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  סדר ברכת החמה
Ohhh Sunshine 

Ehhh Sunshine  
It's a brand new day  

Good Morning Sunshine  
  

  X 2 ָי��ַהְלל�

   ַהָ�ַמִי� ַהְלל�ה� ַ�ְ�ר�ִמי��ִמ�' ַהְלל� ֶאת ה

   .ְצָב�ו� ַמְל�ָכיו ַהְלל�ה� ָ�ל�ַהְלל�ה� ָכל

   . ��ְכֵבי א�ר�ַהְלל�ה� ֶ!ֶמ! ְוָיֵרַח ַהְלל�ה� ָ�ל

   .ַהְלל�ה� ְ!ֵמי ַהָ�ָמִי� ְוַהַ�ִי� ֲאֶ!ר ֵמַעל ַהָ�ָמִי�

    .ִ�י ה�א ִצָ�ה ְוִנְבָרא�' ֵ!� ה�ְיַהְלל� ֶאת 

  .           ָנַת� ְולֹא ַיֲעב�ר�ַוַ'ֲעִמיֵד� ָלַעד ְלע�ָל� ָחק

  )תהילי� קמח(                     X 4 ָי�� ַהְלל�

  

  .  ַלְמַנֵ-ַח ִמְזמ�ר ְלָדִוד :חז�

  .  ֵאל  �ַמֲע1ֵה ָיָדיו ַמ0ִיד ָהָרִקיַע�ַהָ�ַמִי� ְמַסְ.ִרי� ְ�ב�ד

  .  3ַָעת�י�� ְלי�� ַיִ�יַע אֶֹמר  ְוַלְיָלה 2ְַלְיָלה ְיַחֶ�ה

  .  אֶֹמר ְוֵאי� 3ְָבִרי�  ְ�ִלי ִנְ!ָמע ק�ָל��ֵאי�

    �ִבְקֵצה ֵתֵבל ִמ2ֵיֶה� ָצא ַקָ��ָה�ֶר4 ָי� ְ�ָכל

  .אֶֹהל ָ�ֶה��ַלֶ�ֶמ!  �1ָ

  ):ע� הזריחה(חז� וקהל 

��תָ �  ְוה�א ְ#ָחָת� יֵֹצא ֵמח

  .ָיִ)י) ְ#ִג%�ר ָלר�$ אַֹרח

  

  

  :חז�

  . ְקצ�ָת�  ְוֵאי� ִנְס6ָר ֵמַחָ�ת��ִמְקֵצה ַהָ�ַמִי� מ�ָצא� �ְתק�ָפת� ַעל

  . ֶנֱאָמָנה ַמְחִ�יַמת ֶ.ִתי' 6ְִמיָמה ְמִ!יַבת ָנֶפ!  ֵעד�ת ה' ת ה�6ַר

  .  ָ�ָרה ְמִאיַרת ֵעיָנִי�' ֵלב  ִמְצַות ה�ְיָ!ִרי� ְמ1ְַ�ֵחי' ִ.�8ֵדי ה

  . ֱאֶמת ָצְדק� ַיְח3ָו' ה�ְטה�ָרה ע�ֶמֶדת ָלַעד  ִמְ!ְ.ֵטי' ִיְר9ת ה

  .  ִמַ.ז ָרב �ְמת�ִקי� ִמ3ְַב! ְונֶֹפת צ�ִפי�ַהֶ>ֱחָמִדי� ִמָ;ָהב �

  .  ַעְב3ְָ= ִנְזָהר ָ�ֶה�  ְ�ָ!ְמָר� ֵעֶקב ָרב��0ַ

  .  ָיִבי� ִמִ>ְס6ָר�ת ַנ8ִֵני�ְ!ִגיא�ת ִמי

  . ְוִנ8ֵיִתי ִמֶ.ַ!ע ָרב ִבי �ז ֵאיָת��ִיְמְ!ל�� �0ַ ִמֵ;ִדי� ֲח1ְֹ= ַעְב3ֶָ=  9ל

   ִפי ְוֶהְגי�� ִלִ%י  ְלָפֶניָ*�ִיְהי� ְלָרצ�� ִאְמֵרי :  לחז� וקה

  )ט"� ייתהיל(                                   .  צ�ִרי ְוגֲֹאִלי'ה                     

  

  ה ְ%ֵרא3ִיתה ַמֲעֶ)ֶ)ע�  ֶמֶלְ* ָהעוָל�לֵֹהינ� ֱא' ָ%ר�ְ* 0ָ1ה ה

  :  ִ�י ְלעוָל� ַחְס3ולִֹהי� ֱאי ָהֵההוד� ֵלאל

  : הוד� ַלֲאדֵני ָהֲאדִני� ִ�י ְלעוָל� ַחְס3ו

  : ְלעשה ִנְפָלאות 0ְדלות ְלַב3ו ִ�י ְלעוָל� ַחְס3ו

  : ְלעשה ַהָ�ַמִי� ִ�ְתב�ָנה ִ�י ְלעוָל� ַחְס3ו

  : ְלרוַקע ָה�ֶר4 ַעל ַהָ�ִי� ִ�י ְלעוָל� ַחְס3ו

  : י ְלעוָל� ַחְס3וְלעשה אוִרי� 0ְדִלי� ִ�

  : ֶאת ַהֶ�ֶמ! ְלֶמְמֶ!ֶלת ַ�'ו� ִ�י ְלעוָל� ַחְס3ו

  : ֶאת ַהָ'ֵרַח ְוכוָכִבי� ְלֶמְמְ!לות 2ָ�ְַיָלה ִ�י ְלעוָל� ַחְס3ו

  : ְלַמֵ�ה ִמְצַרִי� ִ�ְבכוֵריֶה� ִ�י ְלעוָל� ַחְס3ו

  : ַו'וֵצא ִישָרֵאל ִמ6וָכ� ִ�י ְלעוָל� ַחְס3ו

  : ְ�ָיד ֲחָזָקה �ִבְזרוַע ְנט�ָיה ִ�י ְלעוָל� ַחְס3ו

  : ְלגֵזר ַי� ס�B ִלְגָזִרי� ִ�י ְלעוָל� ַחְס3ו

  : ְוֶהֱעִביר ִישָרֵאל ְ�תוכו ִ�י ְלעוָל� ַחְס3ו

  : ְוִנֵער ַ.ְרעה ְוֵחילו ְבַי� ס�B ִ�י ְלעוָל� ַחְס3ו

  :  ַחְס3ונוֵת� ֶלֶח� ְלָכל ָ�שר ִ�י ְלעוָל�

  )ו"תהילי� קל( :הוד� ְלֵאל ַהָ�ָמִי� ִ�י ְלעוָל� ַחְס3ו

  

  

  . תזכו לשני� רבות טובות ונעימות בברכתוומברכי� זה את ז
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: ְוָהי� ִלְמא�רֹת ִ�ְרִקיַע ַהָ�ַמִי� ְלָהִאיר ַעל ָה�ֶר4 ַוְיִהי ֵכ�: י� ְלאֹתֹת �ְלמ�ֲעִדי� �ְלָיִמי� ְוָ!ִני� ְיִהי ְמאֹרֹת ִ�ְרִקיַע ַהָ�ַמִי� ְלַהְב3ִיל ֵ�י� ַה'�� �ֵבי� ַה2ְָיָלה ְוָהלִֹהי� ֱאַו'ֹאֶמר 

 ִ�ְרִקיַע ַהָ�ָמִי� ְלָהִאיר לִֹהי� ֱאַוִ'6ֵ� אָֹת� : ֶלת ַה2ְַיָלה ְוֵאת ַה��ָכִבי� ֶאת ְ!ֵני ַהְ�אֹרֹת ַה0ְדִֹלי� ֶאת ַהָ�א�ר ַה0ָדֹל ְלֶמְמֶ!ֶלת ַה'�� ְוֶאת ַהָ�א�ר ַה8ָטֹ� ְלֶמְמֶ!לִֹהי� ֱאַוַ'ַע1 

  :ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר י�� ְרִביִעי:  ִ�י ט�בלִֹהי� ֱאְוִלְמ!ֹל ַ�'�� �ַב2ְַיָלה �ֲלַהְב3ִיל ֵ�י� ָהא�ר �ֵבי� ַהחֶ!ְ= ַוַ'ְרא : ַעל ָה�ֶר4

  )יט� יד–בראשית פרק א פסוקי�  (                                             

  

  

 

  


