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 ברכות קריאת שמע וקריאת שמע – 15תפילה לאל חיי 

 יוצר המאורותסדר יוצר דשחרית:  -סדור תפלה נוסח ספרד 

ה ְיֹהוָּה ֱאֹלֵהינּו רּוְך ַאתָּ לֹום ּובֹוֵרא ֶאת ַהֹכל:בָּ ה שָּ ם. יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא ֹחֶשְך. ֹעֹשֶ עֹולָּ   ֶמֶלְך הָּ

ה ְבֵראִשית: ִמיד ַמֲעֹשֵ ל יֹום תָּ ֶליהָּ ְבַרֲחִמים. ּוְבטּובֹו ְמַחֵדש ְבכָּ ִרים עָּ ֶרץ ְוַלדָּ אָּ  ַהֵמִאיר לָּ

יתָּ  ֹשִ ה עָּ ְכמָּ ם ְבחָּ יָך ְיֹהוָּה. כֻּלָּ ה ַרבּו ַמֲעֹשֶ ֶרץ ִקְניֶָּנָך:מָּ אָּ ה הָּ ְלאָּ  . מָּ

 

 אהבת עולםסדר יוצר דשחרית:  -סדור תפלה נוסח ספרד 

ֵלינּו:  ַמְלתָּ עָּ ה חָּ ה ִויֵתרָּ ה ְגדֹולָּ נּו ְיֹהוָּה ֱאֹלֵהינּו. ֶחְמלָּ ם ֲאַהְבתָּ  ַאֲהַבת עֹולָּ

ְטח דֹול ּוַבֲעבּור ֲאבֹוֵתינּו ֶשבָּ ִבינּו ַמְלֵכנּו. ַבֲעבּור ִשְמָך ַהגָּ ֵננּו  אָּ ֵלם. ֵכן ְתחָּ ב שָּ ֵקי ַחִיים ַלֲעֹשֹות ְרצֹוְנָך ְבֵלבָּ ּו ְבָך. ַוְתַלְמֵדם חֻּ

 ּוְתַלְמֵדנּו:

ִכיל. ִלְשֹמַע. ִלְלֹמד ּולְ  ִבין ּוְלַהֹשְ ֵלינּו. ְוֵתן ְבִלֵבנּו ִבינָּה ְלהָּ ן. ַהְמַרֵחם. ַרֵחם עָּ ַרֲחמָּ ב הָּ ִבינּו אָּ ֹשֹות ּוְלַקֵים ֶאת ַלֵמד. ִלְשֹמר ְוַלעֲ אָּ

ה: ֶתָך ְבַאֲהבָּ ל ִדְבֵרי ַתְלמּוד תֹורָּ  כָּ

ה ֶאת ְשֶמָך. ְלַמעַ  ה ּוְלִיְראָּ ֵבנּו ְלַאֲהבָּ ֶתָך. ְוַדֵבק ִלֵבנּו ְבִמְצֹוֶתיָך. ְוַיֵחד ְלבָּ ֵאר ֵעיֵנינּו ְבתֹורָּ ֵשל ְוהָּ ֵלם ְולֹא ִנכָּ ן לֹא ֵנבֹוש ְולֹא ִנכָּ

ם וֶָּעד:סדור  סדר יוצר דשחרית:  -תפלה נוסח ספרד  ְלעֹולָּ

דֹול ֶסלָּ  נּו ַמְלֵכנּו ְלִשְמָך ַהגָּ שֹון. ְוֵקַרְבתָּ ַחְרתָּ ִמכָּל ַעם ְולָּ נּו בָּ ה. ּובָּ תָּ ה:ִכי ֵאל ּפֹוֵעל ְישּועֹות אָּ  ה. ֶבֱאֶמת ְבַאֲהבָּ

ה ֶאת ְשֶמָך: ה ּוְלַאֲהבָּ  ְלהֹודֹות ְלָך ּוְלַיֶחְדָך ְבַאֲהבָּ

רּו ה:בָּ ֵאל ְבַאֲהבָּ רָּ ה ְיֹהוָּה. ַהבֹוֵחר ְבַעמֹו ִיֹשְ  ְך ַאתָּ

 

 שמע ישראלסדר יוצר דשחרית:  -סדור תפלה נוסח ספרד 

ן:  יחיד אומר. ֵאל ֶמֶלְך ֶנֱאמָּ

ד: ֵאל ְיֹהוָּה ֱאֹלֵהינּו ְיֹהוָּה ֶאחָּ רָּ  ְשַמע ִיֹשְ

ם וֶָּעד:  רּוְך ֵשם ְכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹולָּ  בלחש. בָּ

 

 שו"ע אורח חיים סימן סא 

 דין כמה צריך לדקדק ולכוין בקריאת שמע: -סימן סא 

 )א( יקרא קריאת שמע בכוונה, באימה, ביראה, ברתת וזיע: 

היום )דברים ו, ו( היינו לומר: בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, ולא כמי שכבר שמע אותו הרבה פעמים    )ב( אשר אנכי מצוך

 שאינו חביב אצלו:

)ג( בקריאת שמע יש רמ"ה תיבות וכדי להשלים רמ"ח כנגד איבריו של אדם מסיים שליח צבור ה' אלהיכם אמת, וחוזר  

 ואומר בקול רם ה' אלהיכם אמת:

 פסוק ראשון בקול רם, כדי לעורר הכוונה: )ד( נוהגין לקרות

 )ה( נוהגין ליתן ידיהם על פניהם בקריאת פסוק ראשון, כדי שלא יסתכל בדבר אחר שמונעו מלכוין: 

)ו( צריך להאריך בחי"ת של אחד, כדי שימליך הקב"ה בשמים ובארץ, שלזה רומז החטוטרות שבאמצע הגג החי"ת. 

ב שהקב"ה יחיד בעולמו ומושל בד' רוחות העולם. ולא יאריך יותר מכשיעור זה.  ויאריך בדלי"ת של אחד שיעור שיחשו

 ויש נוהגים להטות הראש כפי המחשבה: מעלה ומטה ולד' רוחות: 

 )ז( ידגיש בדלי"ת שלא תהא כרי"ש:

 )ח( לא יחטוף בחי"ת ולא יאריך באל"ף:

 

 שו"ע אורח חיים סימן ה 

 כוונת הברכות: -סימן ה 

בברכות פירוש המלות. כשיזכיר השם, יכוין פירוש קריאתו באדנות שהוא אדון הכל, ויכוין בכתיבתו ביו"ד ה"א   יכוין(  )א

 שהיה והוה ויהיה, ובהזכירו אלהים, יכוין: שהוא תקיף בעל היכולת ובעל הכחות כלם:

 

 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף נו/א 

ו ואגידה לכם ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין ונסתלקה ממנו רבי שמעון בן לקיש ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספ

שכינה אמר שמא חס ושלום יש במטתי פסול כאברהם שיצא ממנו ישמעאל ואבי יצחק שיצא ממנו עשו אמרו לו בניו  

שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד אמרו כשם שאין בלבך אלא אחד כך אין בלבנו אלא אחד באותה שעה פתח יעקב אבינו 

אמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד אמרי רבנן היכי נעביד נאמרוהו לא אמרו משה רבינו לא נאמרוהו אמרו יעקב  ו



התקינו שיהו אומרים אותו בחשאי אמר רבי יצחק אמרי דבי רבי אמי משל לבת מלך שהריחה ציקי קדירה אם תאמר 

ר רבי אבהו התקינו שיהו אומרים אותו בקול רם יש לה גנאי לא תאמר יש לה צער התחילו עבדיה להביא בחשאי אמ

 מפני תרעומת המינין ובנהרדעא דליכא מינין עד השתא אמרי לה בחשאי:

 

 ירושלמי ברכות פרק ב הלכה א'

סומכוס בר יוסף אומר: כל המאריך באחד מאריכין לו ימיו ושנותיו בטובה. רבי ירמיה הוה מאריך סגין. אמר ליה רבי  

 יך כל הכין! אלא כדי שתמליכהו בשמים ובארץ ובד' רוחות העולם. זעירא: לית את צר

 

 בק"ש וברכותיה -פרק ד חלק ד  -ספר דרך ה' 

ענין יחוד מציאותו ית' ויחוד שליטתו הא' הנה הוא קריאת השמע, וענינו יחודו ית' וקבלת עול מלכותו. והענין, כי הבורא 

המציא ברצונו נמצאים שונים עליונים ותחתונים, רוחנים וגשמיים, וסדרם בסדרים שונים, ונתן בחק כל אחד מהם   ית"ש

לפעול פעולות ולעשות מעשים להתגלגל בגלגולים ובסיבובים רבים ובדרכים שונים כפי מה שפילגה חכמתו ית' לכל 

 אחד ואחד. ואמנם הנה הוא ית"ש השרש והסבה היחידית לכלם.  

וענין זה מובן בשתי בחינות, בבחינת המציאות ובבחינת הפעולה. בבחינת המציאות, מה שכבר ביארנו בחלק א', איך 

כל המציאיות כלם תלוים בו ית' ונמשכים ברצונו, מה שאין כן מציאותו, שהוא מציאות מוכרח מצד עצמו ובלתי נתלה 

 ה שהוא ית"ש רצה בהם ומקיימם ברצונו.  בזולתו, אך כל שאר המציאיות אין להם מציאות אלא מצד מ

בבחינת הפעולה הוא, שאע"פ שניתן בחוקם של הנבראים לשלוט בענינים מה שיכלתם מקפת, ופועלים פעולות גדולות  

כל אחד כפי מה שבחק פעולתו, הנה באמת אין בהם כח ולא שליטה אלא מה שמסר להם הבורא ית' שהוא האדון  

ל מה שהם פועלים אינו אלא מה שהוא ית"ש נתן ונותן להם כח שיפעלו, והוא אדון עליהם  האמיתי השליט וכל יכול, וכ 

 להוסיף ולגרוע כרצונו בכל עת ובכל שעה. 

 ומעומק הענין הוא, כי הרי כפי הסדרים שסידרה חכמתו ית' לתיקונן של הנבראים, כמ"ש בחלק א', הנה יש ענינים

רבים של דע שמתגלגלים וסובבים בעולם, אם מצד בחירתן של בני האדם החוטאים, ואם מצד מה שנגזר עליהם  

לענשן, ונראה הדבר לכאורה שזה הפך רצונו ית', כי הנה הוא ית"ש אינו רוצה אלא בטוב וכל חפצו להיטיב, והנה שמו 

 ית' מתחלל בשליטת הרשעים ובתגבורת הרעות והקלקולים.  

היודע בדרכיו ית' ומעמיק בענינים, ידע, כי על כל פנים אין כל זה אלא סיבוב מסיבות בדרך עמוק, כלם מתכונים אמנם  

לנקודת השלמת הבריאה ובה מסתיימים, וכמ"ש בחלק א'. ונמצא שהקב"ה הוא המנהג את הכל באמת, ועצתו לבדה 

שלפי אמתת הענין צריכים הדברים להתגלגל  היא תקום, שהיא הגיע טובו ושלימותו אל ברואיו, וכמ"ש שם. אלא

בגלגולים אלה על פי יסודות החכמה הנפלאה והטוב האמיתי, ויודע בסוף כל הגלגולים כי הוא ית"ש אחד יחיד ומיוחד,  

 והוא סיבב כל המסיבות האלה בדרכיהם לבא אל התכלית האמיתי, שהוא הטוב האמיתי שזכרנו. 

ד יחיד ומיוחד, אלא שעכשיו אינו מגולה לכל כראוי, ולעתיד לבא יתגלה לגמרי לכל והנה הוא היה הוה ויהיה תמיד אח

הברואים, כמ"ש, ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד. אמנם ישראל שזכו לתורתו האמיתית, יודעים האמת הזה ומעידים  

 עליו גם עתה, והוא מ"ש, ואתם עדי נאם ה', וזה זכות גדול לנו.  

העוה"ז מתחלקת להנהגת היום והנהגת הלילה, וכמ"ש בחלק ג' פרק א', ובכל בוקר ובכל ערב  והנה כלל ההנהגה של

מתחדשים הסדרים ומשמרות המלאכים לתפקידתם כפי סדר ההנהגה. ואולם נתחייבנו אנחנו בני ישראל להעיד על 

וכל הנמצאים ממנו הם  בין בבחינת המציאות, שהוא לבדו המצוי המוכרח  -אמתת יחודו ית' בכל הבחינות, פירוש 

נמצאים ובו תלוים. בין בבחינת השליטה, שהוא לבדו ית"ש השליט המיוחד ואין פועל שיפעל אלא מכח ורשות שניתן 

לו ממנו. בין בבחינת ההנהגה, דהיינו שאע"פ שהסיבות רבות גדולות ועמוקות אין המסבב אלא אחד ואין התכלית אלא 

כל אל תכלית השלימות האמיתי, ואע"פ שאין דבר זה גלוי עתה באמת הנה אחת, דהיינו הוא ית"ש המסבב את ה

 אמתת הדבר כך היא, וכן יגלה ויודע בסוף הכל:
 

 

 


