
 בניעצא דקמיא

 ברכצ החמה

"הרואה חמה בצקוףצה אומר: 
"__________________________________________________" 

כצ ברכוצ: "מצי הוא זה? אמר אביי מובא במנ
"__________________________________________________________

__________________________________________________________" 

________  -ברכצ החמה היא ברכה מיוחדצ הנאמרצ ףעל ב
קנה, כאקר הקמק קבה אם המקול בו הייצה בעצ בריאצ 

 העוםל באוצו יול ובאוצה קעה.

 _"הקמק נבראה ביול ____________ קנאמר: "______________________________________________________________________

 ורק''י מנביר: ___________________________________________________________________________________________________

מאז אוצו יול רביעי םףני אםףי קניל, הקמק מקיףה אצ העוםל ניבוב קםל קאורך כקנה. בצול הקנה היא קבה 
 בו היא החםה אצ ניבובה הראקון. אך םא באוצה קעה ביול. -םמקול מופאה , אם המקול קבו היא הייצה כקנבראה

מחזור קטן, היא חוזרצ ומגיעה םמקול צםייצה בקעצ צחיםצ הםיםה. אך גל בצול  –רק אחצ םארבע קניל, הקרוי 

 –אםא בימיל אחריל. רק עקריל וקמונה קניל הקרוי  –צחיםצ םים רביעי  –אוצן ארבע קניל, אין זה כיול צםייצה 
מחזור גדום, היא מגיעה םמקול צםייצה בקעה וביול כףי קהיה במעקה בראקיצ. וכך הוא החיקוב בקפרה: ארבע 

. םארכן קם ארבע הצקוףוצ הובאו (חורס), וטבצ (נציו), צקרי (קיץ), צמוז (אביב)צקוףוצ בצקוףצ החמה: נינן 
 בצםמוד ובראקוניל קיטצ קמואם וקיטצ רב אדא. 

 קעםיו נאמר: "________________________________________________________________________"      מואם, םףי קיטצ האמורא ק
קבועוצ  36אל נחםק אצ אצ הימיל האםו םקבועוצ נקבם יול.  523.63או  יק בקנצ חמה קנ''ה יול וקק קעוצ,

העורכצ ניבוב קםל צנייל אצ הניבוב יול קםמיל ועוד יול אחד ורבע יול. םףי זה, בכם קנצ חמה, אל כן, הקמק 
בכם קנה מצחיםה צקוףצ נינן בימי הקבוע ביול אחד וקק קעוצ )רבע יול( מאוחר  –ורבע םאחר מכן בימי הקבוע 

 יוצר מבקנה הקודמצ.

מחזוריל קטניל קם ארבע קניל, אקר בצחיםצ כם אחד  7 קניל(, מחוםק ם 62יופא, איףוא, קמחזור גדום קם חמה )
חםה צקוףצ נינן בצחיםצ היממה, אך אין היא חםה באוצו יול מימי הקבוע כמו במחזור הקודל אםא יומייל קודל  מהל

 .') )םים: ד', ב', ז', ה', ג', א', ו

 

כאמור, המאורוצ נצםו במעקה בראקיצ בצחיםצ בראקיצ בצחיםצ םים רביעי, םכן, בניול כם קבעצ המחזוריל הנ"ם 
וגדום נונףיל(, חוזר קוב הנדר הנ"ם. דהיינו קצקוףצ נינן מצחיםה בצחיםצ םים ד', כףי )קהוא צחיםצ מחזור קטן 

  .קהייצה בעצ צםייצ המאורוצ

 

כקמגיעה עצ זו, קהחמה מצחיםה אצ מנםוםה מחדק בםים רביעי כבעצ הבריאה, פיוונו חז''ם קעל ראייצ הקמק 
  ______________________________________________________"ביול קממחרצ אוצו םיםה נדיר, נקבח אצ הקב''ה בברכה :"__

 

 ברכת החמה תשמ''א  
 בתמונה נראה ה"פני מנחם" זצ''ל



 בניעצא דקמיא

 ברכצ החמה

 "הרואה חמה בצקוףצה אומר: 
 עושה מעשה בראשית""

 מובא במנכצ ברכוצ: "מצי הוא זה? אמר אביי

כל עשרים ושמונה שנים , כשהחמה גומרת את מסלולה " 
וחוזרת למקום תלייתה במעשה בראשית. ותחילת תקופת 

האביב חלה במזל שבתאי שהוא בתחילת הלילה שבין השלישי 
 לרביעי"

    82 -ברכצ החמה היא ברכה מיוחדצ הנאמרצ ףעל ב
קבה אם המקול בו הייצה בעצ בריאצ קנה, כאקר הקמק 

 העוםל באוצו יול ובאוצה קעה.

ויאמר אלוקים ויהי מאורות ברקיע השמיים להבדיל בין היום ובין הלילה והיו  קנאמר: " רביעיהקמק נבראה ביול 
  לאותות ולמועדים ולימים ושנים" )בראשית א יד(

 יעי ציווה עליהם להתלות ברקיע.מיום ראשון נבראו וברב –"יהיה מארות" ורק''י מנביר: 

מאז אוצו יול רביעי םףני אםףי קניל, הקמק מקיףה אצ העוםל ניבוב קםל קאורך כקנה. בצול הקנה היא קבה 
 בו היא החםה אצ ניבובה הראקון. אך םא באוצה קעה ביול. -םמקול מופאה , אם המקול קבו היא הייצה כקנבראה

קטן, היא חוזרצ ומגיעה םמקול צםייצה בקעצ צחיםצ הםיםה. אך גל בצול מחזור  –רק אחצ םארבע קניל, הקרוי 

 –אםא בימיל אחריל. רק עקריל וקמונה קניל הקרוי  –צחיםצ םים רביעי  –אוצן ארבע קניל, אין זה כיול צםייצה 
ארבע מחזור גדום, היא מגיעה םמקול צםייצה בקעה וביול כףי קהיה במעקה בראקיצ. וכך הוא החיקוב בקפרה: 

. םארכן קם ארבע הצקוףוצ הובאו (חורס), וטבצ (נציו), צקרי (קיץ), צמוז (אביב)צקוףוצ בצקוףצ החמה: נינן 
 בצםמוד ובראקוניל קיטצ קמואם וקיטצ רב אדא. 

                             "היו שבילי הרקיע מוכרים לו כשבילי עירו נהרדעא"קעםיו נאמר: םףי קיטצ האמורא קמואם, 
קבועוצ  36אל נחםק אצ אצ הימיל האםו םקבועוצ נקבם יול.  523.63או  יק בקנצ חמה קנ''ה יול וקק קעוצ,

קםמיל ועוד יול אחד ורבע יול. םףי זה, בכם קנצ חמה, אל כן, הקמק העורכצ ניבוב קםל צנייל אצ הניבוב יול 
וע ביול אחד וקק קעוצ )רבע יול( מאוחר בכם קנה מצחיםה צקוףצ נינן בימי הקב –ורבע םאחר מכן בימי הקבוע 

 יוצר מבקנה הקודמצ.

כקמגיעה עצ זו, קהחמה מצחיםה אצ מנםוםה מחדק בםים רביעי כבעצ הבריאה, פיוונו חז''ם קעל ראייצ הקמק 
 "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית: "ביול קממחרצ אוצו םיםה נדיר, נקבח אצ הקב''ה בברכה 

 

 ברכת החמה תשמ''א 
 בתמונה נראה ה"פני מנחם" זצ''ל


