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תקנו שמונה עשרה ברכות השחר כנגד שמונה עשרה הברכות שאנשי כנסת הגדולה תקנו  חז"ל
בתפלת 'שמונה עשרה' וכמו שבשמונה עשרה הוסיפו החכמים כמה מאות שנים מאחר יותר ברכה 

עשרה  -כך הוסיפו הגאונים ברכה תשע  -נוספת )ברכת 'ולמלשינים'( בגלל מצב מיוחד שהתעורר אז 
 בברכות השחר.

 הנותן לשכוי בינה  -מתורת החסידות 

הוא תרנגול שמבחין ביו יום ובין לילה. אולם, יש מפרשים ש'שכוי' הוא כנוי ללב בלשון  "שכוי"על פי הפרוש הפשוט, 
נתן לנו הבחנה דקה בלב להבדיל בין יום ללילה ובין טוב לרע, וזו ברכה על משהו רוחני: התורה, ואנו מודים לה' ש

 לת של יהודי להרגיש מה טוב ומה רע, להתקרב אל הטוב ולהתרחק מהרע.והיכ

הכי חשוב להזכיר את היסוד של עבודת  -לפני הכל  ות הקצרות היא "הנותן לשכוי". כיהראשונה בסדרת הברכ
  חין בין הטוב לבין הרע.השם שלנו: להב

 פותחים את היום בברכה -ברכות השחר 

 ברכות השחר מחולקות לארבעה חלקים כלליים. 

אנחנו מודים לה' על  - "זוקף כפופים"ו "מתיר אסורים", "ריםוויפוקח ע"שכולל את ברכות  – בחלק הראשון
למצב של ערנות  –המעבר שהגוף שלנו עובר בהצלחה בכל בוקר, ממצב של שנה של שעות ארוכות 

 ופעילות גופנית תקינה. 

אנו  – "עוטר ישראל בתפארה"ו "אוזר ישראל בגבורה", "מלביש ערומים"שכולל את ברכות  – בחלק השני
מודים לה' על כך שנתן לנו בגדים ללבוש, ומוסיפים ברכה על שני מלבושים שאצל יהודים יש להם 

 משמעות מיוחדת החגורה )האבנט( והכובע )כיסוי ראש(.

אנו  – "שעשה לי כל צרכי", "המכין מצעדי גבר", "רוקע הארץ על המים"שכולל את ברכות  – בחלק השלישי
ו ללכת, שמתאפשרת בשלושה שלבים: הנחת רגלים על הקרקע, הליכה, מודים לה' על היכולת שלנ

 ובתשעה באב כי בימים אלו אסור לנעול נעלי עור( ביום כיפורולבישת נעליים. )לכן לא מברכים 

אנו מודים לה' על כך שזיכה אותנו  - "שלא עשני עבד", "שלא עשני גוי"הלא הן ברכות  – בחלק הרביעי
  ולד יהודים שחייבים וזכאים לקים את כל התורה והמצוות, על ידן אנחנו מתקשרים ומתחברים איתו. ולהי

קנה בזמן הגאונים וואת ברכת "הנותן ליעף כח" שת ,לפני כל זה אנו מברכים את ברכת "הנותן לשכוי"
 כה זו מבטאת את ההתרעננות של הגוף לאחר שהיה תשוש בלילה. כאשר האנשים נהיו חלשים יותר, בר

   

 :מתחי קו בין הברכות לתוכנם 

 

 

 

 פוקח עיוורים, מתיר אסורים, זוקף כפופים 

  מלביש ערומים, אוזר ישראל בגבורה, עוטר
 ישראל בתפארה

  ,רוקע הארץ על המים, המכין מצעדי גבר
 כל צרכישעשה לי 

 שלא עשני גוי, שלא עשני עבד  נה למצב של יהודאה לה' על המעבר שהגוף שלנו עובר בהצלחה ממצב של ש
 ערנות ופעילות גופנית תקינה. 

  

  הודאה לה' על כך שנתן לנו בגדים ללבוש, כולל מלבושים שאצל יהודים יש
 החגורה )האבנט( והכובע )כיסוי ראש(. -משמעות מיוחדת 

  היכולת שלנו ללכת.הודאה לה' על  

 את כל  הודאה לה' על כך שזיכה אותנו להיוולד יהודים שחייבים וזכאים לקים
 .התורה והמצוות


