ברכת החמה
לכתחילה יש לומר את ברכת החמה מזריחת החמה ועד סוף שלוש שעות "זמניות" )שעות זמניות הם שעות
פרופורציונליות כאשר מחלקים ל 12-את הזמן מזריחת השמש ועד לשקיעת החמה( .במידה ולא אמרתם את
הברכה עד למועד זה ,ניתן לומר את הברכה עד לחצות היום )שש שעות "זמניות" לאחר זריחת החמה(.
יש לומר את הברכה לאחר תפילת שחרית ,וכדאי לאומרה בנוכחות קהל גדול ככל האפשר.
את ברכת החמה יש לומר כשהפנים מופנות לכיוון מזרח.

אָכיו,
רוֹמיםַ :ה ְל ֽלוּהוּ ָכל ַמ ְל ָ
ַה ְללוּיָהַּ ,ה ְללוּ ֶאת יְ ָי ִמן ַה ָשּׁ ַמֽיִםַ ,ה ְל ֽלוּהוּ ַבּ ְמּ ִ
וֹכ ֵבי אוֹרַ :ה ְל ֽלוּהוּ ְשׁ ֵמי
ָר ַֽחַ ,ה ְל ֽלוּהוּ ָכּל ֽכּ ְ
ַה ְל ֽלוּהוּ ָכּל ְצ ָבאָיוַ :ה ְל ֽלוּהוּ ֶשׁ ֶֽמשׁ וְ י ֵ
יְה ְללוּ ֶאת ֵשׁם יְ ָיִ ,כּי הוּא ִצוָּה וְ ִנ ְב ָרֽאוּ:
ַה ָשּׁ ָמֽיִם ,וְ ַה ַמּֽיִם ֲא ֶשׁר ֵמ ַעל ַה ָשּׁ ָמֽיִםַ :
1
ַעבוֹר:
ָתן וְ לֹא י ֲ
עוֹלםָ ,חק נ ַ
ידם ָל ַעד ְל ָ
ַע ִמ ֵ
ַויּ ֲ
יש להצמיד את הרגליים ולהסתכל על השמש לפני אמירת הברכה ,אך אין להסתכל עליה בעת אמירת הברכה:

אשׁית:
ֹשׂה ַמ ֲע ֵשׂה ְב ֵר ִ
עוֹלם ,ע ֵ
אַתּה ְי ָיֱ ,אל ֵֹהֽינוּ ֶמ ֶֽל ְך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ
יעֽנוּ ִלזְ ַמן ַהזֶּה:
עוֹלםֶ ,שׁ ֶה ֱח ָיֽנוּ וְ ִקיְּ ָמֽנוּ וְ ִה ִגּ ָ
אַתּה יְ ָיֱ ,אל ֵֹהֽינוּ ֶמ ֶֽל ְך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ
ֽיע:
ָדיו ַמ ִגּיד ָה ָר ִק ַ
וּמ ֲע ֵשׂה י ָ
ַצּ ַֽח ִמזְ מוֹר ְל ָדוִ דַ :ה ָשּׁ ַמֽיִם ְמ ַס ְפּ ִרים ְכּבוֹד ֵאלַ ,
ַל ְמנ ֵ
ֽיע ֽא ֶֹמר ,וְ ַלֽיְ ָלה ְל ַלֽיְ ָלה יְ ַחוֶּה ָדּ ַֽעתֵ :אין ֽא ֶֹמר וְ ֵאין ְדּ ָב ִריםְ ,בּ ִלי
יוֹם ְליוֹם י ִַבּ ַ
וּב ְק ֵצה ֵת ֵבל ִמ ֵלּ ֶ
ָצא ַקוָּם ִ
קוֹלםְ :בּ ָכל ָה ֽאָ ֶרץ י ָ
ִנ ְשׁ ָמע ָ
יהםַ ,ל ֶשּׁ ֶֽמשׁ ָשׂם ֽא ֶֹהל ָבּ ֶהם:
מוֹצאוֹ,
ָשׂישׂ ְכּ ִגבּוֹר ָלרוּץ ֽא ַֹרחִ :מ ְק ֵצה ַה ָשּׁ ַמֽיִם ָ
וְ הוּא ְכּ ָח ָתן י ֵֹצא ֵמ ֻח ָפּתוֹ ,י ִ
ֽיבת נ ֶ
ימה ְמ ִשׁ ַ
תּוֹרת יְ ָי ְתּ ִמ ָ
קוּפתוֹ ַעל ְק ָ
וּת ָ
ְ
ָֽפשֵׁ ,עדוּת
צוֹתם ,וְ ֵאין ִנ ְס ָתּר ֵמ ַח ָמּתוַֹ :
ירת
קּוּדי יְ ָי יְ ָשׁ ִרים ְמ ַשׂ ְמּ ֵחי ֵלבִ ,מ ְצוַת יְ ָי ָבּ ָרה ְמ ִא ַ
ֽימת ֶפּ ִֽתיִ :פּ ֵ
ֶא ָמנָה ַמ ְח ִכּ ַ
יְ ָי נ ֱ
עוֹמ ֶֽדת ָל ַעדִ ,מ ְשׁ ְפּ ֵטי ְי ָי ֱא ֶמתָ ,צ ְדקוּ י ְ
הוֹרה ֶ
יִראַת יְ ָי ְט ָ
ֵעינָֽיִםְ :
ֶח ָמ ִדים
ַח ָדּוַ :הנּ ֱ
צוּפים :גַּם ַע ְב ְדּ ָך ִנזְ ָהר ָבּ ֶהםְ ,בּ ָשׁ ְמ ָרם
תוּקים ִמ ְדּ ַבשׁ וְ נֽ ֶֹפת ִ
וּמ ִ
וּמ ַפּז ָרבְ ,
ָהב ִ
ִמזּ ָ
ַקּ ִֽני :גַּם ִמזּ ִ
ֵע ֶֽקב ָרבְ :שׁ ִגיאוֹת ִמי י ִָביןִ ,מנִּ ְס ָתּרוֹת נ ֵ
ֵדים ֲחשׂ ְֹך ַע ְב ֶדּ ָֽך ,אַל יִ ְמ ְשׁלוּ
ֶֽיך ,יְ ָי
יִהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶה ְגיוֹן ִל ִבּי ְל ָפנ ָ
ֽיתי ִמ ֶפּ ַֽשׁע ָרבְ :
יתם ,וְ ִנ ֵקּ ִ
ִבי ,אָז ֵא ָ
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צוּרי וְ ג ֲֹא ִלי:
ִ
ֹשׂה
ִשׁיר ַל ַמּ ֲעלוֹתֶ ,א ָשּׂא ֵעינַי ֶאל ֶה ָה ִריםֵ ,מ ֽאַיִ ן יָבוֹא ֶעזְ ִריֶ :עזְ ִרי ֵמ ִעם יְ ָי ,ע ֵ
 1תהילים קמח ,פסוקים א-ו.
 2תהילים יט.
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ישׁן,
יִתּן ַלמּוֹט ַר ְג ֶל ָֽך ,אַל יָנוּם שׁ ְֹמ ֶר ָֽךִ :הנֵּה לֹא יָנוּם וְ לֹא יִ ָ
ָאָ ֶרץ :אַל ֵ
ָשׁ ַמֽיִם ו ֽ
ָר ַֽח
ַכּ ָֽכּה ,וְ י ֵ
יוֹמם ַה ֶשּׁ ֶֽמשׁ לֹא י ֶ
ֶֽךָ :
שׁוֹמר יִ ְשׂ ָר ֵאל :יְ ָי שׁ ְֹמ ֶר ָֽך ,יְ ָי ִצ ְלּ ָך ַעל יַד יְ ִמינ ָ
ֵ
וּבוֹא ָֽךֵ ,מ ַע ָתּה וְ ַעד
ֶ
את ָך
ַפ ֶשׁ ָֽך :יְ ָי יִ ְשׁ ָמר ֵצ ְ
ַבּ ָלּֽיְ ָלה :יְ ָי יִ ְשׁ ָמ ְר ָך ִמ ָכּל ָרע ,יִ ְשׁמֹר ֶאת נ ְ
3
עוֹלם:
ָ
ֽיע ֻעזּוַֹ :ה ְל ֽלוּהוּ ִבּ ְגבוּר ָֹתיוַ ,ה ְל ֽלוּהוּ
ַה ְללוּיָהַּ ,ה ְללוּ ֵאל ְבּ ָק ְדשׁוַֹ ,ה ְל ֽלוּהוּ ִבּ ְר ִק ַ
וּמחוֹל,
ֵֽבל וְ ִכנּוֹרַ :ה ְל ֽלוּהוּ ְבּתֹף ָ
שׁוֹפרַ ,ה ְל ֽלוּהוּ ְבּנ ֶ
ָ
ֻדלוַֹ :ה ְל ֽלוּהוּ ְבּ ֵת ַֽקע
ְכּרֹב גּ ְ
רוּעה :כֹּל
ַה ְל ֽלוּהוּ ְבּ ִמ ִנּים וְ ֻעגָבַ :ה ְל ֽלוּהוּ ְבּ ִצ ְל ְצ ֵלי ָשׁ ַֽמעַ ,ה ְל ֽלוּהוּ ְבּ ִצ ְל ְצ ֵלי ְת ָ
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ַה ְנּ ָשׁ ָמה ְתּ ַה ֵלּל יָהּ ַה ְללוּיָהּ:
ימת ֲהוֵי?
אשׁית .וְ ֵא ַ
עוֹשׂה ְב ֵר ִ
רוּך ֵ
אוֹמר ָבּ ְ
קוּפ ָתהֵ ,
רוֹאה ַח ָמּה ִב ְת ָ
ָתּנוּ ַר ָבּנָןָ :ה ֶ
אוּר ָתּא
יסן ְבּ ַשׁ ְבּ ָת ִאיְ ,בּ ְ
קוּפת ִנ ָ
ָפ ָלה ְתּ ַ
ַה ַדר ַמ ֲחזוֹר ,וְ נ ְ
אַבּיֵיָ :כּל כ"ח ְשׁ ִנין ,ו ֲ
אָמר ַ
ַ
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אַר ַבּע:
ִד ְת ַלת ,נ ְַג ֵהי ְ
ָאר ָפּנָיו ִא ָתּֽנוּ ֶס ָֽלה:
יב ְר ֵכֽנוּ ,י ֵ
ַצּ ַֽח ִבּנְ ִגינֹת ִמזְ מוֹר ִשׁירֱ :אל ִֹהים יְ ָח ֵנּֽנוּ וִ ָ
ַל ְמנ ֵ
ֻלּם:
וּך ַע ִמּים כּ ָ
יוֹד ָ
וּך ַע ִמּים ֱאל ִֹהיםֽ ,
יוֹד ָ
ְשׁוּע ֶתֽ ָךֽ :
ָל ַד ַֽעת ָבּ ֽאָ ֶרץ ַדּ ְר ֶכּ ָֽךְ ,בּ ָכל גּוֹיִם י ָ
יִ ְשׂ ְמחוּ וִ ַ
וּל ֻא ִמּים ָבּ ֽאָ ֶרץ ַתּ ְנ ֵחם ֶס ָֽלה:
יר ְנּנוּ ְל ֻא ִמּיםִ ,כּי ִת ְשׁפֹּט ַע ִמּים ִמישֹׁרְ ,
בוּלהּ ,יְ ָב ְר ֵכֽנוּ ֱאל ִֹהים
ָתנָה יְ ָ
ֻלּםֶ :א ֶֽרץ נ ְ
וּך ַע ִמּים כּ ָ
יוֹד ָ
וּך ַע ִמּים ֱאל ִֹהיםֽ ,
יוֹד ָ
ֽ
6
יראוּ אוֹתוֹ ָכּל ְ
אַפ ֵסי ֽאָ ֶרץ:
ֱאל ֵֹהֽינוּ :י ְָב ְר ֵכֽנוּ ֱאל ִֹהים ,וְ יִ ְ
אשׁיתֶ ,שׁלֹּא ָע ָשֽׂנוּ ְכּגוֹיֵי
יוֹצר ְבּ ֵר ִ
ֻלּה ְל ֵ
ָע ֵלֽינוּ ְל ַשׁ ֵבּ ַֽח ַל ֲאדוֹן ַהכֹּלָ ,ל ֵתת ְגּד ָ
גוֹר ֵלֽנוּ ְכּ ָכל
ָה ֲא ָרצוֹת ,וְ לֹא ָשׂ ָמֽנוּ ְכּ ִמ ְשׁ ְפּחוֹת ָה ֲא ָד ָמהֶ ,שׁלֹּא ָשׂם ֶח ְל ֵקֽנוּ ָכּ ֶהם ,וְ ָ
וּמוֹדים
ִ
וּמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים
כּוֹר ִעים ִ
ַֽחנוּ ְ
ַאנ ְ
ֲהמוֹנָםֶ ,שׁ ֵהם ִמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים ְל ֶה ֶֽבל וְ ָל ִריק .ו ֲ
יוֹסד ֽאָ ֶרץ,
נוֹטה ָשׁ ַמֽיִם וְ ֵ
רוּך הוּאֶ .שׁהוּא ֶ
ִל ְפנֵי ֶמ ֶֽל ְך ַמ ְל ֵכי ַה ְמּ ָל ִכיםַ ,ה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
ָב ֵהי ְמ ִ
וּשׁ ִכינַת ֻעזּוֹ ְבּג ְ
וּמוֹ ַשׁב ָ
רוֹמים .הוּא ֱאל ֵֹהֽינוּ ֵאין עוֹד,
יְקרוֹ ַבּ ָשּׁ ַמֽיִם ִמ ַמּ ַֽעלְ ,
ַה ֵשׁב ָֹת ֶאל ְל ָב ֶב ָֽךִ ,כּי
ָד ְע ָתּ ַהיּוֹם ו ֲ
תוֹרתוֹ :וְ י ַ
זוּלתוַֹ ,כּ ָכּתוּב ְבּ ָ
ֱא ֶמת ַמ ְל ֵכּֽנוֶּ ,א ֶֽפס ָ
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יְ ָי הוּא ָה ֱאל ִֹהיםַ ,בּ ָשּׁ ַמֽיִם ִמ ַמּ ַֽעל וְ ַעל ָה ֽאָ ֶרץ ִמ ָתּ ַֽחתֵ ,אין עוֹד:
 3שם ,קכא.
 4שם ,קנ.
 5מסכת ברכות ,דף נט ,ב.
 6תהילים פרק סז.
 7דברים ,ד ,לט.
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לּוּלים ִמן
ֶֽךְ ,ל ַה ֲע ִביר ִגּ ִ
וְ ַעל ֵכּן ְנ ַקוֶּה ְלּ ָך יְ ָי ֱאל ֵֹהֽינוִּ ,ל ְראוֹת ְמ ֵה ָרה ְבּ ִת ְפ ֶא ֶֽרת ֻעזּ ָ
עוֹלם ְבּ ַמ ְלכוּת ַשׁ ַדּי ,וְ ָכל ְבּנֵי ָב ָשׂר י ְִק ְראוּ
ילים ָכּרוֹת יִ ָכּ ֵרתוּןְ ,ל ַת ֵקּן ָ
ָה ֽאָ ֶרץ ,וְ ָה ֱא ִל ִ
יוֹשׁ ֵבי ֵת ֵבלִ ,כּי ְל ָך ִתּ ְכ ַרע
ֵדעוּ ָכּל ְ
ֽיך ָכּל ִר ְשׁ ֵעי ֽאָ ֶרץ .י ִַכּֽירוּ וְ י ְ
ִב ְשׁ ֶמ ָֽךְ ,ל ַה ְפנוֹת ֵא ֶל ָ
יְקר
ֶֽיך יְ ָי ֱאל ֵֹהֽינוּ יִ ְכ ְרעוּ וְ יִ ֽפֹּלוּ ,וְ ִל ְכבוֹד ִשׁ ְמ ָך ָ
ָכּל ֶבּ ֶֽר ְךִ ,תּ ָשּׁ ַבע ָכּל ָלשׁוֹןְ .ל ָפנ ָ
ָעד.
עוֹלם ו ֶ
יהם ְמ ֵה ָרה ְל ָ
לוֹך ֲע ֵל ֶ
כוּת ָֽך ,וְ ִת ְמ ְ
יהם ֶאת עוֹל ַמ ְל ֶ
ֻלּם ֲע ֵל ֶ
יק ְבּלוּ כ ָ
יִתּֽנוּ .וִ ַ
ֵ
תוֹר ֶת ָֽך :יְ ָי יִ ְמל ְֹך
לוֹך ְבּ ָכבוֹדַ ,כּ ָכּתוּב ְבּ ָ
עוֹל ֵמי ַעד ִתּ ְמ ְ
וּל ְ
ִכּי ַה ַמּ ְלכוּת ֶשׁ ְלּ ָך ִהיאְ ,
ְלע ָֹלם ו ֶ
יִהיֶה יְ ָי ֶא ָחד
ֶא ַמר :וְ ָהיָה יְ ָי ְל ֶמ ֶֽל ְך ַעל ָכּל ָה ֽאָ ֶרץַ ,בּיּוֹם ַההוּא ְ
ָעד 8:וְ נ ֱ
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וּשׁמוֹ ֶא ָחד:
ְ

 8שמות ,טו ,יח.
 9זכריה יד ,ט.
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