
 

  ט"תשס באדר' כ, 56 בעי� חינוכית, מכללת אורות ישראל
 

  

  

  

  

אותה , ייחודית אחת כזאת ברכהרק קיימת ! ?שנה �28בדיוק פע� ב שנית� לברכ�, את מכירה ברכותכמה 
אותה ברכה מיוחדת שאומרי� כל פע� . הכוונה כמוב� לברכת החמה. ה בערב פסח השנה"נקיי� בע

ש מקיפה אמנ� השמ. ה הציב אותה לראשונה במקומה"שהשמש מגיעה מחדש למקו� בו הייתה עת הקבכ
א" אנו מבקשי� לבר" את השמש כשהיא נמצאת באותו  ,שנה כלבמקו� האת כדור האר! ושבה לאותו 

, ומשמעותה הברכהעל מקורה של . שנה �28וזה מתרחש רק פע� ב, באותו יו� בשבוע ובאותה שעה, מקו�
  .בדבריו החשובי� של ראש המכללה להל�

  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 שש מונה החינו" ספרבעל . תמידייש מצוות שחיוב� 
 כל אחד רגע אפילו האד� מעל ויפסקי לאש מצוות
 – חדוילי ,זולתוב להאמי� שלא ',דב להאמי�: ימיו

 שלאליראה אותו ו, אותו לאהבה, אחד' דש ידיעה
, לעומת זאת. העיניי� וראיית הלב מחשבת אחר לתור

כל אד� ובכל זאת ה� נדירות ליש מצוות ששייכות 
, דומה שהנדירה ביותר .כ" מצוות וכ" ברכות. רביות

–זו שאד� ב� ימינו אינו יכול לזכות בה יותר משלוש
לשו� . היא ברכת החמה, כל ימי חייובארבע פעמי� 

 ותלמידותיהדומה כי אי� מי מתלמידי המכללה : אחר
שזכה לחוות ולו פע�  –... למצער לתואר ראשו� –

� והמרצי� לא א& בי� הרבני! אחת מעמד מרומ� זה
  !יותר מפע� אחת, עד השנה, רבי� חוו זאת

, זכורני היטב את המעמד האחרו�: בדידי הוה עובדה
התייצבנו אז בנקודת תצפית . א"בניס� תשמ' בד

ובמהל" , מרומי הר הרצל שבירושלי� –נישאה 
מר יצחק  ,תפילת ותיקי� ובנוכחות נשיא המדינה דאז

, בהתרגשות, ברמהנאמרה הברכה , נבו� וקהל המוני�
ברוב ע� ובשמחה גדולה על זכות קיומה של מצווה 

, היה זה מימוש נאה לתיאור מנהג ירושלי�. כה נדירה
ערב ב: "פרי קולמוסו של הסופר הרב בצלאל לנדוי

מכריזי� להשכי� בבוקר לתפילת הוותיקי� ולברכת 
מיד . משי� מעוררי� את הקהל להשכמהוַש , החמה

יוצאי� , !"וד� חזרת השק, אחר התפילה בלחש
למקומות שרואי� מש� את החמה כדי לבר" את 

  ."הברכה
  

  ?"ברכת החמה"מהי ? במה דברי� אמורי�
   :)ב"נט ע(שורש העניי� בסוגיה בשלהי מסכת ברכות 

ברו" ' :אומר[...] הרואה חמה בתקופתה : תנו רבנ�
ח שני� "כל כ: אמר אביי? ואימת הוי. 'עושה בראשית
ונפלה תקופת ניס� בשבתאי באורתא והדר מחזור 

שני� חוזר המחזור ונופלת  28כל [דתלת נגהי ארבע 

תקופת ניס� במזל שבתאי בערב שבי� יו� שלישי ליו� 
  ]. רביעי

הדברי� מבוססי� על מחזור שנות חמה אשר החל עת 
לבריאת  הרביעי נתלו המאורות ברקיע השמי� ביו�

קפה מלאה כדור האר! משלי� ה, מאז ואיל". העול�
  . של השמש אחת לשנה

  

  קצת אסטרונומיה
" שנת החמה"האסטרונו� שמואל תיאר את �האמורא

בהתא� לכ" רבע שנה . שעות 6ימי� ועוד  365כבת 
  ימי�  91מונה ) "עונת השנה": ובלשוננו, "תקופה"(
בו היחס בי� כדור אחד בכל שנה יש רגע . שעות �7.5 ו

. הבריאה זמ�יחס שהתקיי� בהאר! לשמש זהה ל
אותו השעה של הרי , שש שעותאול� לאור היתרה של 

על מנת להשלי� את שנת . משנה לשנהמשתנה רגע 
החמה וג� לחזור לאותה שעה עלינו לחכות למחזור 

עדיי� לא נגיע למצב זהה א" . )6X4=24( שני� 4של 

כיוו� שכל מחזור כזה יסתיי� , לבריאת המאורות
רוצי�  חנואנאילו ו, ביו� אחר בשבועבאותה שעה א" 

להגיע לרגע בו תחילת שנת החמה תיפול בתחילת 
כדי להגיע לשנה . בבריאה כמו, רביעי יו�הלילה של 

כיוו� שבכל , עלינו להכפיל את ארבע השני� בשבע וכז
. ארבע שני� היו� בשבוע מתקד� בחמישה ימי�

כדי להגיע  �7השני� ב 4עלינו להכפיל את , בקיצור
 – ת החמה תחול בתחילת ליל רביעילכ" שתחילת שנ

א" את השמש לא רואי�  !זהו מחזור כח השני�
 �28פע� ב, רביעיולכ� מברכי� בבוקר של יו� , בלילה
  !שנה

� "ל נפסקה הלכה למעשה ה� ברמב"סוגיית ברכות הנ
  :וזו לשונ�, ה� בשולח� ערו"

הרואה את החמה ביו� תקופת ניס� של תחילת 
שהתקופה בתחילת , �המחזור של שמונה ועשרי
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  !!ברכת החמהברכת החמה... ... שהחיינו וקיימנו לשהחיינו וקיימנו ל
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, בבוקר רביעיכשרואה אותה ביו� , ליל רביעי
    "עושה בראשית"מבר" 

  ,יח, הלכות ברכות י, �"רמב(                     
  ).ב, שולח� ערו" אורח חיי� רכט                     

  

  מהות המצווה
א� לתמצת בארבע מילי� את שורש עניינה של 

נעי� זמירות ישראל  וה נוכל לחזור על דבריוהמצ
כולנו חווי� "! ' מה רבו מעשי" ד): "כד, תהלי� קד(

כמעשה שבשגרה את זריחת השמש מדי בוקר במזרח 
את חילופי העונות ; ואת שקיעתה מדי ערב במערב

המחדש "ואת כל יתר ; חור& –סתיו  –קי!  –אביב 
על משקל , ובכ�". בטובו בכל יו� מעשה בראשית

הרי , !"עצור: מצווי�: ""כנרת"דברה של רחל בשירה 

זה לא , רגע: ח שני� אנחנו אומרי� לעצמנו"אחת לכ
  .  ואנחנו עוצרי� ומודי� !מוב� מאליו

נאה יהיה להוסי& , אחר אמירת הברכה, בערב פסח זה
  :את התפילה שחיבר החת� סופר

כמו , אבותינו אלקינו ואלקי' יהי רצו	 מלפני� ד
, שהחייתנו וקיימתנו והגעתנו לזמ	 הזה לבר� ברכה זו

ותזכנו לברכה בתקופות אחרות  כ	 תחיינו ותקיימנו
שמחי� בבני	 עיר� וששי� , הבאות עלינו לשלו�

ותקיי� בנו , ותזכנו לראות פני משיח�, בעבודת�
הלבנה  והיה אור"מקרא שכתוב על ידי נביא� כאמור 

חמה יהיה שבעתי� כאור שבעת כאור החמה ואור ה
 ". הימי�

********************************************************************************        
  

  ?ברכה מיוחדת זו אמירתועל ידי לקראת תלמידי� יחד ע� אלו מסרי� אמוניי� כדאי לנסות להאיר   .א

. יומיי���לפלאי הטבע היו" כמוב� מאליו"גוטל הסביר כי ברכה זו מסייעת לנו לא להתייחס ' פרופהרב   .ב
 ?כיצד נוכל להתעורר א& בהקשר אליה�? ה"אנו שוכחי� שהשגרה היא בזכות הקב לו תחומי� נוספי�יבא

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *        
  ?מה עושי� בפועל: נספח

נית� לאומרה החל משלוש דקות לאחר זריחת . ד בניס�"י, ערב פסח, יו� רביעי בבוקראת הברכה יש לומר השנה ב  .א
במיוחד � לקו� ינוהגהיש  .נית� לבר" עד חצות היו�, מספיקי�א לא� . ויש להשתדל לומר אותה עד רבע היו�, החמה
  ".זריזי� מקדימי� למצוות"בבחינת , מרה סמו" לזריחהוכדי לא, מוקד�

היות , בר�. וירה חגיגיתושנה ולפיכ" ראוי לכבד אותה כיאות ולהתכנס יחדיו בא �28זו ברכה נדירה הנאמרת רק פע� ב  .ב
 .חמ! במועדופגע בביעור ישהעיסוק בברכה לא א מדובר בערב פסח יש לוודהפע� ו

אומרי�  ". ולא יעבור"עד ) תהלי� קמח" (מ� השמי�' הללו את ה"פותחי� במזמור : האשכנזי� נהגתוכ� אמירתה למ  .ג
אל אדו� "שרי� ). קיימת מחלוקת הא� נשי� אומרת את עצ� הברכה(בראשית  ה עושה מעשה"י אמ"בא: את הברכה

ומסיימי� ) תהלי� יט" (השמי� מספרי� כבוד אל"ממשיכי� במזמור ). ט"שבת ויו תפילותמתו" " (על כל המעשי�
 .וקדיש" עלינו לשבח"באמירת 

מ� ' הללו את ה"ומזמור ) תהלי� יט" (השמי� מספרי� כבוד אל"פותחי� במזמור : חי� איש�פ הב�"ע הספרדי� מנהג  .ד
לא ימנע ' וכבוד ית� ה אלקי� ח�' כי שמש ומג� ה" :אומרי� את הפסוקי�". ולא יעבור"עד ) תהלי� קמח" (השמי�

; "ל" אלקי� הודינו וקרוב שמ" ספרו נפלאותי" הודינו"; "ייראו" ע� שמש ולפני ירח דור דורי�"; "טוב להולכי�
והיה אור הלבנה כאור החמה ואור "; "בכנפיה ויצאת� ופשת� כעגלי מרבק וזרחה לכ� יראי שמי שמש צדקה ומרפא"

ואוהביו כצאת השמש "; "את שבר עמו ומח! מכתו ירפא' שבעתיי� כאור שבעת הימי� ביו� חבוש ה החמה יהיה
 ל פיע" (לש� ייחוד"לפני הברכה אומרי� ). יט� בראשית א יד(מהבריאה " יו� רביעי"קוראי� את פרשת ". בגבורתו

: נאמרת פעמיי�" שה בראשיתה עושה מע"י אמ"בא"הברכה ). ראשונה פרשת עקב שנה" ב� איש חי"הנוסח המובא ב
קיימת מחלוקת הא� נשי� אומרות את (הציבור כולו בקול אחד  ל ידייה עישנהפע� בהחז� ו� הרבעל ידי פע� אחת 
" אל אדו� על כל המעשי�"שרי� ). תהלי� קלו" (כי טוב' הודו לה"הגדול  אחרי הברכה מזמרי� את הלל). עצ� הברכה

  ".אדו� עול�"ו" ו לשבחעלינ"). ט"יוצר של שבת ויו מתו"(

שיר ", )סז תהלי�" (למנצח בנגינות מזמור שיר", "אנא בכח גדולת ימינ""): "חמד ישד"על פי ה (יש הנוהגי� להוסי&

על פי ואומרי� ברכת הודאה . שירה מתו" פרק" שמש אומר שירה"וכ� , )תהלי� קכא" (למעלות אשא עיני אל ההרי�
מסיימי� בקטע מתלמוד . ראשונה פרשת עקב שנה" ב� איש חי"נוסח המובא ב יעל פאו " שדי חמד"נוסח המובא ב

  .אומרי� קדיש על ישראל".  'וכו ר הרואה חמה בתקופתה"ת: "ב"בבלי ברכות נט ע

  ".".ונעימותונעימות  תזכו לשני� רבות טובותתזכו לשני� רבות טובות""ברכי� זה את זה בברכת ברכי� זה את זה בברכת ממ             
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  , "בעי� חינוכית"ות במחשבות בתחומי חינו" וחיי� המתאימות לרוח של מי שמוכנה לשת& את כלל הבנ  . א

  .  yyg8@zahav.net.il  : יוזמנת לשלח� אלימ  

  . orot.ac.ilsharonz@ :נא לפנות לשרו�". בעי� חינוכית"על דפי ) ללא עלות(נית� לעשות מנוי אישי   . ב
  . לשימוש עתידי" בעי� חינוכית"מומל! לשמור על דפי   . ג
   .למשפחה ולחברי� מחו! למכללה, נשמח א� תפיצו את הדברי� הלאה  . ד


