
1 

 

 ל עולם בשם ה' א

 

 

   17-10-76 |אור לט"ז בטבת, תשפ"ג 

 

 

 כֹוָכִביםת הַ ְואֶ ָהרֹוֶאה ֶאת ַהַחָמה ְוֶאת ַהְלָבָנה 

 ְוֶאת ָהָרִקיַע ְבֵטָהרוֹ  ַמָזלֹותת הַ ְואֶ 
 

 חיים -דוד חנוך יצחק בה"ר חיים רפאל ז"ל ברמאת 

 

 

 

 המקורות .א

  בתוספתא:שנינו 

 .2  )ברכות ו, ו(  1ָברּוְך עֹוֶשה ְבֵראִשית אֹוֵמר, ַמָזלֹותהַ  תאֶ וְ  כֹוָכִביםת הַ אֶ וְ  ְלָבָנההַ  תאֶ וְ  ַהַחָמה תאֶ ָהרֹוֶאה 

 

 ובירושלמי:

 ְוֶאת ָהָרִקיַע ְבֵטָהרוֹ , ְוֶאת ַהְלָבָנה ִבְתקּוָפָתה ,ָהרֹוֶאה ֶאת ַהַחָמה ִבְתקּוָפָתה 

 ָברּוְך עֹוֶשה ְבֵראִשית.  :אֹוֵמר

 . 3ְלַאַחר ְשֹלָשה ָיִמים   ,ִבימֹות ַהְגָשִמים ִבְלַבד ,ָהָדא ַדָתַמר :ַמר ַרִבי חּוָנהא  

 .  לז, כא( )איוב ' ָבִהיר הּוא ַבְשָחִקים ,ְוַעָתה ֹלא ָראּו אֹור'ָהָדא ִהיא ִדְכִתיב: 

 ָהרֹוֶאה ֶאת ַהְלָבָנה ְבִחּדּוָשה אֹוֵמר: ָברּוְך ְמַחֵּדש ֳחָדִשים.  

ֹקב ַבר ַאָחא ְבֵשם ַרִבי ֵיָסא ?ַעד ֵאיָכן ִמיָטה. כַ ַעד ֶשֵתָרֶאה  : ַרִבי ַיע  ִצי ח   ח 

ִניָנא ְבֵשם ַרִבי ֵיָסא  . ַעד ֶשִתְתַמֵלא ְפִגיָמָתה :ַרִבי ַאָחא, ַרִבי ח 

 .  )ברכות ט, ב( ַעד ַאְרָבָעה ָעָשר יֹום :ַרָבִנין ְּדֵקיָסִרין ָאְמִרין

 
 כפי שיתבאר. , וולא 'עושה מעשה בראשית', נוסח הברכה ך כ 1
 על פי כת"י וינה.  2
 .מוסב על ָהָרִקיַע ְבֵטָהרוֹ  3
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 ובבבלי: 

ַע ֶבן ֵלִוי ַמר ַרִבי ְיהֹושֻׁ  : ָהרֹוֶאה ָרִקיַע ְבָטֳהָרָתה אֹוֵמר: 4א 

 . ָברּוְך עֹוֶשה ְבֵראִשית

ָתא ִמְטָרא כֵֻׁלי ? ֵאיָמַתי ַמר ַאַבֵיי: ִכי א   ֵליְלָיא א 

ָתא ַאְסָתָנא ּוְמַגְלָיא ְלהּו ִלְשַמָיא    .ּוְבַצְפָרא א 

ַמר ַרב ִחְסָּדא ַמר ַרב ִחְסָּדא:   ּוְפִליִגי ְּדַרְפָרם ַבר ַפָפא א  ַמר ַרְפָרם ַבר ַפָפא א   ַּדא 

 ִמיֹום ֶשָחַרב ֵבית ַהִמְקָּדש ֹלא ִנְרֵאית ָרִקיַע ְבָטֳהָרָתה

 . )ישעיה נ, ג(  ַאְלִביש ָשַמִים ַקְדרּות; ְוַשק ָאִשים ְכסּוָתם ר:ֶשֶנֱאמַ 

 

 כֹוָכִבים ִבְמִסלֹוָתם ּוַמָזלֹות ְכִסְדָרן ,5ִבְתקּוָפָתה ְלָבָנה  ,ִבְתקּוָפָתהַרָבַנן: ָהרֹוֶאה ַחָמה  נוֹ תְ 

  .6ָברּוְך עֹוֶשה ְבֵראִשית  אֹוֵמר:

ַמר  ?ֵאיַמת ַדר מַ י נֵ ְמ תַ וְ  ןָכל ֶעְשִרי : ַאַבֵייא   ְוָנְפָלה ְתקּוַפת ִניָסן בשבתאי  ר,זוֹ ְח ְשִנין ַוה 

ְרָתא ִּדְתָלת ִנְגֵהי ַאְרַבע  .7( 1  ברכות נט, ב) ְבאֻׁ

 

________________________________ 

 

 

   ?ִבְתקּוָפָתהַחָמה מהי  :ררלבעלינו 

   ?ְלָבָנה ִבְתקּוָפָתה מהי 

  ?ָרִקיַע ְבֵטָהרוֹ מהו 

  ?כֹוָכִבים ִבְמִסלֹוָתם ּוַמָזלֹות ְכִסְדָרן םמה

 .בשמועה זו הגירסה הנכונה את בררנראשית סחאות, ורבו הנומאחר ש

 

 

 ופירושן בירור הנוסחאות . ב

 .  חלק מכתה"ינוסחת ודומה ל מבדפוסיםשונה בברייתא שבבבלי  הקדמונים נוסחת

ת בה  .1 לו ו ד ג ת  ש"  לכו וניציה  'חד'  רבנן:  ה    :תנו  לבנ ו פתה  בתקו חמה  אה  הרו

 
 '.תנו רבנן...' הגורס כת"י פירנציכך בדפוסים ובכתה"י מלבד   4
 .פוסים, וכ"ה בדִבְגבּוָרָתה . בכת"י מינכן ופירנצי:כ"ה בכת"י אוקספורד ופריז 5
הראשונים הגורסים 'עושה  פירושי  וקרוב לשער שכך גם ברוב ככל הראשונים,    .ובכל כתה"י דפוסיםה   בכל  הברכה  כך נוסח  6

   .31הערה  עי' להלן בו .יותר הרווחהמאוחר על פי הנוסח  הוגהומעשה בראשית' 
 ., כפי שיתבארדברי אבייאת לא גרסו   ,ראשוניםה רוב ככל הקדמונים כולם, ו .ובכתה"י כך בדפוסים 7
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פתה  וכן העתיק רבינו נתן    .8' וכוכבים במסלותם ומזלות כסדרן אומר ברוך עושה בראשית  בתקו

 בתקופתה וכו''. אה חמה בתקופתה ולבנה רו'תנו רבנן: ה :)חמה(מרומי בערוך   9ב"ר יחיאל

רושלמי גירסת  וכן    וכ"ה   .)ברכות ט, ב(   ָהרֹוֶאה ֶאת ַהַחָמה ִבְתקּוָפָתה ְוֶאת ַהְלָבָנה ִבְתקּוָפָתה:  הי

י  נ ו שמע ט  לקו הרואה חמה בתקופתה לבנה בתקופתה כוכבים במסלותם ומזלות   :תנא ' :בי

עושה   ברוך  אומר  תתקכב)'  בראשית  (10מעשה )בסדורן  מנחם    .(איוב  רבינו  גרס  שלמה וכן  ב"ר 

י  ר בתקופתה'  : המאי ולבנה  בתקופתה  חמה  וכ'הרואה  לוי  במכתם  "ה  ,  ב"ר  דוד  לרבינו 

 . ()על הרי"ףמנרבונה 

ִהְתִחיל   –  ַהְלָבָנה ִבְתקּוָפָתה  :ַרִבי אֹוֵמרבירושלמי ריש ברכות:  בואר  מ  'לבנה בתקופתה'ופירוש   .2

לֹות או ט"ז  בט"ו  כלומר    .)ברכות א, א(  ֶזהּו ֵבין ַהְשָמשֹות  ,ַגְלַגל ַחָמה ִלְשֹקַע ּוְתִחַלת ַגְלַגל ְלָבָנה ַלע 

 .  לבנה בשיא תוקפהבשעת הניגוד כאשר הלחודש 

לא היה    ִבְתקּוָפָתהְלָבָנה  פירוש  מפני ש  ואולם  .11עיקר   –  ִבְתקּוָפָתהְלָבָנה    –הגירסה    אתזאין ספק ש .3

ת בנוסח אחר של    .נוסחאות מתחלפותכמה  מצאנו  ,  ידוע לכל לו דו ג ת  תנו  : '(כי"מ)על פי    הלכו

ב     הרואה חמה בתקופתה  :רבנן ה  לבנ רן אומר ודיסב לותם ומזלות  יוכוכבים במס  מלאתה ו

רבה   מלאתה'.ב'היינו  הרי ש'בתקופתה'    –  12' בראשיתברוך עושה   קרא  י בו   : תנא' :הנדפס  ו

רה הרואה החמה בתקופתה   בכדו ה  כוכבים במסלותם מזלות כסדרן אומר ברוך עושה   לבנ

אבל   .נוענילבאר  גה כך  ואין ספק שהך  . ונוסח משונה הוא, א 13, ח( אחרי מות כג)  'בראשית  (מעשה)

הרואה את החמה בתקופתה לבנה בתקופתה    :תניובמהדורת מרגליות: 'של ויקרא רבה  כתה"י  ב

   .)שם( ' בראשית 14ברוך בורא  מרכוכבים במסילותם ומזלות בסידורן ואת הרקיע בטהרתו או

את   .4 לפרש  יש  ף    גירסת וכן  " י בתקופתה  ':  הר חמה  בטהרתה הרואה  ה  כוכבים   לבנ

בראשית עושה  ברוך  אומר  בעתם  מזלות  מג)'  במשמרותיהן  הרי"ף(   ב ,  ברכות  טהרתה'  'ב  –   מדפי 

ו  עניינה ביותר,  מאירה  שיתבארשהיא  מר  אתזו.  כפי  רבים  ז"לגירסת    האשכולבספר    :בותינו 

רבינו  ,  הרי"ף()על  רא"ה  ,  , תר"י(יד   )ברכות ט,רא"ש  ,  16)א, קמו( ראבי"ה  ריא"ז,  רי"ד,  ,  15לראב"י אב"ד 

ר' יהודה ב"ר בנימין  )פי'  ריבב"ן  ,  עמ' תפט(  ,, סוף שער ראשון)עה"ת בראשית יד, א; שולחן של ארבע  בחיי

   .אבודרהםור"ד ( קד טור ב, ב"ח ,נתיב יג  ,תולדות אדם וחוה)רבינו ירוחם  ,על הרי"ף(

 
 סי' א, הלכות ברכות פ"ט עמ' פט.  –מהד' מ"י  8
 סמוך לפני רש"י. רש"י פנה אליו בשאלה, עי' אור זרוע הל' ר"ה סי' ער"ה. 9

 ., כפי שיתבאראיזה מגיהמתוספת מאוחרת   10
 ש. "פכוכפי שכתב שם בתוס 11
 . 148א, עמ'   –מהד' הילדסהיימר, מקיצי נדרמים תשל"ב  12
 (. 109אין יסוד )תוספתא כפשוטה ברכות עמ'  לגירסה זו כך בד"ק ובד' וילנא. וכבר כתב ר"ש ליברמן ש 13
 . (6הערה עי' לעיל ) 'עושה בראשית'ברכה נוסח הומוכח ש .'בורא' במקום 'עושה' והיינו הך  14
 (.6כנ"ל בהערה   , ומסתבר שהוגה)אלא שגרס 'עושה מ"ב'  52עמ' א, , ויערבך; מהד' א 85מהד' אלבק, א, עמ'  15
 . 138עמ'  16
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ּוְכִמְחֵזי אונקלוס  , ותרגם  )שמות כד, י( '  ַהָשַמִים ָלֹטַהרּוְכֶעֶצם  'לשון   לשון 'בטהרתה' פירש ריבב"ן:ו .5

ְלָבִרירּו רש"י:ְשַמָיא  פירש  פיו  ועל  וצלול' ,  ברור  במחברתו  םחמנ  כוכ"   '.לשון  סרוק  ערך    בן 

 פירש רש"י:)תהילים פט, מה(    ָלָאֶרץ ִמַגְרָתה  ְוִכְסאוֹ ,  ִהְשַבָת ִמְטָהרוֹ ועל הכתוב    'ענין צחות'. :'טהר'

ָראטֵ כמו צהרים דמתרגמינן    ,זריחתו  –  ִמְטָהרוֹ ' ָלֹטַהרוכמו    יה  ַהָשַמִים   כתוב', וכוונתו לּוְכֶעֶצם 

ָראְבגֹו טֵ  ובתרגום שם:  ,)טז, ג( ָהִביִאי ֵעָצה ע שּו ְפִליָלה, ִשיִתי ַכַלִיל ִצֵלְך ְבתֹוְך ָצֳהָרִיםבישעיהו   .יה 

ּוִמְטָהר   ...ַזכּותֹו והוד מלכות שהיה לו ִהְשַבָת אותו.  – ִהְשַבָת ִמֳטָהרוֹ 'רד"ק: בתהילים פירש  ושם  

ֵרם ְורּוַח ָעְבָרה ]וכן[ ,ֵשם ַהַזכּות, וכן: ּוְכֶעֶצם ַהָשַמִים ָלֹטַהר  . ')איוב לז, כא( ַוְתַטה 

'  הגיה כגירסת רי"ף ורא"ש. ובאמרי נועם  בבבלי  ובהגהות הגר"א   יש בזה כמה בשם הגר"א: 

  .17לבנה בטהרתה ר"ל כשנשלמה בחצי החודש'  פירושים, ואינו מיושב. ורבינו אמר דהכי פירושו:

בטהרתה'   ש'לבנה  שמענו  הנ"ל  דהיינו כאשר    פירושהמכל  ובהירותה,  זריחתה  בשיא  הלבנה 

 'תקופתה'.  היינו'טהרתה' בשלמותה, ו

רבינו    ון גרסוכ  .18במלוא תוקפה ואורה, שהלבנה  'בגבורתהלבנה  'דפס  הנבבלי  ה  נוסחוזו כוונת   .6

  , ענין רפואה)תורת האדם לרמב"ן  בו).  נימוקי יוסףבינו יוסף חביבא ברו  שמג(רוקח  )  אלעזר מורמייזא

  .(19נראה שגרס כן (2ובא לפנינו ה  י

'בגבורתה'   מצאנוהלכה זו  שב   עלה בידינו .7 חמש גירסאות: 'בתקופתה', 'במלאתה', 'בטהרתה', 

אחד: הלבנה כשהיא מלאה בחצי החודש שאז מאירה במלוא חזקה, כולן    ןעניו  .ואף 'בכדורה'

  תוקפה, טהרתה וגבורתה, ונראית ככדור.

 

 שיטת הרמב"ם  . ג

ִניָסן  '  הרמב"ם:כתב   .1 ְתקּוַפת  ְביֹום  ַהַחָמה  ֶאת  ְוֶעְשִרים,  ָהרֹוֶאה  ֶשִלְשמֹוֶנה  ַהַמְחזֹור  ֶשִלְתִחַלת 

ְרִביִעי ֵליל  ִבְתִחַלת  ְבֵראִשית.  –  ֶשַהְתקּוָפה  עֹוֶשה  ְמָבֵרְך  ַבֹבֶקר,  ְרִביִעי  ְביֹום  אֹוָתה  ְוֵכן    ְכֶשרֹוֶאה 

ָטֶלה   ַמָזל  ִלְתִחַלת  ַהְלָבָנה  ְוֵכן ְכֶשַתְחֹזר  ַלָּדרֹום;  ְוֹלא  ַלָצפֹון  נֹוָטה ֹלא  ִתְהֶיה  ְוֹלא  ַהֹחֶדש,  ִבְתִחַלת 

ֵמֶשת ַהכֹוָכִבים ַהִנְשָאִרים ִלְתִחַלת ַמָזל ָטֶלה, ְוֹלא ִיְהֶיה נֹוֶטה ֹל א ַלָצפֹון ְכֶשַיְחְזרּו ָכל כֹוָכב ְוכֹוָכב ֵמח 

ְמָבֵרְך עֹוֶשה  ,ַעל ָכל ֶאָחד ֵמֵאלּו  –  ָרֶאה ַמָזל ָטֶלה עֹוֶלה ִמְקֵצה ַהִמְזָרחְוֹלא ַלָּדרֹום; ְוֵכן ְבָכל ֵעת ֶשיֵ 

 .כ()הל' ברכות י,  'ְבֵראִשית

ז"ל   .2 הרב  ' דעת  ַהֹחֶדששמברך  ִבְתִחַלת  ָטֶלה  ַמָזל  ִלְתִחַלת  ַהְלָבָנה  - בתקופתהלא  ו  –  'ְכֶשַתְחֹזר 

   .חודשחצי הב בכדורה-בגבורתה- בטהרתה- מלאתהב

אמר אביי    ...ת"ר הרואה חמה בתקופתה   ...הרואה את החמה וכו'. פרק הרואה'  בכס"מ:פירש  ו

 
 וכוונתו שפעמים הוא בליל ט"ו, ופעמים בליל ט"ז.   '.שצריך לזה חכמה גדולה לידע אימתי היא בשלמות' ושם בהמשך:  17
 (. 1וכ"כ ר"מ מרגליות בויקרא רבה )עמ' תקלז הערה   18
  .כרי"ף גרסו 'בטהרתה' ראשוני ספרדשאר   כי ,חלו בו ידייםשמא אך לבי מהסס  19
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  . ל כ"ח שנין והדר מחזור ונפלה תקופת ניסן בשבתאי באורתא דתלתא נגהי ארבעא ע"כ בגמראכ

ע  ו  נ י ב ר רשה  י פ תא  י י הבר ך ד ל  ושאר  ו   ר הלבנה   ז כשתחזור  הינו  בגבורתה  דלבנה 

לתחלת מזל טלה וכו' וכוכבים במסילותם היינו וכן כשיחזרו כל כוכב וכו' ומזלות כסדרן היינו 

 ...'.  וכן בכל עת שיראה מזל טלה עולה

גרמי של    םמחזוריהברייתא עוסקת בשופירש    מחתינהוהרמב"ם בחדא מחתא  פירוש לפירושו:   .3

ב  :השמים הראשון  למקומו  חוזר  בברייתא  המוזכר  שמימי  גרם  כל  הבריאהכאשר  אזי   –  זמן 

...החמה חוזרת להיות  : ')על הרמב"ם(  רבינו מנוחבענין החמה כתב  ו.  זכר למעשה בראשית  מברכים

 לברך עושה בראשית'. העולם ולפיכך תקנו  תשהיתה בה בתחילת בריא באותה נקודה

...שהכוכבים והמזלות היו ברקיע בתחילת היצירה על ' פירש את המשך הברייתא:וכיוצא בזה  

והא דאמרו ברכות נט, ב דמברך  ' חזו"א:ה"כ  וכ  י מברך עושה בראשית'.כדור זה, ומשום הדרך ס 

 אדבניסן נבר  הושעי'  כר  רחךכל  כשהתקופה של ניסן נופלת בתחלת ליל ד', היינו ע  על החמה

, ואע"ג דהתחילה הקפתה כדי ז"ט תרמ"ב תוך טלה, מ"מ תליית החמה היתה בתחלת ליל  העולם

   .או"ח, ר"ה ס"ס קלח, עמ' רלד( )...' ד'. ולזכרון תחלתה לתחלת ליל ד' מברכינן

ְכֶשַתְחֹזר  ְוֵכן  '    –כתב 'וכן'    סקה  יופ  סקהי על כל פושאר הברייתא,    ז"ל   רבהפירש  ועל זו הדרך  

ַהֹחֶדש  ִבְתִחַלת  ָטֶלה  ַמָזל  ִלְתִחַלת  ַהכֹוָכִבים  ...  ַהְלָבָנה  ֵמֶשת  ֵמח  ְוכֹוָכב  כֹוָכב  ָכל  ְכֶשַיְחְזרּו  ְוֵכן 

ו  לדעתמשום ש  –  'ְוֵכן ְבָכל ֵעת ֶשֵיָרֶאה ַמָזל ָטֶלה עֹוֶלה ִמְקֵצה ַהִמְזָרח...  ַהִנְשָאִרים ִלְתִחַלת ַמָזל ָטֶלה

אחד  ן  י ענ כשם שבמברכים על החמה    –  הכל תלוי בפירוש 'הרואה חמה בתקופתה', והכל 

זוהי  , כך בענין הלבנה, הכוכבים והמזלות.  כדברי אביי  בשובה למקומה הראשון אחת לכ"ח שנה

 שיטת הרמב"ם.

 

, םבגנזי קד. כוכבים והמזלות כרמב"םלהוכיח שרב האי גאון לא פירש ענין האעיר שיש לי אן וכ

בזאת הלשון: 'מיעוט כוכבים  "ל  הנפירוש רה"ג לברייתא  את  וין  רב"ם להביא    25חלק א', עמ'  

ו דלא כפירוש הרמב"ם שכתב דמברך על כל  'וזה ובהערה כתב:שניים, מיעוט מזלות שניים'.  

 .'הגרא"י קוקכוכב מחמשת כוכבים של מזל טלה, ועל מזל טלה לבדו. ע"ש. הערת אדמו"ר מרן 

  . 95, פירושים עמ' , ברכותר הגאוניםוצנדפסו הדברים באו

 

 ופירושיהםנוסחת הקדמונים  . ד

ם ש  דע,  ברם י נ ל    הקדמו " רס לא    כולםז ם   ו ג חסי ו ם המי י ד   את הדבר ו בתלמו נ י נ  שלפ

 ' י י אב '  . ל

ת  .1 לו ו ד ג ת  זכר  איןבלבד והובאה לשון הברייתא , (3 ,1ב  לעיל ) נ"להבשתי נוסחאותיו   , בהלכו

 . את דבריו תםוסהיה את הברייתא כרמב"ם, לא  20"ג הבפירש המיוחסים לאביי. אילו  םלדברי

 
 למניינם(.   840פעל סביב שנת ד"א ת"ר )רבינו שמעון קיירא.  20
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ג  .2 ר רס" דו מבואר   עושה בראשית'.  ןכם  ועל השמש ביום תקופת תמוז מברכים ג: '(עמ' צ)  21בסי

   שלא גרס את הפירוש המיוחס לאביי.

ן  .3 ת י נ ב ו שלמה בר נ י ב ר ר דו תוקפה  'וכן הרואה השמש בזמן כוחה ותכלית    :)עמ' קכו(  22בסי

הכוכבים והמזלות . וזה יהיה בפרק תקופת תמוז. וכן מי שרואה יברך בא"י אמ"ה עושה בראשית

, אלא שרס"ג  דבריו קרובים לדברי רס"ג  .'בסידורם ובמערכם מברך בא"י אמ"ה עושה בראשית

ורשב"ן    נקט תמוז',  תקופת  תמוז'  כתב'יום  בהמשך.'תקופת  ויתבאר  את ו  .  גרס  שלא  מבואר 

 המיוחס לאביי. 

אל וזו לשון   .4 נ חנ ו  נ י ב ...בירושלמי: אמר בתקופתה, כוכבים ומזלות כסדרן  הרואה חמה: '23ר

בימות הגשמים בעת שהיו שלשה שלשת ימים... הדא דאיתמר בימות הגשמים ולאחר –רב הונא 

ימים מעוננים ולא נראתה חמה בהם ולא כוכבים, אותה העת צריכין לברך עליהן בעת שיתראו.  

בתקופתה בתחלת המחזור כ"ח שנופלת התקופה    וזולתי זו העת, לא. יש מי שאומר הרואה חמה

הרי שהביא שני   '.25בריאתה   24תחלת(]כ[ב )של ניסן באורתא דתחלתה נגהי ארבע בכוכב שבתי  

 . אלא פירוש הוא ששמעהדברים המיוחסים לאביי את מבואר שלא גרס  פירושים, ו

ל  .5 א חי י ר  ב" ן  ת נ ו  נ י ב ך   כתב    ר ו   ת"ר: הרואה חמה ולבנה בתקופתה ' :)ערך חמה(  26בער

וכו'. פי' חמה בתקופתה בתחילת מחזור כ"ח שנופלת התקופה של ניסן בתחילת ליל ד' בכוכב  

בימות הגשמים   – תחילת ברייתה. פירוש אחר: חמה בתקופתה וכוכבים ומזלות כסדרן  כשבתי  

בעת שהיו ג' ימים מעוננין ולא נראת חמה בהן ולא כוכבים. אותה העת צריכין לברך עליהן בעת  

שיתראו, וזולתי זאת העת לא. ירושלמי: אמר רב הונא הדא דאת אמר בימות הגשמים ולאחר 

   . )איוב לז, כא(' ָבִהיר הּוא ַבְשָחִקים ,ְוַעָתה ֹלא ָראּו אֹור שלשה ימים, שנאמר

הגאון "כ  וכ  ., וגם מדבריו נלמד שלא גרס את המיוחס לאביידברי הערוך לקוחים מפירוש ר"ח

מה לא היה לו הגירסא ואימת הוי אמר אביי. וע"ש חבערוך ערך  : 'ו עקיבא אייגר בגליונורבינ

  . 27' הדכתב ב' פירושים על חמה בתקופת

 
 (. 942ד' תש"ב )  – למניינם( 882ד' תרמ"ב ) 21
ארם  מוצאו שמ סבוריםיש הומרוקו.  מ צאושמוהסוברים יש  סמוך אחר הרי"ף.ן האומות, למני 12-תחילת המאה ה 22

  גם במצרים. פעל ככל הנראה . צובה
 (. 1055ד' תתט"ז )  –  למניינם(  965ד' תשכ"ו ) 23
 . יש לתמוה שבערוך השלם כתוב 'בתחילת'. וצ"ל כתחלת, וכ"ה בערוך שיובא בסמוך 24
. ועם זאת במהד'  110, וכפי שכתב הר"ד מצגר בהערה  58וכ"ה בתורתן של ראשונים א, עמ'  הסדר הנכון בדבריו,  כך    25

 מצגר הסדר הפוך.  
 . למניינם(  11- )המאה ה י"סמוך לפני רשהרי"ף ו של ן דורב 26
הוזכר רק בהגמי"י    ואילו הפי' השני  ,הטור והשו"עשהפי' הראשון כפרש"י ושכן דעת    הגרי"בכתב  בהפלאה שבערכין    27

אמר  . 'והנה לכאורה פי' האחר שכתב רבינו הערוך פליאה שהרי בגמרא איתא להדיא.. ולא נזכר בטור ובשו"ע. וכתב עוד:

הרי בפירוש איתמר כלשון הראשון... ובכן הפי' אחר שכתב רבינו... צריך ביאור טובא דהיאך יחלוק    ...אביי כל כ"ח שנין
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ף  .6 " י    .ליתא המיוחס לאבייש והפירו( 4)הובא לעיל ב   הביא את הברייתא כצורתה הר

ד   בספראף   .7 אב" י  לראב" ל  מיוחס  אין זכר לוכצורתה,  הברייתא הבאוה 28( 4)כנ"ל ב   האשכו

 לאביי. 

ת"ר הרואה חמה בתקופתה ולבנה בטהרתה כוכבים  : '( ברכות סימן קמו) לשון הראבי"ה  אה מוכן נר .8

 .'. הביא את הברייתא כצורתהבמשמרותם מזלות בעתם אומר ברוך עושה מעשה בראשית

קח ספר  וכן משמע מ .9 ו הרואה חמה בתקופתה ולבנה : '(שמג  "ס, סברכות'  הל)לר"א מורמייזא    הר

 ותו לא מידי.  .'בגבורתה וכוכבים במסילותם ומזלות כסדרן אומר עושה בראשית

ת   ולשון .10 ו י נ מו י י מ ת  הו  :תלמיד מהר"ם  הי"ד  הכהןבן יקותיאל  לרבינו מאיר    ( יח,  י,  רכות)ב  הג

בגבורתה  ' ולבנה  בתקופתה  הרואה חמה  ת"ר  הרואה  ברוך  פרק  אומר  כסדרן  ומזלות  וכוכבים 

בימות    –  חמה בתקופתה כוכבים ומזלות כסדרן  חר:אירוש  וכתב עוד פ  .עושה כו' וכן פי' בערוך

באותו העת שיתראו צריך לברך    .הגשמים שהיו שלשה ימים מעוננים ולא נראה חמה וכוכבים

, בשם הערוך שני פירושים  כתב  שהרי  ,  '. מבואר שלא גרס את המיוחס לאבייוזולתי זו העת לא ע"כ

שלא גרס את הפירוש הראשון שהביא בשם  מוכח  . והדברים המיוחסים לאבייהאחד אינו אלא  ו

 הערוך בפירוש רש"י. 

ם   .11 י למד ו  נ נ של נמצא י ל  י  ע " ז ם  י נ רסה  הקדמו י ג תה  י הי שלפנ ו  מז ה  נ ,  ו נ שו

  .29י לא באו הדברים המיוחסים לאבילאחר הברייתא ו 

 

 ופירושיהםראשונים נוסחת ה .ה

בעליל    נראהכן  ו  ,בפסקי הרי"דכן הובאו    .31לפנינוש  30רש"י  בפירושלראשונה    הוזכרו  'אביי'דברי   .1

 
או"ח רכ"ט, ד סבר שהתלמודים חלוקים: דברי אביי הם פירוש הבבלי, והפי' השני  בטור  ה  פרישה  לעומתו  על הגמרא'.

 (א עמ' צט ח")איתי בערוך מהד' רבי יוסף הלוי  ור  וצידד לומר שהטור סובר את שני הפירושים.  שבערוך הוא דעת הירושלמי,

.  והוא כפרישה  , בפי' השני פירש ע"פ הירושלמי, וומש"כ 'יש מי שאומר' כוונתו לאביי  ,פסד נשר"ח גרס כ שכתב בהערה עב  

וסרה תמיהת   ,דברי הגרעק"א אמתברור שו. שהיו לפניהם משובשיםהספרים ה ת הדברים בשלמיתאלא עמדו על   במח"כו

   .תוכיחהקדמונים לא היו לפני שדברי 'אביי'   עובדההגרי"ב. וה
בהקדמתו ביאר ר"ש אלבק באר היטב שספר האשכול אינו אלא קיצור מחיבורי הנשיא רבי יהודה מברצלונה )סמוך אחרי    28

 שכך היתה גירסת ר"י ברצלוני.  שמענומוצא דבר הרי"ף(. ומ 
 . 'אמר אביי'ענח וופ'א"א',  ואפשר שהיה כתוב  נימה. פ שהוכנסהוא  גליון ב לשער שהמיוחס לאביי וקרו 29
 . 1תובא להלן ח  לשון רש"י  (.1105-1040ד' תתס"ה ) –  ד' ת"ת 30
פירשו כרש"י  הרא"ש והטור  : א( ראיות  כמה, וזאת מכה זו לא יצא מתחת ידובהל  שלפנינו שמא פירוש רש"י  פקפקליש  31

נם ניתן לדחות ראיה זו אם נניח שגרסו  ואמ אף לא הביאו את הלשון המיוחסת לאביי. .רכםכד אשל, לא הזכירו פירושואך 

כתב שבערוך פי' בפירוש אחד כרמב"ם, אך לא הזכיר את פירוש  (  10  ד   עיל ובא לההגמי"י )בב(    את דברי אביי בתלמוד. 

  . גרס כן ברש"ימשמע שלא  ו,  לרי"דכוונתו בודאי  בשם 'הרבי ישעיה' ורש"י  ירוש  רבינו ירוחם הביא את פרש"י שלפנינו. ג(  

מופיע    'רבינו שלמה'  – ועוד    . בכל מקום  'רש"י'   מכנהו רבינו ירוחם  כי  זה רחוק  אך  ,  'הרבי שלמה'ט"ס היא וצ"ל    אולי ו
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  .32על הרי"ף  רבינו יהונתן מלוניל שופירמ

כתבו שמפורש כן אך לא    יש מן הראשונים שפירשו שהכוונה למחזור של כ"ח שניםלעומת זאת,   .2

 .34ובאבודרהם   במכתם  ירוחם ברבינו  ,  33ברא"ה ,  )או"ח רכט(בטור    ,ברא"ש, בתר"י  כך  .בתלמוד

 ואפשר שלא גרסו את המיוחס לאביי, וכן דעתי נוטה.אפשר שגרסו כגירסת הדפוסים, 

כרואה חמה בתקופתה ולבנה בגבורתה '  : אין הכרע  )ענין הרפואה(  בתורת האדם  רמב"ןמלשון ה .3

  ...'.תחלת הווייתן]כ[(ב)וכוכבים במסלותן ומזלות כסדרן, דהיינו 

, ושהמיוחס היתה גירסתם, ומסתבר שכך  לא הביאו אלא גוף הברייתא  והנמ"י  הרוקח  ,ראבי"הה .4

 
  כפרש"י שלפנינו  פירששהרי"ד  (  ד  . כאןחוץ מ ספרו  לא מוזכר ב  הרבי ישעיה''ו  , )מישרים, נתיב כג, ח"י(  רק פעם אחת בספרו  

 גם זו ניתן לדחות אם נניח שגרס כן בתלמוד. ואולם  .מורה' )רש"י( כדרכוייחס את הדברים ל'לא 

  655בכת"י פרמה  ככל הדברים הכתובים בפירושו לפנינו.  הוכיח ששמועה זו נתפרשה בבית מדרשו של רש"י מאידך יש ל

דן  , הר' שמעיה  לפרשת החודש 'אבי כל חוזה'.נשתמר קטע מפירושו של רבינו שמעיה, תלמיד רש"י, לפיוט    ב( -א42דף  )

והלבנה,   החמה  רנ"ו : כותבבמחזורי  מחזור  שנכנס  ראיתי  תקל  באותה  .'ובימי  מחזור  נשלם  ובאתה"שנה  חמה    ב,  לנו 

. ואז זכינו לברך את החמה בבוקרו של יום רביעי  ובתקופתה בתחילת ליל רביעי של אותו ניסן שלפני התשרי שהתחיל זט"

חל אחת לכ"ח    מחזור החמה   (. 357'חכמי צרפת הראשוני', עמ'    ,אברהם גרוסמןדי  פורסם על י )  ...'ברוך עושה בראשית

   ( למניינם   1084"ד ) המחזורים. בשנת ד' תתממשתווים    שנים)תקל"ב(    532- ט שנה. אחת לומחזור הלבנה אחת לי",  שנים

דבר  . נמצא שה"תרש"י נולד בשנת תעל החמה. בירכו  (1085)  תמ"הבניסן תו ,(4844= 28× 173מחזורי חמה )  173נשלמו  

שגם רש"י, ככל   יתכן אולם. על פי דעת רבם הגדולבירכו תלמידיו שש לא יסתפק איו ,מ"ה שנהיי רש"י בהיותו בן בחהיה 

וא הפרש"י  הנדפס בבר"ח ובערוך, ובא  , לא גרס את המיוחס לאביי בתלמוד אלא שמע וקיבל את הפירוש המוהקדמונים

  מידי תלמידיו או איזה מגיה.הוספה 
מקום שהיא חוזרת שם מתחלת הקפתה, והיא שעת תלית המאורות ומאז התחילה להקיף ולשמש.    –   חמה בתקופתה'  32

י  מת י כל כ"ח שנים, כל תקופת ניסן שבסוף כ"ח, שחוזר מחזור גדול של חמה להיות התקופה נופלת   – חמה בתקופתה א

י כשעת תליית המאורות, היא שעת תחילת ליל רביעי.   ה ג בפסחים, בשמעתא ]קמייתא[, דאיכא דוכתי  , לילה כדאמרינן  נ

י דקרו ליל נגהי.  א ל,  " כם חנ"ושבע שעות הן שצ .., שם שעה ראשונה של ליל רביעי, שבאותה שעה נתלו המאורות.שבת

תמצא בהקף סדרן של עולם סימני שעות תחלת הלילות כצנ"ש חל"ם. מוצאי שבת, כוכב. תחלת ליל שני, צדק. תחילת ליל  

ל רביעי, שבתאי. תחלת ליל חמשי, חמה. תחלת ליל ו', לבנה. תחלת ליל ז', מאדים. וסדר תחלת הימים  ג', נוגה. תחלת לי 

בעלות השחר, חל"ם כצנ"ש. ותקופה מושכת מחברתה ז' שעות ומחצה, הרי ל' שעות לד' תקופות, הרי יום ורביע לשנה.  

סוף ד' שנים, ועל זה נקרא מחזור קטן. וז' מחזורים  לד' שנים ה' ימים. למדת מזה שאין תקופה נופלת בתחלת הלילה, אלא ל

קטנים למחזור הגדול דב"ז הגא"ו, הרי שאינה באה לתחלת ליל רביעי אלא מכ"ח לכ"ח שנים. בראש כל מחזור קטן באה  

נודע לחכמי הכוכבים    –  ומזלות בעתםלתחלת הלילה, ובראש מחזור גדול באה לתקופה הראשונה שהיא תחלת ליל ד'.  

 .'מזלות אימתי הן חוזרין למקום שהיו בבריאת עולםזמני ה
שרואה אותן בתחלת הוייתן שהן היום במקום שהיו מתחלתן בששת ימי בראשית בשעה שניתלו ברקיע, והוא ידוע  '  33

 '.לחכמי העבור באי זה זמן חוזרין למקומן הראשון
דבר ידוע הוא שלסוף מחזור של שמונה ועשרים שנה תקופת ניסן חוזרת למקום אשר  בתר"י: 'והרא"ש פירש כך בסתם.  34

היה    זה  שפירושהרי  '.  והוא לעולם בליל רביעי למחר בבקר וכשרואה החמה מברך עושה בראשיתהיה שם בתחילת ברייתה  

ה  .שלפניהם  בתלמודהיה    אלש   משמע  אך   ,ידוע המכתם,  ר"י,  והרא"ה,  פירשו  ובהאטור  שציטטו  רמב"םכ דרהם  ויש   ,

 בהדיא. ן פירש כשאביי לא הזכיר   רבותינו אלהאיש מ אך  .מדבריו
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   .לא היה לפניהםופירוש רש"י שלפנינו לאביי 

 :לפני רוב ככל רבותינובנוסח התלמוד שהיה  נמצאנו למדים שהדברים המיוחסים לאביי לא היו   .5

גדולות, רס"ג,   נתן בעל הערוך, רי"ף,  הלכות  ראב"י   ,ר"י ברצלונירשב"ן,  רבינו חננאל, רבינו 

והנמ"י. ואפשר שגם הרא"ש, ר"י בעל הטורים,   הגהות מיימוניות,  הרוקח ראבי"ה, בעל  אב"ד,  

, ועל כל פנים אין להוכיח תר"י, רא"ה, רבינו ירוחם ובעל המכתם לא גרסו את המיוחס לאביי

  הו.שגרסו

  מאחר וידוע   אך. באשר לגירסתו של הרמב"ם לא נדע דבר ברור. אפשר שגרס את המיוחס לאביי .6

שלעיני   ומדוייקותשהגירסאות  עתיקות  כלל  בדרך  היו  להניח    ,הרמב"ם   קדמוניםכשגרס  יש 

 . ערוךבר"ח וב המובא פירושברייתא כאת ה  פירשאלא , לא היה לפניו בתלמוד והמיוחס לאביי

 

 ומקורו 'חמה בתקופתה' פירוש   ,נוסח הברייתא .ו

 בבבלי  בשני כתבי יד כך. הגירסהכך עיקר  – ִבְתקּוָפָתהָהרֹוֶאה ֶאת ַהַחָמה ִבְתקּוָפָתה ְוֶאת ַהְלָבָנה  .1

שלפנינו ארבעה  במתוך  וכ"ה  שמעוני,  ירושלמי,  ,  במאירי (ש"ח  ונציה)בה"ג  בילקוט  בערוך,   , 

 . (3ובהערה  1 ב כנ"ל ) ובמכתם

  ַהָשַמִים ְמַסְפִרים ְכבֹוד.  ְלָדִודִמְזמֹור    ַלְמַנֵצחַ   :שמשיחס ל בבמקרא    'התקופ 'מצאנו לשון    –  הנהו .2

ֵשה ָיָדיו ַמִגיד ָהָרִקיעַ   ,ֵאל   . ֹאֶהל ָבֶהם  ָשם  ַלֶשֶמש.  ִמֵליֶהם  ּוִבְקֵצה ֵתֵבל  ,ָהָאֶרץ ָיָצא ַקָּום  ְבָכל.  ..ּוַמע 

ָפתוֹ  ְוהּוא ְוֵאין  ,ְקצֹוָתם ּוְתקּוָפתֹו ַעל, ִמְקֵצה ַהָשַמִים מֹוָצאוֹ  ָיִשיש ְכִגבֹור ָלרּוץ ֹאַרח. ,ְכָחָתן ֹיֵצא ֵמחֻׁ

  .ז(-יט, אתהילים ) ֵמַחָמתוֹ  ִנְסָתר

, שכוח השמש , לשון תוקף ועוצמהיהפֵ ְק תּווְ   :שם  35בתרגום .  ְתקּוָפתוֹ באשר לנו  מצאשני פירושים   .3

בעולם פירש  וכ  .מנוהיסתר מל   ןואי  כולו  מורגש  בןן  אבן  מנחם  ערך      במחברתו  36סרוק   יעקב 

ֵשה ָתְקפֹו ּוְגבּוָרתוֹ   ְוָכל;  (יא, יז   )דניאל  ַמְלכּותוֹ   ְבֹתֶקף ָכל: 'ף''תק  ַוְיִהי ִלְתקּוַפת ַהָשָנה ;  ב()אסתר י,    ַמע 

,  כיוצא בהם  ְקצֹוָתם  ּוְתקּוָפתֹו ַעלשלדעת מנחם  מכאן  ענין חוזק ואומץ הם'.    –  )דבה"י ב, כד, כג(

 .עוצמתהו תוקפהועניינו החמה ב

)ואולם   .4 לברט  ( דונשאדונים  בן  תרומה  שהתי"ו  כתב  למנחם  בתשובותיו    37הלוי  כמו  נוספת 

שמוצאו , וענין הכתוב  )איוב א, ה(  ַוְיִהי ִכי ִהִקיפּו ְיֵמי ַהִמְשֶתהלשון הקפה וסיבוב כמו    ותנומה, ופתר

   . ומקיף והולך עד קצה מערב בקצה השמים במזרח

יאמר תקופה מלשון תוקף, כמו מן   אף כי מן תקף  ...' הצדיק את מנחם:בהכרעותיו    ורבינו תם .5

לשון   וכה יכון פתרון תקופה, כי  ...מן קבר קבורהכה, מן גבר גבורה,  וצרף צרופה, ומן מלך מל

 
הפירוש הקדום   ינוהתרגום זה  .מאה הששית והשביעית למניינםבכלומר , ומיד אחריו תלמודתקופת הסוף ב חובר בא"י 35

 ביותר לספר תהילים הנמצא בידינו.  
 (.  980או  970)תש"ל או תש"מ  ד'  –למניינם(  920ד' תר"פ ) 36
 (. 990' תש"ן ) ד –למניינם(  920ד' תר"פ ) 37
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ָרתוֹ ,  ָיִשיש ְכִגבֹור ָלרּוץ ֹאַרחרה ותוקף נמצא בשמש ככתוב  וגב ָביו ְכֵצאת ַהֶשֶמש ִבְגבֻׁ )שופטים    ְוֹאה 

לא(  לערב  זהו.  ה,  כחו  ככלות  כי  וגבורתו,  תקפו  מבואו  ,מעשה  נכון    ,בעת  להיות  ישוב בשחר 

. ולכן  , ועל כן נקרא תשובתו תקופהוגבורה ותוקף לשוב לתקפו ולגבורתו  ולהחליף כח  ,מוצאו

מוצאו במזרח    מקצה השמים  ,אמש הזקין ותש כחו  כיגם    –  ָיִשיש ְכִגבֹור ָלרּוץ ֹאַרחאמר המשורר  

יעמוד גם היום גם  ולא יחסר מאשר היה למעט תקפו, כי בחזקתו    ותקופתו וגבורתו על קצותם

 . 38' שון כאשר היה...בעת הגיע להיות חוזרת ושבה לאיתנה הרא  ַוְיִהי ִלְתקּוַפת ַהָשָנה  ...וכן  לעולם.

'. הרי  הקפת סבובו מקצה אל קצה   –  ְקצֹוָתם  ּוְתקּוָפתֹו ַעל' :בפירושו שם  זקנו רש"ידעת  לא כן   .6

ֶשה ְלָך, ִבכּוֵרי    : על הכתובו  שפירש כדונש. ֹעת ַתע    ְתקּוַפת ַהָשָנה ,  ְקִציר ִחִטים; ְוַחג ָהָאִסיףְוַחג ָשבֻׁ

 –  ְתקּוַפת.  שהיא בחזרת השנה, בתחלת השנה הבאה  –  ְתקּוַפת ַהָשָנה' פירש רש"י:    ב( שמות לד, כ)

 בתהילים.  ק והמאיריראב"ע, רד"וכן פירשו  '.לשון מסיבה והקפה

ֶאת  רבותינו  לשון  הנה  ו .7 במ  ִבְתקּוָפָתה ַהַחָמה  ָהרֹוֶאה  הכתובקורה  ַעל  לשון  ,  ְקצֹוָתם   ּוְתקּוָפתֹו 

יפרש כן את הברייתא, והמפרש לשון לשון תוקף ועוצמה    המפרש פירושה כפתרון לשון הכתוב:ו

 הברייתא כיוצ"ב. את אף הוא יפרש  הקפה וסיבוב

ש .8 ביארנו  שהלבנה    ִבְתקּוָפָתהְלָבָנה  וכבר  ופירושה  תוקפה  בחודש,    אמצעב  התעוצמבשיא 

בירושלמי כן  ב ושמפורש  נוסחאות(2  )לעיל  משאר  גם  כן  ומוכח  'בטהרתה',    –  .  'במלאתה', 

שני המאורות   על  אחדים  ודברים  אחת  בשפה  דיברה  והברייתא  ומאחר  ו'בכדורה'.  'בגבורתה' 

  .39  וגבורתהחמה בשיא תוקפה ה: כאשר 'חמה בתקופתה'הגדולים, כך יש לנו לפרש 

 

לשון    ִבְתקּוָפָתה  –  ורבינו בחיי  ר"ת,  רשב"ן,  רי"ף  ,בן סרוק  , מנחםרס"ג בה"ג,  שיטת   .ז

 תוקף ועוצמה 

ג   כפי שכתב  הקדמונים  זאת היתה שיטתוכ .1 'ועל השמש ביום תקופת תמוז מברכים   :בסידורו  רס"

בראשית' עושה  הוא    .(2ד  )לעיל    ג"כ  תמוז  תקופת  בשנה  יום  הארוך  מגיעה   שבוהיום  השמש 

כדור הארץ הצפוני  בשמים  במהלכה  ביותרבוהה  ג קודה הנל או    20-ה)  למתבונן הנמצא בחצי 

 שהחמה בתוקפה  הרי שלדעת רס"ג 'בתקופתה' עניינה  לפי הלוח הגרגוריאני(.ביוני    21-לרוב ה

וכך  40המירבית ועוצמתה   ספק  .  ִבְתקּוָפָתהפירוש  ללא  ומאירה , שהלבנה  לדעתו  ַהְלָבָנה  שלמה 

 
 . ז"ל  ר"תכל דברי  םשי' ע 38
'בתוקפן'    'הרואה אותן בתוקפן, וכשעת יצירתן'. : 34עמ'  בתוספתא כפשוטה  מה שפירש ר"ש ליברמן  יש לתמוה על    39

   אין הדברים עולים בקנה אחד.ו הסותר את הראשון, 'כשעת יצירתן' הוא פירוש אחראך היינו כדברינו, 
ְתקּוַפת  , וכך תרגם  סוףו   לשון סיום   ּוְתקּוָפתוֹ הרי ש  –  קצה'קצה השמים מוצאה, וסופה אל  'מ:  תרגם  ם יתהילבשם  רס"ג    40

לשון עוצמה   :ששני הפירושים אמתאפשר שדעתו  ו  מפרשים לשון הקפה וסיבוב.כזה  ו  .'בסוף השנה'שמות לד, כב(  )  ַהָשָנה

רבותינו  בלשון    ועם זאת,  פשוטו של מקרא כפי שתרגםיתכן לומר שלדעת רס"ג  ו  הקפה משורש נק"ף., ולשון  משורש תק"ף

 תוקף ועוצמה.  עניינה
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 .ביותר

: 'וכן הרואה השמש בזמן כוחה ותכלית תוקפה יברך 'בא"י אמ"ה )עמ' קכו(  כן הוא בסידור רשב"ן ו .2

 . (3)כנ"ל ד,  עושה בראשית'. וזה יהיה בפרק תקופת תמוז...'

י   רבינו יהודה בן אשר המכונה   פירש  ןוכ .3 בחי ו  נ י ב ַוֹיאֶמר ֱאֹלִהים   בשני מקומות. על הכתוב 41ר

ְלַהְבִּדיל ִבְרִקיַע ַהָשַמִים,  ִדים, ְיִהי ְמֹאֹרת  ְלֹאֹתת ּוְלמֹוע  ְוָהיּו  ַהָלְיָלה;  ְוָשִנים ֵבין ַהיֹום ּוֵבין    ּוְלָיִמים 

שמצותה עם  שהם אותות לישראל בקריאת שמע של בוקר    '...ועוד : בראשית א, יד(ל  ופירוש)  כתב

וקריאת שמע של ערב שמצותה עם צאת הכוכבים  ץהנ גם  החמה,  השמש  .  כת  בר ב  ו בחי

ת  בראשי שה  עו ך  ו בר ך  לבר אדם  ב  י י שח ז  תמו פת  . וכן דרשו רז"ל בברכות  בתקו

פרק הרואה: 'ת"ר: הרואה חמה בתקופתה ולבנה בטהרתה, וכוכבים במשמרותם ומזלות בעתם 

   אומר ברוך עושה בראשית'. 

: 'חוש הראות יש לו ברכות הרבה, כגון הרואה את השמש בתקופת  'שולחן של ארבע'ושוב כתב ב

 .42עמ' תפט(  ,)סוף שער ראשוןתמוז שיש לברך עליו ברוך עושה בראשית' 

ז '  לרס"ג מברך רבינו בחיי הם כשיטת רס"ג בהבדל אחד: ורשב"ן  דברי   .4 ו תמ פת  תקו ם  ו ,  ' בי

' מברך 'ש  רבינו בחיירשב"ן ודעת אך  היום הארוך בשנה,   ז תמו פת  , כלומר בשיא הקיץ  בתקו

המירבי בגובהה  השמש  השנה  כאשר  ימות  לשאר  התקופה.ביחס  ביום  דוקא  לאו  אך  נראה  ו  , 

ולש בחיי  רשב"ן  התקופהלברך  ניתן  רבינו  יום  ואחרי  לפני  מה  יודה מסתבר  ו  ,זמן  שרס"ג 

   .לדבריהם

י יש מפרשים שהזכיר רבינו מנחם שיטת ההיא ורבינו בחיי , רשב"ן רס"גה זו של שיט .5 ר  :המאי

בה"ג, זוהי שיטת  (  3-4ו  ;  6ד  ולפי מה שנתבאר לעיל )'.  בבהירותה   –בתקופתהפרשים  מש  וי'

 ר"ת ומנחם בן סרוק.רי"ף, 

 

לשון  כ  ִבְתקּוָפָתהוהמפנה בפירוש    –  טור רמב"ן, רא"ש, תר"י,  , רי"ד,  שיטת רש"י, רמב"ם  . ח

 הקפה וסיבוב 

פירוש כו,  היו לפרש בדרך אחרתמוכרחים    לשון הקפה וסיבוב   ִבְתקּוָפָתהזאת, המפרשים  לעומת   .1

שהיא    –  בתקופתה '  :שלפנינו  רש"י היקפה מקום  לתחלת  שם  תליית  חוזרת  שעת  היא   ,

של תקופת ניסן, שבסוף    –כל עשרים ושמונה שנים    ..המאורות, ומאז התחילה להקיף ולשמש.

המאורות,   תליית  בשעת  נופלת  תקופה  להיות  חמה  של  גדול  מחזור  כשחוזר  ושמונה,  עשרים 

שם שעה ראשונה של ליל רביעי, שבאותה שעה    –שבתאי    ..בשבתאי היא שעה תחלת ליל רביעי.

 
 (. 1340בסביבות ה' ק' ) –למניינם(   1255ה' ט"ו ) 41
פירוש התורה תמה וכתב שצ"ל 'תקופת  על  תו  העיר רח"ד שעוועל: 'לא מצאתי מקור ולא חבר לשיטת רבינו'. ובהער  ושם   42

   .דברי הקדמונים לעמד ע  לא במח"כ וניסן'. 
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מאורות ושמ  ...נתלו  אלא מעשרים  רביעי  ליל  לתחלת  באה  ושמונה  שאינה  לעשרים  שנים  ונה 

שנים, בראש כל מחזור קטן באה לתחלת הלילה, ובראש מחזור הגדול באה לתקופה הראשונה 

רביעי ליל  תחלת  ב(  ' שהוא  נט,  ש  . )ברכות  וסיבוב  עניינה    'תקופה'מבואר  ההיקף   ת חוזרהשמש 

כך מובא בפירוש ו  וכפירוש דונש.  ,(6  )לעיל ועל התורה ובתהילים  רש"י  דברי  כ , ומקומה הראשוןל

 . (3-4אחד בר"ח ובערוך כנ"ל )ד  

  ִבְתקּוָפָתה   מי שפירש  נמצאא  ל לפניו  :  43ימיו של דונשאחרי  חלה    יראה שנקודת המפנה  רואהוה .2

מלשון הקפה וסיבוב הלכו   ִבְתקּוָפָתהאחריו המפרשים  ואילו  ,  לשון תוקף ועוצמה  שבברייתא אלא

 שני פירושים:  את, שפעלו סמוך לאחר דונש,  45והערוך  44ר"חאנו מוצאים בדברי  והראיה ש.  ורבו

   .כדונש מלשון הקפה וסיבוב, והפירוש המאוחר כמנחם המתוקף ועוצמלשון הקדמון הפירוש 

דהיינו   –שפעלו לפני ימיו של ר' אדונים )דונש( הלוי בן לברט  ז"ל  הקדמונים  נתבאר, איפוא, ש .3

רשב"ן   גאון,  סעדיה  רב  גדולות,  כמנחם.פירשו    –הלכות  ותוקף,  עוצמה  לשון  אך   'תקופתה' 

'תקופתה' לשון   החלו מפרשיםו  ,בהבנת הברייתא  נהחל מפ  ,46בעקבות דונש  ,דורות שלאחר מכןב

ורבינו  רבינו תם  רי"ף,  דוגמת    –  שהיו אחרי דונש  רבים מהראשוניםאף על פי כן  ו.  סיבוב והקפה

 .  המקובל במסורת נקטו כפירוש הקדמון –בחיי 

 

 רמב"םרש"י ו דחיית שיטת . ט

הן נראות  שר  כאן אחד:  עניינ  ְוֶאת ַהְלָבָנה ִבְתקּוָפָתה  ,ָהרֹוֶאה ֶאת ַהַחָמה ִבְתקּוָפָתהש  עלה בידינו .1

בהירותכוחןבשיא   טהרתן,  שבירושלמי היטב  מובן  ו  .ותוקפן  ן,  הברייתא  ָהָרִקיַע   המשך  ְוֶאת 

   .ודברים אחדים כי הכל אחד – ויופים הירותםהדרם, בבמלוא  שרואה את השמים, ְבֵטָהרוֹ 

דברי  אינו עולה בקנה אחד עם  ש  ם של רש"י ורמב"ם בהלכה זוומעתה עלינו לדחות את פירוש .2

   ולא עם פירוש אחד בר"ח ובערוך.. והקדמונים הירושלמי

לעיל  כבר   .3 להבנתשרמב"ם  (4-6)ג  נתבאר  בהתאם  ִבְתקּוָפָתההרישא    אתו  ,  את   ,ַהַחָמה  פירש 

כי לשיטתו הכל    ,'... וכן'וכן  נקט, ועל כן  עוסקת במחזורים של גרמי שמים שוניםכהברייתא כולה  

 באמצע החודש   ירחעל הגירסאותיה, מורה שיש לברך    בכל,  לשון הברייתאואולם  ענין אחד.  

שיטת  ואילו ל  .(שנתבארה לעיל  –  ַהְלָבָנה ִבְתקּוָפָתה  –  העיקרית  הגירסה  ובודאי שכן הוא לפי  )

י    הרי לך  מברך בתחילת החודש.הרמב"ם  ר דב את  ד  להעמי אפשר     . הרמב"ם שאי 

היטב   .4 יובן  בירושלמי  סדרומעתה  על    –   הדברים  דיבר  ִבְתקּוָפָתהבתחילה  כלומר ַהְלָבָנה   ,

ָהרֹוֶאה ֶאת ַהְלָבָנה ְבִחּדּוָשה אֹוֵמר ָברּוְך ְמַחֵּדש    אחריוומיד    .שלמותה ובבהירותה באמצע החודש ב

 
 (. 990ד' תש"ן )  –למניינם(  920ד' תר"פ ) 43
 (. 1055למניינם(, נפטר ד' תתט"ז )  965ד' תשכ"ו ) 44
 למניינם.   11-מאה ה, ב בימי הרי"ף, סמוך לפני רש"י 45
 ויתכן שלפניו לא נשמע כזאת. .אפשר שהיו חכמי לשון שקדמו לדונש שפירשו את המקראות בדרך זו 46
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ש  ֳחָדִשים. עניינים  לפנינו  הרי  על   א( ומשלימים:   נבדליםשני  ִבְתקּוָפָתהברכה  באמצע    ַהְלָבָנה 

 בתחילת החודש.   ַהְלָבָנה ְבִחּדּוָשהאת  לרואהברכה  ב( החודש, 

, מאיר עיני חכמים המופלא  חכםל'  שערי תורת ארץ ישראל'ואחרי כתבי כל זאת, מצאתי בספר   .5

ב,  )  לף רבינוביץ ז"לאוו  אבזבי  ר  בהלכה,   ט,  '( 20עמ'  ירושלמי ברכות  ַהְלָבָנה  :    –   ִבְתקּוָפָתהְוֶאת 

שרואה   :, והכל ענין אחד. ובויקרא רבה פכ"ג 'הלבנה בכדורה'ִבְגבּוָרָתה  ַהְלָבָנה  בבבלי הנוסח

השלימות ואורה בתוקף גבורתו. אותה בשעת הניגוד, דהיינו באמצע החודש שאז כדורה בעצם  

, וגם שם הענין באמצע החודש ממש. ולפי זה נראה 47ַהְלָבָנה ִבְתקּוָפָתה וכעין זה בתחלת מסכת זו  

דהיינו בתקופת תמוז דבזמן הזה הוא עצם חוזק אורה וחומה.    ,ַהַחָמה ִבְתקּוָפָתהענין  דהכי נמי  

בספר שלחן של ארבע המיוחס לר' בחיי סוף שער א' שכתב 'הרואה את השמש בתקופת    וכן מצאנו

  רב באר היטב בדברי ההנה כל דברינו מבוארים    .' תמוז שיש לברך עליו ברואך עושה בראשית'

 ז"ל. 

 

 לבטלהו ברכתם לפיהמברכים נים, וזור של כ"ח שמחאין  פועלב . י

שלא לברך ברכה זאת אחת לכ"ח שנים, והוא  טעם גדול    עודיש  האלה,  ים  והדברכל האמת  אחרי   .1

   שעות(  ימים ושש  365)  בדיוקימים    365.25  אורכהש  היוליאנית  החמה  תשנעל  בנוי  ה  ,שמחזור זה

אמת זה  .אינו  שמוכאצלנו    ידועה,  חישוב  המציאות  אינ  , אלתקופת  את  תואם    אסטרונומיתהו 

 . במדוייק

  55שעות,    5  ימים,  365)  ימים  365.24682הינו    שנת החמהאורך  לפיו    ן כרב אדאלהלכה קיימא ל

  .( שניות בערך 25.44-דקות ו

הרמב"ם: .2 דברי  ַהַחָמה' ואלה  ֵמַחכְ   –  ְשַנת  שֶ ֵיש  ִיְשָרֵאל  אֹוֵמר  ֵמי  ִמָשה   ִהיאשֶ הּוא  ח  ֵמאֹות  ְשלֹוש 

ְוֵכן ַחְכֵמי    ַהיֹום. ִהיא ָפחּות ֵמְרִביעַ שֶ הּוא אֹוֵמר  שֶ ָשעֹות; ְוֵיש ֵמֶהן    הּוא ֵשששֶ ְוִשִשים יֹום ּוְרִביַע יֹום,  

הּוא אֹוֵמר  שֶ ְשַנת ַהַחָמה ְלִמי  '  וכתב עוד:.  )קידוש החודש ט, א(  'ְבָדָבר ֶזה  ָיָון ּוָפָרס, ֵיש ֵביֵניֶהן ַמְחֹלֶקת

ִמָשהשֶ ֵמַחְכֵמי ִיְשָרֵאל, אֹוֵמר  ִהיא ָפחּות ֵמְרִביעַ שֶ  ְוִשִשים יֹום ְוָחֵמש ָשעֹות ּוְתַשע  ִהיא ְשלֹוש ֵמאֹות ח 

ָלִקים ּוְשמֹוָנה וְ   ֵמאֹות ִשְבָעה ְוִתְשִעים   ., א( י  שם)  'ְוִשְבִעים ְבֵחֶלק  ַאְרָבִעים ֶרַגע; ְוָהֶרַגע, ֶאָחד ִמִשָשהח 

ַהְּדָבִרים'הוסיף:  ו ִלי  ְתקּוָפה  ַמְרִאין  ֶחְשבֹון  ִּדין  ֶשַעל  ֶשֵבית  ְבֵעת  ַהָשָנה  ִעבּור  ְלִעְנַין  סֹוְמִכין  ָהיּו   זֹו 

 ,הּוא ָהֱאֶמת יֹוֵתר ִמן ָהִראשֹון  ְלִפי ֶשֶחְשבֹון ֶזה  –  ַהֹצֶרְך   ִמְפֵניאוֹ   ֶהן ְמַעְבִרין ִמְפֵני ַהְזָמןשֶ ַהָגדֹול ָמצּוי,  

רּו ְבִאְצַטְגִנינּות, יֹוֵתר   ִמן ַהֶחְשבֹון ָהִראשֹון ֶשָהְיָתה בֹו ְשַנת ַהַחָמה ְשלֹוש  ְוהּוא ָקרֹוב ִמְּדָבִרים ֶשִנְתָבא 

ִמָשה ְוִשִשים יוֹ     .(ו- די,  שם) 'ם ּוְרִביַע יֹוםֵמאֹות ַוח 

כ,  הראשון  חישובהלפי  נמצא שהמברכים   קיים מחזור של  לפיו  מברכים על דבר "ח שנים,  שרק 

 .שאינו

 
'  שלמיויר  47 א:  א,  אֹוֵמרברכות  ִבְתקּוָפָתה  :ַרִבי  לֹות  –  ַהְלָבָנה  ַלע  ְלָבָנה  ַגְלַגל  ּוְתִחַלת  ִלְשֹקַע  ַחָמה  ַגְלַגל  ֵבין    ,ִהְתִחיל  ֶזהּו 

  .כאחתשאז שקיעת החמה וזריחת הלבנה   בהיותה שלמה בחצי החודש  לבנהה  שר"למפורש  .'ַהְשָמשֹות
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הגהות טור  )שיירי כנסת הגדולה  ם אלה בכבר עמד על דבריחיים ב"ר ישראל בנבנשתי  בינו  רוהנה   .3

ו הרואה חמה בתקופתה וכו'. נ"ב:  : '(רכט  'סי  ח  "או ז ברכה  ו  עכשי ן  י הג ו נ ו  אנ ן  אי   למה 

שהוא תלמוד ערוך, וכתבוהו כל הפוסקים ורבינו בית יוסף בספר הקצר, ומהרי"ל בלקוטים שבסוף  

 דרשותיו עשה מעשה בזה.  

אל היה נראה לומר,   ן שמו ה על חשבו תקנ ו נ קר ברכה ז ן תקופה לתקופה  דאמר אין בי  דעי

אלא ז' שעות ומחצה, ושנת החמה היא שס"ה ימים ורביע. ולחשבון זה בכל תקופות ניסן שבראש  

המחזור של כ"ח שנים חוזרת החמה למקומה על נקודה שהתחילה להקיף, ובליל ד' כמו שהיה בעת  

אדא הבריאה, דביום ד' נתלו המאורות בתחלת הלילה.   רב  ן  ו לחשב ם  תחזור החמה    –  אמנ

נקודה ראשונה כמו שהיתה בעת הבריאה בכל תקופת ניסן שבראש המחזור הקטן של י"ט שנים  ל

ולא כ"ח שנים, באיזה יום או באיזה לילה שיהיה בכל ימי השבוע, אבל לא יהיה בתחילת ליל ד'  

כן לחשבון מר שמואל בראש מחזור של כ"ח שנים ם    –  לעולם, כמו שמוכרח להיות  ו מק ן  אי

ו  ז  רב אדא הוא העיקר שעליו סמכינן האידנא, ולכך אין מברכין ברכה זו. וחשבון  .לברכה 

אלא שאחר זמן בא לידי ספר משאת בנימין, וראיתי בסימן ק"א כתב, דאע"פ דלא שייך ברכה זו 

אלא לחשבון מר שמואל והאידנא סמכינן אחשבון רב אדא, אפ"ה יש לברך ברכה זו ולא הוו תרתי 

נים קי"ל כר"א דאמר בתשרי נברא העולם, ולענין חשבון התקופות דסתרן אהדדי, דהא לענין הש

 קי"ל כר"י דאמר בניסן נברא העולם.  

בעל   הרב  של  שו  ו ר פי י  נ מפ ו  ז כה  בר ך  לבר ן  נ י הג נ דלא  דהא  מר  או י  אנ ן  לכ ו

י  " י הגמ ו  א שהבי ך  , יש מי שפירש הרואה חמה בתקופתה ולבנה בטהרתה, הוא כשהיו הערו

חמה וכוכבים, זה אינו מצוי לעבור ג' ימים בלא חמה וכוכבים, לכך לא    ג' ימים מעוננים ולא נראית

זו. ואף על גב דאיכא פירושא אחרינא, ספק ברכות להקל שערי ודבריו הובאו ב  .' מברכינן ברכה 

 רכט. תשובה בסי' 

ודבר זה מבואר היטב בפרק הרואה דאמרינן התם הרואה חמה  ' כתב:  )סי' קא(שו"ת משאת בנימין  בו .4

ומדמוקי    .כל כ"ח שנין וכו'  בתקופתה וכו' אומר ברוך עושה מעשה בראשית ואימת הוי אמר אביי

 . 'אביי הברייתא בכ"ח שנין על כרחך היה סומך בתקופה על חשבון דשמואל 

 יה שאביי נקט כשמאול. אן ראאין כהתלמוד אלא פירוש, ו אינו מןבר נתברר לנו שהמיוחס לאביי כ

אמנם לדעת רב אדא ולפי חשבונו תחזור החמה לנקודה הראשונה ' :בעל משאת בנימין  עוד כתב

כמו שהיתה בעת הבריאה בכל תקופת ניסן שבראש המחזור הקטן של י"ט שנים ולא כ"ח שנים ודבר  

ב ז"ל  בהרמב"ם  היטב  מבואר  שחברתי זה  העברונות  בספר  שכתבתי  וכמו  החדש  קידוש  הלכות 

 . 'וחשבון זה דרב אדא הוא עיקר שעליו סמכו חכמי התלמוד וגם האידנא אנו סומכין עליו

כתב  ו ליישב את המנהג  דבריוכדי  'בסיום  דלענין :  דסתרי אהדדי  עבדינן תרתי  היאך  ואם תאמר 

סומכין על חשבון דרב אדא.  הברכה עבדינן כשמואל ולענין חשבון התקופות ועיבור השנים אנו  

  לאו קושיא היא דהכא נמי לענין חשבון השנים קיימא לן כר' אליעזר דאמר בתשרי נברא העולם. 

   .'ולענין התקופות קי"ל כר' יהושע דאמר בניסן נברא העולם



15 

 

הרואה חמה בתקופתה  : 'שכתב   )ברכות מהדורה בתרא(רבי יוסף דוד זינצהיים ז"ל  ביד דוד למצאתי  ו .5

מיוסד על תקופת שמואל דכל כ"ח שנים בתחלת ליל ד' החמה חוזר  כו' כל כ"ח שנים כו'. חשבון זה  

אמנם אנן קיימ"ל כרב אדא דכל י"ט שנים הוה מחזור, ולא תליא   .אל המקום אשר היתה שם בתחלה

וכל עברונות שלנו מיוסד על תקופת דרב אדא כמבואר ברמב"ם  .הכלל ביום ד' רק באיזה יום שיהי

  .רק שמואל נקט החשבון בקירוב ,לוקת בין שמואל לרב אדאובאמת אין מח .ובספרי עברונות

וכבר הוקשה זה להרב משאת בנימן, והוא תירץ  .  א"כ קשה איך נהגו לברך על החמה כל כ"ח שניםו

ולע"ד אין זה מספיק, דהתם כבר תרצו דשניהם אמת   .דהא קיימ"ל כר"א בשנים ותקופות כרבי יהושע

דה  דעלה במחשבה לברא,   קו בנ שהחמה  על  ת  בראשי מעשה  עושה  ך  בר נ ך  אי אבל 

עי  ד ו ו י חנ אנ ה ו נ ל   ם הראשו ו אמת כל נ נ י ועיין בכנסת הגדולה    .וא"כ ברכה לבטלה הוה  .שא

ה"ג חזר בו כשראה ונראה וודאי דמה"ט הוא, אף על פי שבכנ  .שכתב שבכמה מדינות לא נהגו לברך

 . 'דברי הרב משאת בנימן

 אחת לכ"ח שנים. לברך פסק למעשה שלא בסוף דבריו יראה שהמעיין בשכנה"ג ו

ומידי עיוני ראיתי בהגהת מיימוני בשם הערוך ומביאו הרב"י לפרש  ' :תבכ   סי' נו("ח  )אובשו"ת חת"ס  ו .6

כשהמאורות מכוסים ג' ימים בעננים לכשיתפזרו העבים יברכו, ולדידהו אין מקום לקדוש החמה הזאת 

שאנו נוהגים. ולכאורה צ"ע האמר אביי בברכות נ"ט ע"ב ואימת הוי אמר אביי כל כ"ח שנין וכו', 

 . ' שים לא היו גורסים כן בש"סודוחק לומר שאותן המפר

, הקדמונים וגירסאותיהם  בספריי הבקיאים  ובעינידמונים ז"ל לא גרסו כן,  כבר ביארנו שכל הקברם,  

 . נ"לכ הגרעק"א כתב כןותנו ואף חאין כאן כל דוחק. 

סי' ק"א וכן הקשה בשיורי כה"ג לא"ח   מיןניבשאת  מ  תישילהו קו  אי"ל דקשיו'  שם: עוד כתב החת"ס  

הא הך חשבון של אביי הוא לתקופת שמואל שאין בין תקופה לחברתה אלא צ"א יום ז'     ,סי' רכ"ט

"ח שנה לכ"ח שעות ומחצה ויהיה מספר ימי השנה שס"ה ימים ורביעית ואז יהי' החשבון מכוון מכ

י"ט שנה נשלם מחזור ומשמשים חמה    .שנה כפירש"י בברכות שם ואנן הא קיי"ל כרב אדא שכל 

שם דזה לא יהיה בתחילת ליל ד' וכיון שכל    רץותי  .ולבנה בשוה בראש מזל טלה ואז היה לנו לברך

   כ"ח שנה הוא בתחלת ליל ד' כמו בתחלת יצירה אף על פי דלרב אדא אינו כן מ"מ מברכים.

ואביי    צורוותי היא  בודאי הברייתא דהרואה חמה בתקופתה הלכתא  וס"ל להמפרשים  דחוק מאד, 

אבל לדידן דקיי"ל כרב אדא אין מקום לפירוש זה   .דהוה ס"ל כשמואל מפרש לי' עפ"י סברת שמואל

ן    .לא יהיה זה בתחילת ליל ד'   חדכלל, דממ"נ בכל י"ט שנה שמשמשים כא י א ה  שנ כ"ח  בכל  ו

פה  תקו י שכבר    . כאן  האמת אדא  רב  ן  ו חשב י  עפ" ם  מקו תו  מאו החמה   . ' עברה 

 אינם.ברים אלה דאינו מגוף התלמוד, המיוחס לאביי עיר שלאחר שנתברר שה יש לאף כאן 

וא"כ אין לפרש הברייתא אלא כדרך הרואה ים הגדול שכשרואה לפרקים משלשים יום  שם: 'עוד כתב  

, ואולי גם  הדכוותי  מינכא  ה   ,לשלשים יום מברך ואעפ"י שאין בו שינוי כלל מ"מ מברך על ראייתו

 יום כשחוזר ורואה מברך.  בזה הגירסא שלשים יום כשכיסו העבים את החמה ולא נראית שלשים

ואין להקשות א"כ מאן דגני בבית אפל שלשים יום ורואה חמה יברך כמו בים הגדול, י"ל מ"מ גם 
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בבית אפל הי' מרגיש בה בתוך שלשים, כמו שאמרו בירושלמי ]פסחים פ"א ה"א[ לענין בדיקת חמץ 

נהיר ביום דשרגא בטיהרא  שאין לבדוק לאור הנר ביום אפילו בבית אפל דלא כמו דמנהיר בלילה מ

לא מהני אפילו בבית אפל, כנ"ל ליישב שיטתם ונכון הוא, משא"כ כשכיסוהו העבים שלשים יום, לא  

פעל השמש פעולתו כראוי בעולם כל שלשים וכשחוזר לפועלו מברכים, א"נ י"ל שלשה ימים ממש 

  .יקאמר דאז הוי כמו מעשה בראשית דלאחר שלשה ימים נבראו המאורות ברביע

מ"מ על הרמב"ם לא נוכל לתרץ כן דאיהו מייתי בלי פקפוק בפ"י מברכות הלכה י"ח הך דאביי ואיהו 

,  .  פסק כרב אדא בהלכות קדוש החודש ]פ"י ה"ו[ וסתרי אהדדי  שחר להם  ן  י א המ"ב  י  דבר ו

ם  י כ מבר  ' ד ל  י ל תחלת  שחל  ן  ו י כ ם    –   מ"ש  שו כאן  ן  אי אמת  י  עפ" ו ך  בר נ ך  י א

לר  החמה  עה  י הג לא  ו פה  שבתאי תקו בממשלתו   ' ד ל  י ל בתחלת  טלה  ל  מז   , אש 

ך  בר נ מה  על  ג   . ו " צע   . ו

זו נהגו כלל בברכה  לא  בס' שכה"ג שמקדם  הוא   בת כן משמע בתשו  .וראיתי  אולי  בנימין,  משאת 

מטעם הנ"ל, ומ"מ אחרי דנהיגי בה עלמא עפ"י הגאונים הנ"ל וגם הרי"ף מייתי להא דאביי בפשיטות 

בש"ע ממנו אין לזוז. ובאמת לא ידעתי מ"ט לא נהגו נשים לברך  ורמב"ם ורא"ש וטור וקבעו הרב"י  

ברכה זו ג"כ ולא שייך הכא הטעם שכ' ]מג"א רסי' תכ"ו[ בברכת הירח שהנשים גורמים מיעוט הירח  

 '. וזה לא שייך הכא, ומ"מ מה דנהיג נהיג ומה דלא נהיג הבו דלא לוסיף עלה, ועדיין צ"ע

 דק. ב שיטפיה לא ' אינו אמת, ואגוגם הרי"ף מייתי להא דאביי בפשיטותהחת"ס ' יש להעיר שמש"כ 

  

  אֹור  ַהֶּדֶרְך ִיְשָכןזו  .יא

,  דולותג לכות  העל  ב, אנשי השם אשר מעולם,  הסמוכים להוראהרבותינו  כל   – סוף דבר הכל נשמע

יש ענו ואמרו ש  ,ורבינו בחיי  םתבינו  ר  ,הבאים אחריהםוכן כמה מ  ,רשב"ן,  רי"ף,  אוןגיה  עדסבינו  ר

   ., בתקופת תמוזבתקופתה אחת לשנההחמה ל ע לברך 

  , ז'תקופת תמו'בפרק    אלאביום התקופה    רבינו בחיי לאו דוקארשב"ן וול  .לרס"ג מברך ביום התקופה 

 . דה להם, ומסתבר שרס"ג יונראים דבריהםו

  פניו או לאחריו.או מעט ל,  ברך ביום התקופהעל כן י

 

 בית המדרש. הי ואלוהי אבותי ששמתי חלקי מיושבי ומודה אני לפניך ה' אל

 

ְהֽיּו ְלָר֨צֹון ִ֥ י  י  ֣ ב  י ְוֶהְג֣יֹון ל  ִ֡ ְמֵרי־פ  ֶ֑יָך   ׀ א   ְלָפֶנ

ה  י׃   ְיְ֝הָוָ֗ ֽ ֲאל  י ְוג ֽ ִ֥  תהילים יט, טו  צּור 

 

יָטה  ֶ֑ ב  ִ֥י ְואַּ ָך׃   גַּל־ֵעינַּ ֽתֹוָרֶתֽ ֹות מ  ְְ֝פָלאָ֗  תהילים קיט, יח  נ 


