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כפר-חב"ד 
יום רביעי יד ניסן ערב חג פסח ה'תשס"ט





בעזהשי"ת
י"א לחודש ניסן ה'תשס"ט שנת הקהל

לרגל ההזדמנות הנדירה של "ברכת החמה", השנה ביום 
הרביעי י"ד לחודש ניסן, ערב חג הפסח ה'תשס"ט

הננו מוציאים לאור קונטרס "ברכת החמה" 
ע"פ נוסח חב"ד הכולל:

א. מנהגי "ברכת החמה" כפי שנקבעו ע"י הרבי 
בשנת תשמ"א.

ב. נוסח הברכות והמזמורים.
ג. שיחת קודש של הרבי אודות גודל הענין של 

"ברכת החמה".
בתור הוספה - עיונים וביאורים במנהגים הנ"ל מאת 

הרב מרדכי שמואל שיחי' אשכנזי, רב אב"ד כפר חב"ד, 
ובעריכת הרב שלום דובער שיחי' אשכנזי.

ע"פ הנאמר: "וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא 
בכנפיה" יתן השי"ת בריאות איתנה ואריכות ימים ושנים 
נשים  אנשים,  שליט"א,  חב"ד  כפר  תושבי  לכל  טובות 

וטף.
תחזינה  כן  ביופיה,  השמש  את  לראות  שזכינו  וכשם 
משיחנו  מלכנו  בהתגלות  ביפיו"  "מלך  לראות  עינינו 
תיכף ומיד ממש ונזכה עוד בשנה זו לאכול מן הזבחים 

ומן הפסחים.

בברכת חג כשר ושמח

ועד כפר חב"ד

פתח דבר
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סדר ברכת החמה ע"פ מנהג חב"ד
)ע"פ שיחת שק"מ החודש ניסן פ' החודש ה'תשמ"א(

א. ברכת החמה בשם ומלכות1. ובנוסח עושה מעשה בבראשית2.
ב. זמנה3 לכתחילה עד סוף ג' שעות זמניות )שהוא סוף זמן קריאת שמע(, 

ובדיעבד עד חצות4.
ג. נוהגים לברכה אחר תפילת שחרית וברב עם.

ד. קודם הברכה יאשר רגליו ויביט בחמה פעם אחת, וכשיתחיל לברך לא יראה 
בה כלל5.

ה. הסדר6: הללוי' הללו את גו' )עד ולא יעבור(7, הברכה, למנצח גו' השמים 
מספרים, שיר למעלות אשא עיני, הללו אל-בקדשו, ת"ר הרואה חמה 

בתקופתה, למנצח בנגינות, עלינו, ק"י8. ויש מוסיפים ונהרא נהרא ופשטי'.
ו. מנהגנו לברך גם ברכת שהחיינו ו"טוב שיוציא אדם את עצמו מידי ספק 

1. ואף שרבינו הזקן לא הביאה בסדר ברה"נ שלו - הרי דין ברכת הקשת לא הביא אדה"ז שם )וראה לקו"ש 
ח"י ע' 200 בטעם הדבר(, ומ"מ הי' מנהג כ"ק מו"ח אדמו"ר לברכה )ומעשה רב(.

2. ע"פ מש"כ אדה"ז בסידורו סדר ברה"נ פי"ג סט"ו )בנוגע לברכת הברק(.
3. י"א שהברכה צ"ל בשעה שנתלית בא"י, וע"כ ישתנה זמן הברכה לפי המקומות, בכל מקום לפי ריחוקו 
מירושלים. אבל מסתימת לשון הרמב"ם )הל' ברכות פ"י הי"ח(, טושו"ע או"ח )סרכ"ט ס"ב( וכל הפוסקים 
מוכח, שמברכין בבקר דיום ד' בכל מקום. ולא אישתמיט בשום מקום )וגם אבותינו לא ספרו לנו( שיהי' 

שינוי במן הברכה ממקום למקום. ומעשה רב - מנהג ישראל בכל המקומות.
וי"ל דוגמתו: ש"ק וכביו"ב - שהוא מפני שביום השביעי שבת וינפש - ע"פ אופק המקום בו נמצא אדה"ר 

- והציווי הוא שבכל מקום בעולם ישמרוהו "ויהי ארב ויהי בוקר" ערב ובוקר דהמקום.
וראה רבינו הזקן בשו"ע שלו או"ח מהד"ת ס"א ס"ח. וראה לקו"ש חט"ז ע' 97 ואילך. חכ"ב ע' 232. 

4. ראה מג"א או"ח סרכ"ט סק"ה. מלבושי יו"ט שם סק"ג. ובארוכה )וכן בנוגע לשאר הפרטים שבכאן( - 
בס' הדינים בברכת החמה. ולאחרונה נוספו )רוב( הדעות בזה בס' "ברכת החמה" )אה"ק תשמ"א(.

5. כמ"ש רבינו הזקן בקידוש לבנה.
השייכים  וכו'  הפסוקים  הושמטו  הבאים:  בשינויים  לבנה,  בקידוש  הזקן  רבינו  בסדר  יסודו  זה  סדר   .6
ללבנה: נוסף המזמור "השמים מספרים" שמדבר על החמה, והובא מנהג זה בכמה ספרים. וראה סדור 
עם דא"ח )ופירוש המילות מהד"ב( ד"ה לשמש שם גו' והוא כחתן גו', מקצה השמים גו', תהלים יהל אור 

להצ"צ עה"פ: ובמקום "תנא דבי ר"י" בא "ת"ר הרואה חמה בתקופתה".
7. תהלים קמח )א-ו( תהלים יט, שם קכא, שם קן, ברכות נט, ב. תהלים סז.

8. כמובן כשמברכים בעשרה.
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ברכה וילבוש מלבוש חדש בענין שצריך לברך עליו שהחיינו בשעת הלבישה 
כו' או יקח פרי חדש ויניחנו לפניו בעת הברכה ויברך שהחיינו ויהא דעתו גם על 

המלבוש או על הפרי9".
ז. מנהגנו שגם הנשים מברכות10 וברב עם.
ח. צ"ל כפשוט אנשים בפ"ע ונשים בפ"ע.

ט. נכון וטוב במאד לחנך קטנים וקטנות בברכה זו.
י. מהנכון וטוב במאד )טוב כפול לשמים ולבריות( להפריש לצדקה11 בסמיכות 

לאמירת סדר ברכת החמה.

9. ע"פ לשון אדה"ז בשו"ע שלו סת"ר ס"ו.
10. ראה ארחות חיים )החדש( סרנ"ט.

תורה, אמירת ברכה ועלינו   - המשולש": אמירת פסוקים תושב"כ וענין בתושבע"פ  11. כדי שיהי' "חוט 
)ובאה בסמיכות לתפילת שחרית( - עבודה, נתינת צדקה - גמ"ח. ונאמר )ישעי' א, כז( ,ציון במשפט  )תורה 
- לקו"ת דברים א, סע"ב( תפדה ושבי' בצדקה", - המקרבת את הגאולה )שאז יהי' צאת השמש בגבורתו 

)שופטים ה, לא. וראה תניא פכ"ו((. מתאים לסיום וחותם "עלינו"
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סדר ברכת החמה
רֹוִמים:  ּמְ ַמִים ַהְללּוהּו ּבַ ָ  ַהְללּוָיּה1 ַהְללּו ֶאת ְיָי ִמן ַהּשׁ
ַהְללּוהּו  ְצָבָאיו:  ל  ּכָ ַהְללּוהּו  ַמְלָאָכיו  ָכל  ַהְללּוהּו 
ֵמי  ׁשְ ַהְללּוהּו  אֹור:  ּכֹוְכֵבי  ל  ּכָ ַהְללּוהּו  ְוָיֵרַח  ֶמׁש  ׁשֶ
ם  ָמִים: ְיַהְללּו ֶאת ׁשֵ ָ ר ֵמַעל ַהּשׁ ִים ֲאׁשֶ ָמִים ְוַהּמַ ָ ַהּשׁ
ֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעֹוָלם ָחק ָנַתן  ה ְוִנְבָראּו: ַוּיַ י הּוא ִצּוָ ְיָי ּכִ

ְולֹא ַיֲעבֹור:
יאשר רגליו ויביט בחמה פעם אחת קודם הברכה וכשיתחיל לברך לא יראה בה כלל:

ה ְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, רּוְך ַאּתָ ּבָ
ית: ה ְבֵראׁשִ ה ַמֲעׂשֵ עֹׂשֵ

ה ְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, רּוְך ַאּתָ ּבָ
ה: יָענּו ִלְזַמן ַהּזֶ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקְיּ ׁשֶ

 

1.  תהלים קמח )א-ו(.
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ֵאל  בֹוד  ּכְ ִרים  ְמַסּפְ ַמִים  ָ ַהּשׁ ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַח2  ַלְמַנּצֵ
יַע אֶֹמר ְוַלְיָלה  יד ָהָרִקיַע: יֹום ְליֹום ַיּבִ ה ָיָדיו ַמּגִ ּוַמֲעׂשֵ
ָמע  ִנׁשְ ִלי  ּבְ ָבִרים  ּדְ ְוֵאין  ַעת: ֵאין אֶֹמר  ּדָ ה  ְיַחּוֶ ַלְיָלה  ּלְ
יֶהם  ִמּלֵ ֵתֵבל  ּוִבְקֵצה  ם  ַקּוָ ָיָצא  ָהָאֶרץ  ָכל  ּבְ קֹוָלם: 
יׂש  תֹו ָיׂשִ ָחָתן יֵֹצא ֵמֻחּפָ ֶהם: ְוהּוא ּכְ ם אֶֹהל ּבָ ֶמׁש ׂשָ ֶ ַלּשׁ
ּוְתקּוָפתֹו  מֹוָצאֹו  ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמְקֵצה  אַֹרח:  ָלרּוץ  ִגּבֹור  ּכְ
ִמיָמה  ּתְ ְיָי  ּתֹוַרת  תֹו:  ֵמַחּמָ ר  ִנְסּתָ ְוֵאין  ְקצֹוָתם  ַעל 
ּקּוֵדי  ּפִ ִתי:  ּפֶ יַמת  ֶנֱאָמָנה ַמְחּכִ ְיָי  ָנֶפׁש ֵעדּות  יַבת  ְמׁשִ
ֵעיָנִים:  ְמִאיַרת  ָרה  ּבָ ְיָי  ִמְצַות  ֵלב  ֵחי  ּמְ ְמׂשַ ִרים  ְיׁשָ ְיָי 
ֵטי ְיָי ֱאֶמת ָצְדקּו  ּפְ ִיְרַאת ְיָי ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת ָלַעד ִמׁשְ
ַבׁש  ִמּדְ ּוְמתּוִקים  ָרב  ז  ּוִמּפַ ָהב  ִמּזָ ֱחָמִדים  ַהּנֶ ו:  ַיְחּדָ
ְמָרם ֵעֶקב ָרב:  ׁשָ ֶהם ּבְ ָך ִנְזָהר ּבָ ם ַעְבּדְ ְונֶֹפת צּוִפים: ּגַ
ֲחׂשְך  ִדים  ִמּזֵ ם  ּגַ ִני:  ַנּקֵ רֹות  ְסּתָ ִמּנִ ָיִבין  ִמי  ִגיאֹות  ׁשְ
ע ָרב: ִיְהיּו  ׁשַ יִתי ִמּפֶ לּו ִבי ָאז ֵאיָתם ְוִנּקֵ ָך ַאל ִיְמׁשְ ַעְבּדֶ

י ְלָפֶניָך ְיָי צּוִרי ְוגֲֹאִלי: ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ
2. שם יט.
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א ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים, ֵמַאִין ָיבֹוא ֶעְזִרי: ֶעְזִרי  ֲעלֹות, ֶאּשָׂ יר3 ַלּמַ ׁשִ  
ה  ן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך, ַאל ָינּום ׁשְֹמֶרָך: ִהּנֵ ַמִים ָוָאֶרץ: ַאל ִיּתֵ ה ׁשָ ֵמִעם ְיָי, עֹׂשֵ
ָך ַעל ַיד ְיִמיֶנָך: יֹוָמם  ָרֵאל: ְיָי ׁשְֹמֶרָך, ְיָי ִצּלְ ן, ׁשֹוֵמר ִיׂשְ לֹא ָינּום ְולֹא ִייׁשָ
ָך:  מֹר ֶאת ַנְפׁשֶ ל ָרע, ִיׁשְ ָמְרָך ִמּכָ ְיָלה: ְיָי ִיׁשְ ּלָ ה, ְוָיֵרַח ּבַ ּכָ ֶמׁש לֹא ַיּכֶ ֶ ַהּשׁ

ה ְוַעד עֹוָלם: ָמר ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך, ֵמַעּתָ ְיָי ִיׁשְ
ִבְגבּורָֹתיו  ַהְללּוהּו  ֻעּזֹו:  ְרִקיַע  ּבִ ַהְללּוהּו  ָקְדׁשֹו  ּבְ ֵאל  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה4, 
ֵנֶבל ְוִכּנֹור: ַהְללּוהּו  ֵתַקע ׁשֹוָפר ַהְללּוהּו ּבְ לֹו: ַהְללּוהּו ּבְ ּדְ רֹב ּגֻ ַהְללּוהּו ּכְ
ַהְללּוהּו  ַמע  ׁשָ ְבִצְלְצֵלי  ַהְללּוהּו  ְועּוָגב:  ים  ִמּנִ ּבְ ַהְללּוהּו  ּוָמחֹול  ְבתֹף 

ל ָיּה ַהְללּוָיּה: ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ ִצְלְצֵלי ְתרּוָעה: ּכֹל ַהּנְ ּבְ

רּוְך  ה ִבְתקּוָפָתה, אֹוֵמר ּבָ ָנן5: ָהרֹוֶאה ַחּמָ נּו ַרּבָ ּתָ  
כ"ח  ל  ּכָ ֵיי:  ַאּבַ ָאַמר  ֲהֵוי?  ְוֵאיַמת  ית.  ְבֵראׁשִ ה  עֹוֵשׂ
ָתִאי,  ּבְ ׁשַ ּבְ ִניָסן  קּוַפת  ּתְ ְוָנְפָלה  ַמֲחזֹור,  ַוֲהַדר  ִנין,  ׁשְ

ע:  א ִדְתַלת, ַנְגֵהי ַאְרּבַ אּוְרּתָ ּבְ
נּו  ִאּתָ ָניו  ּפָ ָיֵאר  ִויָבְרֵכנּו  נּו  ְיָחּנֵ ֱאלִֹהים  יר:  ׁשִ ִמְזמֹור  ְנִגינֹת  ּבִ ח6  ַלְמַנּצֵ  
ים  ים ֱאלִֹהים יֹודּוָך ַעּמִ ָכל-ּגֹוִים ְיׁשּוָעֶתָך: יֹודּוָך ַעּמִ ָך ּבְ ְרּכֶ ָאֶרץ ּדַ ֶסָלה: ָלַדַעת ּבָ
ְנֵחם  ּתַ ָאֶרץ  ּבָ ים  ּוְלֻאּמִ ִמיׁשֹור  ים  ַעּמִ ּפֹט  ִתׁשְ י  ּכִ ים  ְלֻאּמִ נּו  ִויַרּנְ ְמחּו  ִיׂשְ ם:  ּלָ ּכֻ
ם: ֶאֶרץ ָנְתָנה ְיבּוָלּה ְיָבְרֵכנּו ֱאלִֹהים  ּלָ ים ּכֻ ים ֱאלִֹהים יֹודּוָך ַעּמִ ֶסָלה: יֹודּוָך ַעּמִ

ל ַאְפֵסי ָאֶרץ: ֱאלֵֹהינּו: ְיָבְרֵכנּו ֱאלִֹהים ְוִייְראּו אֹתֹו ּכָ

3. תהילים קכא.
4. שם קנ.

5. ברכות נט, ב.
6. תהילים סז.
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נּו  ּלֹא ָעׂשָ ית, ׁשֶ ֵראׁשִ ה ְליֹוֵצר ּבְ ֻדּלָ ח ַלֲאדֹון ַהּכֹל, ָלֵתת ּגְ ּבֵ ָעֵלינּו ְלׁשַ
ֶחְלֵקנּו  ם  ׂשָ ּלֹא  ׁשֶ ָהֲאָדָמה,  חֹות  ּפְ ִמׁשְ ּכְ ָמנּו  ׂשָ ְולֹא  ָהֲאָרצֹות,  גֹוֵיי  ּכְ
ַוֲאַנְחנּו  ְוָלִריק.  ֲחִוים ְלֶהֶבל  ּתַ ֵהם ִמׁשְ ָכל ֲהמֹוָנם, ׁשֶ ּכְ ְוגֹוָרֵלנּו  ֶהם,  ּכָ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ָלִכים, ַהּקָ ֲחִוים ּומֹוִדים ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ּתַ ּכֹוְרִעים ּוִמׁשְ
ַעל,  ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ ב ְיָקרֹו ּבַ ַמִים ְויֹוֵסד ָאֶרץ, ּומֹוׁשַ הּוא נֹוֶטה ׁשָ הּוא. ׁשֶ
נּו,  ַמְלּכֵ ֱאֶמת  עֹוד,  ֵאין  ֱאלֵֹהינּו  הּוא  ְמרֹוִמים.  ָגְבֵהי  ְבּ ֻעּזֹו  ִכיַנת  ּוׁשְ
י ְיָי  בָֹת ֶאל ְלָבֶבָך, ּכִ 7 ַהּיֹום ַוֲהׁשֵ תֹוָרתֹו: ְוָיַדְעּתָ תּוב ּבְ ּכָ ֶאֶפס זּוָלתֹו, ּכַ

ַחת, ֵאין עֹוד: ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמּתָ ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ הּוא ָהֱאלִֹהים, ּבַ
ָך,  ֻעּזֶ ִתְפֶאֶרת  ְבּ ְמֵהָרה  ִלְראֹות  ֱאלֵֹהינּו,  ְיָי  ָך  ּלְ ה  ְנַקּוֶ ן  ּכֵ ְוַעל   
עֹוָלם  ן  ְלַתּקֵ ֵרתּון,  ִיּכָ רֹות  ּכָ ְוָהֱאִליִלים  ָהָאֶרץ,  ִמן  ּלּוִלים  ּגִ ְלַהֲעִביר 
ֵעי  ל ִרׁשְ ֶמָך, ְלַהְפנֹות ֵאֶליָך ּכָ ר ִיְקְראּו ִבׁשְ ֵני ָבׂשָ י, ְוָכל ְבּ ּדַ ַמְלכּות ׁשַ ּבְ
ל  ַבע ּכָ ָ ּשׁ ֶרְך, ּתִ ל ּבֶ ְכַרע ּכָ י ְלָך ּתִ ֵבי ֵתֵבל, ּכִ ל יֹוׁשְ ירּו ְוֵיְדעּו ּכָ ָאֶרץ. ַיּכִ
לּו  נּו. ִויַקְבּ ְמָך ְיָקר ִיּתֵ ָלׁשֹון. ְלָפֶניָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו ִיְכְרעּו ְוִיּפֹלּו, ְוִלְכבֹוד ׁשִ
ְלעֹוָלם  ְמֵהָרה  ֲעֵליֶהם  ְוִתְמלֹוְך  ַמְלכּוֶתָך,  עֹול  ֶאת  ֲעֵליֶהם  ם  ֻכּלָ
תּוב  ּכָ ּכַ ָכבֹוד,  ּבְ ְמלֹוְך  ּתִ ַעד  ּוְלעֹוְלֵמי  ִהיא,  ָך  ּלְ ׁשֶ ְלכּות  ַהּמַ י  ּכִ ָוֶעד. 
ל ָהָאֶרץ,  תֹוָרֶתָך: ְיָי8 ִיְמלךְֹ ְלעָֹלם ָוֶעד: ְוֶנֱאַמר: ְוָהָיה9 ְיָי ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ ּבְ

מֹו ֶאָחד: ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיָי ֶאָחד ּוׁשְ ּבַ

7. דברים ד, לט.
8. שמות טו, יח.

9. זכרי' יד, ט.



קונטרס סדר ברכת החמה / 11

קדיש יתום

ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה.  ְרעּוֵתּה.  ּכִ י ְבָרא  ּדִ ָעְלָמא  ּבְ )אמן(  א.  ַרּבָ ֵמּה  ׁש ׁשְ ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ
ָרֵאל,  ית ִיׂשְ י ְדכֹל ּבֵ יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחּיֵ ַחּיֵ יֵחּה. )אמן( ּבְ ְרָקֵנּה. ִויָקֵרב ְמׁשִ ְוַיְצַמח ּפֻ
ּוְלָעְלֵמי  ְלָעַלם  ְמָבַרְך.  א  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ְיֵהא  )אמן(  ָאֵמן.  ְוִאְמרּו  ָקִריב  ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ
ה.  ְוִיְתַעּלֶ ר.  ְוִיְתַהּדָ א.  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוָמם.  ֵאר.  ְוִיְתּפָ ח.  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ֵרְך.  ִיְתּבָ א  ָעְלַמּיָ
ָחָתא  ּבְ ׁשְ יָרָתא. ּתֻ ְרָכָתא. ׁשִ ל ּבִ א ִמן ּכָ ִריְך הּוא. ְלֵעּלָ א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ּדְ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(  ֲאִמיָרן ּבְ ְוֶנָחָמָתא. ּדַ
ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן.  ל ִיׂשְ ים טוִׄבים ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ א. ְוַחּיִ ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ְוַעל  ָעֵלינּו.  לֹום  ׁשָ ה  ַיֲעׂשֶ ַרֲחָמיו  ּבְ הּוא  ְמרֹוָמיו.  ּבִ לֹום  ׁשָ ה  עֹוׂשֶ

ְוִאְמרּו ָאֵמן.
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פתיחה
ביום רביעי יד בניסן תשסט הבעל”ט יתקיים בעזרת ה’ מעמד ברכת החמה, אירוע 
זה  מעמד  קיום  בזמן  ישנם  שונים  מנהגים  שנה.  ושמונה  לעשרים  אחת  המתרחש 

ובנוסח ברכת החמה, מנהגנו בעניין זה נקבע על ידי כ”ק אדמו”ר1. 
בשורות הבאות נעמוד על כמה מההלכות ומנהגים שכתב הרבי בעניין זה, אך תחילה 

נקדים ונבאר בקצרה מהי ברכת החמה.

פרק ראשון 
ברכת החמה – מה ומתי 

בראשית”. עושה  ברוך  בתקופתה..אומר  חמה  הרואה  רבנן  “תנו  הגמרא2:  אומרת 
וממשיכה הגמרא “ואימת הוי אמר אביי כל עשרים ושמונה שנין והדר מחזור ונפלה 
תקופת ניסן בשבתאי באורתא דתלת נגהי ארבע”, כלומר ברכת החמה נעשית אחת 
לעשרים ושמונה שנה כאשר חלה תקופת ניסן ביום שלישי בלילה אור ליום רביעי 

בכוכב שבתאי.

הסיבוב השנתי והסיבוב היומי
ביאור הדברים: סדר מהלך השמש הוא שהשמש סובבת סביב כדור הארץ3 אך יש 
לה שני סיבובים שונים: א. הסיבוב השנתי ממערב למזרח. ב. הסיבוב היומי ממזרח 
למערב. הסיבוב השנתי קובע את תקופות השנה ואת הזווית בה תעלה השמש ואילו 

הסיבוב היומי קובע את האור והחשך – יום ולילה. 
את  לוקח  האחד  גלגלים:  שני  בה  ויש  זז  שאינו  גוף  היא  עצמה  השמש  כלומר, 
השמש ומסובב אותה סביב כדור הארץ ממזרח למערב ובכל מקום שהיא מאירה 
יום ובמקום שאינה מאיר שם יש לילה. וכך היא מסתובבת סיבוב שלם  כנגדו שם 
לאורך היממה. בנוסף לכך ישנו גלגל המסתובב ממערב למזרח ובכל יום הוא זז קרוב 
למעלה אחת וכך יוצא שבשנה אחת של 365 ימים משלימה השמש סיבוב שלם של 

1. שיחת שבת מברכים ניסן תשמא ונדפס בקונטרס ברכת החמה על פי מנהגי חב”ד.
2. ברכות נט ע”ב.

3. מורה לדור נבוך ח”ב עמוד 69 ועוד.
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360 מעלות סביב כדור הארץ. גלגל זה השנתי מסובב את השמש עם הגלגל היומי 
ממערב למזרח וכאילו נאמר שכדור הארץ נמצא באמצע וסביבו מסתובבת השמש 
על ידי הגלגל השנתי ממערב למזרח )במהירות של כמעט מעלה אחת ליום( וכן ישנו 
עוד גלגל המסובב את השמש לצד השני – ממזרח למערב )במהירות של סיבוב שלם 

ביממה(. 
]דוגמא לדבר ניתן להביא מרכבת הנוסעת לאט ממערב למזרח והנמצא בתוכה הולך 
בתוך הרכבת מתחילתה לסופה היינו ממזרח למערב וכך יוצא שגם הנוסע מתקדם 
)ומובן שכאשר מדובר בסיבוב  וגם הרכבת לוקחת אותו לכיוון מזרח  לכיוון מערב 
בעניינינו:  וכן  בה(,  הנוסע  את  איתה  גוררת  הרכבת  ותמיד  סוף  לדבר  אין   – עגול 
השמש  את  איתו  גורר  השמש  גלגל  אך  למערב  ממזרח  יומי  בסיבוב  נעה  השמש 

ממערב למזרח.[
הסיבוב היומי הוא )בעיקר( הקובע איפה יהיה אור – יום ואיפה יהיה חושך - לילה. 

“תקופות”,  חז”ל  בלשון  הנקראים  בשנה  זמנים  לארבעה  מתחלק  שנתי  הסיבוב 
התקופה הראשונה היא ניסן ולאחר מכן תמוז, תשרי וטבת. תקופות אלו מתחלפות 
כעבור מספר קבוע של ימים וסך הכול הם )קצת יותר מ( שלוש מאות שישים וחמשה 
שנתי  סיבוב  מתחיל  ובזה  ניסן  תקופת  שוב  מתחיל  טבת  תקופת  וכשנגמרת  ימים, 

חדש של השמש.

זמן תליית המאורות
והנה, ביום רביעי לבריאת העולם קבע הקב”ה את המאורות ברקיע השמים, דבר זה 
קרה בתחילת היום ומאחר והיום הולך אחר הלילה כפי שכתוב “ויהי ערב ויהי בוקר 
יוצא, שקביעת המאורות הייתה ביום שלישי בלילה שהוא תחילת ליל  יום רביעי” 
4 “רבי אליעזר אומר בתשרי נברא  רביעי. ובעניין זמן בריאת העולם נחלקו התנאים: 
העולם..רבי יהושע אומר בניסן נברא העולם”, ולעניין חשבון מהלך התקופות פוסק 
אביי להלכה כרבי יהושע שבניסן נברא העולם ואם כן התקופה הראשונה בארבע 
יום  יוצא אפוא שתליית המאורות ברקיע הייתה בליל  ניסן.  העונות הייתה תקופת 
רביעי בחודש ניסן. מאחר ובימים אלו היום והלילה שווים וכל אחד מהם הוא שתים 
עשרה שעות, משש עד שש, יוצא, שקביעת המאורות שהייתה בתחילת ליל רביעי 
)כי אורך היום והלילה תלוי בזווית בה  - הייתה בשעה שש בערב  ניסן  של תקופת 
מאירה השמש על כדור הארץ וזווית זו משתנית בין תקופות השנה שבתמוז הזווית 

4. מסכת ראש השנה י ע”ב.
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היום  וניסן  ובתשרי  יותר,  ארוך  הלילה  ובטבת  יותר  ארוך  יהיה  שהיום  לכך  גורמת 
והלילה שווים, ואכמ”ל(.

שבעת כוכבי הלכת
נוסף ישנו ברקיע השמים והוא שבעת כוכבי הלכת השולטים )כביכול( בסדר  דבר 
יוצא  וכך  אחר,  כוכב  שולט  דקות  שישים  של  שעה  בכל  השני  אחרי  אחד  קבוע 
שבתחילת כל אחד מלילות השבוע שולט כוכב אחר משבעה אלו. כוכב זה שולט 
תמיד באותו היום ובאותה השעה ביום, ולדוגמא: ביום שלישי משעה שש עד שעה 

שבע בערב תמיד שולט כוכב שבתאי.
ולכן, בתקופת ניסן שהלילה מתחיל בשעה שש, יוצא, שכוכב שבתאי שולט בשעה 
הוא  שבתאי  שכוכב  נמצא  הלילה  אחר  הולך  והיום  ומאחר  הלילה,  של  הראשונה 
שולט בשעה הראשונה של יום רביעי )ומובן שבימות הקיץ שהלילה מתחיל מאוחר 
יותר ובשעה שש בערב עדיין מאיר אור היום, כוכב שבתאי שולט בשעה שש בערב 
זה מובן שתליית החמה ברקיע  ולפי  רביעי(.  יום  ולא בתחילת  יום שלישי  של סוף 
בבריאת העולם הייתה ביום שלישי בערב שהוא תחילת ליל רביעי בשעה שש שאז 
שולט כוכב שבתאי, ואז התחיל סיבוב השמש והתחילה התקופה הראשונה שהיא 

תקופת ניסן.

המחזור הקטן והמחזור הגדול
וחצי  ושבע  יום  ואחד  )תשעים  קבוע  הוא  השנה  תקופות  ארבע  של  אורכם  והנה, 
שעות( וכאשר עובר הזמן – מתחלפת התקופה. ואם כן יוצא שכל תקופה מתחילה 
בשעה אחרת ביום, שהרי תקופת ניסן התחילה בשש בערב ותקופת תמוז המתחילה 
לאחר תשעים ואחד יום ושבע וחצי שעות – היא מתחילה באחד וחצי לפנות בוקר, 
וחצי  שבע  של  באיחור  יום,  ואחד  תשעים  לאחר  מתחילה  תקופה  שכל  הלאה  וכן 

שעות מהשעה בה התחילה התקופה הקודמת.
שתים  בשעה  תתחיל  היא  שנייה,  בשנה  הבאה  ניסן  שתקופת  יוצא  זה  חשבון  לפי 
וארבע  שעות  וחצי  שבע  של  באיחור  מתחילה  תקופה  שכל  )משום  בלילה  עשרה 
תקופות כפול שבע וחצי הוא שלושים שעות(, ואם כן תקופת ניסן הראשונה הייתה 
בשעה שש בערב של ליל רביעי ותקופת ניסן השנייה תהיה שלושים שעות שהם יום 
ורבע לאחר מכן, דהיינו בליל חמישי בשעה שתים עשרה בלילה. וכך הוא חשבון כל 
התקופות. לפי חשבון זה יוצא שתקופת ניסן בשנה השלישית תהיה שלושים שעות 
לאחר תקופת ניסן של השנה השנייה, דהיינו ביום שישי בשעה שש בבוקר ותקופת 
ניסן בשנה הרביעית תהיה בשבת בשעה שתים עשרה בצהריים. וכך יוצא שלאחר 
ניסן  תקופת  את  להתחיל  החמישית  בשנה  החמה  חוזרת  שנים  ארבע  של  מחזור 
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בשעה שש בערב שהיא אותה השעה בה התחילה בשעה שנבראה, אך אין זה באותו 
היום בו היא נבראה אלא לאחר חמשה ימים )משום שכל שנה התחילה תקופת ניסן 

יום ורבע לאחר הפעם הקודמת(, 
ניסן  תקופת  רביעי,  ליל  של  בערב  שש  בשעה  הייתה  הראשונה  ניסן  תקופת  ואם 
החמישית תהיה בשעה שש בערב של ליל שני. וזה נקרא מחזור קטן. לאחר עשרים 
ושמונה שנים אנו משלימים מחזור גדול של סיבוב החמה ואנו חוזרים לאותו המצב 
ליל  של  בערב  שש  בשעה  שוב  מתחילה  ניסן  שתקופת  דהיינו  השמש,  נתלתה  בו 
רביעי. ורגע זה נקרא בלשון חז”ל “חמה בתקופתה” היינו תחילת המחזור החדש של 
בתקופתה  חמה  “הרואה  ערוך5  השולחן  ובלשון  החמה,  ברכת  ואז מברכים  החמה 
והוא מעשרים ושמונה לעשרים ושמונה שנה והתקופה בתחילת ליל רביעי כשרואה 

אותה ביום רביעי בבוקר אומר ברוך עושה בראשית”.
וכמובן שכל זה הוא לפי אופק ירושלים שבאופק זה הייתה בריאת העולם, ובשאר 
המקומות מברכים ברכת החמה כשמגיע אצלם השעה שבה הייתה תליית החמה 
וכמו  לגמרי,  אחר  זמן  כבר  זה  בירושלים  ממש  הרגע  שבאותו  למרות  בירושלים 
בכניסת שבת שהיא נכנסה בששת ימי בראשית בשקיעה של אופק ירושלים, אך אנו 
מקבלים שבת בשעת השקיעה של כל מקום בפני עצמו, למרות שבשעה זו באופק 

ירושלים כבר נמצאים בעיצומה של השבת6.

אומרים  וכן  שהחיינו  וברכת  בראשית’  מעשה  ‘עושה  ברכת  מברכים  אנו  ולמעשה 
פרק יט בתהלים המדבר על השמש וקטע גמרא הנ”ל העוסק בעניין ברכת החמה 

)על דרך תפילת קידוש לבנה(.

פרק שני 
זמן ברכת החמה

בתחילת  לברכה  היה  הדין  שמן  האחרונים  כותבים  החמה  ברכת  זמן  בעניין  והנה, 
הלילה באותו הזמן שהיא נתלתה ברקיע, אך אין מברכים בלילה משום שלא רואים 
צריכים  שהיו  לברכה  השלמה  כעין  היא  ביום  שהברכה  יוצא  זה  לפי  השמש.  את 
אומר  בבוקר  רביעי  ביום  אותה  “כשרואה  כותב  ערוך  השולחן  ואכן,  בלילה.  לברך 
ברוך עושה בראשית”. ומדייק מכך המגן אברהם7 שצריכים לברך מיד בזמן הראשון 

5. סימן רכט ס”ב.
6. עיין סדר ברכת החמה הערה 3.

7. שם סק”ה.
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שאפשר לברך והיינו בנץ החמה. 
לא  שעות  ג’  לאחר  עד  בירך  לא  שאם  לי  “ונראה  כותב  אברהם  המגן  מכך:  יתירה 
יברך”, ומשמע מכך שזמן ברכת החמה הוא דווקא בנץ החמה ורק בדיעבד יכול לברך 
יוצא שזמן ברכת החמה הוא לפני תפילת שחרית,  עד שלוש שעות ביום.  לפי זה 
זו  ברכה  לברך  מקום  שהיה  הכותבים  פוסקים8  ישנם  אך  למעשה.  הנוהגים  יש  וכן 
)בשם ומלכות( במשך כל היום עד הלילה ועל כל פנים אפשר לברך עד חצות היום, 
ולשיטתם, דברי השולחן ערוך הכותב שצריך לברך “בבוקר” פירושם הוא שהברכה 

צריכה להיות ביום אין חיוב לברך דווקא בתחילת היום ממש(.

והנה, כותב הרבי9 שזמן הברכה הוא “לכתחילה עד סוף ג’ שעות זמניות )שהוא סוף 
זמן קריאת שמע(, ובדיעבד עד חצות”. ומשמע מכך שברכה זו יש לה סיום זמן אך 
אין עדיפות ואין חובת השתדלות לברכה מיד בנץ החמה, ואכן כותב הרבי ש”נוהגים 

לברכה אחר תפילת שחרית”. 

היינו  והרי  החמה  בנץ  לברך  נשתדל  לא  מדוע  א.  ובשניים:  הרבי,  לעיין בדברי  ויש 
צריכים לברך ברכה זו כבר בלילה ואם כן הברכה ביום היא כעין השלמה לברכה שלא 

יכלה להיאמר בלילה ולכן צריכים לברך ברכה זו ברגע הראשון שמתאפשר הדבר?
ב. מהו טעם חשבון השעות שלכתחילה מברכים דווקא עד שלוש שעות ובדיעבד 

מברכים )בשם ומלכות( עד חצות ולא כל היום?

פרק שלישי 
גדר ברכת החמה – הנאה או שבח

והנה, כמה סוגי ברכות תקנו חז”ל לברך: ברכות המצוות, ברכות ההנאה, וברכות שבח 
לה’. ברכות השבח יש מהם שהם גם ברכות על ההנאה והאדם חייב לברך ולשבח 
כאשר הוא נהנה מאותו הדבר ממנו הוא נהנה, ויש מהם שהם ברכות ראייה בלבד, 
היינו שהם אינם דברים שהאדם נהנה מהם אלא תחילת חיובם הוא כאשר האדם 
שכותב  וכפי  ה’,  של  ובשבחו  בגדולתו  נזכר  הוא  הראייה  ומתוך  מסוים  דבר  רואה 
רבנו10 בעניין ברכת ראיית המלך “והוא הדין בכל שאר ברכות הראיה )שיתבאר בפרק 
זה( שאינה של הנאה אלא שעל ידי כן נזכרים בשבחו של מקום ברוך הוא”, היינו שכל 
ברכות הראיה המבוארים בפרק יג של ברכות הנהנין הם ברכות ראיה שעל ידי ראיית 

אותו הדבר )כמו מלך וכדומה( נזכרים בגדולתו של ה’ והם אינם ברכות הנאה.

8. עיין דגול מרבבה שם.
9. סדר ברכת החמה שם.

10. סדר ברכות הנהנין פי”ג ס”ט. 
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ברכת החמה וברכת הברק - ההתאמה
אנו  אך  בראשית’  ‘ברוך..עושה  הוא  בגמרא  שמופיע  כפי  החמה  ברכת  נוסח  והנה, 
מברכים “ברוך..עושה מעשה בראשית”, ובטעם קביעת נוסח זה כותב הרבי11 “על פי 

מה שכתב אדה”ז בסידורו סדר ברה”נ פי”ג סט”ו )בנוגע לברכת הברק(”.
ונראה לומר אשר נוסח ברכת החמה שווה לנוסח ברכת הברק משום שהם שווים גם 
בתוכנם: באותו מקום אליו מציין הרבי, כותב רבנו הזקן שכאשר הברקים והרעמים 
מופיעים בנפרד אחד אחרי השני “נהגו העולם במדינות אלו לברך על הברק עושה 
מעשה בראשית ועל הרעם שכוחו וגבורתו מלא עולם לפי שברוב הפעמים הם באים 
זה אחר זה מיד ואינם חפצים לברך ברכה אחת ב’ פעמים זה אחר זה כי טוב יותר 
לשבח למקום ברוב תשבחות מלשבחו בשבח אחד”, ומשמע מכך שברכת הברקים 
היא ברכת השבח. לפי זה נראה לומר שמאחר ונוסח ברכת החמה הוא אותה הברכה 
שמברכים על הברקים, אם כן הם דומים גם בתוכנם היינו שברכת החמה גדרה הוא 

גם כן ברכת השבח. 
יתירה מכך: דין ברכת הברק נאמר בפרק יג מסדר ברכות הנהנין שעליו כותב רבנו 
ש”כל שאר ברכות הראיה )שיתבאר בפרק זה(” הם ברכות ראיה “שאינה של הנאה 
אלא שעל ידי כן נזכרים בשבחו של מקום ברוך הוא”, ואם כן גם ברכת הברק היא 

בכלל זה – ברכת שבח הבאה מראייה ואינה ברכה של הנאה.
גם  דומות  שהם  לומר  מסתבר  הברק,  לברכת  בנוסחה  שווה  החמה  וברכת  ומאחר 
בתוכנם, שגם ברכת החמה היא ברכת שבח הבאה כתוצאה מראייה ואינה של הנאה. 
וכן אומר הרבי12 “וצריך עיון גדול שלא קבעו לברכת החמה ברכה פרטית ומבוררת 
כו’ כדי להרבות בכבוד המקום...והרי לא גרע מים הגדול”, ומשמע שברכת החמה 
עניינה הוא ברכת השבח הבאה מראייה ואינה ברכה של הנאה כמו ברכת השבח על 

הים הגדול ושאר ברכות.   

ברכת החמה וברכת הברק - ההבדלים
“ברוך עושה מעשה בראשית שכל  כותב הברטנורא13  בעניין ברכת הברקים  והנה, 
הוא  דבריו  ביאור  ולכאורה  עשה”,  למטר  ברקים  דכתיב  הם  בראשית  מעשה  אלו 
שבמעשה בראשית נבראו ברקים אך כשרואים ברקים אנו מברכים על ברקים אלו 
פירושה  הברקים  על  שהברכה  מדבריו  יוצא  כן  ואם  השמים,  ברקיע  כעת  הנראים 

11. שם הערה 2.
12. שיחת ברכת החמה תשמא

13. ברכות פ”ט משנה ב.
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שבח על דבר הקורה עכשיו לפנינו. וכן ‘קידוש לבנה’ שאנו מברכים בכל חודש, אנו 
שנקבע  כפי  זה  בחודש  מחדש  שוב  שנולדה  הלבנה  מולד  את  ומשבחים  מברכים 

בבריאת העולם ואם כן הברכה היא על דבר הקורה עכשיו ביום זה. 
וכוכבים  “והוי להו כרואה חמה בתקופתה  אך בעניין ברכת החמה כותב הרמב”ן14 
במסילותם ומזלות כסדרן דהיינו בתחילת הוויתן, מברך”. וכן כותב הריטב”א15 לעניין 
ברכת הנר במוצאי שבת “שהוא תחילת ברייתו והוי כרואה חמה בתקופתה”, ומשמע 
הוא  שנה  ושמונה  עשרים  של  החדש  המחזור  בתחילת  החמה  שברכת  מדבריהם 
שבח על “תחילת הוויתן” ו”תחילת ברייתו” בששת ימי בראשית, היינו כאשר השמש 
חוזרת למקומה הראשון ומתחילה את המסלול מחדש, היא מזכירה לנו את בריאתה 

בששת ימי בראשית ואנו מברכים ומשבחים את מה שקרה אז.
ולפי זה יוצא שברכת החמה וברכת הברקים נוסח ברכתם הוא שווה – עושה מעשה 
בראשית, אך יש ביניהם הבדל בכך שברכת הרעמים היא על הברקים הנראים כעת 

ואילו ברכת החמה היא ברכה על דבר שהתרחש ביום הרביעי לבריאת העולם.

ברכת החמה וברכת יוצר אור – השווה והשונה  
והנה, בתפילת שחרית בכל יום אנו מברכים ברכה הפותחת בברכת יוצא אור ובורא 
חושך ומסתיימת בברכת יוצר המאורות. ברכה זו, מחד היא ברכת השבח וכפי שכותב 
רבנו16 ש”ברכת קריאת שמע וכל ברכת השחר הן ברכות שבח והודאה”, ומאידך היא 
גם ברכת הנאה וכפי שכותב רבנו17 שהסומא מברך ברכת יוצר אור “מפני שגם הוא 
חייב בברכת יוצר המאורות כמו אחרים הפקחים לפי שהוא נהנה במאורות שרואין 
ששניהם  בכך  החמה  לברכת  דומה  היא  שמחד  יוצא  כן  ואם  האחרים”.  הפקחין 
הם ברכות שבח על החמה ומאידך היא שונה בכך שהיא ברכת הנאה ואילו ברכת 
החמה אינה ברכה של הנאה. ולפי זה יוצא שביום יד בניסן שנה זו שנמצאת ‘חמה 
בתקופתה’ ומברכים ברכת החמה, אנו מברכים שני ברכות השונות בנוסחם אך שוות 
במשמעותם ושניהם נאמרות על אותו הדבר, היינו ברכת ‘יוצר אור...יוצר המאורות’ 

וברכת ‘עושה מעשה בראשית’ שניהם הם ברכות שבח על החמה?!
יוצא, שכבר  ובמילים אחרות: לפי מנהגנו שמברכים ברכת החמה לאחר התפילה, 
ברכנו ‘יוצר אור...יוצר המאורות’ על השמש, וברכה זו הנאמרת ביום זה של תחילת 
מחזור השמש, היא גם שבח על תחילת הסיבוב החדש ומה טעם לברך שוב ‘עושה 

14. ברכות נ ע”א.
15. פסחים נד ע”א.

16. סימן נט ס”ד.
17. סוף סימן סט 
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מעשה בראשית’ על מחזור השמש החדש?
יוצר אור היא ברכת הנאה ואילו ברכת החמה אינה  וגם יש לעיין מדוע אכן ברכת 

ברכה של הנאה?!

פרק רביעי 
ייחודיותה של ברכת החמה

והביאור בזה: השמש יש בה שני חלקים: א. גוף כדור השמש. ב. אור השמש המאיר 
תחילה  חלקים:  בשני  היא  אף  נעשתה  השמש  שבריאת  לומר  אפשר  ואולי  לארץ. 
נברא גוף כדור השמש והגלגל השנתי בליל רביעי למעשה בראשית בשעה שש בערב 
ואילו אור השמש נברא רק למחרת בשלוש שעות ביום לדעה הראשונה, או בחצות 

היום לדעה השנייה18. 
לפי זה יוצא שמהלך השמש בתחילת בריאתה התחלק לשני שלבים: השלב הראשון 
הוא חמש עשרה )או שמונה עשרה( השעות הראשונות בהם הייתה תלויה ברקיע רק 

השמש עצמה בלי האור ואחר כך התחיל השלב השני שבו האיר גם אור השמש. 

ברכת החמה וברכת יוצר אור – ההבדלים והחידוש
על פי זה ניתן להסביר את ההבדל בין ברכת יוצר אור לברכת החמה:

)וכמו  שוב  קורה  המאורע  כאשר  א.  אופנים:  בשני  להיות  יכולה  מאורע  על  ברכה 
קידוש לבנה שמברכים בכל חודש כאשר הלבנה מתחדשת(. ב. המאורע אכן אינו 
חוזר על עצמו אך הברכה נאמרת כאשר מגיע הזמן בו אירע אותו מאורע ואנו נזכרים 

באותו אירוע – אנו משבחים על מה שאירע. 

הבאה  ברכה  והיא  האור  על  שבח  ברכת  היא  יום,  בכל  הנאמרת  אור  יוצר  ברכת 
שראינו  הברק  על  ברכה  שהיא  הברק  ברכת  )וכמו  היום  הקורה  ממאורע  כתוצאה 

עכשיו ברגע זה שהוא נברא בימי בראשית והוא מזכיר לנו את שבחו של הקב”ה(. 
ברכת החמה נתקנה כברכת שבח על בריאת גוף כדור השמש עצמו ללא קשר לאור 
היוצא ממנו והיא ברכה על דבר שקרה אז ביום הרביעי למעשה בראשית והיום הוא 
גוף החמה שייך לברך רק כאשר יש לפנינו,  אינו קיים. כלומר, שבח זה על בריאת 
כביכול, את כדור השמש בלי האור, אך לאחר בריאת אור השמש, לא ניתן לחלק בין 
גוף כדור השמש לאורו ולומר שאנו מודים רק על בריאת גוף השמש בלא האור, אלא 
השמש והאור הם דבר אחד ואדרבה עניינו של השמש הוא בשביל האור – להאיר. 

לגוף  הבטל  בעצמותו  הכלול  אור  שישנו  נתבאר  שם  פ”ג  והאמונה  היחוד  שער  מתניא  להעיר  ויש   .18
השמש וישנו אור המאיר לעולם ולפי זה אפשר לומר שאור הכלול בעצמותו אכן נברא בלילה אך הוא לא 

הורגש, ורק ביום התחיל להאיר האור המאיר לעולם.



קונטרס סדר ברכת החמה / 43

ומשום כך, לאחר בריאת אור השמש אנו מברכים בכל יום ברכת ‘יוצר אור’ ומשבחים 
על בריאת האור שאותו אנו רואים בכל יום )שהרי כנזכר לעיל שברכת יוצר אור היא 
כדור  גוף  בריאת  על  בראשית’  מעשה  ‘עושה  ברכת  לברך  ניתן  ולא  השבח(,  ברכת 
השמש בלבד. אך באמת ייתכן, שאילו היה לפנינו את גוף השמש עצמו בלי האור, 
והיינו רואים אותו בכל יום – היינו מתחייבים בכל יום בברכת ‘עושה מעשה בראשית’ 

על בריאת גוף כדור השמש )כפי שמברכים על הברקים(.

גוף  הופעת  על  )לא  לברך  חז”ל  תקנו  שאותה  החמה  בברכת  הדבר  ומיוחד  שונה 
זה שבו בבריאת העולם הייתה השמש  זמן  השמש בפני עצמו, אלא( כאשר מגיע 
לבד בלי האור. כלומר, לאחר עשרים ושמונה שנים כאשר השמש חוזרת למקומה 
הראשון ומתחילה את הסיבוב מחדש באותה השעה ובאותו היום בו היא נבראה, 
סיבוב  תחילת  של  ראשונות  שעות  עשרה  חמש  באותם  היום  נמצאים  אנו  כאשר 
באופן  נזכרים  אנו  האור,  בלי  לבד  השמש  הייתה  הבריאה  בתחילת  בהם  השמש 
בריאת השמש שהיא נבראה כבריאה בפני עצמה ואנו מברכים ברכת השבח על כך. 
)ולמרות שעכשיו כאשר השמש מתחילה את סיבובה החדש, האור נמצא כל הזמן 
ואי אפשר לכאורה לברך על השמש עצמה, מכל מקום, הזכרנו לעיל שברכת השבח 
הזו לא נתקנה על מצב השמש כפי שהיא עכשיו )כמו קידוש לבנה וברכת הברקים( 
שעכשיו  למרות  כך  ומשום  בראשית,  במעשה  אז  שקרה  מה  על  ברכה  היא  אלא 
השמש מחוברת עם האור, בכל זאת אז באותם השעות הייתה השמש לבדה בלי 

אור, ועל כך אנו משבחים(. 

דבר זה ניתן לדייק מלשונו של רבנו הכותב19 שאם טעה בתפילת שחרית ובירך ברוך..
אשר בדברו מעריב ערבים’ וחתם ברוך..יוצא המאורות לא יצא “שהרי כל פתיחת 
הברכה לא הייתה כתיקונה )שלא בירך כלל על יצירת האור”, ומשמע מכך שלשיטת 
רבנו הברכה נתקנה על האור עצמו ולכן אם לא הזכיר את האור בברכה - לא יצא.20

יוצר אור היא גם ברכת הנאה משום שהיא נאמרת על האור  לפי זה מובן שברכת 

19. סימן נט ס”א.
20. והנה, עדיין אפשר להקשות שברכת יוצר אור מסתיימת ב’ברוך...יוצר המאורות’ ואם כן יוצא לכאורה 
שכן  מברכים על המאור - גוף השמש עצמו? ומסתבר לומר שהכוונה היא לאור עצמו שהרי סיום הברכה 
צריך להיות מעין הפתיחה וכשם שבפתיחה מברכים על האור כך גם בסיום הברכה הכוונה היא על האור, 
וזה שמזכירים את המאור אין הכוונה שמברכים על בריאת המאור עצמו אלא מברכים על המאור היוצר 
אור. ובמילים אחרות: לאחר בריאת האור כל עיקרו של גוף השמש הוא בשביל האור ולכן הברכה היא לא 
על המאור כבריאה בפני עצמה אלא כמאור הנותן ושייך לאור, וכפי שביארנו לעיל שבשעה שיש אור לא 

שייך לברך על המאור עצמו.
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הניתן להנאה, מה שאין כן ברכת החמה שהיא ברכה על גוף השמש עצמו כפי שנברא 
בלי האור והוא דבר שאין ממנו הנאה21.

זמן ברכת החמה – למנהגנו 
שעה  סוף  עד  שחרית  תפילת  לאחר  החמה  ברכת  שמברכים  שיטתנו  מובן  זה  לפי 

שלישית ולא מיד בנץ החמה:
ברכת החמה צריכה להיאמר בשעה בה היה רק שמש בלי אור, ודבר זה הוא בשווה 
בכל חמש עשרה השעות הראשונות ומשום כך אין כל חיוב להשתדל לברך ברכת 
החמה מיד בנץ החמה אלא אפשר לברכה עד שלוש שעות )ובדיעבד מברכים עד 

חצות כי סומכים על הדעה הסוברת שבחצות היום נברא האור(.
וכמובן שכל זה הוא רק מצד זמן הברכה שהוא שווה בכל אותם השעות, אך מצד דין 
‘זריזין מקדימים למצוות’, היה עדיף לברך ברכה זו כבר בתחילת זמנה בלילה, ומאחר 
ואין מברכים בלילה – יש מקום להזדרז לברכה בתחילת הבוקר, אך ודאי שאין זה 

קודם לתפילת שחרית אלא מברכים רק לאחר התפילה.
שלישית  שעה  סוף  עד  מברכים  שלכתחילה  ההלכה  יסוד  מהו  לעיין  יש  ועדיין 
ובדיעבד מברכים עד חצות. כמו כן נותר לנו לבאר ולהוכיח את דברינו שגוף השמש 
עצמו נברא בתחילת ליל רביעי ואילו אור השמש נברא ביום רביעי בשלוש שעות 
או בחצות – הפרש של חמש עשרה שעות לדעה הראשונה, ולדעה השנייה שמונה 

עשרה שעות הבדל.

21. ויש לכך נפקא מינה מעשית היוצאת מכך שברכת החמה אינה ברכה של הנאה:
הלכה היא שאסור להנות מדבר לפני שמברכים עליו, אך דברים שאינם של הנאה מותר לראותם לפני 
הברכה. ודנים האחרונים )ברכת אברהם )טריויש( עמוד תנט( בעניין ברכת מאורי האש במוצאי שבת, 
כיצד מדליקים את האש לפני הבדלה והרי הברכה עליו נאמרת בתוך ההבדלה ויוצא שנהנים בהדלקתו 
לפני הברכה? ומתרץ, שבמקרה זה, הסיבה לכך שאינו מברך מיד בהדלקה הוא כדי לברך בתוך ההבדלה 
וכיוון ששוהה עם הברכה לצורך זה, אין בכך משום נהנה לפני ברכה. ולפי זה מובן לעניין ברכת החמה 
זו היא אינה  זו הייתה ברכת הנאה – היה אסור להסתכל בחמה קודם שמברך, אך ברכה  שאילו ברכה 
“ואין  )סימן תכו ס”א(  כותב הרמ”א  ויש להעיר שבברכת הלבנה  ומותר להסתכל בשמש.  ברכת הנאה 
כן  ואם  מהלבנה  הנאה  שיש  מכך  ומשמע  מאורה”,  ונהנין  זורחת  שהלבנה  בלילה  אלא  החודש  לקדש 
ברכתה היא גם ברכה על הנאה, בשונה מברכת החמה שהיא “אינה של הנאה”. ויש להאריך עוד בביאור 

דברי הרמ”א בעניין ההנאה מהלבנה, ואכמ”ל. 
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פרק חמישי 
שמש ביופיה 

הזכרנו לעיל שבריאת מערכת השמים נעשתה לפי אופק ירושלים והמאורות נתלו 

למחרת  ורק  הלילה,  התחיל  ואז  ירושלים  אופק  לפי  בערב  שש  בשעה  רביעי  בליל 
בבוקר זרחה השמש לראשונה בירושלים. ומיד מתעוררת ‘קלאץ קשיא’: היכן היה 
אור השמש בכל שתים עשרה שעות אלו. כלומר, כאשר בירושלים חושך – השמש 
מאירה במקום אחר בכדור הארץ, אך ביום רביעי שבו הייתה הזריחה הראשונה, הרי 
ודאי שהזריחה הראשונה הייתה באופק ירושלים ומאחר והשמש נתלתה בירושלים 
בלילה אי אפשר לומר שבשעה זו היא האירה במקום אחר ואם כן איפה היה אור 

השמש בכל ליל רביעי? 
ולכן נראה לומר שהמאורות נתלו בשני שלבים: חלק אחד הכולל את גוף כדור השמש 
והגלגל השנתי - נברא בליל רביעי, ואילו החלק שני הכולל את אור השמש והגלגל 
היומי - נברא בבוקר. יתירה מכך: בריאת אור השמש לא הייתה בנץ החמה של יום 
רביעי אלא היא הייתה בסוף שעה שלישית – לדעה אחת, ולדעה השנייה – בחצות 

)והכול כמובן לפי אופק ירושלים(.

יופי של בריאה
ואילו  ביום  שלישית  שעה  בסוף  נתלו  שהמאורות  הלבוש22  כותב  הדברים:  ביאור 
ספר העיבור כותב שהמאורות נתלו בחצות היום, והדבר תמוה והרי המאורות נתלו 
בליל רביעי? ולכן נראה לומר שהם מדברים על בריאת האור שהיא נבראה בבוקר יום 

רביעי ולא על בריאת השמש עצמה שהיא נתלתה בליל רביעי.

ובטעם הדבר - שהאור לא נברא מיד בזריחה ובביאור מחלוקתם של הלבוש וספר 
העיבור - נראה לומר על פי דברי הגמרא23 “אמר רבי יהושע בן לוי כל מעשה בראשית 
בקומתן נבראו בדעתן נבראו בצביונם נבראו”, ומסביר רש”י שבקומתן נבראו פירושו 
שנבראו דברים שלמים ולדוגמא השור נברא שלם עם קרניים ובגודל של פר, והסיבה 
לכך שנבראו דברים שלמים מסביר התוספות שהיא משום יופי הבריאה “שהיופי לא 

יבוא אלא אם כן נתגדל כל הצורך”. 

וכן אפשר לומר בעניין אור השמש שיופי השמש אינו כאשר השמש עולה לאיטה 
מנץ החמה ומוסיפה לאט לאט באור אלא יופי השמש הוא כאשר “נתגדל כל הצורך” 

22. סימן תכח. 
23. חולין דף ס ע”א
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היינו כאשר היא מאירה בעוצמה רבה ודבר זה קורה בשלוש שעות ביום. ולפי זה צריך 
לומר שביום הרביעי שאז נברא השמש, היא לא האירה כדרכה בכל יום לאט לאט 
מנץ החמה עד שהאירה בעצמה בשלוש שעות, אלא גוף השמש היה חשוך ובסוף 
שעה שלישית ביום האירה השמש בבת אחת ובעצמה רבה כפי שדרכה להאיר בכל 
יום בשלוש שעות. וזהו פירוש דברי הלבוש שהמאורות נתלו ביום רביעי בסוף שעה 
שלישית היינו שאור השמש התגלה בבת אחת ביום רביעי בסוף שעה שלישית שאז 
השמש  שאור  היא  העיבור  ספר  שיטת  כן  שאין  מה  יופייה.  בשיא  נמצאת  השמש 
החל להאיר בחצות משום שלדעתו שיא יופיו של  האור הוא כפי שהשמש מאירה 

בעוצמה בחצות היום ולכן ביום הרביעי החלה השמש להאיר רק בחצות היום. 
ובטעם המחלוקת מתי הוא שיא יופיו של האור נראה לומר, שכל דבר בעולם הולך 
ועולה ומתקרב לשיא ואז הוא נסוג לאחור. וכן השמש בכל יום היא הולכת ומתקדמת 
ומאירה יותר ויותר עד שהיא מגיע לשיא חוזקה בחצות היום ואז היא הולכת ונסוגה 
ושוקעת. ומשום כך כאשר מדברים על יופי השמש אפשר לומר שהיא כאשר השמש 
אינה  שהיא  ולמרות  בעוצמה  מאירה  היא  מחד  שאז  שלישית  שעה  בסוף  מאירה 
מאירה בשיא עוצמתה אך מאידך היא הולכת ומתחזקת ומוסיפה באור, וזהו שיטת 
הלבוש, אך אפשר לומר שיופי השמש הוא כאשר השמש מאירה בחוזקה ובשיא 
עוצמתה למרות שרגע אחר כך היא מתחילה לסגת ולרדת וזהו שיטת ספר העיבור.

לפי זה יוצא שביום רביעי למעשה בראשית הלילה היה חמש עשרה שעות משעה 
שש בערב ועד לשעה תשע בבוקר ורק בשעה תשע החלה השמש להאיר בבת אחת 
כפי שהיא מאירה בכל יום בשעה זו והיא שקעה בשש בערב וכך יוצא שביום זה היא 
לומר  צריך  כדור הארץ  על  לעניין הארת השמש  וכן  ביום.  שעות  רק תשע  האירה 
בו היא הייתה אמורה להאיר  שהשמש התחילה להאיר בשעה תשע לא מהמקום 
בנץ החמה בשעה שש בוקר, אלא במקום מערבי יותר בו היא הייתה אמורה להיות 

אילו היא הייתה מתחילה להאיר בשעה שש בוקר.[
לבריאת  שתיכף  להדיא  “משמע  הכותב24  הרבי  מדברי  לדברים  ראיה  להביא  ויש 
יוצא שאם נאמר שהגלגל השנתי  כן  ואם  המאורות התחילו לסובב בפועל ממש”. 
גם החל להסתובב מיד כשנברא בליל  לומר שהוא  נהיה חייבים  רביעי,  נברא בליל 
רביעי. ומזה גם משמע שהאור נברא רק למחרת ביום משום שאם הוא נברא בלילה 
הוא היה חייב להתחיל להסתובב כבר בלילה, וזה ברור שהשמש לא האירה בשום 

מקום לפני שהאיר באופק ירושלים. 

24. שערי אמונה עמוד קפו
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זמן ברכת החמה – לכתחילה ובדיעבד
לפי זה מובן שאכן מצד זמן הברכה, אין עדיפות לברכה מיד בתחילת הלילה בדיוק 
משום  שעות,  שלוש  עד  לברכה  אפשר  אלא  השמש,  נתלתה  בה  השעה  באותה 
שהברכה צריכה להיאמר בשעה בה היה רק שמש בלי אור, ודבר זה היה בשווה בכל 
השלוש השעות הראשונות של היום. כל זה הוא לכתחילה, אך בדיעבד נסמוך על 
שיטת ספר העיבור הכותב שהמאורות נתלו בחצות היום וכביאורנו לעיל שהכוונה 
היא על אור השמש שהוא התחיל להאיר )וכן גלגל השמש היומי התחיל להסתובב( 
רק בחצות, ועד אז – במשך שמונה עשרה שעות – היו ברקיע רק גוף כדור השמש 

והגלגל השנתי שסובב אותו, ולאורך כל זמן זה אפשר לברך ברכת החמה25.
הסוברים  בשיטת  נאמרה  המאורות  נתלו  מתי  זו  מחלוקת  שאמנם  להעיר  )ויש 
שבתשרי נברא העולם, אך בפשטות מחלוקת זו קיימת גם לשיטה הסוברת שבניסן 
נברא העולם שגם היא מסכימה שכך אירעו הדברים וכל המחלוקת היא מתי קרו 
הדברים, בניסן או בתשרי, ואנו שסוברים לעניין התקופות שבניסן נברא העולם – 

יכולים גם כן לומר שכך אירעו הדברים. 
הסובר  יהושע  כשם שלרבי  אשר  הרבי  כותב  שם  קפו(  )עמוד  אמונה  ועיין בשערי 
שהעולם נברא בניסן, “ברכת החמה דרואה חמה בתקופתה ולבנה בגבורתה הוא ביום 

ד’ ולא ביום ו’. ומדרבי יהושע נדע גם לרבי אליעזר דאמר בתשרי נברא העולם”.(

‘חמה בתקופתה’
לפי זה יומתק לשון הגמרא “הרואה חמה בתקופתה”: 

לפי דברינו יוצא שבמחזור הראשון של השמש בעת בריאת העולם הייתה לשמש 
בלי  עצמה  בפני  הייתה  כשהיא  החמה  תקופת  א.  תקופות:  שני  שהם  מצבים  שני 
האור, ותקופה זו נמשכה חמש עשרה )או שמונה עשרה( שעות. ב. לאחר מכן עד 
סוף העשרים ושמונה שנים הייתה תקופת זמן של החמה יחד עם אורה )ובמחזורים 

הבאים ישנה רק תקופה אחת של החמה ואורה(.
ואם כן ברכת החמה נאמרת כאשר רואים את החמה עצמה בשעת תקופתה שלה - 

באותם שעות בהם היא הייתה בפני עצמה.    

25. ויש להעיר שהלבוש בסימן רכט מסביר את דברי אביי באופן אחר ממה שכתבנו לעיל, וכבר הקשו 
עליו האחרונים שדבריו סותרים והאריכו בשיטתו, ומכל מקום אפשר לחלק את דבריו וללמוד כדבריו כאן 

שהמאורות נתלו ביום הרביעי וכביאורנו בלי קשר לשיטתו באופן ביאור הגמרא.  
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פרק שישי 
שני גלגלים, שני סיבובים, שני זמנים

ג’ שעות לא יברך  “ונראה לי שאם לא בירך עד לאחר  והנה, כותב המגן אברהם26: 
שכבר עברה ממקום הזה”. וכבר נתקשו האחרונים בדבריו מה הפירוש “שכבר עברה 
ממקום הזה” ואיפה הוא אותו המקום בו נמצאת השמש עד שלוש שעות שאז אפשר 

לברך, ומדוע לאחר שלוש שעות היא עוברת מאותו המקום וכבר אי אפשר לברך?
ואולי אפשר לבארו על דרך ביאורנו לעיל שאור השמש נברא רק ביום וכוונת המגן 
גוף  אברהם היא לומר שברכת החמה נאמרת רק באותם חמש עשרה שעות בהם 
השמש נמצא בצד מזרח אך לאחר מכן כאשר השמש מתחילה ללכת גם לצד מערב 

– אי אפשר לברך.
ביאור הדברים: הזכרנו לעיל שבשמש יש גם גלגל יומי הסובב את כדור הארץ בכל יום 
והוא מוליך איתו את השמש וקובע )בעיקר( מתי ואיפה יהיה יום ומתי ואיפה יהיה 
לילה. ואולי אפשר לומר אשר כשם שאור השמש נברא רק ביום, כך גם הגלגל היומי 
שגם הוא נתלה )לא בליל רביעי כמו הגלגל השנתי, אלא( רק בסוף שעה שלישית 
ביום. וטעם הדבר הוא משום שתפקידו של גלגל זה הוא לסובב את השמש ממזרח 
למערב ולקבוע איפה תאיר השמש ויהיה יום ואיפה לא תאיר השמש ויהיה לילה, 
ואם כן יוצא שעיקר בריאתו היא בשביל אור השמש. ומכיוון שאור השמש התחיל 
להאיר רק בסוף שעה שלישית ביום, יוצא אפוא שעד לשעה זו שאור השמש התחיל 
להאיר - לא היה כל צורך בגלגל היומי והוא נתלה ברקיע כאשר היו צריכים אותו - 

בסוף שעה שלישית ביום כאשר התחיל אור השמש להאיר. 
)ואפילו אם נאמר שגלגל זה נתלה בליל רביעי ביחד עם גוף השמש והגלגל השנתי, 
מכל מקום עדיין אפשר לומר שהוא לא התחיל את פעולתו היינו הוא לא סובב את 
השמש בסיבוב יומי ממזרח למערב משום שהשמש עדיין לא האירה ולא היה טעם 

ומשמעות לסיבוב זה(.
מה שאין כן גוף כדור השמש שהוא נתלה בליל רביעי ויחד איתו נתלה הגלגל השנתי 
וגלגל זה החל להוליך את השמש כבר בשעה שש בערב בכוכב שבתאי ואז החלה 
מסתובב  היומי  והגלגל  למזרח  ממערב  מסתובב  השנתי  הגלגל  והנה,  ניסן.  תקופת 
ממזרח למערב ולפי דברינו שבליל רביעי היה רק גלגל שנתי, יוצא שבמשך כל הלילה 
השמש הלכה לצד מזרח בלבד וכאשר נברא בבוקר יום רביעי אור השמש עם הגלגל 

היומי – אז החלה השמש להסתובב גם ממזרח למערב 
ובפשטות, כאשר השמש הולכת לכיוון מזרח – אז שייך לומר שהיא נמצאת בצד 

26. סימן רכט סק”ה
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לומר  אפשר  אי   – מערב  לצד  גם  השעה  באותה  הולכת  השמש  כאשר  אך  מזרח 
שהשמש נמצאת בצד מזרח שהרי היא גם מערב.

וזהו פירוש דברי המגן אברהם שלאחר שלוש שעות ביום “כבר עברה ממקום הזה”, 
היינו שברכת החמה מברכים כל זמן שהחמה נמצאת בצד מזרח, וזה היה רק בחמש 
עשרה שעות הראשונות של הבריאה שהיה רק גלגל שנתי והשמש הסתובבה לצד 
לצד  גם  להסתובב  השמש  החלה   – היומי  הגלגל  גם  נברא  כאשר  אך  בלבד,  מזרח 

מערב והיא עזבה ו”עברה ממקום הזה”27.

פרק שביעי
בריאת האש ובריאת האור 

ועדיין יש לעיין: בעניין ברכת האש במוצאי שבת כותב רבנו הזקן28 “ואף שאין מברכים 
והותר  בשבת  שנאסר  כיון  האור  מקום  מכל  שנבראו  בשעה  הדברים  כל  שאר  על 

במוצאי שבת הרי זה כאילו נברא עתה מחדש ומברכים עליו בשעת בריאתו”. 
ימי בראשית אין  וכל הדברים שנבראו בששת  כלומר, האש נבראה במוצאי שבת, 
מברכים עליהם כאשר מגיע זמן בריאתם, ולדוגמא: כאשר רואים חיה ביום חמישי בו 
נבראו החיות אין מברכים על בריאת חיות אלו. מיוחדת ושונה האש משאר הברואים 

בכך שמברכים עליה במוצאי שבת שאז הוא שעת בריאתה. 
והדבר תמוה מדוע כותב רבנו “שאין מברכים על שאר כל הדברים בשעה שנבראו” 
והרי ברכת החמה הנאמרת פעם בעשרים ושמונה שנים, היא נאמרת בשעה שנבראה 

החמה בדיוק כמו ברכת האש במוצאי שבת?

ולפי ביאורנו הדבר מובן: רבנו בא לבאר את החידוש בברכת האש במוצאי שבת על 
כאילו  זה  הרי  שבת  במוצאי  והותר  בשבת  שנאסר  “כיון  וכותב  הברואים  שאר  פני 
נברא עתה מחדש ומברכים עליו בשעת בריאתו”. כלומר, כל הברואים נבראו בששת 
ימי בראשית וכשמגיע אותו היום בשבוע בו הם נבראו – לא חל בהם כל שינוי, אלא 
רק הגיע אותו הזמן בו הם נבראו אז בששת ימי בראשית. שונה הדבר באש שהיא 

27. ויש להעיר שלכאורה קשה לומר שהמגן אברהם סובר כביאורנו משום שלפי דברינו זמן ברכת החמה 
הוא בכל השעות בשווה, ואם הוא לומד את ברכת החמה כדברינו, מדוע הוא כותב שצריך לברך דווקא 

בנץ החמה ומשמע ממנו שהברכה עד סוף שעה שלישית היא רק בדיעבד?
ואפשר לתרץ שהמגן אברהם אכן לומד את עניין ברכת החמה כביאורנו ולכן לא יברך לאחר שלוש שעות 
)והוא אינו מקבל את דברי ספר העיבור אפילו לעניין ברכה בדיעבד(, ולכן נקט לשון זה, אך סיבת הצורך 
ויתכן  לברך דווקא בנץ החמה הוא משום שחושש לשיטת מהרי”ל שהביא שם שפסק לברך מיד בנץ. 
שטעמו של מהרי”ל עצמו היה מסיבה אחרת ולא משום שהבין את גדר ברכת החמה באופן אחר. ועל כל 

פנים, אנו לא באנו אלא לבאר את דבריו ש”לאחר ג’ שעות לא יברך שכבר עברה ממקום הזה”.
28. סימן רחצ ס”א
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נבראה במוצאי השבת הראשונה לבריאת העולם, ובכל מוצאי שבת “הרי זה כאילו 
כן הברכה על האש  ואם  ולכן “מברכים עליו בשעת בריאתו”,  נברא עתה מחדש”, 
נאמרת בכל מוצאי שבת לא בגלל שהיא אותה השעה בו נבראה האש אז בבריאת 
וכאילו  נבראה,  היא  שעכשיו  משום  שבת  מוצאי  בכל  עליה  מברכים  אלא  העולם, 
האש  על  מברכים  כך  לעשייתו’,  ‘עובר  מצווה  עשיית  לפני  שמברכים  שכמו  נאמר 
במוצאי שבת ‘עובר לבריאתו’. ומובן, שדבר זה אינו דומה כלל לברכת החמה, משום 
שברכת החמה לפי דברינו היא אינה ברכת שבח על בריאת גוף החמה המתחדשת 
אלא  העולם,  בבריאת  נבראה  שבו  בריאתה  שעת  עכשיו  מגיע  כאשר  ומתעוררת 
את  לנו  שאין  אלא  השנה,  מימות  ויום  יום  בכל  להיאמר  שיכולה  שבח  ברכת  היא 
האפשרות לכך משום שהשמש מאירה ואי אפשר לברך על השמש בלי האור, ורק 
כאשר מגיע אותו הזמן בו הייתה השמש לבדה אנו כביכול ‘מנצלים את ההזדמנות’ 

ומברכים על החמה כפי שהיא לבדה29.

פרק שמיני
פיוט ופרקים

לפי זה יומתק דבר נוסף: מנהג הקהילות הוא לומר בנוסח ברכת החמה פיוט ‘אל אדון 
על כל המעשים’ הנאמר בתפילת שחרית של שבת, בו אנו משבחים את המאורות 
וכפי שאומרים “מלאים זיו ומפיקים נוגה נאה זיום בכל העולם..קרא לשמש ויזרח 
אור”, וכן פרק יט בתהלים בו אנו אומרים “השמים מספרים כבוד אל...לשמש שם 
אוהל בהם”, אך הרבי השמיט פיוט זה בנוסח שלנו והשאיר רק את פרק יט בתהלים 

ויש לעיין בטעם הדבר30.

ונראה לומר שפיוט זה עוסק רק בשבח האור וכפי שאומרים בפיוט זה “מלאים זיו 
ומפיקים נוגה נאה זיום בכל העולם..קרא לשמש ויזרח אור”, ומטעם זה גם כן היא 

נאמרת בתפילת שבת בתוך ברכת יוצר אור – ברכת האור.

אך בפרק יט בתהלים אנו אומרים “ותקופתו על קצותם” ומסביר הרד”ק )בפירושו 
וכן  השני( שהכוונה היא על המהלך השנתי של השמש המחולק לתקופות השנה, 

29. ולהעיר שבברכת האש שווה לברכת יוצר אור בכך ששניהם הם ברכות שבח וגם ברכות הנאה, אך יש 
ביניהם הבדל בכך שבברכת האש צריך ש”יאותו לאורה” ובברכת האור אין צריך, ובפשטות הטעם הוא 

משום שהאור נראה בכל מקום ולא שייך לומר ש’יאותו לאורו’ מה שאין כן באור האש.
)כמעט(  מצאנו  לא  הזקן  רבנו  שקבע  חב”ד  שבנוסח  משום  זה  פיוט  אומרים  שאין  לתרץ  שרצו  יש   .30
יוצרך שהם )כעין( פיוטים  פיוטים. אך יש להעיר שבקידוש לבנה אומרים פסוקים של ברך עושך ברוך 

ואינם פסוקים ממש, ואם כן גם בברכת החמה היה מקום לומר פיוט זה. 
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משמע גם מהזוהר31. ולפי ביאורנו שברכת החמה נתקנה על גוף השמש עצמו בלי 
האור, מובן שאין אומרים פיוט זה אלא רק פרק יט בתהלים.

פרק תשיעי 
שעות התקופה ושעות זמניות

לפי זה ניתן להסביר חידוש נוסף של הרבי בעניין זמן ברכת החמה:
היינו  שמע(”,  קריאת  זמן  סוף  )שהוא  “זמניות  הם  אלו  שעות  ששלוש  כותב  הרבי 
הזה  הזמן  כל  את  ומחלקים  השקיעה  ועד  החמה  מנץ  היום  שעות  את  שלוקחים 
לשתים עשרה חלקים וכל חלק נקרא בשם שעה זמנית של היום ובחורף שהיום קצר 
יותר מהלילה יוצא שכל שעה זמנית של היום היא פחות משישים דקות, ואילו בקיץ 

שהיום הוא ארוך יותר מהלילה, כל שעה זמנית היא יותר משישים דקות.
באופן חישוב שלוש שעות זמניות שבהם קוראים קריאת שמע של שחרית, ישנה 
עד  השחר  מעלות  זאת  שמחשבים  סובר  אברהם32  המגן  הפוסקים:  בין  מחלוקת 
לצאת הכוכבים אך רבנו הזקן בסידורו סובר שמחשבים את השעות הזמניות מנץ 
החמה ועד השקיעה. וכותב הפרי מגדים33 ששלוש שעות של ברכת החמה מחשבים 
כשעות זמניות, ואינו כותב כיצד מחשבים זאת ובפשטות הוא סובר כשיטת המגן 
ולדברי  ועד צאת הכוכבים,  זמניות מעלות השחר  אברהם ששלוש שעות אלו הם 
הרבי הכותב שזמן ברכת החמה הוא כמו זמן קריאת שמע, מסתבר שכוונתו היא 
זמן קריאת שמע כשיטת רבנו בסידור שמחשבים את השעות הזמניות מנץ  לסוף 

החמה ועד השקיעה.
ויש לעיין בדבר זה מדוע חישוב השעות לברכת החמה הוא שעות זמניות ולא שעות 
קבועות. כלומר, זמן קריאת שמע תלוי בשלוש שעות משום “שכן דרך בני מלכים 
לעמוד בשלוש שעות”, ואם כן בכל יום יש לשער באותו היום מתי הם שלוש שעות 
של אותו היום וזהו סוף זמן קריאת שמע לאותו היום בלבד, אך ברכת החמה תלויה 
בתחילת המחזור החדש והוא אינו נמדד בשעות זמניות אלא בשעות קבועות שהרי 
ומתחילה  התקופה  שעוברת  עד  כוכב  מתחלף  דקות  שישים  של  עגולה  שעה  כל 
תקופה חדשה ואין זה משנה האם באותה השעה יש בחוץ אור או חושך )כי זה תלוי 
בסיבוב הגלגל היומי(, ואם כן אינו מובן:  א. למה שלוש שעות ביום של ברכת החמה 

הם “זמניות” ולא שעות קבועות המורכבות משישים דקות בדיוק? 

31. הקדמה ט ע”א.
32. סימן נח. 

33. שם אשל אברהם סק”ה.
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ב. אפילו אם נאמר שהשעות צריכות להיות זמניות, יש לעיין מה הקשר בין ברכת 
החמה לקריאת שמע ומדוע החישוב של שלוש השעות נעשה מנץ החמה )כקריאת 

שמע( ולא מעלות השחר? 
ולפי ביאורנו הדבר מובן: תחילת יצירת גוף השמש נעשתה בשעה שש בערב שהיא 
שעה שווה ואז מתחיל זמן ברכת החמה, אך ברכה זו נאמרת כל זמן שהיה ברקיע 
יגיע  השמש  שאור  כדי  כלומר,  זמניות.  בשעות  תלוי  זה  זמן  וסיום  אור  בלי  חמה 
לעוצמה של שלוש שעות, עליו להתחיל להאיר מנץ החמה ולהתחזק לאט לאט עד 
שיגיע ליופי האור של סוף שעה שלישית, ואם כן עוצמה זו תלויה בשעות זמניות מנץ 
ולאט לאט הולכת ומתחזקת  כי בנץ החמה עולה השמש ומתחילה להאיר  החמה 
ומאירה. וכן ביום הרביעי לבריאת העולם, האור נברא בדיוק שלוש שעות לאחר נץ 
החמה ואז הוא האיר באותה עוצמה כפי שהיה קורה אילו הוא היה מתחיל להאיר 

מהנץ לאט לאט, ואם כן מובן שדבר זה תלוי בשעות זמניות ודווקא מנץ החמה.
]ועדיין יש לעיין מדוע נוקט הרבי “שעות זמניות” ולא שעות רגילות והרי יום זה הוא 
יום תחילת התקופה בו הלילה והיום שווים ואם כן כל שעה זמנית היא של שישים 

דקות כמו השעה התקופתית?

ונראה לומר בפשטות שבעניין חשבון התקופה ישנם כמה שיטות ואנו נוהגים כשיטת 
שמואל שהוא קבע כמה הוא אורך השנה וכמה זמן נמשכת כל תקופה, אך באמת 
חשבון זה של שמואל הוא ארוך יותר מהחשבון האמיתי, אך בכל זאת כך אנו נוהגים 

להלכה שמברכים את ברכת החמה כאשר מתחיל המחזור החדש לשיטת שמואל. 
היום  שבאותו  דווקא  לאו  החדש,  המחזור  תחילת  יום  מגיע  שכאשר  אפוא  נמצא 
היום  ניסן  יד  ביום  תשסט  שנת  זו  שבשנה  יוצא  וכן  שווים,  והלילה  היום  יהיו  אכן 
יהיה ארוך מהלילה בשלושים ושש דקות, וכך יוצא שכל שעה זמנית היא של שעה 
לשער  רוצים  אנו  שכאשר  מובן  זה  לפי  בלבד.  דקות  שישים  במקום  דקות  ושלוש 
מתי הם אותם שלוש שעות בהם הייתה השמש לבדה, ומתי נגמרו שלוש שעות אלו 
והשמש התחילה להאיר במלא עוצמתה, עלינו לחשב זאת לפי שעות זמניות משום 
שרק בסוף השלוש שעות הזמניות תגיע השמש לתוקפה ותהיה באותו הרגע באותה 

עוצמה כפי שהייתה ברגע שנבראה.[     
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פרק עשירי
הבטה או ראייה 

ויביט בחמה פעם אחת”, ומשמע  והנה, כותב הרבי34 ש”קודם הברכה יאשר רגליו 
מכך שההבטה בשמש היא חלק מהברכה, ועל ידי ההבטה אפשר לברך. 

ויש לעיין שאם הברכה תלויה בהבטה בשמש אם כן בטעם הבטה זו מדוע צריכים 
מאירה  שהשמש  בכך  מסתפקים  ולא  עצמה  בשמש  ולהביט  העיניים  את  להגביה 

וכולם רואים את האור וזה נחשב לראיית השמש? 
אנו  אין  שבה  אור  יוצר  לברכת  החמה  ברכת  בין  ההבדל  מהו  לעיין:  יש  נוסף  דבר 

מביטים בחמה בשעת הברכה? 
יותר מתאים לומר שלפני  ועוד יש לעיין שהרי מדובר כאן בברכת הראייה ואם כן 
ברכת החמה צריכים “לראות” את השמש וכלשון הגמרא “הרואה חמה בתקופתה” 

ומדוע משתמש הרבי בלשון הבטה וכותב שצריך “להביט” בשמש? 
ולפי ביאורנו הדבר מובן: ברכת יוצר אור נאמרת בכל יום על האור, ואילו ברכת החמה 
נקבעה לשבח על תליית גוף השמש במקומו בלא קשר לאור. ומשום כך, כשמברכים 
נמצא בכל מקום אך כאשר מברכים על  על האור אין צורך להביט עליו אלא הוא 

השמש עצמה – צריכים להביט עליה. 
והנה, בהבדל בין הבטה לראיה כותב המדרש35 “רבי פנחס אומר הבטה מרחוק וראיה 
להסתכל  צריך  עצמה,  השמש  על  הנאמרת  החמה  שברכת  מובן  זה  ולפי  מקרוב”, 
עליה )ולא מספיק לראות את האור המאיר(, ומכיוון שהיא רחוקה לכן כותב הרבי 

שצריך “להביט” על השמש ואינו כותב שצריך ‘לראות’ את השמש.

הבטה בשמש- קשר בין הברכה למתברך
הברכה  את  לקשר  שצריך  משום  שהיא  לומר  נראה  השמש  על  ההבטה  ובטעם 
כלומר  הזה.  הדבר  על  הולכת  אכן  שהברכה  ולהראות  מברכים  שעליו  הדבר  עם 
הדבר  על  הברכה  בשעת  להסתכל  צורך  אין   – מברכים  מה  על  ברור  בהם  בדברים 
שעליו מברכים, אך כאשר הברכה היא לשון כללית אפשר לפרשה בכמה אופנים, 
וכפי  ולכן צריך להסתכל על מה שמברכים כדי להראות שמברכים על הדבר הזה, 
שעושים בברכת שהחיינו בלילה השני של ראש השנה שמסתכלים על הפרי החדש 

כדי להראות שברכת שחיינו אינו הולך )רק( על החג אלא )גם( על הפרי. 
וכן בעניינינו: ברכת עושה מעשה בראשית היא ברכת שבח כללית ואפשר לפרשה 

34. סדר ברכת החמה אות ד.
35. איכה רבה פ”ה ד”ה זכור ה’.



54 / קונטרס סדר ברכת החמה 

כשבח גם על בריאת האור שהרי אף הוא נברא במעשה בראשית, ולכן צריכים להביט 
על גוף השמש ובזה אנו מראים שהברכה נאמרת על גוף השמש. מה שאין כן ביוצר 

אור שהיא ברכה מבוררת על האור - אין צורך להביט על האור36.
שצריכים  לומר  שייך  לא  ולכן  מקום  בכל  נראה  שהאור  לומר  אפשר  אחר  )ובאופן 
להביט עליו במיוחד, מה שאין כן גוף השמש הנמצא במקום מסוים וצריכים להביט 

עליו במיוחד כדי לברך עליו.( 
‘תוך כדי שלוש שעות של דיבור’

לפי זה יובן דבר נוסף: הלכה פשוטה היא שאדם שעשה דבר הדורש ברכה בלי לברך 
– אינו יכול לחזור ולברך, ולדוגמא: הנוטל לולב בלי לברך – יצא ידי חובה ואינו יכול 

לחזור וליטול לולב שוב ולברך על הנטילה השנייה.
ועל דרך זה כותב רבנו37 שברכת הברק צריכה להיות בתוך כדי דיבור של הברק “ואחר 
כדי דיבור אין לברך על העבר ויש חולקין וספק ברכות להקל”. היינו שלאחר שעבר 
שיעור זה אי אפשר לברך על הברק אך בברק יש דבר מיוחד שכאשר מגיע ברק חדש 

הוא יוצר חיוב חדש ואז אפשר לברך על חיוב זה.
משמע,  אומר”  בתקופתה  חמה  “הרואה  הגמרא  שמדברי  האחרונים  ומקשים 
הדבר  ייתכן  כיצד  קשה  כן  ואם  החמה  את  כשרואה  מיד  להיות  צריכה  שהברכה 
שאדם יוכל לברך ברכת החמה והלא ראיית החמה נעשית מיד כשיוצא מהבית, ואם 
כן ברגע שראה את החמה הוא הפסיד את הברכה )כמו הנוטל לולב בלא ברכה( ואינו 
יכול לחזור ולראותה שוב ולברך )ובעניין זה היא אינה דומה לברכת הברק ואין בה 

חיוב חדש המופיע שוב(?  
ולפי דברינו מובן שהברכה אכן אינה נאמרת על ראיית החמה עצמה אלא על החמה 
כפי הייתה בזמן זה במחזור הראשון, וכל ההסתכלות וההבטה בחמה היא כדי לקשר 

זה  לשון  כלומר,  שכינה.  פני  קבלת  משום  שהוא  בשמש  ההבטה  בסיבת  לומר  אפשר  נוסף  ביאור   .36
ש”קודם הברכה יאשר רגליו ויביט בחמה פעם אחת” לקוח מסדר קידוש לבנה ושם )אחד הסיבות לכך 
ש(מביטים בחמה הוא כי בהבטה זו מקבלים פני שכינה, וכן אפשר לומר שגם בברכת החמה יש משום 

קבלת פני שכינה. 
)ואמנם בקידוש לבנה אנו מזכירים את עניין זה של קבלת פני שכינה “אלמלא לא זכו ישראל אלא להקביל 
פני אביהם שבשמים פעם אחת”, ובברכת החמה אין אנו מזכירים כלום מעניין זה. אך אפשר לומר שקבלה 

זו טמונה בפסוק “והוא כחתן יוצא מחופתו” והיינו קבלת פני שכינה כחתן היוצא מחופתו(.
פני  קבלת  משום  הוא  ישרים  יהיו  שרגליו  היינו  רגליו”,  ש”יאשר  שצריך  שזה  כן  גם  לומר  אפשר  ואולי 
שכינה, היינו שבתפילת שמונה עשרה צריכים לעמוד ברגל ישרה מפני שעומדים לפני המלך )עיין סימן 

צה ס”א(, וקבלת פני שכינה היא כעמידה לפני המלך. ועיין בשיחת שבת פרשת בחוקתי תשמא. 

37. סוף סדר ברכות הנהנין.
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את הברכה עם הדבר שעליו אנו מברכים בלבד. ולכן מובן שבמשך כל שלוש השעות 
מעשה  נגמר  ולא  הברכה  זמן  עבר  לא  כי  לברך  עדיין  אפשר  היום  של  הראשונות 
וכאילו  הלולב.  נטילת  כלפני  נחשבות  השעות  שלוש  וכל  מברכים  שעליו  המצווה 
שעות  שלוש  לאורך  נמשך  הוא  החמה  ברכת  של  דיבור  כדי  תוך  ששיעור  נאמר 
)לכתחילה, ובדיעבד עד חצות(.  וכמובן שבשעה שרוצה לברך, עליו להביט בשמש 
ואז לברך כדי לקשר את הברכה עם הדבר שעליו מברך ולהראות על מה הוא מברך.

פרק אחד עשר 
שבחו של מקום - ראיה או ברכה

ועדיין יש לעיין בדבר זה: כל ברכות הראייה נתקנו לברך כאשר רואים דבר מסוים 
שונה או חדש ועליו משבחים, אך ברכת החמה נתקנה לשבח על בריאת גוף השמש 
עצמו, וכשמסתכלים על השמש הרי לא רואים כל שינוי בין יום ברכת החמה לימים 
האחרים ואם כן לא מובן כיצד אפשר להתחייב בברכת השבח בשעה שלא רואים 

שום דבר מיוחד שאפשר לשבח עליו? 
רבנו38  וכותב  גוי,  מלך  ראיית  בעניין  רבנו  דברי  את  להקדים  עלינו  הדברים  להבנת 
ומוסיף  ודם”,  לבשר  מכבודו  ברוך..שנתן  לברך  צריך  העולם  אומות  מלכי  “הרואה 
רבנו “ואפילו סומא שיודע שהמלך עובר מברך והוא הדין בכל שאר ברכות הראיה 
)שיתבאר בפרק זה( שאינה של הנאה אלא שעל ידי כן נזכרים בשבחו של מקום ברוך 
הוא”. ויש לעיין בדברי רבנו מדוע הסומא מברך כשיודע שהמלך עובר, והלא ברכה זו 

היא ברכת שבח הבאה מראייה וכיצד יכול לברכה מי שאינו רואה? 

ברכה על שבח וברכה של שבח
ובביאור דברי רבנו “והוא הדין בכל שאר ברכות הראיה )שיתבאר בפרק זה( שאינה 

של הנאה אלא שעל ידי כן נזכרים בשבחו של מקום” נראה לומר בשני אופנים: 
א. הדבר שרואים הוא השבח וכשרואים דבר זה יש לברך ולשבח. 

יש לברך  רואים דבר מסוים אז  ותקנו חז”ל שכאשר  ב. השבח היא הברכה עצמה 
וברכה זו היא השבח.

כלומר, אופן ראשון הוא שמלך הוא דבר המעורר שבחו של מקום וכשרואים את 
המלך – נזכרים בשבחו של מקום, ומיד מברכים ואומרים את שבחו של ה’ שהמלך 
הזכיר לנו – ‘שנתן מכבודו לבשר ודם’. וכן כל שאר ברכות הראיה הם עצמם מעוררים 
את השבח לה’. וזהו פירוש דברי רבנו “שעל ידי כן” – על ידי ראיית אותו הדבר – 

38. סדר ברכות הנהנין פי”ג ס”ט.
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היינו  הוא הברכה עצמה,  לה’  הוא שהשבח  אופן שני  “נזכרים בשבחו של מקום”. 
שתקנו חז”ל שכאשר רואים מלך, מיד יש לברך ‘שנתן מכבודו לבשר ודם’ ומילים 
אלו הם מעוררות אותנו ומזכירות לנו את שבחו של ה’. וכן בשאר ברכות הראיה וכמו 
ברכת הברק שכאשר רואים ברק תקנו חז”ל לברך ‘עושה מעשה בראשית’ ומילים 
אלו מזכירות לנו את שבחו של מקום שהוא ברא את העולם. וזהו פירוש דברי רבנו 
ידי הברכה  ידי כן” – על  “והוא הדין בכל ברכות הראיה )שיתבאר בפרק זה(..שעל 

עצמה – “נזכרים בשבחו של מקום”.
]דוגמא לדבר ניתן להביא מההבדל בין ברכת המצוות לקידוש: המצווה היא העיקר 
וברכת המצוות היא ברכה שנתקנה על המצווה. אך קידוש היא ברכה שהיא עצמה 
מצווה. וכן לאופן הראשון השבח הוא הדבר שאותו רואים והברכה היא על השבח. 

אך לאופן השני הברכה עצמה היא השבח.[  
וההבדל ביניהם הוא שלפי האופן הראשון חייבים לראות את המלך כי הוא השבח 
ורק כאשר רואים אותו אז כפועל יוצא מראיית השבח – מברכים, ומובן שמי שלא 
רואה את המלך, אינו יכול לברך, שהרי לא ראה את השבח עצמו וממילא אינו יכול 

להזכיר את השבח בפיו. 
אך לפי האופן השני אפשר לומר שראיית המלך היא רק האמצעי שעל ידו מתחייבים 
יכול להיות שגם מי שלא ראה את המלך בפועל אם  ולכן  בהזכרת השבח בברכה, 

יצליח לגרום לעצמו להתחייב בברכה – הוא יוכל לברך ולהזכיר את השבח בברכה.
ובמילים אחרות: מי שאינו רואה את המלך, לפי האופן הראשון חסר לו בעצם השבח 
היינו שהוא אינו מודע לשבחו של מקום שהרי לא ראה את המלך. אך לפי האופן 
השני מי שלא רואה את המלך, חסר לו באמצעי שעל ידו הוא יוכל להתחייב לומר 
את השבח, אך אם יברך – הוא יאמר את אותו השבח באותו החוזק ובאותו החיוב 

כמו מי שראה את המלך.

הפקח והסומא – ראייה כמטרה וראייה כאמצעי  
אולי אפשר לומר ששני אופנים אלו הם ההבדל בין הפקח לסומא:

השבח  את  מזכירים  המלך  או  שהברק  לומר  אפשר  ולגביו  האור  את  רואה  הפקח 
והברכה היא על השבח )אך אפשר לומר גם כאופן השני שהברכה עצמה היא השבח(. 
אך בסומא נראה לומר שברכתו היא כאופן השני היינו שהברכה היא המזכירה לו 
את השבח ורק עליו למצוא אמצעי שיגרום לו לברך ולהזכיר לעצמו על ידי הברכה 
ולכן צריך  ותקנו חז”ל שאמנם ברכות אלו הם ברכות ראייה  את שבחו של מקום. 
לראות את המלך כדי להתחייב להזכיר את שבחו של מקום על ידי מילות הברכה, 
מכל מקום כאשר המלך עובר והסומא יודע על כך, זה כבר אמצעי מספיק בשבילו 
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כדי לברך ולהזכיר לעצמו את השבח על ידי הברכה. ואכן, רבנו כותב שהרואה מלך 
גוי “צריך לברך” – לשון חובה, ואילו בחיוב הסומא כותב רבנו “מברך” – לשון רשות. 
ובטעם הדבר נראה לומר, לפי דברינו, כי בכל זאת עיקר הגורם להתחייב לברך הוא 
הראייה עצמה ולא הידיעה שהמלך עובר ולכן אין לסומא את אותו החיוב כפי שיש 
על הרואה, אך כמובן שכאשר הסומא מברך – הוא מקיים ומזכיר את אותו השבח 
כפי שעושה הרואה. והנה, לפי דברינו שברכת החמה היא ברכת השבח כמו ברכת 

הברק, יוצא, שהסומא מברך ברכת החמה.

ברכת החמה – ברכה של שבח
לפי זה ניתן לומר שברכת החמה מתחייבים כאשר אנו יודעים ונמצאים באותם שעות 
בהם הייתה השמש לבדה בלי האור וברכה זו היא הזכרת השבח על בריאת השמש. 
כלומר, ברכת החמה אינה דומה לברכת ראיית המלך של הפקח, משום שגם כאשר 
רואים את השמש ביום תחילת הסיבוב - לא רואים דבר חדש ומיוחד שלא ראינו 
אותו בימים אחרים שיעורר ויזכיר לנו את שבחו של מקום, אלא היא כברכת הראייה 
היא  האור  בלי  לבדה  השמש  הייתה  זו  בשעה  שעכשיו  הידיעה  מחד  הסומא:  של 
המחייבת אותנו לברך – כשם שהסומא מברך כאשר הוא יודע שהמלך עובר. ומאידך, 
ידיעה זו היא אינה הדבר המעורר את השבח אלא רק אמצעי הגורם להתחייב בברכה 
המזכירה את שבחו של מקום והברכה עצמה היא הזכרת השבח וכשאומרים ‘ברוך..

גוף  וברא את  נזכרים בשבחו של מקום שברא את העולם  עושה מעשה בראשית’ 
כדור השמש. 

ובמילים אחרות: חיוב ברכת החמה נתקנה לכל אדם באותו האופן בו הסומא מברך 
שאר ברכות הראייה – ראיית השמש כאמצעי שעל ידו חייבים לברך וברכה זו היא 

המזכירה את שבחו של מקום. 
)ומובן הדבר שסומא בברכת החמה אינו שווה לכל אדם וחיובו פחות מכולם משום 
שהוא אינו רואה את השמש – האמצעי המחייב את הברכה, ולכן כשמגיע זמן ברכת 

החמה – “מברך”.(
לפי זה יוצא שחיוב ברכת החמה נעשה בשני חלקים: חלק ראשון הוא הידיעה על 
תחילת מחזור השמש, והעמידה בשעות אלו בהם הייתה השמש לבדה בלי האור. 
אכן  שהברכה  מראים  אנו  כן  ידי  שעל  בשמש  וההבטה  ההסתכלות  הוא  שני  חלק 
נאמרת על השמש. הסומא מברך ברכת החמה למרות שחסר לו בשני החלקים כי 
אל  להביט  יכול  אינו  וכן  בברכה  להתחייב  האמצעי   – השמש  את  רואה  אינו  הוא 
השמש כדי להראות שכוונתו עליה, מכל מקום מספיקה דעתו שיודע שעכשיו הוא 
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זמן ברכת החמה39.

פרק שנים עשר 
מלך בשדה ומלך בהיכלו

ועדיין יש לעיין: כותבים הפוסקים שכדי לברך ברכת החמה צריך לראות את השמש 
לא  זה  ובפשטות, מטעם  ביום המעונן לא מברכים ברכת החמה,  ולכן  ברור  באופן 
מצאנו בכתבים של רבותינו נשיאנו את עניין ברכת החמה, משום שברוסיה בזמן זה 
של תחילת תקופת ניסן השמיים מעוננים ולא רואים את השמש עצמה ואין מברכים 

ברכת החמה40.
שעכשיו  זו  שידיעה  משום  החמה  ברכת  מברך  שהסומא   - דברינו  לפי  ולכאורה, 
בברכת  להתחייב  כדי  מספיק  אמצעי  היא  לבדה  השמש  בריאת  של  בזמן  נמצאים 
החמה – יש לעיין מדוע לא נברך ברכת החמה גם כאשר היום מעונן ומדוע לא נאמר 
שהשמש מאירה וזורחת מעל העננים ואפשר לברך מתוך ידיעה שעכשיו הוא זמן 
ברכת החמה למרות שלא רואים אותה - כשם שהסומא מברך ברכת ‘שנתן מכבודו’ 
בשעה שהמלך עובר וכן מברך ברכת החמה בשעה שאחרים רואים את השמש על 

אף שהוא אינו רואה? 
ובאמת שאלה זו קשה על דין הסומא עצמו אשר כשם שהוא מברך למרות שאינו 
רואה את המלך, כך הוא יכול לברך גם כאשר המלך בהיכל מלכותו ואינו רואהו, ומה 

ההבדל?

‘מלך עובר’
מברך”,  עובר  שהמלך  שיודע  סומא  ש”אפילו  כותב  רבנו  ובפשטות:  בזה,  והביאור 
ומשמע שהברכה נאמרת – גם על ידי אלו שיכולים לראות - רק כאשר המלך עובר 
אך כשאינו עובר אין מברכים. וכן בברכת הברק מביא רבנו )בסוף סדר ברכות הנהנין( 
שצריכים לברך ברכה זו בתוך כדי דיבור של ראיית הברק “ואחר כדי דיבור אין לברך 
על העבר ויש חולקים בזה וספק ברכות להקל”, היינו שהברכה צריכה להיאמר בשעה 
שרואים ואז מברכים על מה שרואים. וטעם הדבר הוא משום שהחיוב של הפקח 
שרואה להודות ולשבח לה’ מתחיל רק כאשר רואים את אותם הדברים המיוחדים 

39. וכמובן שכל זה הוא רק בברכות של ראיה בלא הנאה, אך ברכות השבח התלויות גם בהנאה – שם צריך 
הסומא גם להנות כדי שיוכל לברך וכפי שכותב רבנו בסוף סימן סט והובאו הדברים לעיל.

הריי”צ  אדמו”ר  כ”ק  אצל  החמה  ברכת  לגבי  תשמא  בחוקתי  פרשת  שבת  בשיחת  הרבי  הסביר  וכן   .40
בשנת תרפ”ה. 
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גם  יוצא מכך, שכאשר לא רואים את המלך,  המזכירים לנו את שבחו של הקב”ה. 
אם יודעים שהוא קיים בהיכלו - אין ידיעה זו נחשבת זכירה מספקת כדי להתחייב 
בברכת השבח על כך )ועל ברכת הברק שאינה נאמרת לאחר כדי דיבור כי היא ברכה 
אינה  אצלו  המלך  ראיית  שאמנם  בסומא,  גם  לומר  צריך  זה  דרך  ועל  העבר(.  על 
מעוררת את השבח עצמו אלא היא רק אמצעי לכך שהוא יתחייב בברכה, מכל מקום 
האמצעי הוא כאשר “המלך עובר” והוא עומד לפני המלך והסובבים אותו רואים את 
המלך ומתעוררים בשבחו של מקום ומתחייבים בברכה על כך, אז גם הסומא מברך 

ומזכיר ומעורר את שבחו של מקום בברכה. 
אך ברור הדבר שכאשר המלך בהיכל מלכותו ואף אחד אינו רואה אותו – אין מברכים 
על כך כי הזיכרון והידיעה של הפקחים על מציאותו של המלך אינה מעוררת ומזכירה 
את שבחו של מקום ברמה כזאת שצריך לברך על כך. וכן הידיעה של הסומא אינה 

נחשבת כאמצעי מספיק טוב כדי לברך ולהזכיר שבחו של מקום בברכה.

לפי זה אפשר לומר גם בעניין ברכת החמה שכאשר רואים את השמש והיא בדוגמת 
‘מלך בשדה’ – “המלך עובר”, אז מתחייבים בברכה, אבל ביום המעונן שאין רואים 

את השמש, הדבר דומה למלך בהיכלו שאין רואים אותו ואין מברכים. 

שמש ואור – חיוב ורשות
שעליו  לדבר  הברכה  בין  הקשר  בגלל  אינה  שההבטה  לומר  אפשר  אחר  )ובאופן 
מברכים אלא היא יוצרת את החובה לברך מה שאין כן אם רואה רק את אור השמש 
אז הוא אינו מתחייב בברכה אלא רק יכול לברך. כלומר, לדברינו שהברכה היא על 

ולא על האור אם כן ברכת החמה מתחייבים בה רק כאשר רואים את  גוף השמש 
גוף כדור השמש ולכן אפילו ביום בהיר כשיוצא החוצה ורואה אור – אין זה נחשב 
שרואה את השמש עצמה אלא אור זה רק מעיד שהשמש נמצאת ואם כן אנו יודעים 
ונזכרים בשבחו של מקום שברא את גוף השמש בדרך עקיפה, ולכן אינו חייב לברך 
בראיה זו אלא רק יכול לברך - על דרך סומא שיכול לברך כאשר הוא יודע שהמלך 
עובר אך אינו חייב לברך שהרי אינו רואה את המלך. אך כאשר מסתכלים ורואים את 
השמש עצמה - אז מתחייבים בברכה חיוב גמור משום שאז רואים את אותו הדבר 
המזכיר לנו את שבחו של מקום שברא את גוף כדור השמש, וכמו הרואה את המלך 
וזהו סיבה  עובר או הרואה את הברק בתוך כדי דיבור לראיה שחייב לברך על כך. 

נוספת להבטה על השמש בתחילת הברכה. 

ואם כן יוצא שישנם שלוש דרגות בראיית השמש: א. כאשר מביט על השמש עצמה 
שהשמש  מכך  ויודעים  השמש  אור  את  רואים  כאשר  ב.  בברכה.  מתחייב  הוא   –
נמצאת – יכול לברך בדוגמת הסומא שיכול לברך כשיודע שהמלך עובר. ג. כאשר 



60 / קונטרס סדר ברכת החמה 

יש  אך  כך.  על  מברכים  שאין  בהיכלו  מלך  בדוגמת  זה  הרי  עננים  מכוסים  השמים 
לעיין בביאור זה משום שישנו הבדל בין ראיית המלך לראיית השמש בכך שראיית 
המלך עצמו היא הגורמת להתחייב בברכה משום שהיא המזכירה לנו את שבחו של 
ה’ שנתן מכבודו לבשר ודם, ומשום כך יש הבדל בין הרואה את המלך שחייב בברכה 
לבין הסומא שרק יודע שהמלך עובר לפניו שיכול לברך. מה שאין כן ראיית השמש 
עצמה היא אינה גורמת את ברכת החמה משום שלא רואים בשמש כל שינוי, וכל 
עניין השבח בראיית השמש הוא בא כתוצאה מההבנה והידיעה שבשעה זו בבריאת 
העולם היה שמש בלי אור, ואם כן יש מקום לומר שאין הבדל בין ראיית אור השמש 
לבין ראיית השמש עצמה ואין סברא שהרואה את השמש יהיה חייב בברכת החמה 
יותר מהרואה את האור בלב שהרי שניהם אינם מראים את הדבר שעליו בא השבח 

אלא רק מזכירים לנו את הידיעה שבשעה זו השמש היא לבד בלי אור. ויש לעיין(. 

פרק שלושה עשר 
ברכת שהחיינו

כותב הרבי41 שבשעת ברכת שהחיינו בברכת החמה יש ללבוש בגד חדש או להניח 
ויש לעיין מדוע צריכים פרי או בגד ואי אפשר לברך  )גם( עליהם.  ולכוון  פרי חדש 

שהחיינו על ברכת החמה עצמה.

ונראה לומר טעם בדבר משום שישנם ברכות שבח שהם גם ברכות הנאה וכמו ברכת 
יוצר אור בתפילה שכותב רבנו שהיא ברכת הנאה, אך בדין של ברכת ראיית המלך 
זה(  )שיתבאר בפרק  “והוא הדין בכל שאר ברכות הראיה  רבנו  כותב  שהובא לעיל 
שאינה של הנאה אלא שעל ידי כן נזכרים בשבחו של מקום ברוך הוא”, ומשמע מכך 

שברכות שבח אלו הם שונות מברכת יוצר אור והם אינם ברכות הנאה.

והנה, כותב בעל המאור42 שאחד הטעמים לכך שאין מברכים שהחיינו על ספירת 
העומר הוא משום שברכת שהחיינו באה “בדבר שיש בו שום הנאה כגון נטילת לולב 
שהו בא לשמחה ותקיעת שופר לזיכרון בין ישראל לאביהם שבשמים”, אך ספירת 
ויש  מאוויינו”.  בית  לחורבן  נפשנו  לעגמת  אלא  הנאה  לשום  זכר  בו  “אין  העומר 
להסתפק בדבריו האם כוונתו לכך שברכת שהחיינו נתקנה על רק על דברים שיש 
בהם הנאה וספירת העומר אין בה הנאה ולכן אין מברכים עליה שהחיינו, או שכוונתו 
שספירת העומר היא לא רק דבר שאין בו הנאה אלא יתירה מכך, היא דבר של עגמת 

41. סדר ברכת החמה אות ו.
42. סוף מסכת פסחים.
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 – נפש  עגמת  שאינם  ברכות  שאר  אך  שהחיינו  עליה  מברכים  אין  כך  ומשום  נפש 
אפשר לברך עליהם שהחיינו. ואם נאמר כפי האופן הראשון שאין מברכים שהחיינו 
על דבר שאין בו הנאה יהיה מובן שברכת החמה שהיא ברכת שבח כמו ברכת הברק 
צריך שיהיה בשעת ברכת  ולכן  לברך עליה שהחיינו  אי אפשר  “ואינה של הנאה”, 

החמה בגד או פרי חדש43. 

פרק ארבעה עשר
כיצד מברכים

 והנה, לפי הנראה, במעמד ברכת החמה בשנת תשמא ברכו כל הקהל יחד את ברכת 
החמה וברכת שהחיינו, כפי שעושים בברכת שהחיינו בליל יום כיפור שהחזן מתחיל 

לברך וכולם מצטרפים ומברכים יחד איתו. 

ויש להעיר בטעם הדבר. באופן אמירת ברכות בציבור, מצאנו כמה אופנים: 
הראשון הוא שהחזן מברך ומוציא את השומעים ידי חובת ברכה וכמו בתקיעת שופר. 
האופן השני הוא שהחזן מברך בקול ולאחר מכן כל הקהל חוזר ומברך לעצמו וכמו 
בברכת הלל. אופן נוסף הוא ברכת שהחיינו בליל יום כיפור שאז כל הקהל מתחיל 
ומברך את הברכה יחד עם החזן )ומסיים אותה לפני החזן כדי שיוכל לענות אמן על 

ברכת החזן(.

לכולם  יברך  שאחד  עדיפות  ישנה  אחד  שמצד  הוא,  הברכות  באופן  ההבדל  וטעם 
משום ‘ברוב עם הדרת מלך’, ולאידך ישנה מעלה בכך שכל אחד מברך בעצמו.

ומכריע רבנו44 ש”בברכות המצוות כשכולם מקיימים המצווה ביחד כגון שמיעת קול 
שופר..מצווה שאחד מברך לכולם”, מה שאין כן אם מקיימים כל אחד את המצווה 
בהם  )בימים  הלל  במצוות  שעושים  וכפי  לעצמו,  לברך  אחד  כל  יכול  אז   – בעצמו 
גומרים את ההלל(, שכל אחד מקיים את המצווה וקורא את הלל לעצמו ומשום כך 

גם כל אחד גם מברך לעצמו על המצווה. 

והנה, כותב רבנו45 ש”ברכת קריאת שמע וכל ברכת השחר שהן ברכות שבח והודאה 
שומעין  כשט’  מלך  הדרת  שהיא  עם  ברוב  אותן  שישמע  או  בפיו  לאמרם  ונתקנו 

43. עיין בשיחת ברכת החמה תשי”ג שדן הרבי בטעמים לאמירת או אי אמירת שהחיינו בברכת החמה.
44. סימן ריג ס”ו
45. סימן נט ס”ד
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מאחד ועונין אחריו אמן”, ומשמע מלשונו של רבנו שבברכות השבח הדבר שקול 
האם לברך ביחיד או לברך בציבור ויכול לעשות כך או כך. ובטעם הדבר נראה לומר 
שבברכות אלו הברכה נאמרת על ראייה והיא כל המעשה )בשונה מברכת המצוות 
שיש גם מעשה המצווה לאחר הברכה(, ויש לדון האם צריכים שאחד יברך לכולם 
מדין ‘ברוב עם’ שהרי נוסח הברכה הוא שווה אצל כולם, או שנאמר שכל אחד מברך 
אחד  כל  אצל  הוא  השבח  וזיכרון  השבח  הזכרת  על  היא  שהברכה  משום  לעצמו 
בשונה, ואם כן כשם שכל אחד מקיים את השבח – שעליו מברכים – בשונה, כך כל 

אחד גם צריך לברך על כך בנפרד. 

ואולי אפשר לומר שמטעם זה מברכים ברכת החמה כולם יחד ואז יוצא שמחד כל 
‘וברוב עם הדרת מלך’.  אחד מברך לעצמו ומאידך זה נחשב כברכה של כולם יחד 
ויסוד הדברים הוא כפי המנהג בקריאת מגילה שמחד שומעים מגילה בציבור משום 
‘ברוב עם’ ומאידך כל מי שיש לו מגילה כשרה קורא לעצמו בלחש מתוך המגילה 
ועדיין נחשב שמקיים מצוות מגילה בציבור ו’ברוב עם’. ונראה לומר שכן הוא גם כן 
בעניין ברכת שהחיינו )הן בברכת החמה והן בליל יום כיפור(, שברכה זו היא על דרך 
ולכן מברכים אותה  כנ”ל  ויש להסתפק בה  ברכות שבח שהיא כל מעשה המצווה 

כולם יחד.

פרק חמשה עשר
ברכת החמה לנשים

החמה  בברכת  חייבות  נשים  האם  האחרונים  שדנים  להעיר  יש  הדברים  לשלמות 
ודעת הרבי היא שנשים חייבות בכך כמו האנשים. ולפי דברינו שברכת החמה היא 
ברכת השבח מובן הדבר שנשים החייבות בברכת השבח )וכפי שכותב רבנו46 “וגם 
הנשים מברכות כן על ראיית חברותיהן כששמחות בראייתן”( – חייבות גם בברכת 

החמה.

46. שם פי”ב סי”א.




