
בשם ה' אל עולם

ָהרֹוֶאה ֶאת ַהַחָּמה ְוֶאת ַהְּלָבנָה ְוֶאת ַהכֹוָכִבים ְוֶאת ַהַמּזָלֹות

ְוֶאת ָהָרִקיַע ְּבֵטָהרֹו

מאת דוד חנוך יצחק בה"ר חיים רפאל ז"ל בר-חיים

המקורות.1

שנינו בתוספתא:

.(ברכות ו, ו)ָהרֹוֶאה ֶאת ַהַחָּמה ְוֶאת ַהְלָבנָה ְוֶאת ַהכֹוָכִבים ְוֶאת ַהַמּזָלֹות, אֹוֵמר ָּברּו� עֹוֶׂשה ְּבֵראִׁשית 12

ובירושלמי:

ָהרֹוֶאה ֶאת ַהַחָּמה ִּבְתקּוָפָתּה, ְוֶאת ַהְּלָבנָה ִּבְתקּוָפָתּה, ְוֶאת ָהָרִקיַע ְּבֵטָהרֹו

אֹוֵמר: ָּברּו� עֹוֶׂשה ְבֵראִׁשית.

ֲאַמר ַרִּבי חּונָה: ָהָדא ַדָּתַמר, ִּבימֹות ַהְּגָׁשִמים ִּבְלַבד, ְלַאַחר ְׁש�ָׁשה יִָמים.

.(איוב לז, כא)ָהָדא ִהיא ִדְכִתיב: 'ְוַעָּתה �א ָראּו אֹור, ָּבִהיר הּוא ַּבְּׁשָחִקים'

ָהרֹוֶאה ֶאת ַהְּלָבנָה ְּבִחּדּוָׁשּה אֹוֵמר: ָּברּו� ְמַחֵּדׁש ֳחָדִׁשים.

ַעד ֵאיָכן? ַרִּבי יֲַעקֹב ַּבר ַאָחא ְּבֵׁשם ַרִּבי יֵָסא: ַעד ֶׁשֵּתָרֶאה ַּכֲחִצי ֲחִמיָטה.

ַרִּבי ַאָחא, ַרִּבי ֲחנִינָא ְּבֵׁשם ַרִּבי יֵָסא: ַעד ֶׁשִּתְתַמֵּלא ְּפגִיָמָתּה.

.(ברכות ט, ב)ַרָּבנִין ְּדֵקיָסִרין ָאְמִרין: ַעד ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום

על פי כת"י וינה.2

כך נוסח הברכה במקורות המדוייקים, ואף במקורות רבים מדוייקים פחות, ולא 'עושה מעשה1

בראשית', וכפי שיתבאר.
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ובבבלי:

ֲאַמר ַרִּבי יְהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי: ָהרֹוֶאה ָרִקיַע ְּבָטֳהָרָתּה אֹוֵמר:

ָּברּו� עֹוֶׂשה ְּבֵראִׁשית.

ֵאיָמַתי? ֲאַמר ַאַּביֵי: ִּכי ֲאָתא ִמְטָרא ֻּכֵּלי ֵליְליָא

ּוְבַצְפָרא ֲאָתא ַאְסָּתנָא ּוְמגְַליָא ְלהּו ִלְׁשַמּיָא,

ּוְפִליגִי ְּדַרְפָרם ַּבר ַּפָּפא ֲאַמר ַרב ִחְסָּדא:

ַּדֲאַמר ַרְפָרם ַּבר ַּפָּפא ֲאַמר ַרב ִחְסָּדא:

ִמּיֹום ֶׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש �א נְִרֵאית ָרִקיַע ְּבָטֳהָרָתּה

ֶׁשּנֱֶאַמר: "ַאְלִּביׁש ָׁשַמיִם ְקֵדרֹות ושק ָאִׂשים כסותם.

ְּכִסְדָרן, כֹוָכִבים ִּבְמִסּלֹוָתם ּוַמּזָלֹותְּתנֹו ַרָּבנַן: ָהרֹוֶאה ַחָּמה ִּבְתקּוָפָתּה, ְלָבנָה ִּבְתקּוָפָתּה 3

4.אֹוֵמר: ָּברּו� עֹוֶׂשה ְּבֵראִׁשית

ֵאיַמת? ֲאַמר ַאַּביֵי: ָּכל ֶעְׂשִרין ְוַתְמנֵי ְׁשנִין ַוֲהַדר ַמְחזֹור, ְונְָפָלה ְּתקּוַפת נִיָסן בשבתאי

5.)1בנט,(ברכותַאְרַּבענִגְֵהיִּדְתָלתְּבֻאְרָּתא

ִּבְמִסּלֹוָתםכֹוָכִביםמהםְּבֵטָהרֹו?ָרִקיַעמהוִּבְתקּוָפָתּה?ְּלָבנָהמהיִּבְתקּוָפָתּה?ַחָּמהמהילברר:עלינו

בכלהנכונההגירסהאתלבררישראשיתנוסחאות,וכמהכמהשלפנינוומאחרְּכִסְדָרן?ּוַמּזָלֹות

אלה.

בירור הנוסחאות ופירושן.2

נוסחת הקדמונים בברייתא שבבבלי שונה מבדפוסים ודומה לנוסחת חלק מכתה"י.

וכוכביםבתקופתהולבנהבתקופתהחמההרואהרבנן:'תנוש"ח:וניציהד'גדולותבהלכות.1

כך בדפוסים ובכתה"י. רוב ככל הראשונים לא גרסו דברי אביי, כפי שיתבאר.5

כך נוסח הברכה בכל הדפוסים ובכל כתה"י, ולא 'עושה מעשה בראשית'.4

כ"ה בכת"י אוקספורד ופריז. בכת"י מינכן ופירנצי: ִּבְגבּוָרָתּה, וכ"ה בדפוסים.3
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יחיאלב"רנתןרבינוהעתיקוכן.בראשית'עושהברוךאומרכסדרןומזלותבמסלותם 67

בתקופתה וכו''.: 'תנו רבנן: הרואה חמה בתקופתה ולבנה(חמה)מרומי בערוך

וכ"ה.ב)ט,(ברכותִּבְתקּוָפָתּהַהְּלָבנָהְוֶאתִּבְתקּוָפָתּה,ַהַחָּמהֶאתָהרֹוֶאההירושלמי:גירסתוכן

ומזלותבמסלותםכוכביםבתקופתהלבנהבתקופתהחמההרואה'תנא:שמעוני:בילקוט

שלמהב"רמנחםרבינוגרסוכן.תתקכב)(איובבראשית')(מעשהעושהברוךאומרבסדורן 8

מנרבונהלויב"רדודלרבינובמכתםוכ"הבתקופתה',ולבנהבתקופתהחמה'הרואההמאירי:

.(על הרי"ף)

ִהְתִחיל–ִּבְתקּוָפָתּהַהְּלָבנָהאֹוֵמר:ַרִּביברכות:רישבירושלמימבוארבתקופתה''לבנהופירוש.2

אלאזהשאיןוידוע.א)א,(ברכותַהְּׁשָמׁשֹותֵּביןזֶהּוַלֲעלֹות,ְלָבנָהַּגְלַּגלּוְתִחַּלתִלְׁשקַֹעַחָּמהַּגְלַּגל

בט"ו לחודש. הרי שלבנה בתקופתה היינו בהיותה שלמה.

היהלאבתקופתה''לבנהשפירושמפניואולםבתקופתה'.'לבנההגירסהשעיקרברורנראה.3

:כי"מ)פי(עלגדולותהלכותשלאחרבנוסחמתחלפות.נוסחאותוכמהכמהמצאנולכל,ידוע

אומרבסידורןומזלותבמסילותםוכוכביםבמלאתהולבנהבתקופתהחמההרואהרבנן:'תנו

'תנא:שבדפוסים:רבהובויקרא'במלאתה'.היינוש'בתקופתה'הרי–בראשית'עושהברוך 9

עושהברוךאומרכסדרןמזלותבמסלותםכוכביםבכדורהלבנהבתקופתההחמההרואה

שעניינולבארכךשהוגהספקאיןאךהוא,משונהונוסח.ח)כג,מות(אחריבראשית'(מעשה) 10

לבנהבתקופתההחמהאתהרואה'תני:מרגליות:ובמהדורתובכתה"יבמילואה.שהלבנה

11בוראברוךאומרבטהרתוהרקיעואתבסידורןומזלותבמסילותםכוכביםבתקופתה

12.ואין ספק שזאת הגירסה עיקר(שם),בראשית'

במשמרותיהןכוכביםבטהרתהלבנהבתקופתהחמה'הרואההרי"ף:גירסתאתלפרשישוכן.4

וכפי שכתב שם בתוספתא כפשוטה.12

'בורא' במקום 'עושה' והיינו הך. ואף זו מוכיחה שנוסח הברכה 'עושה בראשית'.11

כפשוטה(תוספתאיסודשוםאיןזושלגירסהליברמןהגר"שכתבוכברוילנא.ובד'בד"קכך10

).109עמ'ברכות

.148עמ'א,–תשל"בנדרמיםמקיציהילדסהיימר,מהד'9

זוהי תוספת מאוחרת מאיזה מגיה.8

סמוך לפני רש"י. רש"י פנה אליו בשאלה, עי' אור זרוע הל' ר"ה סי' ער"ה.7

מהד' מ"י – סי' א, הלכות ברכות פ"ט עמ' פט.6
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שהיאעניינה'בטהרתה'–הרי"ף)מדפיבמג,(ברכותבראשית'עושהברוךאומרבעתםמזלות

לראב"יהאשכולבספרז"ל:מרבותינורביםגירסתוזאתמיד.שיתבארוכפיביותר,מאירה

רבינו,הרי"ף)(עלרא"התר"י,,יד)ט,(ברכותרא"ש,קמו)(א,ראבי"הריא"ז,רי"ד,,אב"ד 1314

ב"ריהודהר'(פי'ריבב"ן,תפט)עמ'ראשון,שערסוףארבע,שלשולחןא;יד,בראשית(עה"תבחיי

ור"ד אבודרהם.יג, ח"ב, קד טור ב)(תולדות אדם וחוה, נתיב, רבינו ירוחםבנימין על הרי"ף)

אונקלוסותרגם,י)כד,(שמותָלטַֹהר'ַהָּׁשַמיִםּוְכֶעֶצם'לשוןריבב"ן:פירש'בטהרתה'ולשון.5

במחברתוסרוקבןמנחםוכ"כוצלול'.ברור'לשוןרש"י:פירשפיוועלְלָבִרירּו,ְׁשַמּיָאּוְכִמְחזֵי

פירשמה)פט,(תהיליםִמַּגְרָּתהָלָאֶרץְוִכְסאֹוִמְּטָהרֹו,ִהְׁשַּבָּתהכתובועלצחות'.'ענין'טהר':

וכוונתוָלטַֹהר',ַהָּׁשַמיִםּוְכֶעֶצםוכמוֵטיֲהָראדמתרגמינןצהריםכמוזריחתו,–'ִמְּטָהרֹורש"י:

שם:ובתרגוםג),(טז,ָצֳהָריִםְּבתֹו�ִצֵּל�ַכַּליִלִׁשיִתיְפִליָלה,ֲעׂשּוֵעָצהָהִביִאיבישעיהולכתוב

ִהְׁשַּבָּתלושהיהמלכותוהודזַּכּותֹו–ִמֳּטָהרֹו'ִהְׁשַּבָּתרד"ק:פירשבתהיליםושםֵטיֲהָרא.ְּבגֹו

.(איוב לז, כא)'אותו.... ּוִמְטָהר ֵׁשם ַהּזַּכּות, וכן: ּוְכֶעֶצם ַהָּׁשַמיִם ָלטַֹהר, ְורּוַח ָעְבָרה ַוְּתַטֲהֵרם

כמהבזה'ישהגר"א:בשםנועםובאמריורא"ש.רי"ףכגירסתהגיהבבבליהגר"אובהגהות

בחציכשנשלמהר"לבטהרתהלבנהפירושו:דהכיאמרורבינומיושב.ואינופירושים,

15.החודש'

דהיינוובהירותה,זריחתהבשיאהלבנהפירושהבטהרתה'ש'לבנהשמענוהנ"למכל

בשלמותה, ו'טהרתה' מקבילה ל'תקופתה'.

גרסווכן.ואורהתוקפהבמלואשהלבנהבגבורתה','לבנהשבדפוסיםהבבלינוסחכוונתוזו.6 16

האדםמתורתנראה(וכןיוסף.בנימוקיחביבאיוסףורבינושמג)(רוקחמורמייזאאלעזררבינו

17).)2הלפנינויובארפואה,(עניןלרמב"ן

אך לבי מהסס שמא חלו בו ידיים כי שאר ראשוני ספרד גרסו 'בטהרתה' כרי"ף.17

).1הערהתקלז(עמ'רבהבויקראמרגליותר"מוכ"כ16

וכפיברוריםדבריותחילתבשלמות'.היאאימתילידעגדולהחכמהלזה'שצריךבהמשך:ושם15

כוונתוואםעניינו.אדעלאוכו',גדולהחכמהשצריךדבריוסוףאךדעת.לאדםהחונןברוךשביארנו.

ט"ו,לילכלולאהמירבית,לשלמותהשהגיעההמדוייקתבשעהאלאהלבנהעלמברכיםשאין

מנליה? ואם כן רק אסטרונומים מצווים לברך. וצ"ע.

.138עמ'14

מ"ב').'עושהשגרס(אלא52עמ'א,אויערבך,מהד';85עמ'א,אלבק,מהד'13
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'במלאתה','בתקופתה',גירסאות:חמשמצאנוהלבנה'את'הרואהשבעניןבידינועלה.7

שאזהחודשבחצימלאהכשהיאהלבנהאחד:ועניינן'בכדורה',ואף'בגבורתה''בטהרתה',

מאירה במלוא חזקה, תוקפה, טהרתה וגבורתה, ונראית ככדור.

שיטת הרמב"ם.3

כתב הרמב"ם:.1

ִּבְתִחַּלתֶׁשַהְּתקּוָפהְוֶעְׂשִרים,ֶׁשִּלְׁשמֹונֶהַהַּמְחזֹורֶׁשִּלְתִחַּלתנִיָסןְּתקּוַפתְּביֹוםַהַחָּמהֶאתָהרֹוֶאה

ַהְּלָבנָהְּכֶׁשַּתְחזֹרְוֵכןְּבֵראִׁשית. עֹוֶׂשהְמָבֵר�ַּבּבֶֹקר,ְרִביִעיְּביֹוםאֹוָתּהְּכֶׁשרֹוֶאה–ְרִביִעיֵליל

ּכֹוָכבָּכלְּכֶׁשּיְַחזְרּוְוֵכןַלָּדרֹום;ְו�אַלָּצפֹון�אנֹוָטהִתְהיֶהְו�אַהחֶֹדׁש,ִּבְתִחַּלתָטֶלהַמּזָלִלְתִחַּלת

ְוֵכןַלָּדרֹום;ְו�אַלָּצפֹון�אנֹוֶטהיְִהיֶהְו�אָטֶלה,ַמּזָלִלְתִחַּלתַהּנְִׁשָאִריםַהּכֹוָכִביםֵמֲחֵמֶׁשתְוכֹוָכב

(הל'ְּבֵראִׁשיתעֹוֶׂשהְמָבֵר�ֵמֵאּלּו,ֶאָחדָּכלַעל–ַהִּמזְָרחִמְּקֵצהעֹוֶלהָטֶלהַמּזָלֶׁשּיֵָרֶאהֵעתְּבָכל

.ברכות י, כ)

ולא–ַהחֶֹדׁשִּבְתִחַּלתָטֶלהַמּזָלִלְתִחַּלתַהְּלָבנָהְּכֶׁשַּתְחזֹרבראשית''עושהשמברךז"להרבדעת.2

החמהאת'הרואהבכס"מ:וכתבבחודש.בט"ובתקופתה-במלאתה-בטהרתה-בגבורתה-בכדורה

ונפלהמחזורוהדרשניןכ"חכלאבייאמרבתקופתה...חמההרואהת"רהרואה...פרקוכו'.

רבינופירשההברייתאושארבגמרא.ע"כארבעאנגהידתלתאבאורתאבשבתאיניסןתקופת

במסילותםוכוכביםוכו'טלהמזללתחלתהלבנהכשתחזורהינובגבורתהדלבנהזודרךעל

היינו וכן כשיחזרו כל כוכב וכו' ומזלות כסדרן היינו וכן בכל עת שיראה מזל טלה עולה...'.

גרמישלבמחזוריםעוסקתשהברייתאופירשמחתינהומחתאבחדאהרמב"םלפירושו:פירוש.3

אזיהבריאה,בזמןהראשוןלמקומוחוזרבברייתאהמוזכרשמימיגרםכלכאשר–השמים

חוזרת'...החמה:הרמב"ם)(עלמנוחרבינוכתבהחמהבעניןבראשית.למעשהזכרמברכים

בראשית'.עושהלברךתקנוולפיכךהעולםבריאהבתחילתבהשהיתהנקודהבאותהלהיות

עלהיצירהבתחילתברקיעהיווהמזלות'...שהכוכביםהברייתא:המשךאתפירשבזהוכיוצא

דאמרו'והאהברכה:בטעםהחזו"אוכ"כבראשית'.עושהמברךהכיומשוםזה,סדורדרך

כר'כרחךעלהיינוד',לילבתחלתנופלתניסןשלכשהתקופההחמהעלדמברךבנט,ברכות

תלייתמ"מטלה,תוךתרמ"בז"טכדיהקפתהדהתחילהואע"גהעולם,נבראדבניסןיהושע

עמ'קלח,ס"סר"ה(או"ח,מברכינן...'ד'ליללתחלתתחלתהולזכרוןד'.לילבתחלתהיתההחמה
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.רלד)

ְּכֶׁשַּתְחזֹרְוֵכן–'וכן'כתבופיסקהפיסקהכלועלהברייתא,שארז"להרבפירשהדרךזוועל

ַהּכֹוָכִביםֵמֲחֵמֶׁשתְוכֹוָכבּכֹוָכבָּכלְּכֶׁשּיְַחזְרּוְוֵכןַהחֶֹדׁש...ִּבְתִחַּלתָטֶלהַמּזָלִלְתִחַּלתַהְּלָבנָה

משום–ַהִּמזְָרחִמְּקֵצהעֹוֶלהָטֶלהַמּזָלֶׁשּיֵָרֶאהֵעתְּבָכלְוֵכןָטֶלה...ַמּזָלִלְתִחַּלתַהּנְִׁשָאִרים

שבמברכיםכשם–בתקופתה'חמה'הרואהבפירושתלוישהכלנמצאאחד.עניןהכלשלדעתו

זוהיוהמזלות.הכוכביםהלבנה,בעניןכךשנה,לכ"חאחתהראשוןלמקומהבשובההחמהעל

שיטת הרמב"ם.

נוסחת הקדמונים ופירושיהם.4

המיוחסיםהדבריםאתגרסלאמהקדמוניםאישהגאונים,תקופתסוףעד–לדעתזאתאולם,

בתלמוד שלפנינו ל'אביי'.

זכרואיןבלבדהברייתאלשוןהובאה),3ו-1(בהנ"לנוסחאותיובשתיגדולות,בהלכות.1

היהלאכרמב"ם,הברייתאאת,גדולותהלכותבעלהביןאילולאביי.המיוחסיםלדברים 18

סותם את דבריו.

מבוארבראשית'.עושהכןגםמברכיםתמוזתקופתביוםהשמש'ועל:צ)(עמ'רס"גבסידור.2 19

שלא גרס את הפירוש המיוחס לאביי.

יברךתוקפהותכליתכוחהבזמןהשמשהרואה'וכן:קכו)(עמ'נתןברבישלמהרבינובסידור.3 20

והמזלותהכוכביםשרואהמיוכןתמוז.תקופתבפרקיהיהוזהבראשית'.עושהאמ"ה'בא"י

אלארס"ג,לדבריקרוביםדבריובראשית''.עושהאמ"ה'בא"ימברךובמערכםבסידורם

גרסשלאמבוארבהמשך.ויתבארתמוז'.'תקופתכתבורשב"ןתמוז',תקופת'יוםכתבשרס"ג

את המיוחס לאביי.

רבאמרכסדרן...בירושלמי:ומזלותכוכביםבתקופתה,חמה'הרואה:חננאלרבינולשוןוזו.4 21

).1055(תתט"זד'–למניינם)965(תשכ"וד'21

הסבוריםוישממרוקו.שמוצאוהסובריםישהרי"ף.אחרסמוךהאומות,למנין12ה-המאהתחילת20

שמוצאו מארם צובה. ככל הנראה פעל גם במצרים.

).942(תש"בד'–למניינם)882(תרמ"בד'19

למניינם).840(ת"רד"אשנתסביבפעלקיירא.שמעוןרבינו18
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שלשהשהיובעתהגשמיםימים...בימותשלשתולאחרהגשמיםבימותדאיתמרהדא–הונא

בעתעליהןלברךצריכיןהעתאותהכוכבים,ולאבהםחמהנראתהולאמעונניםימים

כ"חהמחזורבתחלתבתקופתהחמההרואהשאומרמיישלא.העת,זווזולתישיתראו.

בריאתה(ב)[כ]תחלתשבתיבכוכבארבענגהידתחלתהבאורתאניסןשלהתקופהשנופלת 2223

'. מבואר שלא גרס את הדברים המיוחסים לאביי בתלמוד אלא פירוש הוא ששמע.

פי'וכו'.בתקופתהולבנהחמההרואה'ת"ר::חמה)(ערךבערוךכתביחיאלב"רנתןרבינו.5 24

שבתיבכוכבד'לילבתחילתניסןשלהתקופהשנופלתכ"חמחזורבתחילתבתקופתהחמה

בעתהגשמיםבימות–כסדרןומזלותוכוכביםבתקופתהחמהאחר:פירושברייתה.כתחילת

בעתעליהןלברךצריכיןהעתאותהכוכבים.ולאבהןחמהנראתולאמעונניןימיםג'שהיו

ולאחרהגשמיםבימותאמרדאתהדאהונארבאמרירושלמי:לא.העתזאתוזולתישיתראו,

.(איוב לז, כא)שלשה ימים, שנאמר ְוַעָּתה �א ָראּו אֹור, ָּבִהיר הּוא ַּבְּׁשָחִקים'

שרשםוכפילאבייהמיוחסאתגרסשלאנלמדמדבריווגםר"ח,מפירושלקוחיםהערוךדברי

אביי.אמרהויואימתהגירסאלוהיהלאחמהערך'בערוךבגליונו:אייגרעקיבארבינוהגאון

25.וע"ש דכתב ב' פירושים על חמה בתקופתה'

לאביי.המיוחסאתהזכירולא)4בלעיל(הובאכצורתההברייתאאתהביאהרי"ף.6

השניהפי'ואילווהשו"ע,הטורדעתושכןכפרש"יהראשוןשהפי'הגרי"בכתבשבערכיןבהפלאה25

הערוךרבינושכתבהאחרפי'לכאורה'והנהעוד:וכתבובשו"ע.בטורנזכרולאבהגמי"ירקהוזכר

הראשון...כלשוןאיתמרבפירושהרישנין...כ"חכלאבייאמרלהדיא...איתאבגמראשהריפליאה

בטורהפרישהלעומתוהגמרא'.עליחלוקדהיאךטובאביאורצריךרבינו...שכתבאחרהפי'ובכן

דעתהואשבערוךהשניוהפי'הבבלי,פירושהםאביידבריחלוקים:שהתלמודיםסברדרכ"ט,או"ח

עמ'(ח"אהלוייוסףרבימהד'בערוךוראיתיהפירושים.שניאתסוברשהטורלומרוצידדהירושלמי,

ע"פפירשהשניובפי'לאביי,כוונתושאומר'מי'ישומש"ככבד'גרסשר"חעבבהערהשכתבצט)

דבריאלאלפניהם.שהיוהמשובשיםהספריםבשלהעניןלסוףירדוולאכפרישה.והואהירושלמי,

הגרעק"א אמת וסרה תמיהת הגרי"ב. והעובדה שדברי 'אביי' חסרים בכל הקדמונים עד רש"י תוכיח.

למניינם).11ה-(המאהרש"ילפניסמוךהרי"ףבימי24

בהערהמצגרהר"דשכתבוכפי,58עמ'א,ראשוניםשלבתורתןוכ"הבדבריו,הנכוןהסדרכך23

הפוך.הסדרמצגרבמהד'זאתועם.110

צ"ל כתחלת, וכ"ה בערוך שיובא בסמוך. ויש לתמוה שבערוך השלם כתוב 'בתחילת'.22
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למיוחסזכרואיןכצורתה,הברייתאהובאה)4ב(כנ"לאב"דלראב"יהאשכולבספראף.7 26

לאביי.

באולאהברייתאלאחרשלפנינו:מזושונהגירסההיתהז"להקדמוניםשלעינילמדיםנמצאנו.8

הדברים המיוחסים לאביי.

נוסחת הראשונים ופירושיהם.5

נראהוכןהרי"ד.בפסקיהובאווכן,שלפנינורש"יבפירושלראשונההוזכרו'אביי'דברי.1 2728

מפירוש רבינו יהונתן מלוניל.

שמפורשכתבולאאךשניםכ"חשללמחזורשהכוונהשפירשוהראשוניםמןישזאת,לעומת.2

ובאבודרהםבמכתםירוחםברבינוברא"ה,,רכט)(או"חבטורבתר"י,ברא"ש,כךבתלמוד.כן

לאביי, וכן דעתי נוטה.. אפשר שגרסו כגירסת הדפוסים, ואפשר שלא גרסו את המיוחס 29

בגבורתהולבנהבתקופתהחמה'כרואההכרע:איןהרפואה)(עניןהאדםבתורתהרמב"ןמלשון.3

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

גירסתם,היתהשכךומסתברהברייתא,גוףאלאהביאולאוהנמ"יהרוקחהראבי"ה,.4

תקופתשנהועשריםשמונהשלמחזורשלסוףהואידוע'דברובתר"י:בסתם.כךפירשהרא"ש29

וכשרואהבבקרלמחררביעיבליללעולםוהואברייתהבתחילתשםהיהאשרלמקוםחוזרתניסן

בתלמוד.כתובהיהלאאךידועאמנםהיהשפירושםקצתומשמעבראשית'.עושהמברךהחמה

איןפניםכלעלמדבריו.שציטטווישכרמב"ם,פירשווהאבודרהםהטורהמכתם,ר"י,הרא"ה,

בדבריהם זכר לכך שאביי פירש כך בהדיא.

והטורהרא"שא)טעמים:מכמהוזאתלרש"י,באמתאינושלפנינורש"יפירוששמאלפקפקיש28

'הרביבשםרש"יפירושאתהביאירוחםרבינוב)כדרכם.שלאפירושו,הזכירולאאךכרש"יפירשו

שלמה','הרביוצ"להיאט"סואוליכן.כותבהיהלאברש"יכןגרסואילולרי"ד,בודאיוכוונתוישעיה'

אחתפעםרקבספרומופיעשלמה'–'רבינוועודמקום.בכל'רש"י'מכנהוירוחםרבינוכירחוקזהאך

כפרש"ישפירשהרי"דג)מכאן.חוץבספרומוזכרלאישעיה'ו'הרביח"י),כג,נתיב(מישרים,

שלפנינו לא ייחס את הדברים ל'מורה' (רש"י) כדרכו.

.1חלהלןתובארש"ילשון).1040-1105(תתס"הד'–ת"תד'27

יהודהרביהנשיאמחיבוריקיצוראלאאינוהאשכולשספרהיטבבאראלבקר"שביארבהקדמתו26

מברצלונה (סמוך אחרי הרי"ף). וממוצא דבר שמענו שכך היתה גירסת ר"י ברצלוני.
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ושהמיוחס לאביי ופירוש רש"י שלפנינו לא היה לפניהם.

ככלרובלפנישהיההתלמודבנוסחהיולאלאבייהמיוחסיםשהדבריםלמדיםנמצאנו.5

ר"ירשב"ן,רי"ף,הערוך,בעלנתןרבינוחננאל,רבינורס"ג,גדולות,הלכותרבותינו:

הטורים,בעלר"יהרא"ש,שגםואפשרוהנמ"י.הרוקחבעלראבי"ה,אב"ד,ראב"יברצלוני,

להוכיחאיןפניםכלועללאביי,המיוחסאתגרסולאהמכתםובעלירוחםרבינורא"ה,תר"י,

שגרסוהו.

מאחראךלאביי.המיוחסאתשגרסאפשרברור.דברנדעלאהרמב"םשללגירסתובאשר.6

שגרסיותרנראהומדוייקות,עתיקותכללבדרךהיוהרמב"םשלעינישהגירסאותוידוע

הפירושיםכאחדהברייתאאתפירשאלאבתלמוד,לפניוהיהלאלאבייוהמיוחסכקדמונים

בר"ח ובערוך.

קביעת נוסח הברייתא, ופירוש 'חמה בתקופתה' ומקורו.6

בבבליכךהגירסה.עיקרשכךברורנראה–ִּבְתקּוָפָתהַהְּלָבנָהְוֶאתִּבְתקּוָפָתּהַהַחָּמהֶאתָהרֹוֶאה.1

,ש"ח)(ונציהבה"גשמעוני,בילקוטבירושלמי,וכ"השלפנינו,ארבעהמתוךידכתביבשני

.)3ובהערה1ב(כנ"לובמכתםבמאיריבערוך,

ֵאל,ְּכבֹודְמַסְּפִריםַהָּׁשַמיִםְלָדִוד.ִמזְמֹורַלְמנֵַּצַחלשמש:ביחסבמקראתקופהלשוןמצאנווהנה.2

ָּבֶהם.אֶֹהלָׂשםַלֶּׁשֶמׁשִמֵּליֶהם.ֵתֵבלּוִבְקֵצהַקָּום,יָָצאָהָאֶרץְּבָכלָהָרִקיַע...ַמִּגידיָָדיוּוַמֲעֵׂשה

ְקצֹוָתם,ַעלּוְתקּוָפתֹומֹוָצאֹו,ַהָּׁשַמיִםִמְקֵצהאַֹרח.ָלרּוץְּכגִּבֹוריִָׂשיׂשֵמֻחָּפתֹו,יֵֹצאְּכָחָתןְוהּוא

.(תהילים יט, א-ז)ְוֵאין נְִסָּתר ֵמַחָּמתֹו

שכוחועוצמה,תוקףלשוןְותּוְקֵּפיה,שם:בתרגוםלְתקּוָפתֹו.באשרמצאנופירושיםשני.3 30

במחברתוסרוקאבןיעקבבןמנחםפירשוכןממנו.להיסתרואיןהעולםבכלמורגשהשמש 31

ַויְִהי;ב)י,(אסתרּוגְבּוָרתֹוָתְקּפֹוַמֲעֵׂשהְוָכל;יז)יא,(דניאלַמְלכּותֹוָּכל'ְּבתֶֹקף'תקף':ערך

ַעלּוְתקּוָפתֹומנחםשלדעתמכאןהם'.ואומץחוזקענין–כג)כד,ב,(דבה"יַהָּׁשנָהִלְתקּוַפת

ְקצֹוָתם כיוצא בהם, ועניינו החמה בתוקפה ועוצמתה.

).980או970(תש"מאותש"לד'–למניינם)920(תר"פד'31

זהתרגוםלמניינם.והשביעיתהששיתבמאהכלומראחריו,ומידהתלמודתקופתבסוףבא"יחובר30

הינו הפירוש הקדום ביותר לספר תהילים הנמצא בידינו.
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תרומהכמונוספתשהתי"וכתבלמנחםבתשובותיולברטבןהלוי(דונש)אדוניםואולם.4 32

הכתובוענין,ה)א,(איובַהִּמְׁשֶּתהיְֵמיִהִּקיפּוִּכיַויְִהיכמווסיבובהקפהלשוןופתרותנומה,

שמוצאו בקצה השמים במזרח ומקיף והולך עד קצה מערב.

מןכמותוקף,מלשוןתקופהיאמרתקףמןכיאף'...מנחם:אתהצדיקבהכרעותיותםורבינו.5

לשוןכיתקופה,פתרוןיכוןוכהקבורה...קברמןגבורה,גברמןמלוכה,מלךומןצרופה,צרף

ִּבגְֻבָרתֹוַהֶּׁשֶמׁשְּכֵצאתְואֲֹהָביואַֹרח,ָלרּוץְּכגִּבֹוריִָׂשיׂשככתובבשמשנמצאותוקףגבורה

להיותבשחרישובמבואו,בעתלערב,כחוככלותכיוגבורתו,תקפומעשהוזה.לא)ה,(שופטים

תקופה.תשובתונקראכןועלולגבורתו,לתקפולשובותוקףוגבורהכחולהחליףמוצאו,נכון

מוצאוהשמיםמקצהכחו,ותשהזקיןאמשכיגם–אַֹרחָלרּוץְּכגִּבֹוריִָׂשיׂשהמשורראמרולכן

גםיעמודבחזקתוכיתקפו,למעטהיהמאשריחסרולאקצותםעלוגבורתוותקופתובמזרח

הראשוןלאיתנהושבהחוזרתלהיותהגיעבעתַהָּׁשנָהִלְתקּוַפתַויְִהיוכן...לעולם.גםהיום

33.כאשר היה...'

הריקצה'.אלמקצהסבובוהקפת–ְקצֹוָתםַעל'ּוְתקּוָפתֹושם:בפירושורש"יזקנודעתכןלא.6

ְּתקּוַפתָהָאִסיף,ְוַחגִחִּטים;ְקִצירִּבּכּוֵריְל�,ַּתֲעֶׂשהָׁשֻבעֹתְוַחגהכתוב:ועלכדונש.שפירש

הבאה.השנהבתחלתהשנה,בחזרתשהיא–ַהָּׁשנָה'ְּתקּוַפתרש"י:פירשכב)לד,(שמותַהָּׁשנָה

ְּתקּוַפת – לשון מסיבה והקפה'. וכן פירשו ראב"ע, רד"ק והמאירי בתהילים.

ַעלּוְתקּוָפתֹוהכתובבלשוןמקורהִּבְתקּוָפָתּהַהַחָּמהֶאתָהרֹוֶאהרבותינושלשוןברורוהנה.7

הברייתא,אתכןיפרשועוצמהתוקףלשוןהמפרשהכתוב:לשוןכפתרוןופירושהְקצֹוָתם,

והמפרש לשון הקפה וסיבוב יפרש אף הוא את הברייתא כיוצ"ב.

ושמפורשבחודש,בט"ווכוחהתוקפהבשיאשהלבנהפירושהבתקופתה'ש'לבנהביארנווכבר.8

'בגבורתה''בטהרתה','במלאתה',נוסחאותמשארגםכןומוכח.)2ב(לעילבירושלמיכן

כךהגדולים,המאורותשניעלאחדיםודבריםאחתבשפהדיברהוהברייתאומאחרו'בכדורה'.

עי' שם כל דברי ר"ת ז"ל.33

).990(תש"ןד'–למניינם)920(תר"פד'32
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34.יש לנו לפרש 'חמה בתקופתה': כאשר החמה בשיא תוקפה וגבורתה

ִּבְתקּוָפָתּה–בחייורבינור"תרשב"ן,רי"ף,סרוק,בןמנחםרס"ג,בה"ג,שיטת.7

לשון תוקף ועוצמה

תמוזתקופתביוםהשמש'ועלבסידורו:רס"גשכתבכפיהקדמוניםשיטתהיתהוכזאת.1

השמששבובשנההארוךהיוםהואתמוזתקופתיום.)2ד(לעילבראשית'עושהג"כמברכים

הצפוניהארץכדורבחציהנמצאלמתבונןבשמיםבמהלכהביותרהגבוההלנקודהמגיעה

עניינה'בתקופתה'רס"גשלדעתהריהגרגוריאני).הלוחלפיביוני21ה-לרובאו20(ה-

שהלבנהלדעתו,ִּבְתקּוָפָתהַהְּלָבנָהפירושספקללאוכך.המירביתועוצמתהבתוקפהשהחמה 35

שלמה ומאירה ביותר.

'בא"ייברךתוקפהותכליתכוחהבזמןהשמשהרואה'וכן:קכו)(עמ'רשב"ןבסידורהואוכן.2

.)3ד,(כנ"לתמוז...'תקופתבפרקיהיהוזהבראשית'.עושהאמ"ה

ֱא�ִהיםַוּיֹאֶמרהכתובעלמקומות.בשניבחיירבינוהמכונהאשרבןיהודהרבינופירשוכן.3 36

ְוָׁשנִיםּוְליִָמיםּוְלמֹוֲעִדים,ְלאֹתֹתְוָהיּוַהָּליְָלה;ּוֵביןַהּיֹוםֵּביןְלַהְבִּדילַהָּׁשַמיִם,ִּבְרִקיַעְמאֹרֹתיְִהי

בוקרשלשמעבקריאתלישראלאותותשהםכתב: '...ועודיד)א,בראשיתעה"ת(פירושו

ברכתבחיובגםהכוכבים.צאתעםשמצותהערבשלשמעוקריאתהחמה,הנץעםשמצותה

פרקבברכותרז"לדרשווכןבראשית.עושהברוךלברךאדםשחייבתמוזבתקופתהשמש

בעתםומזלותבמשמרותםוכוכביםבטהרתה,ולבנהבתקופתהחמההרואה'ת"ר:הרואה:

אומר ברוך עושה בראשית'.

).1340(ק'ה'בסביבות–למניינם)1255(ט"וה'36

סיוםלשוןשּוְתקּוָפתֹוהרי–קצּה'אלוסופהמוצאה,השמים'מקצהתרגם:בתהיליםשםרס"ג35

וסיבוב.הקפהלשוןכמפרשיםוזההשנה'.'בסוףכב)לד,(שמותַהָּׁשנָהְּתקּוַפתתרגםוכךוסוף,

ויתכןנק"ף.משורשהקפהולשוןתק"ף,משורשעוצמהלשוןאמת:הפירושיםששנישדעתוואפשר

לומר שלדעת רס"ג פשוטו של מקרא כפי שתרגם, ועם זאת בלשון רבותינו עניינה תוקף ועוצמה.

'בתוקפן'יצירתן'.וכשעתבתוקפן,אותן'הרואהליברמן:הגר"שפירש34עמ'כפשוטהבתוספתא34

בקנהעוליםהדבריםואיןהראשון,אתהסותראחרפירושהואיצירתן''כשעתאךכדברינו,היינו

אחד.
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השמשאתהרואהכגוןהרבה,ברכותלוישהראות'חושארבע':שלב'שולחןכתבושוב

37.ראשון, עמ' תפט)(סוף שערבתקופת תמוז שיש לברך עליו ברוך עושה בראשית'

'ביוםמברךלרס"גאחד:בהבדלרס"גכשיטתהםבחייורבינורשב"ןשדברילהעירויש.4

כלומרתמוז','בתקופתשמברךבחייורבינורשב"ןדעתאךבשנה,הארוךהיוםתמוז',תקופת

ביוםדוקאלאואךהשנה,ימותלשארביחסהמירביבגובהההשמשכאשרהקיץבשיא

יודהשרס"גויתכןשבועות.כמהבמשךלברךאפשרבחייורבינושלרשב"ןומסתברהתקופה.

שניתן לברך כמה ימים לפני ואחרי יום התקופה.

המאירי:מנחםרבינושהזכירמפרשיםהיששיטתהיאבחייורבינורשב"ןרס"ג,שלזושיטה.5

שיטתגםזוהי)3-4ו;6(דלעילשנתבארמהולפיבבהירותה'.בתקופתה–מפרשים'ויש

בה"ג, רי"ף, ר"ת ומנחם בן סרוק.

בפירושוהמפנה–טורתר"י,רא"ש,רמב"ן,רי"ד,רמב"ם,רש"י,שיטת.8

ִּבְתקּוָפָתּה כלשון הקפה וסיבוב

אחרת,בדרךלפרשהיומוכרחיםוסיבובהקפהלשוןִּבְתקּוָפָתּההמפרשיםזאת,לעומת.1

תלייתשעתהיאהיקפה,לתחלתשםחוזרתשהיאמקום–'בתקופתהשלפנינו:רש"יוכפירוש

שבסוףניסן,תקופתשל–שניםושמונהעשריםכלולשמש...להקיףהתחילהומאזהמאורות,

המאורות,תלייתבשעתנופלתתקופהלהיותחמהשלגדולמחזורכשחוזרושמונה,עשרים

שבאותהרביעי,לילשלראשונהשעהשם–שבתאירביעי...לילתחלתשעההיאבשבתאי

לעשריםשניםושמונהמעשריםאלארביעיליללתחלתבאהשאינהמאורות...נתלושעה

לתקופהבאההגדולמחזורובראשהלילה,לתחלתבאהקטןמחזורכלבראששנים,ושמונה

השמשוסיבובהיקףעניינהש'תקופה'מבואר.ב)נט,(ברכותרביעי'לילתחלתשהואהראשונה

וכךדונש.וכפירוש),6ו(לעילובתהיליםהתורהעלרש"יוכדבריהראשון,למקומההחוזרת

).3-4(דכנ"לובערוךבר"חאחדבפירושמובא

ִּבְתקּוָפָתּהשפירשמינמצאלאלפניו:דונששלימיואחריחלההמפנהשנקודתיראהוהרואה.2 38

).990(תש"ןד'–למניינם)920(תר"פד'38

תמההתורהבפירושובהערתורבינו'.לשיטתחברולאמקורמצאתי'לאשעוועל:רח"דהעירושם37

וכתב שצ"ל 'תקופת ניסן'. ובמח"כ לא ראה סידור רס"ג, ולא עמד על דברי הקדמונים.
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וסיבובהקפהמלשוןִּבְתקּוָפָתּההמפרשיםאחריוואילוועוצמה,תוקףלשוןאלאשבברייתא

שניאתדונש,לאחרסמוךשפעלו,והערוךר"חבדברימוצאיםשאנווהראיהורבו.הלכו 3940

הקפהמלשוןהמאוחרוהפירושכמנחם,ועוצמהתוקףמלשוןהקדמוןהפירושפירושים:

וסיבוב כדונש.

–לברטבןהלוי(דונש)אדוניםר'שלימיולפנישפעלוז"לשהקדמוניםאיפוא,נתבאר,.3

כמנחם.ותוקף,עוצמהלשון'תקופתה'פירשו–רשב"ןגאון,סעדיהרבגדולות,הלכותדהיינו

מפרשיםוהחלוהברייתא,בהבנתמפנהחל,דונשבעקבותמכן,שלאחרבדורותאך 41

תםרבינורי"ף,דוגמת–מהראשוניםרביםכןפיעלואףוהקפה.סיבובלשון'תקופתה'

ורבינו בחיי – נקטו כפירוש הקדמון.

דחיית שיטת רש"י ורמב"ם.9

נראותהןכאשראחד:עניינןִּבְתקּוָפָתּהַהְּלָבנָהְוֶאתִּבְתקּוָפָתּה,ַהַחָּמהֶאתשָהרֹוֶאהבידינועלה.1

ָהָרִקיַעְוֶאתשבירושלמיהברייתאהמשךעניןוכךותוקפן.טהרתןבהירותן,כוחן,בשיא

ְּבֵטָהרֹו, שרואה את השמים

דבריעםאחדבקנהעולהשאינוזובהלכהורמב"םרש"ישלפירושםאתלדחותעלינוומעתה.2

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

אתפירשִּבְתקּוָפָתּה,ַהַחָּמההרישאאתלהבנתובהתאםשרמב"ם,)4-6(גלעילנתבארוכבר.3

לשיטתוכיוכן','וכן...כתבכןועלשונים,שמיםגרמישלבמחזוריםכעוסקתכולההברייתא

החודש,באמצעלברךשישמורהגירסאותיה,בכלהברייתא,לשוןואולםאחד.עניןהכל

לשיטתואילולעיל.שנתבארה–ִּבְתקּוָפָתּהַהְּלָבנָה–העיקריתהגירסהלפיהואשכןובודאי

הרמב"ם מברך בתחילת החודש. הרי לך שאי אפשר להעמיד את דברי הרמב"ם.

כלומרִּבְתקּוָפָתּה,ַהְּלָבנָהעלדיברשבתחילהבירושלמי,הדבריםסדרהיטביובןומעתה.4

ָּברּו�אֹוֵמר:ְּבִחּדּוָׁשּהַהְּלָבנָהֶאתָהרֹוֶאהאחריו:ומידהחודש,באמצעובבהירותהבשלמותה

אפשר שהיו חכמי לשון שקדמו לדונש שפירשו את המקראות בדרך זו, ויתכן שלפניו לא נשמע41

כזאת.

למניינם.11ה-במאהרש"י,לפניסמוךהרי"ף,בימי40

).1055(תתט"זד'נפטרלמניינם),965(תשכ"וד'39
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ִּבְתקּוָפָתּהַהְּלָבנָהעלהברכהא)ומשלימים:שוניםענייניםשנילפנינו–כלומרֳחָדִׁשים.ְמַחֵּדׁש

באמצע החודש, והברכה לרואה את ַהְּלָבנָה ְּבִחּדּוָׁשּה בתחילת החודש.

וואלףהגר"זהמופלאלחכםישראלארץתורתשעריבספרמצאתיזאת,כלכתביואחרי.5

פכ"גרבהובויקראִּבגְבּוָרָתּה.ַהְּלָבנָההנוסחבבבלי–ִּבְתקּוָפָתּהַהְּלָבנָה'ְוֶאתז"ל:רבינוביץ

שאזהחודשבאמצעדהיינוהניגוד,בשעתאותהשרואהאחד:עניןוהכלבכדורה','הלבנה

וגםִּבְתקּוָפָתּה,ַהְּלָבנָהזומסכתבתחלתזהוכעיןגבורתו.בתוקףואורההשלימותבעצםכדורה

בתקופתדהיינוִּבְתקּוָפָתּה,ַהַחָּמהעניןנמידהכינראהזהולפיממש.החודשבאמצעהעניןשם

לר'המיוחסארבעשלשלחןבספרמצאנווכןוחומה.אורהחוזקעצםהואהזהדבזמןתמוז

עושהברואךעליולברךשישתמוזבתקופתהשמשאת'הרואהשכתבא'שערסוףבחיי

ז"ל.הרבבפימבואריםדברינוכלהנה.)20עמ'ב,ט,ברכות(ירושלמיבראשית''

בהיותואמת,אינוזהשמחזורוהואשנים,לכ"חאחתזאתברכהלברךשלאישגדולטעםועוד.6

אתתואםשאינובדיוקיום365.25שלהיוליאניתהחמהשנתכלומרשמואל,תקופתעלבנוי

אשרדודבידז"לזינצהייםדודיוסףרביהגאוןבזהשקדמניומצאתיהאסטרונומית.המציאות

כ"חדכלשמואלתקופתעלמיוסדזהחשבוןכו'.שניםכ"חכלכו'בתקופתהחמה'הרואהלו:

כרבקיימ"לאנןאמנםבתחלה,שםהיתהאשרהמקוםאלחוזרהחמהד'לילבתחלתשנים

עברונותוכלשיהיה.יוםבאיזהרקד'ביוםכללתליאולאמחזור,הוהשניםי"טדכלאדא

ביןמחלוקתאיןובאמתעברונות.ובספריברמב"םכמבואראדאדרבתקופתעלמיוסדשלנו

שמואל לרב אדא רק שמואל נקט החשבון בקירוב.

והואבנימן,משאתלהרבזההוקשהוכברשנים.כ"חכלהחמהעללברךנהגואיךקשהוא"כ

תרצוכברדהתםמספיק,זהאיןולע"דיהושע.כרביותקופותבשניםכר"אקיימ"לדהאתירץ

בנקודהשהחמהעלבראשיתמעשהעושהנברךאיךאבללברא,במחשבהדעלהאמתדשניהם

הגדולהבכנסתועייןהוה.לבטלהברכהוא"ככלל.אמתשאיננויודעיםואנחנוהראשונה

בוחזרשבכנה"גפיעלאףהוא,דמה"טוודאיונראהלברך.נהגולאמדינותשבכמהשכתב

.(ברכות מהדורה בתרא)כשראה דברי הרב משאת בנימן'

7.
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הלכה למעשה.10

דוקאלאובחייולרבינוהתקופה,ביוםמברךשלרס"גמכיוןאךעיקר.בחייורבינורס"גדברי.1

אלא בימי הקיץ הארוכים, צריך לבאר את הדבר הלכה למעשה.

זו ַהֶּדֶר� יְִׁשָּכן אֹור ועל פיה הכל מיושר ולשון 'חמה בתקופתה' נהירה..2

אתפירשומעטיםבתקופתה',חמה'הרואהבעניןכרמב"םשנקטוהראשוניםמןישאמנםואם

'הרואה את הלבנה' כמוהו.

בית הבחירה למאירי ברכות נט, ב

עושהברוךאומרכסדרןומזלותבמשמרותםכוכביםבתקופתהולבנהבתקופתהחמההרואה

והואשנהכ"חשלמחזורתחלתשלניסןתקופתביוםשרואההואבתקופתהחמהועניןבראשית

נתלושבהראשונהלנקודהחוזרתחמהגדולמחזורבסוףר"לזושבשעהגדולמחזורהנקרא

תקופהוכלחדשיםלג'מג'תקופותד'שבכלידועוהדברד'לילבתחלתוהואמתחלההמאורות

שהואשניםלד'ונמצאתשעותל'שנהבכלדחייתהנמצאתומחצהשעותז'חברתהאחרנדחית

שניםלד'שניםמד'שבכלמפניקטןמחזורונקראימיםה'שהםשעותק"כשמששלקטןמחזור

משמששהואשבתאימהלךבתחלתתחלהבאהשהיאתחשובואםהלילהבתחלתתקופתובאה

מהלכןוסדורימיםלראשיכשנ"ץוחל"םלילותראשיחל"םכצנ"שחשבוןותדערביעיבתחלת

קטניםמחזוריםז'בויששניםכ"חשלגדולומחזורבמכווןזהחשבוןבידךיעלהצמח"ןכל"ש

ורביעיז'יוםבתחלתושלישיב'יוםבתחלתהשניתחלתד'בתחלתבנקודתההיתההראשוןואם

סוףשהואושמיניו'יוםבתחלתושביעיג'יוםבתחלתוששיג'יוםבתחלתוחמשיוה'יוםבתחלת

כ"ח בתחלת יום ד' שהיא הנקודה הראשונה וי"מ בתקופתה בבהירותה.

עדייןנוטהשאינוטלהמזללתחלתבנקודתהוחדשחדשבכלכשחוזרתבתקופתהלבנהוענין

לכלנראיתשהיאבשעהוהואבחדושהלבנהגורסיןוישהחדשסוףשלרגעוהואלדרוםאולצפון

מה'כוכבכלכשהשלימובמשמרותםוכוכביםלדרוםאולצפוןנטתהשכברפיעלאףתחלה

הואבעתםומזלותדרכיהןאתשמכירלמיטלהמזלתחלתכנגדוחזרומהלכןהנשאריםכוכבים

בנקדה שטלה עולה מצד המזרח שהוא המצוייר בשכל בראש העגלה:
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ספר אבודרהם ברכת הראייה השבח וההודאה

עושהאמ"הבא"ימברךבעתםומזלותבמשמרותםכוכביםבטהרתהלבנהבתקופתהחמההרואה

בראשית.

ספר הרוקח הלכות ברכות - המשך סימן שמג

הרואה חמה בתקופתה ולבנה בגבורתה וכוכבים במסילותם ומזלות כסדרן אומר עושה בראשית.

גם ר"י מלוניל בפירוש על הרי"ף גרס 'ומזלות בעתם'.

רבינו יהונתן מלוניל על הרי"ף מסכת ברכות (לפי דפי הרי"ף) דף מג עמוד ב

התחילהומאזהמאורותתליתשעתוהיאהקפתה,מתחלתשםחוזרתשהיאמקוםבתקופתה,חמה

מחזורשחוזרכ"ח,שבסוףניסןתקופתכלשנים,כ"חכלבתקופתהחמהאימתיולשמש.להקיף

גדול של חמה להיות התקופה נופלת כשעת תליית המאורות, היא שעת תחילת ליל רביעי....

ומזלות בעתם, נודע לחכמי הכוכבים זמני המזלות אימתי הן חוזרין למקום שהיו בבריאת עולם.

רא"ה

ימיבששתמתחלתןשהיובמקוםהיוםשהןהוייתןבתחלתאותן'שרואההרא"ה:מלשוןנראהוכן

בראשית בשעה שניתלו ברקיע, והוא ידוע לחכמי העבור באי זה זמן חוזרין למקומן הראשון'.

צפנת פענח ברכות י, יח

משוםבלבנהזמןחשבוןדליכאוהאבתקופתהלבנהדנקטבירושלמיעייןכו'.הלבנהכשתחזורוכן

הך דר"ה ד' כ"ה ע"א דפעמים בא בארוכה ופעמים בא בקצרה ע"ש:

הראי"ה קוק בבני קדם ורב האי גאון
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***************************

פירוש הברייתא:

רבינו מנוח הזכיר פירוש ר"ח

הזכירו רש"י:  רבינו מנוח,

לא הזכירו: הגהות מיימוניות, רא"ש, טור,
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