
                                                                             בסד.

  ינה.בבבבשכוי ללללנותן הההה                               

  
  ) ספר איוב פרק לח 1(

  (לו) ִמי ָׁשת ַּבֻּטחֹות ָחְכָמה אֹו ִמי נַָתן ַלֶּׂשְכִוי ִבינָה

  
  אבן עזרא על איוב פרק לח פסוק לו 

הוא הלב כמו עברו משכיות לבב והעניין צורות חקוקות כמו ואבן משכי' והצורו' הם המחשבות  -לשכוי 
  ומביני סוד הרוח יודו כן:

  

   מו סימן חיים אורח טור) 3(

 משמע דגמרא דמלישנא ג"ע ואף והנהגתו העולם סדור על שתקנו הברכות יסדר תפילין שהניח אחר

 אלהי לימא משנתיה מתער כי הרואה פרק בברכות גרסינן דהכי בשעתה ואחת אחת כל לומר שצריך

 בין להבחין בינה לשכוי נותן ה"אמ' ה אתה ברוך לימא תרנגול קול שמע כי מתים לפגרים עד' וכו נשמה

 ידי ועל המבין הוא והלב בינה לשכוי נתן מי או דכתיב המקרא' בל שכוי נקרא הלב' פי לילה ובין יום

 ברכה תקנו שכוי לתרנגול קורין בערביא וגם מבין שהתרגנול ומפני לילה ובין יום בין מבחין אדם הבינה

  .התרנגול קול בשמיעת לאמרה זו

  ] ג"תרל[ שנת – ראה פרשת – דברים ספר אמת שפת) 37(

 מברכין ז"שע ל"ז ר"מו ז"אא ואמר. רע או טוב לבחור האדם ביד שהבחירה' פי. היום' כו נותן אנכי ראה

 מסתלקת האדם שחוטא אחר כי. חדשה בחירה יום בכל שיש היום' פי ונראה'. כו בינה לשכוי הנותן

 חדשה בחירה ונותן ב"מ יום בכל מחדש ה"הקב מ"ומ. לבם ברשות הרשעים ל"ז ש"כמ מהאדם הבחירה

  ':כו שובו ביום בה יכשל לא ש"כמ מחדש טוב להיות שיוכל יום בכל לאדם

   ג הלכה השחר ברכת הלכות – ח"או הלכות ליקוטי ספר) 19(

ְכִוי ַהּנֹוֵתן ִּבְרַּכת ְּבִחינַת ְוזֶה) יא ֶֹ , ַהחֶֹׁש= ּוֵבין ָהאֹור ֵּבין ְלַהְבִחין ְּדַהיְנּו, ַליְָלה ּוֵבין יֹום ֵּבין ְלַהְבִחין ִּבינָה ַלּש

יחֹות ל"זַ  ַרֵּבנּו ֵריְּבִדבְ  ִאיָתא ִּכי, ַהֶּׁשֶקר ּוֵבין ָהֱאֶמת ֵּבין ַהְבָחנָה ְּבִחינַת ֶׁשהּוא ִֹ ּיֹות ֶׁשֵאֶצל ְּבַהּש ִֹ  ֶׁשּיֵׁש, ַהַּמֲעש

, ֵּבינֵיֶהם ְלַהְבִחין ְמאֹד ְוָקֶׁשה ְלגְַמֵרי ָלזֶה זֶה ּדֹוִמים ּוְׁשנֵיֶהם ֶעֶבד ָּדר ּוְבַהֵּׁשנִי ֶמֶל= ָּדר ְּבֶאָחד ַּפָּלִטין ִמינֵי ְׁשנֵי

ה ַעד' ְוכּו ֶׁשִּמְתַקְּׁשִרין נְָפׁשֹות ַּכָּמה יֵׁש ִּכי ֶֹ  ִמי ְוָכל. ֶמֶל= ְּבִחינַת ֶׁשהּוא, ֱאֶמת ָּדר ָׁשם, ּוָפָלִטין ַּביִת ֵמֶהם ֶׁשּנֲַעש

 נְָפׁשֹות ַּכָּמה ֶׁשִּמְתַקְּׁשִרין זֶה ְּכנֶגֶד ְויֵׁש'. ְוכּו ַהּנְָפׁשֹות ֵאּלּו ֶׁשל זֶה ּוָפָלִטין ְּבַביִת יְִמָצא ֱאֶמת ִלְמצֹא ֶׁשרֹוֶצה

ה ָֹ  ֶמֶל= ְּבִחינַת ֵהם ְוֶׁשֶקר ֶׁשֱאֶמת, נְִמָצא. ָׁשם ַעּיֵן', ְוכּו ֶעֶבד ְּבִחינַת ֶׁשהּוא ַהֶּׁשֶקר ִּדיַרת ֶׁשָּׁשם ַּביִת ֵמֶהם ְונֲַעש

 ָהֶעֶבד ֶׁשֶּבן ֶׁשָּסְברּו ַעד ַהֶּׁשֶקר ַּגֵּברֶׁשִהתְ  ַעד ָהֶעֶבד ְּבֶבן ַהֶּמֶל= ֶּבן, נֱֶחַלף ַהֶּׁשֶקר ִהְתַּגְּברּות ֶׁשֵמֲחַמת ל"ַהּנַ  ְוֶעֶבד

 ַאנְֵּפי דמחשיך חֶֹׁש= ְּבִחינַת הּוא ַהֶּׁשֶקר ֶׁשּזֶה, ו"ח ָהֶעֶבד ֶּבן ֶׁשהּוא ָסְברּו ַהֶּמֶל= ֶּבן ְוַעל. ֶּבֱאֶמת ַהֶּמֶל= ֶּבן הּוא

 ְוטֹוב ְּבטֹוב ַרע ּוְמִמיִרין ּוַמֲחִליִפין ֶּבֱאֶמת ְוֶׁשֶקר ְּבֶׁשֶקר ֱאֶמת ּוַמֲחִליִפין ֶׁשּטֹוִעין ַעד ַהֶּׁשֶקר יְֵדי – ַעל ברייתא

ִמים ְּבַרע ָֹ ִמים ְלחֶֹׁש= ְואֹור ְלאֹור חֶֹׁש= ְוש ָֹ  אֹוְמִרים הוי'), "ה יְַׁשְעיָה( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו, ְלָמתֹוק ּוַמר ְלַמר ָמתֹוק ש

 ְּבִחינַת ֶׁשֵהם, ַהְּתמּורֹות ֵהיְכֵלי ִמְּבִחינַת נְִמָׁשִכין ְוַהִּבְלּבּוִלים ַהִחּלּוִפים ֵאּלּו ֶׁשָּכל'". ְוכּו ַרע ּוְלטֹוב טֹוב ְלַרע

   . ֶׁשָּבעֹוָלם ְוַהִחּלּוִפים ַהִּבְלּבּוִלים ָּכל נְִמָׁשִכין ֶׁשִּמָּׁשם. ל"ַהּנַ  ֶׁשּנֱֶחַלף ַהֶּמֶל= ֶּבן ֶׁשל החליפין

ְכִוי ֹוֵתןַהּנ ִּבְרַּכת ְּבִחינַת זֶהּו ֶֹ  ֵּבין ְלַהְבִחין ֶׁשּזֹוִכין ַהַהְבָחנָה ַעל ַהְּבָרָכה ֶׁשִעַּקר ַּבּבֶֹקר ֶׁשְּמָבְרִכין'. ְוכּו ִּבינָה ַלּש

 ַמה ְּדַהיְנּו, ַליְָלה ּוֵבין יֹום ֵּבין ְלַהְבִחין ְּבִחינַת, ל"ַּכּנַ  ְוחֶֹׁש= אֹור ֵּבין ַהְבָחנָה ְּבִחינַת ֶׁשּזֶהּו, ְוַהֶּׁשֶקר ֱאֶמת



ָרֵאל ְֹ  ָּכל ֶׁשִּמָּׁשם, ל"ַהּנַ  ֶׁשּנֱֶחַלף ַהֶּמֶל= ֶּבן ֶׁשל ַהִחּלּוף ֶׁשל ְוַהֶּׁשֶקר ַהָּטעּות ִמְּבִחינַת ְלִהּנֵָצל זֹוִכין ַהְּכֵׁשִרים ֶּׁשּיִש

ְכִוי ַהּנֹוֵתן, "ְוזֶהּו. ל"ַּכּנַ  ְוַהִּבְלּבּוִלים ַהָּטעּוִתים ֶֹ ֶֹ ". 'ִּבינָה ַלּש  ַרּבֹוֵתינּו ֶׁשָאְמרּו ְּכמֹו', ְוכּו שסוכה ַהֵּלב זֶה' ְכִויש

 ַחד ְלָכל ַּבֵּלב ַרק הּוא, ְוֶׁשֶקר ֱאֶמת ֵּבין ַהְבָחנָה ְּבִחינַת ֶׁשהּוא, ְוחֶֹׁש= אֹור ֵּבין ַהַהְבָחנָה ִעַּקר ִּכי, ִלְבָרָכה זְִכרֹונָם

 ִלְסּתֹר יְכֹוִלין ַהּכֹל ִּכי, אֶֹפן ְּבׁשּום ְרָאיֹות יְֵדי ַעל ָהֱאֶמת ּוְלהֹוִכיחַ  ְלָבֵרר ֶאְפָׁשר ִאי ִּכי', בלבי ִּדְמַׁשֵער ַמה ְּכפּום

ּיֹות זֶה ְּכנֶגֶד ּוְלַסֵּפר נִָצחֹון ֵמֲחַמת ִֹ  ִעַּקר ֲאָבל, ו"ח ָהֱאֶמת ּוְלַהְעִלים ִלְסּתֹר ֶׁשֶקר ֶׁשל ְוהֹוָכחֹות ֶׁשֶקר ֶׁשל ַמֲעש

, ְוחֶֹׁש= אֹור ֵּבין, ַליְָלה ּוֵבין יֹום ֵּבין ְלַהְבִחין יָכֹול הּוא', בלבי ִּדְמַׁשֵער ַמה ְּכפּום ַחד ְלָכל ְּבֵלב הּוא ַהַהְבָחנָה

 ִמִּסְטָרא ִמי .ָהֶעֶבד ֶּבן ּוִמי ַהֶּמֶל= ֶּבן ִמי ְלַהְבִחין ְוֶעֶבד ֶמֶל= ְּבִחינַת ֶׁשֵהם, ְוֶׁשֶקר ֱאֶמת ֵּבין ַהְבָחנָה ְּבִחינַת ֶׁשהּוא

 ַהּנִּצֹוצֹות ְוָכל נְִׁשמֹוֵתינּו ְלָבֵרר ֲעבֹוָדֵתנּו ָּכל ֶׁשּזֶהּו, ל"ַהּנַ  החליפין ְּבִחינַת ּוְלַתֵּקן ְלָבֵרר ָּדא ִמִּסְטָרא ּוִמי ָּדא

  :ל"ַּכּנַ  ל"ַהּנַ  החליפין ְּבִחינַת ֶׁשֵהם, ַהְּתמּורֹות ֵהיְכֵלי ִמְּבִחינַת ְלָבְרָרם ָּבנּו ַהְּתלּויִים

 הנותן לי בינה להבחין בין עיקר לטפל. •

  מה עיקר אצלך ביום? 

  כיצד תוכל להבחין בינו לבין מה שאינו עיקר?

 הנותן לי בינה להבחין בין אמת לשקר. •

מתי אתה יודע שאתה לא ' באמת'?   כיצד  תוכל להבחין בין מצבי שקר למצבי אמת[ חיצוני , 

  פנימי, עצמי]

  

 חדשה כל יום. הנותן לי בחירה •

         

 


