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 המשך ברכות השחר – 11תפילה לאל חיי 

 

 שער נב:  -ספר עקידת יצחק 

והנה אנחנו מקבלים מאתו יתברך הרבה צדקות וחסדים עצמו מספר. אמנם כלם נכללים בשלשה סוגים אשר 

הם הכרחיים למציאותינו, והם החיות והמדע והפרנסה וכלם מבוארים מהכתובים )ישעיה מב, ה( נותן נשמה 

פני האדמה. וגם נאמר  לעם עליה ורוח להולכים בה, כי הוא יתברך הזורק נשמות לפגרים באשר הם חיים על

)משלי ב, ו( כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה, והוא השפעת דעתו ושכלו באשר הוא מדבר בהשכל. וגם 

נאמר )תהלים קמה, טו טז( עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו, פותח את ידיך וגו'. כי הוא 

הכל אנו חייבין להשיב הגמול הראוי להגיע מיד יצורנו  המכין מזונו וצרכיו אשר אי אפשר לעמוד זולתם. ועל

אשר לפי כן סדרום חכמינו ז"ל )ברכות השחר( בסדר שבחינו ובברכותינו בבקר אמרו,    אל מעלתו יתעלה:

אלהי, נשמה שנתת בי וכו', וחתמו ברוך אתה ה' המחזיר נשמות לפגרים מתים, והרי הוא הענין הראשון. ועל 

ה ה' הנותן לשכוי בינה להבחין וכו'. וכמו שנאמר )איוב לח, לו( מי שת בטוחות חכמה או השני סמכו ברוך את

מי נתן לשכוי בינה. ועל הצרכים סדרו כל יתר הברכות כי רבים הם, פוקח עורים, זוקף כפופים, מלביש 

ד המשורר ועל חיוב השיב גמול ההודאה והשבח על שלשתן יס ערומים וכו'. עד אשר לא חסר מצרכים כלום:

)תהלים ק, א( מזמור לתודה הריעו לה' כל הארץ, דעו כי ה' הוא אלהים הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו  

 )שם, ג(.

 

 סדר ברכות השחר:  -סדור תפלה נוסח ספרד 

ה רּוְך ַאתָּ ם. ֲאֶשר נַָּתן ַלֶשְכִוי ִבינָּה  ה' בָּ עֹולָּ ין ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ין ָלְיָלהְלַהְבִחין בֵּ  : יֹום ּובֵּ

  רש"י איוב פרק לח פסוק לו

 זה תרנגול לשון חכמים וי"א זה הלב שהוא שוכה וצופה ומחשב את הנולדות: -לשכוי  

 תרל"גראה שפת אמת 

ראה אנכי נותן כו' היום. פי' שהבחירה ביד האדם לבחור טוב או רע. ואמר אא"ז מו"ר ז"ל שע"ז מברכין הנותן 

ונראה פי' היום שיש בכל יום בחירה חדשה. כי אחר שחוטא האדם מסתלקת הבחירה לשכוי בינה כו'. 

מהאדם כמ"ש ז"ל הרשעים ברשות לבם. ומ"מ הקב"ה מחדש בכל יום מ"ב ונותן בחירה חדשה לאדם בכל 

 יום שיוכל להיות טוב מחדש כמ"ש לא יכשל בה ביום שובו כו': 

ה ה רּוְך ַאתָּ ם. ֱאֹלֵהינּו 'בָּ עֹולָּ ִני ּגֹוי ֶמֶלְך הָּ ֹּלא ָעש ַ  : שֶׁ

 שנת תרע"ז  -פרשת שמות  -ספר שם משמואל 

ולפי"ז יתפרש נמי הא דישראל נמשלו לכוכבים נמי בענין זה, שהם נרצים מצד כלל ישראל, ומצד הפרט כל 

בעולם הגדול  איש ואיש מישראל בפ"ע. ויש כאן לימוד לכל איש, היות ידוע שהאדם עולם קטן, וכל מה שיש

יש דוגמתו בעולם הקטן, אשר כל איש יתחזק בעצמו בכלל ובפרט, היינו שיראה א"ע גבוה במעלה מצד הכלל 

שבכללו הוא איש ישראל, ונברא לשמש את קינו, ואין נאה לפניו לעשות מעשים פחותים שאינם מותאמים לפי  

ת זה שזכה להיות בתוך כלל ישראל. וכמו מעלתו ותעודתו, ובכלל להיות לבו מתנשא ומוגבה בדרכי ה' מחמ

שסיפרו על בעל אורים ותומים, שהאזינו אחריו שלא ברך שלא עשני גוי, ונשאל ע"ז והשיב כי בקומו ממטתו  

ונזכר שהוא יהודי נתרגש באהבה ובהגבהת הלב לשמים עד שלא עצר כח להמתין בברכת שלא עשני גוי  

ומת זה הוא נרצה מצד כלל ישראל ובתוכו. ומצד הפרט כיצד,  לאמרה בתוך סדר הברכית ואמרה תיכף. ולע 

היינו להשגיח על כל מדה ומדה בפ"ע ועל כל תנועה ותנועה שיהא נוכח ה' דרכה, ואל יקל בעיניו שום מדה 

   ותנועה בלתי השלמתה, ולעומת זה הוא נראה גם מצד הפרט:

 מהדורא בתרא סימן י  -ספר ליקוטי מוהר"ן 

בֹוא ְלש ִ  ה ְולָּ סּוק: "ֲאַזְּמרָּ ִנים, ַכְמב ָאר ַעל פָּ ל פָּ ה ַעל כָּ ה טֹובָּ ה הּוא ַעל ְיֵדי ַמה ֶשּמֹוֵצא ְבַעְצמֹו ֵאיֶזה ְנֻקדָּ ְמחָּ

מ ַח ַבֶּמה ֶשזָּ  ִנים ֵיש לֹו ִלש ְ ל פָּ ם. ְוַעל כָּ ן רפב(, ַעֵין שָּ ִראשֹון, ְבִסימָּ ה ֵלאֹלַקי ְבעֹוִדי" )ְבִלּקּוֵטי הָּ ִלְהיֹות ִמֶזַרע כָּ

נּו ָאנּו ִלְכבֹודֹו, ְוִהְבִדילָּ רּוְך ֱאֹלֵקינּו ֶשְברָּ ִני ּגֹוי, ּוְכמֹו ֶשָאנּו אֹוְמִרין: 'בָּ ש ַ ֵאל, ֶשֹּלא עָּ רָּ נּו תֹוַרת ֱאֶמת' ִיש ְ  ְוכּו' ְונַָּתן לָּ

ּמֵ  ה ְלש ַ ְמחָּ אּוי לֹו ִלַּקח לֹו ש ִ ֶזה רָּ ל ֶזה ְוַכיֹוֵצא בָּ  ַח ַדְעתֹו ַכַנ"ל.ְוכּו'. ִמכָּ

 

ה  רּוְך ַאתָּ ם.  'הבָּ עֹולָּ דֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ִני ָעבֶׁ ֹּלא ָעש ַ  : שֶׁ



ה  רּוְך ַאתָּ ם.  'הבָּ עֹולָּ ִני ִאָשה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ֹּלא ָעש ַ  : שֶׁ

ה  -מברכות  נשים רּוְך ַאתָּ ם.  'הבָּ עֹולָּ ִני ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ָעש ַ  : ִכְרצֹונֹושֶׁ

עם כל היתרון של האיש הפועל והרושם את רשמי השפעתו ומפעלותיו  / הרב קוק  עמוד עאעולת ראיה א 

בחיים ובעולם, הנה יש לעומת זה ג"כ יתרון להאשה הנפעלת, שהיא עשויה בתכונה כזאת של קבלת רשמים,  

ל כחו החמרי והרוחני, ויוכל בזה שהפעולות והתעוררות המעשה העצמיות ירשם האדם על ידן בצמצום ש

לפעמים לסור עי"ז מהמגמה האלהית העליונה, מה שא"כ התכונה הנפעלת של האשה כשהיא ישרה, היא 

עלולה להרשם ולהפעל מתכונת השפע של המעשה אשר עשה האלהים, מהתכונה הישרה, כאשר עשה את 

נו העליון הפשוט והישר, וע"כ מברכת האדם ואת העולם, את התכן החמרי והרוחני שבהויה, ישר מכוון לרצו

 היא האשה בהודאה על חלקה הטוב: שעשני כרצונו.  

ה בָּ  ם.  'הרּוְך ַאתָּ עֹולָּ ַח ִעְוִרים:ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ   ּפֹוקֵּ

 פרשת וירא  -ספר אמרי אמת 

עד שהקב"ה מאיר עיניהם, איתא  ויפקח אלקים את עיניה ותרא באר מים, במדרש הכל בחזקת סומין

בספרים שכל מה שנצרך לאדם נצב לפני עיניו אלא שהגשמיות מסתרת, בתורה הוא גם כן כך דכתיב גל עיני  

ואביטה נפלאות מתורתך ואיתא בזוה"ק מה דתחות לבושא דאורייתא, הקב"ה ברא העולם באופן שגם בטבע 

ים בכל יום פוקח עורים, איתא ברמ"א ומפליא אפשר למצוא דרך למעלה מדרך הטבע, וזה מה שמברכ

 לעשות הוא קישור גשמיות עם רוחניות, זה הוא הפלא של בריאת שמים וארץ,

ה  רּוְך ַאתָּ ם.  'הבָּ עֹולָּ  :ַמְלִביש ֲעֻרִמים ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ

ה  רּוְך ַאתָּ ם.  'הבָּ עֹולָּ   ַמִתיר ֲאסּוִרים:ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ

והענין הזה שיתפלל האדם אל הש"י תמיד שיסיר את היצר פרק ד  -נתיב כח היצר  -ספר נתיבות עולם ב 

הרע ממנו, אבל מעצמו קשה הוא. כי האדם נחשב שהוא שבוי ואסור ביד מלך זקן וכסיל הוא יצר הרע 

ו הוא השם יתב' שנקרא בכל מקום בשם הזה, והרי אין חבוש מתיר עצמו מבית אסורים, וצריך לאחר להתיר

 אשר מוציא אותו מבית אסורים: 

 ראה תרל"ד שפת אמת

ז"ל ע"פ רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף. שקשה  מתיר אסורים כו' ע"ש. דאיתא בס' קטן מבעש"ט

למה עשה הש"י להיות תאוה וחשק למאכלים אלו. וע"כ שיש איזה ניצוץ מנפש האדם באותו מאכל. וז"ש 

נפשם בהם תתעטף לכך רעבים וצמאים כו' ע"ש. והם דברי אלקים חיים. כי איך יש מזון לנפש אדם באלו 

לנפש האדם. עי"ז ע"מ לעשוקים כי הנקודה בדצ"ח הוא בבית אסורים הדברים. אם לא הי' ]בהם[ שייכות 

שנעשקה נקודה זו בתוך הדברים הטבעיים ועי"ז שנותן לחם לרעבים עי"ז עולין לבחי' מדבר עד שעולין  

למקומם ]לכן נק' מדבר שהוא סוף העליות ונמצא הוא מנהיג כולם כמ"ש כל שתה תחת רגליו[. ה' מתיר 

זה הוא אחר שכ' ירחיב ה' כו' גבולך. והוא רוח הקדושה שיש בנפש האדם. וי"ל גבולך כי  אסורים כנ"ל. אך

הקב"ה א"ס. ובכל נברא. מכ"ש באדם. נתן הקב"ה נקודה קדושה ויש לה גבול. אך ע"י עבודת האדם יכול 

נו כמ"ש להרחיבה בעזר השי"ת. לכן נק' הפנימיות גבול שהוא סוף המדרגות שבאדם. וכן בהמ"ק נק' גבול

ותטענו בגבולנו שהוא הפנימיות שבכל הארצות. וז"ש כי ירחיב שכשאדם זוכה להרחבת הדעת שבו כמ"ש 

בזוה"ק ע"פ ויוצר רוח אדם בקרבו שהקב"ה מוסיף כח נשמת האדם בתוכו כשזוכה לעלות ממדרגה למדרגה 

מה כן צריך להתרחב הכלים.  נפש רוח נשמה כו'. ועי"ז צריך לקרב שאר הנבראים ג"כ. כי כפי התרחבות הנש

 והוא הנפש והגוף להעלות בחי' דצח"מ לרוח חיים שבקרבו:

 

ה  רּוְך ַאתָּ ם.  'הבָּ עֹולָּ ף ְכפּוִפים:ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ  זֹוקֵּ

ומרמז על מה שבעת אמירת השם אנחנו זוקפים עצמינו על שם פרשת תבוא  -ספר מגן אברהם )טריסק( 

אנחנו כופפים מלא קומתינו לפני הבורא ב"ה באמירת הברכות שבתפלת ראש ה' זוקף כפופים, שעל ידי ש

השנה על ידי זה נזכה למאמר הכתוב ה' זוקף כפופים, היינו שכל אלו הכופפים מלא קומתם בהשתחויה 

ובכריעה לפני הבורא ב"ה יהיה הבורא ב"ה זוקף אותם לנשאם למעלה ראש וישפיע להם כל הטובות 

 והברכות:


