




דברי פתיחה
מתוך שבח והודאה לרבון העולמים, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, וזיכנו להשלים את מלאכת העריכה של 
הספר "פתח הדביר" על שלחן ערוך אורח חיים, מתכבדים אנו להגיש בפני קהל בני התורה חובשי בית המדרש 
מהדורת דוגמא מוקטנת, סימן רכ"ט על הלכות ברכת החמה, למען יהגו בו הלומדים ויתענגו על צוף נועם אמריו 

של חד מגאוני הדורות רבינו חיים בנימין פונטרימולי זצוק"ל. 

לאחר שנתיים של השקעה מאומצת על ידי צוות תלמידי חכמים, יופיע בתוך זמן קצר בעז"ה ספר פתח הדביר 
חלק  בריש  א',  חלק  שבסוף  בהשמטות  הרב  חידושי  כל  בתוספת  ערוך,  השלחן  סדר  על  השלימה,  במתכונתו 
זה  היות מפעל  מלבד  זאת  רש"י(.  כתב  בצורת  שונה  בגופן  ללומד  )ומוצגות  מקומות  ובשאר  ד'  חלק  בסוף  ב', 
מכותר במעלות רבות, פיסוק, הגהה מדוקדקת, פתיחת ראשי תיבות, אלפי ציונים ומראי מקומות, מאות הערות 

האחרונים שדנו בדברי הרב ועוד.

קונטרס זה על הלכות ברכת החמה הינו בבחינת "מטעמת" המשמשת סימן ברכה, לומר שקרובה מאד בסייעתא 
דשמיא הופעתם של כל כרכי ספר פתח הדביר. ספר זה הינו ראשון מתוך סידרת ספרי הפרויקט הגדול "מפעל 

מפרשי השלחן ערוך", בו יצאו לאור מאות ממפרשי השלחן ערוך. ה' יהיה בעזרנו לזכות לברך על המוגמר.

רבינו הגאון ר' חיים פונטרימולי 
רבינו נולד לפני כמאתיים שנה לאביו רבי חייא פונטרימולי בעמח"ס צפיחית בדבש, מדייניה המובהקים של העיר 
איזמיר, עיר של חכמים וסופרים. שקד על לימודו בישיבתו של הפרד"ס בצוותא חדא עם רבי חיים פלאג'י. רבו 
המובהק של רבנו היה רבי יצחק אלבעלי בעמח"ס פרי העץ )שאלוניקי תקפ"א(. רבנו נתמנה לדיין בעיר איזמיר 
בשנת תרכ"א )ס' יוסף את אחיו פלאג'י מערכת דיין דף מ ע"ב( ושימש בתפקיד זה עד ליום פטירתו בתאריך י' 

ניסן תרל"ג. 

מחידושיו של רבינו נדפסו בספרו של אביו צפיחת בדבש )שאלוניקי תר"ח(, גם בספר שבט בנימין לזקנו הגאון 
כפי  נוספים  רבים  חיבורים  חיבר  כן  כמו  מחידושיו.  רבים  נמצאים  תקפ"ח(  )שאלוניקי  פונטרימולי  בנימין  ר' 
שנראה מספרו, בו מזכיר את חידושיו על ש"ע הלכות פסח, את חידושיו על משניות ואת ספר מערכות שכתב, 
ועוד חיבורים. יצירות אלו לא נדפסו, וגם לא נמצאים כעת בספריות שברחבי העולם, וחבל על דאבדין. כמה 
מתשובותיו של רבינו פזורים בספרי גדולי דורו, כגון בשו"ת חיים ביד פלאג'י )סי' נו(, ישמח לב גאגין )חחו"מ 
סי' ג( ובספר בן הרמה )איזמיר תרל"ה(. סקירה נרחבת על תולדות רבינו, ספריו ופועליו, תופיע בעז"ה בהקדמה 

לספר פתח הדביר. 

ספר פתח הדביר 
יצירתו התורנית הגדולה של רבינו, ספר פתח הדביר, נתחבר על סדר השלחן ערוך, ונדפס מתחילת אורח חיים 

עד סוף הלכות שבת סימן שמ"ה בלבד, בשנים תרט"ו-תרל"ג. 

רבינו  ניכרות מעלותיו של  נהורא בבי מדרשא. ממערכות הספר  ונפל  גלייה לדרעיה  רבינו  בספר פתח הדביר 
בעומק עיון לימוד התורה, בבקיאות והיקף עצומים, בהבנה בהירה ובישרות מפליאה. רבינו לא הניח זוית ופינה 
בכל סוגיא הלכתית שעלתה על שולחנו. ערך את מערכותיו בסדר מופתי, ודבריו הינם כלי עזר בעל חשיבות לאין 
ערוך לכל לומדי ההלכה. השדי חמד במערכת יום הכפורים )סימן ג אות כד ריש ד"ה אלא( הפליג במעלת חיבור 
זה וכתב: "הרב פתח הדביר כל רז לא אניס ליה, והרגיל בספרו הקדוש יודע ומכיר שדרכו בקדש חופש כל חדרי 

תורה בענין שעוסק בו, דברי הפוסקים ראשונים ואחרונים".

גדולי דורו של רבינו החשיבוהו עד למאוד, בראשם הגאון ר' חיים פלאג'י זצ"ל שבכל מקום שהזכיר את רבינו 
קילסו ובירכו בברכת ברוך שבחר בהם ובמשנתם. גם גדולי הדור שאחרי רבינו הפליגו ברום מעלתו. השדי חמד 
ז"ל )מערכת ב' כלל קטו( מכנהו "מופת דורינו", בשו"ת אור לי )סימן יד דף ח ע"ד( כתב עליו "מופת הדור והדרו", 
ובמקומות רבים "גאון עוזינו" )ראה מערכת ברכות(. המהרש"א אלפנדרי ז"ל בתשובות הסבא קדישא )ח"ב סימן 



יג דף עו ע"א ודף עז ע"א( כתב: "הרב גדול הדור בעל פתח הדביר", ואותו דור דור דעה היה. ]ראה ברכת יעקב 
סופר עמ' סא[

עליו  כתב  ע"ג(  קפח  דף  יב  )דרוש  לחיים  דרישה  בספרו  מודעי  משה  חיים  ניסים  רבי  רבינו,  של  נעוריו  חבר 
יאיר, לא ימיש מתוך  ידוע לכל דמיום היותו עד היום הזה היה שקוד על לימודו, לילה כיום  "וכבר  בהספדו:  
האוהל. כי אזכרה ימים מקדם בשבתנו יחד כאיש אחד חברים בישיבה, ימים ולילות. וגם בביתו לא פסק מדברי 
תורה בעומק ההלכה. ועדיו הן הם ספריו הנחמדים שלשה המה מטיבי. ומלבד זה יש ויש באמתחת בנימין חיבורים 
רבים שלמים יפים וטובים שהם ראויים להביאם תיכף על מזבח הדפוס... ומלבד זה נלווה עימו כי היה בן מכבד 
אב כי בימי בחרותו טרח ויגע להוציא לאור ספר שבט בנימין להרב מר זקנו, וקצת סימנים מהרב מר אביו הרב 
ר' חייא ז"ל. ואף כי אחרי מות הרב מר אביו ז"ל כי כל כתיבותיו היו למאכולת אש, טרח ויגע בעשר אצבעותיו 
להוציא לאורה ספר "צפיחת בדבש" כולו מתורה שבעל פה, ממה שהיה רשום בזכרונו, ומילתא כדנא לאו מילתא 
זוטרתי היא, דאחר היות ספר זה אבוד מן העולם הביאו לאיתנו... ואחרי דברינו אלה כל אדם יבין דבר מתוך דבר 

וידע חין ערכו מאין ספורות...".  

סדר ברכת החמה
בסוף הקונטרס הבאנו לטובת כלל הצבור סדר ברכת החמה, בנוסח שתיקן רבינו בספר פתח הדביר סוף חלק ד'. 
על נוסח זה סמך ה"שדי חמד" סוף כרך ט' )וגם רמז שם הרב את שמו בראשי תיבות "החמה" - ח'זקיהו מ'דיני 
ה'ספרדי(. בספר ילקוט הגרשוני )סי' רכט אות ג( קילס את הנוסח שסידר רבנו וז"ל: "עיין בספר שדי חמד נדפס 

סדר ברכת החמה, מועתק מכמה ספרים, והוא נוסח חדש ויפה מאוד". 

רבים מהגדולים והאדמורי"ם היו מברכים ברכת החמה מתוך הספר "שדי חמד" כפי הנוסח המסודר שם, שכאמור 
הוא נוסח רבינו בעל פתח הדביר. 

סימן רכט

א. ברכה על קשת לבנה הנראית בלילה סעיף א    

ב. חילוק בין "רואה" ל"מסתכל" בקשת  

ג. אי שפיר דמי לצאת באמצע חזרת הש"צ כדי לברך על קשת  

ד. חיוב נשים בברכת החמה סעיף ב    
השמטות א. בענין הנ"ל   

ה. חיוב אבל בברכת החמה. ובמנהג שלא בירכו ברכת החמה בשם ומלכות.   
השמטות ב. במנהג שלא בירכו ברכת החמה בשם ומלכות   

השמטות ג. ברכת החמה כשהעננים מכסים גוף השמש   

השמטות ד. חמה המכוסה בעננים, אך רישומה ניכר מבין העננים   

השמטות ה. להמתין שיעברו העננים המכסים את החמה   

השמטות ו. חיוב סומא בברכת החמה   

השמטות ז. טעם שלא תיקנו "שהחיינו" על ברכת החמה   

השמטות ח. חיוב אבל בברכת החמה   

השמטות ט. חיוב אונן בברכת החמה   

השמטות      סדר ברכת החמה   

השמטות י. אמירת "עלינו לשבח" אחר ברכת החמה   

ו. ברכה על לבנה בטהרתה וכוכבים במשמרותם.  

תוכן ענינים
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כדי הקדוש האל ש"� שאמר אחר מבהכ"נ לצאת דמותר

ברכת אמ�, דענית במצוה שעוסק דהג� הקשת, על לבר�

בקונטרס ז"ל חיד"א וה"ה ע"ש. עוברת, דהוייא עדי� הקשת

ז"ל האר"י רבינו בכוונות שהמכוי� ע"ז, כתב ש� עול� ברית

(ה') פרק ובתוספתא ע"ש. ברכה, בכל אמ� ויענה יצא, לא

דברכות ה][ו'] להרב[הלכה ועיי� זו. ברכה על חתימה מייתי

בגירסת טעות איזה דיש דצ"ל שכתב ש� ז"ל דוד חסדי

הספרי�:

a sirq

dztewza.ד. dng d`exd.זו ברכה לבר� חייבות נשי�

ע"ב ל"ו ד� ז"ל יוס� כצא� נוהג לבנההרב קדוש [הלכות

קמו] עמ' י ז"לאות חמיו מר הרב מדבריו4מש� ונראה .

מאורי הרב וכ"כ בעלמא. חומרא משו� ולא מדינא דחייבות

שבע באר בחלק ז"ל אשכנזי ע"א)אור קיז אי�(ד� למה שתמה

וקשת, חמה על לבר� מצו דשפיר וכתב החמה, על מברכות

וכו' עצמ� בפני ע� נשי� אשכח� ע"א]ולא סב שבת ,[ראה

ע"ב קו
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רע"ב)1. כה ד� ב נתיב (סו� אמונה שבילי בספר נזכרה זו מציאות

או עלותה בעת של� כשהירח בלילה הקשת שתיראה ואפשר וז"ל,

וכ	 ע"כ. ביו�. מהנראית יותר לבנה היא בלילה הנראית וזאת כששוקעת.

אפשר מרובה מזמ	 ולפעמי� כתב, פי"ב) י מאמר (ח"א הברית בספר

להיות קרוב כשהירח או ומלא, של� כשהירח בלילה ג� תיראה שהקשת

יותר היא בלילה והנראית שקיעתה, בזמ	 או עלותה בזמ	 תראה אז מלא.

בעול� שאירעו דברי� (ענ� תלפיות במדרש ועי' ע"כ. ביו�, מהנראית לבנה

ביערות וראה ע"ש. ביו�, כמו בלילה הקשת נראה ת"ל דבשנת קמה) ד�

יש. קשת דתרתי יב) דרוש (ח"א דבש

הרמ"א בש� נח) (פ' מהשל"ה הביא קכד) סי' (ח"ב מהרש"� ובתשו'

כשהשמש ביו� אלא תיראה לא שהקשת סופ"ד] ח"ב העולה תורת [ראה

יזדמ	 דמיעוטא מיעוטא צד על שלפעמי� המהרש"� כתב מ"מ הענ	 נגד

הגה"ק עבד ושכ	 בזה, חילוק שו� נזכר שלא מכיו	 לבר�, יש ואז שתיראה,

וראה לט). עמ' ח"ד תפארת אדרת בשו"ת (ועי' ע"ש. מבעלז, יהושע ר'

שמשא יטמע לא עד ביממא קשתא ותתחמי יד) ט, (בראשית התרגו� לשו	

בזה והעיר ביו�, אלא קשת דאי	 ע"א) כד (ר"ה התוספות לשו	 וכ	 בעננא,

על דהיינו וצ"ל ע"ש. פיוטרקובסקי, תשובה פסקי ס' שבריש בהשמטות

קלג) עמ' מלואי� (שמות התרגו� על שמרלר יהונת	 אהבת בס' וכ"כ הרוב,

יעקב כר� בס' מ"ש ושו"ר לב). אות בוקר כוכבי (קונט' ה' ברו� ובשו"ת

מא). (עמ' סופר

נז)2. סי' ברכות (הלכות חיי� בארחות דהרא"ש משמיה הובא וכ	

צט) (סי' הרא"ש של אחותו ב	 הכה	 משה לר' מהדו"ת חסידי� ובספר

ס"ק קכח (סי' במג"א כתב וכיו"ב כ	. לו והשיב הרא"ש דודו את ששאל

קיח (שבת ה' חפ� בספר עטר ב	 להגר"ח וע"ע בכהני�. המסתכל גבי לה)

ב), אות פכ"ז (בראשית תמימה ובתורה נ), אות ה (מע' אוז	 וביעיר ע"ב),

קסא). עמ' (ח"ב ובטה"ב

אברה�.3. מג"	 בשמו ורמז אשכנזי. אברה� ניסי� ה"ר ג'יסו מ'ר הוא

קיא)4. (סי' הנד"מ מילר מהר"י בשו"ת וכ"ה מילר. מהר"י הגאו	 הוא

של פג� בעיקר היו כי הלבנה ברכת יברכו לא שנשי� השל"ה דמ"ש שכתב

והודה חייבות, נשי� זה טע� שיי� שלא החמה ברכת לעני	 לפי"ז הלבנה,

החמה שתקדש הרבנית לזוגתו ציוה דברי שע"פ לי וכתב צבי חכ� הגאו	 לי

(סי' יציב דברי בשו"ת מ"ש לדחות יש ועפ"ז ע"ש. ישראל, כל ע� בזמנה

וכמ"ש החכ"צ, פסק שכ� מעשהז"ג על לבר� שלא צאנז שמנהג צו)

מיחה שהחכ"צ כשרי� אנשי� לפניו שהעידו סק"א) יז (סי' יעקב בישועות
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גרמ� שהזמ� עשה ממצות עדי� דלא המנהג עכ"פ5וסמיכת

תוספות על וסומכות לעשות עצמ� שמכניסות 6לדיד�
אפי'

להדייא בגמרא דמוכח עול	 צרכי בברכת כ"ש וכו', לבר�

נר"ו הרב מורינו לעט"ר ועיי� עש"ב. וכו', מברכו דשפיר

החיי	 עתרת הבהיר ח)בספרו אות כח ודו"ק:(סימ� ,

d`exd'eke dpy g"kl dpy g"kn `ede dztewza dng

dyer jexa xne` xwaa 'c meia dze` d`exyk

ziy`xa7.¯È·„‰ Á˙Ù ˜"‰Ò· È˙·˙Î ‡Ï‰ ,ÂÊ ‰Î¯· È�È„· ‰�‰
Â�Á�‡ '‰ ‰ˆ¯È Ì‡ Ë"Î¯˙‰ ˙�˘ ‡Î‰ ‡˙˘‰Â .‰Ê ÔÓÈÒ '· ˜ÏÁ
¯ÂÊÁÏ È˙Èˆ¯ ÔÎ ÏÚÂ ,ÔÒÈ� Â"Î '„ ÌÂÈ· ‰"Ú· ÂÊ ‰Î¯· Í¯·Ï ÌÈ„È˙Ú

.˙Â˘ÚÏ ˙Ú„Ï ‰Ê ÔÈ„ ÈË¯Ù· ,‡�„ÈÚ· ‰ÂˆÓ È„ÂÓÏ ÏÚ

‰�ÎÊ¯א. ˜"‰Ò· .ÂÊ ‰Î¯·· ˙Â·ÈÈÁ ÌÈ˘� Ì‡ ‰�‰(„ ˙Â‡)È˙·˙Î
·ÈÈÁÏ ,Ï"Ê ÈÊ�Î˘‡ ¯Â‡ È¯Â‡Ó ·¯‰Â ÛÒÂÈ Ô‡ˆÎ ‚‰Â� ·¯‰ Ì˘Ó

¯ÙÒ· Ï"Ê ÏÂ„‚‰ ¯"‰ÂÓ ¯"ËÚ È¯·„ È˙�ÈÈˆÂ ,ÂÊ ‰Î¯·· ÌÈ˘�Ï
ÌÈÈÁ‰ ˙¯˙Ú(Á ˙Â‡ ÁÎ ÔÓÈÒ)·ÈÈÁÏÂ ¯ÈÓÁ‰Ï ÈÂ‡¯„ ·˙Î Î"‚ Ì˘„ ,

Ï"Ê ¯ÙÂÒ Ì˙Á ·¯‰ ÔÂ‡‚‰Ï È˙È‡¯ ‰˙ÚÂ .˘"Ú ,ÂÊ ‰Î¯·· ÌÈ˘�Ï
Á"Â‡Á(Â� ÔÓÈÒ)‰Ó È˙Ú„È ‡Ï ˙Ó‡·Â ,Ï"ÊÂ ‰·Â˘˙‰ ÛÂÒ· ·˙Î˘

Â·˙Î˘ ÌÚË ‡Î‰ ÍÈÈ˘ ‡ÏÂ ,Î"‚ ÂÊ ‰Î¯· Í¯·Ï ÌÈ˘� Â‚‰� ‡Ï ÌÚË
Ó"ÓÂ ,‡Î‰ ÍÈÈ˘ ‡Ï ‰ÊÂ ,Á¯È‰ ËÂÚÈÓ ˙ÂÓ¯Â‚ ÌÈ˘�„ Á¯È‰ ˙Î¯··
,‰ÏÚ ÛÈÒÂÏ ‡Ï„ Â·‰ ,‚Â‰� ‡Ï ‚Â‰� ‡Ï„ È‡ÓÂ ‚Â‰� ‚Â‰�„ È‡Ó
ÔÂÈÎ„ ‡Ï‡ ,ÌÈ˘�Ï ·ÈÈÁÏ Â˙Ú„ Ï"Ê ‡Â‰ Ì‚˘ È¯‰ .Ï"ÎÚ ,Ú"ˆ ÔÈÈ„ÚÂ
ÔÂÈÎ„ ‰‡¯� ÂÓÚËÂ .Â‰ÈÈ‚‰�Ó‡ Â‰�È˜·˘ Í¯·Ï ÌÈ˘�‰ Â‚‰� ‡Ï„
,Í¯·Ï È‚‰� ‡Ï„ È¯˙‡ ‡ÎÈ‡„ ‰ÊÓ ÏÈÚÏ Ì˘ ·˙Î ÌÈ¯ÎÊ· ÂÏÈÙ‡„
,ÌÈ˘� È·ÂÈÁÏ Ô�È˙‡ ÈÎ ÈÎ‰ÏÂ ,„"Ò· ‰Ê ¯Á‡˘ ˙Â‡· ÔÓ˜Ï ‰Ê ¯‡·�Â
È‚ÒÈ˙ Í¯·Ï ÌÈ˘�‡‰ Â‚‰�˘ ˙ÂÓÂ˜Ó„ ,‰ÏÚ ÛÈÒÂÏ ‡Ï„ Â·‰ ·˙Î
‡Ï„ Ô„È„ È˘� È�‰Ï „ÂÓÏÏ ˘È ÂÈ¯·„ÓÂ .ÌÈ˘�Ï Î"‚ ·ÈÈÁ� ‡ÏÂ ,ÈÎ‰·

Â‰ÈÈ‚‰�Ó‡ Â‰Ï Ô�È˜·˘ Í¯·Ï ‚Â‰�8:[ד חלק [השמטות
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ע"א, יד (ברכות יעב"� בהג' וע"ע וכו', מעשהז"ג על יברכו שלא בנשי�

ונסתרי� עכ"ד. החמה, ברכת יברכו שלא טובא פשיט א"כ ע"ב), צו עירובי�

שתבר� זוגתו את ציוה בעצמו צבי שהחכ� מילר המהר"י של מעדותו דבריו

ולמימר אהדדי. דסתרי מהחכ"צ עדויות תרי הוו דלכאורה אלא החמה. ברכת

שהברכה דהיכא סוע"א) (י מבי� פני בס' נבארו המהר"י כמ"ש החכ"צ דסבר

נראה, אינו לבר�. שיכולות יודו ר"ת על החולקי� ג� המצוה עצמה היא

דנסתר משו� מבי�, הפני בסברת נרגא שדי ב) אות לו סי' (ח"ה דביבי"א

ע"ש. רצו), (ס"ס במג"א ממ"ש

מ"ע בכלל הויא לא החמה דברכת החכ"צ דסבר ליישב נראה ולכ�

בדעתו לומר שדוחק אלא לקמ�. בהערה שהבאנו אב� הטורי וכסברת שהז"ג,

שיטת ליישב נראה היותר ולכאורה בדבריו. נזכרה שלא מחודשת סברא

וכמ"ש לבר�, נשי� יכולות "וצונו" בה� שאי� דבמצוות דסבר החכ"צ

ע"ש. יא), סי' (ח"ט ביבי"א המובא במכתב זצ"ל אויערבא� הגרש"ז

ממ"ש ש� להרב העירו שאחריו בסימ� יציב דברי שבשו"ת ראיתי וכעת

הודה רק שהחכ"צ הרב ש� ויישב לדבריו. הודה שהחכ"צ יוס� כצא� בנוהג

דל"ש החמה בקידוש מברכות, אי� לבנה שבקידוש השל"ה שלטע� לדבריו

מ"ע על לבר� לנשי� דאי� גופיה להחכ"צ אבל מברכות, שפיר טעמא האי

בדברי להמבואר ואחהמ"ר עכ"ד. יברכו, שלא החמה בברכת ה"נ שהז"ג,

דלא מוכח א"כ לבר�, הרבנית לזוגתו ציוה בעצמו שהחכ"צ מילר המהר"י

החכ"צ. שיטת לעיל כדיישבנו ועכצ"ל יציב. כהדברי

עשה5. מצות מקרי דלא ע"ב) כ (מגילה אב� הטורי סברת מפורסמת

כגו� אבל המצוה, עצ� מצד זמ� בכל נוהגת שאינה מצוה אלא שהז"ג

השדה, פני על מצוי� שאינ� מפני הבאה זמ� אינו ואיל� שמחנוכה בכורי�

חשיב לא בכורי�, הבאת בני הימי� היו השדה פני על עוד מצויי� היו ואילו

כעי"ז וע"ע מ"ה), (פ"א בכורי� למשניות בתורעק"א והובא ע"ש. מעשהז"ג.

החמה. ברכת גבי י"ל וה"נ הקבלות). תוד"ה ע"א (לו לקדושי� רעק"א בחי'

בברכת חייבות שנשי� כו) אות ה סימ� (קונט"א דסקי� מהרי"ל בשו"ת וכ"ה

בעת אלא במקומה החמה נמצאת שלא אלא הזמ�, מצד המניעה שאי� החמה

ברכה היא בראשית מעשה עושה שברכת ועוד שנה, לכ"ח שנה מכ"ח ההיא

בס' הביאו וכ� ע"ש. וכו', הברקי� ועל הגדול הי� על תדיר ונוהגת כללית

ספר בש� א) אות תכו (סי' הגרשוני ילקוט ובס' ע"ד) לא (ד� סופר ליקוטי

פ"ז). מזרח שערי (קונט' יזרח בוקר

מג"א על תכו (סי' שלמה בחכמת ראה הנ"ל, אב� הטורי סברת ובעיקר

הערה קי עמ' (ח"א סופר ובחת� קצג) (סי' שלמה ל� האל� ובשו"ת סק"א)

ובהר ד), אות מה (סי' יחזקאל ובדברי סה), סימ� (ח"ב יצחק יד ובשו"ת ג),

אות יט שעור (קדושי� גוסטמא� השעורי� ובקונטרסי קיח), (סו"ס או"ח צבי

מילה ח"ג א. אות ספה"ע ז, אות ברכות (ח"א שיינברג חיי� ובמשמרת ב),

ה (חלק שרי� באר ובשו"ת שכז), סי' (ח"א אפרי� רבבות ובשו"ת ב), אות

העמודי� ווי ובקונט' יב), סי' (ח"א ברכה יהודה ברכת ובשו"ת ל), סי'

ועוד. כז), (עמ' טופיק שש עמודי שבסו"ס

חלאוה יהודה ה"ר בתשובת זו, בסברא אב� להטורי ליה דמסייעא ותנא

בב"ק, עמ"ס הקדמוני� שיטת בסו"ס (שנדפסה חלאווה המהר"� של בנו

ע"ב) לג (קדושי� הרמב"� ד' שהסביר תנ) עמ' עה"ת שפר אמרי ובספרו

ועוד), ה סי' ח"ג מלכיאל דברי בשו"ת ע"ז (ותמה בספה"ע נשי� דחייב

אלא הזמ� לו גור� אי� דספה"ע הז"ג, שאי� מ"ע הויא דספה"ע משו� דהוא

אינו המספר מ"מ בזמ� תלוי שהעומר ואע"פ העומר, הקרבת דהיינו המעשה

חייבות לנשי� דומה, זה למה הא הז"ג, ולא ההקרבה במעשה אלא תלוי

שו"ר ע"ש. וכו', להתענות דאסור לאכילתו גור� שהזמ� שבת והרי בבהמ"ז

חמדת ובשו"ת קכח) עמ' (ח"ד מזרחי שלו� דברי בשו"ת מזה העירו שכבר

מה קמג) עמ' ח"ג (פסח גבריאל בנטעי וראה יא). סי' (ח"ב דיי� אברה�

חלאוה. המהר"י בדברי שהעיר

(טז6. חגיגה הא), ד"ה ע"א (לג ר"ה ע"ב), (צו עירובי� תוספות ראה

דלא). ד"ה ע"א (לא קדושי� לעשות), ד"ה ע"ב

מ"מ7. הראשוני�, ברוב וכ"ה כ�, הנוסח ע"ב) (נט ברכות שבגמ' א�

שכתב יב) (ס"ק במחב"ר כמ"ש בראשית, 'מעשה' עושה כהנוסח העיקר

פרי בספר וכ"כ בראשית. 'מעשה' עושה וצ"ל, לשו�, קיצור או בש"ע דט"ס

ע"ג) יז (ד� פז ובאדני ב), חלק (סו� ובמאמ"ר ע"ב), ג (ח"ד האדמה

ס (סי מוילנא ברושי� העצי הכרעת ומחודשת ועוד. טו"ב), (אות ובכה"ח

'עושה תחילה לומר ראוי הדעות כל י"ח לצאת שכדי שכתב ואמנ�) ד"ה

והעיקר ע"ש. בראשית', מעשה 'עושה לומר אח"כ ומיד ותיכ� בראשית',

המנהג. וכ� הנ"ל, כהאחרוני�

נתייסדה8. זו מצוה דעיקר דמאחר הביא ע"ב) לא (ד� סופר בליקוטי

יח, סי' משה דבר ובשו"ת קא, ר"ס בנימי� משאת בשו"ת (ראה ע� ברוב

החמה הברכת זמ� כשחל באחרו' ודנו יג. אות ובכה"ח נו, סי' חת"ס ובשו"ת

הלכה בירור עי' חמ�, מכשול חשש ויש דחוק שהזמ� תשס"ט, כשנת בע"פ

מהמידה אי� פנימה, מל� בת כבודה דכל וכיו� בזה), מ"ש סק"ט רכט סי'

א� החלו�, דר� בבית שיברכו נכו� רק קריה, ברחובות נשי� שיאספו

כשמכוסה דג� האחרו' דכתבו החמה בברכת כ�, לעשות אי� לבנה דבקידוש

וכיו"ב ע"ש. לבר�, מותר החלו� דר� בבית ג� ממילא לבר�, חייב בענני�

(ח"א דעניא אפרקסתא ובשו"ת ח) סי' (ח"ג בנעימי� חבלי� בשו"ת כתבו

רנט), (סי' חיי� שלמת ובשו"ת קיא), (סי' וייס יצחק שיח ובשו"ת כב), סו"ס

מנחת בשו"ת ומ"מ ע"ש. צניעות, משו� החמה בברכת נהגו לא דהנשי�

ברכת יברכו שנשי� דיסקי� המהרי"ל כהוראת כתב לד) סו"ס (ח"ח יצחק

ישראל דברי בשו"ת פסק וכ� ע"ש. בצניעות, הכל שיעשו ציוה רק החמה,

ב בזה מ"ש וראה ע"ש. קי), סו"ס (ח"א (עמ'וועל� שפירא ר"ש ברכת שו"ת

יברכו שנשי� הורה תשי"ג בשנת החמה בברכת החזו"א מר� הנה אמנ� צד).

רצה לא ושוב בזה, שמסתפק החת"ס מדברי שמע אח"כ אול� החמה, ברכת

קנייבסקי הגר"ח ובמ"ש צה), עמ' (ח"א רבנו ארחות ראה בזה, להורות

חשוקי בס' וע"ע נד). (עמ' החמה ברכת בסו"ס החזו"א בהנהגות שליט"א

איש בב� כמ"ש לנהוג לכתחילה שהנכו� נראה ולכ� שסט). עמ' (ברכות חמד

ע"ש. מהאנשי�, הברכה י"ח לצאת יכוונו שהנשי� יט) הלכה עקב (פ' חי

הלכה ניס� (חדש זצ"ל אויערבא� להגרש"ז שלמה בהליכות למ"ש ובפרט



gztב �סעי רכט גxiacdסימ�

בחול.ה. כשחל אפי' זו ברכה לבר� חייב מורינוהאבל

ש� נר"ו ח]הרב אות כח סימ� החיי� שאס�[עתרת ש� ועיי� .

ז"ל. צדיקי� של מספר� בזה דיני� כמה וקב�

oiireכנה"ג בשיירי ז"ל החבי"ב מר� שכתב אותמה רכט [סי'

להרבב] עיי� החמה, ברכת לבר� נהגו לא דבמקומו

[ו' (ה') פרק דוד בחסדי ז"ל פארדו מוהר"ד יהגדול ]הלכה

בתוספתא ש� יהודה ר' סברת עפ"י למנהג טע� שנת� דברכות

י] הלכה ר"ל[פ"ו אחרת, דר� זה הרי החמה על המבר� דאמר

חדש זה וראה עוד. וע"ש כוותיה. דנקטו ואפשר אפיקורוסות.

ע"א קמ"א ד� הז' בשער ז"ל יוחאי '� הרב קלב,מ"ש [מענה

סק"ה] מג"א על רפא מבר�סי' היה ז"ל מפראג מוהר"ל דהגאו�

שבערו� לפי ומלכות, ש� בלא זו חמה)ברכה ב'(ער� כתב

דברכה דנראה אביי, מאמר אשתמיט הב' ולפירוש פירושי�,

בש� לבר� אי� ומשו"ה התלמוד, חתימת אחר נתקנה זו

כיו� דבר, עמא מאי חזי פוק למימר הכא שיי� ולא ומלכות.

בברכות התוספות וכמ"ש יומא, בכל דנהיג מלתא הוי דלא

ע"ב ב"� ונחזי]ד� ע"ש:[ד"ה ,

ËÚÏ"¯ב. ÔÈÈÚ .‡Ï Â‡ ˙ÂÎÏÓÂ Ì˘· ÈÎÂ¯· ÂÚ· È¯·‚ È‡ ÔÈ�ÚÏ
Ì˘ ÌÈÈÁ‰ ˙¯˙Ú ¯ÙÒ· Ï"Ê ¯"‰ÂÓ(· ˙Â‡)˙˜‰Ï Â�Ï ‡È·‰ ,

Í¯·Ï Â‰ÈÈ˘Ù�· ‡„·ÂÚ „Â·Ú„ Ï"Ê ÌÈ�Â¯Á‡Â ÌÈ�Â˘‡¯ ÌÈ˜ÒÂÙ‰
¯ÎÊ�‰ ˜"‰Ò· ˙È·˙Î È‡˘Ù� ‡�‡Â ,˙ÂÎÏÓÂ Ì˘·(‚ ˙Â‡)‰‡¯Â ,Ï"ÊÂ

‰È‰ ‚‡¯ÙÓ Ï"¯‰Ó ÔÂ‡‚‰„ Ï"Ê È‡ÁÂÈ Ô· ·¯‰ ·˙Î˘ ‰Ó ˘„Á ‰Ê
,ÍÂ¯Ú‰ Ï˘ È�˘ ˘Â¯ÈÙÏ ˘˘Á˘ È�ÙÓ ,˙ÂÎÏÓÂ Ì˘ ÈÏ· ÂÊ ‰Î¯· Í¯·Ó

‰Ê ÔÓÈÒ È"·· Ï"Ê Ô¯Ó„ Ì‚‰„ ,¯ÓÂÏ È˙�ÂÎÂ .˘"Ú[· ˙Â‡]‡È·‰
Ï"Ê ˙ÂÈ�ÂÓÈÈÓ ˙Â‰‚‰‰ È¯·„[Ú ˙Â‡ È"Ù ˙ÂÎ¯· 'Ï‰]È˘Â¯ÈÙ '· ‡È·‰˘

‡Ï‡ ÂÊ ‰Î¯· Í¯·Ï ÔÈ‡„ ·˙Î '·‰ [˘Â¯ÈÙ·˘] ('ÈÒ·˘) ,ÍÂ¯Ú‰
˙¯ÊÂÁ˘ ÔÓÊ·„ ,ÏÏÎ ‰ÓÁ‰ ˙È‡¯� ‡ÏÂ Ô�ÂÚÓ ÌÏÂÚ‰ ÌÈÓÈ '‚ ÂÈ‰˘Î
È¯ÈÈ˘· Ï"Ê ·"È·Á‰ Ô¯ÓÂ .‡Ï ¯Á‡ ÔÓÊ· Ï·‡ ,ÂÊ ‰Î¯· ÂÎ¯·È ˘Ó˘‰

‰ÏÂ„‚‰ ˙Ò�Î[· ˙Â‡ Ë"‰‚‰]‰Î¯· Í¯·Ï ÌÈÚ�Ó�‰ ‚‰�ÓÏ ÌÚË Ô˙�
ÌÈ�Â¯Á‡‰ È�·¯ ¯·ÎÂ ,ÍÂ¯Ú‰ Ï˘ '·‰ ˘Â¯ÈÙÏ Â˘˘Á˘ ÁÎÓ ,È¯Ó‚Ï ÂÊ
¯˜ÈÚ‰Â ,˘Â¯ÈÙ‰ Â˙Â‡Ï ÏÏÎ ˘ÂÁÏ ÔÈ‡˘ ÂÈÏÚ Â˜ÏÁ ÂÈ¯Á‡ ÌÈ‡·‰ Ï"Ê
Ï‡¯˘È ˙È· ¯˘‡ Ï"Ê ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ÈÏÂ„‚ ÏÎ ˙¯·ÒÎ ˙ÂÎÏÓÂ Ì˘· Í¯·Ï
˙Â˘ÚÏ Ï·‡ ,‰ˆ˜‰ Ï‡ ‰ˆ˜‰ ÔÓ Â‰ÈÈ˙‚ÂÏÙ„ ÔÙÂ‡· .Ì‰ÈÏÚ ÔÂÎ�
‰Ê ,˙ÂÎÏÓÂ Ì˘ ‡Ï· Í¯·È ÍÂ¯Ú‰ Ï˘ '· ˘Â¯ÈÙ ÁÎÓ„ ,¯·„· ‰¯˘Ù
‰·Á¯‰ Â˙Ú„Ó ÔÎ ÁÈ¯Î‰˘ ,‚‡¯ÙÓ Ï"¯‰ÂÓ ·¯‰ Â˘„ÈÁ˘ ˘„Á ¯·„
Í¯·Ï ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ÏÎ ˙ËÈ˘Î Ô�ÈË˜� Ô„È„· Ô�‡ Ó"ÓÂ ,˜ÙÒ È„È ˙‡ˆÏ

.˙ÂÎÏÓÂ Ì˘·

okeÈ¯·„ ‡È·‰Â ,Ê"Ú „ÓÚ˘ Ì˘ Ï"Ê ¯ÙÂÒ Ì˙Á ·¯‰Ï ‰˙Ú È˙È‡¯
ÌÈ��Ú· ÌÈÓÈ '‚ ÌÈÒÂÎÓ ˙Â¯Â‡Ó‰˘Î„ ˘¯ÙÏ Ï"Ê ÍÂ¯Ú‰
,È"·· Ï"Ê Ô¯Ó Â‡È·‰Â È"Ó‚‰ È¯·„ ‡È·‰Â ,ÂÎ¯·È ÌÈ��Ú‰ Â¯ÊÙ˙È˘ÎÏ
‰˘˜˙�Â ,ÌÈ‚‰Â� Â�‡˘ ˙‡Ê‰ ‰ÓÁ‰ ˘Â„È˜Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ Â‰„È„ÏÂ

ÈÈ·‡ ˙¯ÓÈÓÓ[·"Ú Ë� ˙ÂÎ¯·]¯ÓÂÏ ˜ÁÂ„Â ,ÔÈ�˘ Á"Î ÏÎ ¯Ó‡˜„
˙‡˘Ó ·¯‰ ˙È˘Â˜ ‰ÈÏ ‡È˘˜„ ı¯È˙Â ,Ò"˘· ÔÎ ÔÈÒ¯Â‚ ÂÈ‰ ‡Ï˘

Ï"Ê ÔÈÓÈ�·(‡˜ ÔÓÈÒ)˙Ò�Î È¯ÈÈ˘· Ï"Ê ·"È·Á‰ Ô¯Ó ‰˘˜‰ ÔÎÂ
‰ÏÂ„‚‰[Ì˘]Ô�‡Â ,'ÂÎÂ Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó ˙ÙÂ˜˙Ï ‡Â‰ ÈÈ·‡„ ‰Ê ÔÂ·˘Á„ ,

ÌÈ˘¯ÙÓ‰Ï Ï"ÒÂ ,¯ÂÊÁÓ‰ ÌÏ˘� ‰�˘ Ë"È ÏÎ˘ ‡„‡ ·¯Î Ï"È˜
Ï"Ò ‰Â‰„ ÈÈ·‡Â ,‡È‰ ‡˙ÎÏ‰ ‰˙ÙÂ˜˙· ‰ÓÁ ‰‡Â¯‰„ ‡˙ÈÈ¯·„
‡„‡ ·¯Î Ï"È˜„ Ô„È„Ï Ï·‡ ,Ï‡ÂÓ˘ ˙¯·Ò È"ÙÚ ‰Ï ˘¯ÙÓ Ï‡ÂÓ˘Î
ÔÈ˘Ó˘Ó˘ ‰�˘ Ë"È ÏÎ· Í˘Ù� ‰ÓÓ„ ,ÏÏÎ ‰Ê ˘Â¯ÈÙÏ ÌÂ˜Ó ÔÈ‡
,‰ÙÂ˜˙ Ô‡Î ÔÈ‡ ‰�˘ Á"Î ÏÎ·Â ,'„ ÏÈÏ ˙ÏÈÁ˙· ‰Ê ‰È‰È ‡Ï „Á‡Î
'È ˜¯Ù·„ Ï"Ê Ì"·Ó¯‰ ÏÚ ‰˘˜‰Â .Ì˙ËÈ˘Ï ÔÂÎ� ‰Ê ·Â˘È„ ·˙ÎÂ

˙ÂÎ¯·Ó(ÁÈ ‰ÎÏ‰)˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰·Â ,ÈÈ·‡„ Í‰ ˜ÒÙ[Â"‰ È"Ù]

Í¯·Ï ‡ÓÏÚ ‚Â‰�„ ÔÂÈÎ„ ·˙Î ‡�È„ ÔÈ�ÚÏ Ó"ÓÂ ,‡„‡ ·¯Î ˜ÒÙ
ÈÈ·‡„ ‡‰Ï È˙ÈÈÓ Ï"Ê Û"È¯‰ Ì‚Â ,ÌÈ¯ÎÊ�‰ ÌÈ�Â‡‚‰ È"ÙÚ

Ì"·Ó¯‰Â ,˙ÂËÈ˘Ù·[Á"È‰ È"Ù ˙ÂÎ¯· 'Ï‰]˘"‡¯‰Â ,ÔÓÈÒ Ë"Ù ˙ÂÎ¯·]

[„ÈÔÈ‡ Â�ÓÓ ,Ú"Â˘· Ï"Ê Ô¯Ó ‰ÎÏ‰Ï ÂÚ·˜Â ,ÔÎ Â˜ÒÙ Ï"Ê ¯ÂË‰Â ,
‚‰�ÓÏ ÌÈÎÒÓ ‰ÊÂ ,˙ÂÎÏÓÂ Ì˘· ÈÎÂ¯· ÈÚ·„ ¯ÓÂÏÎÂ .˘"Ú ,ÊÂÊÏ
.˙ÂÎÏÓÂ Ì˘· Í¯·Ï Ï"Ê ÌÈ¯ÎÊ�‰ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ÏÎ ˙ËÈ˘Î Â�ÈÓÂ˜Ó·˘

l`eÏ"Ê ·"È·Á‰ Ô¯Ó È¯‰˘ ,ıÙÁ‰ ÏÚ ‰Ó˙˙[· ˙Â‡ ‚"‰�Î È¯ÈÈ˘]

¯Ó„ ‰È¯˙‡Â .˘"Ú ,ÂÊ ‰Î¯· Í¯·Ï Â‚‰� ‡Ï ÂÓÂ˜Ó·„ ·˙Î
Ï"Ê ‡"„ÈÁ ‰"‰ ˘"ÓÎÂ ,‡"ÚÈ ‡'Ë˘Â˜Â ‡"ÚÈ ¯'ÈÓÊ‡ Â�¯ÈÚ ‰È‰

‰Î¯· ˜ÈÊÁÓ·[È ˙Â‡]Â‚‰� ‡Ï ‡'�È„�‡Ë˘Â˜Â ¯'ÈÓÊ‡·„ ,ÂÓ˘Ó
.ÏÏÎ ÂÊ ‰Î¯· Í¯·Ï ‡Ï˘ Â�Ï ÈÂ‡¯ ‰È‰ ¯'ÈÓÊ‡ È�· Ô�‡ Ê"ÈÙÎÂ ,Í¯·Ï
¯Á‡˘ ˙Â¯Â„·Â ,‡‚‰�Ó È�˙˘‡ ÍÏÈ‡Â ÔÓÊ Â˙Â‡Ó„ ,‡‰ÈÓ˙ ÂÊ ÔÈ‡
Í¯·Ï Ï"Ê ÔÈÙÏ‡ È�·¯ ˙‡¯Â‰ È"ÙÚ ÔÈ¯˙‡· ‚Â‰� Ï"Ê ·"È·Á‰ Ô¯Ó
ÂÊÏ‰ ı¯‡‰ È�Â„‡ ˘È‡‰ Â�· „ÈÚ‰ „Ú‰ ¯˘‡Î ,˙ÂÎÏÓÂ Ì˘· ÂÊ ‰Î¯·
˙�˘· ‰˘ÚÓ Â�È˘Ú ÔÎ˘ È�¯ÂÎÊÂ .Ì˘ Ï"Ê ÌÈÈÁ‰ ˙¯˙Ú ·¯‰ Â�È¯ÂÓ
Ï"Ê ·"È·Á‰ Ô¯Ó ÔÓÊÓ ‚‰�Ó‰ ‰�˙˘�˘ È¯‰ ,ÈÙÂ˘· Í¯·Ï ‡"¯˙‰
·¯‰ ·˙Î˘ ÂÊ ‰Î¯· ˙¯ÈÓ‡· ‚‰�Ó ÈÂ�È˘ Â�È‡¯ ‰ÊÏ ‡ˆÂÈÎÂ .Â�È�ÓÊÏ

Á"Â‡Á Ï"Ê Ë"„‰ È¯˜ÈÚ(‡Ï ˙Â‡ È ÔÓÈÒ),‡‚‰�Ó È�˙˘‡ ‡ÈÈÏËÈ‡·„
Ê"Á‡ ·Â˘Â ,Í¯·Ï Â‚‰� Ï"Ê Ú"Ó¯‰Â ı�ÈÓ È"¯‰Ó ÔÓÊ· ‡¯˜ÈÚÓ„

Ï"Ê ‰È¯‡ ¯Â‚ ·¯‰ ÔÓÊ·9ÈÂ‰ ÔÈ¯˙‡· Ô„È„ÏÂ .˘"Ú ,Í¯·Ï Â‚‰� ‡Ï
Ì˘· Í¯·Ï ‚Â‰�Ï Â¯ÊÁ ·Â˘Â ,Í¯·Ï ‡Ï˘ È‚‰� ÂÂ‰ ‡¯˜ÈÚÓ„ ,‡ÎÙÈ‡

Ô¯Ó‡„Î ˙ÂÎÏÓÂ10¯È‰·‰ ¯ÙÒ Á¯ÊÂ ¯È‡‰ ‰ÒÙ„‰‰ ˙Ú· ‰˙Ú Ô‰Â .
‰È¯· ¯Ó Â"¯� ˜ÁˆÈ ·¯ ÔÈ�ÈÈÚ„ Â¯È‰�Â ÔÈ˘Ù�„ ÂÓÈÁ¯Ï ·ÏÏ ‰ÙÈ

Ì˘ ÂÏ È˙È‡¯Â ,Ï"Ê ‡�È·¯„[· ˙Â‡ ËÎ¯ 'ÈÒ ‡"Á]È¯·„Ó ˘‚¯� ‡Â‰ Ì‚˘
·˙Î„Î ‡‚‰�Ó È�˙˘‡„ ‡�·È˙Î„Î ·˙ÎÂ ,ÂÏÏ‰ Ï"Ê ·"È·Á‰ Ô¯Ó
ÏÂ„‚‰ ·¯‰ È¯·„ Î"‚ ‡È·‰Ï ÛÈÒÂ‰Â ,Ï"Ê ÂÈ·‡ ¯Ó ¯"‰ÂÓ

·Ï È¯˘È ¯ÙÒ· Ï"Ê Á"„¯‰ÓÎ(‚"Ú ˘È¯ · Û„)ÏÚ „ÈÚ‰ ‡Â‰ Ì‚˘
˜"˜„ ˘ÁÏ„ ÛÒÂÓ· ¯ÙÂ˘ ˙ÚÈ˜˙Ó ‡Ó‚Â„Ï ‡È·‰Â ,‡˙˘‰„ ‚‰�Ó‰
‰¯˜È ÔÎ ÈÎ ‰�ÈÓ ÚÓ˘„ ,‡˙˘‰„Ï ·"È·Á‰ Ô¯Ó ÔÓÊÓ Ï‡‚ÂË¯ÂÙ

‰Ê ÔÓÈÒ ˙ÂËÓ˘‰· Ì˘ ÔÈÈÚÂ ,ÔÓÊÏ ÔÓÊÓ ‚‰�Ó ÈÂ�È˘··Ï ¯˘ÂÈ ˜ÏÁ]

[‡"Á ·ÏÏ ‰ÙÈ ÛÂÒ·:[ד חלק [השמטות

xiacd ipeiv

הטבע מצד ניכר דאינו מכיו� מעשהז"ג, בגדר נכנס החמה דברכת ו)

ע"ש. השנה, זמני לחלוקת חז"ל ביד המסור החשבו� על אלא והמציאות,

נראה וא"כ הנ"ל. אב� הטורי שחידש בגדר נכנס דאינו למימר דאתא דנראה

מהאנשי	. הברכה לשמוע לנשי	 טפי עדי� דהכי

ש	9. וראה מנטובה. מרבני פנצי בנימ� ב"ר אריה גור מהר"ר הוא

ע"ג). תכח יוהכ"פ סי' (אס"ד ובשד"ח קכא), אות מ (מע' הגדולי	

וברוח10. ע"ג), קיט (ד� לב חקקי בשו"ת פלאג'י חיי	 הג"ר וכ"כ

ג (ח"ד האדמה פרי בס' כמ"ש ירושלי	 מנהג וכ� ד). אות רכט (סי' חיי	

(ער� גאגי� נפש שמח ובספר ח) אות (או"ח המפקד שער ובספר ע"ב),

במחב"ר והובא ישראל קהילות כל מנהג שכ� העיד זקני	 ובעטרת חמה).

הצבי באר� המנהג שכ� החיד"א כתב נ) אות יח (סי' עי� טוב ובס' י). (אות

ע"ש. ופולניה, אשכנז ובערי תורקיאה, מערי ובחלק

סו"ס (ח"ג אמת זרע בשו"ת ראה בשכנה"ג, שהביא הערו� דברי ובעיקר

ובס' ע"ב), יז (ד� פז ובאדני יח), (סי' אמאריליו משה דבר ובשו"ת כד),
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Ï"Êג. ˙Â¯È‡Ó ÌÈ�Ù ·¯‰ ·˙Î ,‰ÓÁ‰ ı�‰ ˙Ú˘· Ô�ÂÚÓ ‰È‰ Ì‡
(ÁÏ ÔÓÈÒ ·"Á)˘Ó˘‰ ÛÂ‚ ÌÈ��Ú‰ ÌÈÒÎÓ˘ Ì‚‰„ „„ˆÏ ˘È„

Â�ÈÈ‰ ‰Î¯·‰ ¯˜ÈÚ„ ÔÂÈÎ ,˙ÂÎÏÓÂ Ì˘· Û‡ Í¯·Ï ˘È ,‰‡¯� Â�È‡Â
ÂÏ˙�˘ ‰Ú˘· ÂÓÎ ‰�Â˘‡¯‰ ‰„Â˜�‰ ‡Â‰˘ ˙Â‡¯Ï Â�ÈÎÊ˘ ÏÚ
È"ÙÚ‡Â ,‡ÁÈÈ� ‡ÓÏÚ ÈÏÂÎ‡ ‡˘Ó˘Â ,˙È˘‡¯· ÈÓÈ ˙˘˘· ˙Â¯Â‡Ó‰
ÈÂ‡¯Â ,‰�Â˘‡¯‰ ‰„Â˜�· ‡Â‰˘ ÔÈÚ„ÂÈ Â�‡ Â˙Â‡ ÌÈÒÎÓ ÌÈ��Ú‰˘
Ì˘ ‡Ï· Ù"ÎÚ Í¯·Ï È˙È¯Â‰Â Ë"Ù˙ ÔÒÈ�· Ú¯È‡ ÔÎÂ ,¯˜·· Í¯·Ï

Ï"Ê „"·‡¯‰ ÏÚ È˙ÎÓÒÂ ,˙ÂÎÏÓÂ˙Â‡ ‡"Ú „Ó ˙ÂÎ¯· ¯Â‡Ó‰ ÏÚ ˙Â‚˘‰]

[·‡�È„Ï Ï·‡ ,˙ÂÎÏÓÂ Ì˘ ‡Ï· Ì‰ ‰‡Â¯‰ ˜¯Ù„ ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎ„ Ï"Ò„
˙ÂÎÏÓÂ Ì˘· Û‡ Í¯·Ï Ï"�11.Î"Ú ,

eixaceÏ"Ê ‰·Â˘˙ È¯Ú˘ ·¯‰ Ì‡È·‰ ‰Ï‡(‚ ˜"Ò)'·· ·˙ÎÂ ,
ÏÈÚÏ ˘"ÓÓ ‰ÊÏ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ˘È ˙ˆ˜Â ,Ï"ÊÂ ‰�·Ï È‡ˆÁ

„"Î¯ ÔÓÈÒ[‰ ˙Â‡ ‰·Â˘˙ È¯Ú˘]Ï"Ê È˜ÁˆÈ ‡"¯‰ÂÓ Ì˘·È"Î¯·· „"Â‰]

[‚ ˙Â‡¯Á‡ ,˙ˆ˜ ÂÈÏÚ ˘È‚¯‰Ï ˘ÈÂ .Ï"ÎÚ ,˘"Ú ,‰�ÈÙÒ· ‡·˘ ÍÏÓ·
‡È·‰˘ ¯Á‡ Í"¯„ ÔÓÈÒ· Ì˘ ‰ÈÙÂ‚ Ï"Ê Â‰È‡ È¯‰˘ ,‰·¯ ‰ÏÈÁÓ‰
‰È‡¯· ‡˜Â„„ ‰‡¯�Â ,·˙Î ,¯ÎÊ�‰ Ï"Ê È˜ÁˆÈ ‡"¯‰ÂÓÎ ·¯‰ Ï˘ Â�È„
ÚÓ˘Ó ÔÎÂ ,Â„Â·ÎÓ ˜ÏÁ˘ ‰Î¯·‰ ¯˜ÈÚ˘ ÔÂÈÎ ,ÔÎ ÔÈ„‰ ÍÏÓ‰ ÏÚ ÂÊ

˙˘˘ ·¯„ ‡„·ÂÚÓ[‡"Ú Á� ˙ÂÎ¯·]˙ÂÎ¯· ¯‡˘Ï ‰ÊÓ „ÂÓÏÏ ÔÈ‡ Ï·‡ ,
Ï"Ê ¯"È�Ó„ ‡È„‰Ï È¯‰ .Î"Ú ,‰ÚÈ„È‰ ÏÚ ‡ÏÂ ‰È‡¯‰ ÏÚ Í¯·Ó˘
ÏÚ ‡Ï‡ ‰ÚÈ„È‰ ÏÚ Í¯·Ó Â�È‡ ‰È‡¯‰ ˙ÂÎ¯· ¯‡˘·„ ‰ÈÏ ‡¯È·Ò
‡Î‰ Ô�È˙ÈÈÓ ÈÎÈ‰Â ,‰�ÈÓ Ô�ÈÙÏÈ ‡ÏÂ ÍÏÓ‰ ˙Î¯· È�‡˘„ ,‰È‡¯‰
¯‡˘·„ ÂÈÏÚ ˙Â˘˜‰Ï ÂÏ ‰È‰ ‡·¯„‡ ,‰�ÈÙÒ· ÍÏÓ‰ ÔÈ„Ó ‰È‡¯
¯˜ÈÚ„ Ì‚ ‰ÓÂ .˙È‡„Â ‰È‡¯ ÈÚ·Â ‰ÚÈ„È· È‚Ò ‡Ï ‰È‡¯‰ ˙ÂÎ¯·
È�‡ È˙·˙Î˘ ‰Ó ÔÈÈÚ ,ÌÎÒÂÓ Â�È‡ È˜ÁˆÈ ‡"¯‰ÂÓ ·¯‰ Ï˘ Â�È„

'· ˜ÏÁ ¯È·„‰ Á˙Ù ˜"‰Ò· Ï„‰(Á ˙Â‡ Í"¯„ ÔÓÈÒ).„"Ò·

ote`aÂÊÏ‰ ‰È‡¯· Í"¯„ ÔÓÈÒ· Ï"Ê ‰·Â˘˙ È¯Ú˘ ·¯‰ È¯·„ ÈÙÏ„
È‡„Â ‰È· Ô�ÈÚ„È„ ‰ÚÈ„È‰ ÏÚ Í¯·Ï ÔÈ‡ ,‰˙ÙÂ˜˙· ‰ÓÁ„
È˙È‡¯ ÔÎÂ .‡˜Â„ ˙Â‡¯‰ ˘ÂÁ· ‰È‡¯· ‡Ï‡ ,‰�Â˘‡¯ ‰„Â˜�· ‡È‰˘

Ï"Ê ¯ÙÂÒ Ì˙Á ·¯‰Ï(Â� ÔÓÈÒ Á"Â‡Á)Á"˙ Ì˘· ÂÏ Â¯Ó‡˘ ·˙Î˘
Í¯·Ï ˘È ‰ÓÁ‰ ˘Â„È˜ ˙Ú˘· ‰ÓÁ‰ ‰‡¯˙ ‡Ï Ì‡ ÂÏÈÙ‡˘ „Á‡
‰‡¯˙ ‡Ï Ì‡„ ,ÏÏÎ ‰ÊÏ ˙ÓÎÒÓ Â˙Ú„ ÔÈ‡˘ ·˙Î Ï"Ê ‡Â‰Â ,ÂÊ ‰Î¯·
,‡˘Ó˘ ‡ÏÂÎ ‡·ÈÚ„ ‡ÓÂÈ„ ‚"Ú‡ ,ÌÂÈ‰ ¯Â‡ ÏÚ Í¯·Ï ‰‡¯� ÔÈ‡ ÏÏÎ
Ì"·Ó¯‰Â ,‰˙ÙÂ˜˙· ‰ÓÁ ‰‡Â¯‰ Ò"˘‰ ÔÂ˘ÏÎ ‡Ï‡ Í¯·Ï ÔÈ‡ Ó"Ó

Ï"Ê(Á"È‰ ˙ÂÎ¯· 'Ï‰Ó È"Ù),'ÂÎÂ ÔÒÈ� Ï˘ ‰ÙÂ˜˙ ÌÂÈ· ‰ÓÁ ‰‡Â¯‰
ÌÂÈ· ‰˙Â‡ ‰‡Â¯˘Î ·˙ÎÂ ¯ÊÁ„Ó ,'ÂÎÂ ¯˜·· '„ ÌÂÈ· ‰˙Â‡ ‰‡Â¯˘Î
ÍÁ¯Î ÏÚ ,Í¯·È ÌÂÈ‰ ¯È‡È˘Î ¯˜·· '„ ÌÂÈ· ‡Ó˙Ò ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,'„
‰‡Â¯‰ ˜¯Ù ‰�ÂÈ Â�È·¯ ÔÂ˘Ï ‡Â‰ ÔÎÂ .¯˜·· ‰˙Â‡ ‰‡Â¯˘Î ‡˜Â„

[‰‡Â¯‰ ‰"„ ·"Ú ‚Ó ˙ÂÎ¯·]‰‡Â¯˘Î ¯˜·· ¯ÁÓÏ '„ ÏÈÏ· ÌÏÂÚÏ ‡Â‰Â ,
‡Ï È‡„ ,‰ÓÁ‰ ‰‡Â¯˘Î ‡˜Â„ ÚÓ˘Ó .Ï"ÎÚ ,˙È˘‡¯· ‰˘ÂÚ Í¯·Ó
ÌÈ·Ú· ˙¯Î� ‰ÓÂ˘¯ ÔÈ‡ Ì‡„ Ï"�Â .¯˜·· ¯ÁÓÏ Ï"ÏÂ‰ ÈÎ‰ ‡ÓÈ˙

.˘"Ú ,˙ÂÎÏÓÂ Ì˘ ‡Ï· ÂÏÈÙ‡ ÏÏÎ ÂÎ¯·È ‡Ï[Ò"˙Á‰ Ï"ÎÚ]È¯‰ .
ÏÚ ‡Ï‡ Í¯·Ï ÔÈ‡„ ,Ï"Ê ÌÈ˜ÒÂÙ‰Â Ò"˘‰ ÔÂ˘ÏÓ ˜ÈÈ„ Ï"Ê ·¯‰„
Ì˘ ‡Ï· ÂÏÈÙ‡ Í¯·È ‡Ï ÏÏÎ ˙È‡¯� ‰�È‡ Ì‡Â ,˘ÓÓ ‰ÓÁ‰ ˙ÈÈ‡¯

˙ÂÎÏÓÂ12.
odeÌÂÈ· ‡Ó˙Ò ¯Ó‡ ‡Ï„Ó Ï"Ê Ì"·Ó¯‰ ÔÂ˘ÏÓ ˜ÈÈ„„ È‡Ó„ ˙Ó‡

,‡Â‰ ‡˜ÂÈ„ Â‡Ï ‰·¯ ‰ÏÈÁÓ‰ ¯Á‡ ,ÌÂÈ‰ ¯È‡È˘Î ¯˜·· '„
ÌÂÈ‰ ¯È‡‰˘ ¯Á‡ ÛÎ˙„ ÚÓ˘Ó ‰Â‰ ÌÂÈ‰ ¯È‡È˘Î ¯Ó‡ ‰Â‰ È‡„
È˙È‡¯ ÔÎÂ .ÏÏÎ ¯˘Ù‡ ‡Ï ‰ÊÂ ,‰ÓÁ‰ ı�‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú„ Ì‚‰ ,Í¯·È

Ï"Ê ‡"‚Ó ·¯‰ ˘"Ó ÏÚ ‰Ê ÔÓÈÒ· Ï"Ê ¯Â‡Ó‰ ÔÓ˘ ·¯‰Ï(‰ ˜"Ò)

ÔÈ‡ È‡„Â ı�‰ Ì„Â˜ Ï·‡ ,Â�Â˘Ï ÂÊÂ ,‰ÓÁ‰ ı�‰· „ÈÓ ÚÓ˘Ó ¯˜··
¯Ó‡ ‡ÏÂ ‰˙Â‡ ‰‡Â¯˘Î ·˙ÎÂ Ì"·Ó¯‰ ˜„˜„ ÈÎ‰ÏÂ ,Í¯·Ï ÍÈÈ˘
Â�ÈÈ‰„ ‰˙Â‡ ‰‡Â¯˘Î ‡˜Â„ È‡„Â ‡Ï‡ ,Í¯·È ¯˜·· '„ ÌÂÈ· ‡Ó˙Ò
‡˙‡ Ï"Ê Ì"·Ó¯‰ Ï˘ Â˜ÂÈ„„ ÂÈ¯·„Ó ¯‡·˙Ó .Î"Ú ,‰ÓÁ‰ ı�‰·
ÔÓÊ ‡Â‰ Ì‡˘ �"‰‡Â ,‰ÓÁ‰ ı�‰ Ì„Â˜ Í¯·Ï ÌÈ„˜È ‡Ï˘ È˜ÂÙ‡Ï
˘"ÓÂ ,Ô�ÂÚÓ ‡Â‰˘ Ì‚‰ Í¯·È„ ˙ÂÁ„Ï ‰ÁÂ„Ï ˘È ‰ÓÁ‰ ı�‰
¯˘Ù‡ È˙Î‡Â ,Ô�ÂÚÓ Â�È‡ ·Â¯‰ ÏÚ„ ,‰Â‰· ¯·È„ ,‰˙Â‡ ‰‡Â¯˘Î
,˙Ó‡ ÔÈ„ ÔÈ„‰ Ó"Ó Í‡ .Í¯·ÏÓ Ú�ÓÈ ‡Ï Ô�ÂÚÓ ‡Â‰˘ Ú¯È‡ 'ÈÙ‡„
‰Â‰ Ê‡„ ,Í¯·Ó ¯˜·· ‰ÓÁ‰ ı�‰ ÔÓÊ ÚÈ‚‰· Ì"·Ó¯‰ ·˙Î ‡Ï„Ó
ÌÈ��Ú‰ ÈÂÒÈÎ ˙ÓÁÓ ‰ÈÏ ÈÊÁ ‡Ï„ Ì‚‰Â ,ÔÓÊ· ÈÂÏ˙ ÏÎ‰„ ÚÓ˘Ó
ÈÏ˙ ‰Î¯·‰„ ‰�ÈÓ ÚÓ˘ ,‰˙Â‡ ‰‡Â¯˘Î ‡Ï‡ ÔÎ ·˙Î ‡ÏÂ ,Í¯·Ó

‡¯·Ï"Ê ˙Â¯È‡Ó ÌÈ�Ù ·¯‰ È¯·„Ó ˘ÓÓ ÍÙ‰ Ì‰ ÂÈ¯·„˘ ‡Ï‡ .‰È
ÏÚÂ ,˙ÂÎÏÓÂ Ì˘· Í¯·Ï ÏÂÎÈ Ô�ÂÚÓ ‡Â‰˘Î ‡�È„Ó„ Ï"Ò„ ,¯ÎÊ�‰
ÈÎ¯·· Ï"Ê ‡"„ÈÁ ‰"‰ ˘"ÓÎ ,˙ÂÎÏÓÂ Ì˘ ‡Ï· Í¯·È ·ÂË ¯˙ÂÈ‰ „ˆ

ÛÒÂÈ[‚ ˙Â‡]Í¯·Ï ÔÈ‡ Ô�Ú‰ Â‰ÒÎ Ì‡„ ˜ÈÒÓ Ï"Ê ‡Â‰ ÂÏÈ‡Â ,ÂÓ˘Ó
Ï"Ê Ì"·Ó¯‰ ÔÂ˘Ï ˜Â„˜„Ó ÂÈÏÚ ‰˘˜Â ,˙ÂÎÏÓÂ Ì˘ ‡Ï· 'ÈÙ‡

.¯ÎÊ�‰
x"eye·¯‰„ ‡È·‰˘ ,È"˙Î Á"Â‡ È˘Â„ÈÁ· Ï"Ê „·ÂÚ ˙È· ·¯‰Ï

‚"Á Ï"Ê ˙Ó‡ Ú¯Ê(„Î ÔÓÈÒ Á"Â‡)ÌÈ�Ù ·¯‰ È¯·„ ‰Á„
,Ô�ÂÚÓ ‡Â‰˘Î ˙ÂÎÏÓÂ Ì˘· Í¯·Ï ÔÈ‡ ‡�È„Ó„ ÁÈÎÂ‰Â ,Ï"Ê ˙Â¯È‡Ó
·¯‰ ˙¯·ÒÎ È‡˜ Í"¯„ ÔÓÈÒ· Ï"Ê ‰·Â˘˙ È¯Ú˘ ·¯‰„ ÔÙÂ‡· .˘"Ú
ÔÎÂ .˘ÓÓ ‰È‡¯‰ ÏÚ ‡Ï‡ ‰ÚÈ„È‰ ÏÚ Í¯·Ï ‡Ï˘ ,Ï"Ê ¯ÙÂÒ Ì˙Á
‡È·‰ ,‰··¯Ó ÏÂ‚„ ¯ÙÒ· Ï"Ê ‰„Â‰È· Ú„Â� ·¯‰ ÔÂ‡‚‰ ˙Ú„ ‰‡¯�

Ï"Ê ‰·Â˘˙ È¯Ú˘ ·¯‰ ÂÈ¯·„[‚ ˙Â‡ ËÎ¯ 'ÈÒ]È˙È˘Ú ÔÎÂ ,Ï"ÊÂ ·˙Î˘
˙Á‡ ‰Ú˘ „Ú ˘Ó˘‰ ‰Á¯Ê ‡Ï˘ ‰"Ó˜˙‰ ˙�˘· ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰

xiacd ipeiv

ברושי� עצי ובשו"ת ע"ב), קלב ד� בנימי� (נחלת האמבורג בנימי� שמלת

ג). אות לב (סי' שפרא� הרב"ז ובשו"ת ס) (סי' מוילנא

בנימי�11. שמלת בספר האמבורג וואל� בנימי� אברה� ר' הג"ר

בשנת החמה קדוש במעמד קט� שכשהיה העיד ע"ד) קלב ד� בנימי� (נחלת

החמה, נראית ולא שנפל, השלג מחמת ענני� מלאי� היו והשמי� תקמ"ה,

מעשה עשה וכ� ומלכות. בש� לבר� פסקו דינו ובית יאנוב מהר"ה והגאו�

במקומות אחרות בעיירות שהיו הזקני� וכ� התקע"ג. בשנת הגרז"� מו"ר

היו הה� במקומות והלומדי� הבי"ד ע� שהרבני� העידו הנ"ל, בזמ� אחרי�

דברי הביא דבריו ובסו� כלל. זרחה לא שהחמה אע"ג הברכה מברכי�

רכט) (סימ� מרבבה הדגול שמדברי פי על שא� וכתב, הנ"ל, מאירות הפני�

יותר שעדי� שי"ל כ"כ, מוכרח אינו מבר�, אינו החמה נראית לא שא� נראה

ואפילו פקפוק, שו� בלי ויברכו השמש תזרח שמא לחצות קרוב עד להמתי�

מנהג� אומר אני מכוסה, החמה א� לבר� שאי� כפשוטו הדגו"מ כוונת א�

ב, חלק (סו� מרדכי במאמר וע"ע ע"ש. לבר�, שנהגו הוא תורה ישראל של

ברכה, קוד� לאורה שיאותו שצרי� הלבנה ברכת בי� שחילק ע"ד) שלב ד�

זריחתה מקו� אלא החמה גו� רואה אינו אפילו ושלכ� וכו', החמה לברכת

אמר בשו"ת וג� ע"ש. מאירות, בפני� מצא ושכ� לבר�, יש בו שמתפשטת

הביא ושוב ונכוחי�, טובי� מאירות הפני� שדברי כתב א) (סימ� שמואל

ע"ש. שחלק, החת"ס דברי

הדגו"מ12. לדברי מייתי עוד) ומ"ש ד"ה לד (סי' סופר כתב בתשובת

הרואה שלשו� לומר שדוחק כתב, מאירות הפני� ד' שהביא ואחר והחת"ס.

שעדיי� אע"פ החמה הנ� כשרואה שג� לרבותא, דנקט י"ל אבל דוקא. לאו

שיוכל וכ"ש מבר�, מ"מ כ"כ, ממנה עדיי� נהנה ואינו בגבורתו השמש אי�

רואה ואינו שנתכסית הג� ממנה, ונהני� לאר� כשמאירה כ� אחר לבר�

הפני� לדברי יש מסבירות להלכה פני� יש שלפי"ז וכתב וכו', אותה

מאירות.
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Í¯·Ï ÔÈ‡„ Ï"Ò„ È¯‰ .Î"Ú ,˙ÂÎÏÓÂ Ì˘· È˙Î¯·Â ,˙ÂˆÁ Ì„Â˜
ÌÈÈÁ‰ ˙¯˙Ú ¯ÙÒ· Ï"Ê ¯"‰ÂÓ ¯"ËÚ Î"ÎÂ .Ô�ÂÚÓ ‡Â‰˘ÎÔÓÈÒ)

(Ê ˙Â‡ ÁÎÏ"Ê ÌÈÙÏ‡Ï „ÒÁ ·¯‰ Ì˘Ó[ËÎ ÛÈÚÒ]‰ÒÎÓ Ô�Ú‰ Ì‡„
˙ÂÎÏÓÂ Ì˘ ‡Ï· Í¯·Ó ˘Ó˘‰13.

mpn`‰ÓÁ‰ ˙Î¯· ÏÚ „ÒÂÈÓ ,Á¯ÊÈ ¯˜· ÂÓ˘ ‰Ê ÔË˜ Ò¯Ë�Â˜·
ÔÂ„�ÂÏ ¯ÈÚ· ı"Ó Ï"Ê ‰ÏÂ„ÏÈÓ „Â„ ¯"¯‰ÂÓÎ ·¯‰Ï ‰È�È„Â

‡È·‰˘ ,‡"¯˙‰ ˙�˘· ÒÙ„�˘ ,‡"ÚÈ[ÌÈ��Ú‰ Ì‡ ‰"„ È 'ÓÚ]È¯·„
Ì˘ ‡Ï· ·ÂË ¯˙ÂÈ‰ „ˆ ÏÚ„ ·˙Î˘ 'Ê�‰ Ï"Ê ˙Â¯È‡Ó ÌÈ�Ù ·¯‰
„"˜ÙÏ ,‰Ê ÔÈ�Ú· ÈÏˆ‡ ˘"Ó ÈÙÏÂ ,Â�Â˘Ï ‰ÊÂ ÂÈÏÚ ·˙ÎÂ ,˙ÂÎÏÓÂ
‰Ú˘ ‰˙Â‡· Í¯·Ï ÈÙË ÛÈ„Ú ÌÈ��Ú· ‰ÒÂÎÓ ¯˜·· Ì‡„ ‰‡¯�
‰�‰ .˘"Ú ,'ÂÎÂ ÌÈ��Ú‰ Â¯ÊÙ˙È ‡Ó˘ ˙ÂˆÁ „Ú Í¯·Ï ÔÈ˙Ó‰ÏÓ
‡Ó˙ÒÂ ,ÔÈ˙Ó‰Ï ‡ÏÂ Ô�ÂÚÓ 'ÈÙ‡ ¯˜·· Í¯·Ï ‡·Â ‰¯ÂÓ Ï"Ê ‡Â‰„

.‡˙‚ÂÏÙ· È‡˜„ ÔÙÂ‡· ,˙ÂÎÏÓÂ Ì˘· 'ÈÙ‡ ÚÓ˘Ó
c"wtle,Ï"Ê ‰·Â˘˙ È¯Ú˘ ·¯‰ ˙¯˘ÙÂ ˙Ú¯Î‰Î ÔÂÎ� ‰‡¯�

ÔÈ‡Â ,˙ÂˆÁ „Ú ÔÈ˙ÓÈ ˙ÂÎÏÓÂ Ì˘· Í¯·ÏÂ ÍÂÓÒÏ ‰ˆÂ¯‰„
·Â˘Â ,‰Ê· ‡ˆÈ „"·‡¯‰Ï„ ˘ÂÁÏ ˘È„ ,˙ÂÎÏÓÂ Ì˘ ‡Ï· ¯˜·· Í¯·Ï
Ì‡ Î"‡˘Ó ,‰ÏË·Ï ‰Î¯· Ï"Â‰ ÌÈ·Ú‰ Â¯ÊÙ˙È˘Î Í¯·Ï ‰ˆ¯È Ì‡
¯‡˘ ÂÓÎ ˙ÂÎÏÓÂ Ì˘· Î"Á‡ Í¯·Ó ¯ÈÙ˘ ,ÏÏÎ ¯˜·· Í¯·Ó Â�È‡

Ï"Ê ‡"‚Ó ·¯‰Ï ˘˘ÂÁ˘ ÈÓÂ .'ÂÎÂ ˙ÂÎ¯·[‰ ˜"Ò]ÍÂÓÒ ÚÈ‚Ó˘Î ,
‡Ï· Û‡ Í¯·Ï ÂÏ ˘È ,ÌÈ��Ú· ‰ÒÂÎÓ ‡Â‰ ÔÈÈ„ÚÂ ÌÂÈ‰ ÏÚ ˙ÂÚ˘ '‚Ï
·¯‰ Î"ÎÂ .˘"Ú ,'ÂÎÂ Ï"Ê ˙Â¯È‡Ó ÌÈ�Ù ·¯‰ ˘"ÓÎÂ ,˙ÂÎÏÓÂ Ì˘
Ô�ÂÚÓ ‡Â‰˘Î„ ·˙Î˘ ¯Á‡ ,˙¯ÎÊ�‰ ‰·Â˘˙· Ì˘ Ï"Ê ¯ÙÂÒ Ì˙Á
¯ÁÂ‡È Ì‡Â ,Ï"ÊÂ ·˙Î ,˙ÂÎÏÓÂ Ì˘ ‡Ï· 'ÈÙ‡ Í¯·Ï ÂÏ ÔÈ‡„ ‰·¯‰
ÔÎ ,˙ÂÎÏÓÂ Ì˘ ‡Ï· ÂÎ¯·È ,ÌÂÈ‰ ÏÚ ˙ÂÈ�ÓÊ ˙ÂÚ˘ '‚ ¯Á‡ „Ú ¯·„

Ï"Ê ÌÈ„‚Ó È¯Ù· Ô˜Ê‰ ‰¯Â‰[‰ ˜"Ò ‡"‡ ˜ÏÁ]·¯‰ ˙Ú„Ï ˘ÂÁÏ
Ï"Ê Ë"ÂÈ È˘Â·ÏÓ[‡ ˜"Ò]‰·¯ ‰ÈÏ‡ ·¯‰ ‡È·‰˘[· ˜"Ò],ÔÂÎ� ÔÎÂ ,

ÏÂ‚„ ·¯‰ ÔÂ‡‚‰ È¯·„Ï ÌÈÎÒÓ ‰ÊÂ .˘"Ú ,ÂÎ¯·È ‡Ï ‰Ê ¯Á‡ Ï·‡
„Ú ÔÈ˙Ó‰Ï ·ÂËÂ .˙Â‰˘ ˘È˘Î Ô�ÂÚÓ ‡Â‰˘Î Í¯·Ï ÔÈ‡„ Ï"Ê ‰··¯Ó
‡Â‰‰· ‰ÈÏ ÈÓ¯˙‡ Ï"Ê ·¯‰Ï„ ‡Ï‡ ,‰ÈÏ ˙È‡„Î ¯Ó ÏÎÏ ÔÓÊ‰ ÛÂÒ
Ì‡˘ ¯˘Ù‡Â ,˘Ó˘‰ ‰Á¯ÊÂ ÌÈ·Ú‰ Â¯ÊÙ˙� ÔÓÊ‰ ÛÂÒÏ ·Â¯˜„ ‡ÓÂÈ
˘"ÓÎÂ ,˙ÂÎÏÓÂ Ì˘ ‡Ï· Í¯·Ó ‰È‰˘ �"‰‡ Ô�ÂÚÓ ÔÈÈ„Ú ‰È‰
Ï"Ê ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ÏÎ È¯·„ÎÂ ,Ï"Ê ÌÈÙÏ‡Ï „ÒÁ ·¯‰ Ì˘Ó Ï"Ê ¯"‰ÂÓ

:ÌÈ¯ÎÊ�‰ד][השמ חלק טות

ÔÈ·Óד. ‰ÓÂ˘¯ ˙È‡¯� Í‡ ÌÈ��Ú· ‰ÒÂÎÓ ‰ÓÁ‰ ‰È‰˙ Ì‡
,Ï"ÊÂ ˙¯ÎÊ�‰ ‰·Â˘˙· Ï"Ê ¯ÙÂÒ Ì˙Á ·¯‰ ·˙Î ,ÌÈ��Ú‰
Ï"Ê ¯ÈÏ„‡ Ô˙� ¯"¯‰ÂÓ „ÈÒÁ‰ ÔÂ‡‚‰ È¯ÂÓ È"Ú ÌÈÓ È˜ˆÂÈ· ‡�¯È‰�
Í‡ ÌÈ·Ú· ‰ÒÂÎÓ ‰˙È‰Â ,Í¯È·Â È„È ÏÚ ÔÚ˘� ‡Â‰Â ,‰"Ó˜˙ ˙�˘·
Í¯·È˘ ·˙Î ‡ÏÂ Ì˙Ò„ÓÂ .Î"Ú ,'ÂÎÂ ÌÈ·Ú‰ ÔÈ·Ó ‰Ó˘Â¯ ˙È‡¯�
.ÌÂ˜Ó ÏÎ· ‰Î¯· Ì˙ÒÎ ˙ÂÎÏÓÂ Ì˘· Í¯·˘ ÚÓ˘Ó ,˙ÂÎÏÓÂ Ì˘ ‡Ï·
·¯‰ ˙·Â˘˙ [·"Ï] (‡"Ï) ÔÓÈÒ ‡"Á Ï"Ê ¯È·˘Ó ˘‡¯ ¯ÙÒ· ÔÈÈÚÂ

.˘"Ú ,˙ÂÎÏÓÂ Ì˘ ‰· ˘È˘Î ‡Ï‡ ‰Î¯· Ì˘ ˜„ˆÈ ‡Ï„ ·˙Î˘ Ï"Ê Â�·
ÌÈ˜ÒÂÙ‰Â Ò"˘‰Ó ‡È·‰˘ ˙ÂÈ‡¯‰Ó ÚÓ˘Ó ÔÎÂ .‡Î‰ ÔÈ„‰ ‡Â‰Â
,Í¯·È ‡Ï È¯Ó‚Ï ‰ÒÂÎÓ Ì‡˘ ¯ÓÂÏ ,‰ÓÁ ‰‡Â¯‰ ¯ÓÈÓÏ È˜ÈÈ„„ Ï"Ê
,˙ÂÎÏÓÂ Ì˘· Í¯·Ï ÈÓ„ ¯ÈÙ˘ ‰ÓÁ Ì˘Â¯ ˙È‡¯� Ì‡„ Ô�ÈÚÓ˘ ‰�ÈÓ
˙Â¯È‡Ó ÌÈ�Ù ·¯‰„ ˜ÙÒ ÔÈ‡Â .‰È· Ô�È¯˜ ‰˙ÙÂ˜˙· ‰ÓÁ ‰‡Â¯‰„
'ÈÙ‡ ÔÈ„‰ ÔÓ Í¯·Ï ¯È˙‰Ï ·˙Î˘ ‰ÓÓ ÔÎ˘ ÏÎÓ· ,‡‰· ‰„ÂÓ Ï"Ê
¯"¯‰ÂÓ ·¯‰ Ì‚ È‡˜ ÂÊ ‡¯·Ò·Â .ËÂ˘ÙÂ ,¯ÎÊ�Î ÏÏÎ ˙È‡¯� ‰�È‡˘

¯ÎÊ�‰ Ò¯Ë�Â˜· Ï"Ê ‰ÏÂ„ÏÈÓ Ï‡Ù¯[Á¯ÊÈ ¯˜·]ÔÈ‡Â ,Ï"ÊÂ ·˙Î˘ ,
ÌÂ˜Ó ˙¯ÎÈ� ‰ÓÁ‰ ÛÂ‚˘ ÔÙÂ‡· ÌÈ·Ú ÌÈ��Ú‰ ÔÈ‡ Ì‡„ ˜ÙÒ
È‡‰Î· Ô�È¯ÓÁÓ ‰�·Ï‰ ˙Î¯·Ï„ ˙Â‡ÈˆÓ· ‰È‰È˘ Ì‚‰ ,‰˙„ÈÓÚ
,‰ÓÁ‰ ¯Â‡ ˙È‡¯· ÈÂÏ˙ ¯·„‰ ÔÈ‡„ ‡Î‰ È�‡˘ ,Í¯·Ï ‡Ï˘ ‡�ÂÂ‚
ÔÈÈÚ ,‰Ú˘ ‰˙Â‡· ˙„ÓÂÚ ‡È‰˘ ‡ÓÏÚ· ÌÂ˜Ó Â˙Â‡ ˙È‡¯· ‡Ï‡
Ì‚˘ È¯‰ .Ï"Ê ÌÈÈ‡� Ô· Ú"È¯‰ÂÓÎ ·¯‰ ÌÚ Ì˙‰ È¯ËÂ ÏÈ˜˘„ Ì˘

˙ÂËÈ˘Ù· ÈÎ‰ Ï"Ò Ï"Ê ד]:‰14¯· חלק [השמטות

ÌÈ¯·ÂÚ,ה. ËÚÂÓ ÔÓÊ·˘ ˙Â‡Â¯‰ Â�È�ÈÚÂ ÌÈ��Ú· ‰ÒÂÎÓ Ì‡Â
.Í¯·Ï Â�È˙ÓÈíù øëæðä ñøèðå÷á:[ד חלק [השמטות

·¯Î‰ו. ˜ÈÊÁÓ· Ï"Ê ‡"„ÈÁ ‰"‰ .ÂÊ ‰Î¯· Í¯·È Ì‡ ‡ÓÂÒ˙Â‡]

[ÂÏ"Ê ˘"˜È¯‰ÂÓ ˘"ÓÎ Í¯·È ‡Ï„ ·˙Î[ÂÎ˙ ÔÓÈÒ ˙Â‰‚‰]È·‚
Ï"Ê Ê"·„¯‰ È¯·„Ó Ó"ÎÂ ,‰�·Ï‰ ˙Î¯·[‡ ˜ÏÁ]Ì‚‰Â ,‡"Ó˘ ÔÓÈÒ

Ï"˘¯‰ÂÓ„[ÊÚ ÔÓÈÒ ˙"Â˘]˙Î¯· Í¯·Ó ‡ÓÂÒ„ Ï"Ò Ï"Ê ‰ÈÓÈÚ„Â
Ì‚ ‡Î‰„ ¯ÓÂÏ „ˆ ˘È˘ ÔÎ˘ ÏÎÂ ,˙ÂÎ¯· ˜ÙÒ ÈÂ‰ Ó"Ó ,‰�·Ï‰
ÂÓÎ ‰ÓÁ‰ ÏÚ ˙˘¯ÂÙÓ ‰�È‡ ÂÊ ‰Î¯·‰„ Â„ÂÈ ‰ÈÓÈÚ„Â Ï"˘¯‰ÂÓ
Â˙ÚÈÒÂ Ï"˘¯‰ÂÓ È¯·Ò ‰�·Ï‰ ˙Î¯· È·‚ ‡˜Â„„ ,‰�·Ï‰ ˙Î¯·
ÔÈ‡˘ Â‚‰�˘ ˙ÂÓÂ˜Ó ˘È ‡¯˜ÈÚ‡„ Ì‚ ‰ÓÂ ,˙Â¯Â‡Ó‰ ¯ˆÂÈÏ ‡ÈÈÓ„„

ÌÈÈÁ‰ ˙¯˙Ú· Ì˘ Ï"Ê ¯"‰ÂÓ Î"ÎÂ .˘"Ú ,ÂÊ ‰Î¯· ÌÈÎ¯·Ó˙Â‡)

(‰.‰�Î¯·È ‡Ï ‡ÓÂÒ„

mpn`ÔÓÈÒ È"Î Á"Â‡ ÏÚ ÂÈ˘Â„ÈÁ· Ï"Ê „·ÂÚ ˙È· ·¯‰Ï È˙È‡¯
˙Ó‡ Ú¯Ê ¯ÙÒ· Ï"Ê Í"È¯‰ÂÓ ‰"‰ ·˙Î˘ ‰Ó ‡È·‰˘ ,‰Ê

‚"Á(„Î ÔÓÈÒ Á"Â‡)Ï"Ê Ï"˘¯ ˙¯·ÒÎÂ ,ÂÊ ‰Î¯· Í¯·Ó ‡ÓÂÒ„
Ï"Ê Ï‡ÂÓ˘ ¯·„ ·¯‰„ Ì‚‰„ ,‰�·Ï‰ ˙Î¯· È·‚ (ÊÚ ÔÓÈÒ) ˙Â·Â˘˙·

(·Ó¯ ÔÓÈÒ)ÂÎÓÒ ÌÈ�Â¯Á‡‰ ÏÎ Ó"Ó ,ÂÈ˙ÂÈ‡¯ ÏÚ Ì‚Ó‚Ï ˘È„ ·˙Î
˙Ò�Î ·¯‰ ‰Ó‰ ‡Ï‰ ,Â"Î˙ ÔÓÈÒ· ˜ÏÂÁ ÈÏ· ‰Â‡È·‰Â ÂÊ ‰·Â˘˙ ÏÚ

‰ÏÂ„‚‰[Ë"‰‚‰ ÂÎ˙ 'ÈÒ]Ï"Ê ‡"‚Ó ·¯‰Â ,[ÔÓÈÒ‰ ˘È¯]‰ÈÏ‡ ·¯‰Â ,
Ï"Ê ‰·¯[Ê ˜"Ò]Ï"Ê ˘„Á È¯Ù ·¯‰Â .˘"Ú ,(‡ ˜"Ò)‡Â‰ ÔÎ„ ·˙Î

‡�È„Ï ‰ÓÂ„ ‰Ê ÔÈ‡Â .˘"Ú ,‚ÈÏÙ„ Ï"Ê ˘"˜È¯‰ÂÓÎ ‡Ï„Â ,¯˜ÈÚ‰
˙È‡¯� ‰�È‡ Ì˙‰„ ,Í¯·Ó Â�È‡„ ÌÈ·Ú· ‰ÒÂÎÓ ‰ÓÁ‰˘Î„ ÏÈÚÏ„
‡Â‰ È¯‰ ‡ÓÂÒ ‡Â‰„ ‚"Ú‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï ˙È‡¯� ‡È‰˘Î Ï·‡ ,Ì„‡ ÌÂ˘Ï

Í¯·Ó ‡ÓÂÒ‰ Ì‚„ ¯Â‡ ¯ˆÂÈ· ˘"ÓÎ ,ÌÈ¯Á‡ È"Ú ‰�‰�„Î ‰ÏÈ‚Ó]

[·"Ò ËÒ 'ÈÒ Ú"˘ ,‡"ÚÌÈ¯ÎÊ�‰ Ï"Ê ÌÈ�Â¯Á‡‰ È¯·„ Î"Ï‡„ ,Ú„˙Â .

xiacd ipeiv

לא13. �בעבי מכוסה החמה �שא ס"ג) רכט (סי' השלח� בערו� וכ"פ

תקופת בס' טוקצ'ינסקי הגרי"מ פסק וכ� ומלכות. �בש החמה ברכת יבר�

�שחכ הביא ב) אות סו (סימ� יוס� גנזי ובשו"ת עה). (עמ' וברכתה החמה

וכששמע בשו"מ, לבר� מאירות �הפני כדברי תרנ"ז בשנת הורה אחד

ע"ש. וכו', מאוד עד עליו אפו חרה משינווא יחזקאל רבי האדמו"ר

.14�מהרש" בשו"ת והנה ס). (ר"ס �ברושי עצי בשו"ת פסק וכ�

�העבי מבי� החמה של רישומה ניכר �דא להא סמ� מייתי לד) סי' (ח"ח

,�הבדי ראשי ויראו סוע"א), צח ) במנחות ממ"ש עליה, לבר� שיכול

ובולטי� בפרכת דוחקיו שהיו כיו� המבדילה, בפרוכת �מכוסי שהיו שאע"פ

ומבר�. ראיה שפיר בה דקרינ� בזה וה"ה 'ויראו', בכלל הוו ניכר �ומקומ

התפילי� על סודר להניח דשרי ל) סי' (ח"א התשב"� בשו"ת מ"ש הביא �וג

שבולטי� כיו� ולפמ"ש האר�', עמי כל 'וראו בו �מתקיי היא� וד� ראש, של

שיש ממש השמש �רוש שנראה בנד"ד שכ� ומכל ראיה, כמו הוי בסודר

ראיית דחה לב) סימ� (סו� שאפרא� הרב"ז ובשו"ת עכ"ד. בשו"מ, לבר�

,�הבדי ראשי ויראו כתיב, רמי דר"י ע"א) (נד ביומא עפמ"ש �המהרש"

דיד� בנידו� ועפי"ז נראי�. ואינ� נראי� כיצד, הא החוצה, יראו ולא וכתיב

דלשו� נראה, ואינה נראה כלל לפרשה אפשר אי החמה, את "הרואה" דתניא

ע"ש. גמורה, ראיה משמע בלבד "הרואה"



gztב �סעי רכט xiacdסימ� ו

ÂÎÓÒÂ Ï"˘¯ ˙·Â˘˙ Â‡È·‰Â Ê"·„¯‰ ˙·Â˘˙ Â‡È·‰„ ,È„„‰‡ È¯˙Ò
È˙¯˙ Ï"Â‰ ‰Ê‰ ˜ÂÏÈÁ‰ ¯Ó‡˙ ‡Ï Ì‡Â ,‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ Ì‰È�˘ ÏÚ

.È„„‰‡ Ô¯˙Ò„

i"treÏÚ Ì˘ Ï"Ê „·ÂÚ ˙È· ·¯‰ ‰Ó˙ Ï"Ê Í"È¯‰ÂÓ ·¯‰ È¯·„
˙ÂËÈ˘Ù· ˜ÒÙ„ ,Ì˘ Ï"Ê ‰Î¯· ˜ÈÊÁÓ ·¯‰ Ï˘ Â�È„ ˜ÒÙ
˙¯·Ò È�ÙÓ Ï˜‰Ï ˙ÂÎ¯· ˜ÙÒ„ ÂÊ ‰Î¯· Í¯·Ó Â�È‡ ‡ÓÂÒ„
ÂÓÈÎÒ‰ ÌÈ�Â¯Á‡‰ ÏÎ˘ ÔÂÈÎ ‰˘˜„ .‰�·Ï‰ ˙Î¯· È·‚ ˘"˜È¯‰ÂÓ
·¯‰„ Ì‚ ‰ÓÂ ,˘"˜È¯‰ÂÓ„ ‡‰Ï Â˘Á ‡ÏÂ Ï"Ê Ï"˘¯‰ÂÓ ˙¯·ÒÎ
,˘"˜È¯‰ÂÓÎ ‡Ï„ ¯˜ÈÚ Ï"˘¯ ˙¯·Ò„ ‡È„‰Ï ·˙Î Ï"Ê ˘„Á È¯Ù
.˙ÂÎ¯· ˜ÙÒ Ô‡Î ÔÈ‡Â ‰‡„ÈÁÈ ‡¯·Ò Ï"Ê ˘"˜È¯‰ÂÓ ˙¯·Ò Ï"Â‰

Ê"·„¯‰ ˙·Â˘˙Ó ÚÓ˘Ó ÔÎ„ È˙ÈÈÓ„ È‡Ó„ ,Â˙Â(‡Ó˘ ÔÓÈÒ)Â‡Ï ,
Â‡ ˜ÈÒÙÓ‰ ÍÒÓ· ˜¯ ,‡ÓÂÒ· ¯·„ ‡Ï Ê"·„¯‰„ ,‡È˙Ó ‰Ó˘
Ê"·„¯‰ Ì‚„ Ï"È ‡ÓÂÒ· Ï·‡ ,‡È‰ ‰ÈÂ‡¯ ‰�È‡„ ÌÈ·Ú· ‰ÒÂÎÓ·

Ï"Ê Ï"˘¯ ˙¯·ÒÎ ‰„ÂÈ15‰·¯‰ „ÂÚÂ .Ï"Ê Í"È¯‰ÂÓ ·¯‰ ˘"ÓÎÂ ,
Í¯·È ‡ÓÂÒ„ ,‡˙ÚÈˆÓ ‡˙ÏÈÓ ËÈ˜� ‰˘ÚÓ ÔÈ�ÚÏÂ .„"Ú ·È˘‰Ï ˘È

.·"˘Ú ,˙ÂÎÏÓÂ Ì˘ ‡Ï· ‰ÓÁ‰ ˙Î¯·

c"wtleÏ"Ê ˙Ó‡ Ú¯Ê ·¯‰ Ï˘ Â˜ÂÏÈÁÏ ‰È‡¯ ˙ˆ˜ ‡È·‰Ï ˘È
˙ÏÎ˙‰ ˜¯Ù· ˘"ÓÓ ,ÌÈ·Ú· ‰ÒÂÎÓÓ ‡ÓÂÒ È�‡˘„

[˙ÂÁ�Ó]Â‡ ,‰ÏÈÏ ˙ÂÒÎÏ Ë¯Ù Â˙Â‡ Ì˙È‡¯Â ‡È�˙„ ,‡"Ú ‚"Ó Û„
È¯‰ ‰· ‰ÒÎ˙ ¯˘‡ ¯ÓÂ‡ ‡Â‰˘Î ,‡ÓÂÒ ˙ÂÒÎÏ Ë¯Ù ‡Ï‡ Â�È‡
‡ÈˆÂ‰ÏÂ ‡ÓÂÒ ˙ÂÒÎ ˙Â·¯Ï ˙È‡¯ ‰ÓÂ ,'ÂÎÂ ·ÈÈÁ„ ¯ÂÓ‡ ‡ÓÂÒ ˙ÂÒÎ
,ÌÈ¯Á‡ Ïˆ‡ ‰È‡¯· ‰�˘È˘ ‡ÓÂÒ ˙ÂÒÎ È�‡ ‰·¯Ó ,‰ÏÈÏ ˙ÂÒÎ
·ÈÈÁÓ„ È¯‰ .Î"Ú ,ÌÈ¯Á‡ Ïˆ‡ ‰È‡¯· ‰�È‡˘ ‰ÏÈÏ ˙ÂÒÎ È�‡ ‡ÈˆÂÓÂ
Ïˆ‡ ‰È‡¯· ‰�˘È ÈÊÁ ‡Ï Â‰È‡„ ‚"Ú‡„ ÌÚËÓ ˙ÈˆÈˆ· ‡ÓÂÒÏ
ÍÒÓ ˘È˘Î Ï·‡ ,‰˙Â‡ ÌÈ‡Â¯ ÏÎ‰˘ ‰ÓÁ È¯‰Ê ‰˙ÂÂÎ„ ,ÌÈ¯Á‡
ÌÚËÓÂ ,Ì„‡ ÌÂ˘Ï ‰È‡¯· ‰�È‡˘ ,È�‡˘ ÌÈ��Ú· ‰ÒÂÎÓ Â‡ ÏÈ„·Ó
·¯‰ ÏÚ ‡ÓÈ˙ ‰ÊÂ .‰Ï‡‰ ÌÈ�È„‰ È�˘Ï Ï"Ê ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â˜ÒÙ ‰Ê
.˙¯ÎÊ�‰ ‡È‚ÂÒ‰Ó ÚÓ˘�‰ ÍÙ‰ ,È„„‰‡ Â‰Ï ÈÂ˘Ó„ Ï"Ê ‡"„ÈÁ

`l`˘ÂÓ˘Ó· ˘È‚¯Ó ‡Â‰ È¯‰˘ ,È�‡˘ ˙ÈˆÈˆ„ ‡È‰‰„ ˜ÏÁÏ ˘È„
·¯‰ ˙ÏÚÓ ¯"ËÚ ˜ÏÈÁ˘ ÂÓÎÂ ,Â· ‰ÒÎ˙Ó ‡Â‰ Ì‚Â ,˙ÈˆÈˆ‰
„"ÂÈÁ ˘·„· ˙ÁÈÙˆ ¯È‰·‰ Â¯ÙÒ· Ï"˜ÂˆÊ ‰·¯ ‡ÈÈÁ '¯ È·‡ ¯Ó

Ì˘Â ,Â"Ò ÔÓÈÒ[‰¯Â‡ÎÏ„ ‡Ï‡ ‰"„]ÍÈ¯·„ ˙˘˘ ·¯„ ‡È‰‰„ ·˙Î
.˘"ÚÈÎ ,ÍÏÓ‰ „Â·Î· ˘È‚¯‰ ‡Â‰ Ì‚˘ ‡ÓÚË Â�ÈÈ‰ ÍÏÓ‰ ˙Î¯·
˘È‚¯Ó Â�È‡Â ,ÏÏÎ ˙Â‡¯Ï ÏÂÎÈ ‡ÓÂÒ‰ ÔÈ‡˘ ‰È‡¯‰ ˙ÂÎ¯··„ ‰�ÈÓ

Ïˆ‡ ‰È‡¯· Â�˘È˘ ‰Ï È‚Ò ‡Ï ,‰È‡¯· ‡ÏÂ ‰ÚÈÓ˘· ‡ÏÂ ˘Â˘ÈÓ· ‡Ï
ÂÈ¯·„Ó ÈÓ� ÚÓ˘Ó„ÎÂ ,ÌÈ¯ÎÊ�‰ ‡"„ÈÁ ‰"‰ È¯·„ÎÂ ,Â·ÈÈÁÏ ÌÈ¯Á‡

ÛÒÂÈ ÈÎ¯··˘[‚ ˙Â‡ „Î¯ ÔÓÈÒ]‡·‡ '¯ ¯"ËÚ È¯·„· Ì˘ ÌÈ‡·ÂÓ‰
Ô¯‰‡ „È ·¯‰Ï Ï"Ò ÈÎ‰„Â ,Í¯·È ‡Ï ‰È‡¯ ˙Î¯··„ ÈÎ‰ ˜ÈÒ‡„ ,Ï"Ê

Ï"Ê[Ë"‰‚‰ ‰Î¯ ÔÓÈÒ]˙¯˘ÙÎ ˙ÂÎÏÓÂ Ì˘ ‡Ï· Í¯·È Ì‡ Ó"ÓÂ .˘"Ú ,
¯Á‡ ÈÙÓ ‰Î¯· ÚÓ˘È˘ ÂÏ ·ÂËÂ ,„ÈÒÙ‰ ‡Ï Ï"Ê „·ÂÚ ˙È· ·¯‰
ÏÎ È„È ˙‡ˆÏ ÛÈ„Ú ÈÎ‰„ ‰‡¯�Â .ÍÎ· ÂÓˆÚ ¯ÂËÙÏ ÔÂÂÎÈÂ ,Á˜Ù

˙Â¯·Ò‰16:[ד חלק [השמטות

˘‰Â�ÈÈÁ,ז. ˙Î¯· Î"‚ Í¯·Ï Ï"Ê¯ Â�˜È˙ ‡Ï ‰ÓÏ ÌÈÏ‡Â˘ ÌÈ·¯
Í¯·Ï ‰Ê‰ ÔÓÊÏ Â�ÚÈ‚‰Â ,‰Ê‰ ÌÂÈ‰Î Â�˙ÂÈÁÏ '‰ Â�ÎÈÊ˘ ÏÚ
[Â˙‡„] (ÂË‡„) ÈÏÈÓ ¯‡˘Î ,‰ÓÁ‰ ˙ÙÂ˜˙Ï ‰�˘ Á"Î· ÂÊ ‰Î¯·
‰Î ‡"¯˙‰ ˙�˘· ‰È‰˘ ‰Ê Ì„Â˜˘ ¯ÂÊÁÓ·˘ È˙ÚÓ˘Â .ÔÓÊÏ ÔÓÊÓ
˙Ú· ˘„Á „‚· ˘·Ï˘ ,Ï"Ê Û"È·Á‰ Ô¯Ó ÏÂ„‚‰ ¯"‰ÂÓ ¯"ËÚ ‰˘Ú
ÌÈ�Î ÈÎ ,¯ÓÂ‚ ·Ï‰ ÔÈ‡Â .‰ÊÏ Ì‚ ÔÂÂÈÎÂ ÂÈÏÚ Â�ÈÈÁ‰˘ Í¯·Â ‡È‰‰
ÂÎ¯„Î ¯ÙÒ ÏÚ Â˙ÂÏÚ‰ÏÓ ˜È˙˘ ‰È‰ ‡Ï ‡‰Ï ‡˙È‡ Ì‡„ ÌÈ¯·„‰
‡Â‰ ‡˙ÏÓ„ ‡ÁÂÂ¯Ï ‰¯Â‡ÎÏ ,ÈÎ‰ „·Ú ‡Ë˘Â˜· È‡Â .˘„˜‰ Í¯„
¯ÎÊÂ‰ ‡Ï ÍÎÏÂ ,ÏÏÎ ‡Î‰ Â�ÈÈÁ‰˘ ˙Î¯·Ï ˙ÂÎÈÈ˘ ÔÈ‡„ ‰‡¯�„ ,„·Ú„
‰ÓÂ„ ‰Ê ÔÈ‡„ ,˙ÂÎÏÓÂ Ì˘ ‡Ï· 'ÈÙ‡Â ,˜ÒÂÙ ÌÂ˘· Ô‡Î ÂÊ ‰Î¯·
,˘„Á ˙È· ‰�· ‡ÓÏ˘·„ ,ÔÓÊ Í¯·Ï Â�˜È˙˘ ÌÈ¯·„‰Ó „Á‡ ÌÂ˘Ï
˘È ,‡ˆÂÈÎÂ ˘„Á ˘Â·ÏÓ ˘·ÂÏÂ ,˘„Á È¯Ù ÏÎÂ‡Â ,ÌÈ˘„Á ÌÈÏÎ ‰�˜Â
Â˙ÈÈ‡¯· ÁÓ˘ Ì„‡ Ï˘ Â·Ï ˘„Á ¯·„ Â˙ÂÈ‰ ÏÚ˘ ,ÔÓÊ Í¯·Ï ÌÚË
‡Ï‡ ,˘Ó˘‰ ˙Á˙ ˘„Á ÏÎ ÔÈ‡ ‡Î‰ Ï·‡ ,Â˘Â„ÈÁ ÏÚ ÔÓÊ Í¯·Ó ÍÎÏ
ÔÂ˘‡¯‰ ÈÚÈ·¯ ÌÂÈ· Â˙ÈÈÏ˙ ˙„Â˜� Ï‡ ‰ÓÁ‰ ÚÈ‚‰ ‰Ê‰ ÌÂÈ·˘
¯ˆÂÈ ÂÏ Ú·˜˘ ÂÎÏ‰Ó ¯ÂÚÈ˘Â ,˙Â¯Â‡Ó Â· ÂÏ˙�˘ ˙È˘‡¯· ÈÓÈ ˙˘˘Ó
‡Ï Â„È˜Ù˙ ˙‡ ‰�˘È ‡ÏÂ ,‰�˘ Á"Î ÂÏ˘ Ï‚Ï‚‰ ·Â·ÈÒ ÔÓÊ ˙È˘‡¯·

.¯Á‡Ï ‡ÏÂ ÌÈ„˜‰Ï

ixdeÔÈ‡˘ ÔÂÈÎ ÔÓÊ ¯ÓÂÏ ‰· ÍÈÈ˘ ‡Ï„ Ì‚‰ ‰�·Ï‰ ˙Î¯· ÔÈ�ÚÏ
·"Ó Û„ ÔÈ¯„‰�Ò· Ò"˘· ÍÈ¯Ù Ó"Ó ,ÌÈ˙�È· ÌÈÓÏ˘ ÌÂÈ 'Ï

[‡"Ú]È�˘ÓÂ ,‰�Â¯ÒÁ· ˙Ó‡‰ ÔÈÈ„Â ‰‡ÂÏÈÓ· ·ÈËÓ‰Â ·ÂË‰ ÍÈ¯·ÈÏ„
Ï"Ê È"˘¯ ˘¯ÈÙÂ .Ô�ÈÎ¯·Ó ‡Ï ‰ÈÁ¯Â‡ Â�ÈÈ‰„ ÔÂÈÎ[Â�ÈÈ‰„ ‰"„]Â�ÈÈ‰„

˙Â�Ú¯ÂÙ ÔÈ„ Ô‡Î ÔÈ‡Â ,‡Â‰ Â‚‰�ÓÎ ÌÏÂÚ ˙‡È¯· ˘„Á ÏÎ· ‰ÈÁ¯Â‡
,Ô‡Î Ì‚ Ï"È ‰˙ÂÂÎ„ .Î"Ú ,‰˙‡ÂÏÈÓ· „ÒÁ ˙·Ë‰ ‡ÏÂ ‰�Â¯ÒÁ·
„ÒÁ ˙·Ë‰ Ô‡Î ÔÈ‡ ,Â‚‰�ÓÎ ÌÏÂÚ‰ ˙‡È¯·Â ‰ÈÁ¯Â‡ Â�ÈÈ‰„ ÔÂÈÎ„
‰· ÛÒÂ˙È� ‰‡ÂÏÈÓ ˙Ú˘· ˙Ó‡·„ ‰�·Ï È·‚ Â¯Ó‡ ÍÎ Ì‡„ ,Â�Ï

xiacd ipeiv

ואני15. בזה"ל: כא� פתה"ד הרב ע"ד העיר תצ) עמ' (ברכות בחזו"ע

דשפיר בצדק ישפוט הרדב"ז בתשובת 
דברי של 
במקור מעיי� שכל אומר

מלשו� כ� 
ג שדיוקו מהריק"ש, כדעת הרדב"ז מדברי החיד"א מר� דייק

זר"א בשו"ת (וע"ע אותה. רואה אינו הסומא 
וג בחידושה, לבנה הרואה

במסקנתו שהעלה עובד, בית הרב על להעיר יש ועוד ודו"ק). מג. סי' ח"ג

בית בספר פסק עצמו והוא ומלכות, 
בש החמה ברכת יבר� לא שסומא


בשניה והרי ומלכות. 
בש הלבנה ברכת מבר� שסומא ע"א) קנו (ד� עובד

הנאת על היא הלבנה שברכת שנאמר לא 
א .
אחרי ידי על הנאה לו יש

מכיו� הילכ� המאורות, יוצר ברכת מעי� חדש, בכל שמתחדשת אורה

הוא א� בה, יל� אשר הדר� לו להורות לסומא 
ועוזרי ממנה 
נהני 
שאחרי

נקודה באותה לראותה שזכינו על נתקנה החמה ברכת אבל עליה, לבר� יכול

לבר� יכול אינו אותה רואה אינו שהסומא ומכיו� הבורא, שתלאה מרכזית

מבר� הסומא שאי� יודו 
ה ה� וסיעתו המהרש"ל א� ולפי"ז ומלכות. 
בש

עה). (עמ' וברכתה החמה תקופת בס' טוקצ'ינסקי הגרי"מ וכ"כ החמה. ברכת

שכתב ממה בו חזר ואולי זה. כל לבאר עובד להבית לו שהיה אלא ע"ש.

עכ"ד. שו"מ. בלי אלא החמה ברכת יבר� לא שהסומא פסק ולכ� עובד, בבית

את16. ביר� ובס' סק"ז), רכט (סימ� פלאג'י 
חיי ברוח פסקו וכ�

ובפני כט), אות רכט (סימ� 
לאלפי ובחסד ע"ב), קא (ד� פריסקו 
אברה

יח אות ב סי' ברכות (מע' חמד ובשדי צא). אות ח' (מע' אבולעפייא יצחק

וראה ע"ש. ח), אות רכט (סי' ובכה"ח יט), אות עקב (פ' ובבא"ח ,(
וג ד"ה

של לדינו מודה אינו שהרדב"ז שכתב ונהני�) ד"ה ס"א תכו (סי' בביאוה"ל

בביאוה"ל מסיק וכ� יבר�, שלא וס"ל הלבנה, על יבר� שסומא המהרש"ל

שיוציאנו. מאחר ויבקש הלבנה בברכת בעצמו יבר� לא שסומא טוב שיותר

כא�. רבינו וכמסקנת כ�, שיסבור החמה לברכת ה"ה ולפי"ז

ברכת יבר� שסומא סק"ג) רכט (סי' 
גבורי מג� בספר שהסתמ� ומה

הידיעה על היא ועיקרה בראיה, תלויה הברכה שאי� הסברא מכח החמה,

את 
המכסי 
בענני וכמו בריאתה, שבשעת הראשונה לנקודה החמה שחזרה

צרי�, ערבא דערב� תפח) (עמ' בחזו"ע ע"ד העיר ע"כ. .
שמברכי החמה


סיי הוא 
ג מ"מ לח), סי' (ח"ב מאירות 
הפני דעת היה שכ� שאע"פ

הסכמת (וכ� ומלכות" 
ש "בלא לבר� הורתי 
ענני כשהיו תפ"ט שבשנת

סופר 
חיי תורת הרב העיר וכ� ג'), אות לעיל בפתה"ד כמ"ש 
האחרוני

ע"ש. סק"ב), סו� רכט (סי'



gztב �סעי רכט זxiacdסימ�

‰‡�‰ ‡ÎÈ‡Â ,Â"Ë „Ú ‡ÏÊ‡Â ‡ÙÒÂÓ ‰ÏÈÏÏ ‰ÏÈÏÓÂ ‰¯Â‡ ˙ÙÒÂ˙
‡Î‰ ÔÎ˘ ÏÎ ,Ô�ÈÎ¯·Ó ‡Ï ‰ÈÁ¯Â‡ Â�ÈÈ‰„ ÔÂÈÎ ‰"Ù‡Â ,˙˘„ÂÁÓ
Ô‡Î ÔÈ‡ ‰‡È¯·‰ ‰ÏÈÁ˙· ‰˙ÈÈÏ˙ ÌÂ˜ÓÏ ‰ÓÁ‰ ÚÈ‚‰˘ ‰Ú˘·„
Í¯·Ï ÍÈÈ˘ ‡Ï„ ‰‡¯� ÍÎÏÂ .ÌÈÓÈ ¯‡˘Ó ¯˙ÂÈ ÌÏÂÚÏ ‰¯Â‡ ˙ÙÒÂ˙
ÛÂ‚· ÛÒÂ˙� ‡ÏÂ ˘„Á˙� ‡Ï˘ ÔÂÈÎ ,·ÈËÓ‰Â ·ÂË‰ ‡ÏÂ Â�ÈÈÁ‰˘ ‡Ï
.ÌÈÓÈ ¯‡˘Ó ÈÙË ‰Ê‰ ÌÂÈ· ¯‰ÊÂ ¯Â‡ ˘Â„ÁÂ ˙ÙÒÂ˙ ÌÂ˘ ‰ÓÁ‰

elit`e¯˙ÂÈ ‰Ê‰ ÌÂÈ‰ ˘Ó˘‰ È‡Â¯Ï ¯˙ÂÈÂ ˘„Á ¯Â‡ ‰È‰ Ì‡
·ÂË‰ ˜¯ Â�ÈÈÁ‰˘ Í¯·Ï ÍÈÈ˘ ‰Â‰ ‡Ï Ê"ÎÚ ,ÌÈÓÈ ¯‡˘Ó
˙ÏÏÂÎ ‰‡�‰ ‡Ï‡ „Á‡ Ì„‡Ï ˙ÈË¯Ù ‰‡�‰ ‰�È‡˘ ÔÂÈÎ ,·ÈËÓ‰Â

‰‡Â¯‰ ˜¯Ù· Ô�È¯Ó‡„ ‡È‰‰Ï ÈÓ„Â ,ÌÏÂÚ‰ È�· ÏÎÏ[·"Ú Ë� ˙ÂÎ¯·]

Ì˘ Ï"Ê ˘"‡¯‰ ˘¯ÈÙÂ ,·ÈËÓ‰Â ·ÂË‰ ÍÂ¯· Í¯·Ó ÌÈÓ˘‚‰ ÏÚ„
[ÂË ÔÓÈÒ Ë"Ù]‰‡�‰ È�È¯Á‡Ï Â‰Ï ˙ÈÏ„ ˘„Á ˙È·Â ÌÈ˘„Á ÌÈÏÎ„

‰È„‰· ‰‡�‰ È�È¯Á‡Ï Â‰Ï ˙È‡„ ÌÈÓ˘‚ Ï·‡ ,Â�ÈÈÁ‰˘ Í¯·Ó ‰È„‰·
.Î"Ú ,·ÈËÓ‰Â ·ÂË‰ Í¯·Ó ,˙Â„˘ ÈÏÚ· ÏÎÏ ‡È‰ ÌÈÓ˘‚‰ ˙·ÂË˘
‰Ê ÌÚËÓ„ ‰‡¯�Â .È˙ÎÂ„ ‰ÓÎ· ÌÈ˜ÒÂÙ·Â Ò"˘· Ì‚ ¯‡Â·Ó ‰ÊÂ

Ò"˘· ÍÈ¯Ù„ ‡Â‰[Ì˘ ÔÈ¯„‰�Ò]·ÂË‰ ÍÈ¯·ÈÏÂ ‰�·Ï‰ ˙Î¯· È·‚
·ÈËÓ‰Â ·ÂË‰ ÌÏÂÚ‰ È‡· ÏÎÏ ‰�·Ï‰ ¯Â‡ ˙‡�‰„ ÔÂÈÎ„ ,·ÈËÓ‰Â
,ÌÂÈ 'Ï ¯Á‡ ‰Î¯·‰ ÔÓÊ ‰Â‰ È‡ ÂÏÈÙ‡ ,Â�ÈÈÁ‰˘ ‡ÏÂ ÈÎÂ¯· ÈÚ·
·ÂË‰ ‡Ï‡ Â�È‡ ‰ÁÓ˘‰ ÏÚ Í¯·Ï ÍÈÈ˘ ‰Â‰ È‡„ ¯ÎÊ�Î ‰˙ÂÂÎ„ �"‰Â
‡Ï ÈÎÂ¯·Ï ÍÈÈ˘ ‡Ï Â�˜ÏÈÁ˘ ‰Ó ÈÙÏ„ ‡Ï‡ ,Â�ÈÈÁ‰˘ ‡ÏÂ ·ÈËÓ‰Â

.‡‰ ‡ÏÂ ‡‰

`leÍ¯·Ó„ ‰ÎÂ�Á ¯�Â ‰ÏÈ‚ÓÂ ‰ÎÂÒÂ ·ÏÂÏÂ ¯ÙÂ˘Ï Î"‚ ÈÓ„
ÌÂÈ˜ ÏÚÂ ,ÔÓÊÏ ÔÓÊÓ Â˙‡„ ˙ÂÚÂ·˜ ˙ÂˆÓ ÂÂ‰ È�‰„ ,Â�ÈÈÁ‰˘
,‰˘ÚÓ· ‡ÏÂ ¯Â·„· ‡Ï ‰ÂˆÓ ‡ÎÈÏ ‡Î‰ Ï·‡ ,Â�ÈÈÁ‰˘ Í¯·Ó ‰ÂˆÓ‰
,Â¯Ó‡ '‰‡Â¯‰'„ ,Ô�·¯„Ó 'ÈÙ‡ ‰·ÂÁ ÂÂ‰ ‡Ï ‰È‡¯‰ ˙ÂÎ¯· ÏÎÂ
È�‰ ÏÎÏ ÈÓ„ ‡ÏÂ ,‰˙Â‡¯Ï ÛÂ„¯È˘ ‡Ï ,˙Â‡¯Ï ÂÏ ÔÓ„Ê� Ì‡ ¯ÓÂÏÎ
ÁÓ˘Â ‰·¯‰ ÂÈÏÚ ·È·Á˘ Â¯È·Á ˙‡ ‰‡Â¯Ï ÈÓ� ÈÓ„ ‡ÏÂ .‰ÂˆÓ ÂÂ‰„

‰"Î¯ ÔÓÈÒ ˘È¯·Î Â˙ÁÓ˘ ÏÚ Â�ÈÈÁ‰˘ Í¯·Ó„ Â˙ÈÈ‡¯·[‡ ÛÈÚÒ],
‰Â‡˙ÓÂ ˜˜Â˙˘Ó ‰È‰˘ ÔÂÈÎ ÍÎÏ ,ÌÂÈ 'Ï Â‰‡¯ ‡Ï˘ È�‡˘ Ì˙‰„
Î"‡˘Ó ,Â˙ÈÈ‡¯· ÁÓ˘˘ ÏÚ Í¯·Ó È‡„Â ,Â˙Â‡¯Ï ‚È˘‰Â Â˙Â‡¯Ï
‡ˆÂÈ Ô˙ÁÎ „ÈÓ˙ ÌÂÈ ÏÎ·˘ ,ÌÂÈ 'Ï Â˙È‡¯ ‰˜ÒÙ ‡Ï˘ ‰ÓÁ‰ ˙ÈÈ‡¯
ÈÂ�È˘ ÌÂ˘ ‰ÓÁ· ÛÒÂ˙È� ‡ÏÂ ,˜ÒÙ‰ ÈÏ· ˘Ó˘‰ ‡·Â ˘Ó˘‰ Á¯ÊÂ
‡ˆ .Â�ÈÈÁ‰˘ Í¯·È ‰Ó ÏÚÂ ,ÁÓ˘Ó‰ ¯·„ ÌÈÓÈ‰ ÏÎÓ ‰Ê‰ ÌÂÈ·

‡"Ú '‰ Û„ Ï"Ê Ì‰¯„Â·‡ „"¯‰ÂÓ ·¯‰ ˘"ÓÓ „ÓÏÂÈ˘ÈÏ˘‰ ¯Ú˘‰]

[˙ÂˆÓ‰ ˙Î¯·‰ÎÂÒÂ ¯ÙÂ˘ ÔÂ‚Î ÔÓÊÏ ÔÓÊÓ ‡È‰˘ ‰ÂˆÓ ÏÎ ,Â�Â˘Ï ‰ÊÂ
ÔÂ‚Î ÂÏ ÔÈ�˜ ‡È‰˘ ‰ÂˆÓ ÏÎ ÔÎÂ ,‰ÎÂ�Á ¯�Â ‰ÏÈ‚Ó ‡¯˜ÓÂ ·ÏÂÏ
˙Ú ÏÎ· ‰ÈÂˆÓ ‰�È‡Â ‰¯È„˙ ‰�È‡˘ ‰ÂˆÓ ÏÎ ÔÎÂ ,ÔÈÏÙ˙Â ˙ÈˆÈˆ
,Â�· ÔÂÈ„ÙÂ Â�· ˙ÏÈÓ ÔÂ‚Î ÔÓÊÏ ÔÓÊÓ ‡È‰˘ ‰ÂˆÓÏ ‰ÓÂ„ ‡È‰ È¯‰˘

Ï"Ê Ì"·Ó¯‰ „"ÎÚ ,Â�ÈÈÁ‰˘ ‰È˘Ú ˙Ú˘· Í¯·Ó‡"ÈÙ ˙ÂÎ¯· 'Ï‰]

[Ë"‰¯ÂÚÈ· ÏÚ Â�ÈÈÁ‰˘ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ÌÚË‰ ‰ÊÓ Ì‚˘ ‡"ÈÂ ,'ÂÎÂ
˘"Ó È�ÈÚ· ÔÂÎ�‰ ÌÚË‰Â ,'ÂÎÂ ÚÂ·˜ ÔÓÊ ÂÏ ÔÈ‡˘ È�ÙÓ ,ıÓÁ
Â· ˘È˘ ¯·„ ÏÚ ‡Ï‡ Â�ÈÈÁ‰˘ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡˘ Ï"Ê ÌÈ�Â‡‚‰ ˙Â·Â˘˙·

˙ÂÎ¯·„ ‡˙ÙÒÂ˙· Ô�È¯Ó‡ ÈÎ‰Â ,ÛÂ‚Ï ‰‡�‰Â ‰ÁÓ˘[Ë"È‰ Â"Ù],
ÁÓ˘ ‡Â‰˘ È�ÙÓ ‰‡¯� ,Â�ÈÈÁ‰˘ Í¯·Ó ˙ÂÓÂ¯˙ ˘È¯Ù‰Ï ÍÏÂ‰‰
¯�Â ‰ÏÈ‚Ó ‡¯˜Ó ÏÚ Â�ÈÈÁ‰˘ ÔÈÎ¯·Ó ÔÎÂ ,ÂÈ˙Â¯Ù ˙ÙÈÒ‡· ‰�‰�Â
˘È ·ÏÂÏ ˙ÏÈË� ÔÎÂ ,Ô�È˜¯ÙÂ ÔÏÚ ‡�ÓÁ¯ ÒÁ„ ‰ÁÓ˘Ï Ì‰˘ ,‰ÎÂ�Á
ÔÂÈ„Ù ÔÎÂ ,'ÂÎÂ ¯ÙÂ˘ ˙ÚÈ˜˙ ÔÎÂ ,·ÂË ÁÈ¯ ÛÂ‚Ï ‰‡�‰Â ‰ÁÓ˘ Â·
ÍÈ�ÈÚ .Ï"ÎÚ ,ÛÂ‚Ï ‰‡�‰Â ‰ÁÓ˘ ‰· ÔÈ‡ ıÓÁ ˙˜È„· Ï·‡ ,'ÂÎÂ Ô·‰
„Á ÌÂ˘„ ,ÔÓÊ ˙Î¯·Ï ˙Ó‡· ÌÈ¯Ó‡�‰ ÌÈÓÚË‰ ÏÎ ÌÈ¯˘ÈÓ ‰�ÈÊÁ˙

‡ÏÂ ,‰ÁÓ˘ ‡ÏÂ ‰ÂˆÓ ‡Ï Ô‡Î ÔÈ‡„ ,‰ÓÁ‰ ˙Î¯·· ÍÈÈ˘ ‡Ï Â‰ÈÈ�ÈÓ
‡˙ÏÓ Â‡Ï ˘Ó˘‰ ˙ÁÈ¯Ê„ ÔÂÈÎ ,ÔÓÊÏ ÔÓÊÓ ÌÈ˙�È· ‰‡�‰‰ ˜ÒÙ‰
Í¯·Ï ‰ÏÂ„‚‰ ˙Ò�Î È˘�‡ Â�˜È˙ ¯·Î˘ Ì‚ ‰ÓÂ ,¯ÎÊ�Î ‡È‰ ‡˙„Á
„ÈÓ˙ ÌÂÈ ÏÎ· Â·ÂË· ˘„ÁÓ Í¯·˙È ‡Â‰˘ ÏÚ ˙Â¯Â‡Ó‰ ¯ˆÂÈ ÌÂÈ ÏÎ·
„ÓÂÚ ‰Ê‰ ÌÂÈ‰˘ ÌÂ˘Ó È‡Â .ÌÈÓÂÈÓ ÌÂÈ ‰ÓÂ ,˙È˘‡¯· ‰˘ÚÓ
‰Ê ÔÈ‡ ‡‰ ,˙È˘‡¯· ÈÓÈ ˙˘˘·˘ ÈÚÈ·¯ ÌÂÈÎ È‡˙·˘ ÏÊÓ· ˘Ó˘‰
‰˘ÚÓ ‰˘ÂÚ Í¯·Ï Ì‡ ÈÎ ¯ÎÊ�Î ÍÈÈ˘ ‡Ï„ ,ÔÓÊ Í¯·Ï Â�·ÈÈÁÓ

.‰¯Â‡ÎÏ ‰‡¯� ÔÎ .˙È˘‡¯·

edinÔÂ‡‚‰Ï Ô�ÈÊÁ ‡˜ ‡‰Â ,ËÂ˘Ù Î"Î ‰Ê ÔÈ‡„ Ô�ÈÊÁ ‰· Ô�ÈÂ‰ „Î
Ï"Ê ¯È‡È ˙ÂÂÁ ·¯‰(Ú ÔÓÈÒ)ÚÈ‚‰˘ ÈÓ„ È�˙Â ˜ÈÒÙ ‡˜„

'‰ Â��Á˘ ‰Ê Ô˜Ê È¯‰Â .˘"Ú ,Â�ÈÈÁ‰˘ Í¯·Ó ‰�˘ ÌÈÚ·˘ ˙ÂÈÁÏ
˜ÒÙ ‰"Ù‡Â ,‡ˆÂÈÎÂ ‰ÂˆÓ ‡ÏÂ ,¯·„ ˘Â„ÈÁ Ô‡Î ÔÈ‡ ,‰�˘ 'Ú ˙ÂÈÁÏ
ÏÚ ‰ÁÓ˘ ‡ÎÈ‡‰ ÈÓ� ‡‰·„ ÂÓÚË ‰‡¯�Â .Â�ÈÈÁ‰˘ Í¯·È˘ Ï"Ê ·¯‰
ÂÈ˙Â�˘Â ÂÈÓÈ ÂÏ ÍÈ¯‡‰Ï ‰"· ÏÎ‰ ÔÂ„‡ ÂÓÚ ‰˘Ú˘ ÏÂ„‚‰ „ÒÁ‰
ÌÈ˜ÂÁ¯ Ì‰ ÏÂ„‚‰ ¯ÂÊÁÓ‰ È�ÓÊ˘ ÔÈ„‰ ‡Â‰ ,‰�˘ 'Ú ÂÏ ˙‡ÏÓ „Ú
˙ÏÈÁ˙· „ÓÚ˘ ÌÂ˜Ó· Â˙„ÓÚ‰ ÔÓÊ ÚÈ‚‰·„ ,‰�˘ Á"Î ‰ÊÓ ‰Ê
Â�ÈÈ‰ ‰ÓÁ‰ ÍÏ‰Ó ·Â·ÈÒ È·‚Ï„ È‰�Â ,Â�ÈÈÁ‰˘ Í¯·È ‰‡È¯·‰
Ì‡ ÈÎ Â·Â·ÈÒ ÌÏ˘ÂÈ ‡Ï˘ ˙È˘‡¯· ¯ˆÂÈ ÂÏ Ô˙� ÔÓÊÂ ˜Á„ ,‰ÈÁ¯Â‡
ÈÈÁ È·‚Ï ÏÎ ‡‰ÈÓ ‡‰ ,¯˙ÂÈ ‡ÏÂ ˙ÂÁÙ ‡Ï ‰�˘ Á"ÎÏ ‰�˘ Á"ÎÓ
‰Â˘‰ ¯·„ ‰ÚÂ„È ‰·ˆ˜ ÔÈ‡˘ ,‰ÈÁ¯Â‡ Â�ÈÈ‰ ¯ÓÂÏ ÍÈÈ˘ ‡Ï Ì„‡‰
,‰ÈÁÈ ‰·¯‰ ÌÈ�˘ ‰ÊÂ ÌÈ�˘ ËÚÓ ÈÁ ‰Ê ÈÎ ,Ì‰ÈÈÁ È�˘· ˘Ù� ÏÎÏ
ÔÓÊÏ Â�ÓÈÈ˜˘ Í¯·Ï ÍÈÈ˘ ‰�˘ 'ÚÏ ÂÚÈ‚‰· ÍÎÏ ,ÂÏ ÔÈÙÈÒÂÓ ‰ÎÊ Ì‡Â
‰·ˆ˜· Â‰ÏÎ„ Â‰ÈÈÁ¯‡ Â�ÈÈ‰ Â‡Ï„ ,ÌÈ¯Á‡Ó ¯˙ÂÈ ‰ÎÊ˘ ÏÚ ‰Ê‰
‡Â‰ ¯˘‡ Ú‚¯ ÏÎÂ ,˘ÓÓ Ú‚¯ 'ÈÙ‡ Ì„‡‰ ÈÈÁÏ ÔÂÁË· ÔÈ‡ ÈÎ ,‰Â˘
ÔÓÊÏ ÚÈ‚‰Ï ‰ÎÊ˘ Ì„‡ Î"ÚÂ ,ËÂÓÈ Ï· ÔÂÈÏÚ „ÒÁ· ‡Ï‡ Â�È‡ ÈÁ
.‰Ê‰ ÔÓÊÏ ÂÚÈ‚‰Â ÂÈ˙Â�˘Â ÂÈÓÈ ÂÏ ÍÈ¯‡‰˘ ÏÚ ÁÓ˘ Â·Ï ,¯ÂÊÁÓ‰
·ÂË‰ Â‡ ,‰ÓÁ‰ ˙Î¯· ÔÓÊ· ÔÓÊ ˙Î¯·Ï ˙ÂÎÈÈ˘ „ˆ ˘È ‰Ê „ˆÓÂ
‡Ï˘ ‰ÓÁ‰ ˙‡�‰ ÏÚ ‰Î¯·‰ ÔÈ‡„ Ê"ÈÙÏ„ ‡¯·È‡Â .¯ÎÊ�Î ·ÈËÓ‰Â
„Ú ÂÈÓÈ '‰ ÍÈ¯‡‰˘ ÏÚ Ì‡ ÈÎ ,˙˘„ÂÁÓ ‰‡�‰ ÌÂÈ‰ ‰· ˘„Á˙�
‰‡�‰‰Â ‰ÁÓ˘‰„ ÌÈÓ˘‚Ï ÈÓ„ ‡Ï„ ,·ÈËÓ‰Â ·ÂË‰ ÍÈÈ˘ ‡Ï ,ÌÂÈ‰
‰‡�‰‰ ÔÈ‡ ,ÂÈÓÈ ˙ÂÎÈ¯‡ ÏÚ Â˙ÁÓ˘˘ ‡Î‰ Ì¯· ,ÔÓˆÚ ÌÈÓ˘‚·
˙ÂÂÁ ·¯‰ ˙‡¯Â‰ ÈÙÏ Â�ÈÈÁ‰˘ Ì‡ ÈÎ Í¯·Ï ÍÈÈ˘ ‡ÏÂ ,Â„·Ï ÂÏ ‡Ï‡

.Ï"Ê ¯È‡È

`xai`eÍ¯·Ï Ï"Ê ·¯‰ ˜ÒÙ˘ ‰Ó„ ,Ì˙‰Ï ˘ÓÓ ‰ÓÂ„ Â�È‡„
Í¯·Ó‰ ÏÎÂ ,ÌÈÓÈ Í¯Â‡Ï '‰ Â‰ÎÈÊ˘ ÌÂ˘Ó ‡Â‰ ,ÔÓÊ
˙Î¯·· Â�ÈÈÁ‰˘ ·ÈÈÁÏ Í‡ ,ÌÈÓÈ ˙ÂÎÈ¯‡Ï ‰ÎÊ ¯·Î˘ ‡Â‰ ÂÊ ‰Î¯·
ÌÈ¯ÂÁ·„ ,Ì˙‰Ó ÛÏÈÓÏ ‡ÎÈÏ ,ÌÈ¯Ú� ÌÚ ÌÈ�˜Ê Ì„‡ ÏÎÏ ‰ÓÁ‰

‡‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ ÌÈ¯Ú�Â˙Ú· ÔÓÊ Í¯·Ï ÍÈÈ˘ ‡Ï ‰·¯‰ ÌÈ�˘ ÂÎÈ¯
Â�·˙Î È¯‰ ,‰ÓˆÚ ‰ÓÁ‰ ˙ÙÂ˜˙ ÏÚ Ì‡˘ ,‰ÓÁ‰ ˙Î¯· Ï˘ ˙‡Ê‰
˙ÂÎÈ¯‡ ÔÎÈ‰ ,˙‡ÊÎ ˙ÚÏ ÚÈ‚‰ÏÂ ˙ÂÈÁÏ ‰ÎÊ˘ ÏÚ Ì‡Â ,ÔÓÊ ÍÈÈ˘ ‡Ï„
‰¯Â‰„ Ï"Ê ¯È‡È ˙ÂÂÁ ·¯‰ Ì‚„ Ï"È ÈÎ‰ÏÂ .Í¯·Ï Â·ÈÈÁÏ ‰Ê Ï˘ ÂÈÓÈ
,ÌÈÓÈ ÏÂÚÂ Ô˜ÊÏ ‡Ï‡ Í¯·Ï ÔÈ‡„ ‰„ÂÈ ‡Î‰„ ¯˘Ù‡ ,Í¯·Ï Â�Â„�·
·ÂÈÁ 'ÈÙ‡Â ,ÔÈ¯ÂÚÈ˘Ï ÍÈ¯·„ ˙˙� ‡ˆÓ�Â ,ÂÊ ‰ÙÂ˜˙Ï Ì‚ '‰ Â‰ÈÈÁ‰˘
‰ÊÂ ,‰�˘ 'Ú ÂÏ ˙‡ÏÓ· Í¯È· ‡Ï„ ‡ÎÈ‰ ‡Ï Ì‡ ¯Â¯· Â�È‡ Ô˜ÊÏ

.Ô‡Î ÔÓÊ Í¯·Ï ÂÚ·˜ ‡Ï˘ Ï"Ê È‡Ó˜ Ô�·¯Ï ÌÚË ‰‡¯�

m`e¯"‰ÂÓ ¯"ËÚ ÌÈÈÁÏ ‰ÎÈÓÒ Ô‡Î È¯‰ ,‰Ê ÏÎ· Â�Á�‡ ÌÈ�Î
˙˘È·Ï ÌÚ ÔÓÊ Í¯·Ï ‰È˘Ù�· ‡„·ÂÚ „·Ú„ ‡�ÚÓ˘„ È‡ÓÏ Ï"Ê
,‰·È˘ ˙¯‡Ù˙ ˙¯ËÚ '‰ Â‰ÎÈÊ˘ ‰È„È„ ‰È·‚Ï ÏÎ„ ,¯ÎÊ�Î ˘„Á „‚·
ÔÓÊÏ ÂÈÓÁ¯· Â‰ÎÈÊ˘ Â·Ï· ÁÓ˘Â ‰‡¯ ‰ÓÁ‰ ˙ÙÂ˜˙ ˙Ú ÚÈ‚‰·



gztב �סעי רכט xiacdסימ� ח

‰Ê‰17˜¯Ù Â˙Â‡· ÔÈÈ„Ú„ ÌÂ˘ÓÂ ,Ï"Ê ¯È‡È ˙ÂÂÁ ·¯‰ ˙‡¯Â‰ ÔÈÚÎ ,
·ÈÈÁÏ ¯ÙÒ· ÂÚ·˜ ‡ÏÂ ,˘„Á „‚· ÛÂ¯ÈˆÏ Í¯ˆÂ‰ ‰�˘ 'ÚÏ ÚÈ‚‰ ‡Ï
‰‡¯� ÔÎ .¯ÂÓ‡‰ ÌÚË‰Ó ˘Ù� ÏÎÏ ‰Â˘‰ ¯·„ Â�È‡ ÈÎ ‰Ê· Ì„‡ ÏÎÏ

.„"�ÚÏ
ik,ÔÓÊ Í¯·È ‡ÏÂ ÛÈ„Ú ‰˘Ú˙ Ï‡Â ·˘„ ,‰‡¯� ‰˘ÚÓ ÔÈ�ÚÏ ÔÎ

˘"È‚¯È ÌÏÂÚÏ ÈÎ ¯ˆ·È ‡Ï„ ÌÂ˘Ó ‡Ï‡ ,‡Â‰ ˙Â˘¯ ‡¯˜ÈÚ‡„
È˙‡„ Â·‰Â‡ Â¯È·Á È�Ù ‰‡Â¯Î ÂÊ ‰Î¯· ÂÎ¯·· Â·Ï· ‰ÁÓ˘ Ì„‡
,˘„Á È¯Ù ÂÏ ÔÓ„ÊÈ ‡Ï Â‡ ˘„Á „‚· ˙Â�˜Ï ÏÎÂÈ Ì„‡ ÏÎ ‡ÏÂ ,ÔÈˆÈ˜Ï
È�˙ÈÎÈÊ˘ Ì˘Î ,ÌÈ¯ÙÒ· ÒÙ„ÂÓ‰ È�ÙÏ˘ ÁÒÂ�‰ ÛÂÒ· È˙�˜˙ ÔÎ ÏÚ
Â�˙ÈÈÁ‰˘ ÏÚ 'ÂÎÂ Â�Á�‡ ÌÈ„ÂÓ ÁÒÂ�‰ ˙ÏÈÁ˙· ÛÈÒÂ‰Ï ,'ÂÎÂ
Â�ÈÈÁ˙ ÂÈ‡Â¯· ÏÎÏ ·ÈËÓ‰Â ·ÂË‰ ÈÁ‰ Ï‡‰ ‰˙‡ ÔÎ ,'ÂÎÂ Â�˙ÓÈÈ˜Â
˙Î¯· ˙·ÂÁ È„È ‡ˆÂÈ ÂÊ ‰‡„Â‰·„ ,‰"Ú· ÔÓ˜Ï ‡·Â‰˘ ÂÓÎ ,'ÂÎÂ
,ÌÈ�ÙÂ‡‰ ÏÎ· '‰Ï ‰„Â‰ È¯‰˘ ,Â�„„Èˆ˘ ‰ÓÏ ·ÈËÓ‰Â ·ÂË‰Â ÔÓÊ
Ì˘ ‡Ï· ‰‡„Â‰‰ ‰˙È‰ ÌÈ„„ˆ‰ ÏÎ· ÌÈÏÙÂ�‰ ˙Â˜ÙÒ‰ È�ÙÓ„ ‡Ï‡

„"�ÚÏ ‰‡¯� ÔÎ .ÈÎ‰· È‚ÒÂ ,˙ÂÎÏÓÂ18:[ד חלק [השמטות

‰'ח. ˙Â‡ Ì˘ ¯È·„‰ Á˙Ù ˜"‰Ò·[ÏÈÚÏ ‡·Â‰]Ì˘Ó È˙‡·‰
Í¯·Ï ·ÈÈÁ Ï·‡‰„ ,ÌÈÈÁ‰ ˙¯˙Ú ¯ÙÒ· Ï"Ê ¯"‰ÂÓ ¯"ËÚ
Â�·˙Î˘ Â�ÈÈÁ‰˘ ˙Î¯· ÌÂ˘ÓÂ .˘"Ú ,ÏÂÁ· ÏÁ˘Î 'ÈÙ‡ ÂÊ ‰Î¯·

„"ÂÈ ÔÈÈÚ ,˘„Á „‚· ˘Â·ÏÏ Ï·‡Ï ¯ÂÒ‡„ Ì‚‰ ,Ì„Â˜‰ ˙Â‡·ÔÓÈÒ)

(‚"ÒÂ ‡"Ò ËÙ˘Ï"Ê ¯È·˘Ó ˘‡¯ ·¯‰ÏÂ[‚Î 'ÈÒ „"ÂÈÁ]ÂÏ ¯˘Ù‡ Ó"Ó ,
„"ÂÈÁ Ï"Ê Ì‰¯·‡Ï ¯ÂÎÊ ·¯‰Ï ÔÈÈÚ ,˘„Á È¯Ù ÏÚ Â�ÈÈÁ‰˘ Í¯·Ï

(Ï·‡Ï Â�ÈÈÁ‰˘ ˙Î¯· ‰"„ ·"Ú ËÒ˜ Û„ ,'· ˙Â‡ ,Ï·‡ '‡‰ ˙Î¯ÚÓ)È¯˘„ ·˙Î„
‰‡„Â‰‰ ÁÒÂ� ˙¯ÈÓ‡· ‰È˘Ù� ¯ËÙ È‡ ˘"ÎÂ ,Ú"ÂÎÏ ÂÓˆÚÏ Í¯·Ï

ÈÓ„ ¯ÈÙ˘„ 'Ê�‰19:[ד חלק [השמטות

„Ú„ÂÈט. ‡ÎÈ‰ Â�È„ ‰Ó Ô�Â‡ Ï"Ê ·¯‰ È¯·„· Ì˘ ˘¯ÂÙ ‡Ï
Ì‡ ,ÂÊ ‰Î¯· ÔÓÊ ÛÂÒ ‡Â‰˘ ÌÂÈ‰ ˙ÂˆÁ „Ú Â˙Â�È�‡ Í˘ÓÈ˘
ÏÎÓ ¯ÂËÙ ‡Â‰˘ Ï"È˜ ˙ÂˆÓ ÌÂÈ˜ ÔÈ�ÚÏ„ ,‡Ï Â‡ ˙Â�È�‡· Í¯·È
¯Â·ÚÈ ÂÏÈÙ‡Â ,‡˙ÈÈ¯Â‡„ ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ÂÏÈÙ‡ ,‰¯Â˙· ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂˆÓ

‡"Ú ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ„Î È¯Ó‚Ï ‰˙‡È¯˜ „ÈÒÙÓ ÔÓÊ‰[‡ ÛÈÚÒ]ÈÙÏÂ .
Ï"Ê Ê"·„¯‰ ˙·Â˘˙[Âˆ˜ ÔÓÈÒ È"˙ÎÓ Á"Á]Ï"Ê „ÈÁÈ ÈÓÏ˘ ·¯‰ ‡È·‰„
צבור] שלמי ספר Â˘ÚÏ˙‰[בסו� ¯˘Ù‡ È‡˘ ‰ÂˆÓ ÏÎ ,‡"Ú ‡"Ù˜ Û„

˜ ÔÂ‚Î ‡˜Â„ ÂÓˆÚ È"Ú ‡Ï‡ ÌÈ¯Á‡ È"Ú‰ÏÙ˙Â ÔÈÏÙ˙Â ÚÓ˘ ˙‡È¯
˙ÂÂˆÓ Ï·‡ ,‰�ÓÊ ¯Â·ÚÈ 'ÈÙ‡ ‰�ÓÓ ¯ÂËÙ ‡Â‰ È¯‰ ,·ÏÂÏÂ ‰ÎÂÒÂ
‰ÓÏ ,‡ˆÂÈÎÂ ıÓÁ ˙˜È„· Â�· ˙ÏÈÓ ÔÂ‚Î ÌÈ¯Á‡ È"Ú ÔÓÈÈ˜Ï ¯˘Ù‡˘
,˙Ó ÂÏ ˙ÓÂ ˙È¯· ÏÚ· ‰È‰˘ ÈÓÏ Ï"Ê ·¯‰ ˜ÒÙ Ê"ÚÂ .Ì�ÓÊÓ ÂÁ„È

˜ÒÚ˙Ó ‡Â‰ ‡Ï‡ ,ÂÏ ÔÈ�È˙ÓÓ ÔÈ‡Â ‰È˙ÈÏ„ Ô‡ÓÎ Ô�Â‡‰ ·‡‰ È¯‰
.Ì‰È�˘ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ÌÂÈ· ˙Â‰˘ ÔÈ‡ Ì‡ Â�· ˙‡ ÂÏÂÓÈ ÌÈ¯Á‡Â Â˙Ó·

Ï"Ê ˘‡ÈÈÚ È"¯‰ÂÓ ·¯‰ Ì˘Ó ‡È·‰ Ì˘Â[Ò˘ 'ÈÒ ‰„Â‰È Ë·˘]‰„ÂÓ„
‰ÓÁ‰ ˙Î¯·Ï ‰�ÈÓÂ .˘"Ú ,ÌÂÈ· ˙Â‰˘ ‡ÎÈÏ„ ÂÊ ‰˜ÂÏÁ· Ê"·„¯‰Ï
,ÁÈÏ˘ È"Ú ¯˘Ù‡ È‡ ,ÂÈ˙Ù˘·Â ÂÈÙ· ‰ÈÙÂ‚ Â‰È‡ ÍÈ¯· ‡Ï„ È‚Ò ‡Ï„
Ì‡„ ‡¯·È‡ .Í¯·ÏÓ ¯ÂËÙ ‰Î¯·‰ ÔÓÊ ÏÎ ˙Â�È�‡‰ Í˘ÓÈ Ì‡„ ‰‡¯�
‰ˆÈÁ¯ Ï˘ ˙Â¯Ó˘Ó ˘È„ ‡"ÚÈ Â�¯ÈÚ· ÂÓÎ ,ÂÏÈ·˘· ˜ÒÚ˙È˘ ÈÓ ˘È
ÔÂÈÎ Í¯·Ï ÈˆÓ„ ‰‡¯� ‰È‰ ,ÂÈÁÈ Ì‰ÈÏÚ '‰ ÌÈ¯·˜ Ï˘Â ‰ÈÂÏ Ï˘Â
ÔÂ‡‚‰ ˙¯·ÒÎ ‚‰�Ó‰ Ë˘Ù ¯·Î˘ ‡Ï‡ .‰ÂˆÓ„ ‡„¯Ë ‰ÈÏ ˙ÈÏ„

˙Â·Â˘˙· Ï"Ê Ï"˘¯(Ú ÔÓÈÒ)˘Â·Ï‰ ·¯‰Â ,[‡"Ò ‡Ú 'ÈÒ]Á"· ·¯‰Â
‡"Ú ÔÓÈÒ Ï"Ê[‡ ˙Â‡]ÏÚ ÂÏÈ·˘· Ï„˙˘È˘ ÈÓ ÂÏ ˘È 'ÈÙ‡„ Â˜ÒÙ„ ,

ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ˙Â¯˜Ï ÂÓˆÚ ÏÚ ¯ÈÓÁ‰Ï È‡˘¯ Â�È‡ ,Â˙Ó ÈÎ¯Âˆ
Ì˘ Ï"Ê „ÈÁÈ ÈÓÏ˘ ·¯‰Ï ÔÈÈÚ .ÏÏÙ˙‰ÏÂ(‚ ˙Â‡ ‚"Ú ‰Ú˜ Û„)ÔÈÈÚÂ ,

'‡ ˜ÏÁ ¯È·„‰ Á˙Ù· Ï„‰ È�‡ È˙·˙Î˘ ‰Ó(Â ˙Â‡ ‡Ú ÔÓÈÒ)„"Ò·20.

mbe¯ËÙÈÏ ÚÈÓ˘ÓÂ ÚÓÂ˘ ÔÈÂÎÈÂ ÌÈ¯Á‡ ÈÙÓ ‰Î¯·‰ ÚÂÓ˘Ï
ÂÓÎ ,˜ÈÙ� ‡Ï ‡‰ÈÓ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ„ ‰‡¯� ÈÓ� ‡‰ ,ÂÊ ‰Î¯··

„Â„ ˙È· ·¯‰ ·˙Î˘ ‰Ï„·‰‰ ÔÈ„Ó „ÓÏ�˘(„Ò˜ ÔÓÈÒ)ÂÈ¯·„ ‡È·‰
„"ÂÈ Ì‰¯·‡Ï ¯ÂÎÊ ·¯‰(‡"Ú ÁÒ˜ Û„ Ô�Â‡ '‡ ˙Â‡)„·ÚÈ„· ‡˜Â„„ ,

‰ÏÈÁ˙ÎÏ Ï·‡ ,‡ˆÈ ˙‡ˆÏ ÔÂÂÈÎÂ ˙·˘ È‡ˆÂÓ· ÂÏÈ„·‰ ÌÈ¯Á‡ Ì‡
Ï"Ê ¯Â·ˆ ÈÓÏ˘ ·¯‰ Ì‚„ ‡È·‰Â ,˙‡ˆÏ ÔÈÂÎÏ ÂÏ ¯ÂÒ‡(„"Ú Ù˜ Û„)

„"ÂÈ ÛÒÂÈ ÈÎ¯·· Ï"Ê ‡"„ÈÁ ‰"‰ È¯·„Ï ÔÎ˘ ÏÎÂ .˘"Ú ,ÔÎ ˜ÒÙ
(ËÈ ˙Â‡ ‡Ó˘ ÔÓÈÒ)˘"‡¯‰Â Ì"¯‰ÂÓ Ì˘Ó ‡È·‰˘[· 'ÈÒ ˙ÂÎ¯·„ ‚"Ù]

˙ÂÈ�ÂÓÈÈÓ ˙Â‰‚‰Â[„ ˙Â‡ „"Ù]ÌÁÂ¯È Â�È·¯Â[‡ ˜ÏÁ ÁÎ ·È˙�],Ï"Ê
‡˙Ú˘ ‡È‰‰„ ÔÂÈÎ ,‡ˆÈ ‡Ï ÌÈ¯Á‡ ÈÙÓ ÚÓ˘ 'ÈÙ‡„ ‡È„‰· Â·˙Î„
‰ÂˆÓ ‚ÂÒ ‡ÎÈ‡„ ‡ÓÈ� È‡ ‰Ê ÏÎÂ .„ÂÚ ˘"ÚÈ ,'ÂÎÂ ‡·ÂÈÁ ¯· Â‡Ï
‡Ï‡ ,‰ÂˆÓ Í¯Ò Ô‡Î ÔÈ‡„ ‰‡¯� Â�·˙Î˘ ‰Ó ÈÙÏ Ï·‡ ,ÂÊ ‰Î¯··
È‡„ ,ÔÎ˘ ÏÎÓ· ¯ÂËÙ„ ‰‡¯� Ê"ÈÙÏÂ ,‡ÓÏÚ„ ‰È‡¯ ˙ÂÎ¯· ¯‡˘Î
‰Î¯·· ÔÎ˘ ÏÎ ,˙Ó‰ „Â·ÎÏÂ ‰È„¯Ë ·‚‡ Â‰Â¯ËÙ ‰¯ÂÓ‚ ‰ÂˆÓÓ
‰�˜˙ ÂÏ ÔÈ‡ ,‰Î¯·‰ ÔÓÊ ¯Â·ÚÈ˘ „Ú Â˙Â�È�‡ Í˘Ó� Ì‡„ ‰‡¯�„ ,ÂÊ

:'Ê�Î ‰ÚÈÓ˘· ¯ËÙÈÏ ‡ÏÂ Í¯·Ï[ד חלק [השמטות

dngd zkxa xcq

xcq˘"˙È Â˙¯ÊÚ· Ë"Ò ÈÈ�ÂÚ· È�‡ È˙Â�Î‰ ¯˘‡ ‰ÓÁ‰ ˙Î¯·
¯"ËÚÏ ÌÈÈÁ‰ ˙¯˙Ú ¯ÙÒÓ È˙Ë˜ÈÏ˘ ‰ÓÓ ,Ë"Î¯˙‰ ÔÒÈ�·
,(Â� ÔÓÈÒ Á"Â‡) Ï"Ê ¯ÙÂÒ Ì˙Á ·¯‰ ˙·Â˘˙ÓÂ ,ÏÂ„‚‰ ¯"‰ÂÓ

:„"Ò· ÈÏ˘Ó ÍÙÂ� ˙ÙÒÂ˙·Â
xiacd ipeiv

תר"א17. בשנת החמה ובברכת תקמ"ח, בשנת נולד פלאג'י ר' הגאו�

איהו כמ"ש תקע"ג בשנת הגרח"פ בירכה לכ� וקוד� שני�. נ"ג ב� היה

היר"ח הגאו� זקני מר ע� זו ברכה שבירכו ע"ג) קיט (ד	 לב חקקי בשו"ת

ברכת קוד� אחת שנה הגרח"פ, נפטר תרכ"ח בשנת ע"ש. לב, חקרי בעל

תרכ"ט. שבשנת החמה

שהחיינו18. מברכי� שאי� למה טע� כתב לד) (סי' סופר כתב בתשו'

החמה כאור הלבנה אור והיה כו), (ל, בישעיה שנאמר לפי החמה, בברכת

עמו שבר את ה' חבוש ביו� הימי� שבעת כאור שבעתיי� יהיה החמה ואור

שא� המאורות אור הוספת את בנו תולה שהנביא נמצא ירפא. מכתו ומח�

מעשינ את ונתק� עודנטיב וכל עמו, שבר את ה' יחבוש בתשובה ונחזור ו

הלבנה ברכת ובעת אור�, חסרו� הגורמי� אנו בתשובה שבי� אנו שאי�

לבר� לנו אי� ולכ� מעשינו, לתק� הספקנו שלא בצערינו נזכרי� אנו והחמה

ברז"ה כיו"ב וע"ע ע"ש. סי"ב). שה (סי' יו"ד בש"ע כיו"ב כמ"ש שהחיינו

ע"ש. פסחי�), (סו	

משו� עליה שהחיינו מברכי� שאי� כתב צ) סי' (או"ח שיק ובמהר"�

שהחיינו לבר� שאי� רכט) (סימ� דוד בשבילי וכ"ה בחידושה. היכר שאי�

סק"ג) סו	 רכט (סי' סופר חיי� בתורת וכ"כ גלויה. תועלת בה שאי� כיו�

יצחק מנחת בשו"ת וע"ע צ). (עמ' טיקוצ'ינסקי וברכתה החמה תקופת ובס'

טו). סי' (ח"ח

והעלה זה, טע� על להשיב כתב לא) (סימ� פוגלמ� מרדכי בית ובשו"ת

כט) סו"ס (או"ח הב"ח על הסתמ� וג� החמה. בברכת שהחיינו לבר� שיש

ובחזו"ע ע"ש. שהחיינו, לבר� יכול בלבו שמחה מרגיש א� הספק על שג�

סברי דלא האחרו' דרבי� מוסכמי�, הב"ח דברי שאי� ע"ד העיר תפג) (עמ'

ה) (ס"ס נטע עול� חיי בתשו' שג� וא	 נ). סי' או"ח ח"ד יבי"א (ראה ליה

וביר� תרפ"ה, ניס� י"ד ד' ביו� מעשה ועשה הב"ח על ג"כ שהסתמ�

(סי' ש� עליו לחלוק כתב הראג'צובי הגאו� הנה החמה, ברכת ע� שהחיינו

על שהחיינו ברכת דשאני החמה, ברכת ע� שהחיינו לבר� שאי� וסבר ו)

ע"ש. ההנאה, משו� שהוא חדש פרי

אות19. ב סי' ברכות (מע' ובשד"ח ע"ג), ב (ד	 לב ישרי בספר וכ"כ

א). (אות גאגי� נפש ובשמח וג�), ד"ה יח

וכ"כ20. זו, ברכה יבר� לא דאונ� ח) אות רכט (סי' חיי� ברוח וכ"כ

ח). (ס"ק ובכה"ח וג�) ד"ה יח אות ב סי' ברכות (מע' בשד"ח
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idie�ÂÎ Â�È„È ‰˘ÚÓÂ Â�ÈÏÚ Â�È‰Ï‡ '‰ ÌÚ�Â�È„È ‰˘ÚÓÂ Â�ÈÏÚ ‰�
.ÂÙÂÒ „Ú ,'ÂÎÂ ¯Ó‡Â ·ÂËÏ ¯ÂÎÊ ‡È·�‰ Â‰ÈÏ‡ Á˙Ù .Â‰��ÂÎ

.dxez˙È˘‡¯· ¯„Ò[„È ,‡]ÚÈ˜¯· ˙Â¯Â‡Ó È‰È ÌÈ‰Ï‡ ¯Ó‡ÈÂ :
ÌÈ„ÚÂÓÏÂ ˙Â˙Â‡Ï ÂÈ‰Â ‰ÏÈÏ‰ ÔÈ·Â ÌÂÈ‰ ÔÈ· ÏÈ„·‰Ï ÌÈÓ˘‰
È‰ÈÂ ı¯‡‰ ÏÚ ¯È‡‰Ï ÌÈÓ˘‰ ÚÈ˜¯· ˙Â¯Â‡ÓÏ ÂÈ‰Â .ÌÈ�˘Â ÌÈÓÈÏÂ
ÏÂ„‚‰ ¯Â‡Ó‰ ˙‡ ÌÈÏÂ„‚‰ ˙Â¯Â‡Ó‰ È�˘ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ˘ÚÈÂ .ÔÎ
.ÌÈ·ÎÂÎ‰ ˙‡Â ‰ÏÈÏ‰ ˙Ï˘ÓÓÏ ÔË˜‰ ¯Â‡Ó‰ ˙‡Â ÌÂÈ‰ ˙Ï˘ÓÓÏ
ÌÂÈ· ÏÂ˘ÓÏÂ .ı¯‡‰ ÏÚ ¯È‡‰Ï ÌÈÓ˘‰ ÚÈ˜¯· ÌÈ‰Ï‡ Ì˙Â‡ Ô˙ÈÂ
·¯Ú È‰ÈÂ .·ÂË ÈÎ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯ÈÂ Í˘Á‰ ÔÈ·Â ¯Â‡‰ ÔÈ· ÏÈ„·‰ÏÂ ‰ÏÈÏ·Â

.ÈÚÈ·¯ ÌÂÈ ¯˜· È‰ÈÂ

.mi`iap‡"Ï ‡ÈÓ¯È[ËÏ-„Ï ÌÈ˜ÂÒÙ]¯Â‡Ï ˘Ó˘ Ô˙Â� '‰ ¯Ó‡ ‰Î :
ÂÓ‰ÈÂ ÌÈ‰ Ú‚Â¯ ‰ÏÈÏ ¯Â‡Ï ÌÈ·ÎÂÎÂ Á¯È ˙Â˜Á ÌÓÂÈ
Ì‚ '‰ Ì‡� È�ÙÏÓ ‰Ï‡‰ ÌÈ˜Á‰ Â˘ÂÓÈ Ì‡ .ÂÓ˘ ˙Â‡·ˆ '‰ ÂÈÏ‚
Â„ÓÈ Ì‡ '‰ ¯Ó‡ ‰Î .ÌÈÓÈ‰ ÏÎ È�ÙÏ ÈÂ‚ ˙ÂÈ‰Ó Â˙·˘È Ï‡¯˘È Ú¯Ê
Ú¯Ê ÏÎ· Ò‡Ó‡ È�‡ Ì‚ ‰ËÓÏ ı¯‡ È„ÒÂÓ Â¯˜ÁÈÂ ‰ÏÚÓÏÓ ÌÈÓ˘
‰˙�·�Â '‰ Ì‡� ÌÈ‡· ÌÈÓÈ ‰�‰ .'‰ Ì‡� Â˘Ú ¯˘‡ ÏÎ ÏÚ Ï‡¯˘È
ÏÚ Â„‚� ‰„Ó‰ Â˜ „ÂÚ ‡ˆÈÂ .‰�Ù‰ ¯Ú˘ Ï‡��Á Ï„‚ÓÓ '‰Ï ¯ÈÚ‰
˙ÂÓ„˘‰ ÏÎÂ Ô˘„‰Â ÌÈ¯‚Ù‰ ˜ÓÚ‰ ÏÎÂ .‰˙ÚÂ‚ ·Ò�Â ·¯‚ ˙Ú·‚
˘˙�È ‡Ï '‰Ï ˘„˜ ‰Á¯ÊÓ ÌÈÒÂÒ‰ ¯Ú˘ ˙�Ù „Ú ÔÂ¯„˜ ÏÁ� „Ú

.ÌÏÂÚÏ „ÂÚ Ò¯‰È ‡ÏÂ

.miaezkÂ"Ï˜ ÌÈÏ‰˙[Ë-‡ ÌÈ˜ÂÒÙ]ÌÏÂÚÏ ÈÎ ·ÂË ÈÎ '‰Ï Â„Â‰ :
Â„Â‰ .Â„ÒÁ ÌÏÂÚÏ ÈÎ ÌÈ‰Ï‡‰ È‰Ï‡Ï Â„Â‰ .Â„ÒÁ
ÈÎ Â„·Ï ˙ÂÏÂ„‚ ˙Â‡ÏÙ� ‰˘ÂÚÏ .Â„ÒÁ ÌÏÂÚÏ ÈÎ ÌÈ�Â„‡‰ È�Â„‡Ï
ı¯‡‰ Ú˜Â¯Ï .Â„ÒÁ ÌÏÂÚÏ ÈÎ ‰�Â·˙· ÌÈÓ˘‰ ‰˘ÂÚÏ .Â„ÒÁ ÌÏÂÚÏ
.Â„ÒÁ ÌÏÂÚÏ ÈÎ ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ¯Â‡ ‰˘ÂÚÏ .Â„ÒÁ ÌÏÂÚÏ ÈÎ ÌÈÓ‰ ÏÚ
ÌÈ·ÎÂÎÂ Á¯È‰ ˙‡ .Â„ÒÁ ÌÏÂÚÏ ÈÎ ÌÂÈ· ˙Ï˘ÓÓÏ ˘Ó˘‰ ˙‡

.Â„ÒÁ ÌÏÂÚÏ ÈÎ ‰ÏÈÏ· ˙ÂÏ˘ÓÓÏ

mylÂÓÈÁ¯Â ÂÓÈÁ¯Â ÂÏÈÁ„· ‰È˙�ÈÎ˘Â ‡Â‰ ÍÈ¯· ‡˘„Â˜ „ÂÁÈ
,Ï‡¯˘È ÏÎ Ì˘· ÌÈÏ˘ ‡„ÂÁÈ· ‰"Â· ‰"È Ì˘ ‡„ÁÈÏ ÂÏÈÁ„Â
Â�Ï Â�˜˙˘ ÂÓÎ ,‰˙ÙÂ˜˙· ‰ÓÁ‰ ˙È‡¯ ÏÚ Í¯·Ï ÌÈ‡· Â�Á�‡ ‰�‰
Â�Á�‡Â .ÔÂÈÏÚ ÌÂ˜Ó· ‰˘¯˘ ˙‡ Ô˜˙ÏÂ ,‰Î¯·Ï Ì�Â¯ÎÊ Â�ÈÓÎÁ
ÏÎ ÔÂ„‡ ÌÈ˘ÚÓ‰ ÏÎ ÔÂ·¯ ‡Â‰ ‰˙‡˘ Â�ÎÏÓ ÍÓ˘ ¯‡ÙÏ ÌÈ�ÂÂÎÓ
ÌÈÓ˘ ‰ËÂ� ÌÈÂÁ˙˘Ó ÍÏ ÌÈÓ˘‰ ‡·ˆÂ ,ÌÈ�Â˙Á˙Â ÌÈ�ÂÈÏÚ ÌÈÓÏÂÚ‰
Â�ÈÏÚ ÌÈÏ·˜Ó Â�Á�‡Â .‰ÓÁ È¯‰Ê ˙ÏÚÙÂ ˙Â�ÈÎ‰ ¯˘‡ ,ı¯‡ „ÒÂÈÂ
Í˙Â‰Ï‡Â Í˙Â�„‡ ˙Â¯Â„‰ ÏÎ ÛÂÒ „Ú Â�Ú¯Ê Ú¯Ê ÏÚÂ Â�Ú¯Ê ÏÚÂ
˙Ó‡· Í„·ÚÏÂ Í�Âˆ¯Î Í�Âˆ¯ ˙Â˘ÚÏ ,Í„ÁÈÂ Í˙‡¯ÈÂ Í˙·‰‡Â ,˘"˙È
˙ÂÈÈÂ‡¯‰ ˙Â�ÂÂÎ‰ ÏÎ· Â��ÂÂÈÎ ÂÏ‡Î ÂÊ ‰Î¯· ÍÈ�ÙÏ ‰ÏÚÈÂ .ÌÏ˘ ··Ï·
Â�È‰Ï‡ Â�Ï ‡¯· ¯Â‰Ë ·Ï .ÍÓ˘ ˙‡ ‰‡¯ÈÏÂ ‰·‰‡Ï Â�··Ï „ÁÈÂ .ÔÈÂÎÏ
ÌÈÚ¯ ÌÈ¯˜ÓÂ ÌÈÚ‚Ù ÏÎÓ Â�ÏÈˆ‰Â Â�¯Ó˘Â .Â�·¯˜· ˘„Á ÔÂÎ� ÁÂ¯Â
ÏÎ·Â ‰Ú˘Â ‰Ú˘ ÏÎ·Â ÌÂÈÂ ÌÂÈ ÏÎ· ‰Ê ¯ÂÊÁÓ· ‡·Ï ÌÈ˘„Á˙Ó‰
.ÛÁ¯È ÂÈÏÊÂ‚ ÏÚ Â�˜ ¯ÈÚÈ ¯˘�Î ,Â�¯È˙Ò˙ ÍÈÙ�Î Ïˆ·Â .Ú‚¯Â Ú‚¯
ÌÈ‰Ï‡ ‰·È˘Â ‰�˜Ê „Ú Ì‚Â .ÌÏÂÚ „ÚÂ ‰˙ÚÓ Â�‡Â·Â Â�˙‡ˆ ¯ÂÓ˘Â
˙‡ ‰¯¯ÂÚÂ .Í˙¯Â·‚ ‡·È ÏÎÏ ¯Â„Ï ÍÚÂ¯Ê „È‚‡ „Ú È�·ÊÚ˙ Ï‡
Ô˜˙Ï ÔÂ˙¯ÎÈ ˙Â¯Î ÌÈÏÈÏ‡‰Â ,ı¯‡‰ ÔÓ ÌÈÏÂÏ‚ ¯È·Ú‰Ï Í˙¯Â·‚
,ÌÈÏÈÏ‡· ÌÈÏÏ‰˙Ó‰ ÏÒÙ È„·ÂÚ ÏÎ Â˘Â·È .È„˘ (Í)˙ÂÎÏÓ· ÌÏÂÚ

˙‡ˆÎ ÂÈ·‰Â‡Â .'‰ Í·ÈÂ‡ ÏÎ Â„·‡È .˘Ó˘Ï ‰Ó„˜ ÌÈÂÁ˙˘Ó ‰Ó‰Â
ÍÂÙ‰‡ Ê‡ ÈÎ ,·Â˙Î˘ ‡¯˜Ó Â�È‰Ï‡ '‰ Â�Ï ÌÈÈ˜Â .Â˙¯Â·‚· ˘Ó˘‰

„Á‡ ÌÎ˘ Â„·ÚÏÂ '‰ Ì˘· ÌÏÎ ‡¯˜Ï ‰¯Â¯· ‰Ù˘ ÌÈÓÚ Ï‡‰È�Ùˆ]

[Ë ,‚ÂÓ˘Â „Á‡ '‰ ‰È‰È ‡Â‰‰ ÌÂÈ· ı¯‡‰ ÏÎ ÏÚ ÍÏÓÏ '‰ ‰È‰Â .
„Á‡[Ë ,„È ‰È¯ÎÊ]È¯Âˆ '‰ ÍÈ�ÙÏ È·Ï ÔÂÈ‚‰Â ÈÙ È¯Ó‡ ÔÂˆ¯Ï ÂÈ‰È .

Ô‚ÓÂ ˘Ó˘ ÈÎ .˘Ó˘Â ¯Â‡Ó ˙Â�ÈÎ‰ ‰˙‡ ‰ÏÈÏ ÍÏ Û‡ ÌÂÈ ÍÏ .ÈÏ‡Â‚Â
.ÌÈÓ˙· ÌÈÎÏÂ‰Ï ·ÂË Ú�ÓÈ ‡Ï '‰ Ô˙È „Â·ÎÂ ÔÁ ÌÈ‰Ï‡ '‰

yixn)ÏÈ‡Â Ô‡ÎÓ .ÈÏ˘Ó ˙ÙÒÂ˙ ÔÚÎ „ÚÂ·Â˙Î ,Ú·¯‡ È‰‚� „Ú Í
„ÒÁ ·¯‰ Ì˘Ó ÌÈÈÁ‰ ˙¯˙Ú ¯ÙÒ· Ï"Ê ¯"‰ÂÓ ÁÒÂ�·

.(˜"˜ Á¯ÊÈ ¯˜· ¯ÙÒ·Â ,Ï"Ê ÌÈÙÏ‡Ï
iÍÂ‡¯.ÌÈ¯Â„ ¯Â„ Á¯È È�ÙÏÂ ˘Ó˘ ÌÚ[ה עב, �[תהלי

dÂ�È„Â.ÍÈ˙Â‡ÏÙ� Â¯ÙÈÒ ÍÓ˘ ·Â¯˜Â Â�È„Â‰ ÌÈ‰Ï‡ ÍÏ[· ,‰Ú Ì˘]

e‰Á¯ÊÌ˙˘ÙÂ Ì˙‡ˆÈÂ ‰ÈÙ�Î· ‡Ù¯ÓÂ ‰˜„ˆ ˘Ó˘ ÈÓ˘ È‡¯È ÌÎÏ
.˜·¯Ó ÈÏ‚ÚÎ[Î ,‚ ÈÎ‡ÏÓ]

dÂ„È‚.Â„Â·Î ÌÈÓÚ‰ ÏÎ Â‡¯Â Â˜„ˆ ÌÈÓ˘‰[Â ,Êˆ ÌÈÏ‰˙]

dielldÏÎ Â‰ÂÏÏ‰ .ÌÈÓÂ¯Ó· Â‰ÂÏÏ‰ ÌÈÓ˘‰ ÔÓ '‰ ˙‡ ÂÏÏ‰
ÏÎ Â‰ÂÏÏ‰ Á¯ÈÂ ˘Ó˘ Â‰ÂÏÏ‰ .ÂÈ‡·ˆ ÏÎ Â‰ÂÏÏ‰ ÂÈÎ‡ÏÓ
ÂÏÏ‰È .ÌÈÓ˘‰ ÏÚÓ ¯˘‡ ÌÈÓ‰Â ÌÈÓ˘‰ ÈÓ˘ Â‰ÂÏÏ‰ .¯Â‡ È·ÎÂÎ
[‡ÏÂ] Ô˙� ˜Á ÌÏÂÚÏ „ÚÏ Ì„ÈÓÚÈÂ .Â‡¯·�Â ‰Âˆ ‡Â‰ ÈÎ '‰ Ì˘ ˙‡

.¯Â·ÚÈ
jexa.˙È˘‡¯· ‰˘ÚÓ ‰˘ÂÚ ÌÏÂÚ‰ ÍÏÓ Â�È˜Ï‡ '‰ ‰˙‡

¯È˘ .‡¯ÈÓ‚ „Ú ,'ÂÎÂ Ï‡ „Â·Î ÌÈ¯ÙÒÓ ÌÈÓ˘‰ „Â„Ï ¯ÂÓÊÓ Áˆ�ÓÏ
.‡¯ÈÓ‚ „Ú ,'ÂÎÂ ÌÈ¯‰‰ Ï‡ È�ÈÚ ‡˘‡ ˙ÂÏÚÓÏ

zekxaÍÂ¯· ¯ÓÂ‡ ‰˙ÙÂ˜˙· ‰ÓÁ ‰‡Â¯‰ ¯"˙ :·"Ú Ë"� Û„
‡ÈÈ�Ó˙ ÏÎ ÈÈ·‡ ¯Ó‡ ,ÈÂ‰ ˙ÓÈ‡Â .˙È˘‡¯· ‰˘ÚÓ ‰˘ÂÚ
‡˙¯Â‡·Â ,È‡˙·˘· ÔÒÈ� ˙ÙÂ˜˙ ‰ÏÙ�Â ,¯ÂÊÁÓ ¯„‰Â ,ÔÈ�˘ ÔÈ¯˘ÚÂ

.(ÈÏ˘Ó ‰Ê Ì‚) Ú·¯‡ È‰‚� ˙Ï˙„
`ziixa‰ÏÂ·Ê „ÓÚ Á¯È ˘Ó˘ ,‰¯È˘ ¯ÓÂ‡ ˘Ó˘ :‰¯È˘ ˜¯Ù„

È¯Â‡ ÈÓÂ˜ ¯ÓÂ‡Â ,Í˙È�Á ˜¯· ‰‚Â�Ï ÂÎÏ‰È ÍÈˆÁ ¯Â‡Ï
.Á¯Ê ÍÈÏÚ '‰ „Â·ÎÂ Í¯Â‡ ‡· ÈÎ

zxin`‰·Â˘˙‰ ÛÂÒ· Ï"Ê ¯ÙÂÒ Ì˙Á ·¯‰ Â‡È·‰ ÁÒÂ�
˙¯ÎÊ�‰21:

l`Â·ÂËÂ ÂÏ„‚ .‰Ó˘�‰ ÏÎ ÈÙ· Í¯Â·ÓÂ ÍÂ¯· .ÌÈ˘ÚÓ‰ ÏÎ ÏÚ ÔÂ„‡
˙ÂÈÁ ÏÚ ‰‡‚˙Ó‰ .Â„Â‰ ÌÈ··ÂÒ ‰�Â·˙Â ˙Ú„ .ÌÏÂÚ ‡ÏÓ
„ÒÁ .Â‡ÒÎ È�ÙÏ ¯Â˘ÈÓÂ ˙ÂÎÊ .‰·Î¯Ó‰ ÏÚ „Â·Î· ¯„‰�Â .˘„˜‰

.Â„Â·Î ‡ÏÓ ÌÈÓÁ¯Âúåøåàî íéáåè˙Ú„· Ì¯ˆÈ .Â�È˜Ï‡ Ì‡¯·˘
.Ï·˙ ·¯˜· ÌÈÏ˘ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï .Ì‰· Ô˙� ‰¯Â·‚Â ÁÎ .ÏÎ˘‰·Â ‰�È··
Ì˙‡ˆ· ÌÈÁÓ˘ .ÌÏÂÚ‰ ÏÎ· ÌÂÈÊ ‰‡� ‰‚Â� .ÌÈ˜ÈÙÓÂ ÂÈÊ ÌÈ‡ÏÓ
.ÂÓ˘Ï ÌÈ�˙Â� „Â·ÎÂ ¯‡Ù .Ì‰È�Â˜ ÔÂˆ¯ ‰ÓÈ‡· ÌÈ˘ÂÚ .Ì‡Â·· ÌÈ˘˘

.Â˙ÂÎÏÓ ¯ÎÊÏ ‰�¯Â ‰Ï‰ˆøåà çøæéå ùîùì àø÷˙¯Âˆ ÔÈ˜˙‰Â ‰‡¯ .
˙ÂÈÁÂ ÌÈÙ¯˘ ‰ÏÂ„‚Â ˙¯‡Ù˙ .ÌÂ¯Ó ‡·ˆ ÏÎ ÂÏ ÌÈ�˙Â� Á·˘ .‰�·Ï‰
ÌÈÓ˘· Â�ÎÏÓ ¯‡Ù˙È Í¯ÎÊÂ ˘„˜˙È Â�È˜Ï‡ '‰ ÍÓ˘ .˘„˜‰ È�ÙÂ‡Â

ÏÚÂ ,Í„È ‰˘ÚÓ Á·˘ ÏÎ ÏÚ ,˙Á˙Ó ı¯‡‰ ÏÚÂ ÏÚÓÓøåà éøåàî
.‰ÏÂ„‚ ‰�ÂÎ· ,ÂÙÂÒ „Ú ,'ÂÎÂ Á·˘Ï Â�ÈÏÚ .‰ÏÒ ÍÂ¯‡ÙÈ ‰Ó‰ ˙¯ˆÈ˘

.Ï‡¯˘È ÏÚ ˘È„˜ .'ÂÎÂ ‡ÈÈ˘˜Ú Ô· ‡ÈÈ��Á '¯

xiacd ipeiv

אל21. פיוט אמרנו בראשית' מעשה 'עושה ברכת ואחר השמי�, מ� ה' את הללו אמרנו הברכה שקוד� וז"ל, כתב נו) סו"ס (או"ח חת"ס בתשובת

מספרי� השמי� מזמור הקדי� ורבינו עכ"ל. וקדיש. לשבח, עלינו ואח"כ אל. כבוד מספרי� השמי� מזמור ואח"כ הקודש. וחיות עד המעשי�, כל על אדו�

טפי. דעדי	 דסבר אדו�, אל לפיוט
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micenÍÓ˘Ï ˙Â‡„Â‰Â ˙ÂÎ¯· .Í˙¯‡Ù˙ Ì˘Ï ÌÈÏÏ‰ÓÂ ÍÏ Â�Á�‡
˜Â Â�˙ÈÈÁ‰˘ ÏÚ ˘Â„˜‰Â ÏÂ„‚‰,‰Ê‰ ÌÂÈ‰ Â�˙Ú‚‰Â Â�˙ÓÈÈ

È˜Ï‡Â Â�È˜Ï‡ '‰ ÍÈ�ÙÏÓ ÔÂˆ¯ È‰ÈÂ .ÍÈ�ÙÏ ÂÊ ‰‡„Â‰ ˙Î¯· Í¯·Ï
ÈÁ‰ Ï‡‰ ÔÎ ,‰Ê‰ ÌÂÈ· ‰ÓÁ‰ ˙Î¯· Í¯·Ï Â�˙ÈÎÈÊ˘ Ì˘Î˘ Â�È˙Â·‡
Í¯·Ï Â�ÎÊ˙Â Â��Á˙Â Â�ÓÈÈ˜˙Â Â�ÈÈÁ˙ ÔÎ ,ÂÈ‡Â¯· ÏÎÏ ·ÈËÓ‰Â ·ÂË‰
ÌÈÁÓ˘ ,ÌÂÏ˘Ï Â�ÈÏÚ ˙Â‡·‰ ˙Â¯Á‡‰ ‰ÓÁ‰ ˙ÂÙÂ˜˙Ï ÂÊ ‰Î¯·
,ÌÂÏ˘ Ï˘ ÌÈÈÁ ,ÌÈÎÂ¯‡ ÌÈÈÁ Â�Ï Ô˙Â ,Í˙„Â·Ú· ÌÈ˘˘Â Í¯ÈÚ ÔÈ�··
Ï˘ ÌÈÈÁ ,‰·ÂË ‰Ò�¯Ù Ï˘ ÌÈÈÁ ,‰Î¯· Ï˘ ÌÈÈÁ ,‰·ÂË Ï˘ ÌÈÈÁ
‰˘Â· Ì‰· ÔÈ‡˘ ÌÈÈÁ ,‡ËÁ ˙‡¯È Ì‰· ˘È˘ ÌÈÈÁ ,˙ÂÓˆÚ ıÂÏÈÁ
Â�· ‡‰˙˘ ÌÈÈÁ ,Í˙‡¯ÈÏÂ Í˙„Â·ÚÏ „Â·ÎÂ ¯˘ÂÚ Ï˘ ÌÈÈÁ ,‰ÓÈÏÎÂ
Í˙„Â·ÚÏ ‰·ÂËÏ Â�·Ï ˙ÂÏ‡˘Ó ‡ÏÓ˙˘ ÌÈÈÁ ,‰Ó˘Ï ‰¯Â˙ ˙·‰‡
ÏÚ Â·˙Î˘ ‡¯˜Ó Â�· ÌÈÈ˜˙Â ,ÍÁÈ˘Ó È�Ù ˙Â‡¯Ï Â�ÎÊ˙Â ,Í˙‡¯ÈÏÂ

Í‡È·� È„È[ÂÎ ,Ï ‰ÈÚ˘È]‰ÓÁ‰ ¯Â‡Î ‰�·Ï‰ ¯Â‡ ‰È‰Â ,äîçä øåàå
íéúòáù äéäé,ÂÓÚ ¯·˘ ˙‡ '‰ ˘Â·Á ÌÂÈ· ,ÌÈÓÈ‰ ˙Ú·˘ ¯Â‡Î

.‡"·· ÔÂˆ¯ È‰È ÔÎ .‡Ù¯È Â˙ÎÓ ıÁÓÂ

`cedn‡�‡ Á·˘ÓÂ22Â�ÚÈ‚‰ ÏÂ„‚‰ Â„ÒÁ· ¯˘‡ ‡ÈÓ˘·„ ‡�Â·‡Ï
,‰¯ÈˆÈÏ Ë"Î¯˙‰ ˙�˘ ÔÒÈ� Â"Î ˙·˘· '„ ÌÂÈ ,‰Ê‰ ÌÂÈÏ
ÍÏÓ ˙¯„‰ ÌÚ ·¯· ,˙ÂÎÏÓÂ Ì˘· ‰¯·Â ‰ÎÊ ‰ÓÁ‰ ˙Î¯· Â�Î¯·Â
Â�ÎÊÈ ÂÈÓÁ¯· ‡Â‰ .ÍÈ�ÙÏ ¯„ÂÒÓ‰ ÊÏ‰ ¯„Ò‰ ÏÎÎ ,ÌÏÂÚ Ï˘ ÂÎÏÓ
‰ÓÎ „ÂÚ ÂÊ ‰Î¯· Í¯·ÏÂ ,˘"˙È Â˙„Â·ÚÏ ˙Â·¯ ÌÈ�˘Â ÌÈÓÈ Í¯Â‡Ï

:ÔÂˆ¯ È‰È ÔÎ ÔÓ‡ .‰·ÂË‰ ı¯‡‰ ÏÚ ÌÈÓÚÙ[ד חלק [השמטות

�˜Â‰י ÔÎ ÏÚ'Â ,'Á·˘Ï Â�ÈÏÚ' ÁÒÂ� ¯ÓÂÏ ‰Ê‰ ¯„Ò· È˙·˙Î˘ ‰Ó
Ï"Ê ‡"„ÈÁ ÌÒ¯ÂÙÓ‰ ·¯‰ Â¯Â„· ÏÂ„‚Ï Â�È‡¯ ÈÎ Ì‚‰ ,'ÍÏ

Ú·ˆ‡· ‰¯ÂÓ ¯ÙÒ·(ˆ˜ ˙Â‡ Â ÔÓÈÒ)ÌÈ‚‰Â�‰ ÏÚ ‡ÁÂÓ‡ Â‰Ï ÈÁÓ„
˙Î¯· ¯Á‡ ,È„˘ ˙ÂÎÏÓ· „Ú ÍÏ ‰Â˜� ÔÎ ÏÚ Á·˘Ï Â�ÈÏÚ ¯ÓÂÏ
Ì˘ ¯È‰Ê‰Â ,˙Ú„ ÈÏ·· ˙Â¯ÈÈÚ ‰ÊÈ‡· ÔÎ Ë˘Ù˙�˘ ·˙ÎÂ ,‰�·Ï‰
ÈÈ„Â .ÔÈ·È ÏÈÎ˘Ó‰Â ,ÌÎÈÏÚ ÌÂÏ˘ ¯Ó‡È Ï‡ÚÓ˘È '¯ È·„ ‡�˙ ¯Á‡„
ÌÂ˘ ‚‰�È ‡Ï˘ ,ÏÂ„‚ ÏÏÎ ‰Ê ¯ÂÓ ÔÏ ÏÈÈÎÂ ıÈÓ‡ ¯ˆ˜· ÂÊ ‰¯Ú‰·
,ÌÈÈ˙Ó‡‰ Ï"Ê È"¯‡‰ È·˙ÎÓ Â‡ Ï"Ê¯Ó ‚‰�Ó‰ ˘¯Â˘ Ú„È˘ „Ú ¯·„
ÈÓˆÚ È˙Ú�Ó ‡Ï ‰Ê ÏÎ ÌÚÂ .Î"Ú ,‚‰�ÓÏ ¯˜ÈÚÎ ÌÚË Ú„È˘ Â‡
‡Â‰˘ Ï"Ê ¯ÙÂÒ Ì˙Á ¯È‰·‰ ¯ÙÒ· ‡ˆÓ� ¯·Î ÔÚÈ ,‰Ù Â¯„ÒÏÓ
‰˘ÚÓ ÔÎ ‰˘ÚÂ ,‰ÓÁ‰ ˙Î¯·Ï ÍÂÓÒ· ‰Ê ÁÒÂ� ¯ÓÂÏ ¯„ÈÒ Ï"Ê
È˜ÂÙ‡Ï ‡˙‡„ ¯˘Ù‡„ Ë˘Ù‰ Ù"Ú ÌÚË Â· ˘È„ Ì‚ ‰ÓÂ .ÂÓˆÚ·

˙ÂÎ¯·„ Â"Ù ‡˙ÙÒÂ˙· ˙¯ÎÊÂÓ‰ ‰„Â‡È '¯ ˙¯·Ò[È ‰ÎÏ‰]Í¯·Ó‰„
‰"‰Ï ÔÈÈÚÂ .˙ÂÒÂ¯Â˜ÈÙ‡ Í¯„ Â�ÈÈ‰Â ,˙¯Á‡ Í¯„ ÂÊ È¯‰ ‰ÓÁ‰ ÏÚ

‰Î¯· ˜ÈÊÁÓ· Ï"Ê ‡"„ÈÁ[Ë ˙Â‡ ÛÂÒ],‰ÈË˘ÙÎ Â�ÈÈ‰ Â‡Ï„ ˘¯ÈÙ˘
„ÂÓÏ˙· ÌÈ‡·ÂÓ‰ ÈÈ·‡ È¯·„Â ‡˙ÈÈ¯· „‚� ‰È˙ÂÂÎ Ï"È˜ ‡Ï„ „ÂÚÂ
˙Î¯· ÌÈÎ¯·Ó Â�‡˘ ‰˙Ú ÔÎÏÂ .·"˘Ú ,Ï"Ê ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ÏÎÓ ÌÎÒÂÓ
Â�Á�‡˘Â ,Â�È¯ˆÂÈ ˙‡ ¯‡ÙÏÂ Á·˘Ï ‰Ê ÁÒÂ� ¯ÓÂÏ ÍÈÈ˘ ,‰ÓÁ‰

È˘¯˘Â Ê"Ú‰ ˙Â�‚· Ì˘ ÌÈ¯·„Ó Â�‡Â ,‡˜Â„ Í¯·˙È ÂÏ ÌÈÂÁ˙˘Ó
˙ÂÒÂ¯Â˜ÈÙ‡ Í¯„ Â�È‡ Â�Î¯·˘ ‰ÓÁ‰ ˙Î¯·„ ˙Â¯Â‰Ï ,˙ÂÙÈÏ˜‰
Á·˘· ˜¯ ,‰Á·˘· ÌÈ¯ÙÒÓ ÔÈ‡Â ,‰ÓÁÏ ÌÈÂÁ˙˘Ó Â�‡ ÔÈ‡ ÈÎ ,Â"Á
‡Â‰˘ ,ÌÈ˘Â„˜‰ ÂÈ˙¯˘ÓÓ „Á‡ ˙¯˘Ó ‡Ï‡ Â�È‡ ˘Ó˘‰Â ,ÏÎ‰ ÔÂ„‡
,Â�Â„‡Ï ‰ÂÁ˙˘ÓÂ Ú¯ÂÎ ·¯Ú·Â ÌÂÈ‰ ÏÎ ÌÂ˜Ó Ï˘ Â˙Â¯È˘ ‰˘ÂÚ
,Â�ÎÏÓ „Â‰ ˙‡ ¯‡ÙÏÂ Á·˘Ï ¯ÎÊ�‰ „ÂÁÈ Ì˘Ï ÁÒÂ�· È˙�˜˙ ‰ÊÏÂ
Â�‡˘ ˙Â¯Â‰Ï ,'ÂÎÂ ÏÒÙ È„·ÂÚ ÏÎ Â˘Â·ÈÂ ,ÔÂ˙¯ÎÈ ˙Â¯Î ÌÈÏÈÏ‡‰Â
,˙È˘‡¯· ‰˘ÚÓ ‰˘ÂÚ ‡Â‰˘ Í¯·˙È ÂÓ˘· Í¯·Ï ‰ÓÁ‰ ÏÚ ÌÈÎ¯·Ó
‰ÏÂ„‚‰ ÔÈÏÂ˙ Â�‡Â ,˙ÂÒÂ¯Â˜ÈÙ‡ Í¯„ ‰Ê˘ ,‰ÓÁÏ ÌÈÁ·˘Ó Â�‡ ÔÈ‡Â
'‰ ÍÓ˘ Î"‚ ¯„ÒÏ È˙ÙÒÂ‰˘ ‰Ó Î"‚ ÍÈÈ˘ Ê"ÈÙÏÂ .ÏÂÎÈ·Î ‰ÈÏÚ··
¯‡ÙÏ ÔÈ‡˘ ˙Â¯Â‰Ï ,˙¯ˆÈ˘ ¯Â‡ È¯Â‡Ó ÏÚÂ ,'ÂÎÂ ˘„˜˙È Â�È‰Ï‡
ÌÏÂÚ ‚È‰�‰Ï ÂÈ˙¯˘ÓÓ „Á‡ ‡Ï‡ Â�È‡ ˘Ó˘‰Â ,ÏÎ‰ ¯ˆÂÈÏ ‡Ï‡

.ÔÂ˙Á˙‰

ipaeìàåîù„ ¯Ó‡ ‡Â‰‰ Â"È‰˙Î¯· ¯Á‡ Â�ÈÏÚ ˙¯ÈÓ‡Ï ÌÚË ˘È
,ÂÁÈ¯È ˙ÓÁÏÓ ÏÚ Â�ÈÏÚ ˙¯ÈÓ‡ Ô˜È˙ Ú˘Â‡È„ ÔÂÈÎ„ ,‰ÓÁ‰

˙È˘‡¯· ˙„‚‡· ‡˙È‡Â[‡ ˙Â‡ ‚� ˜¯Ù ,¯·Â· 'Â„‰Ó]ËÂ˜ÏÈ· ‡·Â‰ ,
Ï‡ÂÓ˘23Í˙Ó‡ È�Ú· ‰‡¯˙ ‰‡¯ Ì‡ ˘Â¯ÈÙ·˙Â‡ ‚"�Ù ˙È˘‡¯· ˙„‚‡]

[‚„‚�Î ÏÁ¯ ÂÊ ˙ÈÚÈ·¯‰ ,'ÂÎÂ ˙È˘‡¯· ÈÓÈ 'Ê „‚�Î Ì‰ ˙Â¯˜Ú 'Ê ,
È‰È ÌÈ‰Ï‡ ¯Ó‡ÈÂ ¯Ó‡�˘ ,'ÂÎÂ Á¯ÈÂ ˘Ó˘ Â· ‡¯·� ‰ÓÂ ,'„ ÌÂÈ

˙Â¯Â‡Ó[„È ,‡ ˙È˘‡¯·]ÂÏ ÂÂÁ˙˘‰ Ì‰Â ÏÁ¯ Ï˘ ‰�· ÛÒÂÈ „ÓÚÂ ,
˘Ó˘‰ ‰�‰Â ,¯Ó‡�˘[Ë ,ÊÏ Ì˘]Ï"Ê ÏÂ„‚‰ Ô‰Î‰ ‰ÈÏÚ ¯‡È·Â .Î"Ú ,

‰�Á Í¯Ú ˙ÂÈÙÏ˙ ˘¯„Ó ¯ÙÒ·[‡˘¯Â 'Â„‰Ó ,‡"Ú ËÈ¯ Û„],Â�Â˘Ï ‰ÊÂ
Á¯ÈÂ ˘Ó˘ Â· ‡¯·� ‰ÓÂ ,ÏÁ¯ Ï˘ ‰˙ÂÎÊ· ‰È‰ '„ ÌÂÈ· ‡¯·�˘ ‰Ó
‰ÓÁ „ÈÓÚ‰˘ ÛÒÂÈÓ ‰È‰˘ Ú˘Â‡È ‰�ÓÓ ˙‡ˆÏ „È˙Ú˘ ÏÚ ,ÌÈ·ÎÂÎÂ

ÌÂ„ ÔÂÚ·‚· ˘Ó˘ ¯Ó‡�˘ ,‰�·ÏÂ[·È ,È Ú˘Â‰È]ÔÂÈÎÂ .Î"Ú ,'ÂÎÂ
„ÈÓÚ‰ÏÂ ,ÏÁ¯Ó ˙‡ˆÏ „È˙Ú˘ Ú˘Â‡È ˙ÂÎÊ· ‰È‰ ‰ÓÁ‰ ˙‡È¯·˘
ÁÒÂ� ‰ÓÁ‰ ˙Î¯· ¯Á‡ ¯ÓÂÏ ¯ÈÙ˘ ÍÈÈ˘ ,ÂÁÈ¯È ˙ÓÁÏÓ· ˘Ó˘‰
ÂÏ‡ .˘Ó˘‰ „ÈÓÚ‰ ‰·˘ ÂÁÈ¯È ˙ÓÁÏÓ· Ú˘Â‡È Ô˜È˙˘ Á·˘Ï Â�ÈÏÚ

Â"È‰ ÂÈ¯·„24:[ד חלק [השמטות

miakekeו dzxdha dpal d`exyk ok mb jxan oke
.mzexnynaהרואה בפרק ע"ב,[ברכות]ברייתא נ"ט ד�

אומר כסדר� ומזלות במסילות� וכוכבי� וכו' חמה הרואה ת"ר

סדר הנעל� במדרש חדש ובזוהר ע"כ. בראשית, עושה ברו�

אור יהי בפרשת ע"א]בראשית אומר[יד אלכסנדראי ר' איתא,

ברו� מבר�, מאי לבר�, חייב במסילות� הכוכבי� הרואה

שני� מבר�, אינו אחד כוכב ראה ברקיע, הככבי� את המסדר

ראית ברכת דהרי מוב�, לו אי� ולכאורה ע"ש. וכו', מבר�

ברו� דהיא פלוגתא בלי בברייתא תני במסילות� כוכבי�

אלכסנדראי לר' ומנ"ל וחברותיה, חמה כברכת בראשית עושה

xiacd ipeiv

כג.22. ב, דניאל ע"פ

דהגר"ח23. משמיה מ"ש שכח) (עמ' רב� כרע בספר ועי' נמצא, לא

שליט"א. קנייבסקי

כל24. העתיק החמה) ברכת לסדר בהקדמה ט', חלק (סו	 חמד בשדי

(סו"ס יהוס	 זכר בשו"ת וג� ע"ש. להלכה, עליה� וסמ� בזה רבינו דברי

וברוח ע"ש. בזה, באצבע במורה שפקפק למה לחוש מקו� שאי� כתב קיט)

למ"ש עצמו וסותר החיד"א, לדברי חשש סק"ט) רכט (סי' פלאג'י חיי�

עלינו לומר הנוהגי� על זכות ללמד סק"ג) תכו (סי' הלבנה ברכת בהלכות

חשש שהגרח"פ שנראה כתב תפב) (עמ' ובחזו"ע הלבנה. ברכת אחר לשבח

בד' להיפ� שכתב שכז) (עמ' רב� כרע בספר וראה ע"ש. החיד"א, לד'

והנה ע"ש. כד), הלכה לה (סי' פלאג'י החיי� בכ	 לשונו דקדוק ע"פ הרו"ח,

ובסימ� רכ"ט, שבסי' הרו"ח דברי העתיק ח"י) (ס"ק תכ"ט סי' סופר בכה"ח

מנהג שאי� במקו� דמ"מ כתב ש�, הרו"ח דברי שהביא אחר מז) (ס"ק תכ"ו

ששמע ומבר�) ד"ה ס"ב תכו (סי' הלכה בביאור ועי' ע"ש. עדי	, שוא"ת

שלא לשבח עלינו לומר הלבנה קידוש אחר שנהגו במה טע� דברי מאחד

להחזו"א והנהגות דיני� בליקוט אכ� ע"ש. ללבנה, כבוד נותני� שאנו יטעו

עלינו "לפני התפלה אחר החמה ברכת ביר� שהחזו"א מובא ס"ו) (פ"ז

הזהיר עב) (עמוד וברכתה החמה תקופת בס' ומ"מ ע"ש. לשבח",

אלא השמש, מול אל ישתחוו לא וכו', משתחוי� ואנחנו אל שכשמגיעי�

לצדדי�. עצמ� יצדדו



gztב �סעי רכט יאxiacdסימ�

איירי לא אלכסנדראי ר' ואי לכוכבי�. פרטית ברכה לסדר

וכדמסיי� דערבית, ק"ש שלפני ראשונה ברכה על אלא בהכי

ערבי�, המעריב ברו� מברכי� לילייא הוי כד ואימתי הכי בתר

רל"ה סימ� עיי� כוכבי�, יציאת משעת זו ברכה שזמ� וה"ק

הכוכבי�, הרואה קאמר דאמאי מייתבא, לא אכתי א', סעי�

תלייא הכוכבי� בראיית לאו וברכותיה דערבית ק"ש והא

ועוד ראיה. בלי ג� ק"ש וקורא מבר� זמנה דכשהגיע מילתא,

אינו דערבית ק"ש זמ� והרי מבר�, ב' דעל קאמר אי� הכי דאי

וצרי� כיע"ש. בב', סגי ולא כוכבי�, ג' יציאת משעת אלא

יישוב:
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Some communities follow the same formula as 
is commonly used for counting the omer – the 
cantor recites the blessing out loud by himself, 
and then the entire congregation recites the 
blessing out loud in unison. Each of these 
customs is valid according to the halakha.

6) Some Poskim ruled that both men and 
women are obligated to recite Birkat Hahama, 
but others ruled that women are exempt from 
reciting this blessing. In practice, we follow 
the opinion that women are obligated in this 
blessing. It is recommended that the women 
stand in a separate group near where the men are 
standing and fulfill their obligation by listening 
to the cantor recite the blessing. This is the safe 
route; it satisfies every opinion.

7) A blind person may not recite this blessing 
with God’s Name. It is recommended that he 
listen to the cantor reciting the blessing, since 
in this way he satisfies all halakhic opinions.

8) It is permissible to recite Birkat Hahama 
while wearing eyeglasses. It is not necessary 
to remove them and gaze at the sun with bare 
eyes. The Aharonim issued an identical ruling 
regarding reciting Birkat Halevana over the 
waxing moon. Seeing through eyeglasses is 
equal to seeing with bare eyes. This is the rule 
even if the lenses are opaque, like those of 
sunglasses. If someone sees the reflection of the 
sun in a mirror and does not see the sun itself, 
however, he may not recite Birkat Hahama.

9) Someone who is ill and bedridden may recite 
Birkat Hahama upon seeing the sun through 
a window, whether the window is opened or 
closed. He does not have to stand up to recite 

the blessing; he may recite it while seated or 
even while lying in bed.

10) If it is cloudy and the disk of the sun is not 
visible at all, one may not recite the blessing 
with God’s Name even though the sun’s rays 
are visible above the clouds. If the sky is 
covered with thin clouds and the disk of the sun 
is visible through those clouds, one may recite 
the blessing in full with God’s Name.

If it was cloudy and someone recited the blessing 
without God’s Name and afterward the clouds 
parted and revealed the sun in its full glory, he 
may now recite the blessing in full with God’s 
Name.

11) If the sky was covered with clouds on 
Wednesday morning, but the clouds parted 
momentarily while the congregation was 
reciting the Shema and its blessings, they 
should attempt to complete the blessing or 
passage that they are reciting and then recite 
Birkat Hahama before beginning the following 
passage. If they are afraid that the clouds 
will once again obscure the sun within a few 
seconds, however, they may interrupt whatever 
passage they are reciting and fulfill the mitzvah 
of Birkat Hahama, since such an opportunity 
might not rise again.

12) Some congregations have the custom of 
reciting ְלַׁשֵּבַח  immediately after Birkat ָעֵלינּו 
Hahama. They must take care not to appear 
to bow down to the sun when they recite the 
words ַוֲאַנְחנּו ִמְׁשַּתֲחִוים ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוש 
הּוא  Instead, they should bow toward .ָּברּוך 
another direction so it will be obvious that their 
objective is to give honor to God Himself.

Hilkhot Birkat Hahama



1) Our Sages taught (Berakhot 59b): When 
someone sights the sun at the start of its cycle, 
he must recite the following blessing: ָּברּוְך ַאָּתה 
ְבֵראִׁשית ַמֲעֶׂשה  עֹוֶׂשה  ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו   May – ה' 
You, God our Master, King of the Universe 
Who performs the act of Creation, be blessed. 
Abaye explained that the cycle of the sun 
occurs once every twenty-eight years. This is 
when the advent of the season of Nisan (spring) 
occurs on a Tuesday evening as Saturn is rising 
over the horizon. The stars were in this exact 
position when they were created on the fourth 
day of the world’s existence.

Maran cited this as the halakha in the Shulhan 
Arukh (229:2). This is the accepted practice 
among most Jewish communities.

2) This blessing must be recited on that 
Wednesday morning within the first three 
seasonal hours of the day. If someone did not 
recite the blessing during that time, he may recite 
it later on but without adding God’s Name to 
the blessing. Although there are Aharonim who 
ruled leniently and allowed the full blessing to 
be recited in such a case, we follow the cardinal 
rule of safek berakhot lehakel.

3) The custom in Yerushalayim and in many 
other communities is that everyone rises to pray 
shaharit at sunrise on this Wednesday morning. 
After the cantor recites kaddish titkabal, the 
congregation goes outside into the open where 
they can see the full sun over the horizon and 
they recite the blessing in unison with great 
enthusiasm, thus giving God the maximum 
honor possible.

Hilkhot Birkat Hahama
Based on the rulings of the Hazon Ovadya

The custom is to recite a number of Psalms (19, 
148, 121 and 136) that mention the splendor 
of the sun. This custom is based on our Sages’ 
teaching (Sanhedrin 101a) that whoever recites 
a verse when it is pertinent brings salvation to 
the world, as is written (Mishle 15:23), “How 
good it is to speak words at their proper time.” 
After the Psalms, we recite the poem of ֵאל ָאדֹון 
 since it contains praise to God for ,ַעל ָּכל ַהַּמֲעִׂשים
creating the Heavenly luminaries. After that, 
we recite the supplication of ָאָּנא ְּבכַֹח and Psalm 
67.

After completing the formula for the blessing of 
Birkat Hahama, the congregation returns to the 
synagogue and completes the shaharit prayers 
from the passage of 'ה ְּבאֹור  ְוֵנְלָכה  ְלכּו  ַיֲעקֹב   ֵּבית 
through ְלַׁשֵּבַח  Then, each person blesses .ָעֵלינּו 
one another to merit seeing many pleasant and 
fruitful years.

4) We do not recite the blessing of sheheheyanu 
along with Birkat Hahama. Some people 
wear a new garment for the first time on this 
occasion so that they can recite the blessing of 
sheheheyanu.

5) The custom is that the cantor recites the 
blessing out loud and everyone else recites it 
silently along with him. In some communities 
the cantor recites it out loud on behalf of all those 
present while they listen and respond Amen to 
fulfill their obligation. This is acceptable as 
long as the cantor has in mind to be reciting it 
on the listeners’ behalf and the listeners have in 
mind to fulfill their own obligation by hearing 
the cantor recite the blessing.


