בס"ד
עניי הברכה וסמיכת הידיי
א .ספר בראשית פרק מח
ר ָצה:
יו ְ
י$ס #א ָֹת ֵמ ִע ִ ְר ָיו וִַ ְ ַח ְל ָ
ַ$צא ֵ
)יב( ו ֵ
ימי( יִ ְ' ָר ֵאל ַו ֵַ ֵ/א ָליו:
ַ*ה ִב ְ'מֹאלִ $מ ִ
ימינִ $מ ְ,מֹאל יִ ְ' ָר ֵאל וְ ֶאת ְמנ ֶ
ֵיה ֶאת ֶא ְפ ַריִ  ִ ִ
י$סֶ #את ְנ ֶ
)יג( וִַ ַ.ח ֵ
ַ*ה ַה ְכ$ר:
ָדיו ִי ְמנ ֶ
ַ*ה ִ' ֵל ֶאת י ָ
ָת ַעל רֹא ֶא ְפ ַריִ  וְ הא ַה ִָ 1עיר וְ ֶאת ְ'מֹאלַ $על רֹא ְמנ ֶ
)יד( וִַ ְ ַלח יִ ְ' ָר ֵאל ֶאת יְ ִמינַ $ו ֶ
ע$די ַעד ַהַ $הֶ7ה:
ב ָר ָה וְ יִ ְצ ָחק ָה ֱאל ִֹהי ָהר ֶֹעה א ִֹתי ֵמ ִ
ֹאמר ָה ֱאל ִֹהי ֲא ֶר ִה ְת ַה ְ3כ ֲאב ַֹתי ְל ָפנָיו ְ
י$סַ #ו ַ
)טו( וַיְ ָב ֶר ְֶ 6את ֵ
ר<:
ב ָר ָה וְ יִ ְצ ָחק וְ יִ ְדָ /לרֹב ְ ֶק ֶרב ָה ֶ
ַ 6הֵֹ /אל א ִֹתי ִמ ָל ָרע יְ ָב ֵר ְֶ 6את ַהָ ְ:ע ִרי וְ יִ ֵָ .רא ָב ֶה ְ ִמי וְ ֵ ֲאב ַֹתי ְ
)טז( ַה ַ; ְל ְ
ַ*ה:
ביו ְל ָה ִסיר א ָֹת= ֵמ ַעל רֹא ֶא ְפ ַריִ  ַעל רֹא ְמנ ֶ
ֵרע ְ ֵעינָיו וִַ ְתמ ְֹ 6יַד ִ
ביו יַד יְ ִמינַ $על רֹא ֶא ְפ ַריִ  ַו ַ
ָית ִ
י$סִ #י י ִ
ַרא ֵ
)יז( ַו ְ
בי ִי זֶה ַה ְכֹר ִ'י יְ ִמינְ ַָ 6על רֹא:$
ביו לֹא ֵכ( ִ
י$סֶ #אל ִ
ֹאמר ֵ
)יח( ַו ֶ
ַרע $יִ ְהיֶה ְמלֹא ַה$/יִ :
חיו ַה ָ.טֹ( יִ גְ ַ>ל ִמ ֶ; :וְ ז ְ
אל ִ
ָד ְע ִי  ַ/הא יִ ְהיֶה ְָ 3ע וְ גַ הא יִ גְ ָ>ל וְ ָ
ָד ְע ִי ְבנִ י י ַ
ֹאמר י ַ
ביו ַו ֶ
)יט( וַיְ ָמ ֵא( ִ
ב .ספר בראשית פרק כז
חיו ָא ִמ ֵ1יד:$
ביו וְ ֵע ָ'ו ִ
ָצא ַי ֲעקֹב ֵמ ֵאת ְנֵי יִ ְצ ָחק ִ
ָ 6יצֹא י ָ
)ל( וַיְ ִהי ַ ֲא ֶר ִ ָ3ה יִ ְצ ָחק ְל ָב ֵר ְֶ 6את ַי ֲעקֹב וַיְ ִהי ְ
ַפ ֶ ָ:6
ֲכ ִ:י נ ְ
ֹאכל ִמ ֵ1יד ְנֲ ַ $עב?ר ְ ָבר ַ
בי וְ י ַ
ָק ִ
ביו י ?
ֹאמר ְל ִ
ביו ַו ֶ
ָבא ְל ִ
ַע'  ַ/הא ַמ ְט ַע ִ;י ַו ֵ
)לא( ַו ַ
ֹאמר ֲאנִ י ִנְ ְָ 6בכ ְֹר ֵָ 6ע ָ'ו:
ה ַו ֶ
ביו ִמי ָ
ֹאמר ל $יִ ְצ ָחק ִ
)לב( ַו ֶ
ר 6יִ ְהיֶה:
ֲכה ְ ָ ַ/
ָא ָבר ֵ
ָבא ִלי ָוא ַֹכל ִמֹל ְ ֶט ֶר ָב$א ו ֲ
ֹאמר ִמי ֵאפ$א הא ַה ָ1ד ַציִ ד ַו ֵ
ֶח ַרד יִ ְצ ָחק ֲח ָר ָדה  ְ/ד ָֹלה ַעד ְמאֹד ַו ֶ
)לג( ַו ֱ
ג .תלמוד בבלי מסכת ברכות ד ז/א
תניא אמר רבי ישמעאל ב( אלישע פע אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפני וראיתי אכתריאל יה ה' צבאות שהוא יושב
על כסא ר ונשא ואמר לי ישמעאל בני ברכני אמרתי לו יהי רצו( מלפני 6שיכבשו רחמי 6את כעס 6ויגולו רחמי 6על מדותי6
ותתנהג ע בני 6במדת הרחמי ותכנס לה לפני משורת הדי( ונענע לי בראשו
ד .ספר העקרי  מאמר רביעי פרק יט
עני( הברכות שהנביאי והצדיקי והחסידי מברכי( את האנשי להוא דבר נבוכו בו המפרשי ולא העלו בו דבר הגו( וזה
שה אמרו לא ימלט הדבר מחלוקה א שיהיו הברכות תפלה או הגדת העתידות וא ה תפלה למה חרד יצחק חרדה גדולה
עד מאד על שבר 6לזולת עשו ואמר מי אפוא הוא הצד ציד וגו' )בראשית כ"ז( ואמר ואברכהו ג ברו 6יהיה )ש( יחזור ויתפלל
על עשו כמו שהתפלל בתחלה על יעקב שבלי ספק יותר ראוי שתהיה תפלתו נשמעת באחרונה על עשו שתעשה ברצו( יותר ממה
שנתקבלה על יעקב שהיתה במרמה וא הברכות ה( הגדת עתידות למה נתרע עשו ע"ז ואמר את בכורתי לקח והנה עתה לקח
ברכתי )ש( ואי 6אמר לו יצחק ה( גביר שמתיו ל 6ואת כל אחיו נתתי לו לעבדי )ש( הרי לא עשה דבר מעצמו אלא שהיה
מגיד בנבואה העתידות לבא על המתבר 6ומה תרעומות יש בזה ליצחק ולעשו
והנראה לי בזה הוא שעני( הברכות אינו הגדת עתידות כלל אבל הוא תפלה ע נתינת הכנה אל המקבל שיחול השפע האלהי
עליו וזה שהשפעי העליוני ישתלשלו ויושפעו על המקבלי בהדרגות ואמצעיי ובתנאי שיהיו המקבלי ראוי ועל יחס
וסדור שמור ושיהיו ע זה מוכני לקבול השפע ההוא וא יפסק ההשתלשלות מאיזה מהאמצעיי ולא יהיה היחס שמור או
הסדר או יהיה המקבל בלתי מוכ( יתבלבל השפע או היחס ולא יחול השפע האלהי בהשתנות הסדר ולזה צרי 6שיהיה במקבל
הכנה כדי שיחול בו השפע ההוא וכשלא יהיה המקבל מוכ( לקבל השפע האלהי יוכ( על ידי הנביא או על ידי הצדיק או החסיד
ויהיה המבר 6אמצעי בהורדת השפע ההוא וזהו עני( סמיכת היד שהיו סומכי( ידיה המברכי על המתברכי( לתת הכנה אל
המתבר 6שיקבל השפע או הטוב ההוא וכאלו החסיד או הצדיק המבר 6הוא צנור להמשי 6השפע האלהי על ידו כמו שמצינו
בעני( הנבואה שהיתה שורה על ידי הנביא על הבלתי ראוי אליה ובלבד שיהיה בה קצת הכנה אמר הש"י למשה קח ל 6את
יהושע ב( נו( איש אשר רוח בו וסמכת את יד 6עליו )במדבר כ"ז( וכפי מעלת הסומ 6או המבר 6יהיה מדרגת השפע המקובל
ולזה תמצא שאמר אליהו לאלישע כשאמר לו שאל מה אעשה ל 6בטר אלקח ממ) 6מלכי ב' ב'( והשיב אלישע ויהי נא פי
שני ברוח 6אלי ואמר לו אליהו הקשית לשאול שאי אפשר לאד לתת הכנה אל המקבל יותר מהנמצא אצלו ולזה אמר לו
שא יראה אותו אחר שיהיה לוקח ממנו יהיה לו כ( שבלי ספק יהיה אליהו כאחר הלקיחה במדרגה יותר גדולה ממה שהיה
קוד לכ( ויהיה אז אפשר לו להשפיע עליו פי שני ממה שהיה באליהו טר הלקיחה מה שלא היה אפשר לו להשפיע קוד
שילקח
ה .ספר נפש החיי  שער ב  פרק ב
והעני( כי מלת ברו .6אינו לשו( תהלה ושבח כמו ששומה בפי ההמו( .שהרי כשאהו לר"י ישמעאל בני ברכני .לא אמר ש שו
שבח בברכתו אלא תפלה ובקשת רחמי .וכ( בב"מ )קי"ד א'( אמרינ( וברכ 6יצא הקדש שא"צ ברכה .ופרי 6הש"ס ולא והא
כתיב ואכלת ושבעת וברכת את ה' כו' .אבל האמת .כי ברו 6פירושו לשו( תוספת ורבוי .וכעני( קח נא את ברכתי כו' .ובר 6את
לחמ .6ובר 6פרי בטנ 6וכו' .והרבה כיוצא במקרא .שא"א לפרש לשו( תהלה ושבח .אלא לשו( תוספת ורבוי .ובזוהר אמר
בכ"מ לאמשכא ברכא( כו' .לארקא ברכא( .לאוסיפי ברכא( .תוספת רבויא דברכא( כו'.
אמנ עני( הברכה לו ית"ש .אי( הכוונה לעצמות אדו( יחיד ב"ה כביכול .חלילה וחלילה .כי הוא מרומ מעל כל ברכה .אבל
העני( כמ"ש בזוהר דקב"ה סתי וגליא .כי עצמות א"ס ב"ה הוא סתי מכל סתימי( .ואי( לכנותו ח"ו בשו ש כלל אפילו
בש הוי"ה ב"ה ואפי' בקוצו של יו"ד דבי'.
ומה שמושג אצלינו קצת ואנו מכני ומתארי כמה תארי ושמות וכנויי ומדות .כמו שמצינו בתורה ובכל מטבע התפלה.
כול ה רק מצד התחברותו יתבר 6אל העולמות והכחות מעת הבריאה .להעמיד ולהחיות .ולהנהיג כרצונו ית"ש.
ו .בראשית רבה )וילנא( פרשת בראשית פרשה א סימ י
דרש רבי יהודה ב( פזי במעשה בראשית בהדיה דבר קפרא ,למה נברא העול בב' להודיע 6שה( שני עולמי העוה"ז והעוה"ב,
ד"א ולמה בב' שהוא לשו( ברכה ,ולמה לא באל" #שהוא לשו( ארירה ,ד"א למה לא באל" #שלא לית( פתחו( פה לאפיקורסי(,
לומר היא 6העול יכול לעמוד שהוא נברא בלשו( ארירה ,אלא אמר הקדוש ברו 6הוא הרי אני בורא אותו בלשו( ברכה והלואי
יעמוד
ז .ספר נפש החיי  שער ב  פרק ג
ולכ( קבעו אנשי כנה"ג הנוסח של כל ברכות המצות בלשו( נוכח ונסתר .תחלת ברו 6אתה הוא לשו( נוכח .ומסיימי אשר
קדשנו כו' וצונו לשו( נסתר .שמצד התחברותו יתבר 6ברצונו אל העולמות שעי"ז יש לנו קצת השגה כל דהו .אנו מדברי לנוכח
ברו 6אתה ה' כו' .כי העולמות ה הצריכי לעני( התוספת ורבוי ברכה מעצמותו ית' המתחבר אליה .וזהו מל 6העול כמ"ש
ברע"מ הנ"ל כד נחית לאמלכא עלייהו ויתפשט על בריי( כו' והמצווה אותנו ומקדשנו הוא עצמותו ית' א"ס ב"ה לבדו הסתו
מכל סתימי( .לכ( תקנו בלשו( נסתר אשר קדשנו וצונו:

ח .ספר נפש החיי  שער ב  פרק ד
זהו עני( הברכה לו ית' בכל הברכו' והתפלו' שפירושו הוא תוספת ורבוי ממש כמשמעו כנ"ל .שזהו רצונו יתב' מטע כמוס אתו
ית' .שנתק( ונייחד ע"י הברכות והתפלות הכחות והעולמות העליוני .שיהו מוכני וראוי לקבל שפעת קדושת אור עליו(.
ולהמשי 6ולהוסי #בה קדושת האור ורב ברכות מעצמותו יתב' המתחבר אליה' ומתפשט בתוכ .וממילא יושפע זה התוספת
ברכה והקדוש' ג על ע סגול' .שגרמו וסבבו לכל הכבוד הזה .וזה שאמר ר' ישמעאל כשביקש הוא ית' מאתו ישמעאל בני
ברכני .יהי רצו( שיכבשו רחמי 6את כעס 6וגולו רחמי 6כו' ותתנהג ע בני 6במדת הרחמי ותכנס לה לפני משורת הדי( .וע'
ז"ח רות ס"ז ב' ר"נ פתח ואכלת כו' וברכת את ה' אלקי 6כו' .ואר"י גדול כח ברכת המזו( שמוסי #כח ברכה בפמליא של מעלה.
ט .ספר ויקרא פרק ט
ֵרד ֵמעֲ'ת ַה ַח ָDאת וְ ָהע ָֹלה וְ ַה ְ* ָל ִמי:
ֲכ ַו ֶ
ָדו ֶאל ָה ָע וַיְ ָבר ֵ
הרֹ( ֶאת י ָ
)כב( וִַ ָ,א ֲ
י .אב עזרא על ויקרא פרק ט פסוק כב
)כב( וישא אהר( את ידיו אל הע  Eאל נכח וקדמוננו העתיקו מכא( צורת נשיאות כפי:
יא .רמב" על ויקרא פרק ט פסוק כב
ויתכ( לומר ,כי אהר( פרש כפיו השמי ובר 6את הע כאשר עשה שלמה ,שנאמר )מ"א ח כב( ויעמד שלמה לפני מזבח ה'
ויפרוש כפיו השמי ,וש )פסוק נה( נאמר ויעמד ויבר 6את כל קהל ישראל קול גדול לאמר ,ולפיכ 6לא הזכיר הכתוב שצוה
אותו משה לעשות כ(:
יב .ספר מלכי א פרק ח
)כב( ַו ַ ֲעמֹד ְלֹמֹה ִל ְפנֵי ִמ ְז ַח יְ הֹוָה ֶנגֶד ָל ְק ַהל יִ ְ' ָר ֵאל וִַ ְפרֹ' ַ ָיו ַה ָ* ָמיִ :
ֶי6
יַ 6הה ְֹל ִכי ְל ָפנ ָ
ֲב ֶד ָ
ר< ִמ ָ ַחת  ֵֹמר ַה ְ ִרית וְ ַה ֶח ֶסד ַלע ָ
מֱ 6$אל ִֹהי ַ ָ* ַמיִ  ִמ ַ; ַעל וְ ַעל ָה ֶ
ֹאמר יְ הֹוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְ' ָר ֵאל ֵאי( ָ ָ
)כג( ַו ַ
ְ ָכל ִל ָ:
את ַַ $הֶ7ה:
ָד ִָ 6מ ֵָ 3
בי ְ
יְ 6
ַ ַד ֵר ְ ִפ ָ
בי ֵאת ֲא ֶר ִ> ַ ְר ָ ל $ו ְ
)כד( ֲא ֶר ָ ַמ ְר ָ ְל ַע ְב ְ> ָ>ָ 6וִ ד ִ
בי ֵאת ֲא ֶר ִ> ַ ְר ָ ֵ $3לאמֹר לֹא יִ ָ ֵרת ְל ִָ 6אי ִמ ְָ 3פנַי י ֵֹב ַעל ִ ֵFא יִ ְ' ָר ֵאל ַרק
)כה( וְ ַע ָה יְ הֹוָה ֱאל ֵֹהי יִ ְ' ָר ֵאל ְמֹר ְל ַע ְב ְ> ָָ 6דוִ ד ִ
ֶיֶ 6את ַ> ְר ָ ָל ֶל ֶכת ְל ָפנַי ַ ֲא ֶר ָה ַל ְכ ָ ְל ָפנָי:
ִא יִ ְ ְמר ָבנ ָ
בי:
יָ >ְ }\ 6ב ְר ֲָ {\6א ֶר ִ> ַ ְר ָ ְל ַע ְב ְ> ָ>ָ 6וִ ד ִ
ֵמ( נָא ְ> ָב ְר ָ
)כו( וְ ַע ָה ֱאל ֵֹהי יִ ְ' ָר ֵאל י ֶ
יג .רבינו בחיי על בראשית פרק מח פסוק יג
)יג( ויקח יוס #את שניה  Eוהיתה הברכה חלה עליה בסמיכה זו כאשר כתוב ביהושע )במדבר כז( ויסמ 6את ידיו עליו ,כדי
שיאצל רוח הקדש על הנסמ .6ומזה העני( היתה הסמיכה בזמ( החכמי ,ג ברכת כהני בנשיאת כפי ,כי לא יתכ( לכה(
הנושא את כפיו שיסמו 6את ידיו על כל אחד ואחד מישראל ,ועל זה היה פורש כפיו למעלה כדי להאציל כח הברכה למטה
ממקור הברכה העליונה ,והוא שכל את ידיו מלשו( שכל וחכמה כי נתכו( בעשר אצבעות ידיו להמשי 6הברכה ממקור החכמה
והשכל .וכ( אמר התרגו אחכמינו( לידוהי ,כעני( )תהלי קלד( שאו ידיכ קדש וברכו את ה' ,קדש היא החכמה שהיא מקור
הברכה והב( זה

