
          

  ד"בס

   למעמד למעמדהזמנההזמנה

    ברכת החמהברכת החמה
  )8.4.09(ט "ד בניסן ערב פסח תשס"יום רביעי יה ב"שיתקיים אי
  ירושלים, העיר העתיקה, היהודיהרובע  – תלו ישיבת הכבמצפה

ראשי קהל עם ועדה מישראל , שרים, תלוראש ישיבת הכ, במעמד ובהשתתפות הרבנים הראשיים לישראל
  .תבתפוצוהקהילות היהודיות אורחים נכבדים מו

 05:26בשעה  - ותיקין - תפילת שחרית

לבנה בגבורתה וכוכבים , הרואה חמה בתקופתה: תנו רבנן
  . ברוך עושה בראשית, אומר, במסילותם ומזלות כסדרן

  )ב"ט ע"דף נ, ברכות(
היא . חמה בתקופתה היא המקום שחוזרת שם לתחילת היקפה

  .ה תלה את המאורות בבריאת העולם"שעה שהקב
  )שם, י שם"רש(

מעשרים ושמונה לעשרים  חמה בתקופתה והיא הרואה
 והתקופה בתחילת ליל רביעי כשרואה אותה ושמונה שנה

אלוקינו מלך ' אתה ה ברוך: ביום רביעי בבוקר אומר
  .עושה מעשה בראשית, העולם

  )ב"ט ס"ח רכ"או, שולחן ערוך(
  
  

  ברכת החמה נוסח תפילת
  ".רחתם סופ"י נוסח ה"עפ: נוסח אשכנז וספרד

  .ל"י נוסח רבי חזקיהו מדיני זצ"עפ: נוסח לספרדים ועדות המזרח
  .il.org.unisyn.www: ניתן להוריד את שני הנוסחים מאתרנו

  

  ברכת החמהזמני 
מעת ,  דקות לאחר הנץ החמה כשתיים וחצי:תחילת זמנה

  .שייראה עיגול השמש במלואו
  .ובדיעבד עד חצות היום,  עד סוף שלוש שעות זמניות:הסוף זמנ
  . ולאחר מכן לברך את ברכת החמהותיקין להתפלל :המנהג

  

  )י שעון קיץ"עפ( לוח הזמנים בעיר הקודש ירושלים
  )8.4.09(ט "ד בניסן ערב פסח תשס"יום רביעי י
  04:45  עלות השחר

  05:26  זמן הנחת תפילין
  06:18  נץ החמהה

  06:21  חמה החל מהשעהזמן ברכת ה
  10:02  סוף זמן אכילת חמץ
  11:21  סוף זמן שריפת חמץ

  
  "טובים מאורות שברא אלוקינו" –יצירת בכורה מוסיקלית 

ת רתושמע יצי, תלוישיבת הכ בברכת החמהבמהלך מעמד 
  ."ברכת החמה"יקלית בשם זבכורה מו

  

ה ֻכָלנוּ ְמאֹור  ִאיר ְוִנְזּכֶ ָּחָדׁש ַעל ִציֹון ּתָ   ֵהָרה ְלאֹורֹוּ
 איחוד בתי הכנסת בישראל

הארגון העולמי יחדיו עם 
של בתי הכנסת והקהילות 

 מעמידים האורתודוקסיות
, במוקד ובמרכז הפעילות

חדשים והמיזמים ההתוכניות 
את ההוויה והחוויה היהודית 

במדינת ישראל כמקור 
השראה רוחני לקהילות היהודיות בתפוצות ולכל יהודי 

  .באשר הוא שם
ה ק בעיר העתיתלוישיבת הכ ממרומי פסגת ברכת החמה

כאשר רבבות עמך בית , מול הר הבית ,ירושלים עיר הקודש
 ישראל עומדים בתפילה בכל קצות תבל ומכוונים פניהם

מהווה ביטוי נעלה לכיסופים של , לעיר הקודש בירושלים
חוייבות של עם ישראל מלוהעם היהודי לארץ ציון וירושלים 

  .למדינת ישראל בארץ ישראל
, היה עומד בחוץ לארץ יכוין את לבו כנגד ארץ ישראל. 'והתפללו אל ה

היה עומד בארץ ישראל יכוין את . "והתפללו אליך דרך ארצם": שנאמר
היה . "דרך העיר אשר בחרת' והתפללו אל ה":  כנגד ירושלים שנאמרלבו

והתפללו אל ": שנאמר, עומד בירושלים יכוין את לבו כנגד בית המקדש
  )א"ע' ברכות דף ל; ח,מלכים א(. "הבית הזה

ירושלים של ה השמש במלואה ותאיר את "כאשר תזרח אי
את נברך כולנו יחד בקול רם ונישא בכל קצות תבל , זהב

  : ונתפלל יחדיוברכת החמה
ה ֻכָלנוּ ְמֵהָרה ְלאֹורֹואֹור  ִאיר ְוִנְזּכֶ ָּחָדׁש ַעל ִציֹון ּתָ ּ.  

  

   מסביב העולםברכת החמה
ם בתי כנסת וקהילות אורתודוקסיות בישראל ובתפוצות המעונייני

מוזמנים להודיע לנו ,  מקום שהם בכלברכת החמה לקיים מעמד
ואנו נשלח להם את , il.net.actcom@unisyn: דואר אלקטרוניל

ברכת הפיוטים והתפילות של כן את נץ החמה בכל מקום בעולם והזמני 
 .ט בנוסח כל עדות ישראל" תשסהחמה

 בבתי כנסת ברכת החמה מעמד לפרסם באתר האינטרנט אתה "בכוונתנו אי
  .ובקהילות בכל רחבי העולם

  

 איחוד בתי הכנסת בישראל
Union of Synagogues in Israel 

י ָפֶניך"" ֶמׁש ְמַבְקׁשֵ ְָוִייָראוך ִעם ׁשֶ ָ י ָפֶניךּ ֶמׁש ְמַבְקׁשֵ ְָוִייָראוך ִעם ׁשֶ ָ ּ""                    ""ַלִים ַלִיםְּירוׁשָ ל עֹוָלם אֹור אֹורְּירוׁשָ ל עֹוָלםֹו ׁשֶ   ""ֹו ׁשֶ

  ברכת החמה

 Eliezer Shefferאליעזר שפר 
il.net.actcom@unisyn: mail-e 

 הארגון העולמי של בתי הכנסת
  והקהילות האורתודוקסיות

World Organization of Orthodox 
Synagogues and Communities  


