
  "כצאת השמש"קונטרס 
  
  

  אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו
  

  מבוא לברכת החמה
  ".לשמש שם אהל בהם והוא כחתן יוצא מחופתו"

) יום רביעי(לברכת החמה שתתקיים השתא בערב פסח ) ג"ט לפ"התשס(הנה השנה זכינו 
 לניסן מיוחדת דברכה זו ,וכידוע הרבה קולמוסים נשברו בדיונים רבים לגבי מצוה נדירה זו

המקור לברכת החמה , בלבד שנה ושמונה לעשרים אחת אלאוברכה זו נדירה ואינה , בלבד
ית': אומר... הרואה חמה בתקופתה" הינה הגמרא במסכת ברכות ה ְבֵראׁשִ רוך עֹוׂשֶ ְּבָ ומבואר . ''ּ

ה זו מיד לכתחילה מברכים ברכ. שדבר זה קורא אחת לעשרים ושמונה שנים בלבד, בגמרא
   .שעות מתחילת היום' בבקר וזמנה עד ג

  
שהיא השנה ', ט''תשס'יינו וקיימנו והגיענו לשנה זו שהיא שנת השהחניתן לברך בפה מלא 

האף אמנם , מה שאין כן בשאר המצוות,  בברכה נדירה זובלהתחיי ברךבה נזכה בעזרתו ית
לא כל אחד זוכה לבן , "ון הבןפדי"כמו , שהן מצות נדירות לאדם הפרטי אך הן מצות לכלל

או שנולדה תחילה בת או , זכר תחילה שיזכה אביו לפדותו מחמת שֵאם הילד בת כהן או לוי
  . אך בכל זאת יכול הוא להשתתף בשמחת פדיון הבן אצל רעיו', יוצא דופן וכו

  
חד לכתוב סעיף א) 'רכט סעיף ב' ח סי"או(ע "ויקשה מדוע על מצווה כה נדירה בחר מרן הש

', ', ', ',  והתקופה בתחלת ליל ד והתקופה בתחלת ליל ד והתקופה בתחלת ליל ד והתקופה בתחלת ליל ד,,,,ח שנהח שנהח שנהח שנה""""ח לכח לכח לכח לכ""""והוא מכוהוא מכוהוא מכוהוא מכ, , , ,  בתקופתה בתקופתה בתקופתה בתקופתהחמהחמהחמהחמההרואה הרואה הרואה הרואה "מתוך שנים 
,  וכלל מרן לא דיבר מאיזה זמן".".".".ברוך עושה בראשיתברוך עושה בראשיתברוך עושה בראשיתברוך עושה בראשית: : : : אומראומראומראומר, , , , בבוקרבבוקרבבוקרבבוקר    ''''כשרואה אותה ביום דכשרואה אותה ביום דכשרואה אותה ביום דכשרואה אותה ביום ד

ואילו כל '? האם צריך ברוב עם וכו? האם לפני התפילה או אחרי"! בבוקרבבוקרבבוקרבבוקר"אלא ציין 
לאורה , יאו ספרים לרוב דאפילו בדורנו הוציאו רבים וגם טוביםוהוצ, ם'ו קסת'האחרונים דרכ

ונראה . ע"בש" הלכה קטנה"וזאת על סמך , "ברכת החמה"ולשמחה ספר או קונטרס הנוגע ל
ע מראה "עצם הכתיבה האדירה של רבותינו על סעיף אחד בש, ד כי היא הנותנת"להשיב בס

' י בהל"כידוע בקושית מרן הב, שוו בהעד כמה התורה רחבה היא מני יום וכל חפציך לא י
, גם כן בברכת החמה. ועוד היד נטויה, נכתבו מאות רבות של תירוצים) תרע' ח סי"או(חנוכה 

מראה עד כמה , החשק והמרץ להוציאה הלכה אחת וללבנה ולדוק אותה עד אשר דק כרביבים
ה שימוש ייעשה כמ, דהרי במלאכתי זו תהיתי ביני לבין עצמי. חשובה תורתנו הקדושה

פרט להלכות פסח שנוהגות בכל " (ברכת החמה"מלבד ערב פסח שבו נברך ? בקונטרס זה
ובכלל אם יזכור האדם כי קיים , עוד כח שנים" יעלה אבק"דהרי קונטרס זה , )שנה ושנה

  . קונטרס המדבר מענין ברכת החמה והליכותיה
  

', אחד הוא זה שנוגע לציווי דבר הה. ישנם שני סוגים של דברי תורה, הסבר הדבר הוא כך
לאופן קיום , והשני הוא זה אשר נוגע אלינו. דהיינו ההוראה המעשית מהו רצונו יתברך

  .התלבטות והשמחה בקיומה, שמחת המצווה, המצווה
  

, אנו, ברם. ולענין זה יספיק סעיף אחד, בשלחן ערוך קבע מרן המחבר את ההוראה המעשית
שמחת קיומה של המצוה מביא אותנו אל הסוג השני של דברי , וכעושי המצווה הנדירה הז



דהיינו להאריך בכתיבת קונטרסים וספרים שאותם אנו מביעים את שמחתנו , התורה
  .והתלהבותנו לקראת קיומה של המצווה הנדירה הזו

  
)  בחבמדבר ( ,י בפתיחה לפרשת בהעלתך"דוגמא בולטת להבחנה זו רואים אנו בדברי רש

לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה , כה פרשת המנורה לפרשת הנשיאיםלמה נסמ"
שלך גדולה , ה חייך"אמר לו הקב, לא הוא ולא שבטו, שלא היה עמהם בחנוכה, דעתו

ל שתמה וכי מהו ענינו של "ן ז" העצומה של הרמבווידועה בזה קושיית. כ"ע". משלהם
שהרי הוא זה שהקריב את , של הנשיאיםחלישות הדעת של אהרן הכהן והלוא קרבנו גדול מ

ן שחלישות דעתו לא היתה על "ותירץ הרמב. כל קרבנות הנשיאים בכל אותם ימי המילואים
, לא היתה נציגות בתור שבט, שבט לוי, מיעוט עבודתו הפרטית אלא מעצם העובדה שלשבטו

מר הפרש גדול  כלו–" חייך שלך גדולה משלה"ה "ועל ענין זה אמר לו הקב. בחנוכת המשכן
  . יש בין עבודתך ועבודת שבט לוי לבין עבודת הנשיאים

  
עבודה רצופה .  היא חד פעמית בלבד–עבודת הנשיאים . תדירה ורצופה, עבודתך היא יומיומית

 – חינוך המשכן –ראשונה , עבודה חד פעמית. ותדירה חשובה וגדולה היא מעבודה חד פעמית
ואף על פי כן כוחה של העבודה הרצופה והתדירה גדול ! מרוממת ומלהיבה! מה נשגבה היא

  ". שלך גדול משלהם "–! ממנה
  

ולכן ההתלהבות , זוהי מצוה נדירה". חנוכת הנשיאים"היא בבחינת , ברכת החמה שלפנינו
אך עלינו להתבונן ולהפנים כי הברכות והמצוות התדירות . גדולה ורבה, והשמחה שבה

למרות שנעדרת מהן אותה ,  מעלתן גדולה יותר–ולכן דקדוקן הנעשות כהלכתן , והיומיומיות
  . מצוות ברכת החמה, התלהטות והתלהבות שקיימת ביום המצווה והברכה הנדירה

  
ֶצֶדק ") כב-כא, ב(הושע ניתן להוסיף את האמור בנביא  ִתיך ִלי ּבְ ִתיך ִלי ְלעֹוָלם ְוֵאַרׂשְ ְְוֵאַרׂשְ ְּ ּ

ָפט וְבֶחֶסד וְבַר ּוְבִמׁשְ ּ ֱאמוָנה ְוָיַדַעְת ֶאת: ֲחִמיםּּ ִתיך ִלי ּבֶ ְּוֵאַרׂשְ ּ וקושיא עצומה קיימת מדוע , "'ה ְּ
חתם ומרן ה!!!  והיא תהיה אשתו ממש, ומדוע שלא יזכה לשאת אותה, ולא נישואין, אירוסין
כי נהיה ארוסה לעולם חביבה כל שעה כשעה ראשונה כי נהיה ארוסה לעולם חביבה כל שעה כשעה ראשונה כי נהיה ארוסה לעולם חביבה כל שעה כשעה ראשונה כי נהיה ארוסה לעולם חביבה כל שעה כשעה ראשונה " :תירץ זאת כך.) בגיטין (סופר 

ושנזכה כך לאהוב " דהינו בשעת אירוסין חביבים הם החתן והכלה.." להלהלהלהכארוסה ולא כבעוכארוסה ולא כבעוכארוסה ולא כבעוכארוסה ולא כבעו
כשעת האירוסין דהרי לאחר הנישואין מתמעטת האהבה ובשביל להגבירה צריך לזכור את 

ובודאי ניתן לומר , שבשעה זו חשב החתן שאין בלתה של רעייתו וכך אשתו חשבה, האירוסין
  ".כחתן יוצא מחופתולשמש שם אהל בהם והוא "בתהלים  את האמור

****  
  

ָרא ֱאֹלִקים"התורה פותחת ב:  ואלו דבריו"עטרת ישועה" מצינו בספר ,עוד דבר ית ּבָ ֵראׁשִ " ּבְ
ַּהֹחֶדׁש ַהֶזה ''לא היה צריך להתחיל התורה אלא מ'': ר יצחק''א': י''והביא רש) בראשית א(

ית''ומה טעם פתח ב). שמות יב('' ָלֶכם ֵראׁשִ יד ְלַעמֹו ָלֵתּכֹ''משום '', ּבְ יו ִהּגִ ת ָלֶהם ַנֲחַלת ַּח ַמֲעׂשָ
  .')תהלים קיא (..."ּגֹוִים

  
אם כן היה צריך להיות , שהוקשה לו לרבי יצחק הלא ישראל מונין ללבנה: נראה לבאר

כי התורה היא בשביל , שהוא תלוי בקדוש לבנה'' ַּהֹחֶדׁש ַהֶזה ָלֶכם''פתיחת התורה במצוה של 
ית''ח בישראל ומדוע פת ֵראׁשִ שאנו מברכין בשעת קדוש החמה , שהוא רומז לקדוש החמה'' ּבְ

ית' ה ְבֵראׁשִ ה ַמֲעׂשֶ רוך עֹוׂשֶ ְּבָ ּ'.  



  
יד ְלַעמֹו''משום ': על זה תירץ רבי יצחק יו ִהּגִ ּכַֹח ַמֲעׂשָ ח שנים מברכין "שכל כ: היינו''', ּ

י '' השפעה מעצמם ולא עי ברכה זו יש כח לישראל לקבל''להורות אשר ע, "ברכת החמה"
זה '', ַנֲחַלת ּגֹוִים''היא החמה שהיא , "ָלֵתת ָלֶהם ַנֲחַלת ּגֹוִים" רק, אומות העולם שמונין לחמה

  .הכח ניתן לישראל שיהיו הם משפיעים
  

רו ְוַאָתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ''): לים קמהתה( הללו נרמזו היטב בפסוק והדברים ּבֵ ֵּעיֵני ֹכל ֵאֶליך ְיׂשַ ּ ָ

ִעתֹו . כי החמה משפיעה ללבנה) 190(= חמה לבנה -עולה בגימטריא כמנין'' יֵני ֹכלֵע'', ''ָּאְכָלם ּבְ
ִעתֹו'' ְּוַאָתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ּבְ '' ֶאת ָאְכָלם''בעת קדוש החמה אתה נותן להם : היינו'', ּ

ִעתֹו''ודבר זה נרמז בתיבת . שיקבלו בעצמם השפעה דוש י ק-  בגימטריא כמנין שהיא עולה'' ּּבְ
  ).478(=החמה 

  
, ו פעמים''מקדשים את הלבנה שמ, ח שנים שמקדשין את החמה פעם אחת''והנה בזמן של כ

ד חדשי ''ח שנים יש יו''ו וכיון שבכ''נמצא של, ב''ח פעמים י''ב חדשים בכל שנה וכ''י(
ו קדושי לבנה '' שמנמצא שיש להוסיף עוד עשרה חדשים ומעתה נמצא בידינו מנין, עיבור

ָפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדך'': וזהו) ח שנים''בכ פעמים ' אלו הם ב, ומעוט רבים שנים. מלשון רבים: היינו'' ּ
נותן לישראל את הכח שיקבלו בעצמם , ח שנים''בא לרמוז בזה על כ, ח''ד העולים יחד כ''י

  .השפעה
  

יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון'': וזהו ּבִ כמספר הפעמים שמקדשים , ו'' שמ-עולה כמנין '' ָרצֹון''תיבת '', ּוַמׂשְ
ָפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדך'': י''ח שנים והיינו ע''את הלבנה בכ השפע המגיע מהחמה שמברכין : כלומר'', ּ
יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון, ''ח שנה כמנין פעמיים יד''עליה אחת לכ ּבִ נשפע שובע ושפע מן : כלומר'', ַמׂשְ

  .ו כמנין רצון''ים בתוכה העולים שמקדוש החמה לחדשי הלבנה המצוי
  
שבת "שאמר בדרשת ל "זצר מאוסטרובצה "והאדמח "הגההביא בשם ' עתים לבינה'לוח ב

שחל בערב ' שאירע קדוש החמה ביום ד' שביציאת מצרים מבואר בגמ: ה'' בשנת תרפ"הגדול
' ם דוכך היה גם כן בשנת הגאולה של מרדכי ואסתר שאירע קדוש החמה ביו. הפסח ממש

. וכשיארע כן לעתיד לא ימשך עוד זמן רב ויהיה הרג רב בגוים ותהיה הגאולה. בערב הפסח
  .וכן הוא חל השנה

  
 שאכן נזכה כבר במהרה לראות פני משיח צדקנו ונשמח בבנין י רצון מלפני אבינו שבשמיםיה

): שעיה לי(ירושלים ונשוש בעבודת הקרבנות ובא לציון גואל ויתקיים בימינו מקרא שכתוב 
יֹום ֲחֹבׁש ה'' ְבַעת ַהָיִמים ּבְ ְבָעַתִים ְכאֹור ׁשִ ְּוָהָיה אֹור ַהְלָבָנה ְכאֹור ַהַחָמה ְואֹור ַהַחָמה ִיְהֶיה ׁשִ ּ ּּ ּ ּ '

ֶבר ַעמֹו וַמַחץ ַמָכתֹו ִיְרָפא ֶּאת ׁשֶ ּּ   .ע" זיבן איש חיבעל הרבנו מרן כלשון '' ּ
  

 חישוב מדויק
 את כשערך )ל"ר הזקן רבי מאיר יחיאל הלשטוק זצ"אדמוה(הרבי מאוסטרובצא 

, ה יוצא ברכת החמה שב אמר שהתקופה,החישובים של זמני ברכת החמה
  .ןבכל יום בתקופת ניס הוא לא בתאריך עברי קבוע ויכול לחול

 

 ה ברכת החמהקרה עד כה פעמים שחל, על פי המקורות וזאת לפי חשבונו
ביציאת מצרים  לראשונה, מוצאי שביעית, בניסן' יד, חממש בערב פס

זו ה הפעם הבא, בשנה שבה ארע נס מגילת אסתר ולדבריושניה ופעם 
  .ההגאול תהיה בעת, השנה

 

ט ברכת החמה תחול "תשסהובשנת , מכיוון שהפעם זה קורה שוב, לפי זה
 לעם לדברים טוביםולהתפלל לקוות יש , מוצאי שביעית, פסח בערב, משמ

 .בביאת גואל צדק, ישראל



  

  הלכות ברכת החמה
  

ה בתקופתה לבנה בגבורתה וכוכבים במסילותם הרואה חמ: תנו רבנן"
:  אמר אביי-? ואימת הוי. אומר ברוך עושה בראשית, ומזלות כסדרן

והדר מחזור ונפלה תקופת ניסן בשבתאי , כל עשרים ושמונה שנין
 – "בתקופתההרואה חמה "י "ופרש:) ברכות נט(  ."באורתא דתלת נגהי ארבע

ומאז התחילה , היא שעת תליית המאורות, מקום שהיא חוזרת שם לתחלת היקפה"
הרואה את החמה ביום תקופת ניסן  ")יג, הלכות ברכות י(ם "רמב ופסק ה."להקיף ולשמש

, שהתקופה בתחילת ליל רביעי,של תחילת המחזור של שמונה ועשרים שנה
 ' סיח"או(ע " וכן נפסק להלכה בש".'ברוך עושה בראשית'מברך , כשרואה אותה בבוקר

',  והתקופה בתחלת ליל ד,ח שנה"ח לכ"והוא מכ,  בתקופתהחמההרואה ")  ב'סע רכט
  ".ברוך עושה בראשית: אומר, בבוקר ' כשרואה אותה ביום ד

  
יתברך בששת ימי ' הרואה את החמה כשהיא מגיעה למקום שתלה אותה ה: א

ה בראשית מברך עליה  רוך ַאּתָ ְּבָ   .יתאִשֵׁרְב הׂשֲֶעַמ הֶשׂעֹוְ ֶמֶלך ָהעֹוָלם ּלֵֹהינו'ֱא ָי'ְיּ
  
זמן הברכה הוא בחודש ניסן בכל עשרים ושמנה שנים ביום רביעי בשבוע בשעה : ב

  . שנופלת תקופת מר שמואל
  
, השנה!!!  שנים28-הינה מצוה יקרה ונדירה שמברכים אותה פעם ב" ברכת החמה: "ג

 שהחיינו  ברוך"ברכת החמה" את  צור ישראל וגואלונברך בעזרת, ט"התשס', שנת ה
שנזכה לתקופות הבאות , יהי רצון לפניך יוצר האור. וקיימנו והגיענו לתקופת החמה

כתבנו מעט מזערי , ולפיכך!  יחליפו כח' וקוי ה, ולאור חדש שיאיר על ומציון הבנויה
  .ד"של הלכות בס

  
 ברכות[חזון עובדיה (. דברוב עם הדרת מלך , טוב לברך אותה בקיבוץ בעשרה מישראל: ד

  )כח אות א'  ה סי"ת בצל החכמה ח"ועיין בשו, תעט' עמ

  
". ברוב עם הדרת מלך"בתוספת שירות ותשבחות משום ,  נוהגים לברך בצבור:ה

ולברך אותה בגמר ) ותיקין(נוהגים להתפלל מוקדם . אבל יחיד יכול גם לברך אותה
  .התפילה

  
 ,)09:32בערך עד השעה ( זמן ברכת החמה נמשך עד סוף שלש שעות זמניות של היום: ו

לא יברך יותר ברכה זו , ומי שאיחר ולא בירך עד סוף שלש שעות. והזריזים מקדימים
ואף על פי שישנה מחלוקת רבה בדין זה בספרי , אלא בלי הזכרת שם ומלכות

והזריזים מקדימים  ,מכל מקום כלל ידוע הוא שספק ברכות להקל, האחרונים
  .) אות ביח 'יד ס"ד ח"ת יחו"שו(. למצוות

  
  . יברך ברכה זו בלא שם ומלכות, מי שאיחר הזמן ולא ברך: ז
  
  .ואף רשאי לצאת מפתח ביתו לברך, אבל בתוך שבעה מברך: ח
  



ד "להגר, ג"בהקדמה לפיספר יזרח אור (. כין ימיו ושנותיויהזוכה במצוות ברכת החמה מאר: ט

  )מילדולה
  
 ויש חולקים ואומרים ) אות ב לו' סיח"או ה"א ח"ת יבי"שו(חייבות בברכה נשים יש אומרים ש: י

ח לכל הדעות וכן "ץ ויצאו יד"ולכתחילה תשמענה הברכה מפי השפטורות שהן 
 ).ע"ח זי" רבנו הבאורה ונהגוכן ה(הדין לסומא 

     
 וכשיש הרים יש ,) דקות אחרי הנץ4( כשרואים כל גוף השמש מעל האופן -זמן הברכה: אי

 . שעות ובשעת הצורך עד הצהריים3 וזמנה עד סוף -לחכות שיראה כל השמש

  
 כי )ליל בדיקת חמץ(יש להכריז בבתי הכנסת ובבתי המדרש לאחר תפילת ערבית : יב

  ]ז' ס סע' ע סי"קש[. ברוב עם, בשחרית תתקיים ברכת החמה
  
 כתב דיש חסידים ואנשי מעשה שנוהגים לטבול ביום )ש ויקרא אות כב"ש(ח "מרנא הבא: יג

ולכן , וכידוע דגם ברכת החמה נחשבת כהקבלת פני שכינה', ם ברכת הלבנה וכוקוד
  . דאם יאחר יפסיד ברכת החמה ברוב עם, ועדיף לטבול בטרם התפילה, נהגו לטבול

  
  .ןהמהדרין נהגו לברך ברכת החמה בעודם עטופים בטלית ובתפילי: יד
  

. ג אות ח"פי" יזרח אור"[ .לבנה דיש לברך הברכה בבגדים נאים כדין ברכת היש אומרים: טו

  ]שכתב כן, סח' מ עמ"ז אות ג הנד"ע בפט"וע
  

נהגו לברך הברכה מתוך חדווה ושמחה וששון ובריקודים כדין הקבלת פני : טז
לא יטריחו רבות את הציבור מאחר והשנה ברכת החמה חלה בערב , אולם, שכינה

  . ממש, פסח
 

, יש נוהגים באותה שעה ללבוש בגד חדשו. עם ברכת החמהו  מברכים שהחינאין: יז
  . ומברכים שהחיינו

  
 נעים זמירות  וכדברי הוא יום שמחה"ברכת החמה"יום האף אמנם ש: אבוא אעירה
 )תהלים צ(" ואם בגבורות שמונים שנה, ימי שנותינו בהם שבעים שנה: "ישראל אומר

זור שנים מח, ואם אדם זוכה לברך ברכת החמה שהיא פעם בשמונה ועשרים שנה
על כל ' הוא חייב לשמוח ולהודות לה, החוזר לא הרבה פעמים בימי חייו עלי אדמות

טוב שיברך שהחיינו על בגד חדש או פרי ובזה יצא אליבא ,  לכןהטוב אשר גמלהו
  . ע"דכו

  
ויש . והקהל מברכים עימו בלחש, םרנוהגים שהשליח ציבור מברך ברכה זו בקול : יח

ועונים , והקהל יוצא ידי חובה מדין שומע כעונה,  מברך לבדונוהגים שהשליח ציבור
ויש נוהגים שהשליח ציבור . והמברך והשומעים יכוונו לצאת ידי חובה. אחריו אמן

כדרך שעושים כן , ואחר שסיים הברכה הקהל חוזר ומברך אחריו, מברך בקול רם
ים חייבות ויש אומרים שהנש. וכל מנהג יש לו על מה שיסמוך. מרֹעבספירת ה
, בנפרד, ולכן נכון שהנשים תעמודנה בצד האנשים, ויש חולקים, בברכה זו

וסומא לא יברך ברכת . ויצאו ידי חובתן, ותשמענה את הברכה מהשליח ציבור
  .אלא ישמע מהשליח ציבור ויכוין לצאת, החמה בשם ומלכות

 



ר זריחתה אף על פי שאו, ואין השמש נראית כלל, אם השמים מכוסים בעבים  :יט
. בשם ומלכותאין לברך ברכת החמה , הואיל ואין גלגל החמה נראה ברקיע, ניכר

, ורואים את גלגל החמה ברקיע, וכעין מסך דק, ים וקלושיםכאבל אם היו העננים ז
ואם כשהיתה מכוסה בעננים בירכו עליה בלי . מברכים ברכת החמה בשם ומלכות

ואם יום תקופה . אים לברך בשם ומלכותרש, ושוב חזרה וזרחה בעבים, שם ומלכות
, ובאמצע קריאת שמע זרחה השמש, והחמה מכוסה בעבים, החמה היה מעונן וגשום

ואולי שוב לא יוכלו , תחזור ותתכסה שוב בעננים, ויש חשש שאם לא יברכו עתה
ואם , ולהפסיק ולברך בבין הפרקים שפיר דמי, אם אפשר לסיים הפרק, לברך עליה

יפסיקו אף באמצע הפרק ויברכו ברכת , כגון שהעבים סמוכים לחמה, לאין שהות כל
  .מפני שהיא מצווה עוברת, החמה

  
, המרכיב משקפיים רשאי לברך ברכת החמה כשרואה אותה דרך המשקפיים :כ

אולם . כגון משקפי שמש, ואפילו אם היו המשקפיים כהות. ואינו צריך להסירם
  .ברכת החמהאינו מברך , הרואה דמות השמש בראי

  
ומי שלא השיג מניין לומר , לכתחילה יש להדר בברכה זו ברוב עם ובציבור: כא

אלא יזדרז , אין להשהותה כדי לאומרה במניין, ברכת החמה מיד בתחילת היום
שמצוות זריזין מקדימים למצוות עדיפה על מצוות ברוב עם , לאומרה ביחידות

  .הדרת מלך
  

כשיאמרו ואנחנו כורעים ,  לאחר ברכת החמההנוהגים לומר עלינו לשבח :כב
, יזהרו מאוד שלא ישתחוו כנגד הצד של השמש אל מול השמש', ומשתחווים וכו

  .בהדרת קודש' וישתחוו לה, אלא יפנו לצדדים
  

חולה שאינו , לםוא. יש לכתחילה לברך ברכת החמה בעמידה כדין ברכת הלבנה: כג
יכול , ואה את גלגל החמה דרך חלון ביתואם ר, ומרותק למיטתו, יכול לצאת מביתו

ואין צריך שיעמוד בעת . ואפילו אם הוא יושב או שוכב רשאי לברך, לברך עליה
  .הברכה

  
גנזי (' לכתחילה יש לברך ברכה זו במקום שאין חשש לצואה או חלילה ערווה וכו: כד

   ).ג, סו' יוסף סי
  

 דיש להסתכל על ציציותיו לאחר ) כו'לה סע' סי] (י'פלאג[כתב הגאון בעל כף החיים : כה
  . כ כהקבלת פני שכינה"יית הציצית גהברכה כי רא

אך אותו טעם ונימוק אפשר להקישו ,  כתב לדין ברכת הלבנה)חמה(ז "האף אמנם בד*
זכיתי להיות בצוותא :  דכתב ]קיד' עמ' חודש ניסן כרך א[וראה בספר ביתו נאוה קודש . ז"לנד

 בדק ציצותיו וניער …א"ג בעיר ת"קידוש החמה שנת התשיל בעת "חדא עם מרן זצ
  ]קנח' עמ" אוצר הזמנים"ד בספר "הו[כ "ע. שולי בגדיו כמו בקידוש לבנה

  
 וזה )א פרשת עקב"ש(ק בן איש חי "יש שנהגו  לדרוש מעניני דיומא וזאת כמובא בספה: וכ

דבר , צווהעמדתי ודרשתי בענין המ', ואחר כל הסדר הנזכר וכו": לשון קודשו
אולם השתא יש לרבנים להשתדל לקצר מחמת המצוות . ל" עכ".בעתו מה טוב

' ברכת ה' ולשומעים ינעם ותהי', תספורת וכו, שריפת החמץ, הרבות של ערב פסח
  ].ו"ויזרח אור פט"ועיין בספר [. עליהם



  
ובברכת הלבנה טוב לראות פני מי [בברכת החמה טוב לראות אדם ששמו אברהם : כז

  ].ש"ע', ה אות כג"ל בספרו כף החיים פל"ף זצ"מרן החבי[ ]מו יצחקשש
  

 מה שכתב מרן על פיוהוא , לפני ברכת החמה" ל"פתח אליהו ז"יש נהגו לומר : כח
ע "וע[.  אשר קבלו רבנן קדישי שהיא מסוגלת לקבלת התפילה]י"מורה באצבע סס[א "חיד

  ")כצאת השמש"פתח אליהו תמצא בקונטרס ( ].יחת אליהובמעלת אמירת פת, י' סי] מוצפי[ת מבשרת ציון "בשו

  
סדר פדיון הנפש " דנהגו גם להוסיף )ע"ח חורי זי"לגר(מצאתי בסדר ברכת החמה : כט

  ]).שרים[הובא בספר שערי רחמים (ל "מאליהו הנביא ז
 

קלג בשם ספר ברכת החמה ' אוצר הזמנים עמ[. צריך להרהר בתשובה ולהתוודות לפני הברכה: ל

  ] מ כהנא מטראסוויגיף"לגר

  
שם [יש לנעול מנעלים בשעת הברכה , ד שברכת החמה דומה לברכת הלבנה"למ: לא

  .]108ועיין בהערה 
  

ת רבבות אפרים "שו[. יביט בשמש דרך החלון ויברך, הנוסע באוירון בזמן ברכת החמה: לב

  .]א"ש אלישיב שליט"בשם הגרי' נד אות ט' ד סי"ח



  ברכת החמהשאלות ותשובות על 
  )ארביב-הפסח חקת –ת שער תשובה "שומתוך (

 ברכת החמה

  
האם הברכה שמברכים על החמה יכולה להיות כשרואים רק חלק : שואל כענין 

  ?מהחמה
  

 וכשיש ,האופןרואים כל גוף השמש מעל יש לברך את הברכה כאשר : משיב כהלכה
  .ראה כל השמשֵתהרים יש לחכות ש

  
  ?האם יש לברך ברכת שהחיינו על ברכה כה נדירה: שואל כענין

  
ויש נוהגים ללבוש בגד חדש ואז ,  ברכת החמהלאין לברך שהחיינו ע: יב כהלכהמש

   ).שכך פסק] 'תפב אות ד' ברכות עמ[ע בחזון עובדיה "וע,  טו' סיח"חת מנחת יצחק "שו(מברכין שהחיינו 
  

  ?)בשם ומלכות(מ "האם נשים תברכנה בשו: שואל כענין
  

ברכה זו הינה ברכת שבח והודאה יש אומרים שנשים חייבות מחמת ש: משיב כהלכה
אמנם יש  ").מאורי אור"ע בשם "חזו(מ " כברכות השחר שנשים כן מברכות בשוהלבורא ודינ
 וישמעו )בהפרדה(ונכון שהנשים תעמודנה מצד הגברים . מ"ל דלא תברכנה בשו"חולקים וס

' א פר"ח ש"בא(ע "ע וכך נהג מרן רבנו יוסף חיים זי"ח אליבא דכו"ץ ויצאו יד"הברכה מפי הש

  ). עקב

  
מ "רשאית לברך בשו' באם האשה לא יכולה להגיע לבית הכנסת מחמת טרדה וכו, אולם

  . ויש לה על מי לסמוך
  

    ?האם סומא מברך הברכה: שואל כענין
  

ח " המוציא יד–ץ "ועדיף שישמע הברכה מהש. [אינו מברך ברכת החמה) עיוור(סומא : משיב כהלכה
  ]ע"ח זי"תשובה הקודמת בשם מרנא הבאוכאמור ב, כל הציבור

  
  ?צריך להסירם בשעת הברכה, האם אדם המרכיב משקפים: שואל כענין

  
, המרכיב משקפים רשאי לברך ואינו צריך להסירם וכדין ברכת הלבנה: משיב כהלכה

רשאי ] עקב ליקוי בראיה" [משקפי שמש"ואפילו אם הוא מרכיב משקפים כהות כגון 
  ) אות י יח'ד סי" חד"ת יחו"שו(. לברך

  
האם , חולה שאין באפשרותו לצאת מפתח ביתו והוא מרותק למיטתו: שואל כענין

  ?יכול לברך הברכה בשכיבה
  

רואה את גלגל החמה דרך החלון יכול לברך ואפילו יושב או שוכב האדם : משיב כהלכה
  ).שם אות יא(. רשאי לברך

  
  ? בעמידה דווקא"ברכת החמה"האם יחיד חייב לברך : שואל כענין



  
  )שם(.  המברך ברכת החמה ביחיד בודאי שאין צריך לעמוד: משיב כהלכה

  
  ?האם חובה לברך את הברכה בעשרה: שואל כענין

  
ברוב "בתוספת שירות ותשבחות משום , נוהגים לברך בצבורלכתחילה : משיב כהלכה
  .אבל יחיד יכול גם לברך אותה". עם הדרת מלך

  
  ? ן יברך ברכת החמההאם אונ: שואל כענין

  
 דאף אם רצה להחמיר על עצמו )שמא' סי(ד "להלכה לא יברך כמבואר ביו: משיב כהלכה

ויזדרזו בהכנות הלוויה לפני שלש שעות כמובא בלבוש , לברך ברכת החמה אינו רשאי
, ואם עבר הזמן, ובתום הקבורה יברך האבל ברכת החמה בשם ומלכות, ומגן אברהם
  .מ"יברך בלא שו

  
  ?האם האבל רשאי לברך: שואל כענין

  
ולשם כך רשאי לצאת מביתו ולראות גלגל , ויברך לבדו ולא באסופה. כן: משיב כהלכה
  .החמה בבירור

  
  ? האם יש לחנך הקטנים לברך ברכת החמה: שואל כענין

  
לברך ברכת , יש לחנך הקטנים שהגיעו לגיל חינוך ויודעים למי מברכים: משיב כהלכה

  . החמה
  

באם גלגל השמש יכוסה בעננים דקים ובכל זאת יהיה ניתן לראות את : אל כעניןשו
  ?מ"האם רשאי לברך בשו, גלגל החמה

  
  ). אות ז יח'ד סי" חד" יחות"שו. ( רשאי לברךא"ע יוסף שליט"מרן הגרלדעת : משיב כהלכה

  
, באם בבוקר ראו שיהיה מעונן ולא יהיה ניתן לברך ברכת החמה: שואל כענין

ויש חשש , ש וברכותיה נתברר שזרחה להם החמה והיא נראית בבירור"מצע קובא
, ובכך לא יברכו ברכת החמה, גדול שתתכסה החמה מחמת העננים הקרבים ובאים

  ?ש וברכותיה"האם רשאים לברך באמצע ק
  

ואם אין שהות , ואז יברכו בין הפרקים, אם אפשר לסיים הפרק מה טוב: משיב כהלכה
  ).שם (. מאחר וזו מצוה עוברתיפסיקו ויברכו

  
  ? מה יברכו תחילה, בניסן' באם ארע ברית מילה ביד: שואל כענין

  
כידוע דברית מילה מצוה , יש להקדים המילה ולאחר מכן ברכת החמה: משיב כהלכה

אך אם היום מעונן יברך ברכת החמה דהיא , היא מדאורייתא וברכת החמה מדרבנן
  .  פני המילהמצווה עוברת ויש להקדימה על

  



מי שנטל ידיו לסעודה קודם ברכת החמה מחמת שלא ברכו עדיין מאחר : שואל כענין
  . האם רשאי להפסיק בין נטילה לברכת המוציא, והיה יום מעונן

  
אך אם חושש שהעננים הכבדים יכסו גלגל , אם יש שהות יאכל כזית: משיב כהלכה

, וכדין ברכות שמע כמובא לעיל, ציאבין הנטילה להמו, החמה יברך לאלתר ברכת החמה
  . ולאחר שאכל כזית יקרא את הסדר הנהוג

  
וכעת עסוק הוא בשריפת , אם התאחרו ולא ברכו עדיין ברכת החמה: שואל כענין

  ? האם יקדים ברכת החמה לשריפת החמץ, החמץ
  

דיש לשרוף החמץ דמצוות , להרב כהנא" ברכת החמה"מובא בספר : משיב כהלכה
כ בברכת החמה דעיקרה " משא]אמנם השעה היא מדרבנן[מץ הינה מדאורייתא שריפת הח

  .  מדרבנן
  

  ?בתום ברכת החמה" עלינו לשבח"האם בני ספרד נהגו לומר : שואל כענין
  

ו אות ' א במורה באצבע סי"מרן חיד(בברכת החמה " עלינו לשבח"מנהגנו שלא לומר : משיב כהלכה

לצדד פניהם לצדדים ולא " ואנחנו משתחווים"ומרים  והנוהגים לאומרה יזהרו כשא].קצ
 ועיין בדברי מרן רבנו יוסף חיים ,] ל"מ טוקצינסקי זצ"ספר תקופת החמה וברכתה לגרי[ישתחוו מול השמש 

אחר ברכת " עלינו לשבח" דמצדד לומר ]נ' ב מהדורת סאלם סי"ח[" לשון חכמים"ק "ע בספה"זי
  ].עקב אות יט' ב פר"ש[חי החמה והניף ידו שנית בספרו בן איש 

  



   
        

לאלו החפצי� לומר פתיחת לאלו החפצי� לומר פתיחת לאלו החפצי� לומר פתיחת לאלו החפצי� לומר פתיחת , , , , והקורא יקרא את אשר יחפו�והקורא יקרא את אשר יחפו�והקורא יקרא את אשר יחפו�והקורא יקרא את אשר יחפו�, , , , לנוחות הקוראי� הבאנו שני סדרי� של ברכות החמהלנוחות הקוראי� הבאנו שני סדרי� של ברכות החמהלנוחות הקוראי� הבאנו שני סדרי� של ברכות החמהלנוחות הקוראי� הבאנו שני סדרי� של ברכות החמה
        ....ימצאו זאת בסדר הבאימצאו זאת בסדר הבאימצאו זאת בסדר הבאימצאו זאת בסדר הבא, , , , אליהו בטר� יקראו סדר ברכת החמהאליהו בטר� יקראו סדר ברכת החמהאליהו בטר� יקראו סדר ברכת החמהאליהו בטר� יקראו סדר ברכת החמה

  

  )ו"ע יצ"לשיטת מרן החזו (סדר ברכת החמהסדר ברכת החמהסדר ברכת החמהסדר ברכת החמה

ַמִי: ְלָדִוד ִמְזמֹור ַּלְמַנֵצַח ה ֵאל ְּכבֹוד ְּמַסְפִרים םַּהׁשָ יַע ְליֹום יֹום: ָהָרִקיַע ַּמִגיד ָיָדיו ּוַמֲעׂשֵ  ֹאֶמר ַיּבִ
ִלי ְּדָבִרים ְוֵאין ֹאֶמר ֵאין :ָּדַעת ְּיַחֶוה ְּלַלְיָלה ְוַלְיָלה ָמע ּבְ ָכל: קֹוָלם ִנׁשְ  ּוִבְקֵצה ַּקָום ָיָצא ָהָאֶרץ ּבְ
ֶמׁש ִּמֵליֶהם ֵתֵבל ם ַּלׁשֶ ֶהם ֹאֶהל ׂשָ יׂש ֵּמֻחָפתֹו יֵֹצא ְּכָחָתן ְּוהוא: ּבָ  ִמְקֵצה: ֹאַרח ָּלרוץ ְּכִגּבֹור ָיׂשִ

ַמִים ּוְתקוָפתֹו מֹוָצאֹו ַּהׁשָ יַבת ְּתִמיָמה י'י ּתֹוַרת: ֵּמַחָמתֹו ִּנְסָתר ְוֵאין ְקצֹוָתם ַעל ּ  ֵּעדות ָנֶפׁש ְמׁשִ
ִּפקוֵדי: ֶּפִתי ַּמְחִכיַמת ֶנֱאָמָנה י'י ְמֵחי ִריםְיׁשָ י'י ּּ ָרה י'י ִמְצַות ֵלב ְּמׂשַ  י'י ִיְרַאת: ֵעיָנִים ְמִאיַרת ּבָ

ְפֵטי ָלַעד עֹוֶמֶדת ְטהֹוָרה ּוִמַפז ִּמָזָהב ַּהֶנֱחָמִדים: ַּיְחָדו ָּצְדקו ֱאֶמת י'י ִּמׁשְ ּוְמתוִקים ָרב ּ  ִּמְדַבׁש ּ
ַָעְבְדך ַּגם: ּצוִפים ְוֹנֶפת ֶהם ִנְזָהר ּ ְמָרם ּבָ ׁשָ ִגיאֹות: ָרב ֶקבֵע ּבְ ִּמִנְסָתרֹות ָיִבין ִמי ׁשְ  ִּמֵזִדים ַּגם: ַּנֵקִני ּ
ַָעְבֶדך ְֲחׂשֹך לו ַאל ּ ע ְּוִנֵקיִתי ֵאיָתם ָאז ִבי ִּיְמׁשְ י ְוֶהְגיֹון ִפי ִאְמֵרי ְלָרצֹון ִּיְהיו: ָרב ִּמֶפׁשַ  ְָלָפֶניך ִלּבִ

  :ְוֹגֲאִלי ּצוִרי י'י
  

ַּהְללוָיה ַמִים ןִמ י'י ֶאת ַּהְללו ּ ַּהְללוהו ַּהׁשָ ְמרֹוִמים ּ ַּהְללוהו: ּּבַ ַּהְללוהו ַמְלָאָכיו ָכל ּ : ְצָבָאיו ָּכל ּ
ַּהְללוהו ֶמׁש ּ ַּהְללוהו ְוָיֵרַח ׁשֶ ַּהְללוהו: אֹור ּכֹוְכֵבי ָּכל ּ ֵמי ּ ָמִים ׁשְ ר ְּוַהַמִים ַּהׁשָ ָמִים ֵמַעל ֲאׁשֶ : ַּהׁשָ
ם ֶאת ְּיַהְללו   :ַיֲעבֹור ְולֹא ָנַתן ָחק ְלעֹוָלם ָלַעד ַּוַיֲעִמיֵדם: ְּוִנְבָראו הִּצָו ּהוא ִּכי י'י ׁשֵ

  
א ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי יר ַלַמֲעלֹות ֶאׂשָ ּׁשִ ַמִים ָוָאֶרץי'ֶעְזִרי ֵמִעם ְי :ּ ה ׁשָ ַּאל ִיֵתן  : עֹׂשֵ

ַָלמֹוט ַרְגֶלך ַאל ָינום ׁשְֹמֶרך ָּ ָרֵאלִּהּנֵה לֹא ָינום ְולֹ: ּ ן ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ך ַעל ַיד י'ָ ׁשְֹמֶרך ְיי'ְי :א ִייׁשָ ָ ִצּלְ

ְיָלה :ְָיִמיֶנך ּלָ ה ְוָיֵרַח ּבַ ּכָ ֶמׁש לֹא ַיּכֶ ךי'ְי :ּיֹוָמם ַהׁשֶ ֹמר ֶאת ַנְפׁשֶ ל ָרע ִיׁשְ ָמְרך ִמּכָ ָ ִיׁשְ ָמר י'ְי :ָ  ִיׁשְ
ֵּצאְתך ובֹוֶאך ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלם ָּ ָ:  

  

  )ם קלותהלי( ההלל הגדול

י טוב’ּהודו לי י ְלעוָלם ַחְסדו. י ּכִ   :ּּכִ
י ְלעוָלם ַחְסדו. להים'ּהודו ֵלאלֵהי ָהא   : ּּכִ

י ְלעוָלם ַחְסדו. ּהודו ַלֲאדוֵני ָהֲאדִנים   : ּּכִ
ה ִנְפָלאות ְגדלות ְלַבדו ְּלעׂשֵ י ְלעוָלם ַחְסדו. ּ   : ּּכִ
ְתבוָנה ַמִים ּבִ ה ַהׁשָ ְּלעׂשֵ י ְלעוָלם ַחְסד. ּ   : וּּכִ
י ְלעוָלם ַחְסדו. ְּלרוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָמִים   : ּּכִ
ה אוִרים ְגדִלים י ְלעוָלם ַחְסדו. ְּלעׂשֵ   : ּּכִ

יום ֶלת ּבַ ֶמׁש ְלֶמְמׁשֶ ֶּאת ַהׁשֶ י ְלעוָלם ַחְסדו. ּ   : ּּכִ
ְיָלה ּלָ לות ּבַ י ְלעוָלם ַחְסדו. ֶּאת ַהָיֵרַח ְוכוָכִבים ְלֶמְמׁשְ   : ּּכִ

ה ִמְצַרִי ְבכוֵריֶהםְלַמּכֵ י ְלעוָלם ַחְסדו. ם ּבִ   : ּּכִ
ָרֵאל ִמתוָכם ַּויוֵצא ִיׂשְ י ְלעוָלם ַחְסדו. ּ   : ּּכִ
ָיד ֲחָזָקה וִבְזרוַע ְנטוָי ּּבְ י ְלעוָלם ַחְסדו. הּ   : ּּכִ
י ְלעוָלם ַחְסדו. ְּלגֵזר ַים סוף ִלְגָזִרים   : ּּכִ
תוכו ָרֵאל ּבְ י ְלעוָלם ַחְסדו. ְוֶהֱעִביר ִיׂשְ   : ּּכִ

ְּוִנֵער ַפְרעה ְוֵחילו ְבַים סוף י ְלעוָלם ַחְסדו. ּ   : ּּכִ
ר ִמְדּבָ ְּלמוִליך ַעמו ּבַ ּ י ְלעוָלם ַחְסדו. ְ   : ּּכִ

ה ְמָל י ְלעוָלם ַחְסדו. ִּכים ְגדִליםְלַמּכֵ   : ּּכִ



י ְלעוָלם ַחְסדו. ּים ַאִדיִריםכַּוַיֲהרג ְמָל   : ּּכִ
י ְלעוָלם ַחְסדו. ְְלִסיחון ֶמֶלך ָהֱאמִרי   : ּּכִ
ן ׁשָ ְוְלעוג ֶמֶלך ַהּבָ י ְלעוָלם ַחְסדו. ּ   : ּּכִ
י ְלעוָלם ַחְסדו. ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה   : ּּכִ

ָר י ְלעוָלם ַחְסדו. ֵּאל ַעְבדוַנֲחָלה ְלִיׂשְ   : ּּכִ
ְפֵלנו ָזַכר ָלנו ׁשִ ּבְ ּׁשֶ י ְלעוָלם ַחְסדו. ּ   : ּּכִ
ַּוִיְפְרֵקנו ִמָצֵרינו ּּ י ְלעוָלם ַחְסדו. ּ   : ּּכִ

ר ׂשָ י ְלעוָלם ַחְסדו. נֵתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ   : ּּכִ
ָמִים ּהודו ְלֵאל ַהׁשָ י ְלעוָלם ַחְסדו. ּ   :ּּכִ

  
ְרִקיַע ְמֹארֹת ִהיְי להים'א ַּויֹאֶמר ַמִים ּבִ ין ְּלַהְבִדיל ַּהׁשָ  ּוְלמֹוֲעִדים ְלֹאֹתת ְּוָהיו ַּהָלְיָלה ּוֵבין ַּהיֹום ּבֵ
ִנים ּוְלָיִמים ְרִקיַע ִלְמאֹורֹת ְּוָהיו: ְוׁשָ ַמִים ּבִ ֵני ֶאת להים'א ַּוַיַעׂש: ֵכן ַוְיִהי ָהָאֶרץ ַעל ְלָהִאיר ַּהׁשָ  ׁשְ

ֶלת ַּהָגדֹל ַּהָמאֹור ֶאת יםַּהְגדִֹל ַּהְמֹארֹת ֶלת ַּהָקטֹן ַּהָמאֹור ְוֶאת ַּהיֹום ְלֶמְמׁשֶ  ְוֵאת ַּהַלְיָלה ְלֶמְמׁשֶ
ַּוִיֵתן: ַּהכֹוָכִבים ְרִקיַע להים'א ֹאָתם ּ ָמִים ּבִ יֹום ְוִלְמׁשֹל: ָהָאֶרץ ַעל ְלָהִאיר ַּהׁשָ ּוַבַלְיָלה ּּבַ ּוֲלַהְבִדיל ּ ּ 

ין   : ְרִביִעי יֹום ֹבֶקר ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי: טֹוב ִּכי להים'א ַּוַיְרא ְךַהחֹׁשֶ ּוֵבין ָהאֹור ּבֵ
  
  )ח"ק בא"לשם יחוד מצוטט מהסה(

על '  הנה אנחנו באים להודות להלשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתא בדחילו ורחימו
אשר תקנו חכמים זכרונם לברכה ביום זה  ולברך בשמו הברכה, מעשה בראשית אשר עשה

ח שנה שלה כמו תחלת עמידתה "כ ל החמה בתקופתה שעומדת ברקיע בתחלת המחזורע
ליוצרינו ולעשות רצון בוראינו לתקן  כדי לעשות נחת רוח, ביום רביעי בששת ימי בראשית

כאלו כווננו במצוה הזאת כל הכונות  ויעלה לפניך, שורש מצות הברכה הזאת במקום עליון
ה ָיֵדינו כֹוְנֵנהוִויִהי ֹנַעם ֲאהראויות לכוין  ה ָיֵדינו כֹוְנָנה ָעֵלינו וַמֲעֵשׂ ּדָֹני ֱאלֵֹהינו ָעֵלינו וַמֲעֵשׂ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ.  

  
רוך ַאָתה : ואז מברך הברכה בכוונה ּּבָ  הׂשֲֶעַמ הֶשׂעֹוְ ֶמֶלך ָהעֹוָלם ּלֵֹהינו'ֱא ָי'ְיְּ

  יתאִשֵׁרְב
  

ֵּאל ָאדֹון ַעל ָכל ַהַמֲעִשים  רוך וְמבֹוָרך . ּ ְּבָ ּ ִפי ָכל ַהְנָשָמה ּ ּּבְ ָּגְדלֹו ְוטובֹו ָמֵלא עֹוָלם : ּ ַּדַעת . ּ
ּוְתבוָנה סֹוְבִבים אֹותֹו ַּהִמְתָגֶאה ַעל ַחיֹות ַהקֶֹדש : ּ ָכבֹוד ַעל ַהֶמְרָכָבה . ּּ ְּוֶנְהָדר ּבְ ּ ְּזכות וִמישֹור : ּ ּ

ָרָאם ֱאלֹוֵקינו טֹוִבים ְמאֹורֹות: ֶחֶסד ְוַרֲחִמים ָמֵלא ְכבֹודֹו. ִּלְפֵני ִכְסאֹו ִביָנה . ּ ֶשּבְ ַדַעת ּבְ ְיָצָרם ּבְ
ּוְבַהְשֵכל  ֶהם: ּ ּכַֹח וְגבוָרה ָנַתן ּבָ ּ ֶקֶרב ֵתֵבל . ּ ְּמֵלִאים ִזיו וְמִפיִקים ֹנַגה: ִּלְהיֹות מֹוְשִלים ּבְ ָנֶאה . ּּ

ָכל ָהעֹוָלם  בֹוָאם : ִזיָום ּבְ ֵצאָתם ָשִשים ּבְ ֵאיָמ. ְשֵמִחים ּבְ ְּפֵאר ְוָכבֹוד : ה ְרצֹון קֹוָנם עֹוִשים ּבְ
ָּרָאה ְוִהְתִקין צוַרת . ָּקָרא ַלֶשֶמש ַוִיְזַרח אֹור :  ָּצֳהָלה ְוִריָנה ְלֵזֶכר ַמְלכותֹו. נֹוְתִנים ִלְשמֹו 

ִּתְפֶאֶרת וְגֻדָלה ְשָרִפים ְוֳאַפִנים ְוַחיֹות ַהקֹ. ֶּשַבח נֹוְתִנים לֹו ָכל ְצָבא ָמרֹום : ַּהְלָבָנה  ּ   :ֶדש ּ
  

  :תפילת רבי נחוניא בן הקנא
ֹכַח ְגֻדַלת ְיִמיֶנך ַתִתיר ְצרוָרה ָּאָנא ּבְ ּ ּ ָ ּ ּ ּ  
ְגֵבנו ַטֲהֵרנו נֹוָרא ל ִרַנת ַעֶמך ׂשַ ַּקּבֵ ּ ּ ָּ ּ  
ְמֵרם י ִיחוֶדך ְכָבַבת ׁשָ ָּנא ִגּבֹור דֹוְרׁשֵ ָ ּ ּ  

ְרֵכם ַטֲהֵרם ַרֲחֵמי ִצְדָקֶתך ָתִמיד ָגְמֵלם ּּבָ ּ ָ  
רֹוב טוְבך ַנֵהל ֲעָדֶתךֲחִסין ָקדֹוׁש  ָּבְ ָ ּ  

ֶתךָי ִּחיד ֵגֶאה ְלַעְמך ְפֵנה זֹוְכֵרי ְקֻדׁשָ ּּ ָ ּ  
ַמע ַצֲעָקֵתנו יֹוֵדַע ַתֲעלומֹות ל וׁשְ ְוָעֵתנו ַקּבֵ ּׁשַ ּ ּ ּ ּ  



ם ְכבֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד)בלחש( רוך ׁשֵ ּ ּבָ ּּ ְ.  
  

ְנִגיֹנת יר, ַּלְמַנֵצַח ּבִ ּנו ִויָבְרֵכנוְּיָחֵנ, להים'א  .ִמְזמֹור ׁשִ ָּיֵאר ָפָניו ִאָתנו ֶסָלה; ּ ּ ָאֶרץ ַדְרֶכך  .ּ ָָלַדַעת ּבָ ּ ּ ;
ָכל ְָיׁשוָעֶתך, ּגֹוִים-ּבְ ּיֹודוך ַעִמים א   .ּ ָ ָיֹודוך: להים'ּ ַּעִמים ֻכָלם, ּ ּ ְמחו ִויַרְננו .ּ ִּיׂשְ ֹפט -ִּכי:ְּלֻאִמים, ּּ ִּתׁשְ

ּוְלֻאִמים; ַּעִמים ִמיׁשֹר ָאֶרץ ַתְנֵח, ּ ּיֹודוך ַעִמים א   .ם ֶסָלהּּבָ ָ ָיֹודוך: להים'ּ ַּעִמים ֻכָלם, ּ ּ ָנְתָנה , ֶאֶרץ .ּ
ְּיבוָלה   ָאֶרץ-ַאְפֵסי-ָּכל, ְּוִייְראו אֹותֹו;  להים'ְּיָבְרֵכנו א .ּלֵֹהינו'להים ֱא'א, ְּיָבְרֵכנו; ּ

  
 מראו, כסדרן ומזלות במסילותם וכוכבים בגבורתה לבנה בתקופתה חמה הרואה: רבנן תנו

 ונפלה מחזור והדר, שנין ושמונה עשרים כל: אביי אמר -? הוי ואימת. בראשית עושה ברוך
  . ארבע נגהי דתלת באורתא בשבתאי ניסן תקופת

  
 להם הרבה לפיכך ישראל את לזכות הוא ברוך הקדוש רצה אומר עקשיא בן חנניה רבי

  . רים קדיש על ישראל ואומ:ויאדיר תורה יגדיל צדקו למען חפץ' ה שנאמר ומצות תורה
  

א ֵמה ַרּבָ ִּיְתַגַדל ְוִיְתַקַדׁש ׁשְ ּ ּ ָעְלָמא ִדי ְבָרא ִכְרעוֵתה): אמן. (ּ ּּבְ ּ ְּוַיְמִליך ַמְלכוֵתה. ּּ ּ ְּוַיְצַמח ֻפְרָקֵנה. ְ ּ .
יֵחה ֲעָגָלא וִב): אמן. (ִּויָקֵרב ְמׁשִ ָרֵאל ּבַ ית ִיׂשְ ַחֵייכון וְביוֵמיכון וְבַחֵיי ְדכל ּבֵ ּּבְ ּ ּּ ְּזַמן ָקִריב ְוִאְמרו ּ

א ְמָבַרך) אמן: (ָאֵמן ֵמה ַרּבָ ְְיֵהא ׁשְ ַרך. ּ ְְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא ִיְתּבָ ּ ח. ּ ַתּבַ . ְּוִיְתָפַאר. ְּוִיׁשְ
א. ְוִיְתרוָמם ִריך הוא. ְּוִיְתַעֶלה. ְּוִיְתַהָדר. ְּוִיְתַנׂשֵ א ּבְ ֵמה ְדֻקְדׁשָ ְּוִיְתַהָלל ׁשְ ּ ְּ ָּלא ִמן ָכל ְלֵע): אמן. (ּ ּ
ְרָכָתא יָרָתא. ּבִ ָחָתא ְוֶנָחָמָתא. ׁשִ ּבְ ָעְלָמא ְוִאְמרו ָאֵמן. ִּתׁשְ ַּדֲאִמיָרן ּבְ ָרֵאל ְוַעל ): אמן. (ּ ַעל ִיׂשְ

ָנן ְוַעל ַתְלִמיֵדיהון ְוַעל ָכל ַתְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיהון ַּרּבָ ָתא. ּּ אוַרְיָתא ַקִדׁשְ ְּדָעְסִקין ּבְ ּ ִּדי ְבַאְתָרא . ּ
ְּיֵהא ָלָנא וְלהון וְלכון ִחָנא ְוִחְסָדא ְוַרֲחֵמי. ֵדין ְוִדי ְבָכל ָאָתר ְוָאָתרָה ּ ַמָיא . ּּ ִּמן ֳקָדם ָמאֵרה ׁשְ ּ

ַמָיא): אמן. (ְּוַאְרָעא ְוִאְמרו ָאֵמן א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ יָזָבא . ְּיֵהא ׁשְ ָבע ִויׁשוָעה ְוֶנָחָמה ְוׁשֵ ַּחִיים ְוׂשָ ּ
ּוְרפוָאה וְגֻא ּ ָּלה וְסִליָחה ְוַכָפָרה ְוֵריַוח ְוַהָצָלהּ ּ ּ ָרֵאל ְוִאְמרו ָאֵמן. ּ ָּלנו וְלָכל ַעמו ִיׂשְ ּ ה ): אמן. (ּּ עוׂשֶ

ְמרוָמיו לום ּבִ לום ָעֵלינו. ׁשָ ה ׁשָ ַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ ּהוא ּבְ ָרֵאל ְוִאְמרו ָאֵמן. ּ ְּוַעל ָכל ַעמו ִיׂשְ ּ   ):אמן. (ּ
  

ְָלָפֶניך ְיְיִהי ָרצֹון ִמ: ואחר כך אומר   נֹוָתייְמ וִקנֹוייַתֵחֵה ֵשכמֹו, ּלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו'ּלֵֹהינו ֵוא'ָי ֱא'ּ
ות יימנו ותזכנו לברכה בתקופות אחרכן תחיינו ותק, ה לברך ברכה זוֶזן ַהַמְז ַלוִהגעתנו

ם בעבודתך ותזכנו לראות פני משיחך ִיׂשמחים בבנין עירך וׂשּׂש, הבאות עלינו לשלום
ְּכאֹור ַהַחָמה, ְּוָהָיה אֹור ַהְלָבָנהמקרא שכתוב על ידי נביאך כאמור בנו  ותקיים ְּואֹור ַהַחָמה , ּ

ְבָעַתִים יֹום, ִיְהיֶה ׁשִ ְבַעת ַהָיִמים ּבְ ְּכאֹור ׁשִ ֶבר ַעמֹו'ֲחֹבׁש ְי, ּ ּוַמַחץ ַמָכתֹו, ּי ֶאתׁשֶ ִּיְרָפא ִויִהי ֹנַעם , ּ
ה  ֲּאדָֹני ֱאלֵֹהינו ָעֵלינו וַמֲעֵשׂ ּ ה ָיֵדינו כֹוְנֵנהוּ ָּיֵדינו כֹוְנָנה ָעֵלינו וַמֲעֵשׂ ּ ּ ּ ּּ ּ.  

                                                                 
  ".תזכו לשנים רבות נעימות וטובות: "ואחר כך מברכים איש את רעהו 

  
  ברכת החמהלנוסח נוסף 

   .ל" פתיחת אליהו זם ברכת החמהטוב לומר קוד
ּי נַעם ֲאדָני ֱאלֵהינו ָעֵלינוִויִה ה ָיֵדינו כוְנָנה. ּ ּוַמֲעׂשֵ ּ ה ָיֵדינו כוְנֵנהו. ָּעֵלינו ּ ּוַמֲעׂשֵ ּ ּּ:  

ָּפַתח ֵאִלָיהו ַהָנִביא ּ ִּרּבון ָעְלִמין ְדַאְנְת הוא ָחד ְוָלא :ָּזכור ְלטוב ְוָאַמר ּּ ּ ן ּ ּבָ ֻחׁשְ ַּאְנְת הוא ִעָלָאה  .ּבְ ּ ּ
ַּעל ָכל ִעָלִאין ְסִת ך ְכָלל ּיָמא ַעל ָכלּ ָבה ְתִפיָסא ּבָ ְּסִתיִמין ֵלית ַמֲחׁשָ ְ ַּאְנְת הוא ְדַאַפְקְת. ּ ּ ּ ּ ר  ּ ֶעׂשֶ

ר ְסִפיָרן ְלַאְנָהָגא ְבהון ָעְלִמין ִּתקוִנין ְוָקֵריָנן לון ֶעׂשֶ ְּסִתיִמין ְדָלא ִאְתַגְלָין ְוָעְלִמין ְדִאְתַגְלָין ּּ ּּ ּ .
ּוְבהון ִאְתַכִסיַאת ּ ֵנ ּ אִמּבְ יר לון וְמַיֵחד לון. י ָנׁשָ ְּוַאְנְת הוא ְדָקׁשִ ּ ּוְבִגין ְדַאְנְת. ּ ּ ִּמְלָגאו ָכל ָמאן  ּ ּ

יב ר ִאְתַחׁשִ ְּדַאְפִריׁש ַחד ִמן ַחְבֵריה ֵמִאֵלין ֶעׂשֶ ּ ך ּ ְֵליה ְכִאלו ַאְפִריׁש ּבָ ּ ּּ ר ְסִפיָרן ִאנון . ּ ְּוִאֵלין ֶעׂשֶ ּ ּ
ְְכִסְדָרן ַחד ָאִריך ְו ַאְזִלין ינוִניּ ְּוַאְנְת הוא ְדַאְנִהיג. ָחד ָקֵצר ְוַחד ּבֵ ּ ְְוֵלית ָמאן ְדַאְנִהיג ָלך ָלא . לון ּ ּ



ְּלֵעיָלא ְוָלא ְלַתָתא ְוָלא ִמָכל ּ ָמִתין ִלְבֵני. ִסְטָרא ּ ין ַתַקְנְת לון ְדִמַנְיהו ַפְרִחין ִנׁשְ ְּלבוׁשִ ּ ּ ּ ּּ א ּ . ָנׁשָ
ְּוַכָמה גוִפין ַתַקְנְת לון ְדִאְת ּ ּ ּּ יּ ְּקִריאו גוָפא ְלַגּבֵ ין ִדְמַכְסָין ֲעֵליהון ּ ְּלבוׁשִ ִתקוָנא ָדּ ּ ְוִאְתְקִריאו ּבְ א ּּ

ְּגבוָרה .ְּדרוָעא ְיִמיָנא ֶחֶסד ָמאָלא ְדרוָעא ּ ּגוָפא ִּתְפֶאֶרת .ׂשְ ִּסיוָמ ְיסוד .ְּתֵרין ׁשוִקין ְוהוד ֶנַצח .ּ א ּ
ִרית קֶדׁש ְּדגוָפא אות ּבְ ֶּפה תו ַּמְלכות .ּ ַעלּ ּבְ ֶּפה ָקֵריָנן ָלה ָרה ׁשֶ ָב ָחְכָמה .ּ ה מוָחא ִאיִהי ַמֲחׁשָ

יָנה. וִּמְלָגא א וָבה ַהֵלב ֵמִבין ּבִ ִּלּבָ ּ ִּאֵלין ְתֵרין ְכִתיב ַהִנְסָתרות לה ְוַעל. ּ ּּ ּ ן ֶעְליו ֶּכֶתר .ֱּאלֵהינו' ּ
ִּאיהו ֶכֶתר ַמְלכות ְּוָעֵליה ִאְתַמר ַמִגיד. ּּ ית ַאֲחִרי ּ ְּוִאיהו ַקְרַקְפָתא ִדְתִפֵלי. תֵמֵראׁשִ ּ ִּמְלָגאו ִאיהו . ּ ּ

ּא ְדִאיהו אַרח ֲאִצילות"ו ְואות ֵה"א אות ָוא"אות ֵה ד"אות יו ּ ְקיו. ּ ִּאיהו ׁשַ ְדרועוי  ּ ְּדִאיָלָנא ּבִ
י. ְּוַעְנפוי ֵקי ְלִאיָלָנא ְוִאְתַרּבֵ ְּכַמָיא ְדַאׁשְ ְקיו ּ ַההוא ׁשַ  .ּּבְ

 

ּ הוא ִעַלת ָהִעלותִּרּבון ָעְלִמין ַאְנְת ּ ת ַהִסּבות ּ ַההוא ְנִביעו ְּוִסּבַ ֵקי ְלִאיָלָנא ּבְ ְּדַאׁשְ ְּנִביעו  ְּוַההוא. ּ
ְמָתא ְלגוָפא ְדִאיהו ַחִיים ְלגוָפא ִּאיהו ְכִנׁשְ ּ ּ ּ ּּ ְוָבך ֵלית. ּ ִּדְמיון ְוֵלית ִדיוְקָנא  ּ ּ ְּדגוָפא(ּּ ִּמָכל ַמה ) ּ

א ְוִסיֲהָרא ְוכוְכַבָיא. ַּמָיא ְוַאְרָעאׁשְ ּוָבָראָת. ִּדְלָגאו וְלַבר ְמׁשָ ְּוַאַפְקְת ִמְנהון ׁשִ ּ ּ ּוַמָזֵלי ּ ּוְבַאְרָעא . ּ
ין ּבִ ִאין ְוִגְנָתא ְדֵעֶדן ְוִעׂשְ ִּאיָלִנין וְדׁשָ א ּ ְּוֵחיָון ְועוִפין ְונוִנין וְבִעיִרין וְבֵני ָנׁשָ ּ הו. ּ ְתמוְדָעא ּבְ ן ְּלִאׁשְ

ְִעָלִאין ְוֵאיך ִיְתַנ הון ִעָלִאין ְוַתָתִאיןּ ֲּהגון ּבְ ְְוֵאיך. ּּ
ְתמוְדָען ֵמִעָלֵאי ְו  ִּאׁשְ ַּתָתֵאי ְוֵלית ְדָיַדע ּבָּ ך ּ

ִעָלֵאי ְוַתָתֵאי ּוַבר. ְּכָלל ִּמָנך ֵלית ִיחוָדא ּבְ ּּ ְ ְתמוָדע ָאדון ַעל. ּ ְּוַאְנְת ִאׁשְ ּכָלא ּ ְּוָכל ְסִפיָרן ָכל ַחד . ּ
ם ְיִדיַע ּוְבהון ִאְתְקִריאו. ִּאית ֵליה ׁשֵ ם ְיִדי. ַּמְלָאַכָיא ּ ְְוַאְנְת ֵלית ָלך ׁשֵ ַּע ְדַאְנְת הוא ְמַמֵלא ָכּ ּ ּ ּ ל ּ

ִלימו ְדֻכְלהו ָמָהן ְוַאְנְת הוא ׁשְ ּׁשְ ּ ּ ּ ְּוַכד ַאְנְת ִתְסַתָלק. ּ ּ ּ ָמָהן ְכגוָפא ְבָלא . ִּמְנהון ּ ְתָארו ֻכְלהו ׁשְ ִּאׁשְ ּ ּ ּּ ּּ
ָמָתא ָחְכָמה ְיִדיָעאַּחִכי ַּאְנְת. ִנׁשְ יָנה. ם ְוָלאו ּבְ ַּאְנְת הוא ֵמִבין ְוָלאו ִמּבִ ְֵלית ָלך ֲאָתר . ְיִדיָעא ּ

ְתמוְדָעא ֻתְקָפך ְוֵחיָלך. ְיִדיָעא ְֶאָלא ְלִאׁשְ ְ ּ ּ א ּ א ְיך ִאְתְנִהיג ָעְלָמא ְבִדיָנּוְלַאְחָזָאה לון ֵא. ִלְבֵני ָנׁשָ
ָפט  ּוְבַרֲחֵמי ְדִאינון ֶצֶדק וִמׁשְ ּ ּ ְּכפום עוָבֵדיהון ִדְבֵניּ ּ א ּ ִּדין ִאיהו ְגבוָרה .ָנׁשָ ּ ָפט ַעמוָדא . ּ ִּמׁשְ ּּ

א מאְזֵני ֶצֶדק ְתֵרין ַסְמֵכי ְקׁשוט ֶצֶדק. ְדֶאְמָצִעיָתא ַּמְלכוָתא ַקִדיׁשָ ּ ִרית ִהין ֶצֶדק אות. ּ ּכָלא . ּבְ ּ
ְֲאָבל ָלאו ְדִאית ָלך. ְְלַאְחָזָאה ֵאיך ִאְתְנִהיג ָעְלָמא ֶּדק ְיִדיָעא ְדִאיהו ִדיןֶצ ּ ָפט ְיִדיָעא . ּ ְּוָלאו ִמׁשְ

ְּוָלאו ִמָכל ִאֵלין ִמדות ְכָלל .ְּדִאיהו ַרֲחֵמי ּּ ְמעון ְוִיְתַחְדׁשון. ּ י ׁשִ ּקום ִרּבִ ּ ְִמִלין ַעל ְיָדך ּ ְדָהא . ּ
ְּרׁשוָתא ִאית ָלך ְלַגָלָאה ָרִזין ְטִמיִרין ַעל ְ ר ָנׁש ַעּׁשו ְְיָדך ַמה ְדָלא ִאְתְיִהיב ְר ּ ְּלַגָלָאה ְלׁשום ּבַ ד ּ

 .ְּכָען

 

ְמעון ָפַתח ְוָאַמר י ׁשִ ַּהְגֻדָלה' ְָלך ה: ָּקם ִרּבִ ְּוַהְגבוָרה ְוכו ּ ּ ָמע .'ּ ּו ִאנון ְדִמיִכין ְדֶחְברוִּעָלִאין ׁשְ ּ ּ ן ּּ
ַנְתכון ְּוַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ִאְתָערו ִמׁשְ ּ ָּהִקיצו ְוַרְננו ׁשוְכֵני. ּ ּ ִאֵלין ִאנון ַצִדיַקָיא ְדִאנון ִמִסְטָרא .ָעָפר ּּ ּ ּּ ּ ּ ּּ ּ

ְּדַההוא ְדִאְתַמר י ֵער ּ ָנה ְוִלּבִ ה ֲאִני ְיׁשֵ ְּוָלאו ִאנון ֵמִתים. ּּבָ ּוְבִגין ָדא ִאְתַמר. ּ ְּבהון ָהִקיצו ְוַרְננו  ּ ּּ
ַּרְעָיא ְמֵהיְמָנא ַאְנְת ַוֲאָבָהן ָהִקיצו. 'ְּוכו ְּוַרְננו ְלִאְתָערוָת ּ ּ ּ ָנה ְבָגלוָתאּ ִכיְנָתא ְדִאיִהי ְיׁשֵ ּא ִדׁשְ ּ ּ ּ .

ְּכַען ַצִדיַקָיא ֻכְלהו  ְּדַעד ּּ ּ ְנָתא ְבחוֵריהוּּ י ַר ִּמָיד. ןְּדִמיִכין ְוׁשִ ִכיְנָתא ְתַלת ָקִלין ְלַגּבֵ ָּיִהיַבת ׁשְ ְעָיא ּ
  . הְמֵהיְמָנא ְוִייָמא ֵלי

  
איְ ְדָהא ֲעָלך ִאְתַמר -ּקום ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא  ע ַאְתָון ִדיֵליה ּקול דוִדי דוֵפק ְלַגּבָ ַאְרּבָ ּּבְ ְוִייָמא . ּ

ת ִציון לא יוִסיף ְלַהְגלוֵתך. ּיוָנִתי ַתָמִתי ְּבהון ִפְתִחי ִלי ֲאחוִתי ַרְעָיִתי ְְדָהא ַתם ֲעוֵנך ּבַ ְּ י  .ּ ראׁשִ ׁשֶ
ִריך הוא-? ַמאי ִנְמָלא ָטל. ִנְמָלא ָטל א ּבְ ּ ֶאָלא ָאַמר ֻקְדׁשָ ְ י  ,ּ ְבְת ְדִמיוָמא ְדִאְתָחַרב ּבֵ ַּאְנְת ָחׁשַ ּ ּ ּ

א ְדָעאְלָנא ַּמְקְדׁשָ ֵביָתא ִדיִלי ְוָעאְלָנא ְבִיׁשוָבא ּ ּּבְ ְּדָלא ָעאְלָנא ָכל, ָלאו ֲהִכי, ּ ִּזְמָנא ְדַאְנְת  ּ ּ
ָגלוָתא י ִנְמָלא ָטל: ְֲהֵרי ָלך ִסיָמָנא. ּּבְ ראׁשִ ָגלוָתא א"ֵה, ׁשֶ ִכיְנָתא ּבְ ִּלימו ִדיָלה ְוַחִיים ִדיָלה ׁשְ. ּׁשְ ּ ּ ּּ
ִכיְנָתא ְדָלא"ו ְואות ֵה"א אות ָוא"ד אות ֵה"ִּאיהו אות יו ְוָדא. ִּאיהו ַטל ן ט ּא ִאיִהי ׁשְ ּבָ , ל"ֵמֻחׁשְ

ּו ִדְסִליקו ַאְתָון"א ְואות ָוא"ד אות ֵה"ֶּאָלא אות יו ן ָט ּ ּבָ ִכיְנָתא . ל"ְלֻחׁשְ ְּדִאיִהי ַמְלָיא ִלׁשְ ּ
ּיעו ְדָכל ְמקוִריןִּמְנִב ין ִעֵמיִּמַיד ָקם ַרְעָיא ְמֵהיְמָנ. ןִּעָלִאי ּ ּא ַוֲאָבָהן ַקִדיׁשִ ַּעד ָכאן ָרָזא ְדִיחוָדא. הּ ּ .

רוך ה ְּבָ   :ְלעוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן' ּ
  



  
  תהלים פרק עב

לֹֹמה א ָפֶטיך ְלֶמֶלך ֵתן ְוִצְדָקְתך ְלֶבן ֶמֶלך'ִלׁשְ ְלהים ִמׁשְ ָ ְ ָּ ָפטּ ָיִדין ַעְמ :ּ ּך ְבֶצֶדק ַוֲעִנֶייך ְבִמׁשְ ָ ָּ:  
ְצָדָקה לֹום ָלָעם וְגָבעֹות ּבִ או ָהִרים ׁשָ ִּיׂשְ ק :ּ יַע ִלְבֵני ֶאְביֹון ִויַדֵכא עֹוׁשֵ ֹפט ֲעִניֵי ָעם יֹוׁשִ ּ ִיׁשְ ּ ּ:  

ֶמׁש ְוִלְפֵני ָיֵרַח דֹור דֹוִרים ִּייָראוך ִעם ׁשָ ּ ּ ֵיֵרד ְכָמָטר ַעל ֵגז ִכְרִביִבי :ָּ ּ ָיָמיו  :ם ַזְרִזיף ָאֶרץּ  ִיְפַרח ּבְ
ִלי ָיֵרַח לֹום ַעד ּבְ ּ ְוֵיְרְד ִמָים ַעד ָים וִמָנָהר ַעד ַאְפֵסי ָאֶרץ :ַּצִדיק ְורֹב ׁשָ ּ ּ ְלָפָניו ִיְכְרעו ִצִיים ְוֹאְיָביו  :ּּ ּ

ָבא וְס :ָּעָפר ְיַלֵחכו יבו ַמְלֵכי ׁשְ יׁש ְוִאִיים ִמְנָחה ָיׁשִ ּ ַמְלֵכי ַתְרׁשִ ּ ָכר ַיְקִריבוּ ָּבא ֶאׁשְ ַתֲחוו לֹו  :ּ ּ ְוִיׁשְ ּ
ָּכל ְמָלִכים ָכל גֹוִים ַיַעְבדוהו ּ ּ ֵוַע ְוָעִני ְוֵאין עֵֹזר לֹו :ּ ּ ִכי ַיִציל ֶאְביֹון ְמׁשַ ּ ּ ָיחֹס ַעל ַדל ְוֶאְביֹון  :ּ

יַע ם ְוֵייַקר  :ְוַנְפׁשֹות ֶאְביֹוִנים יֹוׁשִ ּ ִמתֹוך וֵמָחָמס ִיְגַאל ַנְפׁשָ ֵעיָניוְּ ָבא  :ָּדָמם ּבְ ּ ִויִחי ְוִיֶתן לֹו ִמְזַהב ׁשְ ּ
ֲעדֹו ָתִמיד ָכל ַהיֹום ְיָבֲרֶכְנהו ְּוִיְתַפֵלל ּבַ ּּ ּ רֹאׁש ָהִרים ִיְרַעׁש ַכְלָבנֹון ִפְריֹו  :ּ ָאֶרץ ּבְ ר ּבָ ּ ְיִהי ִפַסת ּבַ ּ ּ ּ

ב ָהָאֶרץ ְּוָיִציצו ֵמִעיר ְכֵעׂשֶ מֹו ְלעֹוָלם ִלְפֵני :ּ רוהו ְיִהי ׁשְ ְרכו בֹו ָכל גֹוִים ְיַאׁשְ מֹו ְוִיְתּבָ ֶמׁש ִינֹון ׁשְ ּ ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ:  
רוך י ְּבָ ה ִנְפָלאֹות ְלַבדֹו'י א'ּ ָרֵאל עֹׂשֵ ם ְכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָמֵלא ְכבֹודֹו  :ּלהים ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ּ וָברוך ׁשֵ ּ ְ ּ ּ

ּ ָכלו ְתִפלֹות ָדִוד ּבֶ :ֶּאת כֹל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן ּּ ּ יּ   :ן ִיׁשָ
  

  תהלים פרק עה

יר ֵחת ִמְזמֹור ְלָאָסף ׁשִ ַּלְמַנֵצַח ַאל ַתׁשְ ָ הֹוִדינו ְלך א :ּ ּ ֶמך ִסְפרו ִנְפְלאֹוֶתיך'ּ ָלהים הֹוִדינו ְוָקרֹוב ׁשְ ָּ ּ ּ:  
ֹפט ִרים ֶאׁשְ ִּכי ֶאַקח מֹוֵעד ֲאִני ֵמיׁשָ ּ ֶביָה ָאֹנִכי ִתַכְנִתי ַעמו :ּ ּ ְנֹמִגים ֶאֶרץ ְוָכל יֹׁשְ ּּ   :ֶּדיָה ֶסָלהּ

ִעים ַאל ָתִרימו ָקֶרן ָּאַמְרִתי ַלהֹוְלִלים ַאל ָתהֹלו ְוָלְרׁשָ ּ ּ ּ רו  :ּּ ּ ַאל ָתִרימו ַלָמרֹום ַקְרְנֶכם ְתַדּבְ ּ ּ ּּ
ר ָהִרים :ְּבַצָואר ָעָתק ּ ִכי לֹא ִממֹוָצא וִמַמֲעָרב ְולֹא ִמִמְדּבַ ּ ּּ ִפיל ְוֶזה ָיִר'ּ ִכי א :ּ   :יםּלהים ׁשֵֹפט ֶזה ַיׁשְ
ַיד י ֵעי ָאֶרץ'ִּכי כֹוס ּבְ תו כֹל ִרׁשְ ָמֶריָה ִיְמצו ִיׁשְ ּי ְוַיִין ָחַמר ָמֵלא ֶמֶסך ַוַיֵגר ִמֶזה ַאך ׁשְ ּּ ּ ּ ְ ְּ ּ ַוֲאִני ַאִגיד  :ּ

ִעים ֲאַגֵדַע ְתרֹוַמְמָנה ַקְרנֹות ַצִדיק :ְּלעָֹלם ֲאַזְמָרה ֵלאלֵֹהי ַיֲעקֹב ּ ְוָכל ַקְרֵני ְרׁשָ ּ ּ:  
      

   פרק גמלאכי

ים וַמְלַאך  ר ַאֶתם ְמַבְקׁשִ ְִהְנִני ׁשֵֹלַח ַמְלָאִכי וִפָנה ֶדֶרך ְלָפָני וִפְתֹאם ָיבֹוא ֶאל ֵהיָכלֹו ָהָאדֹון ֲאׁשֶ ְּ ּ ּ ּּ
ר ַאֶתם ֲחֵפִצים ִהֵנה ָבא ָאַמר י ִרית ֲאׁשֶ ַּהּבְ ּ וִמי ְמַכְלֵכל ֶאת יֹום ּבֹואֹו וִמי ָהעֵֹמד  :י ְצָבאֹות'ּ ּּ

ֵהָראֹו ִסיםּבְ ּתֹו ִכי הוא ְכֵאׁש ְמָצֵרף וְכֹבִרית ְמַכּבְ ּּ ֵני ֵלִוי  :ּ ב ְמָצֵרף וְמַטֵהר ֶכֶסף ְוִטַהר ֶאת ּבְ ּ ְוָיׁשַ ּ
ְּוִזַקק ֹאָתם ַכָזָהב ְוַכָכֶסף ְוָהיו ַלי ּ ּ ְצָדָקה'ּּ י ִמְנָחה ּבִ ם ִכיֵמי ' ְוָעְרָבה ַלי :ּי ַמִגיׁשֵ ָלִ ּי ִמְנַחת ְיהוָדה ִוירוׁשָ ּ ּ

ִנים ַקְדֹמִניֹותעֹוָל ּם וְכׁשָ ִפים וַבְמָנֲאִפים  :ּ ְמַכׁשְ ָפט ְוָהִייִתי ֵעד ְמַמֵהר ּבַ ְּוָקַרְבִתי ֲאֵליֶכם ַלִמׁשְ ּ ּּ ּ
ִכיר ַאְלָמָנה ְוָיתֹום וַמֵטי ֵגר ְולֹא ְיֵראוִני ָאַמר י ַכר ׂשָ ֵקי ׂשְ ֶקר וְבעֹׁשְ ִעים ַלׁשָ ּבָ ּוַבִנׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ ִכי  :י ְצָבאֹות'ּ

ֵני ַיֲעקֹב לֹא ְכִליֶתם'ֲאִני י ִניִתי ְוַאֶתם ּבְ ַמְרֶתם : ּי לֹא ׁשָ ְּלִמיֵמי ֲאֹבֵתיֶכם ַסְרֶתם ֵמֻחַקי ְולֹא ׁשְ ּּ
ּׁשובו ֵאַלי ְוָאׁשוָבה ֲאֵליֶכם ָאַמר י ּ ֶמה ָנׁשוב'ּ ּי ְצָבאֹות ַוֲאַמְרֶתם ּבַ ע ָאָדם א :ּּ ּלהים ִכי ַאֶתם ' ֲהִיְקּבַ ּ

ר ְוַהְתרוָמהּקְֹבִעים ֹאִתי ַוֲאַמְרֶת ֶמה ְקַבֲענוך ַהַמֲעׂשֵ ּם ּבַ ּ ּּ ְמֵאָרה ַאֶתם ֵנָאִרים ְוֹאִתי ַאֶתם : ָּ ּּבַ ּ ּ
ּקְֹבִעים ַהגֹוי ֻכלֹו ּ זֹאת :  ּ ֵביִתי וְבָחנוִני ָנא ּבָ ית ָהאֹוָצר ִויִהי ֶטֶרף ּבְ ר ֶאל ּבֵ ָּהִביאו ֶאת ָכל ַהַמֲעׂשֵ ּ ּּ ּ

ִלי ָדיּי ְצָבאֹות ִאם לֹא ֶאְפַתח ָל'ָאַמר י ָרָכה ַעד ּבְ ַמִים ַוֲהִריקִֹתי ָלֶכם ּבְ   :ֶּכם ֵאת ֲאֻרּבֹות ַהׁשָ
ֶדה ָאַמר י ׂשָ ֵכל ָלֶכם ַהֶגֶפן ּבַ ִחת ָלֶכם ֶאת ְפִרי ָהֲאָדָמה ְולֹא ְתׁשַ ֹאֵכל ְולֹא ַיׁשְ ְּוָגַעְרִתי ָלֶכם ּבָ ּ ּ ּ י 'ּ

רו ֶאְתֶכם ָכל ַהגֹוִים ִכי ִתְהיו ַא: ְצָבאֹות ְּוִאׁשְ ּּ ּ ּ ּ ָחְזקו ָעַלי ִדְבֵריֶכם  :י ְצָבאֹות'ֶּתם ֶאֶרץ ֵחֶפץ ָאַמר יּ ּ
ְרנו ָעֶליך'ָאַמר י ָי ַוֲאַמְרֶתם ַמה ִנְדּבַ ּ ְוא ֲעֹבד א :ּּ ַמְרתֹו 'ּ ֲאַמְרֶתם ׁשָ ַמְרנו ִמׁשְ ַצע ִכי ׁשָ ּלהים וַמה ּבֶ ּ ּּ

ְּוִכי ָהַלְכנו ְקדַֹרִנית ִמְפֵני י ֲחנו ּ ְוַעָתה ֲאַנְח :י ְצָבאֹות'ּּ ָעה ַגם ּבָ י ִרׁשְ ִרים ֵזִדים ַגם ִנְבנו עֹׂשֵ ּנו ְמַאׁשְ ּ ּּ ּ ּ
ּלהים ַוִיָמֵלטו'א ּ רו ִיְרֵאי י :ּ ב י'ּ ָאז ִנְדּבְ ּי ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהו ַוַיְקׁשֵ ָמע ַוִיָכֵתב ֵסֶפר ִזָכרֹון ְלָפָניו 'ּ ּי ַוִיׁשְ ּ ּ ּ

מֹו'ְלִיְרֵאי י ֵבי ׁשְ ה ְסֻגָלה ְוָחַמְלִתי ֲעֵליֶהם 'ּ ְוָהיו ִלי ָאַמר י :ּי וְלחֹׁשְ ר ֲאִני עֹׂשֶ ּי ְצָבאֹות ַליֹום ֲאׁשֶ ּ ּ
נֹו ָהעֵֹבד ֹאתֹו ר ַיְחֹמל ִאיׁש ַעל ּבְ ין עֵֹבד א :ַּכֲאׁשֶ ע ּבֵ ין ַצִדיק ְלָרׁשָ ְבֶתם וְרִאיֶתם ּבֵ ּ ְוׁשַ ּ להים 'ּ

ר לֹא ֲעָבדֹו א ּבֵֹער ַכַתנור ְו :ַלֲאׁשֶ ּ ִכי ִהֵנה ַהיֹום ּבָ ּּ ּ ּ ָעה ַקׁש ְוִלַהט ֹאָתם ּּ ה ִרׁשְ ָּהיו ָכל ֵזִדים ְוָכל עֹׂשֵ
א ָאַמר י ר לֹא ַיֲעזֹב ָלֶהם ׁשֶֹרׁש ְוָעָנף'ַּהיֹום ַהּבָ ֶמׁש ְצָדָקה  :י ְצָבאֹות ֲאׁשֶ ִמי ׁשֶ  ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ׁשְ

ק ֶתם ְכֶעְגֵלי ַמְרּבֵ ְכָנֶפיָה ִויָצאֶתם וִפׁשְ ּוַמְרֵפא ּבִ ּ ּ ּ ִעים ִכי ִיְהיו ֵאֶפר ַתַחת ַכפֹות ּ ְוַעס :ּ ֹּוֶתם ְרׁשָ ּ ּּ ּ



ה ָאַמר י ר ֲאִני עֹׂשֶ יֹום ֲאׁשֶ ר ִצִויִתי אֹותֹו ְבחֵֹרב :י ְצָבאֹות'ַּרְגֵליֶכם ּבַ ה ַעְבִדי ֲאׁשֶ ּ ִזְכרו תֹוַרת ֹמׁשֶ ּ ּ ּ
ָפִטים ָרֵאל ֻחִקים וִמׁשְ ַּעל ָכל ִיׂשְ ּ ּ ָּיה ַהָנִביא ִלְפֵני ּבֹוא יֹום יִּהֵנה ָאֹנִכי ׁשֵֹלַח ָלֶכם ֵאת ֵאִל :ּ ּי ַהָגדֹול 'ּ

ִנים ַעל ֲאבֹוָתם ֶפן ָאבֹוא ְוִהֵכיִתי ֶאת ָהָאֶרץ ֵחֶרם:ְּוַהנֹוָרא ִנים ְוֵלב ּבָ יב ֵלב ָאבֹות ַעל ּבָ ּ ְוֵהׁשִ ּ:  
  

  תהלים פרק צו

ירו ַלי ירו ַלי'ּׁשִ יר ָחָדׁש ׁשִ ירו ַלי :ּי ָכל ָהָאֶרץ'ּי ׁשִ ֲרכו'ּ ׁשִ רו ִמיֹום ְליֹום ְיׁשוָעתֹוּי ּבָ ׂשְ מֹו ּבַ ּ ׁשְ ּּ ּ ַסְפרו  :ּ ּ
ָכל ָהַעִמים ִנְפְלאֹוָתיו ַּבגֹוִים ְכבֹודֹו ּבְ ּ ּי וְמֻהָלל ְמֹאד נֹוָרא הוא ַעל ָכל א'ּ ִכי ָגדֹול י :ּ ּ ּ ִכי  :להים'ּּ

ָּכל ֱאלֵֹהי ָהַעִמים ֱאִליִלים ַוי ה'ּ ַמִים ָעׂשָ ִמְקָדׁשֹו הֹוד ְוָהָדר ְלָפָניו :י ׁשָ י 'ּ ָהבו ַלי :ּ עֹז ְוִתְפֶאֶרת ּבְ
ְפחֹות ַעִמים ָהבו ַלי ִּמׁשְ או ִמְנָחה וֹבאו ְלַחְצרֹוָתיו'ּ ָהבו ַלי :ּי ָכבֹוד ָועֹז'ּּ מֹו ׂשְ ּי ְכבֹוד ׁשְ ּ ּ ַתֲחוו  :ּ ּ ִהׁשְ ּ

ַהְדַרת קֶֹדׁש ִחילו ִמָפָניו ָכל ָהָאֶרץ'ַלי ּי ּבְ ּ ּ ִאְמרו ַבגֹוִים י :ּ ל ִתמֹוט ָיִדין י ָמָל'ּ ּך ַאף ִתכֹון ֵתֵבל ּבַ ּ ּ ּּ ְ

ִרים ֵמיׁשָ ַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ ִיְרַעם ַהָים וְמלֹאֹו :ַּעִמים ּבְ ְמחו ַהׁשָ ּ ִיׂשְ ּּ ר ּבֹו ָאז  :ּ ַדי ְוָכל ֲאׁשֶ  ַיֲעלֹז ׂשָ
ְּיַרְננו ָכל ֲעֵצי ָיַער ֹפ'ִלְפֵני י: ּּ ֹפט ָהָאֶרץ ִיׁשְ ּי ִכי ָבא ִכי ָבא ִלׁשְ ּ ּ ֱאמוָנתֹוּ ֶצֶדק ְוַעִמים ּבֶ ּט ֵתֵבל ּבְ ּּ:  

  
  תהלים פרק קמח

ַּהְללוָיה ַהְללו ֶאת י ּ ְמרֹוִמים'ּ ַמִים ַהְללוהו ּבַ ּי ִמן ַהׁשָ ּ ּ ַּהְללוהו ָכל ַמְלָאָכיו ַהְללוהו ָכל צבאו  :ּ ּ ּ ּ ּ
ֶמׁש ְוָיֵרַח ַהְללוהו ָכל כֹוְכֵבי אֹור :ְצָבָאיו ּ ַהְללוהו ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ַּהְללוהו: ּ ר ֵמַעל ּ ָמִים ְוַהַמִים ֲאׁשֶ ֵמי ַהׁשָ ּ ׁשְ ּ

ָמִים ם י :ַּהׁשָ ּי ִכי הוא ִצָוה ְוִנְבָראו'ּ ְיַהְללו ֶאת ׁשֵ ּ ּ   :ַּוַיֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעֹוָלם ָחק ָנַתן ְולֹא ַיֲעבֹור: ּ
ּי ִמן ָהָאֶרץ ַתִניִנים ְוָכל ְתהֹמֹות'ַּהְללו ֶאת י ֶלג ְוִקיטֹור  :ּּ ה ְדָברֹוּ ֵאׁש וָבָרד ׁשֶ   :ּרוַח ְסָעָרה עֹׂשָ

ֶּהָהִרים ְוָכל ְגָבעֹות ֵעץ ְפִרי ְוָכל ֲאָרִזים ֵהָמה ֶרֶמׂש ְוִצפֹור ָכָנף :ּ ּ ַהַחָיה ְוָכל ּבְ ּ  ַמְלֵכי ֶאֶרץ ְוָכל  :ּ
ִרים ְוָכל ׁשְֹפֵטי ָאֶרץ תולֹות ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים :ְּלֻאִמים ׂשָ חוִרים ְוַגם ּבְ ּ ּבַ ם יּ ְיַהְללו :ּ ּי ִכי ' ֶאת ׁשֵ

ָמִים מֹו ְלַבדֹו הֹודֹו ַעל ֶאֶרץ ְוׁשָ ָגב ׁשְ ִּנׂשְ ָרֵאל ַעם  :ּ ּ ַוָיֶרם ֶקֶרן ְלַעמֹו ְתִהָלה ְלָכל ֲחִסיָדיו ִלְבֵני ִיׂשְ ּ ּ ּ
ְּקרֹבֹו ַהְללו ָיה ּ:  

  
  תהלים פרק יט

ַמִים ְמַסְפִרים ְכבֹוד ֵאל וַמֲע :ַּלְמַנֵצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד ַּהׁשָ ּּ ה ָיָדיו ַמִגיד ָהָרִקיַעּ יַע ֹאֶמר  :ּׂשֵ  יֹום ְליֹום ַיּבִ
ְּוַלְיָלה ְלַלְיָלה ְיַחֶוה ָדַעת ּ ָמע קֹוָלם :ּ ִלי ִנׁשְ ָכל ָהָאֶרץ ָיָצא ַקָום וִבְקֵצה  :ּ ֵאין ֹאֶמר ְוֵאין ְדָבִרים ּבְ ּ ּבְ ּ

ֶהם ם ֹאֶהל ּבָ ֶמׁש ׂשָ ֵּתֵבל ִמֵליֶהם ַלׁשֶ ּ ְוהוא ְכָחָתן יֵֹצ :ּ יׂש ְכִגּבֹור ָלרוץ ֹאַרחּ ּא ֵמֻחָפתֹו ָיׂשִ  ִמְקֵצה  :ּּ
ַמִים מֹוָצאֹו וְתקוָפתֹו ַעל ְקצֹוָתם ְוֵאין ִנְסָתר ֵמַחָמתֹו ַּהׁשָ ּ ּ ּ יַבת ָנֶפׁש ֵעדות 'ּ תֹוַרת י :ּ ּי ְתִמיָמה ְמׁשִ ּ

ּי ֶנֱאָמָנה ַמְחִכיַמת ֶפִתי'י ִּפקוֵדי י: ּ ְמֵחי ֵלב ִמְצ'ּּ ִרים ְמׂשַ ָרה ְמִאיַרת ֵעיָנִים'ַות יּי ְיׁשָ י ' ִיְרַאת י :י ּבָ
ְפֵטי י ּי ֱאֶמת ָצְדקו ַיְחָדו'ְּטהֹוָרה עֹוֶמֶדת ָלַעד ִמׁשְ ּ ַהֶנֱחָמִדים ִמָזָהב וִמַפז ָרב וְמתוִקים ִמְדַבׁש  :ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ְמָרם ֵעֶקב ָרב :ְּוֹנֶפת צוִפים ׁשָ ֶהם ּבְ ַָגם ַעְבְדך ִנְזָהר ּבָ ּ ִגיאֹות ִמי :ּ ּ ָיִבין ִמִנְסָתרֹות ַנֵקִני ׁשְ ּ ַגם  :ּּ
ע ָרב לו ִבי ָאז ֵאיָתם ְוִנֵקיִתי ִמֶפׁשַ ִּמֵזִדים ֲחׂשֹך ַעְבֶדך ַאל ִיְמׁשְ ּ ּּ ָ ְ י  :ּ ּ ִיְהיו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

   :ּי צוִרי ְוֹגֲאִלי'ְָלָפֶניך י
  
  )ח"ק בא"לשם יחוד מצוטט מהסה(

על '  הנה אנחנו באים להודות להוא ושכינתא בדחילו ורחימולשם יחוד קודשא בריך ה
אשר תקנו חכמים זכרונם לברכה ביום זה  ולברך בשמו הברכה, מעשה בראשית אשר עשה

ח שנה שלה כמו תחלת עמידתה "כ על החמה בתקופתה שעומדת ברקיע בתחלת המחזור
שות רצון בוראינו לתקן ליוצרינו ולע כדי לעשות נחת רוח, ביום רביעי בששת ימי בראשית

כאלו כווננו במצוה הזאת כל הכונות  ויעלה לפניך, שורש מצות הברכה הזאת במקום עליון
ה ָיֵדינו כֹוְנֵנהוהראויות לכוין  ה ָיֵדינו כֹוְנָנה ָעֵלינו וַמֲעֵשׂ ִּויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינו ָעֵלינו וַמֲעֵשׂ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ.  

  
רוך ַא: ואז מברך הברכה ְּבָ   יתאִשֵׁרְב הׂשֲֶעַמ הֶשׂעֹוְ ֶמֶלך ָהעֹוָלם ּלֵֹהינו'ֱא ָי'ְיָּתה ּ

  



אומר , הרואה חמה בתקופתה לבנה בגבורתה וכוכבים במסילותם ומזלות כסדרן: תנו רבנן
והדר , כל עשרים ושמונה שנין:  אמר אביי–? ואימת הוי". ברוך עושה מעשה בראשית"

  . דתלת נגהי ארבעמחזור ונפלה תקופת ניסן בשבתאי באורתא
  

מתי ". עושה מעשה בראשית... ברוך: "הרואה את השמש בתקופתה מברך: שנו החכמים
כאשר שב המחזור , כל עשרים ושמונה שנים: אמר אביי? היא השעה שהשמש בתקופה
  .:)ט"ברכות נ(. בלילה מיום שלישי ליום רביעי, ותקופת ניתן בתוך מזל שבתאי

  

  דור דוריםייראוך עם שמש ולפני ירח 

  והזדרזו לברכת החמה, התפללו כותיקין
  ט ולברכה"בגמר מחזור הגדול ביום הרביעי ערב פסח הבעל

  ג"ה לפ"כרוז שנתפרסם בירושלים בשנת התרפ
  

  
 


