
 

 

 

 

 

 

 הלכות ברכת השבח על ברקים ורעמים

 שליט"ארבי אורן צדוק מאת הגאון 

 ה ומרבני בית ההוראהדומ"ץ נזר ההורא

 ,הרעמיםשמיעת קול ברקים ובזק ההראית על מברך (, שסעיף א' כתב מרן בשלחן ערוך )סי' רכ"זא. 

 בראשית או שכחו )וגבורתו( מלא עולם.  1עושה )מעשה(

כפי עיקר הדין בש"ס כולל ברכות אלו, שם ומלכות רכות בבאת כל המנהגינו מעולם לברך ב. 

על מנהגם, וכן הוא בשו"ת ז סק"ג( "ב סימן רכ"חבספר פתח הדביר )שלא כפי שהעיד  .פוסקיםו

וכבר טען  לא שם ומלכות.אותם לם יכף החיים )סק"א( שמברכס' ו ,ישכיל עבדי )ח"ז סי' ח' או' ג'(

  , חזו"ע )ברכות עמ' תס"א(.לעומתם בשו"ת יחוה דעת )ח"ב סי' כ"ז(

פעמיים, פעם אחת על הברק ופעם עצמה שיכול לברך את אותה ברכה  אף שמדוקדק מדברי מרןג. 

ועל  ,וכו'על הרעמים שכחו ברך שהמנהג ל ,טורי זהב )סק"א(אחת על הרעם, מכל מקום כתב 

שע"י הרעם נראה  ,וכן מסתבר)מעשה( בראשית. וכתב על זה המשנ"ב )סק"ה(, 'הברקים עושה 

 . 'ברקהיותר מ ,גבורתו של הקדוש ברוך הוא

אם שמע ברק ורעם  ל כן,וע .באמת שייך כל אחת מהברכות על שניהם' ,כתב משנה ברורה )סק"ה(ד. 

מברך תחלה על הברק ]שהוא מתראה  ,ואם לא היו תכופים זה אחר זה .מברך ברכה אחת ,כאחד

 ע"כ.  לא עולם'.מ (וגבורתו)ואח"כ על הרעם שכחו  שה( בראשית,מע)עושה  ,לה לעין האדם[יתח

. , ואינו צריך לברך שניתשל הברק וברכתכבר נפטר בירך על הברק ותוך כדי דיבור נשמע הרעם, בה. 

 )שו"ת פעולת צדיק ח"ב סי' רי"ט(.

מהרי"ץ  אם השתהה עד לאחר כדי דיבור משמיעתו, לא יברך עליו. ]כן הורהשמע קול רעם, ו. 

ורה ההיפך מכך על פי הר"ן ופרי ויעויין בסידור עץ חיים דף קע"ו, שה .שו"ת פעולת צדיק )שם(ב

כיוון מלהורות כן, חזר בו  הנזכרת,חדש, וכדעת מהרד"מ בשתילי זיתים )סק"ו(. אלא שבתשובתו 

לאור הינה שלא לברך. ומכיון שאף מהרד"מ לא הורה כן אלא אף  אלו הפוסקים שמסקנת דברי

כן יש להורות למעשה. . הרי"ץמבואר לא כן, כפי שהעיר מ , ושם במסקנת דבריו'פרי חדשדברי בעל '

רמב"ן בחידושיו )פסחים ז:(, וכן היא דעת הרבה ראשונים בסוגיא מהרי"ץ כן היא דעת ה וכדעת

שם, יעויין ריטב"א, מאירי, נימוקי יוסף )ד"ה כל המצוות(, ר"ן )פסחים פ"א ד.(, ועוד. ועל כן ודאי 

   .[הוא להקלשיש להורות כן, שלא יברך, מה גם שיש כאן ספק בברכות, ש

                                                             
 ב בסוגריים.אינם גורסים את הנכתל ילאוהתכי"ח(,  –)פ"י מהלכות ברכות י"ד הרמב"ם  1



 

 

 

 

 

 

 

יש הנוהגים אצלינו לברך ברכה אחת על שניהם, אף כאשר אינם באים תכופים זה לזה. וזאת ז. 

כאשר רואים את הברק אינם מברכים עדיין כלל, אלא ממתינים לבוא הרעם, ורק אז מברכים עליו 

עוד קהילות . ולא רק אצלינו נודע מנהג כזה, אלא אף בבלבד 'שכֹּחו )וגבורתו( מלא עולם' תברכ

מתפוצות ישראל, והארכתי בזה בחלק שני משו"ת אורן של חכמים )סי' י"ג(, אם יכשר מנהג זה, 

  .שם אם ישפר, באשר נוגד הוא את הדין הברור שצריך לברך על כל אחד ואחד, יעויין

המסופק אם הברק שראה הינו מחמת החום, ימתין עד לבוא הרעם, ואז יברך ברכה אחת עליו. ח. 

. וכן ברק שהוא מחמת קור, אינו ממתין אלא מברך מיד. )ע"פ משנה ברורה סי' רכ"ז סק"ג(לם באו

 רמוז בלשון הפסוק, שברקים סתם הם אלו שמחמת הגשמים בלבד, שנאמר 'ברקים למטר עשה'. 

מברך כמו כן אף שלא ראה את מראה הברק עצמו, אלא את הבזק האור שלו, הרי זה מברך עליו. ט. 

בו רואה ברק או שומע רעם, בין עומד בין יושב ככל ברכות השבח, וקצת ראיה לדבר  בכל מצב

 .שם בנידוננו, מדברי מרן בסימן זה סעיף ג', יעויין

העבים בין ברק לברק ובין רעם לרעם, צריך לחזור כתב מרן בשולחן ערוך )סעיף ב'(, שאם נתפזרו י. 

ש )ברכות פ"ט סי' י"ג(, בביאור דברי הירושלמי ולשון 'נתפזרו' שאחז מרן, הוא לשון הרא" ולברך.

משמע דפיזור לבד ( מכך, ש'ו"רט 'ג סי"ח באומרו, 'טרודין'. ודקדק מהרי"ץ )שו"ת פעולת צדיק

הנה ע"כ. ו .'שעדיין יש כנגד עיניו עבים ברקיע זעיר שם זעיר שם ,אך לא נטהר הרקיע מהם ,איכא

בשמים, נתפזרו העבים ממנו לגמרי, ונטהרו  חשוב להלכה, שמספיק שבמקום מסוייםזה גדר 

אף שעדיין ישנם עבים [, אינם בכלל ,ועננים גבוהים )ענני נוצה( שלעולם אין מורידין גשם]השמים, 

בשאר הרקיע, יכול לברך שנית. יעויין שם. וכ"ד מאמ"ר )סק"ג( ושכן עשה מעשה. וכיוון שיש 

חמודות )פ"ט או' מ"א(, ואליה רבה )סק"ה(, וכ"ד החולקים על כך, יעויין משנ"ב )סק"ח( בשם לחם 

ספק ברכות להקל, אולם המברך הרי שתילי זתים )סק"ג(, שמצריכין שכל השמים יטהרו מעננים. 

ש לו על מה שיסמוך, רק שיזהר שאם לאחר מכן המשיכו השמים להטהר לגמרי, עד באופן זה, י

 שלא נשארו עבים בשמים כלל, שלא יברך שנית. 

מבואר בירושלמי אם בירך ביום פשוט שאינו מברך בלילה שלאחריו, כל שלא התפזרו העבים. ו יא.

והיינו משעלה עמוד  ,אף שלא נתפזרו העבים כלל ,)ברכות פ"ט ה"ב(, שביום שלאחר מכן מברך

 ואם ישן על מטתו וניעור בעוד לילה הרי הוא מברך, ששינתו בלילה נחשבת הפסק.השחר. 

או שמע את הרעם ולא בירך, יכול לברך בפעם הבאה כשיראה או ישמע. ואינו  ראה את הברקיב. 

 דומה לברכת שהחיינו שהיא משום שמחה, וכבר כלתה בראיה או שימוש ראשון.



 

 

 

 

 

 

 

יה, הרואה את הברק או השומע את הרעם והוא באמצע פסוקי דזמרה או קרית שמע וברכות .יג

 לברך לאחר מכן.יברך. כיוון שזו מצוה עוברת, שהרי לא יוכל 

* 

 ברכה על ראיית הקשתדיני 

על הקשת מברך, 'זוכר הברית, נאמן בבריתו, וקיים במאמרו', )שולחן ערוך סי' רכ"ט(. ומברכים א. 

 אותה שנית באותו היום, לפי אותם גדרים שנתבארו למעלה לגבי ברכת הברקים והרעמים. 

נסתפק בביאור הלכה )ד"ה הרואה הקשת(, האם צריך שתהא צורת הקשת כחצי גורן עגולה, או ב. 

ל מי לסמוך, סתימת ראשונים מספיק אפילו בראותו מקצת הימנה. ולהלכה המברך יש לו ע

 ואחרונים. 

 לגבי להודיע לחבירו שהקשת נראית, יעויין עיני יצחק )סי' מ"ו או' ז' ד"ה בספר(.ג. 

כל שלא חס ' שם נאמר, ז.(")חגיגה טכתב מרן )שם(, 'שאין להסתכל בה ביותר'. ומקורו בגמרא ד. 

זה  ,מאי היא? רבי אבא אמר ,א לעולםשלא ב]טוב ויפה היה לו רש"י דף י"א.[ על כבוד קונו רתוי לו 

נשאל הרא"ש איך '. ושם בגמרא נאמר ש'עיניו כהות'. וכתב מרן בבית יוסף )שם(, 'המסתכל בקשת

 ,והשיב דאין מסתכל כרואה ,והא אמרינן שהמסתכל בקשת עיניו כהות ,מסתכלין בקשת כשמברכין

טעם הדבר שעיניו  מהרש"א. ובאר '. ע"כואסור ,כי המסתכל מוסיף ומדקדק בהבטתו יותר מהרואה

מ"מ עונשו שעיניו כהות שהוא דמות  ,גם שאינו מתה ,במסתכל בדמות וזיו של שכינה קאמרכהות, '

 ועל כן יראנה מעט, ואז יברך.'. ע"כ. סומא כו' ,חשובין כמת שלשהכמ"ש  ,מיתה


