
 

 חמישי מפגש  –ברכות השחר  – אנשי בוקר

 
למי שהוא מסתכל בהן בעין האמת, שהקדים תחלה בחכמה וחותם ברופא כל בשר ומפליא  וכמה גדולה הברכה הזאת בענינה וכמה מתוקנות מלותיה

 הכוזרי מאמר שלישי לעשות, למד על פליאות מה שברא בחיים מהכחות הדוחים והמחזיקים, וכלל כל החיים באמרו כל בשר. 

ִרי ֶאֱחֶזה ֱאלֹוה    ש ָׂ האם   –הגיע תורנו להתבונן בגוף שלנו, השמנו לב אי פעם לנשימתנו? האם היינו מאזינים אי פעם לדפיקת הלב? ובניין גופנו   ִמב ְּ
 וולבה הרב   – הקדשנו לו אי פעם אי זו מחשבה? 

 אשר יצר את האדם בחכמה 

לעשות רצונך אלהי חפצתי ותורתך בתוך מעי )תהלים מ(, אשריכם ישראל שבכל אבר ואבר שבכם נתן מצוה 
יום ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר   שמאתים וארבעים ושמונה איברים באדם ולכך אנו אומרים בכל

יצר את האדם בחכמה וברא בו נקבים נקבים חלולים חלולים, חלולים חלולים בגימטריא רמ"ח הוי כמנין  10 

 מדרש ... איברים שבאדם

יברך: אשר יצר את האדם בחכמה, שבריאת האדם היא בחכמה נפלאה. וי"מ על שם שהגוף    כשיצא מבית הכסא
דומה לנוד מלא רוח והוא מלא נקבים כדלקמן בסמוך; וי"מ בחכמה, שהתקין מזונותיו של אדם הראשון ואח"כ 

גם ברא בו  בראו וברא בו נקבים נקבים, חלולים חלולים, פירוש: נקבים רבים, כגון פה וחוטם ופי טבעת, ו
אברים רבים חלולים, כמו לב וכרס ומעיים, שאם יסתם אחד מהם, כלומר, שבנקבים יש נקב אחד שהוא הפה,  
שכשהוא במעי אמו הוא סתום, וכשיוצא לאויר העולם הוא נפתח, ואם כשיוצא לאויר העולם היה נשאר סתום,  

נפתח אחד מהם, לא היה אפשר לא היה אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. והאברים החלולים, אם היה 
להתקיים אפילו שעה אחת. ועוד יש לפרש שגבול יש לאדם שיכולין נקביו ליסתם ולא ימות, וכיון שעבר אותו  
הגבול אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. וכיון שבכלל הנקבים הם פי הטבעת ופי האמה, ובכלל האברים  

הם כרס ומעיים, שפיר הוי שבח זה מענין עשיית צרכיו. החלולים, שאם יפתח אחד מהם אי אפשר להתקיים,  20 

ואפשר עוד, שמאחר שאם יוצא לנקביו ביותר, עד שאם עבר הגבול, ימות, בכלל שאם יפתח אחד מהם הוא,  
והוי שאם יפתח אחד מהם נמי מענין עשיית צרכיו ממש. רופא חולי כל בשר, על שם הנקבים שברא בו להוציא 

תעפש בבטן ימות, והוצאתו היא רפואה. ומפליא לעשות, מפני שהאדם דומה לנוד  פסולת מאכלו, כי אם י
מלא רוח, ואם יעשה אדם בנוד נקב כחודה של מחט, הרוח יוצא. והאדם מלא נקבים ורוחו משתמרת בתוכו, 

 שולחן ערוך הרי זה פלא. ועוד יש לפרש ע"ש שבורר טוב המאכל ודוחה הפסולת. 

...ואכילת לחם מן הארץ הוא הדעת המברר בין טוב ורע, ובורר אוכל מתוך פסולת כמו שכתוב בגמרא, אין  
תינוק יודע לקרא אבא ואמא עד שטועם טעם דגן, וכן אין מרחיקין מצואת קטן עד שאוכל כזית דגן, שבלחם  

 תמא תפש מן הארץ מתערב פסולת... אבל לחם מן השמים הוא בלי פסולת...

 רופא כל בשר ומפליא לעשות

ִהיא ַהֵהֶפְך    שופטים יג, יט  וַּמְפִלא ַלֲעׂשֹות ֶ ֲחָלה, ש  ד ֶאָחד ַהּמַ ְלִאית: ִמּצַ צוָּרה ּפִ ֲהֵרי ָאנוּ רֹוִאים ּכָאן ַהְתָאַמת ַהֲהָפִכים ּבְ 30 

כ ֲהֵרי ָהְרפוָּאה ִהיא ַהּתְ ֶ ְפִקיֵדי ַהַחּיִים, ש  תֹור ֶאָחד ִמּתַ ִניִמית, ּבְ ְתכוּנָָתּה ַהּפְ ים ּבִ ל ָהִעּכוּל  ֵמַהַחּיִ ֶ ִדיִרית ש  וּנָה ַהּתְ
ל ָהְרפוָּאה,  ֶ ָרה ש  ָ ֲחָלה ִהיא ַהַהְכש  ל ַהּמַ ֶ ָהֲעִלילֹות ש  ֶ צוָּרתֹו   -ְוַהֲהזָנָה, ש  ל ְיִציַרת ָהָאָדם ּבְ ֶ ְּגוּת, ש  ִני ִהְתַמז ֵ ד ש  ּוִמּצַ

ל ַהָחְמִרּיוּת, וִּמתּ  ֶ נִָאים ש  ֶרת ִעם ּכָל ַהּתְ ֶ ּ ָלה ַהּיֹוֵתר ֻמְפָלָאה, ַהְמֵלָאה זַֹהר, ְמֻקש  ָאה ַהַהְקּבָ ל ַהֲהָפִכים ּבָ ֶ ה ש  ָ ִגיש  ֹוְך ַהּפְ
 עו"ר  וַּמְפִליא ַלֲעׂשֹות.

, והכל  שמפליא לעשות במה ששומר רוח האדם בקרבו, וקושר דבר רוחני בדבר גשמיהגה: ועוד יש לפרש 
 רמ"א  ו(.משתמרת בקרבו )דברי עצמהוא ע"י שהוא רופא כל בשר, כי אז האדם בקו הבריאות ונשמתו 

אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך, כי הוא מדבר בנפלאות החכמה ובנסתרים המתגלים ...
והמתבארים מתוך תכונת היצירה. ומזה תקנו לנו אנשי כנסת הגדולה בתחלת ברכותינו שבכל יום: "אשר 

 בחיי ויקרא יב רבינו... יצר את האדם בחכמה", וחותם: "ומפליא לעשות"



 

 שישי מפגש  –ברכות השחר  – אנשי בוקר

 

מחזיר נשמות לפגרים מתים", לפי שהיא סמוכה יש אומרים שצריך לומר מיד אחריה "אלהי נשמה" עד "ברוך אתה ה' ה
י טור לברכת "אשר יצר", ולכך אינה פותחת בברוך ת ֱאלֹהַּ ַּ ְרכ  ה  ב ִּ אָׁ הֹודָׁ ת הַּ ַּ ְרכ  יא ב ִּ הִּ ֶׁ נֵי ש  ְ פ  רו ְך מִּ בָׁ ת ב ְ חַּ ֹותַּ ה ֵאינָׁה  פ  מָׁ ָׁ ְנש 

ים מִּ ָׁ ש  ג ְ ַּת הַּ ְרכ  בִּ ינו  ב ְ צִּ ָׁ מ  ֶׁ מֹו ש  רו ְך, כ ְ בָׁ ֹוְתחֹות ב ְ אֹות ֵאין פ  הֹודָׁ ת הַּ ַּ ְרכ   . שולחן ערוך ו בִּ

 טהורה היא

הדבר תלוי אלא בי לשמרה בטהרה ולהחזירה  ואין וגם היום מתוודה כל יהודי לפני ה' "נשמה שנתת בי טהורה היא"
לזכך ולעלות את החיים הגשמיים ולקרב אותם אל ה'   –לידך בטהרה. הנה זו כל תורת ה' ותמצית ההנהגה האלוקית 

גם היום נברא כל אדם בטהרה כאדם הראשון בשעתו. גם היום נולד כל ילד כמלאך למען יחיה ויהיה ואל שכינתו... 
 10 רשר הירש הרי זו אחת מנקודות היסוד של תורת ישראל וחיי היהודי.  , לאדם 

ה   ... ו תָׁ ש  ל ְ ַּ ְתפ  ידֹוֵתינו , ו ְבכָׁל הִּ כָׁל ְירִּ ם ב ְ ה, ג ַּ מָׁ ָׁ ש  נ ְ ל הַּ ֶׁ י ש  ְצמִּ עַּ ה  הָׁ יסֹודָׁ יא ב ִּ ת הִּ רֶׁ מֶׁ ְ ש  ה זֹו נִּ ֳהרָׁ יֹות ְוטָׁ לָׁ ב כ ְ רֶׁ קֶׁ ב ְ ֶׁ ים, ש  ק ִּ ֲעמַּ ַּ מ  כָׁל הַּ ב ְ
י כָׁל ֲעקִּ ב ְ ֶׁ ? ְוֵלב, ש  יהָׁ ְדְרג ֹותֶׁ כָׁל מַּ ה  ג ַּם ב ְ תָׁ ֳהרָׁ ת טָׁ ַּ ְקֻדש   ת ב ִּ דֶׁ ת ְועֹומֶׁ רֶׁ מֶׁ ְ ש  ה  נִּ ְצמָׁ ה עַּ מָׁ ָׁ ש  נ ְ כָׁל זֹאת ֲהֵרי הַּ ם, ב ְ ֹות בֹוֵתיהֶׁ ל  י ֹוֵתר ד ַּ הַּ

ְליֹון, עוֹ  ל עֶׁ ה אֶׁ ָׁ ת  ק אַּ י רַּ ים. כ ִּ י ִּ חַּ ל הַּ ֶׁ ים ש  י ֹוֵתר ֲאֵפלִּ ים הַּ רִּ ְדֵרי ֲחדָׁ כָׁל חַּ ת ְויֹוֵתר ְירו דֹות, ב ְ ֲעׂשֹות אֶׁ ה יָׁכֹול לַּ ָׁ ת  ְפלָׁאֹות, אַּ ה נִּ ׂשֶׁ
ה   רָׁ ְ מ  ַּ ה ְמש  ָׁ ת  י, ְואַּ ְרב ִּ קִּ ם ב ְ ה, ג ַּ מָׁ ָׁ ש  נ ְ ל הַּ ֶׁ ר ש  ֹהַּ ט  ת אֹור הַּ ֹוֵמר אֶׁ ְהיֹות ש  ז ֹאת, לִּ ה הַּ אָׁ ְפלָׁ נ ִּ ה הַּ בו רָׁ ג ְ י.הַּ ְרב ִּ קִּ  עולת ראיה   ב ְ

 המחזיר נשמות 

דש, ולא תספיק הקבלה דאתמול, משום דבכל בוקר יש חידוש וכמו בכל בוקר שצריך האדם לקבל עליו מלכות שמים מח
בריאה, כמו שאנו מברכים המחזיר נשמות לפגרים מתים. ובמדרש )ב"ר פ' ע"ח( חדשים לבקרים רבה אמונתך, אמר 
רשב"א על שאתה מחדשנו בכל בוקר אנו יודעים שאמונתך רבה להחיות לנו את המתים. הרי שכל יום הוא חידוש בריאה, 

 שם משמואל  בק"ש מחדש. ע"כ צריכין לקבל עול מלכות שמים שאנו אומרים המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית,   כמו

אנו יודעין שאמונתך רבה לתחיית איתא במדרש וישלח חדשים לבקרים רבה אמונתך ממה שאתה מחדשנו בכל בוקר  20 

. כמו שבכל יום נעשין בריה חדשה אנו יודעין שאמונתך רבה לגאלינו. וממה שאתה מחדשנו בבוקרן של מלכיות  המתים 
וכל סדר הלילה הוא בשביל זה ההתחדשות. כן כל גלות כדי להביא התחדשות... ולילה כיום יאיר. פי' כי גם בלילה יש 

ארה שנתחדש אור רק שהוא בדרך נסתר. אור הבא מתוך החושך... ואיתא שאומרים בכל יום מזמור שיר חנוכת בשביל ה
בכל יום ונפשות שנתבררין בכל יום מחושך לאור. כי הקדוש ברוך הוא עושה פלא. ובכל יום נמצא רמז מתחלת העולם 
ועד סופו. כמ"ש מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית ומ"ב כולל כל הבריאה עד תחיית המתים ועוה"ב וע"י חדשים 

כשנתחדש גאולה מבוקרן של מלכיות שהוא לחזק אמונת בני לבקרים צריך האדם להחזיק באמונתו ית"ש. ומכש"כ 
 שפת אמת  ישראל:

 לפגרים מתים 

ראשית המחשבה יפתח לבו בהתלהבות הבורא ברוך הוא, וישיב אמריו אל לבו, ראוי להיות תיכף שניעור משנתו, 
ממקום קדוש יהלכו ו לאיזה כוון החזיר הקדוש ברוך הוא נשמתי בקרבי, ונפח באפי נשמת חיים חלק אלוה ממעל,  30 

לגוף עכור וחומר, ולא לחנם תקנו לנו למלאות פה תהלה בכל יום, המחזיר נשמות לפגרים מתים, רק כדי לעורר לב 
הישנים תרדימת הזמן, לעורר משינתו להכיר את בוראו, אכן רוח הוא באנוש רוח, שטות המסמא את עיניו ומטמטם את 

דעו ומכירו את עצמו, ואין פיו ולבו שוים, אפילו באומר המחזיר נשמות לפגרים אזניו, ומסגיר את מפתחי לב, ואינו ביו
מתים, לבו בל עמו, כי אם משפה ולחוץ, וזה לך האות, כי אם יאמין כי ידבר ומכנה את עצמו לפגר מוסב, למה לו 

כבודו אפילו כמלא להתגאות, ומי שמע כזאת ומי ראה שהפגר יחזיק את עצמו לאפס לריב ריבו, ולהתקוטט להפוגם ב
נימא, ועינינו רואות תיכף שקם משנתו, ואמר כתיקון חז"ל המחזיר נשמות לפגרים מתים, מי בעל דברים יגש אליו, אזי 
רודף הוא, ונמצא פעלו סותרים את דברו, ולא הועילו חכמים בתקנתם, כי אפילו המחזיר נשמות לפגרים מתים אינו 

מן המצות, ואוי לאותה בושה וכלימה, ולמה לא יעטו כמעיל בשתם, בני ישראל  מועיל, ואדרבא כיון שמת נעשה חפשי
הנקראים בני אל חי, ונבחרים לו למנה יותר מזולת עמים, אם כן מהראוי שלא יפסדו את מעלתם הרמה, לעורר לבם 

 40 מז'יטומיר רבי זאב וולף הלוי -אור המאיר  ...בקרבם יומם ולילה אל התורה ועבודה, ויתלהבו לשורש נשמתם


