
 נא לשמור על קדושת הגליון

 ברכת החמה
שעות זמניות הם שעות " (זמניות"לכתחילה יש לומר את ברכת החמה מזריחת החמה ועד סוף שלוש שעות 

במידה ולא אמרתם את ).  את הזמן מזריחת השמש ועד לשקיעת החמה12-פרופורציונליות כאשר מחלקים ל

  ).לאחר זריחת החמה" זמניות"שש שעות (ניתן לומר את הברכה עד לחצות היום , הברכה עד למועד זה

  .וכדאי לאומרה בנוכחות קהל גדול ככל האפשר, יש לומר את הברכה לאחר תפילת שחרית

  . מזרחכשהפנים מופנות לכיוון יש לומר את ברכת החמה 

, ַהְלֽלּוהּו ָכל ַמְלָאָכיו: ַהְלֽלּוהּו ַּבְּמרֹוִמים, ַהְללּו ֶאת ְיָי ִמן ַהָּׁשַמִֽים, ַהְללּוָיּה

ַהְלֽלּוהּו ְׁשֵמי : ַהְלֽלּוהּו ָּכל ּֽכֹוְכֵבי אֹור, ַהְלֽלּוהּו ֶׁשֶֽמׁש ְוָיֵרַֽח: הּו ָּכל ְצָבָאיוַהְלֽלּו

: ִּכי הּוא ִצָּוה ְוִנְבָרֽאּו, ְיַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְיָי: ְוַהַּמִֽים ֲאֶׁשר ֵמַעל ַהָּׁשָמִֽים, ַהָּׁשָמִֽים

  1:לֹא ַיֲעבֹורָחק ָנַתן ְו, ַוַּיֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעֹוָלם

 :אך אין להסתכל עליה בעת אמירת הברכה, יש להצמיד את הרגליים ולהסתכל על השמש לפני אמירת הברכה

  :עֵֹׂשה ַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית, ֱאלֵֹהֽינּו ֶמֶֽלְך ָהעֹוָלם, ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי

 :ְּיָמֽנּו ְוִהִּגיָעֽנּו ִלְזַמן ַהֶּזהֶׁשֶהֱחָיֽנּו ְוִק, ֱאלֵֹהֽינּו ֶמֶֽלְך ָהעֹוָלם, ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי

: ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו ַמִּגיד ָהָרִקֽיַע, ַהָּׁשַמִֽים ְמַסְּפִרים ְּכבֹוד ֵאל: ַלְמַנֵּצַֽח ִמְזמֹור ְלָדִוד

ְּבִלי , ֵאין ֽאֶֹמר ְוֵאין ְּדָבִרים: ְוַלְֽיָלה ְלַלְֽיָלה ְיַחֶּוה ָּדַֽעת, יֹום ְליֹום ַיִּבֽיַע ֽאֶֹמר

: ַלֶּׁשֶֽמׁש ָׂשם ֽאֶֹהל ָּבֶהם, ְּבָכל ָהָֽאֶרץ ָיָצא ַקָּום ּוִבְקֵצה ֵתֵבל ִמֵּליֶהם: ְׁשָמע קֹוָלםִנ

, ִמְקֵצה ַהָּׁשַמִֽים מֹוָצאֹו: ָיִׂשיׂש ְּכִגּבֹור ָלרּוץ ֽאַֹרח, ְוהּוא ְּכָחָתן יֵֹצא ֵמֻחָּפתֹו

ֵעדּות , ּתֹוַרת ְיָי ְּתִמיָמה ְמִׁשֽיַבת ָנֶֽפׁש: ְוֵאין ִנְסָּתר ֵמַחָּמתֹו, ּוְתקּוָפתֹו ַעל ְקצֹוָתם

ִמְצַות ְיָי ָּבָרה ְמִאיַרת , ִּפּקּוֵדי ְיָי ְיָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחי ֵלב: ְיָי ֶנֱאָמָנה ַמְחִּכֽיַמת ֶּפִֽתי

ֶּנֱחָמִדים ַה: ָצְדקּו ַיְחָּדו, ִמְׁשְּפֵטי ְיָי ֱאֶמת, ִיְרַאת ְיָי ְטהֹוָרה עֹוֶמֶֽדת ָלַעד: ֵעיָנִֽים

ְּבָׁשְמָרם , ַּגם ַעְבְּדָך ִנְזָהר ָּבֶהם: ּוְמתּוִקים ִמְּדַבׁש ְוֽנֶֹפת צּוִפים, ִמָּזָהב ּוִמַּפז ָרב

ַאל ִיְמְׁשלּו , ַּגם ִמֵּזִדים ֲחׂשְֹך ַעְבֶּדָֽך: ִמִּנְסָּתרֹות ַנֵּקִֽני, ְׁשִגיאֹות ִמי ָיִבין: ֵעֶֽקב ָרב

ְיָי , ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶנֽיָך: י ִמֶּפַֽׁשע ָרבְוִנֵּקֽיִת, ָאז ֵאיָתם, ִבי

  2:צּוִרי ְוגֲֹאִלי

עֵֹׂשה , ֶעְזִרי ֵמִעם ְיָי: ֵמַֽאִין ָיבֹוא ֶעְזִרי, ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים, ִׁשיר ַלַּמֲעלֹות
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, ִהֵּנה לֹא ָינּום ְולֹא ִייָׁשן: ָינּום ׁשְֹמֶרָֽךַאל , ַאל ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלָֽך: ָׁשַמִֽים ָוָֽאֶרץ

ְוָיֵרַֽח , יֹוָמם ַהֶּׁשֶֽמׁש לֹא ַיֶּכָּֽכה: ְיָי ִצְּלָך ַעל ַיד ְיִמיֶנָֽך, ְיָי ׁשְֹמֶרָֽך: ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל

ֵמַעָּתה ְוַעד ,  ּובֹוֶאָֽךְיָי ִיְׁשָמר ֵצאְתָך: ִיְׁשמֹר ֶאת ַנְפֶׁשָֽך, ְיָי ִיְׁשָמְרָך ִמָּכל ָרע: ַּבָּלְֽיָלה

  3:עֹוָלם

ַהְלֽלּוהּו , ַהְלֽלּוהּו ִּבְגבּורָֹתיו: ַהְלֽלּוהּו ִּבְרִקֽיַע ֻעּזֹו, ַהְללּו ֵאל ְּבָקְדׁשֹו, ַהְללּוָיּה

, ַהְלֽלּוהּו ְּבתֹף ּוָמחֹול: ַהְלֽלּוהּו ְּבֵנֶֽבל ְוִכּנֹור, ַהְלֽלּוהּו ְּבֵתַֽקע ׁשֹוָפר: ְּכרֹב ֻּגְדלֹו

ּכֹל : ַהְלֽלּוהּו ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעה, ֽלּוהּו ְּבִצְלְצֵלי ָׁשַֽמעַהְל: ַהְלֽלּוהּו ְּבִמִּנים ְוֻעָגב

  4:ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּוָיּה

? ְוֵאיַמת ֲהֵוי. אֹוֵמר ָּברּוְך עֹוֵׂשה ְבֵראִׁשית,  ָהרֹוֶאה ַחָּמה ִבְתקּוָפָתה:ָּתנּו ַרָּבָנן

ְּבאּוְרָּתא , ה ְּתקּוַפת ִניָסן ְּבַׁשְּבָתִאיָלְוָנְפ, זֹורַוֲהַדר ַמֲח, ח ְׁשִנין" ָּכל כ:ָאַמר ַאַּבֵיי

  5:ַנְגֵהי ַאְרַּבע, ִדְתַלת

: ָיֵאר ָּפָניו ִאָּתֽנּו ֶסָֽלה, ֱאלִֹהים ְיָחֵּנֽנּו ִויָבְרֵכֽנּו: ַלְמַנֵּצַֽח ִּבְנִגינֹת ִמְזמֹור ִׁשיר

: יֹוֽדּוָך ַעִּמים ֻּכָּלם, יֹוֽדּוָך ַעִּמים ֱאלִֹהים: ָךְּבָכל ּגֹוִים ְיׁשּוָעֶתֽ, ָלַדַֽעת ָּבָֽאֶרץ ַּדְרֶּכָֽך

: ּוְלֻאִּמים ָּבָֽאֶרץ ַּתְנֵחם ֶסָֽלה, ִּכי ִתְׁשּפֹט ַעִּמים ִמיׁשֹר, ִיְׂשְמחּו ִויַרְּננּו ְלֻאִּמים

ּו ֱאלִֹהים ְיָבְרֵכֽנ, ֶאֶֽרץ ָנְתָנה ְיבּוָלּה: יֹוֽדּוָך ַעִּמים ֻּכָּלם, יֹוֽדּוָך ַעִּמים ֱאלִֹהים

  6:ְוִייְראּו אֹותֹו ָּכל ַאְפֵסי ָֽאֶרץ, ְיָבְרֵכֽנּו ֱאלִֹהים: ֱאלֵֹהֽינּו

ֶׁשּלֹא ָעָׂשֽנּו ְּכגֹוֵיי , ָלֵתת ְּגֻדָּלה ְליֹוֵצר ְּבֵראִׁשית, ָעֵלֽינּו ְלַׁשֵּבַֽח ַלֲאדֹון ַהּכֹל

ְוגֹוָרֵלֽנּו ְּכָכל , ָׂשם ֶחְלֵקֽנּו ָּכֶהםֶׁשּלֹא , ְולֹא ָׂשָמֽנּו ְּכִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה, ָהֲאָרצֹות

ַוֲאַנְֽחנּו ּכֹוְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּומֹוִדים . ֶׁשֵהם ִמְׁשַּתֲחִוים ְלֶהֶֽבל ְוָלִריק, ֲהמֹוָנם

, ֶׁשהּוא נֹוֶטה ָׁשַמִֽים ְויֹוֵסד ָֽאֶרץ. ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ִלְפֵני ֶמֶֽלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים

, הּוא ֱאלֵֹהֽינּו ֵאין עֹוד. ּוְׁשִכיַנת ֻעּזֹו ְּבָגְבֵהי ְמרֹוִמים, ַׁשב ְיָקרֹו ַּבָּׁשַמִֽים ִמַּמַֽעלּומֹו

ִּכי ,  ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום ַוֲהֵׁשבָֹת ֶאל ְלָבֶבָֽך:ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרתֹו, ֶאֶֽפס זּוָלתֹו, ֱאֶמת ַמְלֵּכֽנּו

  7:ֵאין עֹוד, ִמַּמַֽעל ְוַעל ָהָֽאֶרץ ִמָּתַֽחתַּבָּׁשַמִֽים , ְיָי הּוא ָהֱאלִֹהים
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ְלַהֲעִביר ִּגּלּוִלים ִמן , ִלְראֹות ְמֵהָרה ְּבִתְפֶאֶֽרת ֻעֶּזָֽך, ְוַעל ֵּכן ְנַקֶּוה ְּלָך ְיָי ֱאלֵֹהֽינּו

ָׂשר ִיְקְראּו ְוָכל ְּבֵני ָב, ְלַתֵּקן עֹוָלם ְּבַמְלכּות ַׁשַּדי, ְוָהֱאִליִלים ָּכרֹות ִיָּכֵרתּון, ָהָֽאֶרץ

ִּכי ְלָך ִּתְכַרע , ַיִּכֽירּו ְוֵיְדעּו ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל. ְלַהְפנֹות ֵאֶלֽיָך ָּכל ִרְׁשֵעי ָֽאֶרץ, ִבְׁשֶמָֽך

ְוִלְכבֹוד ִׁשְמָך ְיָקר , ְלָפֶנֽיָך ְיָי ֱאלֵֹהֽינּו ִיְכְרעּו ְוִיּֽפֹלּו. ִּתָּׁשַבע ָּכל ָלׁשֹון, ָּכל ֶּבֶֽרְך

. ְוִתְמלֹוְך ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד, ִויַקְּבלּו ֻכָּלם ֲעֵליֶהם ֶאת עֹול ַמְלכּוֶתָֽך. ִיֵּתֽנּו

 ְיָי ִיְמלְֹך :ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתָֽך, ּוְלעֹוְלֵמי ַעד ִּתְמלֹוְך ְּבָכבֹוד, ִּכי ַהַּמְלכּות ֶׁשְּלָך ִהיא

ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיָי ֶאָחד , ְך ַעל ָּכל ָהָֽאֶרץ ְוָהָיה ְיָי ְלֶמֶֽל: ְוֶנֱאַמר8:ְלעָֹלם ָוֶעד

 9:ּוְׁשמֹו ֶאָחד
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