
לחולה די בהרהור תשובה 
"ַוִּיְׁשַּתחּו ִיְׂשָרֵאל ַעל רֹאׁש ַהִּמָּטה" (מז לא)

"מכאן אמרו (שבת יב ב) שהשכינה למעלה מראשותיו של חולה" 
(רש"י).

מפני מה שוכנת השכינה למעלה מראשותיו של חולה?

תשובה  לעשות  יכול  בריא  אדם  אייבשיץ:  יהונתן  רבנו  ביאר 
שלא  עצמו  על  ויקבל  מעשיו  שייטיב  בכך  במעשה,  גמורה 
לשוב לחטוא, ואילו החולה המוטל על מיטתו אינו יכול לעשות 
תשובה במעשה. על כן עומדת השכינה מראשותיו, וברגע שאך 
בידי  תשובתו  מתקבלת  מיד  תשובה,  של  הרהור  בלבו  עולה 

השכינה השורה למעלה מראשותיו.
'תפארת יהונתן'

ברכת 'ברוך שפטרני' על אפרים ומנשה
"ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְּבֵני יֹוֵסף ַוּיֹאֶמר ִמי ֵאֶּלה" (מח ח)

"'ויאמר מי אלה' – מהיכן יצאו אלו שאינן ראוין לברכה?" (רש"י).

הי"ד,  מבאבוב  הלברשטאם  ציון  בן  רבי  זאת  ביאר  צחות  בדרך 
על פי דברי המדרש (ב"ר סג י, וראה מג"א או"ח רכה ה) כי ביום שהבן 
נעשה בן י"ג שנה, צריך אביו לברך: "ברוך שפטרני מעונשו של 
זה", וזאת משום שעד הגיעוֹ  של הבן למצוות נענש אביו בגין 

חטאי בנו, ומכאן ואילך נפטר מעונש זה.

לפי הלכה זו נוכל לבאר כי כשראה יעקב את צדקותם של נכדיו 
– בני יוסף, תמה: 'מהיכן יצאו אלו': כיוון שלא טעמו טעם חטא 
אינם ראויים לברכת 'ברוך שפטרני', שהרי לא היה אביהם אמור 

'קדושת ציון'להיענש מחמתם.

התפילה פועלת כחרב וכקשת
"ֲאֶׁשר ָלַקְחִּתי ִמַּיד ָהֱאמִֹרי ְּבַחְרִּבי ּוְבַקְׁשִּתי" (מח כב)

את משמעות המילים 'בחרבי ובקשתי' פירש אונקלוס: 'בצלותי 
ובבעותי' – בתפילתי ובבַקָּשָתי.

את פשר דימוי התפילה לחרב ולקשת פירש רבי עזריה פיג'ו, 
בעל 'גידולי תרומה':

נועדה  הקשת  ואילו  פנים,  מול  פנים  למלחמת  מיועדת  החרב 
כדי לפגוע באויבים הנלחמים מרחוק. שתי בחינות אלו קיימות 
הן  היצר,  את  לנצח  אנו  יכולים  שבאמצעותה  בתפילה  אף 
לעבור  אותנו  בפיתויו   – 'מקרוב'  אתנו  הוא  שעורך  במלחמה 
לקטרג  בעלותו   – 'מרחוק'  אתנו  שעורך  במלחמה  והן  עבֵרות, 

עלינו לפני כיסא הכבוד.
'בינה לעיתים', עת הזמיר דרוש סב

'יהא שמיה רבא' בבית המקדש
"ֵהָאְספּו ְוַאִּגיָדה ָלֶכם ֵאת ֲאֶׁשר ִיְקָרא ֶאְתֶכם ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים" (מט 

א)

במסכת פסחים (נו א) מתארים חכמינו זיכרונם לברכה את אותם 
רגעים נרגשים שקדמו לעלות יעקב אבינו למתיבתא דרקיעא:

שכינה.  ממנו  ונסתלקה  הימין,  קץ  לבניו  לגלות  יעקב  "ביקש 
אמר: 'שמא חס ושלום יש במטתי פסול, כאברהם שיצא ממנו 
ישמעאל, ואבי יצחק שיצא ממנו עשו?' אמרו לו בניו: 'שמע 
ישראל ה' אלהינו ה' אחד'. אמרו: 'כשם שאין בלבך אלא 

אחד – כך אין בלבנו אלא אחד'. באותה שעה פתח יעקב אבינו 
הובא  זה  מעשה  ועד'".  לעולם  מלכותו  כבוד  שם  'ברוך  ואמר: 
כבוד  שם  ל'ברוך  וכתרגום  ד),  ו  (דברים  ירושלמי'  ב'תרגום  אף 
מלכותו לעולם ועד', הובא השבח שאנו אומרים בכל יום כמה 

פעמים: "יהא שמיה רבא מברך לעלם".

טיקוצ'ינסקי  משה  רבי  דסלבודקא  המשגיח  יישב  זה  במעשה 
את דברי הגמרא במסכת ברכות (ג א): "בשעה שישראל נכנסין 
לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונין 'יהא שמיה הגדול מבורך' 
הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר: 'אשרי המלך שמקלסין 
אותו בביתו כך'", ופירש שם רש"י: "'אשרי כל זמן שהיה קלוס 

זה בתוך בית המקדש".

רבא'  שמיה  'יהא  שענו  מצינו  היכן  כמאליה:  עולה  והתמיהה 
בבית המקדש?

הרי  הדבר:  מובן  הנ"ל  ירושלמי'  ה'תרגום  דברי  לאור  והנה, 
אחר  אמן  עונים  היו  לא  במקדש  כי  ב)  טז  (תענית  חכמים  אמרו 
שתרגומו  ועד',  לעולם  מלכותו  כבוד  שם  'ברוך  אלא  המברך, 

כאמור, הוא 'יהא שמיה רבא...'
'בעקבות משה'

תיקון הברכה באמירת 'ברוך שם...'
לבטלה,  ברכה  בשוגג  המברך  כי  אמרו  א)  ו  (ברכות  בירושלמי 
יכול לתקן זאת אם יאמר מיד: 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם 
מתקן  מה  ו)  קלז  או"ח  איש'  'חזון  (ראה  להבין  יש  לכאורה  ועד'. 

המברך באמירת 'ברוך שם'?

י):  צא  (ב"ר  במדרש  המובא  פי  על  זאת  פירש  אמת'  'אמרי  בעל 
כשאנו  כן  על  בטלה",  של  דבר  אבינו  יעקב  אמר  לא  "מעולם 
רוצים לתקן ברכה שנאמרה לבטלה מזכירים אנו את זכותו של 
לבניו:  שאמר  את  באמירתנו  בטלה,  של  מדיבור  שנזהר  יעקב 

"ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד".
'אמרי אמת' תרפ"ט

הכהן התפלל בלשון התרגום
"א ָיסּור ֵׁשֶבט ִמיהּוָדה" (מט י)

אומר  הגדול  הכהן  שהיה  התפילה  נוסח  הובא  תענית  במסכת 
ביום הכיפורים ב'קודש הקודשים', תפילה המסתיימת במילות 

התרגום על פסוק זה: "לא יעדי עבד שלטן מדבית יהודה".

ֵׁשֶבט  ָיסּור  "א  עצמו:  הפסוק  בלשון  הכהן  התפלל  לא  מדוע 
ִמיהּוָדה"?

יישוב חריף לכך נתן הרבי בעל 'ישמח ישראל' מאלכסנדר:

היה  יכול  לא  הקודשים  לקודש  הגדול  הכהן  שנכנס  בשעה 
ובקטורת,  במחתה  מלאות  היו  ידיו  שהרי  בידו,  ספר  לאחוז 
חכמים  אמרו  שהרי  עצמו,  הפסוק  לשון  את  אמר  לא  לפיכך 
פה",  על  לאומרן  רשאי  אתה  אי  שבכתב  "דברים  ב):  ס  (גיטין 

ותחת זאת נקט לשון התרגום.
'אורות רבותינו מאלכסנדר' עמ' קד

תפילת הדיינים
"ָּדן ָיִדין ַעּמֹו ְּכַאַחד ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל; ִליׁשּוָעְת ִקִּויִתי ה'" (מט טז; יח)

מדוע אמר יעקב: "ִליׁשּוָעְת ִקִּויִתי ה'" דווקא בברכתו של דן?

פירש רבי שלמה זלמן פרידמן אב"ד טענקא:

יעקב בא ללמדנו כי דיין הרוצה לדון דין אמת, חייב להתפלל 
מן  ב)  צג  (סנהדרין  חכמים  שדרשו  כפי  ה',  ישועת  את  ולבקש 
הפסוק שנאמר על דוד המלך עליו השלום: "ַוְיִהי ָדִוד ְלָכל ְּדָרָכו 
ולהלכה  לאמת  לכוון  שזכה  יד),  יח  א'  (שמואל  ִעּמֹו"  ַוה'  ַמְׂשִּכיל 

כמוהו בכל מקום, משום שתמיד היה מתפלל על כך.
'חמד שלמה' ח"א עמ' קו

ברכתם המיוחדת של ֵפרות נפתלי
"ַנְפָּתִלי ַאָּיָלה ְׁשֻלָחה ַהּנֵֹתן ִאְמֵרי ָׁשֶפר" (מט כא)

בתרגום אונקלוס ביאר את ברכת יעקב לנפתלי: שדותיו יעשו 
במה  להבין  ויש  עליהם.  ומברכים  מודים  יהיו  והכול  פירות 
אנו  הפירות  כל  על  הלוא  נפתלי,  של  פירותיו  ברכת  התייחדה 

מברכים?

ביאר הרא"ה בשם רבו רבי יצחק הלוי:

בגמרא (ברכות מד א) מבואר כי אין מברכים על פירות הנאכלים 
עם הפת, אלא אם הם מ'פירות גינוסר', שבגלל מתיקותם הרבה 
אינם נפטרים בברכת הפת. נפתלי התברך בכך שגינוסר (השוכנת 
על שפת ים כינרת) תינתן בחלקו, וכיוון שפירותיה מתוקים ביותר 
יברכו עליהם אף אם הם נאכלים עם הפת, שלא כשאר הפירות. 

הגאון  לובלין,  חכמי  ישיבת  ראש  אמר  לכך  נוסף  תירוץ 
מקוז'יגלוב, בעת ביקורו בקבר הרשב"י שבמירון, בשנת תרצ"ה:

אולם  מדרבנן,  הינה  הנהנין  ברכות  שחובת  בידינו  היא  הלכה 
עקב  (זוהר  כרשב"י  הלכה  לפסוק  יש  רשב"י,  של  עירו  במירון, 
השתבח  כך  ועל  התורה.  מן  חובה  הינן  הנהנין  שברכות  ב)  רע 
לברך  התורה  מן  חובה  חלה  בחלקו  השוכנת  שבמירון  נפתלי, 
זו  חובה  נוהגת  שבהם  המקומות  כבשאר  שלא  הנהנין,  ברכות 

רק מדרבנן.
'פירוש ההלכות לרא"ה' ברכות מד א  ; שו"ת 'ארץ צבי' סי' כז

פרשת ויחי

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
ה

פני ם

הגאולה הגיעה בזכות אמן
"ֵואקִים ָּפקֹד ִיְפקֹד ֶאְתֶכם ְוֶהֱעָלה ֶאְתֶכם ִמן ָהָאֶרץ" (נ כד)

בגימטרייה  הינם  ֶאְתֶכם"  ִיְפקֹד  "ָּפקֹד  התיבות:  ראשי 
שמות  שמעוני  (ילקוט  חז"ל  לדברי  רמז  מכאן  אמן. 
אמנה  בזכות  אלא  ממצרים  אבותינו  נגאלו  "לא  רמ): 

שהאמינו, שנאמר: (תהלים לא כד): 'ֱאמּוִנים נֵֹצר ה''".

'ויאמינו בה'' עמ' לח

ספר בראשית בסוד אמן
ופתוחות)  (סתומות  פרשיות  צ"א  יש  בראשית  בחומש 
חומש  שבין  לקשר  רמז  מכאן  'אמן'.  של  כגימטרייה 
טמון  הדורות  כל  סוף  עד  ישראל  אמונת  ששורש  זה 
בין פרשיותיו, לבין מצוות עניית אמן שכל מהותה היא 

אמונה בכך שהקדוש ברוך הוא: 'א-ל מלך נאמן'.

'שבט מיהודה'

מנהגם של קדושי עליון
ברכות השחר, והוא ענה אמן אחריהם"."בכל יום באו לחדרו שבעה ילדים ואמרו לפניו בעל 'אריה דבי עילאי' (נפ' יז בטבת תר"ו):כך העידו על הגאון הקדוש רבי אריה לייבוש ליפשיץ 

('ארי שבחבורה', פסקים ומנהגים 'תפילה')

גגגםםם אאני אאאוומרר בברככותת הששחר בבחבררותאאאאא..
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"מר גרשון דוידוביץ', אני מצטער לומר לך שבשל הפיחות בשקל יהיה עליך להוסיף שמונים אלף שקלים". 
ר' גרשון, מהנדס מכונות במפעל קטן, לא היה עשיר גדול. במשך שנים ארוכות הוא חסך מפת לחמו עד 
שהצליח להגשים את חלום חייו; רכישת דירה גדולה במרכז העיר ירושלים. אלא שכעת, עם תוספת הסכום 

הפתאומית הוא חש כי חלומו הולך ונגוז.

ברגליים כושלות הוא עשה את הדרך המוכרת בין רחובותיה הצרים של שכונת גאולה, בואכה בית הכנסת 
'זכרון משה', שם ביקש להתפלל מנחה וערבית. בדרך, ליד המכולת האזורית החלו המחשבות להתרוצץ 

במוחו...

הוא נזכר ברגעים הראשונים שדרכו רגליו על אדמת ארץ ישראל. היה זה לפני שנים, כשעוד היה מטופל 
הקליטה  במרכז  שהייה  של  ספורים  ימים  העתיד.  לו  שצופן  על  דבר  ידע  ולא  רכים,  ילדים  ושני  באישה 
שדרך  לו  היה  ברור  למדיי,  דלות  היו  ביהדות  שידיעותיו  אף  על  מקומו...  זה  שאין  להבין  כדי  לו  הספיקו 

התנהגותם של שכניו אינה עולה בקנה אחד עם דרך היהדות, והלוא לא לשם כך עלה לארץ...

במאמצים מרובים הצליח גרשון להשיג דירת חדר קטנה סמוך לאחד הריכוזים החרדיים בירושלים, שם 
קיווה לבנות את חייו מחדש.

כמטפל  לעבוד  לגרשון  הוצע  כאשר  בכירה,  במשרה  שימש  מוצאו,  מקום  המועצות,  שבברית  אף  על 
בקשישים, לא סירב. סובבה יד ההשגחה ומיד בראשית עבודתו הופנה לעבוד כמטפל אצל קשיש חרדי 
בשם ר' זלמן הרשברג, שסבל ממחלת האלצהיימר שדרדרה את מצבו הבריאותי והנפשי עד שלא היה ניתן 

להאמין כי בימיו הטובים חלש על עסקים מסועפים וצבר הון רב.

התרשמו  הגופני,  חוסנו  מלבד  אביהם.  של  המטפל  להיות  הפך  כשגרשון  מאוד  שמחו  זלמן  ר'  של  ילדיו 
הללו מישרותו המיוחדת של המטפל החדש, פרט שהיה חשוב בעבורם עד מאוד, בהתחשב בעובדה שבית 

אביהם היה גדוש בשכיות חמדה ובחפצים רבי ערך.

ר' זלמן לעומתם, שמח קצת פחות. בהיותו ניצול שואה ראה בגרשון דמות מאיימת שערערה את שלוות 
חייו והחזירה אותו לאותם ימים רחוקים שניסה להשכיח כל ימיו. מעת לעת דאג הוא להביע את חששותיו 

בקול, דבר שהביא את גרשון לסיטואציות לא נעימות בעליל.

אלא שהיו לגרשון גם רגעים של נחת. באותם רגעים נדירים שבהם מחשבתו של ר' זלמן הייתה צלולה עליו, 
הוביל אותו גרשון אל הספסל בגן השכונתי ושוחח עמו שיחות עמוקות בעניינים העומדים ברומו של עולם. 
גרשון התרפק על רגעים אלו כמוצא שלל רב. נפשו שהייתה צמאה לרוחניות, הֻרוותה בזמן זה בטל של 

תחייה אשר אט אט הלך והבשיל לידי מעשה.

עתה כאשר הבחין גרשון ממרחק בבניין בית הכנסת, נזכר כיצד חל המפנה בחייו. מחשבותיו לקחוהו שנים 
לאחור, אל הפעם ה ראשונה בחייו שבה זכו רגליו לדרוך בבית הכנסת, כמלווה של ר' זלמן החולה. על אף 
שחלפו שנים רבות מאז עדיין הצטמרר גרשון כשנזכר במבוכה שאחזה אותו כאשר הבחין בשוני הגדול 

בינו לבין המתפללים.

באותם רגעים רצה בכל מאודו שהאדמה תבלע אותו. אלא שאז ניגש אליו יהודי מבוגר בעל עיניים טובות 
ומחייכות ושאל אותו בנעימות: "מדוע אינך מתפלל?" הנימה הידידותית שליוותה את שאלתו של היהודי 
הבלתי מוכר נגעה ללבו של גרשון ונטעה בו רגשי שייכות. פתאום הוא כבר לא הרגיש כ'מטפל זר', אלא 

כחלק מעם הנצח.

עיניו היו מושפלות כאשר ענה ליהודי החביב: "אני לא יודע כיצד מתפללים!"

"אין בעיה, אנחנו נלמד אותך", השיב האיש החביב כשעיניו המחייכות מרצינות קמעא. כך החל מסעו של 
גרשון אל היהדות. מסע אִטי אך נחוש, שבמהלכו גילה בתוך לבו יהלומים יפהפיים שהסתתרו תחת שכבה 
עבה של טשטוש. צימאונו לרוחניות שלא ידע גבולות גרם לו להקדיש יותר ויותר שעות ללימוד התורה 

ורכישת הלכות.

גם כאשר עבר ר' זלמן לעולם שכולו טוב, וגרשון מצא עבודה חדשה כמהנדס מכונות במפעל חדש שנפתח, 
המשיך לחוש חלק בלתי נפרד ממשפחת מתפללי בית הכנסת.

כיוון שראשית התקרבותו הייתה בבית הכנסת, אך טבעי היה שנושא התפילה היה קרוב ללבו יותר מכול. 
ומבקש  הסידור  דפי  בין  ראשו  את  טומן  היה  מיד  ביותר,  הקטן  לפרט  אף  לישועה,  נצרך  שהיה  עת  בכל 
במילותיו הפשוטות מבורא העולם כי ישלח לו את עזרתו מקודש, לא לפני שהיה מקדים הודאה מעומק 

לבו על כל הטוב שזכה לו עד עתה.

גם עתה כשנזקק לסכום עצום שכזה בלי התראה מוקדמת, לא פעל גרשון בכל השתדלות שהיא. תחילה 
רוצה  "אני  גרשון,  התחנן  שבשמיים",  "אבי  לבוראו:  לבו  מעומק  בתפילה  והתייחד  ארוכות  דקות  התעכב 
לי  עזור  רצונך,  זהו  אם  אנא,  ילדיי.  את  בו  לגדל  וראוי  נוח  מקום  שתשמש  הזו  הדירה  את  לרכוש  מאוד 

שאצליח לעשות זאת".

משסיים להתפלל פשטה בגופו תחושה של שלווה שמימית. הוא שב לביתו רגוע ושקט, סמוך ובטוח היה 
כי תפילתו לא תשוב ריקם.

במטבח הקטן כבר המתינה לו ארוחת הערב. הילדים היו לבושים בבגדי השינה וחיכו בסבלנות לאביהם 
שיסיים את ארוחתו וישכיבם לישון.

אלא שעוד בטרם הספיק ליטול את ידיו, נשמעו נקישות בדלת. כמה שניות לאחר מכן נשמע קולו של אחד 
הילדים: "אבא, מישהו רוצה אותך...!"

והמתין  הורה  הוא  המסומנים",  במקומות  בבקשה  "חתום  חומה.  מעטפה  ובידיו  שליח  עמד  הבית  בפתח 
לביצוע דבריו. לאחר שחתם גרשון, הסתלק לדרכו כשהוא מותיר את המעטפה המסתורית בידיו של בעל 

הבית.

רק אז נפנה גרשון להתבונן בפרטי השולח. 'משפחת הרשברג' – כך היה רשום על גבי המעטפה באותיות 
גדולות.

ידיו של גרשון רעדו כאשר פתח את המעטפה ומתוכה נשר דף נייר קטן שאליו הייתה מוצמדת המחאה 
בנקאית על סך... שמונים אלף שקלים חדשים. שקל לא פחות וגם לא יותר.

האותיות השחורות שבמכתב ריצדו מול עיניו שעה שקרא את תוכנו:

'גרשון היקר, רק עתה, סוף סוף, סיים עורך הדין לטפל בצוואתו של אבא זיכרונו לברכה. בצוואה היה כתוב 
שהוא מבקש להעניק לך שמונים אלף שקלים כאות הערכה על עבודתך המסורה. מקווים שתיהנה מהכסף 

לבריאות. מעריכים ומודים, משפחת הרשברג'.

כעשר שנים המתין הכסף לתפילה הנרגשת שתוציאו מן הכוח אל הפועל, ומשזו הגיעה, מיד הוסר העיכוב 
והכסף הגיע לבעליו.

מפי בעל המעשה

יסודה של שירת 'נשמת'
במאמרים הבאים נדבר על אודות התפילה הנשגבה הנאמרת בשבתות, בימים טובים 
האריכו  זו  תפילה  של  וקדושתה  מעלתה  גודל  על  חי'.  כל  'נשמת  מצוא:  עת  ובכל 
רבותינו הראשונים והאחרונים עד אין קץ. אנו לא נביא אלא מעט מדבריהם, ישמע 

חכם ויוסף לקח.

יסודה של שירת 'נשמת' נחצב בהררי קודש. בגמרא (פסחים קיח א) פירש רבי יוחנן 
שזו היא 'ברכת השיר' הנאמרת בליל פסח כפי שנאמר במשנה (שם קיז ב), ונקראת 
'ברכת השיר' כיוון שנאמרת בשבתות לאחר פסוקי דזמרה (תוספות שם). כמו כן בזוהר 

הקדוש (תרומה קלח א) האריכו לפרט את סודותיה.

זו,  שירה  תיקנו  הגדולה  כנסת  שאנשי  מבואר  ועוד)  שם  ('מרדכי'  הראשונים  בדברי 
ובפירוש הסידור לרוקח ביאר שהם תיקנוה קודם שתיקנו את ברכות השחר, ומטעם 
'וה' לא ינום  זה נכללו בה כמה מההודאות שאנו אומרים בברכות השחר, כדוגמת: 
ולא יישן' כנגד ברכת 'אלוקי נשמה', 'המעורר ישנים והמקיץ נרדמים' וכו' כנגד יתר 
ברכות השחר. ואכן, בזמן אנשי כנסת הגדולה היו אומרים 'נשמת' בכל יום, במקום 

ברכות השחר.

'כלבו' (הובא ב'אוצר התפילות') כתב שמחברהּ הוא התנא הקדוש  לעומת זאת בסידור 
שמעון בן שטח שחי דורות מספר לאחר תקופת אנשי כנסת הגדולה, והוסיף ששמו 
'ואילו  'עד הנה עזרונו',  'מי ידמה לך',  אף נרמז למפרע בראשי פרקיה: ['שוכן עד', 

פינו', 'נשמת'].

מעלתה של שירת נשמת
על שגב קדושתה של תפילה זו נוכל ללמוד מדבריו הנלהבים של הרוקח בסידורו: 
השירים.  שיר  שבח  הוא  כי  כוחו,  בכל  ב'נשמת'  יכוון  חיים  רוח  בו  אשר  איש  "כל 

ואשרי המכוון בכל תיבה ותיבה ואומר בכל כוחו בקול רם ובנעימה".

גדול  הוא  'נשמת'  של  השבח  "זה  והוסיף:  הקדוש  השל"ה  אף  כתב  לכך  בדומה 
במאוד, הוא מדבר ממעלת נפש, רוח ונשמה המאירה בנו... ואף על פי שאין בכוחנו 
זאת  כל  על  וכו',  רבבות  אלפים  אלפי  מאלף  אחד  חלק  על  אף  ולשבחו  להללו 
כן  על  מקדושתה,  מתקדש  הנשמה,  נרתיק  הוא  הגוף  כי  ה'...  תאמרנה  עצמותינו 
צריכין להתקדש בכל האברים... זהו כלל עניין השבח הזה של 'נשמת'" (סידור השל"ה).

דברים נשגבים ומרוממים בשבחה של שירה זו כתב בעל 'יסוד ושורש העבודה' (שער 
ח' שער העליון פ"ח): "הנה גודל שבח זה, יתבונן אדם על מקומו בזוהר הקדוש (תרומה 

קלח א) שהוא מונה במספר כל התיבות של השבח הזה לכולם בשמות יקרא כנגד 

עיניכם  והנה  הקדושים.  העליונים  עולמות  של  והנוראים  הקדושים  השמות  מספר 
רואות איך כוונו אנשי כנסת הגדולה בשבח הגדול הזה אל רום המעלות בעולמות 

העליונים הקדושים...

ובודאי ראוי להלהיב לב האדם כאש אוכלת לדֵּבר התיבות בכח גדול ועצום ולהכניס 
שמחה לאיש במענה פיו בדבריו האלה, שמחה עצומה מאוד באלוקותו יתברך שמו 

ויתעלה, כל כך עד הגיעו להתפשטות הגשמיות".

וסיים בקריאת קודש: "אחיי ורעיי, זרע קודש, אהובי נפשי: בודאי השמחה שראוי 
להיות לאדם בעת שאומר השבח הגדול הזה יותר מכל השמחות ותענוגים שבעולם, 
אתה',  אלא  מלך  לנו  אין  ומושיע...  גואל  מלך  לנו  אין  'ומבלעדיך  בתיבות:  וביחוד 
ישמח שמחה עצומה על שיש לו מלך גדול כזה ושזכה להיות תחת מלכותו... וילך 

בשמחה עצומה זו בכל השבח הגדול הזה עד סופו".

הסיבה לאמירתה בשבת קודש
כפי שהובא לעיל בשם התוספות במסכת פסחים (קיח א ד"ה ר"י) כבר בתקופת המשנה 
'נשמת' ביום השבת, אך מדברי רבנו יונה (ברכות לד ב) נראה  נהגו לומר את תפילת 

שמקור מנהג זה הוא מתקנות הגאונים. כמה וכמה הסברים מצינו לכך:

א. ב'תשובות הגאונים החדשות' (סי' לו) הובא ש'נשמת' הוא כעין ברכת 'הלל', ואנו 
אומרים אותה כהודאה על המתנה הטובה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, מתנת השבת 

(ראה שבת י ב).

ב. ב'שיטה מקובצת' (ברכות לד ב) כתב שאלו שבחים שאנו מוסיפים לכבוד השבת. 
בשבת  נאמר  זה  שמזמור  ביאר   (29 עמ'  טולידנו  מהד'  המאירי,  של  (לרבו  התמיד  ובספר 
ועוד:  הנשמה.  על  הן  'נשמת'  בתפילת  ההודאות  ורוב  יתרה,  נשמה  בה  שיש  כיוון 
"שראוי להוסיף ולגרוע ביום זה ממטבע התפילה והברכות כדי שיהיה משונה משאר 
משינוי  מתעורר  שהוא  כמו  אחר,  זמן  שהוא  להתעורר  ליבו  אל  האדם  ויתן  הימים, 

המלבושים והמטעמים".

ובספר  יתירה",  נשמה  תוספת  אז  כי  בשבת,  לומר  כתב: "וזמנו  השל"ה  בסידור  אף 
'חסד לאברהם' (מעיין ב נהר מט) הוסיף, כי בעת שאומר החזן 'נשמת כל חי' בשחרית 

של יום השבת, בשעה זו נכנסת הנשמה היתרה באדם.

ג. טעם נוסף בדרך רמז הובא בראשונים (סידור הרוקח וסידור ראב"ן): בתפילת 'נשמת' 
(לפי הנוסח שהיה בידם) יש רפ"ה תיבות כמניין התיבות שיש בפרשיות השבת שהוזכרו 

 קִים" עד "ַלֲעׂשֹות" (בראשית ב ב-ג), פ"ג תיבות מ: "ַאבתנ"ך [ל' תיבות מ: "ַוְיַכל ֱא
ֶאת  ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו" עד "ָׁשַבת ַוִּיָּנַפׁש" (שמות לא יג-יז), ס"ד תיבות מ: "ָׁשמֹור ֶאת יֹום 
ַהַּׁשָּבת" עד "יֹום ַהַּׁשָּבת" (דברים ה יא-יד), וב'מזמור שיר ליום השבת': ק"ח תיבות מ: 

"טֹוב ְלהֹדֹות ַלה'" עד "ְוא ַעְוָלָתה ּבֹו" (תהלים צב ב-טז)].

ד. רבנו חיים ויטאל (שער הכוונות דרוש א) כתב שאמירתה בשבת היא במקום מצוות 
אמירת  בלא  בשבת  שמע  את  שקורא  מי  כי  והוסיף  החול.  בימות  החלה  תפילין 

'נשמת' כמוהו כקורא את שמע מבלי להניח תפילין.

הארות בסדר התפילה  האאררתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  ססייפפמעמעשה אמונים ם
נשמת כל חי תברך

וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. (אגרת הרמב"ן)

המעטפה שהמתינה עשר שנים


