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 בן גורג'יה זצוק"ל עובדיה יוסףהעלון מוקדש לע"נ גאון עוזנו עטרת תפארת הפוסקים מרן רבנו 

רכות הראיהב הלכות

ברכה על "זיקין" בשמים. ברכת עושה מעשה בראשית ושכחו וגבורתו מלא עולם. ברכה על רעידת אדמה. רוחות חזקות הנושבות 

של מרים שבכנרת. דין הים התיכון. בחוץ. ברכה על ימים ונהרות בזמן הזה. אם מברכים על ים המלח. ברכה על ים כנרת. בארה 

 ברכה על הרים וגבעות. הברכה על הברקים והרעמים.

 

 דין ברכות הראיה

. יש כמה דברים שחז"ל תיקנו שבשעה שאדם רואה 1א

אותם יברך עליהם, והם נקראים "ברכות הראיה". והסיבה, 

כי ברגע שאדם שומע או רואה אותם הם מזכירים לו גבורת 

נו מנוח פ"י ריך לברך עליהם. )עי' לרבה' יתברך, ולכן צ

 מהלכות ברכות הי"ד(. 

 הברכה על "הזיקין"

ב. מרן בשלחן ערוך )סימן רכ"ז ס"א( כותב: על הזיקין, 

והוא כמין כוכב היורה כחץ באורך השמים ממקום למקום 

ונמשך אורו כשבט, מברכים "עושה מעשה בראשית". מה 

בהלכות ברכות  הכוכב הזה? יש שני פירושים. הרמב"ם

)פ"י הי"ד( כותב שיראה כאילו הם כוכבים שנופלים ורצים 

ממקום למקום, ופירוש שני, שאדם רואה כוכב שביט שיש 

לו כמו זנב, מברך עליו עושה מעשה בראשית. בפירוש 

הראשון הכוונה לחלקי כוכבים שנופלים ומגיעים 

                                                             
לים הגאון הגדול רבותינו הגדול הצלחה מרובה ברכתרכת: הערת המע 1

שליט"א, ובנו מורנו הגאון הגדול הרב  מאזוזח צמיוסף מורנו הרב 

בקהילות היהודיות למסע חיזוק שליט"א, לרגל צאתם  מצליח חי מאזוז

ויזכו להגדיל בארה"ב. יה"ר שחפץ ה' בידם יצלח, ובישיבות הקדושות 

 . תורה ולהאדירה

הבאנו כאן שיעור שמסר הרב שליט"א בעבר, ויודפס בעז"ה בספר 

 "תורת חיים" חלק ב'.

לאטמוספרה כאן, והם מתחככים ונעשים כמו אש בשמים. 

שר לראות את זה בכל מיני מקומות חשוכים, כמו ואפ

. הגאון היעב"ץ במור וקציעה 2"מצפה רמון" וכיוצא בזה

)רס"י רכז( מביא את הפירוש הזה, ומעיר על זה שאם זה 

הפירוש הרי זה דבר מצוי ורגיל, ועל מה יש להודות כל כך. 

ולכן הוא מסביר שהכוונה לכוכב שמתחדש באויר שהזכירו 

החוקרים שנקרא "קומיטא". והוא מסתפק שם באדם שרואה 

אותו פעם אחת לשלושים  אותו אם מברך בכל פעם שרואה

יום, כי הוא עומד שם שנים רבות. על כל פנים האחרונים 

כתבו את שני הפירושים שהזכיר הרמב"ם, ושניהם נפסקו 

להלכה, כי העיקר שאדם רואה גבורת בורא עולם וישתבח 

שמו לעד, ואין לנו הפרש בדבר הזה, אם זה כוכב שביט או 

כל הדברים האלה  שזה חלקיקי כוכבים שנופלים מהרקיע,

                                                             
היום בגלל התאורות ברחובות ובבתים קשה יותר לראות את הכוכבים.  2

לכן מה שכתוב בסימן רצג שצריך לחכות במוצאי השבת עד שייצאו 

שה כוכבים, לפעמים עד שתים עשרה בלילה ועדיין נראה שלא יצאו שלו

הכוכבים, וזה מפני האור של הרחובות שגורם שלא רואים אותם בכלל. 

אבל מי שילך למקומות חשוכים, יוכל לראות את כל הכוכבים האלה. 

ולכן היום אנשים טורחים ונוסעים במיוחד ל"מצפה רמון" לראות את 

י שהולך יברך את הברכה על הדבר הזה, שלא ילך אור הכוכבים. אבל מ

 לחנם עד שם.
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גבורתו של ה' יתברך. ולכן מברכים עליהם עושה מעשה 

 בראשית.  

 עושה מעשה בראשית או שכחו וגבורתו מלא עולם

ג. צריך לדעת, שאפשר לברך גם "שכחו וגבורתו מלא 

עולם". יש דברים שאפשר לברך עליהם עושה מעשה 

בראשית וגם שכחו וגבורתו מלא עולם, ויש דברים 

עליהם רק שכחו וגבורתו ולא מעשה בראשית.  שמברכים

מה החילוק בזה? בדברים שנראים ונשמעים למרחוק אפשר 

לברך גם שכחו וגבורתו מלא עולם, ובדברים שנראים רק 

למי שעומד בסמוך אליהם מברכים רק עושה מעשה 

בראשית. לכן הזיקין האלה שנראים למרחוק, מי שרוצה 

ו מלא עולם". אבל למשל יכול לברך עליהם "שכחו וגבורת

מי שרואה הרים יפים ומיוחדים שמברך עליהם עושה מעשה 

בראשית )ונדבר על זה בהמשך בעז"ה(, אי אפשר לברך 

עליהם שכחו וגבורתו מלא עולם, כי רק אדם שנמצא סמוך 

להרים רואה אותם ואילו מרחוק לא רואים ולא שומעים 

לבד. כך אותם, ולכן מברכים רק עושה מעשה בראשית ב

 ביאר המשנה ברורה בתחלת סימן רכ"ח )סק"א(.

 ברכה על רעידת אדמה

ד. מרן שם )סימן רכז ס"א( כותב: אם היתה רעידת אדמה, 

אדם יברך על זה עושה מעשה בראשית או שכחו וגבורתו 

מלא עולם. כתוב במשנה במסכת ברכות )בדף נ"ד ע"א( 

בהמשך  "על הזוועות אומר עושה מעשה בראשית". והגמרא

)דף נ"ט ע"א( מסבירה שזוועות זה רעידת אדמה. ופתח 

הדביר )סק"ג( כותב: לא ראיתי שמברכים עושה מעשה 

בראשית על רעידת אדמה, רק צועקים "שמע ישראל" 

בלבד. ואולי משום צער ופחד לא נותנים לב לברך את 

הברכה באותו הזמן. ראיתי ספרים שכתוב בהם סגולה 

אז את הפסוק בספר ישעיה )ו', ג'( לרעידת אדמה, לומר 

"וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש קדוש ה' צבאות מלא כל 

הארץ כבודו", שלש פעמים. והטעם לזה, כי כתוב שם )שם 

ד'(  "וינועו אמות הסיפים" ובפסוק שלפני כן כתוב "וקרא 

זה אל זה ואמר", ומהסמיכות אומרים שאם קוראים את 

שקוט הארץ בעז"ה. אבל צריך הפסוק הזה שלש פעמים, ות

לברך ברכת "עושה מעשה בראשית", או ברכת "שכחו 

וגבורתו מלא עולם". למה אפשר לברך את שתי הברכות? 

מפני שממקור הרעש עד המקום שהאדם מרגיש אותו יתכן 

שיש מרחקים אדירים, וכיון שזה בא מרחוק אפשר לברך גם 

היה רעידת שכחו וגבורתו מלא עולם. והנה כמה פעמים ש

אדמה כאן בארץ )לתפ"ץ(, אמרו שמקור הרעידה לא מכאן 

אלא במרחק של אלפי קילומטרים, כי באותו מקום היה רעש 

ובלאגן ואילו כאן בארץ לא קרה שום דבר רע ב"ה, רק 

 שמרגישים את זה. 

 רעידת האדמה מלמדת על השגחה פרטית

ה. המדענים מסבירים את ההתרחשות של רעידת האדמה, 

בורא עולם בבריאת העולם ברא את כדור הארץ, וסידר ש

אותו באופן שמתחת למעטה של חול שנמצא למעלה הניח 

כעין לוחות, והם מסודרים זה לצד זה. רק שלפעמים מתקיים 

בהם הפסוק "המביט לארץ ותרעד יגע בהרים ויעשנו" 

)תהלים ק"ד ל"ב(, שהקב"ה כביכול מביט עליהם ומהפחד 

עדים וזזים מעט, וכמו אב שמסתכל על בנו הלוחות האלה רו

בכעס והבן מפחד ונרתע מזה. וגם "צונאמי" נעשה מרעידת 

אדמה שמתרחשת בים כידוע. וזה מה שמברכים "עושה 

מעשה בראשית", שהקב"ה סידר את הלוחות האלה אחד ליד 

השני בסדר נפלא במעשה בראשית. לכן אדם צריך לדעת 

את כל איראן, לא צריך שאם בורא עולם רוצה להשמיד 

הרבה זמן ומספיק רגע אחד בלבד, "המביט לארץ ותרעד", 

וממילא כל איראן כולה מתמוטטת ברגע אחד בלבד. טיטוס 

הרשע אמר: רבונו של עולם, אני רואה שכוחך גדול רק 

בים, כי הטבעת שם את פרעה ואת סיסרא, בוא ליבשה 

יש לי ונראה את הכח שלך. אמר לו הקב"ה: בריה קלה 

ביבשה ויתוש שמה, צא ליבשה ועשה עמה מלחמה. היתוש 

הזה גמר על טיטוס, וכמו שאמרו רבותינו במסכת גיטין )דף 

נ"ו ע"ב(. לכן המביט לארץ ותרעד מלמד על כחו הגדול של 

הקב"ה גם ביבשה. אלא שבורא עולם מאריך אפו ונותן 

סבלנות, ומשחק באומות העולם. וצריך להבין כמה השגחה 
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פרטית של בורא עולם, בכל רגע ורגע שהעולם הזה קיים 

 הוא משגיח ומחייה ושומר את העולם. אלו דברים מבהילים.

 ברכה על רוחות חזקות

ו. מרן )שם( כתב שמברך עושה מעשה בראשית, או שכחו 

וגבורתו מלא עולם, על רוחות שנשבו "בזעף". והמשנה 

א רוח גדול ברורה )ס"ק ד'( כותב: ואם לא בזעף, אם הו

מברך עושה מעשה בראשית, ולא יוכל לברך על זה שכחו 

וגבורתו מלא עולם, כי שכחו וגבורתו משמע למרחקים, 

ואילו כאן הרוח חזקה ולא בזעף, לכן מברכים עושה מעשה 

בראשית בלבד. וטוב לברך תמיד על רוח סערה שאינה 

מצויה רק עושה מעשה בראשית, שבזה בוודאי יוצא ממה 

, כי אין אנו בקיאים כל כך מהו בזעף. זה דברי המשנה נפשך

ברורה. אם יש רוחות באופן שחפצים ועצים וכיוצא 

מתעופפים בחוץ, מברכים על זה עושה מעשה בראשית, 

שנאמר )תהלים קל"ה ז'( "מוצא רוח מאוצרותיו", שהקב"ה 

מוציא רוח מהאוצרות שלו ששומר על הרוחות שם. אמנם 

ת )דף ג' ע"ב( אומרת שהרוחות לעולם הגמרא במסכת תעני

לא נפסקות, ולכן אם אדם לא אמר משיב הרוח אינו חוזר, 

מפני שהעולם לא יכול להתקיים בלא רוחות. אבל מכל 

מקום כאשר הקב"ה רוצה הוא מוציא רוח חזקה מאוצרותיו 

לעולם. לפיכך כאשר יש רוחות חזקות כאלה, אדם מברך על 

ל וחומר הרוחות באמריקה זה עושה מעשה בראשית. וק

וכמה מקומות בחוץ לארץ בכלל, שמכוניות וכדומה 

מתעופפים באויר, ה' ירחם. ולא צריך שאדם ירגיש את 

הרוחות האלה, אלא מספיק שרואה מהחלון בבית את 

 הרוחות משתוללות בחוץ, יכול לברך על זה.

 ברכה על ימים ונהרות בזמן הזה

על ימים ונהרות הרים ז. מרן )בסימן רכח ס"א( כותב: 

וגבעות ומדברות, אומר "ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם 

עושה מעשה בראשית". לגבי ימים ונהרות, צריך לדעת שכל 

דבר שהשתנה המהלך שלו מששת ימי בראשית לא מברכים 

עליו כלל. לכן מרן )בסעיף ב'( כותב שלא מברכים על כל 

זכרו בפסוק הנהרות, אלא דוקא על ארבעה הנהרות שהו

י"ד( בלבד, פישון גיחון חידקל  –בפרשת בראשית )ב' י"ב 

, ודוקא כשרואה אותם במקום שלא השתנה 3ופרת בלבד

מהלכם ע"י בני אדם. הגמרא במסכת ברכות )דף נ"ט ע"ב( 

פרת אגישרא דבבל, אומר ברוך עושה אומרת "הרואה 

מעשה בראשית. והאידנא דשניוה פרסאי, מבי שבור ולעיל. 

ב יוסף אמר מאיהי דקירא ולעיל. ואמר רמי בר אבא ר

הרואה דגלת אגשרא דשביסתנא, אומר ברוך עושה 

כלומר שהיה ברור לחז"ל שנהר פרת לא השתנה בראשית". 

מאותו מקום "אגשרא דבבל" ומעלה, אבל מאותו מקום 

ולמטה שינו אותו בני אדם לדרך אחרת. ומוסיפה הגמרא 

סיים לכן גם מלמעלה לגשר אי שלאחר מכן שינו את זה הפר

אפשר לברך, ורק ממחוז שנקרא "איהי דקירי" ומעלה 

אפשר לברך )עי' ברש"י שם(. ולכן כיון שהנהרות כל הזמן 

זורמים ובדרך כלל אפשר להטות אותם, לפיכך כשיש ספק 

לא מברכים עליהם. אמנם יש כאלה אומרים שבספק אפשר 

מגדים כאן(, אבל  לברך עד שיוודע שהטו אותם )עי' בפרי

יש חולקים ואומרים שמספק לא מברכים עליהם )עי' 

במשנ"ב סק"ה ושעה"צ סק"ח וכף החיים אות ט וס' ברכת 

ה' ח"ד פ"ג הערה יג(, ולכן להלכה היום לא מברכים על 

נהרות, כיון שמטבעם יש בהם כח לפרוץ דרכים וגם דרך 

על  אנשים להטות אותם לצרכיהם האישיים, לכן אין לברך

נהרות כלל. אבל על ימים אפשר לברך עליהם, שהרי ים אין 

דרכו לפרוץ דרך חדשה אלא נשאר כמו שהוא, וסביר להניח 

שהוא לא זז ממקומו מששת ימי בראשית. אלא אם כן ידוע 

לנו שהוא ים מלאכותי, או שיש חשש שהוא לא היה מששת 

ימי בראשית, אבל סתם ים רגיל מסתבר שהוא מששת ימי 

 אשית, ולכן אפשר לברך עליו עושה מעשה בראשית.בר

 אם מברכים על ים המלח

ח. ים המלח, האם אפשר לברך עליו עושה מעשה בראשית? 

לכאורה הוא מוזכר כבר בתורה, וכמו שכתוב בפסוק 

                                                             
ואמנם הגאון המגן אברהם )סק"ג( טוען שלאו דוקא ארבע הנהרות  3

הללו, אלא גם כן נהרות כאלו גדולים כמוהם שידועים מששת ימי 

בראשית. וכך פוסק המשנה ברורה כאן )סק"ד(. אבל כמה פוסקים 

הקל, אנחנו לא מברכים רק על ארבעת חולקים על זה, לכן ספק ברכות ל

 הנהרות שכתובים בפסוק בלבד. )וע"ע בחזו"ע עמ' תסז, תע(.
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בפרשת לך לך )בראשית י"ד ג'( לגבי המלחמה של אברהם 

אבינו עם ארבעת המלכים: "אל עמק השדים הוא ים המלח". 

והוקשה לרש"י שם, איך אפשר שיהיה עמק וגם ים המלח, 

א לא ים. ועמק השדים הוא עמק שיש בו אם הוא עמק הו

הרבה שדות, ולכן אם הוא עמק של שדות איך הוא ים? 

ומתרץ רש"י שזה היה עמק השדים )שדות( בתחילה, ואחר 

כך נמשך הים לתוכו ונעשה ים המלח. נמצא שים המלח הוא 

לא ים מקורי. וכך מופיע במדרש בילקוט שמעוני )פרשת לך 

לא מקורי אלא הטיה. ולכן אין לך רמז ע"ב(, שים המלח 

צורך לפחד שיעלם ים המלח, כי ים המלח עצמו הוא לא ים 

מקורי, ואם כן אפשר תמיד להביא עוד מים לשם. גם מה 

שאומרים שזה אחד מנפלאות "הבריאה", זה לא בדיוק כמו 

שנשמע שהוא מבריאת העולם, כי אמנם המקום מפליא מאד 

א קיים מימי הבריאה ישתבח שמו בורא עולם, אבל זה ל

אלא הטיה. רק שהיא הטיה קדומה מאד, וכבר מופיעה 

בתורה. ועכ"פ בין אם נאמר שעשו אותו או שנעשה מאליו, 

זה לא דומה לדבר שנעשה מטבעו מתחילה, לפיכך אי אשר 

לברך על זה עושה מעשה בראשית. אמנם הגאון הגדול רבי 

עמוד קל"ח  בן ציון אבא שאול ע"ה בשו"ת אור לציון )ח"ב

הערה מ'( סובר אחרת ואומר שאפשר לברך על ים המלח. 

אבל להלכה נראה שלא יברך על ים המלח. ומורי רבי ע"ה 

בספר ברכת ה' )ח"ד פ"ג ה"ז( כתב שאפילו שאונקלוס 

ויונתן בן עוזיאל פירשו באופן אחר, על כל פנים כיון שזה 

ב ספק אי אפשר לברך על ים המלח. וכך גם דעת מרן הר

עובדיה ע"ה )בחזון עובדיה עמוד תסט. וכ"כ בשו"ת שבט 

הלוי ח"ט סימן מז. וכ"כ בס' הליכות שלמה פכ"ג סמ"ג בשם 

 הגרש"ז אוירבאך(. 

 ברכה על ים כנרת

ט. לעומת זה ים כנרת, אמנם לא כתוב בגמרא מפורש 

שמברכים על הים הזה, אבל אין שום הוכחה שהוא ים חדש, 

וק ומסתבר שהיה מימי בריאת וכיון שהוא מופיע בפס

העולם, מברכים עליו "עושה מעשה בראשית". אמנם יש 

-אומרים שים כנרת נמצא על קו התפר של שבר סורי

אפריקני ולכן הוא ים שנוצר ולא היה מתחילתו, אבל כיון 

שאין לה הכרח ברור, אפשר לברך. בכל פעם שמדען 

שערות מפרסם את המחקר שלו בענין מסויים, הוא בונה ה

ומפרסמים את זה, וכל אחד אומר מה שחושב ולא תמיד 

. לכן אי אפשר לסמוך על ההשערה 4צריך להתייחס לזה

שים כנרת נעשה מאוחר. וזה לא דומה לנהרות שאנחנו 

חוששים בהם שהשתנה המסלול שלהם, מפני שהמים 

בנהרות דרכם לפרוץ ולחלחל ויכול להיות שהם נעשו לאחר 

ם לא משתנים ממקום למקום וקבועים מכן, אבל המים בי

                                                             
למשל "מערת הנטיפים" שהם אומרים שהיא קיימת מליון שנה, פעם  4

שהייתי ילד קטן הלכנו עם הישיבה לשם, ואדם אחד שם אמר שעשו 

שם כאן חשבון וראו שכל ס"מ של זקיף ונטיף לוקח שנה, וכיון שיש 

מליון ס"מ שמע מינה שהמערה קיימת מליון שנה. ונטיף אחר לוקח לו 

 שני מליון שנה. וכל מיני חשבונות כאלה. אבל שמעתי וראיתי שיש כמה

קושיות על הדבר הזה, למשל אתם שיערתם לפי החריצים שיש במערה 

הזאת ומהם יורדים המים ומלחלחים את הסיד באדמה ונכנסים פנימה, 

ר שבהתחלה הכמות של הסיד היתה גדולה מאד והסדקים היו אבל אפש

 גדולים מאד, וממילא היה נעשה נטיף ביום אחד, ומה ההוכחה. ועוד מה

עם המבול שהיה שם מים בשצף קצף? כתוב בישעיה )נ"ד ט'( "כי מי נח 

 זאת לי", והרי היתה שם מחייה כמו מחיית עמלק במהירות רבה ועצומה,

חשבון?! ועוד שכל זה בהנחה שבורא עולם לא ברא וכי לקחתם את זה ב

מתחילה את מערת הנטיפים כך, כי אם לא כן השאלה לא מתחילה 

מעיקרא בכלל. וגם אם נניח שזה נעשה ברבות הימים, הרי יש כמה 

אפשרויות לזה. לכן אי אפשר להוכיח מזה כלום. זה מזכיר לי את 

שנים. אמר  5-6אתה בן הסיפור על ילד אחד שבא לכיתה, ואמר למורה: 

. הילד עשה לו חשבון כמה זמן 5-6, אתה בן 40-50לו המורה: אני בן 

לוקח לתינוק שנולד לגדול בעשרה ועשרים ס"מ, ואמר למורה: אם 

.. שנים בלבד. 5-6הגובה שלך הוא מטר ששים, לפ"ז הגיל שלך יוצא 

אשר מה התשובה לזה? הגדילה של התינוק בתחילתו היא מהירה יותר מ

הגדילה שאחרי זה. לכן גם כאן, מי סיפר להם שמערת הנטיפים גדילה 

עכשיו באותו קצב שגדלה בשעה שהתחילה לגדול?! וע"פ איזה חשבון 

המציאו את זה? לכן מעיקרא אין שום הכרח לזה, ואלו השערות שהם 

משערים, כיון שלא חייבים לתת עליהם דין וחשבון לאף אחד בעולם. 

ה על מערת הנטיפים, כתבו בשם הגאון הגדול רבי בן וגם לגבי הברכ

ציון אבא שאול ע"ה )בשו"ת אור לציון ח"ב פמ"ו סע' ס"ג( שמברכים 

על מערת הנטיפים עושה מעשה בראשית. אבל יש חולקים בזה, כי לא 

ברור כלל שהנטיפים הללו היו כך מבריאת העולם )ועי' באו"ת חשון 

 תשס"ד סימן יב(.
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במקום אחד. ובפרט המים בים הכנרת, שכל המימות מלוחים 

והמים שם מתוקים. לכן אי אפשר להמציא המצאות כאלה, 

אלא "העמד דבר על חזקתו" )נדה ב' ע"ב(, וכיון שראינו את 

ים כנרת בעינים והוא מוזכר בתורה, למה לומר המצאה 

י בראשית ואחר כך שוב נעשה כזאת שהוא נעשה בששת ימ

בשבר סורי אפריקני, אלא מעמידים הדבר על חזקתו בזה, 

ומברכים למעשה על ים הכנרת )וכ"כ בס' אור לציון ח"ב 

פי"ד תשובה מג בשם הגרב"ץ אבא שאול, ובס' הליכות 

שלמה פכ"ג סמ"ג ובס' ברכת ה' ח"ד פ"ג ס"ו, שמברכים על 

ם השחור, הים התיכון, ים הכנרת(. אותו הדבר ים סוף, הי

על כולם מברכים עליהם ברכת "עושה מעשה בראשית". 

אבל לא מברכים עליהם "שכחו וגבורתו מלא עולם", מפני 

שאי אפשר לראות אותם מרחוק אלא רק מי שסמוך אליהם, 

 ולכן מברכים רק עושה מעשה בראשית בלבד. 

וכל זה בתנאי שלא ראה שלושים יום, חוץ מהיום שראה 

ם הקודמת והיום שרואה כעת, ויש שלושים יום ביניהם בפע

 שלא ראה את הים, מברך על זה.

 בארה של מרים בים כנרת

הרב הזכיר את ים הכנרת, מה המקור  שאלה מהקהל:י. 

 לזה שהבאר של מרים נמצא בים כנרת?

רש"י בחומש בפרשת חוקת )במדבר כ"א כ'(  הרב משיב:

תוך ים כנרת. והגמרא כותב שבארה של מרים נכנס ונטמן ב

במסכת שבת )דף ל"ה ע"א( אומרת שמי שרוצה לראות 

בארה של מרים, יעלה לראש הר הכרמל ויראה בתוך ים 

כנרת מקום קטן בגודל של כברה )כלומר נפה(, והמים 

מבעבעים וגועשים באותו המקום, זה המקום של בארה של 

 מרים. וכתוב במדרשים )ויקרא רבה פרשה כ"ב סימן ד',

ובמדבר רבה פרשה י"ח סימן כ"ב( שחולים שטבלו במים 

של באר מרים התרפאו. ודבר מעניין כתוב בדברי מהרח"ו 

ז"ל )עי' בפרי עץ חיים שער הנהגת הלימוד פ"א דף פ"ה 

ע"ג ד"ה ענין( שפעם היה לומד ושוכח הרב פעמים, ואמר לו 

האר"י ז"ל: אין זמן לשכוח כי לא נשאר לו הרבה זמן להיות 

בעולם הזה, ולכן לקחו ספינה ואמר לספן ליסוע לכמה 

כיוונים בים כנרת, וכשהגיע למקום מסויים אמר לו לעצור. 

האר"י לקח כוס ומילא מים מאותו המקום, ונתן לו לשתות 

מהם. ומאז לא שכח יותר כלום. אם היום היינו יודעים איפה 

 נמצא בארה של מרים, היו סוגרים את כל בתי החולים וכל

האוניברסיטאות וכל המקומות האלה בארץ ישראל, כי הוא 

מראה לכולם את הכח של בורא עולם, אם מביאים הכוס 

מים לחולה הוא מבריא בכל גופו מיד, כי אלו מים של בארה 

של מרים שאבותינו הלכו איתה ארבעים שנה במדבר. וכי 

יתכן שיהיה יהודי אחד שיכפור ח"ו כשרואה את זה?! אין 

דם בעולם. אבל אפילו שהבאר נמצאת, אין מי שיודע שום א

איפה הבאר הזאת. אם היה אתנו רבנו האר"י ז"ל אולי היה 

עוזר לנו בזה. ומרן בבית יוסף )סימן רצ"ט( מביא דברי 

הכלבו )סימן מ"א(, שטוב לשתות במוצאי שבת מים מן 

הבאר, מפני שבארה של מרים נמצאת בים כנרת ובמוצאי 

כל הבארות, ואם אדם יזכה באותה שעה  שבת מחזרת על

. והיה מעשה 5שיבוא לו בארה של מרים במים יהיה בריא

על אדם שהיה מיוסר ומוכה שחין בידיו וברגליו, ואמר 

לאשתו במוצאי שבת שתלך לשאוב מים מן הבאר לשתות, 

וכשהגיעה לבאר ראתה תור ארוך שם. חיכתה עד שהגיע 

לה ששאבה מבארה של התור שלה, ושאבה מים. התמזל מז

מרים, אבל היא לא יודעת את זה. חזרה לבית, ובעלה כעס 

עליה: עכשיו הגעת? אני צמא. בחמתו תפס את כד המים 

וזרק אותו. כל המים המיוחדים האלה נשפכו לרצפה, אבל 

כמה טיפות עפו על הגוף שלו, ובמקומות הללו התרפא 

זה מה לחלוטין. ואם היה שותה היה מבריא בכל גופו. 

שאמרו חז"ל במסכת קדושין )מ' סע"א( "רגזן לא עלה בידו 

                                                             
חד בצרפת ירא שמים מאד ינון עמאר הי"ו, פעם קנה בית יהודי יקר א 5

עם חצר שם, והוא לא ידע שיש דבר מיוחד בבית הזה. יום אחד ראה 

בחצר קרשים ורצה לנקות ולסדר את החצר, הרים את הקרשים וגילה 

שיש מעיין שם. ויש לו בריכה בחצר שהוא ממלא אותה ממי המעיין 

ממשיכים לזרום הלאה. ובמוצאי  הזה, וכשגומר למלאות המים במעיין

שבת הוא לא שותה מים מהברז, אלא הולך למעיין הזה ושותה מים 

 משם. ואולי יזדמן לו פעם אחת שיגיע לשם מים מבארה של מרים.
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אלא רגזנותו", וזו דוגמא אחת מני רבות לזה. אדם צריך 

לדעת כלל בחיים, כמה שידבר ברוגע ינצח יותר. ולא 

הכוונה שאדם לא יענה למביישים אותו, ויש כאלה טועים 

שכיון שאסור לכעוס לכן לא עונים לאף אחד, אבל זה לא 

נכון, אדרבה כתוב בפסוק במשלי )כ"ז י"א( "ואשיבה חורפי 

דבר", צריך להשיב ולא לשתוק, אבל לענות ברוגע 

ובסבלנות, ואז אנשים יידעו שאתה צודק ודובר אמת, כי מי 

שמשקר נלחץ ומי שדובר אמת מדבר ברוגע. חז"ל שיודעים 

 מה שהם אומרים, אמרו שרגזן מרויח רק את רגזנותו בלבד.

 ברכים על הים התיכוןמה מ

יא. לגבי הים התיכון, יש מחלוקת גדולה בזה, ונסביר את 

הדברים בקצרה. כתוב במשנה במסכת ברכות בתחלת פרק 

הרואה )בדף נ"ד ע"א(: הרואה ימים ונהרות אומר ברוך 

עושה מעשה בראשית. רבי יהודה אומר, על הים הגדול 

רוך מברך ברוך שעשה את הים הגדול. ומרן השלחן ע

)בסימן רכח ס"א( כותב: על הים הגדול, והוא הים שעוברים 

בו לארץ ישראל ולמצרים, אומר "ברוך את ה' אלקינו מלך 

העולם עושה הים הגדול". הים שעוברים בו לארץ ישראל 

הוא נקרא בזמננו הים התיכון. והסיבה, כיון שזה ים מיוחד 

שנקרא שעוברים בו לארץ ישראל, לכן יש לו ברכה מיוחדת 

"הים הגדול". למשל נהר פרת שכתוב בפסוק "ועד הנהר 

הגדול נהר פרת" )יהושע א' ד'(, אף על פי שהוא קטן ונהר 

חידקל גדול ממנו, אלא שנקרא נהר גדול מפני החשיבות של 

 ארץ ישראל. וגם כאן הים הזה נקרא הים הגדול. 

אבל הרא"ש בתשובה )כלל ד' סימן ד'( מסביר שהים הגדול 

הוא ים אוקיינוס, ולא הים התיכון שעוברים בו לארץ 

ישראל ולמצרים. והפלא הוא, שמרן בכסף משנה )פ"י 

מהלכות ברכות הט"ו( כותב שבתשובת הרא"ש )כלל ד' 

סימן ד'( שהזכרנו כתוב שהים הגדול הוא ים אוקיינוס, ומרן 

זה, שזהו הים שעוברים בו לארץ ישראל  שם כותב על

ולמצרים. אבל האחרונים העירו על זה, שיש טעות דפוס 

שם, ואדרבה הרא"ש כותב שהכוונה על הים הגדול שמקיף 

את היבשות והוא ים אוקיינוס, ולא הים שמקיף ארצות שזה 

הים התיכון, ולפי זה על ים האוקיינוס מברכים שעשה את 

נחלקו הרבה אם מברכים את הברכה  הים הגדול. והפוסקים

הזאת על הים התיכון או לא. ומרן הרב עובדיה ע"ה בחזון 

עובדיה )עמוד תסז( פוסק שיברכו על הים התיכון ברכת 

"שעשה את הים הגדול". ומצד שני כמה פוסקים )עי' בכה"ח 

סימן רכח אות ה', ובס' ברכת ה' ח"ד פ"ג ס"ב וס"ה, 

ובשו"ת מנחת יצחק ח"א סימן  ובהליכות שלמה פכ"ג סכ"ט,

ק"י, ובשו"ת אור לציון ח"ב עמוד קל"ח סוף הערה מ'( 

כתבו שכיון שזו מחלוקת רבה בין האחרונים, ספק ברכות 

להקל, ולא מברכים על הים התיכון שעשה את הים הגדול. 

וגם אם נאמר שצריך לברך ברוך שעשה את הים הגדול, 

בוודאי שיוצא ידי הרי אם אדם מברך עושה מעשה בראשית 

חובה. אמנם אם היה ברור לנו הספק בזה, בוודאי שעדיף 

לברך ברכה פרטית שהיא חביבה וחשובה יותר, וכמו 

שמברכים ברכות שונות ולא ברכת שהכל נהיה בדברו על 

הכל, אבל כיון שזו מחלוקת רבה ועצומה בין הפוסקים 

האחרונים, לפיכך הם סוברים שנכון שלא לברך על הים 

התיכון ברוך שעשה את הים הגדול, אלא ברכת "עושה 

 מעשה בראשית" בלבד. 

ומרן ראש הישיבה שליט"א בספרו שו"ת בית נאמן )ח"א 

סימן כד( דן בזה, וכתב שלענין דינא יש לקיים דברי מרן 

השלחן ערוך לברך גם על הים התיכון "שעשה את הים 

ידי כל הגדול". והוא כותב שעל כל פנים מי שרוצה לצאת 

הדעות יברך על הים התיכון עושה מעשה בראשית. )וע"ע 

בספרו מגדולי ישראל ח"ג עמ' שכ"ד, ובמ"ש בהגהתו 

. ובשיעורו הנדפס בבית נאמן באו"ת ניסן תשע"ב עמ' תרנד

(. ]וע"ע . ונדפס בספר השיעור עמוד תק35הערה  28גליון 

 באו"ת אלול תשע"א עמ' תתשנט, וחשון תשע"ב עמ' קעב[.

אגב, גם אדם שנמצא בנסיעה ברכב, לא חייב לפתוח את 

החלון בשביל לברך, ומספיק שרואה בבירור את הים דרך 

 השמשה, יכול לברך על זה. 
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 ברכה על הרים וגבעות

יב. נחזור לענין. לגבי הרים וגבעות, מרן )בסימן רכח ס"ג( 

כותב: לא על כל הרים וגבעות מברך, אלא דוקא על הרים 

ונים ומפורסמים בעולם, וניכרת גבורת הבורא וגבעות מש

בהם. מה הכוונה? הרים שגם אדם שרגיל לראות הרים 

בצפון, מתפעל מההרים האדירים הללו כמו הרי אררט והרי 

, 6האלפים וכדומה, שניכר בהם גדולת ה' יתברך שמו לעד

עליהם האדם מברך עושה מעשה בראשית. )ולדעת הרב אור 

החרמון אפשר לברך. עי' בח"ב פמ"ו לציון ע"ה גם על הר 

סס"ב(. ואילו על הרים רגילים לא מברכים עליהם. אבל 

לגבי הים, מברכים בכל אופן ולא צריך ים מיוחד. מה זה 

גבעות? ראיתי כמה אחרונים שפירשו הכוונה צוקים גבוהים 

שמיתמרים לגובה. אבל יש כל מיני צוקים שנעשו ממפלי 

ם, כי כל דבר שמשתנה המהלך מים, ואי אפשר לברך עליה

 שלו לא מברכים עליהם, וכמו שאמרנו על ימים ונהרות.

 ברכה על הברק והרעם

יג. עוד כותב מרן בסימן הקודם )בסימן רכ"ז ס"א(: על 

הברקים ועל הרעמים, מברך עליהם עושה מעשה בראשית. 

ואם ירצה יאמר ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם שכחו 

. האחרונים נחלקו בזה. מורי ורבי הגאון וגבורתו מלא עולם

הרב משה לוי ע"ה סובר שמברכים על הברק רק כאשר אדם 

                                                             
בחו"ל בתונס היה הר עם שני ראשים ונראה כעין הר ע"ג הר, ואנשים  6

היו באים ממקומות אחרים לשם כדי לראות את ההר הזה. אבא שיחיה 

 גדל בעיר תונס, וכולה בנויה עם בנינים כמו כל עיר, ומעולם הוא לא

יצא מחוץ לעיר בכלל. וכאשר הלך לראות את אמא שתחיה לשידוך, 

ברכבת, והנה הרכבת יצאה מחוץ לעיר הבירה תונס נסע עם סבא ע"ה 

ואבא רואה אדמה שוממה, התפלא: מה החרבן הזה? סדום ועמורה? 

איפה הבניינים? אמר לו סבא: פעם למדת בגמרא "שדה"? הכוונה 

למקום כזה. פעם ראשונה בחיים שאבא רואה מה זה שדה וחול והרים, 

אה דברים כאלה מעולם. כי הם היו לומדים תורה כל היום, והוא לא ר

 ואפילו שהיה בגיל גדול לפני החתונה לא ידע את זה. בהמשך סבא הראה

לו את ההר הזה עם שני ראשים, ומכל העולם באים לראות את זה. אבל 

ם אבא שגר בתונס לא ראה אותו, כי כל היום כולו נמצא בתורה, "כל היו

 היא שיחתי" )תהלים קי"ט צ"ז(.

רואה את הסימן של זרם החשמל של הברק, כמו שבברכת 

החמה צריך לראות את גוף השמש, ובברכת הלבנה צריך 

לראות את גוף הלבנה, ולא מספיק לראות את האור שלה 

גדולה. )וכ"כ בספרו ברכת  בלבד. ואמר לי את זה בפשיטות

ה' ח"ד פ"ג בהערה מו עמ' רלט(. פעם אמרתי את זה למרן 

ראש הישיבה, ואמר לי שהרב שך לא סובר כך, והתפלאתי 

איפה הרב שך כותב פסקי הלכות. והרב אמר לי שפעם אחת 

צילמו את הרב שך, והוא חשב שזה ברק ובירך עושה מעשה 

אחרי שרואים את בראשית. אם הוא סובר שמברכים רק 

הסימן עצמו של הברק לא היה צריך לברך, שהרי זה רק 

ה"פלאש" של המצלמה בלבד. כך אמר לי מרן ראש הישיבה 

מיד שאמרתי לו את זה. אחרי זה כשעיינתי בפוסקים בדין 

הזה ראיתי שהרב אוירבאך בשו"ת מנחת שלמה )ח"ב סימן 

הרב  ד' סל"ד( והרב ציץ אליעזר )חי"ב סימן כא( ומרן

עובדיה בחזון עובדיה )עמוד תסו( ועוד כתבו כך להלכה, 

שלא צריך לראות מראה הברק עצמו ממש, כי לא כתוב 

"הרואה ברק" כמו שכתוב לגבי חמה ולבנה בחידושה 

וכדומה, אלא כתוב "על הברקים", ומשמע שמספיק שאדם 

רואה את הבזק האור של הברק מברך על זה. וככה כותבים 

 להלכה. כמה אחרונים

 המנהג להלכה

יד. היום מנהג העולם לברך על הברקים עושה מעשה 

בראשית, ועל הרעמים שכחו וגבורתו מלא עולם. והטורי 

זהב )סימן רכ"ז סק"א( כותב: לא ידעתי מה החילוק הזה, 

והרי אפשר לברך על שניהם או זה או זה. ובאמת אולי היה 

ק ומברך נראה לעולם כמו ברכה לבטלה, שאחר שראה בר

עושה מעשה בראשית ושוב מיד שומע רעם ומברך שוב 

עושה מעשה בראשית, נראה כמו ברכה לבטלה שחוזר שוב 

על אותה ברכה, לפיכך העולם נוהגים לברך שתי ברכת 

שונות, אפילו שזה בוודאי לא ברכה לבטלה כמובן. ומרן 

החיד"א בברכי יוסף )סק"ז( כותב שאם אדם בירך על הברק 

י שעדיין לא היה הרעם, אם כיון במפורש לפטור גם אף על פ

את הרעם שיבוא אחריו, יצא ידי חובה, ולא צריך לברך על 
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הרעם. זה דברי החיד"א. אבל בוודאי שדעתו לכתחילה 

שעדיף לכוין ולברך על הברק והרעם כל אחד בנפרד. אבל 

כל זה כאשר אדם מברך על הברק לפני שבא הרעם, כי 

עם אי אפשר לברך שתי ברכות אחת על אחרי שכבר בא הר

הברק ואחת על הרעם, אלא אחרי שיצאו שניהם צריך לברך 

ברכה אחת לשניהם. ואכן, בברית כהונה )מערכת ז' אות ה'( 

כתוב שמנהג בג'רבא שלא מברכים על הברק בכלל, אלא רק 

אחר ששומעים את הרעם מברכים ברכה אחת על שניהם, או 

כחו וגבורתו מלא עולם. וכך עושה מעשה בראשית או ש

כתבו על מרן הרב עובדיה זצ"ל, שנוהג שלא לברך על 

הברק לבד, אלא רק אחר שישמע את הרעם מברך ברכה 

אחת לשניהם. וכך דעת מרן ראש הישיבה שליט"א 

)בהסכמתו לקיצור שלחן ערוך איש מצליח אות ד', 

ובהגהותיו על ס' ברית כהונה שם(. ולכאורה קשה על 

הזה, כי בזמן שמחכים עד שיבוא הרעם עבר זמן  המנהג

יותר מתוך כדי דיבור, ואיך אפשר לברך על הברק. וזה 

מפליא. אבל חשבתי ליישב לפי מה שסובר הרב ברכת ה' 

שצריך לברך על הברק רק כאשר רואים את הזרם עצמו, 

א"כ כיון שבדרך כלל נמצאים בבתים ורואים רק את האור 

ל הברק, ולכן מברכים אחרי הרעם בלבד אי אפשר לברך ע

ופוטרים גם את הברק ביחד. וגם לפי דעת האחרונים 

שאפשר לברך על הברק רק בהבזק האור בלבד, אפשר 

לומר שיש הבדל בין הדברים, כי כאשר אדם מברך ברכה 

ועבר תוך כדי דיבור אי אפשר עוד לברך, וכמו אדם שהריח 

זה, אבל לגבי בשמים ועבר הריח לא יכול עוד לברך על 

ברק ורעם הרי ידוע שהם נוצרים ברגע אחד, אלא 

שהשמיעה איטית יותר מהראיה ורואים את הברק מהר 

ושומעים את הרעם מאוחר, ונמצא שכל זמן שהרעם קיים 

עדיין רישומו של הברק קיים, כי השמיעה של הרעם 

מוכיחה שהיה ברק, וממילא לא נחשב שהברק נעלם ואפשר 

באמת זה לא מוכרח הסברא הזאת. )וע"ע. לברך על זה. ו

בס' ברכת ה' ח"ד פ"ג סכ"ב. וע"ע בתשובה שבשו"ת יצחק 

ירנן ח"ו סימן מג, ושוב נדפס בספרו יוסף לקח ח"א סימן 

טו(. אבל מכל מקום אומרים שכך נהג מרן הרב עובדיה 

זצ"ל, וכך סובר ונוהג להבדיל בין החיים מרן ראש הישיבה 

עובדיה ע"ה בחזון עובדיה )עמ' תסד( שליט"א. ומרן הרב 

כתב שרק אם היתה שהות בין הברק לרעם, מברך שתי 

ברכות, עושה מעשה בראשית על הברק ושכחו וגבורתו 

מלא עולם על הרעם. אבל אם הברק והרעם היו תכופים, 

ברוך ה' מברך רק ברכה אחת "עושה מעשה בראשית". 

  לעולם, אמן ואמן.
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