
 

 שביעי מפגש  –ברכות השחר  – אנשי בוקר

 

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

ה  ְכִוי ִבינָּ ֶ ַתן ַלש ּ ר נָּ ֶ  ֲאש 
ה  ְילָּ ין יֹום ּוֵבין לָּ  ְלַהְבִחין ּבֵ

 

נוּ יוֹ  ְהיֹותֵּ נּו, ּבִּ ְרּבֵּ קִּ ּבְ ֶׁ ּיִּים ש  חַּ ב אֹור הַּ חֵּ ְתרַּ ה, יִּ מָׁ ָׁ ש  ּנְ נּו הַּ ְרּבֵּ קִּ ל ּבְ ּדֵּ ְתּגַּ ים,  ּתִּ ה ַאַחתְדעִּ ֵלִאים ִהּנָּם ֲחִטיבָּ ַחּיָּיו ַהּמְּ ּלֹו וְּ ל ַהּיְּקּום ּכֻּ ּכָּ ֶׁ , ש 
ד.  יו יַּחַּ קָׁ ּבּוץ ּכָׁל ֲחלָׁ ּקִּ ה מִּ אָׁ ית ּבָׁ תִּ ּמָׁ ְמגַּ ה הַּ מָׁ לָׁ ְ ש  הַּ הַּ ֶׁ ם ש  דָּ אָּ ת  הָּ יעַּ יגִּ ְילָׁה לִּ ּלַּ ת הַּ ין ְמנוּחַּ ים ּבֵּ פִּ ּלְ ְתחַּ ּמִּ ּיָׁיו הַּ ּנֵּי חַּ ל, וְּזמַּ מָׁ ד ְלעָׁ ּיוּּלָׁ הַּ

ּיֹום, ִוי הַּ כְּ ֶׁ ַהש ּ ְילָׁה,  וְּ ין לַּ ין יֹום ּובֵּ ין ּבֵּ ְבחִּ ן ְלהַּ ְבחָׁ ּמִּ ל הַּ ֲעמֹד עַּ ית לַּ ְבעִּ ינָׁה טִּ ּלֹו יֵּש  ּבִּ ֶׁ ר, ש  חַּ ַּ ּ ש  ר הַּ ה ַאַחת ִהיאְמעֹורֵּ ִריאָּ ת ּבְּ ֱאמֶׁ , ּבֶׁ
ים גְּ  נִּ ֳאפָׁ ּה, ּבָׁ ּלָׁ ּיָׁה ּכֻּ חַּ ש  ּכָׁל הַּ ת נֶׁפֶׁ ם ְואֶׁ דָׁ אָׁ ש  הָׁ ת נֶׁפֶׁ ד אֶׁ חֵּ ְך וְּמאַּ ד הֹולֵּ חָׁ ים,  רוּחַּ אֶׁ ים ְסתוּמִּ נִּ ֳאפָׁ ים וּבָׁ ַעּלֶׁהלוּיִּ ם ִמתְּ דָּ אָּ הָּ ֶׁ ַמן ש  , ּוִבזְּ 10 

י  ְליֹון, ֲהרֵּ עֶׁ ידֹו הָׁ ְפקִּ ת ּתַּ ּלֵּא אֶׁ יו, וְּממַּ ל יָׁמָׁ ס עַּ ים ַעל יָּדוֹ חָׁ ַעּלִ רּוִאים ִמתְּ ל ַהּבְּ כָּ ים וְּ ַמּנִ ְּּ ל ַהז נוּ, ּכָּ ּלֶׁה הוּא לָׁ ְתּגַּ י זֶׁה מִּ לִּ לָׁ ֲחזֹון ּכְ . וַּ
 ֶׁ ׂש ש  ּיַּחַּ י הַּ ל־ְידֵּ זֹּאת, עַּ ְריָׁה הַּ ּבִּ ִמים ל הַּ ּדָּ ִקיץ ִנרְּ הָּ קֹול לְּ ִוי, ַהּקֹוֵרא ּבְּ כְּ ֶׁ ים ַהש ּ לִּ ּכֵּ ל ּכָׁל הַּ ֶׁ ם ש  תָׁ ירָׁ ְפנֵּי ְיצִּ ידֹו, לִּ ְפקִּ ּלוּי ּתַּ מִּ . ּבְ

ל  ם, אֹות הוּא עַּ ינֵּיהֶׁ ים ְלמִּ עֹוְררִּ ּמְ א ֵמֲהמֹון ַהּיְּ הַּ ַמּלֵ תְּ ם ַהּמִ ִנּיּותָּ רּוחָּ ים ּבְּ ִקיד ַהַחּיִ פְּ ַמת ּתַ לָּ ְּ ים צּוִריםַהש  ד עֹוְמדִּ ּלָׁם יַּחַּ ר ּכֻּ ֶׁ , ֲאש 
חֲ  ים וַּ ּיִּ חַּ י הַּ ם ְימֵּ ת עִּ רֶׁ ּבֶׁ ְתּגַּ כֶׁת ּומִּ הֹולֶׁ ְליֹונָׁה, הַּ עֶׁ ם הָׁ דָׁ אָׁ ת הָׁ מַּ ְ ש  ל נִּ ֶׁ ּה ש  תָׁ ְדרָׁ ת הַּ ל אֶׁ ּפֹעַּ ל הַּ יא אֶׁ ים ְלהֹוצִּ ּיָׁמִּ ים, הַּ ּנִּ מַּ ְּ ז יפֹות הַּ לִּ

נוּ מְ  ּנְ ם. ְוהִּ יהֶׁ ידֵּ ְפקִּ י ּתַּ ּלוּקֵּ ם חִּ ילֹות, עִּ ּלֵּ ין ְוהַּ ין יֹום ּובֵּ ין ּבֵּ ְבחִּ ינָׁה ְלהַּ י ּבִּ ְכוִּ ֶׁ ׂשּ ן לַּ ּנֹותֵּ , לד' הַּ ש  י קֹודֶׁ ֵּ ְגש  לֵּא רִּ ב מָׁ לֵּ ל־זֶׁה ּבְ ים עַּ ְרכִּ בָׁ
ְילָׁה.  עולת ראיה  לָׁ

 לשכוי בינה

ינָׁה י בִּ ְכוִּ ֶׁ ׂשּ ן לַּ י נָׁתַּ ה אֹו מִּ ְכמָׁ חֹות חָׁ ּטֻּ ת ּבַּ ָׁ י ש   , לולחאיוב  מִּ

מי שת, אחר שגמר לחשוב סדר הפרטים של הבריאה, עורר אותו על שני עולמות שבם חבר את השמים עם הארץ, דהיינו 
את הרוחני עם הגשמי, אשר זה נפלא ונעלם מעין כל חוקר איך יתקשרו שני אלה דברים הרחוקים יחדיו, והם אחד בעולם  20 

איך ם הארץ, על העולם הקטן אמר מי שת בטוחות חכמה, הקטן שהוא האדם, ואחד בעולם הגדול, שקשר ג"כ השמים ע
, דהיינו שהחכמה השמיימית נתונה בגויה חומריית ויחמרה נתן חכמה שהיא דבר רוחני שמיימי בטיח של טיט ואדמה

בחמר סביב, ומי נתן לשכוי שהוא ללב השוכה וצופה נעלמים, בינה להבין צפונות, מי חבר הרוחני והגשמי והשכל והעפר 
 מלבי"ם חדיו?י

, ועל ידי הבינה והלב הוא המביןבלשון המקרא דכתיב ]איוב לח, לו[ או מי נתן לשכוי בינה,  הלב נקרא שכויופירושו 
, שהרי הוא קורא בכל פעם באותו עת, ובערבי קורין לתרנגול שהתרנגול ג"כ מבין זהאדם מבחין בין יום ובין לילה. ומפני  

שיודע שהוא קרוב ליום והגיע עת לעמוד ממטתו, לפיכך תקנו ברכה ]ברכות ס ע"ב[   הנאה, וגם יש בשמיעתו לאדם  שכוי
 לבוש אורח חיים סימן מוזו בשמיעת קול התרנגול. 

זו להבחין בין יום ובין לילה ר"ל בין אמצע היום  שכוי הוא התרנגול היודע בינהרכת הנותן לשכוי בינה לפי פשוטה ב
ע הלילה, דאל"כ מאי אולמיה על שאר בע"ח וכנז' בש"ץ. אך כפי דברי רבינו האר"י ז"ל בשער הכונות שכוי הוא לאמצ 30 

, ובחצי הלילה נמשכת הארת הבינה על הגבורה ואז היא מתמתקת, וידוע כי "ליל" נקרא סוד הגבורה שנקרא שכוי
  בן איש חיילה ואילך ע"ש. קודם חצות ו"לילה" אחר חצות, על כן מברכין ברכה זו אחר חצות ל

 להבחין בין יום ובין לילה

שע"ז מברכין הנותן לשכוי לבחור טוב או רע. ואמר אא"ז מו"ר ז"ל    שהבחירה ביד האדם. פי'  היוםראה אנכי נותן כו'  
. כי אחר שחוטא האדם מסתלקת הבחירה מהאדם כמ"ש ז"ל פי' היום שיש בכל יום בחירה חדשהכו'. ונראה  בינה

שיוכל להיות טוב   ונותן בחירה חדשה לאדם בכל יום הרשעים ברשות לבם. ומ"מ הקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום מ"ב  
 שפת אמת דברים פרשת ראה  מחדש כמ"ש לא יכשל בה ביום שובו כו':

 


