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 ברכות השחר – 9תפילה לאל חיי  
 

 סדר השכמת הבוקר:  -סדור תפלה נוסח ספרד 

 ברכות השחר:

 בכל יום בבוקר קודם ברכת התורה יאמר זאת:

עֵ  ר ּבָּ חָּ ל ַהּיֹום ַעד ְלמָּ ל כָּ י ְוִדּבוַרי וַמְחְשבֹוַתי שֶׁ ט ִמַמֲעש ַ ט וְפרָּ ל ְפרָּ ה ַעל כָּ ת ֲהֵריִני ְמַכֵון ֵמַעתָּ

ל ַעם  ת כָּ ת ַעְצִמי ְואֶׁ ֵאל ְלַהְכִריַע אֶׁ רָּ ל ִיש ְ א ְּבִריְך הוא וְשִכיְנֵתּה ְּבֵשם כָּ ַהז את ְלֵשם ִיחוד ֻקְדשָּ

ם ְלַכף ְזכות:ְּבנֵ  עֹולָּ ל הָּ ת כָּ ֵאל ְואֶׁ רָּ  י ִיש ְ

הוא  דֹוש שֶׁ ַאְזִכיר ֵשם הוי"ה ַהקָּ ל ַפַעם שֶׁ ֵעת ַהז את ְּבכָּ ר ּבָּ חָּ ה ַעד ְלמָּ ַוֲהֵריִני ְמַכֵון ֵמַעתָּ

תֹו א וֶׁה ְוִיְהיֶׁה וִבְקִריאָּ יָּה ה  תֹו הָּ ַאְזכִ -נ-ד-ִּבְכִתיבָּ ל. וְכשֶׁ הוא ֲאדֹון ַהכ  ם ִיְהיֶׁה -י-ק-ל-יר ֵשם אי שֶׁ

ל ַהִסיּבֹות ְושַ  ִעילֹות ְוִסיַּבת כָּ ל הָּ ם ִעַלת כָּ חֹות ֻכלָּ ת וַבַעל ַהכ  לֶׁ הוא ַתִקיף וַבַעל ַהְיכ  נִָּתי שֶׁ ִליט ַכוָּ

מֹות: עֹולָּ ל הָּ  ְּבכָּ

 בפסוק ראשון דק"ש לא יסמוך על גילוי דעת הנ"ל:

 

 על נטילת ידים רק אשר יצר: כל היום אף אם עשה צרכיו אינו מברך

ִים: נו ַעל ְנִטיַלת יָּדָּ יו ְוִצוָּ נו ְּבִמְצֹותָּ ר ִקְדשָּ ם ֲאשֶׁ עֹולָּ ְך הָּ לֶׁ וָּה ֱאֹלֵהינו מֶׁ ה ְיה  רוְך ַאתָּ  ּבָּ

 

 

 בית יוסף על הטור אורח נטילת ידיים

( כתוב שנשאל למה תקנו ברכת על נטילת ידים בשחרית בתשובת הרשב"א )ח"א סי' קצא

והשיב איברא כך נהגו בכל מקום לברך בשחרית על נטילת ידים ומקפידין בכל תנאי נטילה 

ועוד אמרינן פרק היה קורא )ברכות טו.( הנוטל ידיו ומניח תפילין וקורא  וכו'כבשעת סעודה 

אמר נוטל ידיו ולא קאמר רוחץ ידיו קריאת שמע זו היא קבלת עול מלכות שמים שלמה מדק

כמו שאמר )שבת כה ע"ב( בערב ]שבת[ רוחץ פניו ידיו ורגליו משמע לכאורה שצריך בבקר 

 ליטול ידיו בכלי 

ואם תשאל מאי שנא תפלת השחר מתפלת המנחה וערבית יש לומר לפי שבשחר אנו נעשים 

ריכים אנו להודות לו יתברך כבריה חדשה דכתיב )איכה ג כג( חדשים לבקרים רבה אמונתך צ

על שבראנו לכבודו לשרתו ולברך בשמו ועל דבר זה תקנו בשחר כל אותם הברכות שאנו 

מברכים בכל בוקר ובוקר ולפיכך אנו צריכים להתקדש בקדושתו וליטול ידינו מן הכלי ככהן 

 שמקדש ידיו מן הכיור קודם עבודתו עכ"ל

 

 רק יד פ -חלק א  -ספר תורת העולה לרמ"א ז"ל 

אמרו ז"ל ובצד המזבח היה הכיור וכנו לקדש ממנו כהנים ידיהם ורגליהם לעבודה והיה מונח 

 בין האולם והמזבח משוך לדרום. 

וכתב הרמב"ם ז"ל הכיור היו לו שנים עשר דדים כדי שיהיו כל הכהנים העוסקים בתמיד 

נה כו'. לפי הכוונה מקדשים בו כאחד ומוכני עשו לו כדי שלא יהא המים שבו נפסלים בלי

ו היה מורה על קבלת השפע שהמשכנו והענין שנתבאר )בפ"ד( נראה כי הויות הכיור וכנ

מהבורא יתעלה. ענין הכיור שהיה מורה על קבלתן מלמעלה. וידוע כי הנביאים  שמקבלים

עליהם השלום דמו השפעת השם יתברך שמו לבאר מים כמו שנאמר )ירמיה ב' י"ג( אותי 

מים חיים ונאמר )תהלים ל"ו י'( כי עמך מקור חיים. על כן היה הכיור מלא מים  עזבו מקור

 רומז על המקור העליון שמלא להשפיע על התחתונים. 

ולהיות כי הכהנים עובדי עבודת השם יתברך היה במקדש דוגמת מלאכי אלהים כמו שיתבאר 

מר היו מורים על מה שמקבלין )ח"ב פמ"א( על כן היו רוחצין ידיהן ורגליהן מן הכיור. רצה לו

השפע משם ועל ידי זה נקרא רחיצת הכהנים קדוש ידים ורגלים כי היה רומז אל מקום קדוש. 

ועל ידי שהם מקבלין שפע מלמעלה משפיעים למטה על כן היו רוחצין ידיהן הרומז על קבלת 



ענין קבלת השפעה שהיא מלמעלה וכבר כתבו המקובלים כי ענין נטילת ידים הוא מורה על 

השפע שלמעלה ונאמר )יחזקאל א' ח'( וידי אדם תחת כנפיהם שמורה על קבלת השפע ולזה 

היו המים פסולים בלינה כמו שנאמר )איכה ג' כ"ג( חדשים לבקרים רבה אמונתך כי קבלת 

ההשפעה כל יום ויום ולולי זאת יתבטל מציאתם כי הוא יתעלה הפועל והצורה ובכל יום ויום 

ין להתקיים לולי קבלת השפעתו ולא כדרך שאר פועל שלא יעדר הפעולה אחר אינן יכול

 שנפעל אף בהעדר הפועל:

 

 

 

וָּה ֱאֹלֵהינו ה ְיה  רוְך ַאתָּ ִבים ּבָּ ִבים ְנקָּ א בֹו ְנקָּ רָּ ה ובָּ ְכמָּ ם ְּבחָּ דָּ אָּ ת הָּ ר יַָּצר אֶׁ ם ֲאשֶׁ עֹולָּ ְך הָּ לֶׁ  מֶׁ

ם ִאי  ד ֵמהֶׁ חָּ ֵתם אֶׁ ם אֹו ִיסָּ ד ֵמהֶׁ חָּ ֵתַח אֶׁ ִאם ִיפָּ ָך שֶׁ לוי ְויָּדוַע ִלְפֵני ִכֵסא ְכבֹודֶׁ ֲחלוִלים ֲחלוִלים. גָּ

נֶׁיָך ֲאִפילו ְפַשר ְלִהְתַקֵּים ְוַלֲעמֹוד ְלפָּ ת:אֶׁ חָּ ה אֶׁ עָּ   שָּ

ֹות: ר וַמְפִליא ַלֲעש  ש ָּ ל ּבָּ וָּה רֹוֵפא כָּ ה ְיה  רוְך ַאתָּ  ּבָּ

 

 אות ה  -ערוך השולחן סימן ו 

במה ששומר רוח האדם בקרבו, שקושר דבר רוחני  -ורבינו הרמ"א פירש, "ומפליא לעשות" 

י אז האדם שהוא הנפש בדבר גשמי שהוא הגוף. והכל הוא על ידי שהוא "רופא כל בשר", כ

בקו הבריאות ונשמתו משתמרת בקרבו. עד כאן לשונו. ודבר זה שייך גם כן להענין, כי עיקר 

תצא  -הפלא שהנשמה מתקיימת על ידי אכילה ושתיה, ואלמלי לא יאכל אדם ימים רבים 

ממנו הנשמה. ומה להנשמה באכילה ושתיה? אמנם כן בכל מאכל ומשקה יש גם דבר רוחני, 

 הבוראם ומקיימם, והנשמה נזונית מהרוחני והגוף מהגשמי. היינו דבר ה'

 

 

ה  ּה ִּבי. ְוַאתָּ ה ְנַפְחתָּ ּה. ַאתָּ ה ְיַצְרתָּ ּה. ַאתָּ אתָּ ה ְברָּ ה ִהיא. ַאתָּ נַָּתתָּ ִּבי ְטהֹורָּ ה שֶׁ מָּ ֱאֹלַהי. ְנשָּ

ּה  ִני. וְלַהֲחִזירָּ ּה ִממֶׁ ִתיד ִלְטלָּ ה עָּ ּה ְּבִקְרִּבי. ְוַאתָּ ה ְּבִקְרִּבי ְמַשְמרָּ מָּ ַהְנשָּ ל ְזַמן שֶׁ בֹוא. כָּ ִתיד לָּ עָּ ִּבי לֶׁ

מֹות: ל ַהְנשָּ ים ֲאדֹון כָּ ל ַהַמֲעש ִ וָּה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי. ִרּבֹון כָּ נֶׁיָך ְיה  ה ֲאִני ְלפָּ  מֹודֶׁ

ִרים ֵמִתים: מֹות ִלְפגָּ וָּה ַהַמֲחִזיר ְנשָּ ה ְיה  רוְך ַאתָּ  ּבָּ

 

 

 תפילות, זמירות וברכות  -ספר קול מבשר ח"ב 

 אלקי נשמה שנתת בי:

ושמעתי שרבינו הקדוש רבי רבי בונם זצ"ל אמר, לברך 'אלקי נשמה' קודם ברכת התורה. 

אם אדם מפקיד חפץ יקר, והנפקד שומרו כראוי ומנקהו, וכשמחזיר את החפץ למפקיד,  דכמו

מדרך ארץ הוא שהמפקיד יתן לו תודה עבור שמירתו המעולה. כל שכן אדם, שבלילה מפקיד 

נשמתו, והקב"ה שומרו ומחזירו לו בבקר, שמדת דרך ארץ הוא לברכו על זה, ודרך ארץ 

כת אלקי נשמה לברכת התורה. ]שו"ת חדות יעקב, בהקדמה. קדמה לתורה. ולכן מקדימין בר

 ועיין שש"ק ח"ב אות י"א[:

 

 


