
 

 יב מפגש  –ברכות השחר  – אנשי בוקר

 

ם,  עֹולָּ ה ה' ֱאלֵֹקינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאּתָּ  ּבָּ

ַח  ֵעף ּכֹ  ַהּנֹוֵתן ַלּיָּ
 

  יש לברך ברכת "הנותן ליעף כח" עם ברכות השחר. ואף על פי שלא נזכרה ברכה זו בתלמוד, וכתב מרן בשלחן ערוך שמטעם זה לא יברכו ברכה זו 
חדש והגאון רבי אליהו מוילנא, מכל מקום הואיל והגאונים הראשונים הביאוה, ואפשר שכך היתה נוסחתם בגמרא, ועוד,    בשם ומלכות, וכן נהגו הפרי 

  שפשט המנהג בכל תפוצות ישראל לאומרה בשם ומלכות, ומה גם שרבותינו המקובלים סמכו ידיהם על אמירתה, לפיכך יש לאומרה בשם ומלכות
 ילקוט יוסף 

י ַההַ ִנְפָלא הוּא ַהּכ   ְרכֵּ ת ּדַ ס אֶׁ ים וְּמַפּלֵּ כוַּנת ַהַחּיִ ַח ַעל ּתְ ָמה, ַהְמַנּצֵּ ָ ש  ל ַהּנְ ֶׁ ִכּיוָּתּה ש  תו  י, ַהּנָתוּן ּבְ ִ ל ְמלֶׁאכֶׁת ַח ַהּנְַפש  ֶׁ ְנָהָגה ש  10 

ְבִעיִּ  ַהּכ חו ת ַהּטִ ֶׁ ש  ת, ּכְ רֶׁ ה ּגו בֶׁ ָ ַהֻחְלש  ֶׁ ש  ם ּכְ ן ֲעִלילו ָתיו. ּגַ ָטָריו ְות כֶׁ ְ ָכל ִמש  י ָהָאָדם ּבְ יִעים ִלידֵּ כוּנָָתם ַהּגוָּפִנית, ַמּגִ י ּתְ ים, ַעל־ּפִ
ת ַהּכ חו ת ַהּגוָּפִנּיִים יִרים אֶׁ ִ ְכש  ַהּמַ ֶׁ ש  ם ּכְ ם, ּגַ ים ָהעו ְמִדים נְֶׁגּדָ ו ִלים ָהַרּבִ ְכש  י ַהּמִ ר, ַעל־ְידֵּ ּבֵּ ְ ְך  ַמש  א מו ְצִאים ּכָל־ּכָ לֵּ ְלִמְפָעָלם ַהּמָ

ה ְמִניעו ת ְוִעּכוִּבי ם ָאז ַהְרּבֵּ ּבֹורם, ּגַ ֶחֶסד ֵאל ּגִ ָמה,  מֹוִפיַע הּוא, ּבְּ ָ ש  ל ַהּנְּ ֶ יֹון ש  קֹור ָהֶעלְּ ים ֵמַהּמָ ים רּוָחִנּיִ ִעים, ֶזֶרם ַחּיִ ִמים ּדֵ ּתְּ
נֹוֵתן ּכַֹח ָחָדש   בּוָרה וְּ ש  רּוַח ּגְּ ַחּדֵ י ַהמְּ י, ִמידֵּ ּדַ ַ ַנת ש  ַמּתְ ִתּיו ת. ְוזֶׁהּו ַהּכ ַח ָהֱאל ִהי ַהּנָתוּן ּבְ ַגּמָ ם ַהּמְ יהֶׁ ים וְּלִמְפֲעלו תֵּ  ַלֲעַמל ַהַחּיִ

לו ת ּכ ָחם. "ְוַעד ִזְקָנה ֲאִני הוּ ת ּכְ עֵּ ם ּבְ נָָפיו, ַלֲעמ ד ָלהֶׁ ל ּכְ צֵּ מו ת, ִליצוָּריו ַהחו ִסים ּבְ ָ ש  ן ּכָל ַהּנְ ְסּב ל". ֲאדו  יָבה ֲאִני אֶׁ א, ְוַעד ש ֵּ
עֵּ  ם ּבְ ים ְוָעְצָמה, ּגַ ה ְלַהְזִרים ַחּיִ ֶּׁה, ַהְמַפּכֶׁה ְועו לֶׁ ְעיָן ַהז ִליַאת ַהּמַ וּת ְוַעל ּפְ ל ַהֲחִליש  ֶׁ בּול ש  א ַעד ַהּגְ ָבר ּבָ ר ַהּכ ַח ַהָחְמִרי ּכְ ֶׁ ת ֲאש 

ף ּכ ַח. ן ַלּיָעֵּ  עולת ראיה  ְוָהֲעיֵּפוּת, ָאנּו ְמָבְרִכים: ַהּנו תֵּ

לוּ ֵּ ו ל ִיּכָש  ש  ין או ִנים ָעְצָמה יְַרּבֶׁה. ְוִיֲעפוּ ְנָעִרים ְוִיָגעּו ּוַבחּוִרים ּכָ ף ּכ ַח וְּלאֵּ ן ַלּיָעֵּ ִרים נ תֵּ ָ ש  ּנְ ר ּכַ בֶׁ יֵּ ד' ַיֲחִליפוּ כ ַח יֲַעלוּ אֵּ . ְוקו 
ַצִדיַקיָאִדיַהב  לא-ישעיהו מ, כטיָרוּצוּ ְול א ִייָגעּו יְֵּלכּו ְול א ִייָעפוּ  י או ַרְיָתא חוְּכָמא לְּ ְלַהן ְלִפְתָגמֵּ ַ והוא יתן  תרגום יונתן ִדְמש 

 20 רד"ק ן אוניםויעפים ויגעים מאי לישראל שהם בגלותכשירצה כח ועצמה 

בערב ביד  ונתקנה על שאדם מפקיד נשמתועוד ברכה אחת יש בסידורי אשכנז, ברוך אתה ה' אמ"ה הנותן ליעף כח. 
. ועל פי המדרש )שוחר טוב ומחזירה לו בבוקר שקטה ושלוההקדוש ברוך הוא כשהיא עייפה מעבודה קשה כל יום, 
יד פקדון ביד חבירו ומחזירו לו בלוי ומקולקל. אבל אדם מפקיד תהלים כה( חדשים לבקרים רבה אמונתך. בשר ודם מפק

ולשחרית היא חוזרת לגופו ... טור .חדשה ורגועהבכל ערב נשמתו ביד הקדוש ברוך הוא והיא עייפה והוא מחזירה לו 
 מדרש, שנאמר חדשים לבקרים רבה אמונתך בריאה חדשה

ו יכולין לעמוד אף יום אחד לזה מברכים שהקב"ה נותן לנו כח ואלמלי השגחה הפרטית לא היינ שאנו עייפי הזמןועוד 
ותקנוהו הגאונים אחר חתימת במדינות אלו נוהגין לברך הנותן ליעף כח  ערוך השולחןוהנביא אמר מקרא זה לענין זה 

 ובכל יום מתחדש כחו של אדם וכמו שאמרו חדשים לבקרים רבה אמונתך בשר התלמוד מפני תשות כח שירדה לעולם 
ודם מפקיד פקדון אצל חבירו והוא מחזירו בלוי ומקולקל וכל אדם מפקיד נשמתו אצל הקדוש ברוך הוא לעת ערב עיפה 

 30 שולחן ערוך הרב והוא מחזירה לו חדשה ורגועה וראו הגאונים לתקן ברכה על החסד הגדול הזה 

כמספר הברכות שבתפילת שמונה   הם שמונה עשרהבגמרא )ברכות ס ב, מנחות מ"ב(    ומספר ברכות השחר כפי שנסדרו
פסקי  שבתפילת שמו"ע הוסיפו הגאונים ברכת 'הנותן ליעף כח' כנגד ברכה תשעה עשרעשרה, ולאחר חתימת התלמוד 

הנשמה מחמת הגלות, ולהתחזקות כח   משום תשות כחשער הכולל שם אות י"א בשם כתבי האר"י דתיקנוהו אז  תשובות  
נגד היצה"ר ונגד הכופרים וכו' וכעין ברכת ולמלשינים, ועפ"י הפסוק )ישעיה מ'( ברוך הנותן ליעף כח ולאין  האמונה

 הערה אונים עצמה ירבה )עיין שם בתרגום יונתן בן עוזיאל וברד"ק(, וכעין זה בערוה"ש סעי' ז' מדיליה

ומקרא מסייעו לבי ובשרי ירננו אל אל חי )תהלים פ"ד ג'( וכתיב )שם   ך על כל אבר ואברומעשה בחסיד אחד שהי' מבר
יעבדו למי שבראם לכבודו ושלא ל"ה י'( כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוכה והי' מתפלל על כל האיברים שנבראו בו ש

 ספר חסידים לפי שהקב"ה נותן בלב טובים שלא לחטוא לו שאין מגלגלין חטא על ידו לחטא לו בהם 

שלעובד ה' וכתיב )ישעיה מ לא( וקוי ה' יחליפו כח יעלו אבר כנשרים היינו ואשא אתכם על כנפי נשרים )שמות יט ד(, 
 40 אמרי אמת  כדאיתא בחובת הלבבות )עי' שער הבחינה פ"ד(, וזהו ברוך הנותן ליעף כח  מסייעין מן השמים למעלה מהטבע


