
 

 עשירי מפגש  –ברכות השחר  – אנשי בוקר

 

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

פּוִפים   זֹוֵקף ּכְ
פוִּפים גמ' ברכותכי זקיף לימא ברוך זוקף כפופים  ָבֵרךְּ זֹוֵקף ּכְּ עֹוֵמד מְּ ֶׁ ש   ּכְּ

עוּר ַהּקֹוָמה,  ִ ין ַהּקֹוָמה ש  ין ַהּקֹוָמה ַהָחְמִרית, ּבֵּ ִפיָפה ִהיא ָהרּוָחִניתּבֵּ ִקיָפה. ַהּכְּ ִפיָפה וּזְּ ּלוּת: ּכְּ ּגַ ל ִהתְּ ֶׁ נֵי ֳאָפִנים ש  ְּ ּה ש  , יֵש  ּבָ
יוֹ  ִצבְּ ֵעיָנּה ּבְּ ָאה ּבְּ צְּ ִהיא ִנמְּ ֶׁ י ש  ּלוָּתּה, ַאף־ַעל־ּפִ ּגַ ת ִהתְּ הוִּתּיוּת, מֹוַנַעת אֶׁ ת ַהּמַ תֹוָכּה אֶׁ ת ּבְּ צֶׁ ַכוֶּׁ כוָּנה זֹו הִ מְּ ּכָה. ּתְּ רְּ עֶׁ עוַּטת נָּה וְּ יא מְּ

ת ָלּה ַהּנֶׁ ֶׁ ִקיָפה. רֹוכֶׁש  ְּּ כוַּנת ַהז תְּ ן ּבִ ּמֵ ּדַ ִהזְּ ּיוַּכל לְּ ֶׁ ַגע, ש  ל ּפֶׁ ּמוּר ִמּכָ ִ ש  כוַּנת ָהאֹוָרה, ֲאָבל ֲעלוָּלה ִהיא לְּ ֵדי ּתְּ ִוּיָה ַעל־יְּ ַהּגְּ ש  וְּ פֶׁ
ה הַ  ַגּמָ ָעִתיד, ֲאָבל ַהמְּ ל ֲהָגנָה ַוֲאֵסַפת ּכַֹח לֶׁ ֶׁ ֻגּלֹות ש  ִפיָפה סְּ חוּת ַהּכְּ ַמּתְּ ִקיָפה, ִהתְּ ְּּ י ִאם ַהז ִפיָפה ּכִ יֹות ַהּכְּ ֲהָויִָתית לֹא ּתּוַכל ִלהְּ

ר כָּ  ֶׁ ַאֲחֵרי ֲאש  ָתם. וְּ לֹא ִמּדָ ָכל מְּ ִהּגָלֹות ּבְּ ּלָם, לְּ ים ּכֻ ַהּכֹחֹות ַהִחּיוִּנּיִ ַהֲאָרַכת ַהֲחָלִקים וְּ ַרת ַהּכֹחֹות וְּ ם ַמּטְּ ֵ ש  נָה לְּ ֵ ּ ָפה אֹוָתנּו ַהש  פְּ 10 

ָמה,  ַהֲהָגָנה ָ ש  ִהּגָלוּת אֹור ַהּנְּ ִקיָצה וְּ א ּתֹור ַהיְּ ֵהּנָה ּבָ רּוַח, וְּ ר ּובְּ חֹמֶׁ ים ּבַ ַראת ֲעַמל ַהַחּיִ ה ִלקְּ ָ ִכיש  ָהרְּ נּו וְּ ְוִהְננּו מֹוְצִאים ֶאת ַעְצמֵּ
עּור ַהּקֹוָמה, ַהָחְמִרי ְוָהרּוָחִני, ִ ָכל ְמלֹא ש  תְּ   ְזקּוִפים, ּבְ ה ַהּמַ ּדָ י אֹוָתּה ַהּמִ נוּ ַעל־ּפִ הֹוִרים, ִהנְּ ים וּטְּ ִ דֹוש  יִרים, קְּ ים ַאּדִ ַחּיִ ִאיָמה לְּ

פוִּפים. רוּךְּ זֹוֵקף ּכְּ ֵדנוּ: ּבָ עֹודְּ צוּר מְּ ִכים לְּ ָברְּ  עולת ראיה  מְּ

פוִּפים  מצודות  .זוקף אותם לעמוד זקוף ברום המעלה ב"ההאנשים הכפופים לארץ בשפל המצב המקום  תהלים קמו ד' זֵֹקף ּכְּ

ומי הן הכפופים, אלו ישראל שגלו בחוצה לארץ, שמיום שגלו מירושלים לא זקפו קומתם, אלא הן  ' זוקף כפופים.ד
כפופים לפני שונאיהם, והם מהלכין עליהם, וכן אמר ישעיהו כה אמר אדוניך ה' ואלהיך יריב עמו וגו', ושמתיה ביד 

 מדרש תך, לכך נאמר ה' זוקף כפופים.מוגיך אשר אמרו לנפשך שחי ונעבורה )ישעיה נא כב כג(, אלו הכופפים קומ

כיון שבירך זוקף כפופים אין לברך מתיר אסורים ופי' הב"י דטעמו לפי שבכלל זקיפת הקומה היא תנועת האברים שעליה 
 הלכה ך פעם שניה על זהמברך מתיר אסורים וא"כ כיון שהוא בכלל למה יחזור ויבר

, לכן בלילה כשיתפרדו לחיות הנפש אינו רק כשיתחבר אל הרוח והנשמהושלימות  כמו שנמצא באדם נפש רוח ונשמה,   20 

הרוח והנשמה, ישאר הנפש בלי שום כח פעולה, ולזה מברכין בבוקר ברכת זוקף כפופים, כי כשיתחברו הרוח והנשמה 
 מי השילוחלהנפש והגוף וזקפו גם את הנפש ואת הגוף שהיו כפופים מבלי פעולה. 

למי שמתעורר לשוב פוקח עיניו להכיר כי היה סומא והלך בעצת יצרו בחשך בסמיות עינים. וכשמתעורר לשוב ה' זוקף 
 יוסף תהילות  קמה וגם נצבהונצטמקה בכח התשובה כפופים הנשמה כי שחה לעפר 

 ֹ ם ֲעָבדִ קֵ "ֲאִני ה' ֱאל יֹת ָלהֶׁ ַרִים ִמהְּ ץ ִמצְּ רֶׁ כֶׁם ֵמאֶׁ תְּ ר הֹוֵצאִתי אֶׁ ֶׁ ם ֲאש  ם וָ יכֶׁ כֶׁ ּבֹר מֹטֹת ֻעּלְּ ְּ ש  ִמּיוּת"ים ָואֶׁ כֶׁם קֹומְּ תְּ קֹוָמה   -  אֹוֵלךְּ אֶׁ ּבְּ
קוָּפה  רש"י זְּ

את קומתם לפני השי"ת ומבטלין את דעתם ורצונם אליו   דהנה ישראל הם ממעטין את עצמן וכופפיןאך להנ"ל יש לומר  
דרגין הוא פלא עליון כנ"ל, וזה נקרא שזוקף את , והיינו שמאיר עליהם מרישא דכל  ולעומתם הש"י זוקף כפופים ית"ש,  

 שם משמואל ם... ראשן היינו הראשית שלה
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הנה אם אדם חס ושלום אינו מאמין בנסים נסתרים, אזי הוא במחשבתו שכך הוא ההרגל, שביום מאיר החמה ובלילה מאיר הלבנה, 
למרחקים הוא מרויח, וכשהוא חולה ליקח רפואה, והוא סבור  ובלילה הוא ישן וביום הוא נעור, והמרבה בסחורה הוא מעשיר, וההולך  

שכך ההרגל. אמנם כשרואה נסים נסתרים אשר מסר האל הבורא ברוך הוא גבורים ביד חלשים וכמו מפלת המן, וכל שכן נסים נגלים, 
לל אור מפני חושך והוא והוא הגו  הוא רואה שאין העולם מתנהג בהרגל, רק שהשם יתברך הוא מתיר אסורים והוא הזוקף כפופים

היוצר אור והחושך, והשם יתברך הוא הרופא חולים. ועיין שם ברמב"ן בפרשת בחוקתי )ויקרא כו, יא( שחשב לחטא על מלך יהודה 
'וגם בחליו לא דרש אלהיו' )דה"ב טז, יב(. והכל בידו יתברך שמו, רק קודם שרואה הנסים הוא סובר שהכל הוא בהרגל, כי ההרגל 

בע, והרגל והטבע הכל אחד, והוא מעשה בעל דבר שתולה בהרגל. אמנם אחר התגלות הניסים הנגלים והנסתרים, כמו חנוכה הוא הט
 קדושת הלוי  שמסר גבורים ביד חלשים, ומפלת רשעים כמו בימי מרדכי ואסתר, רואה שאין העולם מתנהג על פי ההרגל.

 


