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 ברוך אתה ה' – 8תפילה לאל חיי 

 ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו

 פרק א  -שער ב  -ספר נפש החיים 

צריך לבאר תחלה פ' וענין הברכה כביכול לו ית"ש. שמצינו כמה פעמים במקרא. וברכת את 

'. ברכי נפשי את ה'. והרבה כיוצא. וכן בדברי רז"ל מצינו )ברכות ה' אלקיך. ברוך ה' לעולם כו

ז' ע"א( שאמר כביכול לר"י ישמעאל בני ברכני. וכן כל נוסח מטבע תפלות והברכות כולם 

  שיסדו אנשי כנ"הג. הם פותחים ומסיימים בברוך:

כי ברוך והענין כי מלת ברוך. אינו לשון תהלה ושבח כמו ששומה בפי ההמון. אבל האמת. 

פירושו לשון תוספת ורבוי. וכענין קח נא את ברכתי כו'. וברך את לחמך. וברך פרי בטנך וכו'. 

והרבה כיוצא במקרא. שא"א לפרשם לשון תהלה ושבח. אלא לשון תוספת ורבוי. ובזוהר 

 אמר בכ"מ לאמשכא ברכאן כו'. לארקא ברכאן. לאוסיפי ברכאן. תוספת רבויא דברכאן כו'. 

"מ )ריש פ' עקב ע"א וע"ב( שברוך אתה הוי"ה פי' כמשמעו לאמשכא ולארקא חיין וע' ברע

ממקורא דחיי לשמי' דקב"ה קדישא כו'. וכתיב ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך. ואינון 

 ברכאן אריק ב"נ באינון מלין כו' ע"ש באורך. 

. חלילה וחלילה. כי הוא אמנם ענין הברכה לו ית"ש. אין הכוונה לעצמות אדון יחיד ב"ה כביכול

מרומם מעל כל ברכה. אבל הענין כמ"ש בזוהר דקב"ה סתים וגליא. כי עצמות א"ס ב"ה הוא 

סתים מכל סתימין. ומה שמושג אצלינו קצת ואנו מכנים ומתארים כמה תארים ושמות וכנויים 

ל ומדות. כמו שמצינום בתורה ובכל מטבע התפלה. כולם הם רק מצד התחברותו יתברך א

 .העולמות והכחות מעת הבריאה. להעמידם ולהחיותם. ולהנהיגם כרצונו ית"ש

ואפילו השם העצם המיוחד הוי"ה ב"ה. לא על עצמותו יתברך לבד אנו מייחדים לו. אלא מצד 

התחברותו יתב' עם העולמות. כפירושו היה והוה ויהיה ומהוה הכל. ר"ל הוא יתברך מתחבר 

 ימם כל רגע. ברצונו להעולמות להוום ולקי

ולכן קבעו אנשי כנה"ג הנוסח של כל ברכות המצות בלשון נוכח ונסתר. תחלתם ברוך אתה 

הוא לשון נוכח. ומסיימים אשר קדשנו כו' וצונו לשון נסתר. שמצד התחברותו יתברך ברצונו 

אל העולמות שעי"ז יש לנו קצת השגה כל דהו. אנו מדברים לנוכח ברוך אתה ה' כו'. כי 

ות הם הצריכים לענין התוספת ורבוי ברכה מעצמותו ית' המתחבר אליהם. וזהו מלך העולמ

העולם כמ"ש ברע"מ הנ"ל כד נחית לאמלכא עלייהו ויתפשט על בריין כו' והמצווה אותנו 

ומקדשנו הוא עצמותו ית' א"ס ב"ה לבדו הסתום מכל סתימין. לכן תקנו בלשון נסתר אשר 

לו ית' בכל הברכו' והתפלו' שפירושו הוא תוספת ורבוי ממש  זהו ענין הברכה קדשנו וצונו:

 כמשמעו כנ"ל. 

שזהו רצונו יתב' מטעם כמוס אתו ית'. שנתקן ונייחד ע"י הברכות והתפלות הכחות והעולמות 

לקבל שפעת קדושת אור עליון. ולהמשיך ולהוסיף בהם  העליונים. שיהו מוכנים וראוים

קדושת האור ורב ברכות מעצמותו יתב' המתחבר אליה' ומתפשט בתוכם. וממילא יושפע זה 

 התוספת ברכה והקדוש' גם על עם סגול'. שגרמו וסבבו לכל הכבוד הזה. 

ז"ל )בר"פ ואר"י גדול כח ברכת המזון שמוסיף כח ברכה בפמליא של מעלה. ולכן אמרו ר

כיצד מברכין( ובז"ח שם כל האוכל ואינו מברך נקרא גזלן שנאמר גוזל אביו ואמו כו'. ואין אביו 

אלא הקב"ה כו'. כי הוא גוזל ומונע מהעולמות שפעת הברכה והקדושה שהיה צריך להשפיע 

בהם ע"י ברכתו. וכן כל המקראות ברכי נפשי את ה'. ברוך אתה ה' אלקי ישראל כו'. וכל 

יוצא בו. הכל הוא ע"ז הענין. ומצד רצונו ית' להתחבר אל הבריאה. ע"ז נאמר העבודה צורך כ

 גבוה:



 

 

 האדמו"ר צמח צדק /מצות קידוש החודש  -ספר דרך מצוותיך 

והענין כי יש הפרש בין קדושה לברכה כי הקדושה היא העלאה ממטה למעלה שהרי קדושה 

עליו ית' לומר שהוא מובדל מהעולמות ועם היותו  ל' הבדלה וזהו ג"כ פי' קדש שאנו אומרים

מחי' אותם אינו מעורבב עמם להיות כח בגוף ח"ו אלא מובדל ומתנשא מהם ומקיף עליהם, 

אבל הברכה ענינה המשכה ממעלה למטה כמו ענין בריכה שהוא קבוץ מהמשכת מים וגם 

ית' הקדושה ומובדלת עליו ית' אנו אומרים ברוך כלומר שאנו ממשיכים גילוי הארה ממנו 

 מהעולמות שמ"מ תאיר בהם ותתגלה להם ע"י המצות 

שבו שורה הא"ס וזהו פי' הקדוש ב"ה שהוא קדוש ואנו ממשיכים להיות ברוך שהוא המקור 

המקבל נק' ברכה מלשון בריכה שלשם הוא קבוץ ההמשכה מא"ס ב"ה להיות  נק' ברוך ואור

המעין לשדות שמתחלה עושה בריכה  משם הארה למטה וכמו מי שרוצה להמשיך מן

ים כפי המדה שיתקבץ מי המעין לתוכה ומשם הוא ממשיך בחפירות למקומות המצטרכ

 וכו'. הראויה

 

 האדמו"ר הזקן /פרק מו  -חלק ראשון  -ספר התניא 

להיות מיוחדת עמו ביחוד גמור כמ"ש ודבק  וז"ש אשר קדשנו במצותיו כאדם המקדש אשה

באשתו והיו לבשר אחד. ככה ממש ויתר על כן לאין קץ הוא יחוד נפש האלהית העוסקת 

 בתורה ומצות ונפש החיונית ולבושיהן הנ"ל באור א"ס ב"ה. 

ולכן המשיל שלמה ע"ה בשיר השירים יחוד זה ליחוד חתן וכלה בדביקה חשיקה וחפיצה 

. וז"ש אשר קדשנו במצותיו שהעלנו למעלת קודש העליון ב"ה שהיא קדושתו בחיבוק ונישוק

של הקב"ה בכבודו ובעצמו וקדושה היא לשון הבדלה מה שהקב"ה הוא מובדל מהעולמות 

והיא בחי' סובב כל עלמין מה שאינו יכול להתלבש בהן. כי ע"י יחוד הנפש והתכללותה באור 

א"ס ב"ה ממש מאחר שמתייחדת ומתכללת בו  א"ס ב"ה הרי היא במעלת ומדרגת קדושת

 ית' והיו לאחדים ממש. 

וז"ש והייתם לי קדושים כי קדוש אני ה' ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי ואומר ועשיתם את 

כל מצותי והייתם קדושים לאלהיכם אני ה' אלהיכם וגו' פי' כי ע"י קיום המצות הריני אלוה 

וכו' שנקרא כן מפני שהאבות היו בחי' מרכבה לו ית' שלכם כמו אלהי אברהם אלהי יצחק 

 ובטלים ונכללים באורו. 

וככה הוא בכל נפש מישראל בשעת עסק התורה והמצות ולכן חייבו רז"ל לקום ולעמוד מפני 

כל עוסק במצוה אף אם הוא בור ועם הארץ והיינו מפני ה' השוכן ומתלבש בנפשו בשעה זו 

החומר הגופני שלא נזדכך ומחשיך עיני הנפש מראות  רק שאין נפשו מרגשת מפני מסך

 מראות אלהים כמו האבות וכיוצא בהן שראו עולמם בחייהם.


