בספר�ברכת�החמה�פ
��.א�אות�יח�ועטרת�פז�שם"ברכת�החמה�פ�מט

שאז�היה�פעם�קודמת�שחל�זמן�[ה�"ברכת�החמה�להרב�מרדכי�כהנא�שנת�תרפ�נ

�פסח �בערב �זו �ברכה �עמ"והב] �פז �בעטרת �ד �רמה' �חמץ�, �דביעור �דפשיטא וכתב

�דאורייתא �מצוה �דהוא �קודמת �מדרבנן, �הביעור �זמן �אך �החמה�"משא, �ברכת כ

ד�"אך�לפ[וכן�מצות�ביעור�חמץ�תדירה�יותר�שהיא�כל�שנה�,�ל�עיקרה�דרבנןשכ

�הנז"הגר �ח�קנייבסקי �יותר' �תדיר �לא�הוי �בירור�הלכה�סי]. �ובספר '�רכט�אות�ט'

דהזמן�,�שלא�לעכב�את�הציבור,�ז�שלא�לעשות�ביום�זה�מעמדות�גדולות"הזהיר�ע

�חמץ �היתר �זמן �דחוק�עד �איסור"וח, �לידי �יבואו �ו �שם�והקיש�ד"והב, �בעטרת�פז

אפשר�שיתאספו�בכל�,�ואפשר�דכיום�שיש�יותר�אפשרות�לנוע�בדרכים,�לשנה�זו

��.עיר�ויספיקו�להגיע�לביתם�לקיים�מצוות�היום
ט�"ז�חל�ביו"רכט�שבשנת�תקי'�ג�סי"כ�בספר�משחא�דרבוותא�ח"וכ,�פשוט�הוא�נא

�פ�ברוח�חיים�סי"כ�הגרח"וכ,�שני�של�פסח�וברכו�בקהל�עם �על�שנת�ד"רכט�סק'

��.אות�יח'�ב'�ברכות�סי'�ח�מע"ובשד,�א"תר
וכתב�דודאי�אם�מתפלל�עם�,�כט�דנסתפק�בזה'�ה�סי"ת�בצל�החכמה�ח"שו'�עי�נב

�הציבור �ברוב�עם"ולאחמ, �יוצאים�לברך �כ �ולאכול, �להפרד�מהצבור �רשאי ,�אינו

,�אך�ביום�המעונן�שממילא�אין�מברכים�מיד�אחר�התפלה�אין�לאסור�את�האכילה

��.לעיל'�וכנז,�אלא�רק�אם�רואה�מברך,�אין�חיוב�לברך�ברכה�זוובפרט�ש

��
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äîçä úëøá øãñ  
)ùîë âåäðä øãñä éô ìò"åðéúåáø ëãéçä "à ,øéáãä çúôúçäå "ñ(  

  
  : ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכ�ְנֵנהּו. ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכ�ְנָנה ָעֵלינּו. ֹנַעם ֲאדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּוִויִהי 

ָּפַתח ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָזכּור ְלט�ב ְוָאַמר ִרּב�ן ָעְלִמין ְּדַאְנְּת הּוא ָחד ְוָלא 
ְסִתיָמא ַעל ָּכל ְסִתיִמין ֵלית ַאְנְּת הּוא ִעָּלָאה ַעל ָּכל ִעָּלִאין . ְּבֻחְׁשָּבן

ַאְנְּת הּוא ְּדַאַּפְקְּת ֶעֶׂשר ִּתּקּוִנין ְוָקֵריָנן ל�ן . ַמֲחָׁשָבה ְּתִפיָסא ָּבְך ְּכָלל
ֶעֶׂשר ְסִפיָרן ְלַאְנָהָגא ְבה�ן ָעְלִמין ְסִתיִמין ְּדָלא ִאְתַּגְלָין ְוָעְלִמין 

ְוַאְנְּת הּוא ְדָקִׁשיר ל�ן ּוְמַיֵחד . ִמְּבֵני ָנָׁשאּוְבה�ן ִאְתַּכִּסיַאת . ְּדִאְתַּגְלָין
ּוְבִגין ְּדַאְנְּת ִמְּלָגאו ָּכל ָמאן ְּדַאְפִריׁש ַחד ִמן ַחְבֵריּה ֵמִאֵּלין ֶעֶׂשר . ל�ן

ְוִאֵּלין ֶעֶׂשר ְסִפיָרן ִאּנּון ַאְזִלין ְּכִסְדָרן . ִאְתַחִׁשיב ֵליּה ְּכִאּלּו ַאְפִריׁש ָּבְך
ְוֵלית ָמאן . ְוַאְנְּת הּוא ְּדַאְנִהיג ל�ן. ִניִריְך ְוָחד ָקֵצר ְוַחד ֵּבינ�ַחד ָא

ְלבּוִׁשין ַּתַּקְנְּת ל�ן . ְּדַאְנִהיג ָלְך ָלא ְלֵעיָּלא ְוָלא ְלַתָּתא ְוָלא ִמָּכל ִסְטָרא
 ל�ן ְּדִאְתְקִריאּו ְוַכָּמה גּוִפין ַּתַּקְנְּת. ְּדִמַּנְיהּו ַפְרִחין ִנְׁשָמִתין ִלְבֵני ָנָׁשא

ֶחֶסד ְּדר�ָעא . גּוָפא ְלַגֵּבי ְלבּוִׁשין ִּדְמַכְסָין ֲעֵליה�ן ְוִאְתְקִריאּו ְּבִתּקּוָנא ָדא
. ֶנַצח ְוה�ד ְּתֵרין ׁש�ִקין. ִּתְפֶאֶרת ּגּוָפא. ְּגבּוָרה ְדר�ָעא ְׂשָמאָלא. ְיִמיָנא

ַמְלכּות ֶּפה ּתוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ָקֵריָנן . ְיס�ד ִסּיּוָמא ְּדגּוָפא א�ת ְּבִרית קֶדׁש
ְוַעל . ִּביָנה ִלָּבא ּוָבּה ַהֵּלב ֵמִבין. ָחְכָמה מ�ָחא ִאיִהי ַמֲחָׁשָבה ִמְּלָגאו. ָלּה

ֶּכֶתר ֶעְלי�ן ִאיהּו ֶּכֶתר . ִאֵּלין ְּתֵרין ְּכִתיב ַהִּנְסָּתרות לְיהָ�ה ֱאֹלֵהינּו
. ְוִאיהּו ַקְרַקְפָּתא ִדְתִפֵּלי. ר ַמִּגיד ֵמֵראִׁשית ַאֲחִריתְוָעֵליּה ִאְתַמ. ַמְלכּות

. א ְּדִאיהּו ֹאַרח ֲאִצילּות"ו ְוא�ת ֵה"א א�ת ָוא"ד א�ת ֵה"ִמְּלָגאו ִאיהּו א�ת י�
ְּכַמָּיא ְדַאְׁשֵקי ְלִאיָלָנא ְוִאְתַרֵּבי. ִאיהּו ַׁשְקיּו ְּדִאיָלָנא ִּבְדר�ע�י ְוַעְנּפ�י

  :הּוא ַׁשְקיּוְּבַה
ִרּבון ָעְלִמין ַאְנְּת הּוא ִעַּלת ָהִעּלות ְוִסַּבת ַהִּסּבות ְדַאְׁשֵקי ְלִאיָלָנא 

. ְוַההּוא ְנִביעּו ִאיהּו ְּכִנְׁשְמָתא ְלגּוָפא ְּדִאיהּו ַחִּיים ְלגּוָפא. ְּבַההּוא ְנִביעּו
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ּוָבָראָת . ל ַמה ִדְלָגאו ּוְלַברִמָּכ) ְּדגּוָפא(ּוָבְך ֵלית ִּדְמי�ן ְוֵלית ִּדּיּוְקָנא 
ּוְבַאְרָעא . ְוַאַּפְקְּת ִמְּנהון ִׁשְמָׁשא ְוִסיֲהָרא ְוכוְכַבָּיא ּוַמָּזֵלי. ְׁשַמָּיא ְוַאְרָעא

ִאיָלִנין ּוְדָׁשִאין ְוִגְּנָתא ְדֵעֶדן ְוִעְׂשִּבין ְוֵחיָון ְוע�ִפין ְונּוִנין ּוְבִעיִרין ּוְבֵני 
ְוֵאיְך . מ�ְדָעא ְּבה�ן ִעָּלִאין ְוֵאיְך ִיְתַנֲהגּון ְּבה�ן ִעָּלִאין ְוַתָּתִאיןְלִאְׁשְּת. ָנָׁשא

ּוַבר ִמָּנְך ֵלית ִיחּוָדא . ִאְׁשְּתמ�ְדָען ֵמִעָּלֵאי ְוַתָּתֵאי ְוֵלית ְּדָיַדע ָּבְך ְּכָלל
ָכל ְסִפיָרן ָּכל ַחד ִאית ְו. ְוַאְנְּת ִאְׁשְּתמ�ָדע ָאד�ן ַעל ֹּכָּלא. ְּבִעָּלֵאי ְוַתָּתֵאי
ְוַאְנְּת ֵלית ָלְך ֵׁשם ְיִדיַע ְּדַאְנְּת . ּוְבה�ן ִאְתְקִריאּו ַמְלָאַכָּיא. ֵליּה ֵׁשם ְיִדיַע

ְוַכד ַאְנְּת ִּתְסַּתָּלק . הּוא ְמַמֵּלא ָּכל ְׁשָמָהן ְוַאְנְּת הּוא ְׁשִלימּו ְּדֻכְלהּו
ַאְנְּת ַחִּכים ְוָלאו . ָמָהן ְּכגּוָפא ְבָלא ִנְׁשָמָתאִאְׁשְּתָארּו ֻּכְּלהּו ְׁש. ִמְּנה�ן

ֵלית ָלְך ֲאָתר . ַאְנְּת הּוא ֵמִבין ְוָלאו ִמִּביָנה ְיִדיָעא. ְּבָחְכָמה ְיִדיָעא
ּוְלַאְחָזָאה ל�ן ֵאיְך . ֶאָּלא ְלִאְׁשְּתמ�ְדָעא ֻּתְקָפְך ְוֵחיָלְך ִלְבֵני ָנָׁשא. ְיִדיָעא

א ְבִדיָנא ּוְבַרֲחֵמי ְדִאינּון ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט ְּכפּום עוָבֵדיה�ן ִאְתְנִהיג ָעְלָמ
ֶצֶדק ַמְלכּוָתא . ִמְׁשָּפט ַעּמּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. ִּדין ִאיהּו ְגבּוָרה. ִּדְבֵני ָנָׁשא

ֹּכָּלא . ִהין ֶצֶדק א�ת ְּבִרית. ַקִּדיָׁשא מֹאְזֵני ֶצֶדק ְּתֵרין ַסְמֵכי ְקׁשוט
ֲאָבל ָלאו ְּדִאית ָלְך ֶצֶדק ְיִדיָעא ְּדִאיהּו . ה ֵאיְך ִאְתְנִהיג ָעְלָמאְלַאְחָזָא

קּום . ְוָלאו ִמָּכל ִאֵּלין ִמּדות ְּכָלל. ְוָלאו ִמְׁשָּפט ְיִדיָעא ְדִאיהּו ַרֲחֵמי. ִדין
ָאה ָרִזיןְדָהא ְרׁשּוָתא ִאית ָלְך ְלַגָּל. ִרִּבי ִׁשְמע�ן ְוִיְתַחְּדׁשּון ִמִּלין ַעל ְיָדְך

  :ְטִמיִרין ַעל ְיָדְך ַמה ְדָלא ִאְתְיִהיב ְרׁשּו ְלַגָּלָאה ְלׁשּום ַּבר ָנׁש ַעד ְּכָען
ְוַהִּתְפֶאֶרת ָקם ִרִּבי ִׁשְמעון ָּפַתח ְוָאַמר ְלָך ְיהָ�ה ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה 

ְּדֶחְברון ְוַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ִעָּלִאין ְׁשָמעּו ִאּנּון ְּדִמיִכין . 'גוְוְוַהֵּנַצח ְוַהה�ד 
ִאֵּלין ִאּנּון ַצִּדיַקָּיא ְּדִאּנּון . ָהִקיצּו ְוַרְּננּו ׁש�ְכֵני ָעָפר. ִאְּתָערּו ִמְּׁשַנְתכ�ן

ּוְבִגין . ְוָלאו ִאּנּון ֵמִתים. ִמִּסְטָרא ְדַההּוא ְּדִאְתַמר ָּבּה ֲאִני ְיֵׁשָנה ְוִלִּבי ֵער
ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ַאְנְּת ַוֲאָבָהן ָהִקיצּו . 'ִקיצּו ְוַרְּננּו ְוכּוָּדא ִאְתַמר ְבה�ן ָה

ְּדַעד ְּכַען ַצִּדיַקָּיא . ְוַרְּננּו ְלִאְּתָערּוָתא ִּדְׁשִכיְנָּתא ְּדִאיִהי ְיֵׁשָנה ְבָגלּוָתא
ִלין ְלַגֵּבי ִמָּיד ָיִהיַבת ְׁשִכיְנָּתא ְּתַלת ָק. ֵריה�ןֻּכְּלהּו ְדִמיִכין ְוִׁשְנָּתא ְבח�

קּום ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ְדָהא ֲעָלְך ִאְתַמר ק�ל : יָמא ֵליּהָיא ְמֵהיְמָנא ְוֵיַרְע
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ִתי יָמא ְבה�ן ִּפְתִחי ִלי ֲאח�ְוֵי. ַאְרָּבע ַאְתָון ִּדיֵליּהּד�ִדי דוֵפק ְלַגָּבאי ְּב
ֹ. ָנִתי ַתָּמִתיַרְעָיִתי י� ֶׁשרֹאִׁשי . א י�ִסיף ְלַהְגל�ֵתְךְדָהא ַּתם ֲעוֵנְך ַּבת ִצּי�ן ל
ַאְנְּת ָחַׁשְבְּת .  ֶאָּלא ָאַמר ֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא,ַמאי ִנְמָלא ָטל. ִנְמָלא ָטל

, ְדִאְתָחַרב ֵּבי ַמְקְּדָׁשא ְּדָעאְלָנא ְּבֵביָתא ִדיִלי ְוָעאְלָנא ְבִיּׁשּוָבא ָמאְּדִמּי�
ֲהֵרי ָלְך ִסיָמָנא ֶׁשרֹאִׁשי . ָנא ְּדַאְנְּת ְּבָגלּוָתאְּדָלא ָעאְלָנא ָּכל ִזְמ, ָלאו ֲהִכי
. ְׁשִלימּו ִדיָלּה ְוַחִּיים ִּדיָלּה ִאיהּו ַטל. א ְׁשִכיְנָתא ְּבָגלּוָתא"ֵה, ִנְמָלא ָטל

א ִאיִהי ְׁשִכיְנָּתא ְדָלא "ְוא�ת ֵה. ו"א א�ת ָוא"ד א�ת ֵה"ְוָדא ִאיהּו א�ת י�
ו ִּדְסִליקּו ַאְתָון ְלֻחְׁשָּבן "א ְוא�ת ָוא"ד א�ת ֵה"א א�ת י�ֶאָּל, ל"ֵמֻחְׁשָּבן ט

ִמַּיד ָקם ַרְעָיא . ְּדִאיִהי ַמְלָיא ִלְׁשִכיְנָּתא ִמְּנִביעּו ְּדָכל ְמק�ִרין ִעָּלִאין. ל"ָט
ָּברּוְך ְיהָ�ה. ַעד ָּכאן ָרָזא ְדִיחּוָדא. ְמֵהיְמָנא ַוֲאָבָהן ַקִּדיִׁשין ִעֵּמיּה
  :ע�ָלם ָאֵמן ְוָאֵמןְל

  

 äøåú–úéùàøá äùòî øãñ   

ין ַהּי�Bם ּוֵבAין  Cיל ֵּב Dִים ְלַהְבִּד Eיַע ַהָּׁשַמ Aִּבְרִק Fי ְמֹאֹרת Gים ְיִה Hאֶמר ֱאֹלִהAֹ ַוּי
יַע  Aִּבְרִק Fּו ִלְמא�ֹרתGְוָהי Iים Jים ְוָׁשִנ Bים ּוְלָיִמ Eֲעִד� Aּוְלמ Fּו ְלֹאֹתתGְיָלה ְוָהיK ַהָּל

Eת ַהָּׁשַמ Bי ַהְּמֹאֹרCְׁשֵנLים ֶאת Eַעׂש ֱאֹלִהA ןI ַוַּי JֵכLְיִהיM Jֶרץ ַוKָהָאLיר ַעל Bִים ְלָהִא
 Fר ַהָּקֹטן� GַהָּמאLם ְוֶאת� Eֶלת ַהּיAְלֶמְמֶׁש F �ר ַהָּגֹדל GַהָּמאLים ֶאתKַהְּגֹדִל

ים ִּב Bם ֱאֹלִהOן ֹאָת Cַוִּיֵּת Iים Jָכִב� Jת ַהּכ Bְיָלה ְוֵא Eֶלת ַהַּלAִים ְלֶמְמֶׁשKיַע ַהָּׁשָמ Aְרִק
�ר ּוֵבAין Bין ָהא Cיל ֵּב Eְלַהְבִּד Jְיָלה ּו Eם ּוַבַּל�Aַּבּי F ֶרץI ְוִלְמֹׁשל JָהָאLיר ַעל Bְלָהִא

Iי Jם ְרִביִע�Cֶקר י BֹבLְיִהיM Jֶרב ַוCֶעLְיִהיM Jַו Iב� JטLים ִּכי Bְרא ֱאֹלִהMC ֶׁשְך ַוַּי Kַהֹח  
  

 íéàéáð) äéîøéì"à(  

Aה הֹּכ Hר ְיהָוAָאַמ PְיָלהK �ר ָל Aים ְלא Bָכִב� Jַח ְוכ Cת ָיֵר Oם ֻחֹּק Eר י�ָמ� Aְלא Fֶמׁש ן ֶׁש֙ Cֹנֵת 
�ת Bה ְצָבאCיו ְיהָו Eּו ַגָּל AֱהמJַוֶּי Fע ַהָּיםG �Iֹרַג Jְׁשמ   

RָיֻמLתִאם�Cְהי Jּו ִמ Hל ִיְׁשְּבת Rַרע ִיְׂשָרֵא Kה ַּגםS ֶז֙ ים ָהֵאOֶּלה ִמְּלָפַנBי ְנֻאםLְיהָו Cֻחִּק Jׁשּו ַה
י JַהָּיִמLי ָּכלBי ְלָפַנ�OּגIם  
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Aָּטה  הֹּכKֶרץ ְלָמ BֶאLְסֵדי� Jּו מ Cְקר Jְעָלה ְוֵיָח Eִמְלַמ Fִים ה ִאםLִיַּמGּדּו ָׁשַמ֙ Hר ְיהָוAָאַמ P
IהJְיהָוLּו ְנֻאם Bר ָעׂש CֲאֶׁשLָּכלLל Jל ַעOַרע ִיְׂשָרֵאUV ס ְּבָכלLֶז י ֶאְמַא֙ WֲאִנLַּגם  

O ים ִהֵּנ Cה ָיִמBָּבִאLים ְנֻאם Fה ָהִעירGה ְוִנְבְנָתK יהָוEְיהָו Jַער ַל Cל ַׁש Bל ֲחַנְנֵא Cה ִמִּמְגַּד
�ד  Rא ע Aֶמק ָקGַהִּפָּנJהI ְוָיָצ֙ ָתהI ְוָכלLָהֵע Jב ֹּגָע Bב ְוָנַסKת ָּגֵרA � ַעBל ִּגְבַע Eֶנְגּד Fו ַהִּמָּדה

ים Aַהְּפָגִר Lן ַעד� Rַחל ִקְדר לLַהְּׁשֵדמ�תS ַעדLַנ֙ Jֶׁשן ְוָכ Xְוַהֶּד PFַער ַהּסּוִסיםGת ַׁש ִּפַּנ֙
EִמְזָרIם Jד ְלע�ָל� Bס ע OֵיָהֵרLלֹאJׁש ְוVִיָּנֵתLא Jֹ Kה ל יהָו Jֶדׁש ַל Bָחה ֹק  

  

 íéáåúë) íéìäúì÷"å(  

�ב KטLה ִּכיA יהָו Jּו ַל Aה�ד  I� Jם ַחְסּדA י ְלע�ָל Bִּכ  
ים Kֱאֹלִה Jי ָהAאֹלֵה Jדּו ֵל�Yה        I� Jם ַחְסּדA י ְלע�ָל Bִּכ  

Jדּו ַל�YיםהK ֲאֹדִנ Jי ָהA �I  ֲאֹדֵנ Jם ַחְסּדA י ְלע�ָל Bִּכ  
� Kת ְלַבּד� Aת ְּגֹדל� Aה ִנְפָלאGֵׂש Zְלֹע  I� Jם ַחְסּדA י ְלע�ָל Bִּכ  

Kה �I  ְלֹעֵׂשAה ַהYָּׁשַמִים ִּבְתבּוָנ Jם ַחְסּדA י ְלע�ָל Bִּכ  
ע ָהYָאֶרץ ַעלLַהָּמKִים Aְלֹרַק  I� Jם ַחְסּדA י ְלע�ָל Bִּכ  

Yֹעֵׂשה  ים ְּגֹדִלKיםְל Aא�ִר  I� Jם ַחְסּדA י ְלע�ָל Bִּכ  
�I  ֶאתLַהYֶּׁשֶמׁש ְלֶמְמֶׁשAֶלת ַּבּי�Kם Jם ַחְסּדA י ְלע�ָל Bִּכ  

Kְיָלה �ת ַּבָּל Aָכִבים ְלֶמְמְׁשל� JכY �I  ֶאתLַהָּיֵרAַח ְו Jם ַחְסּדA י ְלע�ָל Bִּכ  
  

 ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה
ִהֵּנה ֲאַנְחנּו , ְּבִיחּוָדא ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאלא "ֵהו "ְּבָואא "ֵהד "ְלַיֲחָדא ֵׁשם י�

 ָּבִאים ְלַקֵּים ִמְצַות ִּבְרַּכת ַהַחָּמה ִּבְתקּוָפָתּה ְּכמ� ֶׁשִּתְּקנּו ָלנּו ַרּב�ֵתינּו ִזְכר�ָנם
 ִׁשְמָך ת ֵאַוֲאַנְחנּו ְמַכְּוִנים ְלָפֵאר.  ְלַתֵּקן ֵאת ָׁשְרָׁשה ְּבָמק�ם ֶעְלי�ן,ִלְבָרָכה
,  ֶׁשַאָּתה הּוא ִרּב�ן ָּכל ַהַּמֲעִׂשים ֲאד�ן ָּכל ָהע�ָלִמים ֶעְלי�ִנים ְוַתְחּת�ִנים,ַמְלֵּכנּו

 ֲאֶׁשר ֲהִכינ�ָת ּוָפַעְלָּת ,ִים ְוי�ֵסד ָאֶרץנ�ֶטה ָׁשַמ, ּוְצָבא ַהָּׁשַמִים ְלָך ִמְׁשַּתֲחִוים
 ַוֲאַנְחנּו ְמַקְּבִלים ָעֵלינּו ְוַעל ַזְרֵענּו ְוַעל ֶזַרע ַזְרֵענּו ַעד ס�ף ָּכל .ָזֳהֵרי ַחָּמה

ת  ְוַאֲהָבְתָך ְוִיְרָאְתָך ְוִיחּוְדָך ַלֲעׂש�,ַהּד�ר�ת ַאְדנּוְתָך ֶוֱאָלהּוְתָך ִיְתָּבַרְך ִׁשְמָך
ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָך ְּבָרָכה זּו ְּכִאּלּו . ְרצ�ְנָך ִּכְרצ�ְנָך ּוְלָעְבְּדָך ֶּבֱאֶמת ְּבֵלָבב ָׁשֵלם
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ֵלב , ִּכיַונּו ְּבָכל ַהַּכָּונ�ת ָהְראּוי�ת ְלַכֵּון ְוַיֵחד ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת ְׁשֶמָך
ְוָׁשְמֵרינּו ְוַתִּציֵלנּו ִמָּכל ְּפָגִעים , כ�ן ַחֵּדׁש ְּבִקְרֵּבנּוָטה�ר ְּבָרא ָלנּו ֱאֹלֵהינּו ְורּוַח ָנ

ּוִמְקִרים ָרִעים ַהִּמְתַחְּדִׁשים ָלבֹא ְּבַמְחז�ר ֶזה ְּבָכל י�ם ְוי�ם ּוְבָכל ָׁשָעה ְוָׁשָעה 
 : ַעל ּג�ָזָליו ְיַרֶחף ַּכֶּנֶׁשר ָיִעיר ִקינ�, ּוְבֵצל ְּכָנֶפיָך ַּתְסִּתיֵרנּו,ּוְבָכל ֶרַגע ָוֶרַגע

ְוַגם ַעד ִזְקָנה ְוֵׂשיָבה ֱאֹלִהים ַאל ַּתַעְזֵבִני : ּוְׁשֹמר ֵצאֵתנּו ּוב�ֵאנּו ֵמַעָּתה ְוַעד ע�ָלם
ְוע�ְרָרה ֶאת ְּגבּור�ֶתיָך ְלַהֲעִביר : ַעד ַאִּגיד ְזר�ֲעָך ְלד�ר ְלָכל ָיבֹא ְּגבּור�ֶתיָך

ֵיב�ׁשּו , ∗ֱאִליִלים ָּכרּות ִיָּכֵרתּון ְלַתֵּקן ע�ָלם ְּבַמְלכּות ַׁשַּדיִגּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ ְוָה
יֹאְבדּו , ְוֵהָּמה ִמְׁשַּתֲחִוים ֵקְדָמה ַלֶּׁשֶמׁש, ָּכל ע�ְבֵדי ֶפֶסל ַהִּמְתַהְלִלים ָּבֶאִלִלים

ים ָלנּו ְיהָ�ה ֱאֹלֵהינּו ְוַקֵּי. ָּכל א�ְיֶביָך ְיהָ�ה ְוא�ֲהָביו ְּכֵצאת ַהֶּׁשֶמׁש ִּבְגבּוָרת�
ִּכי ָאז ֶאֱהֹפְך ֶאל ַעִּמים ָׂשָפה ְּברּוָרה ִלְקרֹא ֻכָּלם ְּבֵׁשם ְיהָ�ה : ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב

ְוָהָיה ְיהָ�ה ְלֶמֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ַּבּי�ם ַההּוא ִיְהֶיה ְיהָ�ה : ּוְלָעְבד� ֶׁשֶכם ֶאָחד
 ְלָרצ�ן ִאְמֵרי ִפינּו ְוֶהְגי�ן ִלֵּבנּו ְלָפֶניָך ְיהָ�ה צּוֵרנּו ִיְהיּו: ֶאָחד ּוְׁשמ� ֶאָחד

ִּכי ֶׁשֶמׁש ּוָמֵגן : ְלָך ַהּי�ם ַאף ְלָך ַהַּלְיָלה ַאָּתה ֲהִכינ�ָת ָמא�ר ָוָׁשֶמׁש: ְוֹגֲאֵלינּו
ִויִהי ֹנַעם : ִמיםְיהָ�ה ֱאֹלִהים ֵחן ְוָכב�ד ִיֵּתן ְיהָ�ה לֹא ִיְמַנע ט�ב ַלה�ְלִכים ְּבָת

  :ְיהָ�ה ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכ�ְנָנּה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכ�ְנֵנהּו
  

Iים Jר ּד�ִר� Aַח ּד Hי ָי[ֵרCֶמׁש ְוִלְפֵנKָׁשLּוָך ִעם Cיָרא Jִי  
ינּו ְּלָ֙ך Gִד� Zּו ה Hְּפר �ב ְׁשֶמKָך ִס[ Aִדינּו ְוָקר�Yים ה Ĥאֹלִה PIיָך Jִנְפְלא�ֶת   

ם  Bם ּוִפְׁשֶּת Cיָצאֶת Jיָה ִוKא ִּבְכָנֶפ Bה ּוַמְרֵּפ Eֶמׁש ְצָדָקAֶׁש Fי ְׁשִמיGם ִיְרֵא Rה ָלֶכ MJְרָח֙ ְוָז
Iק Jי ַמְרֵּב Cְּכֶעְגֵל  

I� Jים ְּכב�ד Aַעִּמ JָהLּו ָכל Bְוָרא � Kִים ִצְדקAידּו ַהָּׁשַמA   ִהִּג

                                                                                                           
  
א�כתב�דהוסיף�כן�בלשם�יחוד�להורות�שאנו�"ד�בהשמטות�דף�שיז�ע"ד�ח"בפתה�∗

�ית �בשמו �לברך �החמה �על �מברכים �אנו�' �ואין �בראשית �מעשה �עושה שהוא

ז�"ולפ,�משבחים�לחמה�שזה�דרך�אפיקורסות�ואנו�תולין�הגדולה�בבעליה�כביכול

להורות�,�על�מאורי�אור�שיצרת'�אלהינו�יתקדש�וכו'�יך�גם�ההוספה�של�שמך�השי

�עולם� �להנהיג �ממשרתיו �אחד �אלא �אינו �והשמש �בכל �ליוצר �אלא �לפאר שאין

   .התחתון
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ְללּוָיּ֙ה Cַה P הָוה ִמY ּו ֶאתLְי Aְלל JִיםַהKַהָּׁשַמLּוהּו  ן Hְלל ]Jַה Iים Jּוהּו  ַּבְּמר�ִמ Cְלל Jַה
Iו JְצָבָאLּוהּו ָּכל Hְלל ]Jיו ַהK ּוהּו  ָכלLַמְלָאָכ Hְלל ]Jַח ַהKֶמׁש ְוָיֵרAְללּוהּו ֶׁש YJַה

Iר� Jְכֵבי א� CּכLִים ָּכלKי ַהָּׁשָמAְללּוהּו ְׁשֵמ YJר ַהGִים ֲאֶׁש Hְו[ַהַּמ  Iִים Jל ַהָּׁשָמ P ֵמַע_
Y JהְיK אּוIִּכG ַהְללּו ֶאתLֵׁשAם ְיהָו Jה ְוִנְבָרA ּוא ִצָּו Bם י הKד ְלע�ָלA ַוַּיJֲעִמיֵדAם ָלַע

Iר� JֲעבJא ַי Aֹ ן ְול Hָנ[ַתLָחק  
  

ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָ�ה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָ�ה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָ�ה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָ�ה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך 
        ::::ָהע�ָלם ֹעֶׂשה ַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשיתָהע�ָלם ֹעֶׂשה ַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשיתָהע�ָלם ֹעֶׂשה ַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשיתָהע�ָלם ֹעֶׂשה ַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית

  
  )ץ"ג ית"אב(: ָרהַּתִּתיר ְצרּו. ְּגדּוַלת ְיִמיֶנָך. ָאָּנא ְּבֹכַח
  )ן"ע שט"קר(: ַטֲהֵרנּו נ�ָרא. ַׂשְּגֵבנּו, ַעֶּמָך. ַקֵּבל ִרַּנת
   )ש"ד יכ"נג (:ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם. ּד�ְרֵׁשי ִיחּוֶדָך. ָנא ִגּבור

   )ג"ר צת"בט (:ָּתִמיד ָּגְמֵלם. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶתָך. ָּבְרֵכם ַטֲהֵרם
   )ע"ב טנ"חק (:ל ֲעָדֶתָךַנֵה. ְּבר�ב טּוְבָך. ָחִסין ָקדוׁש
   )ק"ל פז"יג (:ז�ְכֵרי ְקֻדָּׁשֶתָך. ְלַעְּמָך ְּפֵנה. ָיִחיד ֵּגֶאה

 )ת"ו צי"שק (:י�ֵדַע ַּתֲעלּומ�ת. ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו. ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל
  )ו"בשכמל(:  ְלעוָלם ָוֶעד ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבוד ַמְלכּותו)בלחש(

ַח ִּבְנִגי CַלְמַנֵּצIיר Jר ִׁש� Cת ִמְזמ Hֹנּו נC ים ְיָחֵּנ Hנּו ̂אֹלִהK ְרֵכ Jיו   ִויָבB ר ָּפָנ JֵאG ָי
Iָלה Jנּו ֶסAִאָּת Iָך Jּוָעֶת Jם ְיׁש Hּג[�ִיLָך ְּבָכלKֶרץ ַּדְרֶּכAַעת ָּבָאAּוָך  ָלַד Bי�ד

ים Cים ַעִּמ Kֱאֹלִה P Iם Jים ֻּכָּל Cּוָך ַעִּמ Hּו י[�ד Hיַרְּננ Jּו ִו Cְׂשְמח Jִי Cִּמ aיםְלֻא 
ר Kים ִמיֹׁש Aט ַעִּמ AִתְׁשֹּפLי Jים ִּכ bּוְלֻאִּמ  Iָלה Jם ֶסAֶרץ ַּתְנֵח Bָּבָא P  ּוָך Bי�ד
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ים Cים ַעִּמ Kֱאֹלִה P Iם Jים ֻּכָּל Cּוָך ַעִּמ Hּה י[�דKה ְיבּוָלA נּו    ֶאYֶרץ ָנJְתָנ Hְרֵכ Jְי[ָב
Iינּו Jים ֱאֹלֵה Cֱאֹלִה � Hת� ּו א[ Cיְרא Jים ְוִי Kנּו ֱאֹלִהCְרֵכ Jיַאְפֵס  ָּכלְיָב Iֶרץ Jָא  

Iד Jר ְלָדִו� Cַח ִמְזמ Hִי ַלְמַנֵּצ HלַהָּׁשַמKֵאLד� Jים ְּכב Cַסְּפִר Jיד ם ְמCיו ַמִּג Hה ָי[ָד Cַמֲעֵׂש Jּו 
Iיַע Jָרִק Jָה Aֶמרי Kֹא Jיַע Aי�ם ַיִּבY ַעת�Iם ְל JָּדLְיָלה ְיַחֶּוה Hַל ְיָלה ְּל[ Cין   ְוַלAֶמר ְוֵאYֹאLין Jֵא
ים Kי ִנְּדָבִר Hִל םI ְּב[ Jע ק�ָל Cֶרץ ְׁשָמ ם ְּבָכלLָהָא֙ Hא ַקָּוGָצZָי P םKֵבל ִמֵּליֶהYה ֵתAּוִבְקֵצ 

Iם Jֶהל ָּבֶה CֹאLם Jֶמׁש ָׂש Hֶּׁש � ַל[ Kֻחָּפת Jא ֵמAָחָתן ֹיֵצY ּוא ְּכ Hּוץ  ְוה Cר ָלר� Hִגּב יׂש ְּכ[ Cָיִׂש
Iַרח Jִים ֹא � ַעלLְקצ�ָתKם ִמְקֵצGה ַהָּׁשַמ֙ Cּוָפת Jּוְתק � Hָצא� Jמ PI� Jַחָּמת Jר ֵמ Hין ִנ[ְסָּת Cְוֵא  

Kֶפׁש Aה ְּתYִמיָמה ְמִׁשAיַבת ָנ ת ְיהָו Gַר� Zּת Iִתי Jיַמת ֶּפ Cה ַמְחִּכ Hֱאָמָנ] Jה ֶנCּות ְיהָו Cֵעד 
IִיםMJת ֵעיָנ Cה ְמִאיַר Hָר Kב ִמְצַוCת ְיהָוCה ָּב[ Yָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחיLֵל Aה ְי י ְיהָו Gּוֵד Zת  ִּפּקGִיְרַא

ה ַעCד ְטה�ָרהPc ְיהָו֙ aֶדת ָלdע�ֶמ  Iו Jּו ַיְחָּד Cְדק Jת ָצKה ֱאֶמCְיהָוLְׁשְּפֵטי Jים  ִמ Hֶּנֱחָמִד Jַה
Yָּזָהב ּוִמַּפAז ָרKב יםI ִמ Jֶפת צּוִפAׁש ְוֹנ Hְּדַב ים ִמ[ Cם  ּוְמתּוִקKר ָּבֶהAְבְּדָך ִנְזָהYַעLםJַּג

Iב Jֶקב ָרA ם ֵע Hָׁשְמָר �ת ְּב[ Cִּנְסָּתר Jין ִמ KָיִבLי Jת ִמ� CְׁשִגיאIִני Jים  ַנֵּק Gם ִמֵּזִד֙ ְך  ַּג P ֲחֹׂש_
י AִבLִיְמְׁשלּוLל Jָך ַא Hז ַעְבֶּדAם ָאKֵאיָת Iב Jע ָר Jַׁש Cיִתי ִמֶּפ Hִנֵּק] ּו ְלָר֙צ�ן ְו JְהיCִי  P

Kיָך י ְלָפֶנ Aן ִלִּב�Aי ְוֶהְגי XִפLִאְמֵרי Iי Jֲאִל Jי ְוֹג Cה צּוִר Hְי[הָו  
  

�ת Cֲעל aַּמ Jיר ַל Hיַני ֶא ִׁשYא ֵעAֶאָּׂשIי Jא ֶעְזִר Cֹ ִין ָיב Hַא ים ֵמ[ Kָהִר JֶהLה  לK ֶעYְזִרי ֵמִעAם ְיהָו
Iֶרץ Jִים ָוָא Cה ָׁשַמ Hֵׂש ָךI ֹע[ Jְמֶר Jּום ֹׁש Hָי[נLָך ַאלKט ַרְגֶל� Aן ַלּמAִיֵּתLנּום  ַאלY אLָי Jֹ Aה ל ִהֵּנ

א ִייָׁשKן Aֹ לI ְול Jר ִיְׂשָרֵא Hֵמ� ְמֶרK ׁש[ Jה ֹׁשCד ָךְיהָוCַיLַעל Hְּלָך ם   ְיִמיֶנMJָךIְיהָוCה ִצ[ Hי�ָמ
Iְיָלה Jַח ַּבָּל Cָּכה ְוָיֵר HַיֶּכLא Jֹ ֶמׁש ל Cר  ַהֶּׁש Hע ִי[ְׁשֹמKָרLִמָּכל Cה ִיְׁשָמְרָך Hהָו Jְי

Iָך JַנְפֶׁשLֶאת Iם Jע�ָלLה ְוַעד Hַעָּת ]Jָך ֵמKּוב�ֶא Cאְתָך JֵצLה ִיְׁשָמר Hהָו Jְי  
  

ò èð óã úåëøá"á  

, ושה מעשה בראשיתתנו רבנן הרואה חמה בתקופתה אומר ברוך ע
ונפלה, והדר מחזור, אמר אביי כל תמנייא ועשרין שנין, אימת הוי

  .ובאורתא דתלת נגהי ארבע, תקופת ניסן בשתבאי
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ק : א�ֵמר ִׁשיָרהֶׁשֶמׁש ֶׁשֶמׁש ֶׁשֶמׁש ֶׁשֶמׁש  Cַגּה ְּבַר Bכּו ְלֹנ Eְיַהֵּל Fיָך �ר ִחֶּצ֙ Gָלה ְלאKַמד ְזֻבA ַח ָע Bֶמׁש ָיֵר Cֶׁש
Iָך Jא�ֵמרְו ֲחִניֶת :Iח Jִיְך ָזָר Cה ָעַלBד ְיהָו� Cְך ּוְכבKא א�ֵרAי ָב Aִרי ִּכ� Bּוִמי א Cק  

  
  : ָּברּוְך ּוְמב�ָרְך ְּבִפי ָכל ַהְּנָׁשָמה. ֵאל ָאד�ן ַעל ָּכל ַהַּמֲעִׂשים
  : ַּדַעת ּוְתבּוָנה סוְבִבים ה�דו. ָּגְדל� ְוטּוב� ָמֵלא ע�ָלם

  : ְוֶנְהָּדר ְּבָכב�ד ַעל ַהֶּמְרָּכָבה. ֹּקֶדׁשַהִּמְתָּגֶאה ַעל ַחּי�ת ַה
  : ֶחֶסד ְוַרֲחִמים ָמֵלא ְכב�ד�. ְזכּות ּוִמיׁש�ר ִלְפֵני ִכְסא�

  : ְיָצָרם ְּבַדַעת ְּבִביָנה ּוְבַהְׂשֵּכל. ֶׁשְּבָרָאם ֱאֹלֵהינּוט�ִבים ְמא�ר�ת ט�ִבים ְמא�ר�ת ט�ִבים ְמא�ר�ת ט�ִבים ְמא�ר�ת 
  : ְּבֶקֶרב ֵּתֵבלִלְהי�ת מ�ְׁשִלים . ֹּכַח ּוְגבּוָרה ָנַתן ָּבֶהם

  : ָנֶאה ִזיָום ְּבָכל ָהע�ָלם. ְמֵלִאים ִזיו ּוְמִפיִקים נ�ַגּה
  : ע�ִׂשים ְּבֵאיָמה ְרצ�ן ק�ֵניֶהם. ְׂשֵמִחים ְּבֵצאָתם ָׂשִׂשים ְּבב�ָאם
  : ָצֳהָלה ְוִרָּנה ְלֵזֶכר ַמְלכּות�. ְּפֵאר ְוָכב�ד נ�ְתִנים ִלְׁשמ�

  :  ָרָאה ְוִהְתִקין צּוַרת ַהְּלָבָנה....ְזַרח א�רְזַרח א�רְזַרח א�רְזַרח א�רָקָרא ַלֶּׁשֶמׁש ַוִּיָקָרא ַלֶּׁשֶמׁש ַוִּיָקָרא ַלֶּׁשֶמׁש ַוִּיָקָרא ַלֶּׁשֶמׁש ַוִּי
ִּתְפֶאֶרת ּוְגדּוָלה ְׂשָרִפים ְוַחּי�ת ְוא�ַפֵּני. ֶׁשַבח נ�ְתִנים ל� ָּכל ְצָבא ָמר�ם

  :ַהֹּקֶדׁש
Kה ֱאֹלֵהינּו ִיְתַקָּדׁש  ְוִזְכְרָך ִיְתָּפַאר ַמְלֵּכנּו ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ְוַעל. ִׁשְמָך ְיהָו

 ֶׁשָּיַצְרָּת ֵהָּמהְמא�ֵרי א�רְמא�ֵרי א�רְמא�ֵרי א�רְמא�ֵרי א�רְוַעל . ַעל ָּכל ֶׁשַבח ַמֲעֵׂשה ָיֶדיָך. ָהָאֶרץ ִמָּתַחת
  :ְיָפֲארּוָך ֶּסָלה

  
ָרָצה ַהָּקדוׁש ָּברּוְך הּוא ְלַזּכות ֶאת  :ַנְנָיה ֶּבן ֲעַקְׁשָיא אוֵמרִרִּבי ֲח
ְיהָ�ה ָחֵפץ ְלַמַען: ֱאַמרֶׁשֶּנ, ְלִפיָכְך ִהְרָּבה ָלֶהם ּתוָרה ּוִמְצות. ִיְׂשָרֵאל

  :ַיְגִּדיל ּתוָרה ְוַיְאִּדיר, ִצְדקו
ְוַיְמִליְך . ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִּכְרעּוֵתיּה :)אמן(. ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא

יכ�ן ּוְבַחֵּיי ְּבַחֵּייכ�ן ּוְבי�ֵמ: )אמן(. ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחּה. ְוַיְצַמח ֻּפְרָקֵניּה. ַמְלכּוֵתיּה
ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא : )אמן(. ְדֹכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן
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. ְוִיְתַנֵּׂשא. ְוִיְתר�ַמם. ְוִיְתָּפַאר. ְוִיְׁשַּתַּבח. ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא ִיְתָּבַרְך
ְלֵעיָּלא ִמן ָּכל: )אמן(. ְתַהָּלל ְׁשֵמיּה ְּדֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּואְוִי. ְוִיְתַעֶּלה. ְוִיְתַהָּדר

  :)אמן(. ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן. ִּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא. ִׁשיָרָתא. ִּבְרָכָתא
ְּדָעְסִקין . �ןַעל ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ַרָּבָנן ְוַעל ַּתְלִמיֵדיה�ן ְוַעל ָּכל ַּתְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיה

ְיֵהא ָלָנא ּוְלה�ן . ִּדי ְבַאְתָרא ָהֵדין ְוִדי ְבָכל ָאָתר ְוָאָתר. ְּבאוַרְיָתא ַקִּדְׁשָּתא
ְיֵהא : )אמן(. ִמן ֳקָדם ָמאֵרי ְׁשַמָּיא ְוַאְרָעא ְוִאְמרּו ָאֵמן. ּוְלכ�ן ִחָּנא ְוִחְסָּדא ְוַרֲחֵמי
ם ְוָׂשָבע ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה ְוֵׁשיָזָבא ּוְרפּוָאה ּוְגֻאָּלה ַחִּיי. ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא

: )אמן(. ָלנּו ּוְלָכל ַעּמ� ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן. ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה ְוֵריַוח ְוַהָּצָלה
ִיְׂשָרֵאלְוַעל ָּכל ַעּמ� . הּוא ְּבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשל�ם ָעֵלינּו. ע�ֶׂשה ָׁשלום ִּבְמר�ָמיו

  :)אמן(. ְוִאְמרּו ָאֵמן

  
ְּבָרכ�ת ְוה�ָדא�ת ְלִׁשְמָך ַהָּגד�ל , מ�ִדים ֲאַנְחנּו ְלָך ּוְמַהְלִלים ְלֵׁשם ִּתְפַאְרְּתָך

ְלָבֵרְך ִּבְרַּכת , ∗ַעל ֶׁשֶהֱחִיּיָתנּו ְוִקַּיְמָּתנּו ְוִהִגיַעָּתנּו ַעד ַהּי�ם ַהֶּזה, ְוַהָּקד�ׁש
ִויִהי ָרצ�ן ִמְּלָפֶניָך ְיהָ�ה ֱאֹלֵהינּו ְוֶאֹלֵהי ֲאב�ֵתינּו ֶׁשְּכֵׁשם ,  ְלָפֶניָךה�ָדָאה זּו

ֵּכן ָהֵאל ַהַחי ַהּט�ב ְוַהֵּמִטיב ְלָכל , ֶשִזִּכיָתנּו ְלָבֵרְך ִּבְרַּכת ַהַחָּמה ְּבי�ם ֶזה
פ�ת ַהַחָּמה ּונּו ְלָבֵרְך ְּבָרָכה זּו ִלְתקֵּכן ְּתַחֵּיינּו ּוְּתַקְייֶמנּו ּוְתָחֵננּו ּוְתַזֵּכ, ְּברּוָאיו

ְוֵתן ָלנּו , ְׂשֵמִחים ְּבִבְנָין ִעיְרָך ְוָׂשִׂשים ַּבֲעב�ָדֶתָך, ַהֲאֵחר�ת ַהָּבא�ת ָעֵלינּו ְלָׁשל�ם
ַחִּיים ֶׁשל , ַחִּיים ֶׁשל ְּבָרָכה, ַחִּיים ֶׁשל ט�ָבה, ַחִּיים ֶׁשל ָׁשל�ם, ַחִּיים ֲאֻרִּכים

 יןֵאַחִּיים ֶׁש, ַחִּיים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ִיְרַאת ֵחְטא, ַחִּיים ֶׁשל ִחּלּוץ ֲעָצמ�ת, ְרָנָסה ט�ָבהַּפ
ַחִּיים ֶׁשְּתֵהא , ַחִּיים ֶׁשל ֹעֶׁשר ְוָכב�ד ַלֲעב�ָדֶתָך ּוְלִיְרָאֶתָך, ָּבֶהם ּבּוָׁשה ּוְכִלָּמה

ַחִּיים ֶׁשְּתַמֵּלא ִמְׁשֲאל�ת ִלֵּבנּו ְלט�ָבה , ּהָּבנּו ַאֲהַבת ּת�ָרה ְוִיְרַאת ָׁשַמִים ִלְׁשָמ
ּוְתַקֵּים ָּבנּו ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב ַעל , ּוְתזֵַּכנּו ִלְרא�ת ְּפֵני ְמִׁשיֶחָך, ַלֲעב�ָדֶתָך ּוְלִיְרָאֶתָך

                                                                                                           
  
∗
�ח  �בפתח�הדביר �ע"כתב �בהשמטות�דף�שטו �נוסח�כן�"ד �דהוסיף�נוסח�זה�וכן ד

�וכו �תחיינו �ברואיו �לכל �והמטיב �הטוב �החי �האל �אתה �יד', �יוצא �זו ח�"בהודאה

�למה�שצידדנו �והמטיב �והטוב �זמן �ברכת �הודה�לה, �שהרי �האופנים' �בכל אלא�,

�וסגי� �ומלכות �שם �בלא �ההודאה �היתה �הצדדים �בכל �הנופלים �הספקות דמפני
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ה: ְיֵדי ְנִביֶאָך Eַחָּמ Jר ַה� Aְּכא FַהְּלָבָנהLה א�רG Aְוָהָי ְהֶי Jִי Fַחָּמה Jר ַה� Gְוא A ְהֶי Jִי Fַחָּמה Jר ַה� Gְוא A ְהֶי Jִי Fַחָּמה Jר ַה� Gְוא A ְהֶי Jִי Fַחָּמה Jר ַה� Gִים  ְוא Eִים ה ִׁשְבָעַת Eִים ה ִׁשְבָעַת Eִים ה ִׁשְבָעַת Eר ה ִׁשְבָעַת� Bְּכא
Iא Jִיְרָּפ � Bַחץ ַמָּכת Cּוַמ � Eֶבר ַעּמAֶׁשLֶאת Fׁש ְיהָוה Gם ֲחֹב� Hים ְּבי Kת ַהָּיִמA ּוֶבן ָּדִוד ִׁשְבַע

  :ַעְבֶּדָך ָיבֹא ְוִיְגָאֵלנּו ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצ�ן
  

. ְלֵעת ַנֲעָׂשה ְבֶחְפצ� ֹּכל : ְיִציר ִנְבָראְּבֶטֶרם ָּכל. ֲאד�ן ע�ָלם ֲאֶׁשר ָמַלְך
ְוהּוא ָהָיה : ְלַבּד� ִיְמל�ְך נ�ָרא. ְוַאֲחֵרי ִּכְכל�ת ַהֹּכל: ֲאַזי ֶמֶלְך ְׁשמ� ִנְקָרא

ְלַהְמִׁשיל� . ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ֵׁשִני: ְוהּוא ִיְהֶיה ְּבִתְפָאָרה. ְוהּוא ֹהֶוה
 ְּבִלי :)ְלָכל ֹחֶמר ּוְלָכל צּוָרה, אׁש�ן ְוהּוא ַאֲחר�ןְוהּוא ִר (:ּוְלַהְחִּביָרה

ְּבִלי ִׁשּנּוי . ְּבִלי ֵעֶרְך ְּבִלי ִדְמיון: ְול� ָהֹעז ְוַהִּמְׂשָרה. ֵראִׁשית ְּבִלי ַתְכִלית
. יְוהּוא ֵאִלי ְוַחי ּג�ֲאִל: ְּגד�ל ֹּכַח ּוְגבּוָרה. ְּבִלי ִחּבּור ְּבִלי ִּפרּוד: ּוְתמּוָרה

ְוהּוא : ְמָנת ּכוִסי ְּבי�ם ֶאְקָרא. ְוהּוא ִנִּסי ּוָמנּוִסי: ְוצּור ֶחְבִלי ְּבי�ם ָצָרה
ְּבֵעת . ְּבָיד� ַאְפִקיד רּוִחי :ְוהּוא צ�ֶפה ְוהּוא ֶעְזָרה. ר�ֵפא ְוהּוא ַמְרֵּפא

 .ִמְקָּדׁשו ָתֵגל ַנְפִׁשיְּב: ֲאֹדָני ִלי ְולֹא ִאיָרא. ְוִעם רּוִחי ְגִוָּיִתי: ִאיָׁשן ְוָאִעיָרה
  :ָאֵמן ָאֵמן ֵׁשם ַהּנ�ָרא. ְוָאז ָנִׁשיר ְּבֵבית ָקְדִׁשי :ְמִׁשיֵחנּו ִיְׁשַלח ְמֵהָרה
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