
Song of the 
Soul -  

Barchi Nafshi 
Tehillim 104 
 תהילים פרק קד

Beauty of H’ in Sky and 
Clouds

�  
א  ּבְָרכִי נַפְׁשִי,    אֶת-ה׳: 

ה׳ אלקי, ּגַָדלְּתָ ּמְאֹד;    הֹוד וְהָָדר לָבָׁשְּתָ. 
ב  עֹטֶה-אֹור, ּכַּשַׂלְמָה;    נֹוטֶה ׁשָמַיִם, ּכַיְִריעָה. 

ג  הַמְָקֶרה בַּמַיִם,    עֲלִּיֹותָיו: 
הַּשָׂם-עָבִים ְרכּובֹו;    הַמְהַּלְֵ, עַל-ּכַנְפֵי-רּוחַ. 


ד  עֹׂשֶה מַלְאָכָיו רּוחֹות;    מְׁשְָרתָיו, אֵׁש ֹלהֵט.
1 Bless the LORD, O my soul. {N}
O LORD my God, Thou art very great; Thou art 
clothed with glory and majesty.
2 Who coverest Thyself with light as with a 
garment, who stretchest out the heavens like a 
curtain;
3 Who layest the beams of Thine upper chambers 
in the waters, {N}
who makest the clouds Thy chariot, who walkest 
upon the wings of the wind;

4 Who makest winds Thy messengers, the flaming 
fire Thy ministers.  

Dry Land, Sea and Rivers 

� 

ה  יָסַד-אֶֶרץ, עַל-מְכֹונֶיהָ;    ּבַל-ּתִּמֹוט, עֹולָם וָעֶד. 

ו  ּתְהֹום, ּכַּלְבּוׁש ּכִּסִיתֹו;    עַל-הִָרים, יַעַמְדּו מָיִם.

ז  מִן-ּגַעֲָרתְָ יְנּוסּון;    מִן-קֹול ַרעַמְָ, יֵחָפֵזּון. 
ח  יַעֲלּו הִָרים, יְֵרדּו בְָקעֹות--    אֶל-מְקֹום, זֶה 

יָסְַדּתָ לָהֶם. 
, ּבַל-יַעֲבֹרּון;    ּבַל-יְׁשֻבּון, לְכַּסֹות  ט  ּגְבּול-ׂשַמְּתָ

הָאֶָרץ. 
י  הַמְׁשַּלֵחַ מַעְיָנִים, ּבַּנְחָלִים;    ּבֵין הִָרים, יְהַּלֵכּון. 
יא  יַׁשְקּו, ּכָל-חַיְתֹו ׂשָָדי;    יִׁשְּבְרּו פְָראִים צְמָאָם. 
יב  עֲלֵיהֶם, עֹוף-הַּשָׁמַיִם יִׁשְּכֹון;    מִּבֵין עֳפָאיִם, 


יִּתְנּו-קֹול.
5 Who didst establish the earth upon its 
foundations, that it should not be moved for 
ever and ever;
6 Thou didst cover it with the deep as with a 
vesture; the waters stood above the 
mountains.
7 At Thy rebuke they fled, at the voice of Thy 
thunder they hasted away--
8 The mountains rose, the valleys sank 
down--unto the place which Thou hadst 
founded for them;
9 Thou didst set a bound which they should 
not pass over, that they might not return to 
cover the earth.
10 Who sendest forth springs into the valleys; 
they run between the mountains;
11 They give drink to every beast of the field, 
the wild asses quench their thirst.
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12 Beside them dwell the fowl of the heaven, 
from among the branches they sing.  

Vegetation and Mountain 
Animals 

� 

יג  מַׁשְֶקה הִָרים, מֵעֲלִּיֹותָיו;    מִּפְִרי מַעֲׂשֶיָ, 

ּתִׂשְּבַע הָאֶָרץ. 
יד  מַצְמִיחַ חָצִיר, לַּבְהֵמָה,    וְעֵׂשֶב, לַעֲבַֹדת 

הָאָָדם; 
לְהֹוצִיא לֶחֶם,    מִן-הָאֶָרץ. 

טו  וְיַיִן, יְׂשַּמַח לְבַב-אֱנֹוׁש--    לְהַצְהִיל ּפָנִים 
מִּשָׁמֶן; 

וְלֶחֶם,    לְבַב-אֱנֹוׁש יִסְעָד. 
טז  יִׂשְּבְעּו, עֲצֵי ה׳--    אְַרזֵי לְבָנֹון, אֲׁשֶר נָטָע. 

יז  אֲׁשֶר-ׁשָם, צִּפֳִרים יְַקּנֵנּו;    חֲסִיָדה, ּבְרֹוׁשִים 
ּבֵיתָּה. 

יח  הִָרים הַּגְבֹהִים, לַּיְעֵלִים;    סְלָעִים, מַחְסֶה 
לַׁשְפַּנִים. 

13 Who waterest the mountains from Thine 
upper chambers; the earth is full of the fruit of 
Thy works.
14 Who causeth the grass to spring up for the 
cattle, and herb for the service of man; {N}
to bring forth bread out of the earth,
15 And wine that maketh glad the heart of 
man, making the face brighter than oil, {N}
and bread that stayeth man's heart.
16 The trees of the LORD have their fill, the 
cedars of Lebanon, which He hath planted;
17 Wherein the birds make their nests; as for 
the stork, the fir-trees are her house.
18 The high mountains are for the wild goats; 
the rocks are a refuge for the conies.
H’ sustains the entire world. 


Cycle of Nature 

� 

יט  עָׂשָה יֵָרחַ, לְמֹועֲִדים;    ׁשֶמֶׁש, יַָדע מְבֹואֹו. 

כ  ּתָׁשֶת-חֹׁשְֶ, וִיהִי לָיְלָה--    ּבֹו-תְִרמֹׂש, 
ּכָל-חַיְתֹו-יָעַר. 

כא  הַּכְפִיִרים, ׁשֹאֲגִים לַּטֶָרף;    ּולְבַּקֵׁש מֵאֵל, 
אָכְלָם. 

כב  ּתִזְַרח הַּשֶׁמֶׁש, יֵאָסֵפּון;    וְאֶל-מְעֹונֹתָם, 
יְִרּבָצּון. 

כג  יֵצֵא אָָדם לְפָעֳלֹו;    וְלַעֲבָֹדתֹו עֲֵדי-עֶָרב. 
כד  מָה-ַרּבּו מַעֲׂשֶיָ, ה׳--    ּכֻּלָם, ּבְחָכְמָה 

עָׂשִיתָ; 
מָלְאָה הָאֶָרץ,    ִקנְיָנֶָ. 

19 Who appointedst the moon for seasons; the 
sun knoweth his going down.
20 Thou makest darkness, and it is night, 
wherein all the beasts of the forest do creep 
forth.
21 The young lions roar after their prey, and 
seek their food from God.
22 The sun ariseth, they slink away, and 
couch in their dens.
23 Man goeth forth unto his work and to his 
labour until the evening.
24 How manifold are Thy works, O LORD! 
In wisdom hast Thou made them all; {N}
the earth is full of Thy creatures.
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The Ocean and Its Contents 

� 

כה  זֶה, הַּיָם ּגָדֹול--    ּוְרחַב יָָדיִם: 

ׁשָם-ֶרמֶׂש, וְאֵין מִסְּפָר;    חַּיֹות ְקטַּנֹות, עִם-ּגְֹדלֹות. 
כו  ׁשָם, אֳנִּיֹות יְהַּלֵכּון;    לִוְיָתָן, זֶה-יָצְַרּתָ 

לְׂשַחֶק-ּבֹו. 

25 Yonder sea, great and wide, {N}
therein are creeping things innumerable, 
living creatures, both small and great.
26 There go the ships; there is leviathan, 
whom Thou hast formed to sport therein.

Renewal in the Animal 
Kingdom and Need of H’ in 
our Lives

�  
כז  ּכֻּלָם, אֵלֶיָ יְׂשַּבֵרּון--    לָתֵת אָכְלָם ּבְעִּתֹו. 

כח  ּתִּתֵן לָהֶם, יִלְֹקטּון;    ּתִפְּתַח יְָדָ, יִׂשְּבְעּון 
טֹוב. 

כט  ּתַסְּתִיר ּפָנֶיָ,    יִּבָהֵלּון: 
ּתֹסֵף רּוחָם, יִגְוָעּון;    וְאֶל-עֲפָָרם יְׁשּובּון. 


ל  ּתְׁשַּלַח רּוחֲָ, יִּבֵָראּון;    ּותְחַּדֵׁש, ּפְנֵי אֲָדמָה.

27 All of them wait for Thee, that Thou 
mayest give them their food in due season.
28 Thou givest it unto them, they gather it; 
Thou openest Thy hand, they are satisfied 
with good.
29 Thou hidest Thy face, they vanish; {N}
Thou withdrawest their breath, they perish, 
and return to their dust.
30 Thou sendest forth Thy spirit, they are 
created; and Thou renewest the face of the 
earth.

 
לא  יְהִי כְבֹוד ה׳ לְעֹולָם;    יִׂשְמַח ה׳ ּבְמַעֲׂשָיו. 

לב  הַּמַּבִיט לָאֶָרץ, וַּתְִרעָד;    יִּגַע ּבֶהִָרים וְיֶעֱׁשָנּו. 
לג  אָׁשִיָרה לַיהוָה ּבְחַּיָי;    אֲזַּמְָרה לֵאֹלהַי ּבְעֹוִדי. 

לד  יֶעֱַרב עָלָיו ׂשִיחִי;    אָנֹכִי, אֶׂשְמַח ּבַיהוָה. 
לה  יִּתַּמּו חַּטָאִים מִן-הָאֶָרץ,    ּוְרׁשָעִים עֹוד 

אֵינָם-- 

ּבְָרכִי נַפְׁשִי,    אֶת-ה׳; הַלְלּו-יָּה.

31 May the glory of the LORD endure for 
ever; let the LORD rejoice in His works!
32 Who looketh on the earth, and it trembleth; 
He toucheth the mountains, and they smoke.
33 I will sing unto the LORD as long as I 
live; I will sing praise to my God while I have 
any being.
34 Let my musing be sweet unto Him; as for 
me, I will rejoice in the LORD.
35 Let sinners cease out of the earth, and let 
the wicked be no more. {N}
Bless the LORD, O my soul. {N}
Hallelujah.
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Overall Ideas 
Halachik Role 
1. Sefer Taamei HaMinhagim page 179

� 


2. Sefer Taamei HaMinhagim page 484

� 


Voice Modulation  
3. Daat Mikra,  Sikum HaParsha

� 


Boundaries 
4. Talmud Bavli, Chullin 127a 
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וכשהיה ר"ע מגיע לפסוק זה אומר מה רבו מעשיך ה' יש לך בריות גדלות בים ויש לך בריות גדלות 
ביבשה שבים אילמלי עולות ביבשה מיד מתות שביבשה אילמלי יורדות לים מיד מתות יש לך בריות 

גדלות באור ויש לך בריות גדלות באויר שבאור אילמלי עולות לאויר מיד מתות שבאויר אילמלי יורדות 

לאור מיד מתות מה רבו מעשיך ה' וכו':

Role for Humans 

Recognition

5. Radak 104:1  


ואמר ברכי נפשי. כי אין בתחתונים מי שידע לברך אלא נפש האדם המשכלת:

Diversity and Harmony

6. Mishech Chochma, Vayikra 19:18 
[R. Meir Simcha of Dvinsk, 1843–1926]


Plant Kingdom: Harmony 
(יח) ואהבת לרעך כמוך אני ה'. הענין, דאמרו במדרש תמורה: כשם שהבגד מעיד על האורג והבנין על 

הבנאי, כן העולם מעיד על השם יתברך. והרצון שסידור הנראה בהרכבת דברים רבי המציאות, אשר 
כולם בכלליותם מתאימות אל קשר אחד, שכל יסוד שופע בחבירו, ומה שחסר זה משלים זה, ובצירוף 

הפרטים יושלם המין, ובצירוף המינים יושלם הסוג, ובצירוף הסוגים יושלם הגדר, ובצירוף הגדרים 
יושלם המציאות, אשר מאלפי אלפים סוגים שונים משפיעים אחד בחבירו, וכל אחד נתמלא בהעדר של 

חבירו, וכל חומר מורכב יתבטל מהרכבתו, ויתפשט אל היסודות, ויחזור וילבש צורה אחרת חדשה 

ובהירה. 

Examples:

Seasonal

וכמו שרואים אנו, כאשר בימות החורף יחזרו כל הצמחים ויבול האדמה אל בטן האדמה, והמה ימלאו 

עטיני האדמה דשן, ומן כל הנאכל אל החי יעשה זבל, ובזה תחלוף חיל, ובימי אביב תפריח כל פרי 

ותעדה כלבוש הארץ. ככה בזה הכדור הפרטי.

Intergalactic

וכן מתאימים כל הכדורים הממלאים כל חלל המציאות. כי זה באמת שלמות ההיולי, להיות פושט 
צורה ולובש צורה. ועל זה אמר בריש קהלת אחרי דברו מהמציאות שתחת הגלגל איך הוא מתחלף 

ושב לאיתנו, "והאלקים יבקש את נרדף" (ג, טו), פירוש רדיפת המורכבים והשתנות הצורות אשר ילביש 

ההיולי

כל זה הסדר הנפלא יאמר כי יש אלקים בארץ, אשר הוא סידר אותם באופן נפלא, אשר הוא אחד יחיד 
בלי מורכב ובלי חומר, כולל כל השלמות, נעדר הגדרים והתוארים אשר לא יתכן בו סידור, כי אין בו 

חלקים וגדרים ואינו צריך סבה להויתו, כי הוא מחויב המציאות, ומציאות כל הנבראים תלוי בו לבדו. 

כי המקרה לא יסודר והמקרה לא יתמיד, ובזה האופן תעיד הבריאה על הבורא יתברך.

Animals: Continued Sustenance

אולם נוסף בההרכבה של בעלי החומר, אשר פושטים צורה ולובשים צורה, אשר צורת הנבראים הוא 

אפשרי, כמו בין הבעלי חיים אשר לא יתהווה רק על ידי חיבור זכר ונקיבה, הלא יתכן ביטולם באפשרי, 
ואם ימותו כולם הלא לא יהיה עוד זה המין כלל. אם כן, אם יאמר הסכל שהמקרה הביא את 
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האפשרות להמציאות השלמה באופן יצירה נעלית, הלא כמו שהמקרה הביא אפשריות המציאות כן 
המקרה יביא ביטולם! וזה צווח ואומר כי יש א - להים, אשר המציא האפשרות ושומר צורתם ומינם, 

אשר על זה אמרו חז"ל (עבודה זרה ג, ב) 'שהקב"ה יושב וזן מקרני ראמים עד ביצי כנים' (עכ"ל הגמרא) 
- על שמירות המיניי לדעת רבינו משה. כל זה נכלל באמרם, כי כמו שהבגד שהוא הסידור של חלקים 

רבים לדבר אחד ולתכלית אחת, אשר יושלם בהטרף כלליותם - והוא צורת הבגד. וכן הוצאת 

האפשריות, כי צורת הבגד היא באפשריות שלא יהיה, ומעיד על האורג - כן העולם מעיד על השי"ת.

Absence of Evil

7. Talmud Bavli, Brachos 9b 
דאמר רבי יהודה בריה דרבי שמעון בן פזי מאה ושלש פרשיות אמר דוד ולא אמר הללויה עד שראה במפלתן של 

רשעים שנאמר יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את ה׳ הללויה 
The Gemara cites proof that the first two chapters are in fact a single chapter. As Rabbi 
Yehuda, son of Rabbi Shimon ben Pazi, said: David said one hundred and three 
chapters, and he did not say Halleluya in any of them until he saw the downfall of 
the wicked. Only then could David say Halleluya wholeheartedly. As it is stated: “Let 
sinners cease from the earth, and let the wicked be no more. Bless the Lord, my 
soul, Halleluya”  (Psalms 104:35). 

8. Talmud Bavli, Brachos 10a 
 הנהו בריוני דהוו בשבבותיה דרבי מאיר והוו קא מצערו ליה טובא הוה קא בעי רבי מאיר רחמי עלויהו 

כי היכי דלימותו אמרה ליה ברוריא דביתהו מאי דעתך משום דכתיב יתמו חטאים מי כתיב חוטאים 

חטאים כתיב

With regard to the statement of Rabbi Yehuda, son of Rabbi Shimon ben Pazi, that David did not 
say Halleluya until he saw the downfall of the wicked, the Gemara relates: There were these 
hooligans in Rabbi Meir’s neighborhood who caused him a great deal of anguish. 
Rabbi Meir prayed for God to have mercy on them, that they should die. Rabbi 
Meir’s wife, Berurya, said to him: What is your thinking? On what basis do you pray for 
the death of these hooligans? Do you base yourself on the verse, as it is written: “Let sins 
cease from the land” (Psalms 104:35), which you interpret to mean that the world would 
be better if the wicked were destroyed? But is it written, let sinners cease?” Let sins cease, is 
written. One should pray for an end to their transgressions, not for the demise of the 
transgressors themselves. 

Order of Mizmor 
9. Midrash Bereishis Rabba 11:8 

ּדָבָר אַחֵר, לָּמָה ּבְֵרכֹו, ַרּבִי ּבֶֶרכְיָה וְַרּבִי דֹוסְּתָאי וְַרּבִי ׁשְמּואֵל ּבַר נַחְמָן. ַרּבֶֶרכְיָה וְַרּבִי דֹוסְּתָאי אֹומְִרים 

ׁשֶאֵין לֹו ּבֶן זּוג, חַד ּבְׁשַּבַּתָא, ּתְֵרי, ּתְלָתָא, אְַרּבַעְּתָא, חַמְׁשָא, עֲרּובְּתָא, ׁשַּבַּתָא לֵית לָּה ּבֶן זּוג. 

Hope for Mashiach 
10. Chonas Anach, 104:1
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ברכי נפשי את ה' ה' אלהי גדלת מאד וכו'. אפשר לרמוז דס"ת ברכי נפשי את ה' גימטריא משיח בן דוד 
עם הכולל שראה ברוח הקודש שלא יפסק מלכותו והמשיח יצא ממנו ולכך אמר ברכי נפשי את ה' 

ומטמין ברמ"ז ולפניו נגלו תעלומות והוסיף שעיקר השמחה הוא דכשיבא משיח יהיה הכל מתוקן וז"ש 

ה' אלהי גדלת מאד ועל זה אני מברך ומודה
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