
 סדרת ברכות השחר. -בסד.                                                                                 אעירה שחר

 זוקף כפופים.

  א הלכה הבוקר השכמת הלכות - ח"או הלכות ליקוטי ספר( 1) 

ת ְוָכל( יא ְרכַּ ר בִּ חַּ שַּ ז הַּ מֵּ ל ְמרַּ חַּ  ֶזה עַּ בֵּ ם ֶשְמשַּ שֵּ ְך ְלהַּ ְתָברַּ ְמצֹא ֶשֲעָזרֹו יִּ ְצמֹו לִּ י טֹובֹות ְנֻקּדֹות ְבעַּ ר ְכדֵּ ְתעֹורֵּ יָנתֹו ֶשיִּ שֵּ יָלתֹו מִּ . ּוְנפִּ

ינַּת ְוֶזהּו ן ְבחִּ ּנֹותֵּ י הַּ ְכוִּ ֹשֶ יָנה לַּ ין בִּ ְבחִּ ין ְלהַּ ין יֹום בֵּ י, ָלְיָלה ּובֵּ ְּנֻקָּדה כִּ יא טֹוָבה הַּ ינַּת הִּ ע, יֹום ְבחִּ ינַּת הּוא ְוָהרַּ ְיָלה ְבחִּ ל, ְוחֶשְך לַּ  - ְועַּ

י א ְידֵּ ְּנֻקּדֹות ֶשמֹוצֵּ ֲאזַּי טֹובֹות הַּ ל וַּ ְבּדַּ ע נִּ ֲאזַּי ָהרַּ יל וַּ ְבּדִּ ין מַּ ין יֹום בֵּ ינַּת ְוֶזה. ָלְיָלה ּובֵּ ין ְבחִּ ְבחִּ ין ְלהַּ ינַּת ְוֶזה', ְוכּו יֹום בֵּ י ֶשלֹא ְבחִּ נִּ  ָעֹשַּ

י', ְוכּו ּגֹוי ם כִּ א ָהָיה לֹא אִּ ְצמֹו מֹוצֵּ ְּנֻקָּדה ְבעַּ ּפֹול ָיכֹול ָהָיה טֹוָבה הַּ י לִּ ְמרֵּ ה ְוָהָיה, ו"ח ְלגַּ ֲעֹשָ ְכָשיו, ו"ח ּגֹוי נַּ ל ְועַּ י - עַּ ר ְידֵּ ְתעֹורֵּ  ֶשּנִּ

זֵּק ְתחַּ ל ְונִּ י - עַּ ם? שעזרה? ְידֵּ שֵּ ְך הַּ ְתָברַּ ְמצֹא יִּ ְצמֹו לִּ ּנַּ  טֹוָבה ְנֻקָּדה ְבעַּ ל, ל"כַּ ן - עַּ חַּ  ֶדהמֹו הּוא כֵּ בֵּ ם ּוְמשַּ שֵּ ְך ְלהַּ ְתָברַּ י ֶשלֹא יִּ נִּ  ָעֹשַּ

ינַּת ְוֶזה. ּגֹוי חַּ  ְבחִּ ים ֹּפקֵּ ְּורִּ יר, עִּ תִּ ים מַּ ף, ֲאסּורִּ ים ֹזקֵּ י. ְכפּופִּ ָלה כִּ ְתחִּ ת מִּ יָנתֹו ְבעֵּ יָלתֹו שֵּ ינַּת ָהָיה ּוְנפִּ ְבחִּ ר בִּ ּוֵּ ש עִּ שֵּ ְמגַּ ָלה הַּ ֲאפֵּ  ְוָהָיה, בַּ

ית ים ְבבֵּ ָמש ָהֲאסּורִּ ְכָשיו', ְוכּו ָכפּוף ְוָהָיה מַּ ל ְועַּ י - עַּ ְּנֻקָּדה ְידֵּ ְצמֹו ֶשָמָצא טֹוָבה הַּ ל ְבעַּ י - עַּ ח ְידֵּ יָניו ֶאת' ה ֶשָּפקַּ ל, עֵּ י - עַּ ר ֶזה ְידֵּ תַּ  נִּ

ֲאסּוָריו ף מֵּ ְזקַּ יָפתֹו ְונִּ ְכפִּ י', ְוכּו מִּ ל כִּ י - עַּ את ֶבֱאֶמת זֹוֶכה ֶזה ְידֵּ ף ָלצֵּ כַּ ף חֹוָבה מִּ ְתשּוָבה ְוָלשּוב ְזכּות ְלכַּ ּנַּ  בִּ ן. ל"כַּ ְבָרכֹות ְשָאר ְוכֵּ  הַּ

ין ֻכָלם ְמזִּ ל ְמרַּ יֵּם ְוֶזהּו. ֶזה עַּ ן, ֶשְמסַּ ֹּנתֵּ ף הַּ ָיעֵּ ן, ֹכחַּ  לַּ  ֶשָּנתַּ

יָלתֹו ינַּת ָהָיה ּוְנפִּ ְבחִּ ר בִּ ּוֵּ ש עִּ שֵּ ְמגַּ ָלה הַּ ֲאפֵּ ית ְוָהָיה, בַּ יםָהֲאס ְבבֵּ ָמש ּורִּ ְכָשיו', ְוכּו ָכפּוף ְוָהָיה מַּ ל ְועַּ י - עַּ ְּנֻקָּדה ְידֵּ  ֶשָמָצא טֹוָבה הַּ

ְצמֹו ל ְבעַּ י - עַּ ח ְידֵּ יָניו ֶאת' ה ֶשָּפקַּ ל, עֵּ י - עַּ ר ֶזה ְידֵּ תַּ ֲאסּוָריו נִּ ף מֵּ ְזקַּ יָפתֹו ְונִּ ְכפִּ י', ְוכּו מִּ ל כִּ י - עַּ את ֶבֱאֶמת זֹוֶכה ֶזה ְידֵּ ף ָלצֵּ כַּ  חֹוָבה מִּ

ף ְתשּוָבה ְוָלשּוב ְזכּות ְלכַּ ּנַּ  בִּ ן. ל"כַּ ְבָרכֹות ְשָאר ְוכֵּ ין ֻכָלם הַּ ְמזִּ ל ְמרַּ יֵּם ְוֶזהּו. ֶזה עַּ ן, ֶשְמסַּ ֹּנתֵּ ף הַּ ָיעֵּ ן, ֹכחַּ  לַּ ? עיפתו? ְבתֹוְך ֹכחַּ  לֹו ֶשָּנתַּ

ְּגדֹוָלה ל הַּ ן ֶשיּוכַּ יִּ ר ֲעדַּ ְתעֹורֵּ יָנתֹו ְלהִּ שֵּ יר, ְוֶזהּו. מִּ ֲעבִּ מַּ ָּנה הַּ יָני שֵּ עֵּ ּנַּ ' ְוכּו מֵּ ל ֶזה ְוָכל. ל"ְוכַּ י - עַּ ֶחֶסד ְידֵּ ּנַּ  הַּ ם ְוֶזהּו. ל"כַּ ל ֶשחֹותֵּ ּגֹומֵּ  הַּ

ים ים ֲחָסדִּ י, טֹובִּ ֹכל כִּ ל הַּ י - עַּ ֶחֶסד ְידֵּ ינַּת הַּ ְבָרָהם ֹבֶקר( א"ע ג"ר מקץ זוהר) ְבחִּ ל ְּדאַּ י - עַּ ֶטה ְידֵּ י ֶשמַּ ּפֵּ ּנַּ  ֶחֶסד ְכלַּ  :ל"כַּ

 התפשטות:

 בא"י, אמ"ה, זוקף כפופים.

הרוחנית, יש בה שני אפנים של התגלות : כפיפה וזקיפה. הכפיפה היא  שעור הקומה, בין הקומה החמרית, בין הקומה

ה, וערכה. תכונה זו היא מעוטת האור בתוכה את המהותיות, מונעת את התגלותה, אע"פ שהיא נמצאה בעינה בצביונה מכווצת

להזדמן בתכונת הזקיפה. רוכשת לה הנפש והגויה ע"י תכונת הכפיפה סגולות  אבל עלולה היא לשימור מכל פגע, שיוכל

הזקיפה, התמתחות הכחות והארכת החלקים  הגנה ואסיפת כח לעתיד, אבל המגמה ההויתית לא תוכל להיות הכפיפה כי אם של

עמל  אחרי אשר כפפה אותנו השינה לשם מטרת ההגנה והרכישה לקראתמלא מדתם. ו והכחות החיוניים כולם, להגלות בכל

את עצמנו זקופים, בכל מלא שעור הקומה,  החיים בחומר וברוח, והנה בא תור היקיצה והגלות אור הנשמה, והננו מוצאים

 זוקף כפופים. : ברוךהמתאימה לחיים אדירים, קדושים וטהורים, הננו מברכים לצור מעודדנו החמרי והרוחני, ע"פ אותה המדה

 סדר עדיפות.

  י פרק - העבודה נתיב - א עולם נתיבות ספר( 29)

 השם עם נמצא אין כי יתברך השם אל נפשו ולמסור לפניו לכרוע לו יש השם אל קרוב הוא שאז השם שמזכיר קודם לפיכך

. אליו מציאותו ומבטל אליו נפשו שמוסר לפניו כורע שהוא הכריעה ענין זה כי, יתברך זולתו אפס והכל מציאות שום יתברך

 שהוא זאת ובכריעה. כפופים זוקף יתברך והוא הנמצאים כל קיום יתברך השם מצד כי, לזקוף לו יש עצמו השם וכשמזכיר

 ואצל שלהם קיום וממנו מאתו נמצאים הם הנמצאים כל כי נרמז בו, השם מזכיר כאשר זוקף שהוא ובזקיפה השם הזכרת לפני

 אינו אדם של מציאותו כי יתברך השם אל נפשו ומוסר כורע יתברך שמו הזכרת אל בא כאשר ולפיכך. אפס הם יתברך השם

 כאשר לזקוף לו יש לכך הכל וזוקף מעמיד והוא הכל יתברך השם מן כי מפני שמו מזכיר כאשר וזוקף, יתברך השם אצל נחשב

 הכי אבוך דאמר מעלייתא מלתא לך ואומר תא אוריין בר רב בר לחייא שמואל ל"א( א"ע ב"י) דברכות ק"ובפר. השם מזכיר

 כי זה ביאור. כחויא זקיף זקיף כי כחיזרא כרע כרע כי ששת רב בשם זוקף זוקף כשהוא בברוך כורע כשהוא אבוך אמר

 הוא פעולתו אשר גשם אינו' יתב הוא כי אחד בפעם שיהיה ראוי ולפיכך, הכל יכרע לפניו אשר' יתב השם מצד הוא הכריעה

 אף זוקף שהוא הזקיפה אבל. כחיזרא אחד בפעם היה' יתב השם לפני שהוא הכריעה ולפיכך, י"הש מצד הוא הדבר כאשר בזמן

 בפעם ולא, בזמן ההויה מקבל הוא האדם אל היא זאת הויה מקום מכל, כפופים זוקף שהוא' יתב השם מן הוא זאת הפעולה כי

 אל עצמו מבטל האדם שבזה אדרבא כי, לאדם הויה זה שאין הכריעה רק זמן צריך הויה שכל, בזמן העולם שנברא כמו אחד

, בזמן היה הויה כל כי באדם הויה שהוא דבר רק אחד בפעם רק זמן בלא הכריעה שתהיה ראוי ולפיכך, נמצא שאינו עד י"הש

 זקיף וכי כחיזרא כרע כרע כי אמר ולכך. מבואר הוא זה ודבר, כלל זמן בלא שלו ובטול בזמן הוא האדם הויית שכל ותראה

 :וברור הוא מבואר זה ודבר, כחויא זקיף


