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ומקוםמקוםכל"'בהןשמתחייביןככדרלכדרןישהכנכתבביתאותןכשמכדריןה
כ"ואחתחלהמנעליםונועליםכלליחףהולכיןשאיןבמקומותכגון]מנהגוןלפי

שהולכיית,מ,נמק,גנרצי.מצעדהמכיןכ"אח,צרכיכל'ל"הששהתחלהמברךלכין,ה
,תחלהןגברמצעדיהמכיןמברכין]לשוקיכשיוצאיןנועליןכ"ואחהביתבתוךיחףקצת

.(ערומימייומלבישעזריםפוקחלעניןוכן)
שאםכפופיםוזוקףאכזריםמתירמברכתחוץכלוםבכךאיןהברכותבכדרמעהואם
בירך

~
התרתהואהקומהקיפח~שבכללמפני"יאכזריםמתירויברךיחזורלאכפופיםוקף
עללברךיחוורולמהותנועתםהאיברים

~
.שניתםה

מהעבדגרועשהגויאףגוייעשנישלאלברךיחוורעבדעשנישלאתחלהבירךאםאבל

אלאאחריומיוחכרעו~שאיןיחוכלואיןשהעבד"בעבדישאינהבגוימעלהשישלפי
לחמורתהדומהעםהחמורעםפהלכםשבו)שנאמריבבהמהכמו]האם7אחרי
כןשאיןמהגמורכישראלולהיותמעצמולהתגייריכולהנכריוגם]בנכרי7כ"משא

.,בעבדי
אינהשהאשהועבדהגויעשנישלאלברךיחווראשהעשנישלאתחלהבירךאםוכן

הודאהליחןוצריךרבושישחררוועבדשיתגיירנכריכמוהמצותבכללהתחייביכולה
קרובולהיות'הלעבורכה~אלא"שבהם7כמעולהחלקושםשלאהואברוךלמקום
:מכולםיותראליו

התלמודחתימתאחרהגאוניםותקנוהוכחשליעףהנותןלברךנוהגיןאלובמדינותן

,ה"סלקמןגםוראה.יק"סא"מפד .ח.ב,ה-שלבשםשםא"מפז
.הברכותכתנתם'שמורניצת_שםא-תפח תירפט

ק"אגיראה.במיריריהביאהלאני,ירב,שםע"ושי .קעיזךלד.קחוולג(.'.נ)ת"יגדי,נ"ישמג'עכ"ח

,שעללו,רמחזךלה ק'סילקמן.רכבע"שו,א,נדברכיתראהצ

מדר.ט"מג' ,ה"הב".פברהב

ה"רת"שו)'נא,נמר'דבשםא"סתפלהדםהמנדדגצא מ

,ד"םלבוש,(מ" ,בק"מא-תצב

.בף'כבמע"שעשה"ה'הגהשלהן'יבקונצג הלם"רמבצד

,כנ"מדברכיתא"פש"רא,היוץ'פתפלה' .א"פע"ישטור

.מנעליםיזחה"דשםי"יברשא,קכמשבתראהצח לריהברכיתהתפלותפירושיראה
.קר'בן.יהורה' ה"יכ.ח"ב.שב"סרוקח.בזעשיןג"ממ,ב,מברכיתצו

.במידיר .שםברכותוראה.(ב"מל.כדלעדלא)במידירה"יכצו

הלכות'חקרוראה,פיזהברכיתשערח"פע.עמרם'רמרר "ח

,ב,וי .ה"םע"שו.בטורהובא,גאוןנתרםרןמדרצח

,י-1צט ,וק"מז-שק

.א,סוק"בעא א,מטן.קיריש.ים.חה"דא,מבבמות.י"רשראהקנ

,עבדה"ד ,ה,כבברגושיתקג

'יהל,היופצואנתית'הלם"רמבוראה.שםנמות'קד .היאפיהם'ממר

כלשין"גיי"ל'ולע,חים.ה"רשםרשיי.שםנמיתקה .(הצמורי"ע)שינהם.דפיםובכמה,הברכה

,הקידםמעיףגםוראה.'ק"מא"מקד ,שםז"מקו

חים'גב.ב,יי"חהלכית'חקר,דק"ממץראהקח ,מקנה

.ו"םא"רמ,אשכה'מדורבשםסיר.מן.עשג"ממקט ברכתעניןהכינותשער,פץהברכותשערח"פע

.השחר



קמםסוהשחרברכותהלכות

חדשים"'שאמרו7וכמואדםשלכחומתחדשיוםובכל'לעולם7שירדהכחתשותמפני
ומקולקלבלוימחוירווהואהבירואצלפקדוןמפקידודםבשר]'אמונתך7רבהלבקרים

ורגועהחדשהלומחוירהוהואעיפהערבלעתה"הקבאצלנשמתומפקידאדםוכל

.הוההגדולהחסדעלברכהלתקןהגאוניםוראו
חתימתאחרברכהלתקןאדםשוםבידכחשאיןמפנילאמרה7ינמפקפקיםויש

תקנוהשלאברכהאבל)הגאוניםותקנתהמנהגלדחותכדאי)בנהיןואיןהתלמוד7יז

הכללדבריכלללאמרהאיןהציבוררובבהנהגוולאתקנתםנתפשמהשלאאוהגאונים
כיובקשותותתחינותכמהבסוףי"באלהדפיסשלאהמדשמיממדלמהותצריךולכן
נוספותאחרותברכותבשחרלברךנוהגיןשישמהוכן(הכללדברילבמלהברכותהן
:]כללילאמרםואיןן'7בידםהואמעות"'שפלים7מגביהברוךי'נופלים7סומךברוךכגון

שלאאותרנגולקולשמעשלאכגון"]מהן7באחדנתחיבלאאםהשחרברכותכלז
להעבירהוצרךולא1]הלילה7כלניעורשהיהאו)חגרשלאאולבששלאאוהלך
ש'1אמרנה'לאבהנתחייבשלאברכהשאותה;]"אומריםש'(מעיניושינה'חבל

ורוקעבינהלשכויהנותןכגוןוהנהגתועולםשלכידורועלשהןהברכותשכלז]7אומרים
ערומיםמלבישכגוןלהנאתושהןהברכותאבלבהןנתחייבשלאפ"אעאותןמברךהארץ
ששוכבכגוןבהןנתחייבלאאםישראלועומרבגבורהישראלואוגר,]7גברמצעדיוהמכין

כולןיברךכללבהןנ"נתחלאשאפילו,]7אומריםויש%כיאמרןלאערוםממתועל
העולםצרכיבראה"שהקבמברכיןאלאבלבדעצמוהנאתעלהברכותשאיןמפניככדרן
שאומרכןמיוישלשטתכםואיןפישומהמנהגוקן],נהניןאהרימנהנהאינוהואואס

הנותןיברךחרשאבלבגופוהחכרדברשהואכיוןעזריםפוקחיברךלאסומאכ"שאעפ

.בברכהמוזכרתאינההאוזןששמיעתכיוןבינהלשכוי
בכולןאפשראיואם)לוטאפשראםהברכותכלחיובלידיעצמולהביאמזבולכתחלה

:(שניהלסבראלחושכדיברכותיהןשיכדרקודםולעמרולחגורוללבושלילךלוישפ"עכ

לקמן.זק"סו"טיראים.(השחרברכתבוטת)וםהישזךקי ,א"מא"פהכוללשער.יף'מע

.בטוךהיבא,א,כהם'תהל.הלרשקיא .בג,גאנהקיב

.מד"םל"רשת"שו.ו"םע"שו,י-1,,פמייאטרעיג מח"פבביריתש"ראקיד

מדר.בהגיהז"םלבוש.ח" ,ג"מנא"מלקמןגםוראה.שםהיום

,,מגק-ט7זטז .(רה2חרברכיתהברכהעמק)חוליןממכתה"שלקטו

לקמן.ראהברכהבלאנות'בתחהשםופכרתן'ילענ מ

,ב"מקפח" עשירקיז
,-ש.ה"בצמז"םלבוש.ב"חגשערת'צ'צהי .שם

ם'הגאונ'תשו.שםטיר'ע.ברכותסיףגדילותולכותקיח מההרשית

.'"ב.ר"םהלקט'שבל,ל" ,ז"מן-שן,פז"מברכות'הלאטר.שםטיר'עקיט

,שםו"טקב ,מיהע"שוקבא

עטרת"וע.ר"פש'רהברכותרמזרבפעיהי-מאךקנב זקנ

,(ב'ק"מרבה"באלהועתק)דק"מם' התפלהמהלכיתפץם-רמוקנג

-

.מ- מדברכיתפיטש-דאקלך

'תוסגםוראה,טור,כג" ינה'רבני.מ'פר'נורהשמע.כה"דב,םברכות

,ה"סלביש,היראהבמפר עקנה

,ד"מק.לדרתהלה" ס'השמכן.ת"שו.שםן-ברהובא,ב,,פסחיםן-רמוקנז
המכתם'ם,השחרברכות'הלהאשכל'ם.נ"מ .ם.גאינושארעמרםורבנטרינאירבנשםב,םברכות

,שםילבושא"רמ .שםלנוםשבז

נעורשאםאלא"והוסיף,דור'במפ"וכ,שםא-רםוזבח לאחראלא.-מבקנו.א,בוקנתחיבולאהלילהכל

ן'ילענ,ז"מיםכה'.מ.לקמןגםיראה."רה2חר-עמהשיעלה "נטעלברכת
ה"דהנטילהמרר)מדורראהנשמהואלהי' ,נ"ש(כיעיראם

,ידק"סא-מקנט ,שםא"במהיבא.(טאיתהשחרברכית)הנרבהעמקקל



סוהשחרברכותהלכותקע

פ"ואעתמיד7ינפרשתקודם]התורהטברכותלכדרשנוהגין"מקומותייישח
אותןואומריםהואילה7יז~לחוששיןאיןהתורהברכותקודםהרבהפכוקיםשאומרים

מידלברךהנוהגיןמנהגנכוןיותראבל]זןבתורהוקריאהלימודדרךולאתחנוניםדרך
('כורצוןויחימובים7יןהכדים"גומלהאחראו)נשמה7ןןואלהי,יצרהאשראחר

.המקראםמןפסוקשוםשאומריםקדדם
בכללנהוגישוכןכ"אחוידלגנה"הכליחות7תקודםהתורהברכתיברךהכליחותובימי

במקומותכ"אחויאמרנההתיבהלפניירדעדייןאמרהשלאאחדישואם]מקום7ת

השנהבראשיעשהוק7תניודעשאיטמיאתלהוציאכדיההיכהלפחלאמרהשמהנין
:כפורויום

כיועדיתילעולםמלכותוכבודשםברוך'וגוישראלשמעאחרבשחריתלזמרסיבכן

במנהשלאלקרותהשמעקריאתעדושוהין]ביוצר7תפיוסיםהצבוראומריםלפעמים
.התורהמןהואבלבדראשוןשפכוק,האומרים7תלדבריבזהויוצא
כשיראאלאבזהחובתוידילצאתיתכווןלאיוםבכלכןשאומרפיעלאףמקוםומכל

יעברושהצבור
~

עםשמעקריאתידילצאתמוסביעברוכשלאאבל7ששמעקריאתמן
יעברושהציבורוכשירא7תןלתפלהגאולהולכמוך7%בברכותיהכדינהולקרותההצבור

~
חובתוידילצאתכדי")ראשונה7הפרשהכללקרותלויש)שמעיקריאתמן

אםוהיהפרשתשגםולהאומרים)התורהמןהואהראשונההפרשהשכל])7להאומרים

שמעקריאתמן~הציבוריעברושאםויכווןכןגםלקרותהישהתורהמןהוא'וגושמוע

.(ז)"בתירהכקיראיהיהלאיואםבנהיוצאהיה'
אבל

~
לכמוךיוכלמ"מז)7שמעקריאתבנמןכ"גשמצותהפיעלאףמצריםיציאתכירת

על
~

דשבפכוקימצריםיציאתכירת
~

:"מצרים7מארץהמעלךאלהיך'האנכיכגון])מרה7

חלקברכיתג"אוצה)ט"מגאון'נטרונארבחשיבותקלא םהחשיבות

גםוראה.ח"מימלביש.סיר,(שמת" ,ג"ושי"מכס"מלקמן

,נ"ישנח."רםדלקמןקלב .נ"ישמהי"רםדלקמןלזלג

באגוהיבא.טאותקנ'.סל"מהרת"שוקלך
ם-

.צב'.
בשםא"מואגירה,"רםהלקט.שבלגםיראה ,מ"מא"ורמע"שו,מהרים

'.םלקמן"עלאבלת"תלענין:,התמיד'פרכ"משאעלה מהשרהשיהוראה,ג"מנ

.א" -שוקלו

.סוק"מא-ת,ט"סא"ורמ.~ .,"סופיזלגדל'עי,שםטזדוללז
,ב"מל.לעראהקלת ממכתשליה.ר"פרהבח"בפעל"זי-מאךמביקלט

ריר'בםהנוסחה"וכ.(בסופוהברכהעמק)חולין .אחר)
.עמרם.רבמררגםיראה,('הברצוןהי' אטרגםיראה.(המנהגשכן)שםל".מהרת"ישואטרקם

מה'.םהחבטותמודגלת"ושו,ד"הראבבשםא'.מ גםראה,באות

.ב"היב"מת"תהי .ה"םהלקט'שבל.ג"ם,מקד"אבי"ראבשייתקמא

'הלל"מהרימנהגי.ים.חארחותבשם'.המסוף'"ב ,תם%עתפלה

לבושמ.אותרהבקנ"םל"מהרית"ושי .סוק"סא"מ,א"מתקפא'סי

כס"מלקמן.ד"םו'סיל.לעגםיראה,שםא"מתסב .ח"ת

.נפרףכרשלקמו פלקמןראה,.מ.פא.ומ.סנןקמך

.נ.'פפא" .נ.וטפה'.רפלקמןראהקמה
.נ.ש,נה'.רפלקמןראה,.שב"פא.הא.רשבת.,שקמו .סוק.פא,ת.ק.],קמ

.נ.ש,נם'.רפכדלקמןקמח .רפכרלקמןקמט
.ה,נהלקמן";1.נ.יטקיא' .שפא,תקנ

הספהה.כ,.שפא.נמהכאפר'.פי,ךששעתקנא בס

וי-
. רבקנב

לקמןראה,.למיראה.רא,סוברכותתה',נ' .נ.ש,נה'.רפ
"פ.נ.פפה"פ.'.פנה"פכרלקמן,.מ.פקוש.י]קנו

.ב,לאמ"י.ב,,י'יהלניה'יקי.י"ביראה.ב'פעי "פלקמן"ק.נ.יטר.פ,ק"פ.א.פנה"פכרלקמןקנך
.ר.פ; פלקמןנפראהקנה

לקריתר.הבשנהג.נ.יטא.פפז" לכפולנפ,,הששפ,נמקקמנהבקישפרשנתהלכל

.("';ר.הב-פ'המנת'פ)כפ'אלק'ה'אגהתשת'נ תהלקנו

.,בהגרשאשרם-א',פאפ'



קעאמז-סוהשחרברכותהלכות

הנוםחאלשנותאיןי)7'כוהעולםנבראשלאעדהואאתהלזמרשנוהגיןאלובמדינותי
מןן)7'כומקדשי"באלחתוםשנהגומהאבל)")בראתןשלאעדהואאתהולזמר

בתלמודוגם)שלנוםבתלמוד11ברכההוזכרהשלאכיוןבשםלחתוםשלאהיההראוי
שתקנומצינולאהגאוניםוגם]בחתימתה7ןהשםהזכרתבוגורםיןשאיןיש"ירושלמים

הרוצהלפיכךנהגושנהגוכיוןאלא(כחמיליעףבהנותןשתקנוכמונ"השם7הזכרתבה
:("עושה7ןהואיפהלבשלהברכהלמפקעצמולהבניםשלאליזהר

ובכניסתוהכנסתלביתבואוקודםחםדך7ןןברובואניפסוקלומרישהם1771פיעליא
לרעךואהבתשל"עשהמצותן"עלי71ויקבל"ש7ן'ברגנהלךאלהיםבכיתיאמר
לביתמביתוכשיוצאישראלשמעפרשהלומרבידושקבלהמיוישתפלהקודם"כמוך7ל

:]7להכנםת

:מעיפים"ובוהתורהברנתדיניכגז
יורה.נרנרכזשלאמפניאלאהארץהרנהשלא"מאדבהליזהרצריךהתורהברכת14

מזלזליםהיולכךעליהלברךכךכלבעיניהםחשובההיתהשלאלפי]תחלה
אדםכליראהולכךיהרבהבהשעמקופ"אעתורתםעליהםהגינהלאלכןנבברכתה
עליהלברךבעיניוחשובה"יוםבכלבהמשתעשעשהיהה"הקבשלחמדתוכלישתהיה
לשלשלתויזכהלשמהבהשעומקמורהשוה,שבעולםהנאותכלמעליותרבשמחה
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