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  יו�                                                          הלכה
  

ת ���� ְרּכַ ה ּבִ  ַהַחּמָ

  ?ַהַחָ�ה ִ�ְרַ�ת ַמִהי  א

 ַ!ַע� ז� ְ�ָרָכה ְמָבְרִכי�.  ַהַחָ�ה ִ�ְרַ�ת �  ְ�י�ֵתר ְנִדיָרה ִמְצָוה ְלַקֵ�� ִהְזַ�ְ�נ
ת ָלנ
 ֵי� ַהָ�ָנה
 �ְ � ְ�ִרי+ת ֶ�ל ָהְרִביִעי ַ���� ָהְיָתה ��ֶ�  ַ�ָ�ק�� ִנְמֵצאת ֶ�ַהַחָ�ה ְ�ָ�ָעה, (!) ָ�ִני� 28

    1.ָהע�ָל�
 ז� ִ�ְבָרָכה ֵי�.   "ְ�ֵראִ%ית ַמֲעֵ#ה ע!ֶ#ה ָהע!ָל� ֶמֶלְ�  ינ�קֵ ֱאלֹ 'ה �ָ�ה ְ� ָ�ר�" ְמָבְרִכי�

  .  ָהע�ָל� ִ�ְבִרי+ת ֱאמ
ָנֵתנ
 ֶאת ְמַב0ֵאת ְוִהיא ָ�ָרא ֲאֶ�ר ָהע�ָל� ַעל 'ַלה ָ-ד�ל ֶ�ַבח

   2.הָ ַהְ�ָרָכה ְו+ֲחֶרי ִלְפֵני ��ִני� ל"ֲחזַ  
ַמ+ְמֵרי ְ!ס
ִקי� ְלה�ִסי3 נ�ֲהִגי�
ַהַחָ�ה  ִ�ְר7ַת ֶאת ְמָבְרכ�ת 9ָ�ִֶ�י� א�ְמִרי� ֵי�?  ַהַחָ�ה ִ�ְר7ַת ֶאת ְמָבְרכ�ת ָנִ�י� ַהִא�
 ָלָתהְקִהי 7ְִמְנַהג ִ=ְנַהג ִאָ�ה ְוָלֵכ> 3.ַהַחָ�ה ִ�ְר7ַת ֶאת ְמָבְרכ�ת לֹא 9ָ�ִֶ�י� א�ְמִרי� ְוֵי�
 ִמִ!י ַהְ�ָרָכה ֶאת ִ=ְ�ַמְעָנה 9ָ�ִֶ�י� ֶ�ִהִ?יע
 !�ְסִקי� ֵי�.  ֶזה ְ�נ�ֵ<א ַרב ְ�ֵאַלת ִ=ְ�+ל א�

  4.ַהִ?�
ר ְ�ִליחַ 
  

  ?ַהַחָ�ה ִ�ְרַ�ת ֶאת ְמָבְרִכי� ָמַתי  ב

 ֶאת �� ֶ�ְ�ָבְרִכי� ַהַ=ֲאִריBְ .  ָ�ִני� 28 ��ְ  ַ!ַע� ַהְ�ָרָכה ֶאת ְמָבְרִכי�, Aָ�ֶַמְדנ
 7ְִפי
 ֵי�.  ֶ!ַסח ֶעֶרב, ְ�ִניָס> ד"יְ�  ָחל ֶזה ל�ֲעִזי ַ=ֲאִריBְ  ַהָ�ָנה 5.ְ�+ְ!ִרילה נָ מ�ְ� הַ  ה
א, ַהְ�ָרָכה
 Bְי  6.ַהַחָ�ה ֶאת 7ְֶ�ר�ִאי� ַ��ֶֹקר ַהְ�ָרָכה ֶאת ְלָבֵר

לְ  ְלִהְזָ�ֵרז ָרצ Bְְקָ�� ז� ְ�ָרָכה ָבֵר Eמ 
 ְל+ַחר 
ִמָ�ד ַהַחָ�ה ַהF9ֵ ִע� ֶזה ְ�י�� ַ�ֲחִרית ְ=ִפAַת ְלִהְתַ!Aֵל נ�ֲהִגי� ַרִ�י� ְוָלֵכ>, ַ��ֶֹקר
  .ַהַחָ�ה ִ�ְר7ַת ֶאת ְלָבֵרBְ  ִמ7ֵ>


 ִיְתַקְ�מ
 לֹא ַהָ�ָנה  8.'ַלה ַהֶ�ַבח ֶאת ילְלַהְגִ�  7ְֵדי 7,ָ�ַרִ�י� ַהַחָ�ה ִ�ְר7ַת ֶאת ְלָבֵרBְ  ָנֲהג
 ְלָבֵער ְלַהְסִ!יק ְוַחָ�ִבי� ֶ!ַסח ְ�ֶעֶרב ַהְ�ָרָכה ֶאת ֶ�ְ�ָבְרִכי� ִמְ!ֵני ִ�ְמיEָחד ְ-ד�ל�ת ֲאֵסיפ�ת

  .       ַלַחג ַהֲהָכנ�ת H�ְר ְוֶאת ֶהָחֵמF ֶאת

  9.ַ���� ָ�ע�ת 3 ַעד ַהַחָ�ה ִ�ְר7ַת ֶאת ְלָבֵרBְ  ֵי�?  ַהַחָ�ה ְר7ַתִ�  ֶאת ְלָבֵרBְ  ֶאְפָ�ר ָמַתי ַעד
 א�ְמִרי� ְוֵי�, ַה��� ֲחצ�ת ַעד 7ָָרִגיל ְלָבֵרBְ  ְלַהְמִ�יBְ  ֶ�ֶאְפָ�ר א�ְמִרי� ֵי�, ֶזה ְזַמ> ְל+ַחר

     10.תֲחצ� ַעד 'ה ֵ�� ְ�ִלי ְלָבֵרBְ  ְלַהְמִ�יBְ  ֶ�ֶאְפָ�ר
  

  'מקורות
  :.ט"י ברכות נ"רש.  1
אי+ להשתחוות אל , לנוהגי� לומר עלינו לשבח לאחר ברכת החמה.  2

  . ב"ח אות י"י:'ד ד"יחוו  .אלא לצדדי�, מול הירח
ויש להמשי� לנהוג , ס כותב שהמנהג הוא שנשי� לא מברכות"חת.  3  

אחרי� .  ו"נ' ח סי"ת או"שו ,למרות שהוא יודע את טע� המנהג, כ+
ופוסקי� אחרי� כתבו בפשיטות , הציעו טעמי� שוני� למנהג זה

  .   'ח 'ח הע"י' ד סי"ת יחו"שוב ראה סיכו� הדעות.  שנשי� יכולות לבר�
יש .  ובהערה ש�' ח אות ו"י:'ד ד"יחוו.  ט"י' עקב סע' ח שנה א"בא.  4

יח נוהג לשמוע את הברכה מפי של) לא רק הנשי�(מקומות שכל הציבור 
  .הציבור ולענות אמ+

א� בלוח , במר7 26' יו� ברכת החמה קבוע בלוח היוליאני ב.  5
בלוח  2121ולכ+ בשנת .  הגרגוריאני יו� זה משתנה בכל כמה מחזורי�

     .באפריל 10' ב 2205ובשנת , באפריל 9'הלועזי יו� הברכה יהיה ב
שלנו  כמעט כל המצוות?  מדוע ברכת החמה נקבעה לפי התארי� הלועזי

בעבר למדנו שהלוח העברי הוא שילוב של שנה על .  תלויות בלוח העברי
  אנחנו חוגגי� את החגי� על פי חדשי .  והשנה על פי השמש, פי הירח

אבל שומרי� את החגי� שלנו בעונות הנכונות ועל מסגרת שנת , הירח
אפילו , לכ+.  השמש על ידי הוספת חודש בעיבור השנה מידי כמה שני�

כי הלוח , נקבעי� על פי הלוח שלנו, כגו+ פסח, י� התלויי� בעונותהחג
ברכת החמה תלויה רק .  עצמו מאחד בתוכו את שנת הירח ושנת השמש

בלי להתחשב , כי מדובר במיקו� של השמש, ולא בחדשי הירח, בחמה
  .   בירח כלל

פ "אי+ לבר� בש� ומלכות אע, ביו� מעונ+ כאשר לא רואי� את החמה.  6
, א� הענני� דקי� ורואי� את השמש דרכ�.  ור השמש ניכרשא

  .'ח אות ז"י:'ד ד"יחוו  .מברכי� ג� בש� ומלכות
  . ח"י:'דבר משה א, א"ק' משאת בנימי> בשאלה של סי.  7
  .ג"ק י"ט ס"ח רכ"כה.  8
, ויש שהסתפקו להחשיב את הזמ+ מעלות השחר, זמ+ קריאת שמע.  9

  .ט"רכ' אשל אברה� סי
שסוברי� שאפשר מביא דעות הפוסקי� ' ק ח"ט ס"רכ' ב סי"מ.   10

ח "י:'ד ד"יחוו, ז"ק ט"ט ס"רכ' ח סי"כה  .לבר� בש� ומלכות עד חצות
ועוד סוברי� שמשו� ספק ברכות להקל יש לחוש לדעות ' אות ב

   .המחמירי� ולבר� ללא ש� ומלכות

 

 ִקַ�ְמנ
 לֹא ֲאֶ�ר ְמיEֶחֶדת ִמְצָוה, ַהְקֵהל ִמְצַות ַעל ָלַמְדנ
 ַהָ�ָנה ִ�ְתִחAַת
 ִלְפֵני.  ִיְ<ָרֵאל ְ�ֶאֶרF ִיְתג�ֵרר ִיְ<ָרֵאל ַע� ֶ�רֹב ָזִכינ
 לֹא ֶ�ֲעַדִי> ִמְ!ֵני, ַהָ�ָנה
� ְ�י�ֵתר הְנִדירָ  ִמְצָוה ְלַקֵ�� ִנְז7ֶה ֶ!ַסח  Bְעַ .  ַהַחָ�ה ִ�ְרַ�ת ְלָבֵר
 ִנְלַמד ַהָ�ב

  .ִ�יֶניהָ  ְוֶאת ַהNֹאת ַהְמיEֶחֶדת ַהְ�ָרָכה ַעל

  ד"בס

  צושבוע פרשת 
במוצאי שבת אפשר לומר ברכת הלבנה לפי כל   

   .  המנהגי�


