
 

 חי מפגש  –ברכות השחר  – אנשי בוקר

 

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

ִני ּגֹוי  ש ַ ּלֹא עָּ ֶ  ש 
 מאה ברכות  

ד' דברים   מנחות מג, ב... חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום שנאמר ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך
  חייב אדם לומר בכל יום: שלא עשני גוי, שלא עשני עבד שלא עשני אשה, שלא עשני בור, שאין בור ירא חטא 

שלא    מדרש  בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא אנכי ד' אלקיך פתח מרע"ה ואמר בא"י אמ"ה שלא עשני גוי  מדרש
 מדרש עשני גוי שהגוים כאין נגדו

בָ  ָ ַמֲחש  ָרֵאל ָעָלה ב ְׂ ֹו  "ִיש ְׂ ל  ֻּ ָלל כ  ֹוֶלֶלת ֶאת ַהכ ְׂ יֹונָה ַהכ  ִציאו ת ָהֶעלְׂ מְׂ ַ ָל ַהי ֵש  ב  ָבה ִהיא כ  ָ ֲחש  ַ ית ַהמ  ִ ֵראש  ָה". וְׂ ִחל  ה ת ְׂ 10 

ַהו ו ת  ִציאו ָתה  ִהתְׂ מְׂ ָעָדה  ב ִ לְׂ ֵאין ִמב ִ ֶ ֵרָגה ַהז ֹאת, ש  דְׂ ַ ַהמ  יֹוֵתר ֲאִציִלית. וְׂ הֹוָרה וְׂ ֲהָויָתֹו ַהי ֹוֵתר טְׂ ַ ַמהו ִתי ו  ב  ָתה  ב ְׂ
הֹוָדָאה, וְׂ  ֵל וְׂ ָל ַהל  ָה, ִמכ  ִהל  ָרָכה ו תְׂ ָל ב ְׂ ָלה ִמכ  ַמעְׂ ִמית, ִהיא עֹוֶמֶדת לְׂ ה  ָהַעצְׂ ל טֹובָׁ ֶ ּה ש  תָׁ רָׁ א ֶאת ַהּכָׁ ר ְלַבּטֵּ ָׁ ִאי ֶאְפש 

ּטּוי ּוִמּלוּל ּום ּבִ ש  חֶֹמר ּבְ ה, ְוַקל־וָׁ בָׁ ָׁ ּום ַרְעיֹון ּוַמֲחש  ש  ֵֶעְליֹונָׁה זֹו ּבְ י  ֶ נָם ַמה ש   ו ִרית הו א  . ָאמְׂ ב  ָָחה ד ִ ַהנ  ש  ָמקֹום לְׂ
חֹות ָהֲאָדָמה,  ְׂ פ  ְׂ ל ִמש  ֶ ָלה ש  ָ פ  ְׂ ַֹהר ַעד ִליֵדי ַהַהש  ַהט  ַֹבה  וְׂ ֵרגֹות, ֵמרו ם ַהג  דְׂ ַ ל ַהמ  ֶ ִריָדה ש  ַבר ַהיְׂ דְׂ ה זֹו  ב ִ ה ְיִרידָׁ ְגעָׁ ּלֹא ּפָׁ ֶ ש 

ְתךָׁ  ִהּלָׁ י ּתְ א ּפִ לֵּ ִני ּגֹוי. ַעל־ֶזה מָׁ ש ַ י ְולֹא עָׁ ִני ג ֹוי.: בא"י, ּבִ ֹא ָעש ַ ל  ֶ  עולת ראיה אמ"ה, ש 

והנה הב"ח )סי' מ"ו ד"ה ויש, בשם מפרשים( כתב דלכן אנו מברכים ברוך אתה ה' וגו' שלא עשני גוי, דרך שלילה, ולא מברכים 
ותפילה,   שעשני ישראל, לפי שטוב מי שלא נברא, וברכה זו בקומו ממיטתו מברך, אבל לאחר התפילה שהודינו להקב"ה במצות ק"ש

והט"ז סימן מ"ו ס"ד מתרץ שאם מברך שעשני ישראל נמצא כמזלזל בכל   תורת משה אח"כ אנו אומרים ברוך אלקינו שבראנו לכבודו.
המקום שהוא זכר ישראלי פעם אחת של שעת  דחסדיהגר"ש אליושיב שאר הבריאה וז"א שהרי כל הנברא לכבוד בוראם נבראו ונוצרו 

יצירתו גרם לו מ"מ החסד של שעה גרם לו שנהנה ממנו לעולם בכל עת ושעה לפיכך יש מקום לברכות הללו בכל יום שהרי אכתי לא  20 
  טורי אבן  חלף ועבר הנאה זו שע"י עשיית של שעת לידה ועדיין נהנה ממנו

 שמחת ההתכללות הישראלית והבחירה 
עכ"פ, כמבואר ע"פ אזמרה לאלקי בעודי   שמוצא בעצמו איזה נקודה טובהולבא לשמחה, הוא ע"י מה 

)בליקוטי הראשון בסי' רפ"ב( ע"ש. ועכ"פ יש לו לשמוח במה שזכה להיות מזרע ישראל, שלא עשני גוי. וכמו 
'. מכל זה וכיוצא בזה, ראוי  שאנו אומרין, ברוך אלקינו שבראנו לכבודו והבדילנו וכו' ונתן לנו תורת אמת וכו

אמרו בשם הרה"ק מבארדיטשוב זצלה"ה שפעם אחת דילג  ליקוטי מוהר"ן לו ליקח לו שמחה לשמח דעתו כנ"ל
השיב שבקומו ממטתו בזה היום היה לו שברון לב  בברכת השחר הברכה שלא עשני גוי וכששאלו לו על זה 
ל כל פנים תולדתו הוא מצד שורש קדושת ישראל  מאד ולא היה לו במה לחזק עצמו עד שעלה על דעתו שע

. וזאת ידוע שמשעת מתן תורה ואילך נבדלו ובירך בשמחה רבה הברכה שלא עשני גוי ובזה השיב את נפשו
נשמות ישראל מנפשות האומות העולם להיות מוצאם מאוצר מיוחד בקדושה. וכל מי שיש לו אחיזה בתולדה  30 

 . אוצר חביב  -פירש"י  -והייתם לי סגולה  ר' צדוק טוב לעתיד לבואמאוצר הנשמות הללו בהכרח להתברר ל

גבוה במעלה מצד הכלל שבכללו הוא איש ישראלי,    שיראה א"עכל איש יתחזק בעצמו בכלל ובפרט, היינו 
, ונברא לשמש את קונו, ואין נאה לפניו לעשות מעשים פחותים שאינם מותאמים לפי מעלתו ותעודתו
ובכלל להיות לבו מתנשא ומוגבה בדרכי ה' מחמת זה שזכה להיות בתוך כלל ישראל. וכמו שסיפרו על בעל 

רך שלא עשני גוי, ונשאל ע"ז והשיב כי בקומו ממטתו ונזכר שהוא אורים ותומים, שהאזינו אחריו שלא ב
יהודי נתרגש באהבה ובהגבהת הלב לשמים עד שלא עצר כח להמתין בברכת שלא עשני גוי לאמרה בתוך סדר  
הברכות ואמרה תיכף. ולעומת זה הוא נרצה מצד כלל ישראל ובתוכו. ומצד הפרט כיצד, היינו להשגיח על 

"ע ועל כל תנועה ותנועה שיהא נוכח ה' דרכה, ואל יקל בעיניו שום מדה ותנועה בלתי כל מדה ומדה בפ
  שם משמואל השלמתה, ולעומת זה הוא נרצה גם מצד הפרט 

אינה שורה באיש הפרטי כי אם בארץ ישראל, ותיכף כשבא אדם לארץ ישראל מתבטלת   הנשמה הכללית של כנסת ישראל 40 

 ע"פ חסד לאברהם אורות ישראל ל הנשמה הכללית הנכנסת לתוכונשמתו הפרטית מפני האור הגדול ש



 

 יט  מפגש –ברכות השחר  – אנשי בוקר

 

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

ֶבד  ִני עָּ ש ַ ּלֹא עָּ ֶ  ש 
 מאה ברכות  

חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום שנאמר ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך... תניא היה ר"מ אומר 
ם אלו הן שעשאני ישראל שלא עשאני אשה שלא עשאני בור רב אחא בר חייב אדם לברך שלש ברכות בכל יו

יעקב שמעיה לבריה דהוה קא מברך שלא עשאני בור אמר ליה כולי האי נמי אמר ליה ואלא מאי מברך שלא  
עשני גוי, שלא עשני עבד שלא עשני אשה,   ד' דברים חייב אדם לומר בכל יום: שלא מנחות מג, ב... עשאני עבד

מפני העבדות עצמה   השבוי מברך שלא עשני עבד שלא תקנו ברכה זו  מדרש  שלא עשני בור, שאין בור ירא חטא 10 

 בית יוסף ב במצות כישראל ואינו ראוי לבא בקהל ופסול לכמה דבריםאלא מפני שאין העבד חיי

ש    רָ כ ְּ ל אֹור ִיש ְּ ֶׁ , ש  דֹוש  ָ אֹותֹו ַהחו ג ַהק  חו ץ לְּ א מ  יֹות יֹוצ  ִני ִלהְּ ַ ַתת  ר לֹא נְּ ֶׁ דֹוָלה ִהיא ַההֹוָדָאה, ַעל ֲאש  ג ְּ ֶׁ ת  ם ש  רֶׁ אֶׁ ִתפְּ ל וְּ א 
ַרת דֹוָלה ִהיא ַההֹוָדָאה ַעל  ַהדְּ ָכה ג ְּ ָ ָמִתי, כ  ְּ י ִנש  ַמֲעַמק   ֹו ב ְּ ש  ָמה ַעְצמִ ָקדְּ ָ ָ ִלי ְנש  ר נַָתת  ֶׁ ְכִליִתית  ֲאש  ַ ָמה ת  ָ ית, ְנש 

ִציאו ת ְ ַחי ִים ו ַבמ  ַ ָרה ב  ָ ִהיא ַעְצָמה  יֵש  ָלה  ַמט  ֶׁ , ש  יָָדה  י נָתו ן ב ְ ִ ְפָצה  ַהָחְפש  חֶׁ ֶׁ ַמת הַ ש  ְּ ִהיא ִנש  ֶׁ רו ת  , ש  ַהח  ש  וְּ חֹפֶׁ
ל עַ ַהמְּ  ֶׁ כו נָה ש  תְּ יֹות נֹוָצר ב ִ י ִלהְּ ת ִ לְּ ַ פ  ְּ לֹא ִנש  , וְּ ָתה  ָ ֻדש   קְּ י ב ִ ת ב ִ מֶׁ לֹא  ַפעֶׁ קֹוִרי, וְּ ָרצֹון מְּ ים וְּ ִמי ִ ין ָלה  ַחי ִים ַעצְּ א  ֶׁ דו ת, ש  בְּ

ת ָהָרצֹון הָ  יר ַעל יָָדה  אֶׁ ִ ש  ַהכְּ ו ש  לְּ מ  ִ ִלי ש  יֹות ִלכְּ י ִאם ִלהְּ ָרה כ ִ הֹוָרה.  נֹוצְּ ְּ ש  ַהט  ַמת ַהחֹפֶׁ ְּ ִנש  ב ְּ ֶׁ ג ָב ש  ש ְּ ַהנ ִ דֹוש  וְּ ָ ִמי ַהק  ַעצְּ
 ֹ ִתי ל אל ָ ִהל  ה ת ְּ ָ ַעל־כ  ן ַרב  ד.וְּ ִני ָעבֶׁ ֹא ָעש ַ ל  ֶׁ י: ש  ד ִ י ַחסְּ  עולת ראיה  ה 

תכלית יציאת מצרים היתה מה שכתוב )שמות ו ז( ולקחתי אתכם לי  - לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים
וזה שמברכים בשמחה בכל יום   ובכל יום יציאת מצרים מתחדשתצרים היתה יציאה מן הגויים,  לעם ויציאת מ
איתא במגן אברהם )סי' מו סק"י( שאומרים בכל יום ברכה שלא עשני גוי ושלא עשני     אמרי אמת  שלא עשני גוי 20 

   אמרי אמת , ניצוץ גוי וניצוץ עבדעל שלא נדבק נשמת גוי ועבדעבד 
מה שבמקרה זה הוא משועבד לאחר, וזה הוא בלתי  ההבדל שבין העבד לבן חורין אינו רק הבדל מעמדי, 

משועבד. אנו יכולים למצא עבד משכיל שרוחו הוא מלא חירות, ולהיפוך, בן חורין שרוחו הוא רוח של עבד.  
החירות הצביונית היא אותה הרוח הנשאה, שהאדם וכן העם בכללו מתרומם על ידה, להיות נאמן להעצמיות  

ת של צלם אלקים אשר בקרבו, ובתכונה כזאת אפשר לו להרגיש את חייו הפנימית שלו, להתכונה הנפשי
בתור חיים מגמתיים שהם שוים את ערכם. מה שאין כן בבעל הרוח של העבדות, שלעולם אין תוכן חייו 
והרגשתו מעורים בתכונתו הנפשית העצמית כי אם במה שהוא יפה וטוב אצל האחר השולט עליו איזה שליטה 

ואנחנו כבושי   ..במה שאותו האחר מוצא שהוא יפה ושהוא טוב.  -א רשמית בין שהיא מוסרית,  שהיא, בין שהי 
הגלות, שכל כך הרבה מאות בשנים היינו משועבדים בידי אדונים קשים, לולא פנימיות נשמתנו העליונה 

", לולא  הספוגה רוח של חירות, רוח של הכרה עצמית פנימית "חרות על הלוחות, אל תקרי חרות אלא חירות 30 

זאת המתנה הנפלאה שלנו שנתנה לנו מאז, בעת צאתנו לחירות עולם מיד פרעה מלך מצרים, לולא זאת,  
 מאמרי הראי"ה היתה הגלות יכולה להפך רוחנו בקרבנו לרוח של עבדים

רה ובשם ישראל יכונה זה שבחר בטוב ומי  והטעם שאין לברך שעשני ישראל כי האדם עדיין הוא תחת הבחי
ועל כל פנים ניתן תחת הבחירה  יודע אם יכול לעמוד בבחירתו ולכן אינם מברכין רק שלא עשני גוי ועבד 

ת שהאיש מצווה יתר על , וכן שלא עשני אשה ובבחירתו לקיים כל המצוולבחור בטוב מחמת שאינו גוי ועבד
ברכים שלא עשני גוי ולא מברכים שעשני יהודי, ענה להם הרב ואמר שאלו את הרב שך למה מ ר' צדוק האשה

שבחר בנו מכל  שבח והודאה למקום אהרון רזאל שם שםשתהיה יהודי  אתה עושההקב"ה עושה שלא תהיה גוי 
א תעשה, מה שאין כן בגוי ועבד, ואשה נמי פטורה האומות וקרבנו לעבודתו ונתן לנו תורתו ומצות עשה ול

שהזמן גרמא. ואנו משבחים להבורא יתברך שאנו מהמצווים ועושים, כי בזה משכורתנו שלמה,  ממצות עשה
 40 כאמרם ז"ל, גדול המצווה ועושה וכו', על זה ראוים השלש ברכות אלו לסמכם לברכת אשר נתן לשכוי בינה 

 השל"ה


