
 

 יא מפגש  –ברכות השחר  – אנשי בוקר

 

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

ים  יׁש ֲעֻרּמִּ  ַמְלּבִּ
   גמ' ברכות ברוך מלביש ערומיםלימא  לביש מדיכי 

ר ַהּכָבֹוד, ַהְמַנּגֵד  ְעּדֵ ַנאי ְוהֶׁ ל ּגְ ֶׁ ם ש  ֶׁ נוּ רֹש  ם ּבָ ֵ ּ הוּא ְמַרש  ֶׁ ת ָהָאָדם, ִהְננוּ ֻמְכָרִחים ְלִהְתּגֹונֵן נְֶׁגּדֹו  ָהֵעירֹם ש  רֶׁ ְלִתְפאֶׁ
ע ַהמֻּ  ָבר ִנְקּבַ ּכְ ֶׁ נוּ יֹוֵצר ָהָאָדם, ַאֲחֵרי ש  ִקְרּבֵ ר נַָטע ּבְ ֶׁ ֶּׁה, ֲאש  ְכֵרַח ַהּמוָּסִרי ַהז ינוּ. ְוַההֶׁ ֵ ְלבוּש  ָבר  ּבִ ָהֵעירֹם הוּא ּדָ ֶׁ ג, ש  ָ ש ּ

כְ  ת ַהּכָבֹוד, זֶׁה ַההֶׁ ֹוֵלל אֶׁ ּ ש  ֶׁ ל ַמְעָלה,  ש  ֶׁ ָמה, ָהֲאצוָּלה ִמזַֹּהר ּכָבֹוד ש  ָ ש  ִעיד ַעל ִזיו ַהּנְ ת ֱאלִֹהים הוּא, ַהּמֵ ַעְצמֹו ַמּתַ ַרח ּבְ
י  ִ ָרָכה ַהזֹּאת ּכָפוּל הוּא: הֹוָדָאה ַעל ַהחוּש  ַהּנְַפש  ן ַהּבְ ת ָעֵלינוּ. ְוִהּנֵה ּתֹכֶׁ פֶׁ נוּ ְוחֹופֶׁ ִקְרּבֵ ָחיָה ּבְ נוּ,הֶׁ ּלָ ֶׁ ָעִדין ש  ּנַָטע  הֶׁ ֶׁ ש 
מַּ  ֶׁ י ּכָבֹוד, ְוַעל ַהַהְזָמנָה ַהָחְמִרית ַהְמִציאוִּתית, ש  ֵ ים ַמְלּבוּש  ִ ש  ִהְננוּ ַעל יָדֹו ִמְתַלּבְ ֶׁ נוּ, ש  ִקְרּבֵ רוְּך־ד' ּבְ ְמִציא יֹוֵצר ּכָל ּבָ 10 

י ת ַמֲעֻרּמֵ ָגִדים ְלַכּסֹות אֶׁ ת ַהּבְ ּיֹות, אֶׁ ִ ַחְסּדֹו, ְלִבִרּיֹוָתיו ָהֱאנֹוש  ִטּיָה הוּא ּבְ ְך ַהּנְ רֶׁ יַַחד, ּדֶׁ לוּ ּבְ ָרִכים ַהּלָ נֵי ַהּדְ ְ ש  ם. ּבִ הֶׁ
ת ַחְסדּ  ֻעּלַ ת ּפְ רוְּך־הוּא, אֶׁ ים ּבָ נוּת ַהָחְמִרית, ּפֹוֵעל צוּר עֹוָלִמים, ְמַחּיֶׁה ַחּיִ ּמְ ְך ַהִהְזּדַ רֶׁ ָאנוּ ָהרוָּחִנית ְודֶׁ ֶׁ ֹו ַהּגָדֹול, ש 

יש  ֲערוִּמים. יָה: ַמְלּבִ  עולת ראיה ְמָבְרִכים ָעלֶׁ

ֹ  ד'ַוּיַַעש   ם קִ ֱאל ֵ ש  ּתֹו ּכְָתנֹות עֹור ַוּיְַלּבִ ְ הלבוש... מחנך את האדם לשוב למעלתו  כא, בראשית ג  .ים ְלָאָדם וְּלִאש 
  רשר הירשהראשונה, הוא מכסה את בשר הערווה ובכך מזהיר את האדם לשלוט על גופו 

ו ומושכליו אשר נאמר בו בעבורם )תהלים ח ו(: וכאשר היה על שלמות ענייניו ותמותם, והוא עם מחשבת
ַעט ֵמֱאלִֹהים", לא היה לו כח להשתמש במפורסמות בשום פנים ולא להשיגם, עד שאפילו הגלוי  ֵרהוּ ּמְ ַחּסְ ""ַוּתְ

וכאשר מרה ונטה אל   שבמפורסמות בגנות, והוא גלוי הערווה, לא היה זה מגונה אצלו ולא השיג גנותו.
י טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ְוִכי ַתֲאָוהתאוותיו הדמיוניו הוּא -ת והנאות חושיו הגשמיות, כמו שאמר )בראשית ג ו(: "ּכִ

ָלֵעיַנִים" נענש בששולל ההשגה ההיא השכלית, ומפני זה מרה במצווה אשר בעבור שכלו צוה בה, והגיע לו  20 

ה שהושפע ממנו, ובאיזה  השגות המפורסמות ונשקע בהתגנות ובהתנאות, ואז ידע שיעיר מה שאבד לו, ומ
כי קודם החטא לא היתה הנפש מורכבת בגויה בהרכבה מזגית רק בהרכבה שכנית והגוף   מורה נבוכים  עניין שב.

היה אצלם כלבוש שיוכל לפשטו וללבשו, שבעת העיון והנבואה התפשטה נפשם מגופם. וממילא אחר שהגוף 
אינו ערום, כי רק אחר החטא שנתמזג הגוף עם הנפש  היה רק כמו מלבוש, א"צ לו עוד מלבוש, שההולך לבוש  

 מלבי"ם והיו לאחד מאז יחשב ערום כשהולך בלא לבוש. 

מלביש ערומים כדאמר כי לביש לימא ברוך מלביש ערומים. דכתיב: ויעש אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור 
ש ערומים אחר פוקח עורים,  וילבישם, שנתן בהם דיעה שגזזו הצאן וטוו וארגו ותפרו ולבשו. ומה שאמר מלבי
 רוקח  לפי שכת': ותפקחנה עיני שניהם ויתפרו עלי תאינה, הרי פקיחה ואחר לבישה.

והנה בכל לילה כאשר האדם מפקיד נשמתו ביד המלכות העליונה וכו', הנה היא מחדשת אותה בסוד חדשים  
ואפשר במ"ש רבינו האר"י זצ"ל  ..  ומי שנסתלק ממנו לבושו, נותנת אליו בבוקר בחינת לבוש וכו'לבקרים.   30 

דיש נשמה שהיא ערומה ממש והקדוש ברוך הוא מלבישה ויש נשמה עייפה ונותן לה כח וז"ס ברכת המלביש  
ערומים וברכת הנותן יעף כח עכ"ד ואפשר דהיינו דקאמר לשון רבים חדשים לבקרים כנגד הב' סוגים ערומה  

 יוסף תהילות נגד השני סוגים האמוריםועייפה. ואפשר ונפשי תגיל בה' תשיש בישועתו כ

ָגִדים   ַלח ּבְ ְ ש  יש  ַוּתִ ל  ְלַהְלב ִּ ּקֹו ֵמָעָליו ְולֹא ִקּבֵ ַכי וְּלָהִסיר ש ַ ת ָמְרּדֳּ ש    ד, ד אסתר    אֶׁ ַ ְלב  ר ַמְלכוּת  ַות ִּ ְסּתֵ ַמְלכוּת   ְלבו ש  יִָביאוּ    ה, א  אֶׁ
ר  ֶׁ ְך  ָלַבש  ֲאש  לֶׁ ְך  ו, חּבֹו ַהּמֶׁ לֶׁ ְפנֵי ַהּמֶׁ ַכי יָָצא ִמּלִ ְלבו ש  וָּמְרּדֳּ ותשלח וכו' דלכאורה מה תועיל בזה בשליחות בגדים אחרים הלא  - ח, טו ַמְלכוּת ב ִּ

ישראל ע"י  עה לבנימדעת קרע אותם מחמת סיגוף וצער וגם אלו האחרים יקרעם. אך הנה מרדכי ואסתר היו מחולקים בדעות שונות. כי מרדכי עלה בדעתו להצמיח ישו
הרחמים כי השכינה סיגופים ותענית מחמת צער גלות השכינה ומהראוי שכאו"א ילבש שק ואפר. אך אסתר רוח אחרת היתה עמה כמ"ש עבדו את ד' בשמחה ובזה יתעורר 

השמחה מגיע למעלה העליונה. שהשמחה במעונו   אינה שורה מתוך העצבות כמ"ש עוז וחדוה במקומו. ולזה כתי' ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר מלכו של עולם כי ע"י
י פקודת המלך להביאו בבתי גוואי. וזה היתה כוונתה מאז כששלחה הבגדים להביאו לידי שמחה. לכן בעת צמיחת הישועה הביאו לבוש מלכות והרכיבהו ברחוב העיר עפ"

כלי זמר והלכו לפניו בכל העיר וקראו ככה יעשה לאיש. וממילא כאשר בא לשמחה לשמחה אזי התחכמה אסתר יותר כדאי' במד"ר ששלחה אסתר והביאה ז' אלף נושאי  40 
 תפארת שלמה לנכון הי' בכוחו לעורר עוד רחמים וחסדים. וז"ש במד"ר שמרדכי הי' קורא ק"ש. כי כן הוא עיקר זמן ליחד היחוד בק"ש בשלימות ע"י השמחה:


