
בס"ד 

ברכות השחר* 
 

בימינו לא נוהגי לבר את הברכות האלו לפי סדר פעולות ההשכמה, אלא כול ברצ 
בשעת התפילה.  אבל מסדר אמירת בימי חז"ל נית ללמוד את משמעות הברכות: 

 

י ְטה ָרה ִהיא ….  ַתָ   ִ  ָ  ֶ ָמה   ָ  • בשעה שאד מתעורר אומר:  ֱא ַקי. ְנ

 [ [בברכה זו אנו מודי על הנשמה שנת בנו ולכ היו מברכי ברכה זו מיד בהתעורר האד

ְכִוי ִביָנה  ר ָנַת ַל ֶ   ֶ  • כאשר שומע את קול התרנגול [ומבחי באור היו החדש] יאמר: ֲא
י י   ֵבי ָלְיָלה.  ְלַהְבִחי ֵ 

[שכוי הוא הלב, ועיקר כוונת הברכה היא על היכולת שה' נת לנו להבחי בי יו ובי לילה] 

 . ְ   ֵקַח ִעְוִרי ר   • כאשר פוקח את עיניו יאמר: ָ 

 . יר ֲאס ִרי ְ ַמ ִ ר   ָ :  • בשעה שמתיישב במיטתו יבר

 [ [ברכה זו נתקנה על היכולת להזיז את אברי הגו

 . י י  ֲער ִ ְ ַמְלִ  ר   • כאשר מתלבש יאמר: ָ 

 . פ ִפי ְ ז ֵק  ְ ר   • כאשר מזדק יאמר: ָ 

 . ִי ְ ר ַקע ָהָאֶר ַעל ַהָ  ר   • כאשר עומד על האדמה יאמר: ָ 

ִכי ִמְצֲעֵדי ָגֶבר.  ְ ַהֵ  ר   ָ :  • בשעה שמתחיל ללכת מבר

י.  ל ָצְרִ  ה ִלי ָ   ָ ָע  ֶ  ְ ר   ָ :  • כאשר נועל את נעליו מבר

[ברכה זו נתקנה בעיקר על הנעליי מפני שבלעדיה אד אינו מסוגל לצאת מביתו לעבודתו ולעיסוקיו] 

ְגב ָרה.  ָרֵאל  ִ  ְ ְ א ֵזר ִי ר   • כאשר חוגר חגורתו יאמר: ָ 

ְ ע ֵטר  ר   ָ :  • בשעה שפורס את סודרו (בגד שהיה מכסה ג את הראש) על ראשו יבר
ִתְפָאָרה.  ָרֵאל  ְ  ְ ִי

[כאשר בני ישראל מכסי את ראש אי כוונת כשאר אומות העול לשי כובע מפני הקור, או 
 [ מפני שזו האופנה, אלא כדי שתהיה עליה יראת שמי

י ִויִהי ָרצ  וכו'**…  ָנה ֵמֵעיַני  ְתנ ָמה ֵמַעְפַעָ   ֵ ֲעִביר  ְ ַהַ  ר   • לאחר שרוח את פניו יאמר: ָ 
על פי הגמרא ברכות ס': בתוספת פירושי מתו ע יוס וענ יוס 

מקורות 
*שלש הברכות שלא עשני גוי (גויה), שלא עשני עבד (שפחה), שלא עשני אשה (שעשני כרצונו), מקור בתלמוד במס' מנחות מ"ג:, 

ואינ ברכות על פעולות וכוחות, אלא על המצוות שאנחנו מחוייבי בה ואינ כלולות במאמר חז"ל זה. 
**ברכה זו היא ברכה ארוכה ואי לענות אמ לאחר "מעפעפי", אלא בסו הברכה:  "הגומל חסדי טובי לעמו ישראל". 

 
:  ברכות השחר  סיכו

חפש את הברכה המתאימה לפעולות אלו: 
 

הברכה הפעולה 
 בשעה שאד מתעורר (ה' מחזיר לו את נשמתו)
כאשר שומע את קול התרנגול [ומבחי באור 

היו החדש] 
 

 כאשר פוקח את עיניו 
 בשעה שמתיישב במיטתו 

 כאשר מתלבש 
 כאשר מזדק 

 כאשר עומד על האדמה 
 בשעה שמתחיל ללכת 
 כאשר נועל את נעליו 
 כאשר חוגר חגורתו 

בשעה שפורס את סודרו (בגד שהיה מכסה ג 
את הראש) 

 

 לאחר שרוח את פניו 
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