
 

 תשיעי מפגש  –כות השחר בר – אנשי בוקר

 

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

ים  יר ֲאסּורִּ  ַמּתִּ
 

 גמ' ברכות ויתיב לימא ברוך מתיר אסורים (כשמתיישר)כי תריץ 

יר ֲאסוִּרים ךְּ ַמּתִ רֵּ בָּ תֹו מְּ ב ַעל ִמּטָּ ֵּ ּיֵּש  ֶׁ ש   רמב"ם  ּכְּ

ר ה הָּ נוּעָּ ִרית וַּבּתְּ מְּ ה ַהחָּ נוּעָּ ּתְּ ּה, ּבַ תָּ נוּעָּ תְּ ית ּבִ ִ ש  פְּ יֹות חָּ ִהיא ִלהְּ ֶׁ ש  ש  ל ַהּנֶׁפֶׁ ֶׁ ה ַהִחּיוִּנית ש  וּקָּ ש  וַּקת ַהּתְּ ש  ִנית, ּתְּ וּחָּ
מִ  ר הוּא ּתָּ אֹומֵּ ֶׁ ה, ש  ר צוּרָּ צָּ ר וְּ י יֹוצֵּ ב ּכָּל יְּצוּר, ִמידֵּ רֶׁ קֶׁ ה ּבְּ בוּעָּ , ַהּטְּ ַהִחּדוּש  ַעּלוּת וְּ ִליחוּ,  ַהִהתְּ ַהצְּ יו ֲעלוּ וְּ ִרּיֹותָּ כָּל ּבְּ יד לְּ

ת  ַ ש  ֻחלְּ ל ַהִחּיוִּנּיוּת, ּבְּ ֶׁ אֹור ש  ַמֲעטוּת הָּ ִהתְּ ה. ּבְּ נוּעָּ ם ִלתְּ פֶׁת אֹותָּ ּבוּ אֹור, ִהיא ַהּדֹוחֶׁ ַהרְּ ץ וְּ י,  הֹוִסיפוּ אֹמֶׁ ִ ש  רוַּח ַהּנַפְּ הָּ 10 

ַעּלוּת ַהִהתְּ ים וְּ וַּקת ַהַחּיִ ש  ִרים וּתְּ ּבְּ ּגַ ִרים ִמתְּ ֲאסָּ ֲעִלּיָּה   ַהּמַ ש  הָּ ַעד חֹפֶׁ ַעּכֵּב ּבְּ ם, ַהמְּ ָּ ּ ֻגש  ר ַהמְּ י ַהחֹמֶׁ לֵּ ַכבְּ ה ִהיא ּבְּ ֲאסוּרָּ
ִעים ַהנְּ י לְּ דֵּ ִציאוּת, ּכְּ ים וַּבּמְּ ַחּיִ ִמים, ּבַ עָּ ּלֶׁה ִלפְּ אֵּ ִרים ּכָּ ִאים ִעּכוִּבים וַּמֲאסָּ נָּם ּבָּ מְּ מוּת. אָּ רֹומְּ ַהִהתְּ ת   וְּ ר אֶׁ ַאַחר־ּכָּךְּ יֹותֵּ

הַ  ה, לְּ נוּעָּ ַרעְּ ַחּיֵּי ַהּתְּ ִרים. וּבְּ ֲאסָּ ה, ִמּתֹוךְּ ַהּמַ נוּעָּ ת ַהּתְּ ּכַ ש  וִּברְּ ת ַהחֹפֶׁ ֻגּלַ ת סְּ אֶׁ , וְּ ךְּ ֶׁ אֹור ִמּתֹוךְּ ַהחֹש  רֹון הָּ ת ִיתְּ יר אֶׁ יֹון ּכִ
יר ֲאסוִּרים. כָּה ַהזֹּאת: ַמּתִ רָּ ת ַהּבְּ ִכים אֶׁ רְּ בָּ נוּ מְּ ּדֹו, ִהנְּ ַחסְּ ַחּיֵּה ּכֹל ּבְּ ִהּלֹות מְּ לֵּא ּתְּ ַח, מָּ ּמֵּ ש ַ  יהעולת רא מְּ

נֵּ ֵּ ַקּיֵּם ֱאמוּנָּתֹו ִליש  יר ֲאסוִּרים, וּמְּ א חֹוִלים, וַּמּתִ רֹופֵּ ִלים, וְּ ךְּ נֹופְּ ים, סֹומֵּ ַרֲחִמים ַרּבִ ִתים ּבְּ ַחּיֵּה מֵּ ר מְּ פָּ  שמו"ע י עָּ

רֹות ָּ ּכֹוש  יר ֲאסוִּרים  ד'  תהלים  מֹוִציא ֲאִסיִרים ּבַ  מצודות   .פותח קשרי האסורים במאסר וישלחם חפשי    תהלים קמו  ַמּתִ

ֹו  ש  ה ַנפְּ אָּ זֶׁל ּבָּ רְּ לֹו ּבַ ל )רגליו( ַרגְּ ענו בכבל רגלו. ענו אותו לשום רגלו בכבל ונפשו באה   תהילים קהִעּנוּ ַבּכֶׁבֶׁ
בכבלי ברזל, ועם כי גופו באה בברזל אמר נפשו כי גם הנפש תעונה בענוי הגוף או נפשו הוא כמו גופו וכן  

 . וריקה נפשו

הזה שיתפלל האדם אל הש"י תמיד שיסיר את היצר הרע ממנו, אבל מעצמו קשה הוא. כי האדם נחשב  והענין 20 

שהוא שבוי ואסור ביד מלך זקן וכסיל הוא יצר הרע שנקרא בכל מקום בשם הזה, והרי אין חבוש מתיר עצמו 
 ות עולם נתיב מבית אסורים, וצריך לאחר להתירו הוא השם יתב' אשר מוציא אותו מבית אסורים:

ר   יָּה אֹומֵּ הָּ ךָּ, וְּ תֶׁ ת קֹומָּ ת ֲאִני אֶׁ פֶׁ יר ֲאסוִּרים. ּכֹופֶׁ ּה )תהלים קמו, ז(: ה' ַמּתִ ר לָּ יָּה אֹומֵּ הָּ ִני, וְּ ךָּ אָּ ּתְּ ּה )תהלים ּכֹוַבלְּ לָּ
ַח ִעוְּ  ר לָּּה )תהלים קמו, ז(: ה' ּפֹקֵּ יָּה אֹומֵּ הָּ ינֶׁיךָּ, וְּ ת עֵּ א ֲאִני אֶׁ ַסּמָּ פוִּפים. מְּ ף ּכְּ  גמ' יומא ִריםקמו, ז(: ה' זֹקֵּ

הנה מפסידי הזריזות, הם הם מגדילי העצלה. והגדול שבכולם, הוא בקשת המנוחה הגופנית ושנאת הטורח 
ואהבת העידונים בתשלום כל תנאיהם. כי הנה אדם כזה, ודאי שתכבד עליו העבודה לפני בוראו כובד גדול.  

בלא טורד, וימאן ללכת אם לא לאטו,  כי מי שירצה לאכול אכילותיו בכל הישוב והמנוחה, ולישון שנתו
וכיוצא בדברים כאלה, הנה יקשה עליו להשכים לבתי כנסיות בבוקר, או לקצר בסעודתו מפני תפלת המנחה  
בין הערבים, או לצאת לדבר מצוה אם לא יהיה העת ברור, כל שכן למהר עצמו לדברי מצוה או לתלמוד תורה.  

אדון בעצמו לעשות היפך זה כשירצה, כי כבר נאסר רצונו במאסר   ומי שמרגיל עצמו למנהגות האלה, איננו 30 

 מסילת ישרים ההרגל הנעשה טבע שני.

נִֹכי ֱאלִֹקים י אָּ עוּ ּכִ ּפוּ וּדְּ  תהילים ַהרְּ

שיש בכל דבר  וז"ש בכל אות נפשך כו'. ואז כשעיקר האהבה נדבקת בו להש"י. זה מתיר האיסור וכח סט"א 
גשמיות. וז"ש ה' מתיר אסורים כי הוית כל דבר ממנו רק שהנקודה סתומה וצריכין להרחיבה. וזה תלוי  
בנקודה שבאדם כפי הרחבתה בנפשו. כן מתגלה אליו בכל מקום כנ"ל. וז"ש כי ירחיב כו' גבולך. שתתפשט 

  שפת אמת הנקודה ותתרחב בכל נפש האדם כנ"ל

 


