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

הברכת הלבנות הלכ

 :נושאי השיעור

טעם ברכת הלבנה. אם צריך להביט בלבנה דוקא תיכף לברכה, או שאפשר להפסיק באמירת "כי אראה שמיך". הספק הנ"ל לגבי 

ברכת האילנות. דין ברכת הרעם שצריך לברך תוכ"ד. ברכה על ראיית ים הכנרת וים התיכון. ביאור סדר ונוסח ברכת הלבנה. 

 רת "מרקדים כנגדך". "עלינו לשבח" אחרי ברכת הלבנה. "שלום עליכם" בסיום ברכת הלבנה.ענין הריקוד באמי

 

 רכת הלבנה להזכיר התחדשות הבריאהב

נברך "ברכת הלבנה" בעז"ה יתברך, ונאמר קצת  בקרוב .1א

דברים בזה. העולם חי בהנהגה קבועה שבורא עולם טבע 

כול הכל טבע היה בעולמו, וזה נותן לאדם לחשוב שכבי

ויהיה כרגיל. לכן רבותינו תיקנו לברך כמה ברכות על 

דברים שמתחדשים בעולם, לעורר את ליבנו על ההתחדשות 

בבריאה, כי אם יש התחדשות זה מוכיח שיש מחדש. למשל 

אדם שקם בבוקר צריך לדעת שזה לא פשוט מאליו שהוא 

 התעורר. ולכן אנחנו מברכים ברכות השחר בכל בוקר.

לדוגמא אדם מברך "הנותן ליעף כח", ומתבונן שאם יניח 

בחניה לילה שלם מכונית ישנה ש"קירטעה" הרי היא לא 

תהיה חדשה בבוקר, ואילו אדם שעייף ומותש בלילה לא 

יכול לזוז מרוב עייפות, הולך לישון ובבוקר קם אדם חדש 

ממש. זה בא להראות על ההתחדשות בהנהגת הבורא 

נו מברכים "ברכת החמה" פעם בעשרים יתברך. לכן אנח

"ברוך אתה  –ושמונה שנים, ו"ברכת הלבנה" פעם בחודש 

ה' מחדש חודשים". לעורר תשומת לבנו שהעולם אינו טבע, 

אלא יש מנהיג שמחדש את הבריאה. זו ברכת הלבנה. זאת 

מלבד ההודאה לה' על החסד שעשה עמנו בחידוש הלבנה 

ודש הקודם )טעם זה כתב לאחר שנעלמה מעינינו בסוף הח

 בס' ברכת ה' ח"ד פ"ד ה"א(. 

 מזמורי תהלים קודם תחילת הברכה 

ב .נבאר תחילה את ברכת הלבנה, ואח"כ נאמר את ההלכה 

בס"ד. קודם שמברכים ברכת הלבנה, נוהגים לומר מזמור 

                                                             
 .ר "תורת חיים" חלק ב'השיעור יודפס בעז"ה בספ 1

"השמים מספרים כבוד אל ומעשי ידיו מגיד הרקיע" )תהלים 

כי במלחמת יהושע כשהעמיד מזמור י"ט(. והטעם לזה, כי 

את השמש כתוב "אז ידבר יהושע לה' ...ויאמר לעיני ישראל 

שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון". מפרש רש"י, אז 

ידבר יהושע, מה דיבר? אמר שירה. כיון שאמר ללשמש 

לידום ולשתוק מלומר שירה, לכן אמר שירה במקומה. מה 

השמש הריהו  אותה שירה שהשמש אומרת? בכל עתה ילוך

אומר שירה, וכשהוא עומד ואינו מהלך, הריהו אומר שירה. 

וזה פירוש הפסוק "השמים מספרים כבוד אל ומעשי ידיו 

מגיד הרקיע" ,שאדם מתבונן במרחבים האדירים והגלקסיות 

ומערכות הכוכבים האדירות האלה, שעובדות בתיאום נפלא 

זו השירה ובלי התנגשויות ומכשיר שינווט אותם וכדומה, 

שלהם. לכן מתחילים במזמור הזה. ואחרי זה אומרים מזמור 

"הללו את ה' מן השמים" )שם מזמור קמח(, שתיקן רבנו 

האר"י ז"ל )כף החיים סימן תכו ס"ק יד(. ומה הכוונה "מן 

השמים"? יש מפרשים תהללו את ה' יתברך ע"י שתתבוננו 

 בשמים. )וכעין זה ברד"ק שם פסוק ז(.

 ים בלבנה בשעת הברכהמתי מסתכל

ג. כתוב במסכת סופרים "תולה עיניו ומיישר רגליו ומברך". 

וכך הביא לשון זו מרן בשלחן ערוך )סימן תכו ס"ב(. כותב 

בספר שיירי כנסת הגדולה, פשט הלשון נראה שמסתכל בה 

משהתחיל לברך עד שיסיים כל הסדר, וכך המנהג. אבל 

שה התלויות בעין שמעתי בשם ספר החרדים ]רפ"ב מלא תע

אות ה[ שלא יביט בה כי אם בשעת הברכה בלבד ואחר כך 

אסור להביט בה כמי שמסתכל בקשת. אבל במגן אברהם 

)סק"ח( כתב בשם השל"ה שלא יסתכל בה, אלא רק בפעם 
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הראשונה שיראה עמידתה, ואחר כך אסור להסתכל בה. וכך 

כותב מןר החידא במורה באצבע )סימן ו אות קפו( לא 

סתכל בלבנה אלא קודם שיברך, שכתב הרמ"ה אסור י

להסתכל בה על דרך הסוד. רציתי לבדוק מי זה הרמ"ה 

הזה? ודאי זה לא מחבר ספר יד רמ"ה על סנהדרין מתקופת 

הרמב"ם, אלא מי הוא הרמ"ה הזה? בחזון עובדיה )עמוד 

שכט( כותב וזה לשונו: בספר שבט מוסר )פרק מ( כתב 

ל רבי טורדוס הלוי בספר אוצר בשם הרב המקובל הגדו

הכבוד )ר"ה כא.( וז"ל: שמעתי בשם מורי דודי רבינו מאיר 

הלוי שהיה מזהיר מאד שלא להסתכל בלבנה, כעין מה 

שאמרו חז"ל )חגיגה טז.( שלא להסתכל בקשת. ולאפוקי 

ממנהג רוב העולם שנוהגים להסתכל בלבנה כשמברכים 

שלא להסתכל  אותה במשך כל אמירת הברכה. אבל הנכון

בה אלא כשרוצה לברך יראה אותה תחלה. ואח"כ יעלים 

עיניו ממנה זה מה שהובא בחזון עובדיה. וכך הסכמת 

 הפוסקים שקודם הברכה יביט בלבנה. ולא יותר. 

 אם יביט דוקא תיכף לברכה 

ד. הסתפקתי האם חייבים להביט בלבנה ממש רגע אחד 

הביט בלבנה קודם תחלת ברכת הלבנה. או שאין חיוב ל

סמוך ממש. הרב בן איש חי )ש"ש פ' ויקרא אות כג( כותב 

וכשיאמר כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך וגו', יראה אותה 

ויסתכל בה, אבל כשיתחיל לברך לא יראה בה עוד כלל. 

מלשונו זו נראה שמסתכל עד שמתחיל לברך. אבל השאלה 

ה האם יש בזה חיוב? גם מרן החידא ע"ה כותב שיסתכל ב

קודם שיברך. ויש עוד מן האחרונים שכתבו כך. השאלה 

האם יש חיוב לראות ממש סמוך לברכה או שאפשר להביט 

 גם חצי דקה קודם? 

למעשה ראיתי שאנשים כשאומרים את המילים "כי אראה 

שמיך" מסתכלים בלבנה, כמו שכתוב בסידור, ואחר כך 

וגו' מסיימים את הפסוק וממשיכים את הפסוק ה' אדונינו 

כשעיניהם בסידור. ותיכף מברכים ברכת הלבנה. ולא 

 מרימים את עיניהם קודם ברכת הלבנה ממש. 

 ספק לגבי ברכת האילנות

ה. הוא הדין שיש להסתפק בזה אודות ברכת האילנות, 

אנשים מחפשים לראות היכן יש פרחים באילן המלבלב, 

ואחר כך מתחילים לקרוא פתח אליהו ולשם יחוד ארוך 

ואחרי כחמש דקות של תפלות ובקשות הם מברכים ברכת 

 האילנות. ולא מסתכלים תיכף קודם הברכה באילנות. 

 הוכחה מדין ברכת הרעם

ו. ולכאורה נראה שיש חיוב להביט ותיכף תוך כדי דיבור 

לברך. כי מרן בשלחן ערוך )סימן רכז ס"ג( כותב: היה יושב 

בבית הכסא ושמע קול רעם או ראה ברק אם יכול לצאת 

ולברך תוך כדי דיבור יצא, ואם לאו לא יצא. למדנו מדברי 

מרן הללו שהברכה היא רק תוך כדי דיבור לראיה. ובאמת 

גם הביאור הלכה כאן )סימן תכו ד"ה ונהנין( הביא דברי ש

הגאון רבי חיים מצאנז שלמד מזה שאם לא התחיל עדיין 

לברך ברכת הלבנה והתכסתה בעננים, בכל זאת אם זה תוך 

כדי דיבור יכול לברך ברכת הלבנה. )אמנם שם המשנה 

ובחזון  56ברורה מחמיר יותר. וע"ע בספר ברכת ה' הערה 

ות ב(.  משמע שאם אדם הביט בלבנה או הסתכל עובדיה א

בפרחי האילנות ועבר תוך כדי דיבור אינו יכול לברך עד 

 שיסתכל שוב. 

אבל זה לא מוכרח, כי יש לומר שם הברק נעלם, הוא לא 

קיים, וכן הלבנה נתכסתה בעבים, לכן אי אפשר לברך אם 

עבר תוך כדי דיבור, זה כמו אדם שמברך ברכת המזון אחרי 

שנהיה רעב, אי אפשר לברך כי אין על המ לברך. אבל 

בנידון דידן הלבנה נמצאת גלויה אלא שאני לא הסתכלתי. 

וכן בברכת האילנות הפרחים שצריך לברך עליהם הם 

קיימים כאן לידי הם לא נפלו, יש על מה לברך, אלא שאני 

 לא מסתכל עליהם כרגע. אולי אין בזה חשש.

 חששהוכחה מדברי הר"ן שאין 

הר"ן בהלכות במסכת פסחים ))דף ז( כותב  תמאבז. ו

שהכלל שאמר שמואל כל המצוות מברך עליהם עובר 

לעשייתן, הוא דוקא בברכות המצוות, אבל ברכות השבח 

"כגון אותן שבפרק הרואה" ודאי לא עובר לעשיתה מברך 

ראות אותה, אלא לאחר מכן, שאין ראוי לומר שכשיתקרב ל

ים הגדול יהא עוצם עיניו ומברך ורואה. אלא רואה ומברך. 

וכן בכולן. ולפיכך נהגו לסדר הברכות של שחרית בבית 

הכנסת, שאף על פי ששמע התרנגול בחצי הלילה מברך 

עליו בשחר, "דכיון דלאחר מכן מברך, לא נתנו חכמים בהם 

 שיעור תכיפה", ומיהו בירושלמי אמרינן במסכת ברכות גבי

ברקים, היה יושב בבית הכסא או בבית המרחץ אם יכול הוא 

לצאת ולברך בתוך כדי דיבור יצא ואם לאו לא יצא. נראה 

מזה שאין ברכת השבח אלא בתוך כדי דיבור של ראיה 

ושמיעה. אלא יש לומר שסדר הברכות הללו שמברכין 

בשחרית בבית הכנסת ברכת השבח הן על מנהגו של עולם, 

ע שכוי מברך עליו, וכן בכולן, ומנהגן של ואפילו לא שמ

ישראל תורה היא. כך כתב הרמב"ן וכו'. עד כאן לשונו. 

)ודברים אלו מופיעים בחידושי הרמב"ן שם(. והנה נראה 

 .אלא בתוך כדי דיבור כת השבחלפי מסקנתו שאין לברך בר

מרן הרב עובדיה עליו השלום בשו"ת יביע אומר חלק ה' ו

( כותב שזה דוקא בברכת ברקים ורעמים )חאו"ח סימן ח

שהברק נעלם אז אי אפשר לברך אם עבר תוך כדי דיבור, 

אבל סתם ברכות השבח לא נתנו חכמים שיעור לתכיפה זו. 

)וברכות השחר כגון הנותן לשכוי בינה, לסברא שאינם על 

מנהגו של עולם, אם אינו שומע עוד קול התרנגול אינו יכול 

ביר מרן הרב עובדיה מדוע נוהגים שאין לברך(. ולפי זה מס



3 
 

עושה חדר יחוד תיכף אחר שבע ברכות, מפני שהם ברוכת 

השבח והתהלה, ולכן אין צריך לסמוך אותם לייחוד )ומה 

שעושים האשכנזים חדר יחוד זה מנהג חדש שהתחיל לפני 

מאה וחמשים שנה לאט לאט אצלם. וגם במשנה ברורה 

 מבואר שלא היו עושים כן(.

 קנת ההלכה למעשה מס

ברכות השבח אין צריך שיהיו תיכף לראיה או  ולפי זה,ח. 

לשמיעה, בתנאי שעדיין הדבר קיים. אבל אם אינו כאן אי 

אפשר לברך עליו אחר כדי דיבור, ולכן ברק ורעם יש 

להזהר לברך תוך כדי דיבור. אבל ברכת הלבנה מאחר 

שאדם  והלבנה גלויה, וכן ברכת האילנות וכדומה כל זמן

 עומד שם יכול לברך אף על פי שעבר יותר מכדי דיבור.

 צריך עיון.למעשה ו

 ברכה על ראיית ים הכנרת וים התיכון

ט. אגב, אדם שנוסע לצפון ורואה את הכנרת, או שרואה את 

. בתנאי 2הים התיכון, מברך "עושה מעשה בראשית"

שבאותו רגע שרואה מיד מברך. אבל אם ראה וכבר הספיק 

יה נעלם אי אפשר לברך באופן כזה. היה נעלם ממנו ליסוע ו

 זה דומה ללבנה שנתכסתה בעננים שאי אפשר לברך עליה.

 ביאור תחילת הברכה 

י. נוסח ברכת הלבנה מובא בבית יוסף ובאחרונים. ואנחנו 

הקב"ה אמר  -מתחילים לברך "אשר במאמרו ברא שחקים" 

שיהיה רקיע, וכמו שכתוב בפסוק "ויאמר אלקים יהי רקיע 

המים" )בראשית א' ו'.( וכתוב בפסוק "בדבר ה' שמים בתוך 

נעשו וברוח פיו כל צבאם " )תהלים ל"ג ו'(. ממשיכים 

 -בברכה: "חק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם" 

הקב"ה נתן לשמש להיות ביום ולירח להיות בלילה .וזה 

כתוב בפסוק "חק נתן ולא יעבור" )שם קמ"ח ו'.( ויש פסוק 

ר ה', נותן שמש לאור יומם חקות ירח וכוכבים כזה: "כה אמ

לאור לילה ,ה' צבאות שמו. אם ימושו החקים האלה מלפני 

                                                             
ים כנרת מוזכר בפסוק )במדבר ל"ד י"א ועוד(. אמנם ים המלח  2

שכתוב בפסוק "אל עמק השדים הוא ים המלח" )בראשית י"ד ג'(, 
ורש"י מביא מדרש שלא היה מתחילה ונוצר לאחר מכן. ולכן לא 

מברכים על ים המלח. אבל מה שיש מדענים אומרים שהכנרת 

שבר סורי אפריקני, אלו חידושים והשערות  נוצרה מאוחר על ידי

בלבד, ומי אמר שלא לברך על כנרת?! אין מקור ברור לזה. לגבי 
הים התיכון, יש מחלוקת אם לברך עליו "שעשה את הים הגדול". 

אבל לכל הדעות אם מברך "עושה מעשה בראשית" יצא ידי 

חובה. רק שיש אומרים לברך עליו ברכה מיוחדת יותר ברכת 
שה את הים הגדול". ובפשטות כך דעת מרן בשלחן ערוך "שע

)סימן רכח ס"ב(. ולמעשה אדם שרואה את הים התיכון ומברך 

"עושה מעשה בראשית", יוצא אליבא דכולי עלמא. וגם אם נוסע 

ברכב יכול לברך מרחוק, כאשר רואה את הים )ולא צריך לפתוח 
 את החלון(.

נאום ה', גם זרע ישראל ישבתו מהיות גוי לפני כל הימים" 

ל"ה(. מה הפירוש? כמו שיש לשמש ולירח -)ירמיה ל"א ל"ד

זמן קבוע שלא משתנה, כך גם עם ישראל כמה שתראו 

דברים משתנים מדור לדור, תהיו רגועים כי רוחות וסופות ו

לא תעקרו לעולם. לכן אומרים כאן "חק וזמן נתן להם שלא 

ישנו את תפקידם", גם בשביל להראות את עצמת חידוש 

 הלבנה, וגם בגלל והקשר לעם ישראל בזה.

 ביאור ברכת הלבנה 

 זה מה שכתוב -יא. "ששים ושמחים לעשות רצון קוניהם" 

גבור לרוץ אורח. מקצה השמים מוצאו בפסוק "ישיש כ

מש והירח ז'(. אמנם הש-ותופתו על קצותם" )תהלים י"ט ו'

לא יוצאים ובאים בכלל, אלא הם מקובעים במקומותיהם 

כמעט, ואנחנו בכדור הארץ זזים וכל פעם רואים את השמש 

או הירח. אבל הברכה מדברת בלשון מליצית לפי נקודת 

ן שנראה לאדם שאנחנו במרכז הראות של העין שלנו, וכיו

והם באים אלינו ביום ובלילה, לכן רבותינו תיקנו את נוסח 

הברכה בלשון שאדם יבין אותו. "פועל אמת שפעולתו אמת" 

ה זה פועל אמת? רש"י ותוספות נחלקו בזה, ורוב מ -

המפרשים תופסים כדעת התוספות שפירשו הכוונה על 

ואמרה שאי אפשר הקב"ה שהקטין את הלבנה, אחרי שבאה 

לשני מלכים בכתר אחד, אמר לה הקב"ה: את צודקת מאד, 

לכי ומעטי עצמך )חולין ס:(. אבל היא טענה וכי בגלל 

שאמרה דברים נכונים מגיע לה להיענש?! אבל מצד שני אין 

סיבה להעניש את השמש. אלא שהלבנה פתחה ודיברה על 

צריך  זה. לכן אנחנו אומרים כאן "פועל אמת," שכך היה

להיות ללבנה לפי הדין . ומה זה שפעולתו אמת? אדם 

שעושה דברים מיוחדים הם יורדים מתבלים ונכזבים אחרי 

כמה זמן, אבל הקב"ה ברא שמש וירח והם קיימים לעד 

 ולעולם.

 "עטרת תפארת לעמוסי בטן"

כלומר הירח  -יב. וממשיכים: "עטרת תפארת לעמוסי בטן" 

ראל נקראים עמוסי בטן? כי תפארת לעם ישראל. למה יש

כתוב בפסוק "שמעו אלי בית יעקב וכל שארית בית ישראל 

העמוסים מני בטן" )ישעיה מ"ו ג'(, כלומר מאז שעם ישראל 

נוצר בזמן שיעקב היה בבית לבן )כמו שפירש רש"י(, כבר 

מאז עמסתי ונשאתי אותם עלי. לא כמו הגוים שנושאים את 

עליו את הפסל, אלא אני  אלוהיהם עליהם וכל אחד לוקח

נשאתי אתכם עלי, ועם כל הקשיים והצרות אני מרים אתכם 

". 3מעל הכל. זו הכוונה: "עטרת תפארת לעמוסי בטן

                                                             
ורים דבר לא טוב, שנקרא פעם בכמה ישיבות היו עושים לפני פ 3

"רב פורים", שמארגנים מסיבה עם הרב והצוות וכל הישיבה, 

ואחד התלמידים צוחק על ההנהלה. במקום אחד עשו את המסיבה 

הזאת, והרב שלהם היה שמן מאד, אז הניחו על הכסא שלו דף 

שכתוב בו "עטרת תפארת לעמוסי בטן"... הרב הזה היה שנון, 
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ומסיימים: "ולפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו, ברוך אתה 

שאחרי הגלות עם ישראל עתידים  -ה' מחדש חודשים" 

מו הלבנה להתחדש בעז"ה, ולזכות ולהגיע לגאולה, וכ

שנראית כביכול הולכת עד שנעלמת לגמרי, ופתאום צצה 

 אלינו בחזרה. כך יהיו עם ישראל. 

 "סימן טוב"

יג. אחרי ברכת הלבנה, אומרים: "סימן טוב תהיי לנו ולכל 

ישראל". במסכת סופרים לא כתוב בסימן טוב בבי"ת, אלא 

"סימן טוב". וגם בשלחן ערוך כתוב ככה: "ואומר שלוש 

ם סימן טוב תהיי לנו ולכל ישראל". והיום יש סידורים פעמי

לכאן ולכאן. אבל יותר מדוקדק לומר "סימן טוב" בלא 

בי"ת, ומי שאומר "בסימן טוב" זה בסדר. ואומרים אחרי 

זה: "ברוך יוצרך, ברוך עושך, ברוך קונך, ברוך בוראך". 

זה כתוב במסכת סופרים שם. ויש כאלה מחליפים את הסדר, 

לא לפי סדר העולמות אצילות בריאה יצירה עשיה,  כי זה

שהרי "יוצרך" זה עולם היצירה ו"עושך" זה עולם העשיה" 

ו"בוראך" זה עולם הבריאה . אבל כתוב שאדרבה זה הנוסח 

יוצרך עושך קונך  -המדוייק, שהוא ראשי תיבות "יעקב" 

בוראך, ויש לו קשר ללבנה לפי הקבלה. לכן צריך לומר 

)מרן החיד"א במורה באצבע בשם אור החיים בסדר הזה. 

 ועוד. כף החיים ס"ק לו(.

 הריקוד באמירת "מרקדים כנגדך" 

יד. אחרי זה אומרים: "כשם שאנחנו מרקדים כנגדך ואין 

אנחנו יכולים ליגע בך, כך אם ירקדו אחרים כנגדנו להזיקנו 

לא יוכלו ליגע בנו, ולא ישלטו בנו, ולא יעשו בנו שום רושם 

ועיקר". הרמ"א )סעיף ב( כותב: ורוקד שלוש פעמים  כלל

כנגדה, ואומר "כשם שאני רוקד כנגדך" )האשכנזים אומרים 

בלשון יחיד, ואנחנו אומרים הכל בלשון רבים( .ומה הסיבה 

שרוקדים בכלל? כי הריקוד זה סימן שמחה, וכיון שברכת 

הלבנה היא כקבלת שכינה לכן אנחנו שמחים ורוקדים 

ך כותב הלבוש. ועוד טעם לזה, כי כאשר הנביאים כנגדה. כ

רצו שתפלתם תתקבל יותר, היו עושים פעולה מסויימת עם 

התפלה, בזה בטוחים שיקרה הדבר ההוא. כמו שמבאר מרן 

החיד"א בחומת אנך בדברי הימים ב' )ו, יג( ששלמה המלך 

פרש את כנפיו בתפלתו, שזה סימן לקבלת השפע. וכן מצינו 

הנביא, כאשר המלך יואש אמר לו שהרשעים אצל אלישע 

של ארם עומדים להרוג אותו, אמר לו אלישע: תירא בחץ 

שלך. הוא ירה שלוש פעמים והפסיק. אמר לו: למה 

הפסקת? אם היית עושה חמש ושש פעמים היית מנצח את 

                                                                                                    
ידים להתחדש כמותה"... היום אתם ואמר להם "שגם הם עת

צעירים ורצים כל היום, בוא נראה אתכם עוד שלושים שנה 

שתהיו יושבים כל היום בעבודה. ומרן הרב עובדיה בשו"ת יחוה 

 דעת התריע על הדבר החמור הזה שכל הפוסקים אסרוהו.

ארם לעולם )מלכים ב. יג(. מה הקשר ליריות בקשת? אלא 

ש כח גדול להשפיע בשעה שעושים מעשה בשעת התפלה י

בזה. ויש עוד מקומות כאלה. לכן בזמן שאומרים "מרקדים 

כנגדך ," אנחנו מרקדים בפועל ממש. מרן הרב עובדיה ע"ה 

בחזון עובדיה )עמ' שלב( כותב בשם ספר התעוררות תשובה 

החדש )סימן ר(, שאם אדם לא הספיק לברך ברכת הלבנה 

אחרון הוא בליל באמצע השבוע, ולפי החישוב יוצא שהיום ה

שבת. וכן האשכנזים שמברכים רק במשך שלושה ימים, 

באירופה יש להם תמיד עננים וגשם ומצוי שאינם רואים 

ירח, והנה בליל שבועות אדם רואה את הירח וחושש שלא 

יראה אותו יותר. מה הדין בזה? יברך ברכת הלבנה, אבל 

את כשאומר "מרקדים כנגדך" לא ירקוד ממש אלא רק ירים 

עקביו בלבד, כי אסור לרקוד בשבת. משמע מזה שבדרך 

כלל רוקדים ממש. אבל בכף החיים )אות ל"ט( מביא להלכה 

דברי השל"ה ומגן אברהם שצריך להיזהר שלא לכרוע כי 

נראה כאילו כורע ללבנה, רק זוקף באצבעותיו בלבד. 

ומשמע שרק מרים את אצבעותיו על הארץ בלבד. וגם לפני 

ז( כתב בשם סידור הרש"ש: ואח"כ שאומר כן )אות ל"

מרקדין דולג שלוש פעמים. ולשון "דולג" משמע שמרים את 

 העקבים בלבד כמו בקדושה, ולא שמתרומם לגמרי.

 "ואין אנחנו יכולים ליגע בך"? 

טו. אנחנו אומרים "ואין אנחנו יכולים ליגע בך", ובזמנו 

ם כבר כאשר עלו על הירח עשו רעש גדול מזה ,שהרי היו

יכולים ליגע בך. ואמרו שאי אפשר לברך יותר ברכת 

הלבנה... אבל הגאון החסיד רבי שמעון חרארי ע"ה בספרו 

שער שמעון אחד בחלק הראשון )סימן נט( כתב שאלה 

ותשובה על זה, והסביר שזה דברים בטלים, כי קודם כל מה 

שאומרים "ואין אנחנו יכולים ליגע בך", זה לא חלק 

אין חשש באמירת ברכת הלבנה..., מלבד זאת  מהברכה אז

אין הכוונה שאי אפשר לנגוע לעולם. אלא כאשר אנחנו כעת 

על הקרקע איננו יכולים ליגוע בך אפילו אם נרקד כנגדך, 

כך אם ירקדו אחרים כנגדנו להזיקנו לא יוכלו ליגע בנו. וזה 

מדוקדק בלשון רבותינו "כשם שאי אפשר ליגוע בך כך 

 יגעו בנו". לכן אין כאן שאלה בכלל.אחרים לא 

 פסוק "תפול עליהם אימתה ופחד" 

טז. אחרי זה אומרים פסוק "תפול עליהם אימתה ופחד 

בגדול זרועך ידמו כאבן". ולכאורה איך אומרים רק חצי 

פסוק? והרי צריך לומר פסוק שלם, כמו שאמרו חז"ל 

במסכת מגילה )כב.( "כל פסוקא דלא פסקיה משה אנן לא 

פסקינן ליה". אבל יש שני טעמים לזה. טעם ראשון, הבן 

ו"ת רב פעלים חידש כלל, שהאיסור איש חי בספרו ש

להפסיק באמצע פסוק הוא דוקא כאשר חותך אותו סתם, 

אבל במקום של אתנח יכול להפסיק שם. והרבה קושיות 

מתורצות בזה. ומרן ראש הישיבה שליט"א מחזיק הרבה 



5 
 

בכלל הזה, וחיזק אותו מכמה מקומות. טעם שני, האחרונים 

ה רק כאשר קורא אומרים שהאיסור לעצור בחצי פסוק ז

לשם קריאה, אבל אם קורא לשם בקשה רק שמעדיף לשון 

פסוק כי הוא מנוסח בצורה יפה, באופן כזה מותר לקרוא 

חצי פסוק בלבד. אחר כך חוזרים על הפסוק הפוך, כאבן 

ידמו וכו'. למה חוזרים על הפסוק הזה הפוך? בכף החיים 

ה כותב שאומרים ישר והפוך, ישר להציל מלכות בריא

יצירה עשיה מהקליפות, ובהיפך להשליך הקליפות על 

שונאי ישראל להכניעם. דרך אגב, כאשר אומרים הפוך 

צריך לשים לב שהפיסוק נכון , ולומר ככה: "כאבן ידמו, 

זרועך בגדול, ופחד אימתה עליהם תיפול". ויש כאלה 

קוראים את זה בשינוי משמעות לגמרי, לכן צריך לשים לב 

 לדבר הזה. 

 עם אמירת "דוד מלך ישראל חי וקיים" ט

יז. אחרי זה אומרים "דוד מלך ישראל חי וקיים". אמנם זה 

לא כתוב במסכת סופרים, אבל דרכי משה )בסוף הסימן( 

כותב בשם רבנו בחיי לומר את המשפט הזה. והטעם לדבר, 

כי דוד המלך ע"ה רומז ללבנה, וכמו שכתוב "זרעו לעולם 

י, כירח יכון עולם ועד בשחק נאמן יהיה וכסאו כשמש נגד

ל"ח(. והירח עדות למלכות בית דוד, -סלה" )תהלים פ"ט ל"ז

שכמו שהירח נעלמת וחוזרת כך גם מלכות בית דוד נעלמת 

כביכול וחוזרת בחזרה. טעם נוסף לזה, מלכות בית דוד 

התחילה מפרץ בנו של יהודה, כי הובטח ליהודה שהמלכים 

שלמה המלך היה חמשה עשר דורות. ייצאו מזרעו, וממנו עד 

וכתוב בזוהר הקדוש ששלמה היה ירח בשלימותה. ולכן 

בימי שלמה השפע היה בשיא. ובהמשך מלכות בית דוד 

נעלמה בימי צדקיהו, המלך האחרון שהיה בזמן החורבן 

שהוא הדור העשרים ותשעה בדיוק. וזה הסיבוב של הירח 

עתידה  במשך עשרים ותשעה ימים. אבל אח"כ הירח

להתחדש מחדש. לכן אומרים בברכת הלבנה "דוד מלך 

ישראל חי וקיים", להראות שמלכות בית דוד דומה לירח, 

שתחזור ותתגלה שוב בעז"ה. כתוב בגמרא במסכת ראש 

השנה )כה ע"א( שפעם אחת הלבנה התגלתה ביום עשרים 

ותשעה בבוקר, והרי בדרך כלל צריך להיות זמן מסויים בין 

שנה עד שתתגלה הלבנה החדשה, ולא יכול להיות הלבנה הי

שבאותו היום בבוקר נראתה ובערב כבר עושים לה קידוש 

לבנה. לכן רבי יהודה הנשיא אמר לרבי חייא: "זיל לעין 

טב", כלומר שם מקום שלא נראתה שם הלבנה כמו כאן, 

"ותקדש את הלבנה" )לא ברכת הלבנה(. זה פירוש רש"י. 

פני שצריך "בית דין" לקדש את והתוספות מסבירים מ

החודש, וכיון שבמקום הקרא "עין טב" היו יושבים בית 

הדין, לכן אמר לו ללכת לשם ולקדש את הלבנה. ורב אמר 

לו: תשלח לי סימן "דוד מלך ישראל חי וקיים". הפרי חדש 

כאן כותב: מכאן סמך למה שאנחנו אומרים את המשפט הזה 

 בברכת הלבנה. 

 בהפסק ביניהם  "אמן אמן אמן"

יח. אחרי זה אומרים שלוש פעמים "אמן" "נצח" "סלה" 

"ועד". זה כתוב במסכת סופרים. ולכאורה יש הערה על זה, 

שהרי מרן הבית יוסף ע"ה )או"ח סימן ס"א( כותב בשם 

ספר אהל מועד מרבותינו הראשונים, שכמו שאסור לומר 

 "שמע" פעמיים ומשתקים אותו, כך אסור לומר "אמן"

פעמיים ומשתקים אותו. ומרן העיר על זה, שדוקא "שמע" 

פעמיים נראה ככופר, כיון שנשמע שלא אומר את זה 

ברצינות )פעם היתי במקום שהוצרכתי לדבר מסויים, 

ועשיתי סימן לאדם אחד שאם אני אומר לו "תכניס" סימן 

שיכניס אותו, ואם אומר לו "תכניס תכניס" פעמיים סימן 

ו(, וזה לא קשור ל"אמן אמן" כלל. ומןר שלא יכניס אות

מוכיח שהרי מצאנו פסוק "ברוך ה' לעולם אמן ואמן" 

)תהלים פ"ט נ"ג(. אבל העירו על דברי מרן, שהרי 

בירושלמי )ברכות פ"ד ה"י( על המשנה "האומר שמע שמע 

משתקים אותו", כתוב מפורש שגם האומר "אמן אמן" 

ל מרן? לכן הפרי משתקים אותו. ומה נעשה עם הקושיא ש

חדש )שם( כותב שאם אדם מפסיק ביניהם אין בעיה בזה. 

לפי זה האחרונים כותבים שלא לומר בברכת הלבנה "אמן 

אמן אמן" ברצף אחד, אלא להפסיק ביניהם. אבל חוץ 

מסידור "איש מצליח" לא ראיתי עוד סידור שהעיר בדין 

 הזה, והרי הוא כתוב בהלכה והפוסקים הסכימו לזה.  

 "עלינו לשבח" אחרי ברכת הלבנה

יט. האשכנזים נוהגים לומר "עלינו לשבח" אחרי ברכת 

הלבנה, כדי שלא ישמעו אנשים שבברכת הלבנה מתפללים 

לירח ח"ו, לכן אומרים מיד אחרי זה: "עלינו לשבח וכו' 

שלא שם חלקנו כהם ולא גורלנו ככל המונם, שהם 

יושיע וכו', אל לא -משתחוים להבל וריק ומשתחוים אל

ואנחנו משתחוים לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה". ולא 

ללבנה ח"ו. )ביאור הלכה ד"ה ומברך מעומד(. אבל מרן 

החיד"א במורה באצבע כותב שאדרבה אם אומרים עלינו 

לשבח בברכת הלבנה, נראה כאילו משתחוים לירח ח"ו. לכן 

הוא כותב שלא לומר "עלינו לשבח" בברכת הלבנה. 

כ מרן הרב עובדיה )עמוד שלד( כותב שאם אדם ואעפ"

נמצא עם אשכנזים שאומרים עלינו לשבח, יאמר איתם 

ביחד, כי כתוב בפוסקים שאם אדם רואה ציבור שאומרים 

"עלינו לשבח" צריך לומר איתם ביחד. ופעם שמעתי ממרן 

ראש הישיבה שליט"א, שבכמה דברים אדם שנכנס לתוך 

מר איתם ביחד, והסימן שלהם ציבור בבית הכנסת צריך לו

שמע )שמע ישראל( ,מודים )מודים אנחנו לך(,  -"שמענו" 

עלינו )עלינו לשבח(, וידוי )אבל לא צריך לומר כל הוידוי 

אלא רק "חטאנו עוינו פשענו" בלבד. וכך כתוב בגמרא לגבי 

 ראש השנה(. לכן במקרה כזה יאמר עימהם עלינו לשבח. 

 ם ברכת הלבנה אמירת "שלום עליכם" בסיו
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כ. אחרי ברכת הלבנה, אנחנו אומרים "שלום עליכם שלום 

עליכם שלום עליכם". מה הסיבה לזה? מטה משה כותב 

שאחרי שאמר "תפול עליהם אימתה ופחד בגדול זרועך ידמו 

כאבן", צריך לומר לציבור "שלום עליכם" שלא התכוונתי 

י מנהג עליכם... ולפי זה מנהג הספרדים בזה עדיף, כי לפ

האשכנזים כל אחד עובר בין שלושה אנשים לומר לו "שלום 

עליכם", והשני מחזיר לו "עליכם השלום" )היהודים חייבים 

להתווכח, אומרים לו שלום עליכם והוא מחזיר עליכם 

השלום...(. והרי צריך לומר את זה לציבור. לכן מנהג 

עדיף, כי בזה אומר  -הספרדים שכל אחד אומר בכלליות 

"שלום עליכם" לכל הציבור, כלומר שעל הגוים תפול 

אימתה ופחד, ועל עם ישראל יהיה שלום. ועוד טעם אחר, 

בשער הכוונות כותב בשם רבנו האר"י ז"ל, בגלל שהלבנה 

עשתה את הקטרוג הראשון בעולם, במה שאמרה לה' שאי 

אפשר לשני מלכים בכתר אחד, לכן אחרי ברכת הלבנה 

ם", כדי שלא יהיה עוד קטרוג ח"ו אומרים "שלום עליכ

ויבוא רק שלום על ישראל. והובא כף החיים )ס"ק מו(. 

וכותב עוד שנוהגים לומר "שלום עליכם" אחרי הקדיש, כי 

אומרים בסוף הקדיש "עושה שלום במרומיו הוא ברחמיו 

יעשה שלום עלינו", כלומר שעושה שלום במרומיו בין הירח 

לינו עם ישראל, ואז כל והשמש, הוא יעשה שלום גם ע

הציבור אומר "שלום עליכם". ומה שאומרים "יצחק" שלוש 

פעמים, משום שיצחק אבינו ע"ה נמשל לירח, וכמו 

שאומרים בפיוט בראש השנה "אל נא יהי עולם בלי ירח". 

 ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.
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