
 בס"ד 

 המשך ברכות השחר   –  12תפילה לאל חיי 

 סדר ברכות השחר:  -סדור תפלה נוסח ספרד 

ה ה רּוְך ַאתָּ ִים: 'בָּ ָאֶרץ ַעל ַהמָּ ם. רֹוַקע הָּ עֹולָּ   ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ

, היא פועלת על הצד של ההתפשטות של המים בתכונתם הנזיליתעולת ראיה / הרב קוק 

הצד המצמצם והמגבש   –ההרחבה שאנו צריכים לו במפעלינו החומריים והרוחניים. ולעומת זה  

הוא פועל על הצד הריכוזי שבחיינו.שניהם צריכים    – של הארץ, ביבשותה ויצוקתה בתוך מוצק  

 יחד לסמן את שלמותם של מפעלי החיים בכל צדדיהם.

  

ה ה רּוְך ַאתָּ ם. ַהֵמִכין ִמְצֲעֵדי גֶָּבר:ֱאֹל 'בָּ עֹולָּ  ֵהינּו ֶמֶלְך הָּ

 על פרשת פקודי  -ספר ייטב לב 

מזה נראה בעליל   .וגו' ואם לא יעלה הענן ולא יסעו   ובהעלות הענן מעל המשכן יסעו בני ישראל

. שנוסעים םהו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהכי על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו )במדבר ט, כ(. וז

גם עתה ממקום למקום, ישכילו ויבינו כי הכל חנייתם ומסעם על פי ה' יחנו ועל פיו יסעו, כי הוא  

המכין מצעדי גבר. ואם יחנה האדם, ענן ה' היא השכינה אתו בבית, ואם יסע, השכינה אתו 

 לשמרו בדרך, כדאיתא בזוהר הק':

 

ה  רּוְך ַאתָּ ם. 'הבָּ עֹולָּ ְרִכי:  ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ל צָּ ה ִלי כָּ ש ָּ  ֶשעָּ

"כי סיים מסאניה לימא ]=כאשר נועל את נעליו יֹאַמר[ ברוך שעשה לי כל צרכי" )בבלי, ברכות 

: "והטעם לברכה זו, שכל זמן שהוא יחף אינו יכול לצאת ולעשות ר' דוד אבודרהםס ע"ב(. 

 צרכיו וצרכי ביתו. וכיוון שלבש מנעליו כאילו נעשו לו כל צרכיו" 

שעשה לי כל צרכי. כשהאדם מרגיש את עצמו / הרב קוק  עולת ראיה / חלק א / עמוד עד

עומד במהותו, בחייו, יודע הוא ברור, שכל מה שהוא צריך לטובתו עשה לו השם יתברך מחיה 

החיים, יוצרם ומכלכלם. אין הבדל כלל בין החסרונות ובין היתרונות, כולם הם צרכיו של אדם, 

באמת למגמת תכלית טובתו האמתית נעשה ונשלם בחמלת אב הרחמים. עקר  וכל הדרוש לו 

ההכרה של הודאת הטובה במלוי ספק החיים הוא, שאנו יודעים שכל צרכינו עשויים הם, מצויים  

במציאות, וע"פ ההטבה של המעשים והתעלות המוסר והקדושה יהיו ג"כ מצויים לנו ומוגעים  

 י מה שהרעותי את מעשי קפחתי את פרנסתי )קדושין פ"ב(.  לידינו באפן מספיק וקל, כי רק ע" 

 

ה: ֵאל ִבְגבּורָּ רָּ ם. אֹוֵזר ִיש ְ עֹולָּ ה ְיה וָּה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ   בָּ

, אוזר ישראל בגבורה. גבורה מיוחדת  בא"י, אמ"ה/ הרב קוק    עולת ראיה / חלק א / עמוד עה

היא גבורתם של ישראל, גבורה המצטינת לא בכבושים שמכבשים את אחרים, מכניעים אותם  

או מאבדים אותם, אלא גבורה שבעקרה היא קשורה בכבוש שהאדם כובש את עצמו, גבורת  

ת  הנשמה האלהית, הרוח האצילי של האדם, שמכבש את הגוף הבהמי ואת תאותיו הגסו

 והסוערות, גבורת ארך אפים הטוב מגבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר.  

זאת היא הגבורה האזורה לישראל, הנאותה ליסוד המוסר הטהור והרמת ערכו של האדם 

ביתרונו מן הבהמה, הראויה להאמר בעקרה כד שרי המייניה, בחזוק המתנים בכלל להיות 

לחלקה העליון שיהיו  -השפל של הגויה יותר חמוש במלא הכח, ולהבדיל עם זה בין החלק



הכחות, המטים את האדם לצדו הבהמי, מושפעים להיות טהורים ומשועבדים לגבורת הלב, 

המתמלא עז טוהר ורגש מלא קודש, בשאיפה עליונה לגבורה של מעלה . על חלק טוב זה, 

ת המיוחד לכללות האומה, ביסוד גזע קדושת נשמתה, המאירה לכל אחד מאישיה בהדר

 כבודה, הננו מברכים לאוזר ישראל בגבורה. 

ה: ֵאל ְבִתְפָארָּ רָּ ם. עֹוֵטר ִיש ְ עֹולָּ ה ְיה וָּה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ  בָּ

 

ם. ַהּנֹוֵתן ַליֵָּעף כ ַח: עֹולָּ ה ְיה וָּה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ  בָּ

 / הרב קוק עולת ראיה / חלק א / עמוד עה

כח. נפלא הוא הכח הנפשי, הנתון בתוכיותה של הנשמה, המנצח על תכונת החיים הנותן ליעף  

ם כשהחולשה ומפלס את דרכי ההנהגה של מלאכת האדם בכל משטריו ותוכן עלילותיו. ג

תכונתם הגופנית, מגיעים לידי משבר, ע"י המכשולים הרבים  וחות הטבעיים ע"פ כגוברת כשה

כשירים את הכחות הגופניים למפעלם המלא מוצאים כ"כ הרבה העומדים נגדם, גם כשהמ

מניעות ועכובים, גם אז מופיע הוא, בחסד אל גבור תמים דעים, זרם חיים רוחניים מהמקור  

העליון של הנשמה, המחדש רוח גבורה ונותן כח חדש לעמל החיים ולמפעלותיהם המגמתיות.  

ל הנשמות, ליצוריו החוסים בצל כנפיו, לעמוד  וזהו הכח האלהי הנתון במתנת שדי, מידי אדון כ

להם בעת כלות כחם. "ועד זקנה אני הוא, ועד שיבה אני אסבל". ועל פליאת המעין הזה, 

המפכה ועולה להזרים חיים ועצמה, גם בעת אשר הכח החמרי כבר בא עד הגבול של החלישות 

 והעיפות, אנו מברכים: הנותן ליעף כח.  

ת  ברוך הנותן ליעף כח איתא בחובת הלבבות לעובד ה' ניתן כח  שבועו - ספר אמרי אמת

 מהקב"ה למעלה מהטבע שלא ייעף ולא ייגע בגלל שמוסר נפשו לה'

  

י:  ה ֵמַעְפַעפָּ ם. ַהַמֲעִביר ֵשנָּה ֵמֵעינָּי ּוְתנּומָּ עֹולָּ ה ְיה וָּה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ  בָּ

ֶניָך ְיה וָּה   צֹון ִמְלפָּ ֶתָך. ְוַדְבֵקנּו ְבִמְצוֶתיָך.  ִויִהי רָּ ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶשַתְרִגיֵלנּו ְבתֹורָּ

יֹון. ְוֹלא ִליֵדי ִבזָּיֹון. ְוַאל  ון. ְוֹלא ִליֵדי ִנסָּ ה ְועָּ ְוַאל ְתִביֵאנּו ֹלא ִליֵדי ֵחְטא. ְוֹלא ִליֵדי ֲעֵברָּ

ע. ְוַהְרִחיֵקנּו מֵ  רָּ נּו ֵיֶצר הָּ ים  ִיְשֹלט בָּ ע. ְוַדְבֵקנּו ְבֵיֶצר ַהטֹוב ּוְבַמֲעש ִ ֵבר רָּ ע ּוֵמחָּ ם רָּ ָאדָּ

ל יֹום ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים  ְך. ּוְתֵננּו ַהיֹום ּוְבכָּ טֹוִבים. ְוכ ף ֶאת ִיְצֵרנּו ְלִהְשַתְעֶבד לָּ

ִדים טֹוִבים: ל רֹוֵאינּו. ְוִתְגְמֵלנּו ֲחסָּ  ְבֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני כָּ

רּו ֵאל:בָּ רָּ ִדים טֹוִבים ְלַעמֹו ִיש ְ ה ְיה וָּה ַהגֹוֵמל ֲחסָּ  ְך ַאתָּ

ֶניָך ְיה וָּה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי  צֹון ִמְלפָּ ִנים ּוֵמַעזּות    ְיִהי רָּ ל יֹום ֵמַעֵזי פָּ ֶשַתִציֵלִני ַהיֹום ּוְבכָּ

ע.  רָּ שֹון הָּ ע. ִמלָּ רָּ ע. ֵמַעִין הָּ ע. ּוִמֶפַגע רָּ ֵכן רָּ ע. ּוִמשָּ ֵבר רָּ ע. ּוֵמחָּ ע. ִמֵיֶצר רָּ ם רָּ ִנים. ֵמָאדָּ פָּ

ה. מִ  ִעים. ִמַמְלִשינּות. ֵמֵעדּות ֶשֶקר. ִמִשְנַאת ַהְבִריֹות. ֵמֲעִלילָּ ִים רָּ ּנָּה. ֵמֳחלָּ ה ְמשֻׁ ִמיתָּ

ֶשה. ֵבין ֶשהּוא ֶבן ְבִרית ּוֵבין   ֶשה ּוִמַבַעל ִדין קָּ ן ַהַמְשִחית. ִמִדין קָּ טָּ ִעים ּוִמשָּ ִמִמְקִרים רָּ

 ֶשֵאינֹו ֶבן ְבִרית. ּוִמִדינָּּה ֶשל ֵגיִהּנ ם: 


