
 בס"ד

  אלוהי, נשמה שנתת בי –תפילה לאל חיי 

 

 / הרב קוק עמוד סועולת ראיה חלק א 

המיוחד והפרטי אליו, היא הבעת  קריאה קדושה זו, שכל יחיד קורא בבטחה את ד' בתור אלהיו אלהי.

הנשמה במקוריותה. היא מכירה את עצמה ואת חסנה, יודעת שעוזה, מציאותה, חיותה, עדנה וישעה, אך 

 אלהים חיים הוא. 

יודעת היא, שאין שום התחלקות של אורה מגעת למקום סתר עליון. ואם המון רבבות אין קץ, של נשמות, 

ספר כולם הם רוויי אור אלהי אמת, החיות האלהית באהבה אין קץ מתפלשת וברואים ויצורים ועולמות אין מ

בכולם באותה המדה, כאילו רק נשמה אחת ויחידה היתה נמצאת במלא היקום כולו, ורק לה חודרים כל קרני 

 האורה, 

, ואין חושך ואין צלמות באותה ההארה, אין עיכוב מצד שום הפרעה, מצד שום קלקול, מצד שום חטא ועון

אשר יוכל לסתום את האור המקורי, המפלש בתוכיותה של כל נשמה, ואשר מתוך עז גבורתה, באה ההמיה 

הראשונה, השחריתית הזכה באמר סלה, במקוריות של אמת, האומר לאל עליון ואדון כל, גדול ונורא קדוש 

 הוא: אלהי.

אמת החודרת לפני רבון כל, הנה עומד הפרט היחיד ואומר בפה מלא את ה שנתת בי טהורה היא.נשמה 

אלהים, נובעת מהצד העליון של העצמות האנושית, מאותו הצד שהדבקות  -שהנשמה שנתת בי, שהיא מתת

 האלהית העליונה היא מהותה ותכונתה, 

הפרטי, המסמן את הפירוט היחידי של האדם  ואע"פ שהיא נתונה באותו התכן שיש עמו ג"כ חבור להצד

  באשר הוא מוגבל ומצומצם, לא ירדה הנשמה בשביל כך מטהרתה,

 אל עליונות מקורה ושיא גבה קדשה, ועל כן לעדי עד טהורה היא. כי כל שאיפתה היא רק ההתרוממות 

ר כל טהר, אין שום אפשרות של העדר טהרה בנשמה, והיא טהורה, מפני שאתה, מקו אתה בראתה.

בראתה, מכח אור טהרתך היא נובעת ביסודה מתוך השקיקה האדירה לאוצר כל החיים ומקור כל העדן, מעין 

 כל השלמות ופאר כל היופי היא נחצבת, ביסודה הכללי ומהות עצמותה. 

ולא רק הגוון הכללי שלה, אור החפץ העדין החי ופועל בקרבה בפנימיותה, הוא נאצל מאור  אתה יצרתה.

קדשך, אלא גם ההגות המפורטה לגוונים השונים שבה, העושים לה צורה יצירתית, בעלת הגיון, רגש, 

שאיפה, חשק, עז ורוממות, עצמה, גבורה, חסד ויושר, רחמים וצדק, יופי וסדר, כולה באה בכל המון גליה 

נצחי נצחים, הכל מידך מאורך השלם הכולל כל פאר חיי כל העולמים בכל אורותיהם המוכללים בכל זיו עדנת 

 ומאורך בא לה, בעוצם הטהרה הזכה והברה, באוצר צחצחות עליון קודש הקדשים. 

שני דברים אנו מכירים במפעל הנפיחה. חדא, שהכח בא מתוכיותו הפנימית העצמית של  אתה נפחתה בי.

הצמאון האדיר  הנופח, "מאן דנפח מתוכיה נפח". כלומר עיקרה של הנשמה הוא הגעגוע האלהי העליון,

 להכלל באוצר האור בחיי החיים העליונים, מקור כל החיים ושרש כל ההויות. 

והשני, שהירידה החודרת עד לידי תחתיתה של המדרגה, הנתונה בתוך מעבי הבשר, היא קשורה ואחוזה 

שעור  בשורש התוכי העליון, בלא שום הפסק, ובלא שום דלוג של מדרגה, ושהיא נפעלת בכל עצמותה, בכל

קומתה, מראש ועד עקב, בכל יסודה, בעקר שרשה העליון, בתוכיות עצמותה, במקור היסודי של אור החיים 

 העליון, מכון כל ברכה ותהלה לעולמים. 

שני אפנים ישנם לשמירתה של הנשמה בקרבו של האדם. השמירה הראשונה היא  ואתה משמרה בקרבי.

האלהית של הנשמה הרי היא מלאה אור קודש, מאויי נצח והוד  פלא הגדול, שאע"פ שראשית הנפיחהאותו ה

עליון ושאיפת חיים אצילית לאין חקר, וברדתה בתוך הקשר החמרי הנה מתעממים כל אשי קודש הללו, 

ואורות המאויים העליונים הולכים ונעשים כהים וחלשים, והיה מקום לחשוב ע"ד כביתה הכללית של הנשמה, 



בכל זאת  -חלישות אחרי חלישות, ההולך ומתוסף בה ע"פ ההדרגות של ירידותיה, במורד הגדול הזה, של 

כח אלהי עליון, אור חסד ורחמים הרבים, הולך ומופיע ושומר את הנשמה העליונה מכבוי אורה, גם בהיותה 

 צריכה לרדת לעומק התחתית ולמצב היותר כהה שבקרב האדם, הנתון בשפלות חמריותו. 

מירה היא שמירת הטוהר כמו שהתחלנו לומר את הכרתנו הקדושה, הבאה אלינו מיסוד והאפן השני של הש

אור הקודש העליון, המאיר בנשמתנו פנימה, בכל עזוז פאר קדשו, "אלהי נשמה שנתת בי טהורה היא". 

וטהרה זו נשמרת היא ביסודה העצמי של הנשמה, גם בכל ירידותינו, ובכל התפלשותה בכל המעמקים, 

ליות ולב, שבכל עקיבותיהם, בכל זאת הרי הנשמה עצמה נשמרת ועומדת בקדושת טהרתה גם שבקרב כ

בכל מדרגותית היותר דלות ויותר ירודות, בכל חדרי חדרים היותר אפלים של החיים. כי רק אתה אל עליון, 

, גם עושה נפלאות, אתה יכול לעשות את הגבורה הנפלאה הזאת, להיות שומר את אור הטוהר של הנשמה

 בקרבי, ואתה משמרה בקרבי. 

השמירה הזאת בעצמה, ותנאיה האיתנים, הערוכים בחסדי אל ורחמיו הגדולים,  ואתה עתיד לטלה ממני.

היא היא הגורמת, שלא לעדי עד תעזב הנשמה הטהורה בתוך מעבי הגויה, הירודה אשר נפלה ממכון 

ק לזמן מוגבל, שתעשה את מלאכתה בגויה, טהרתה, והמון כחות, רוחות, נטיות עכורות, שתו בקרבה ר

 ובתחום המקיף שלה, תתעכב הנשמה בקרבה, במדה ובמשקל של זהירות עליונה וקצב מוקצב, 

ואח"כ אתה עתיד לטלה ממני, להשיב אותה, עם כל הרכוש הגדול אשר רכשה לה דוקא מתוך המורד, מתוך 

יא נטילה של אהבה, הבאה בעקב השמירה המעמקים, אל האלהים אשר נתנה. אבל הנטילה הזאת הרי ה

 הקדושה בגדרה השני האיכותי, שמירת הטוהר.  

רק כל זמן שהרשעה, הכיעור, ההירוס והטומאה, שולטים בעולם בכלל, מוכרח  ולהחזירה בי לעתיד לבוא.

קצב להנתן להקשר של הנשמה בגויה. אבל הנטילה הזאת הפסקה ארעית היא, עד אשר יתכונן העולם, 

דככו כל החמרים וכל הכחות השייכים להגויה, יעמד היש על צביונו הטהור בכללו, יצא מידי המארה יז

 והירידה החשכה שלו. 

אז גם הגויה וכל חלקיה, כל האני כולו של האדם בכל פרטי פרטיו, מראשית הויתו הרוחנית עד תכלית מהותו 

בהדר גאונה, בהופעת חסד עליון, תשוב להופיע  החמרית, הכל יתעלה, הכל יתעדן, יטהר ויזוכך. ואז הנשמה

בתוך אותה הגויה, המוחזרת להבנות בכליל יפיה, ברוממות טהרתה וזוך פארה, ואתה עתיד ג"כ להחזירה 

 בי לעתיד לבא. 

מכירה את אוצר הטוב והחסד, הנשמה  כל זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני לפניך ד' אלהי ואלהי אבותי.

אשר ממנו לה כל אשרה וטובה, כל משוש תענוגיה האלהיים, ממקור כל עדן ועונג. והיא ממלאה רגשי הודאה 

 את המהותיות כולה של האדם, השואב בכל הויתו את עדנו ממקור נשמתו, 

והנשמה כל זמן שהיא בקרבי, בקרב הגוף וכל כחותיו, הרי היא פוקחת את העין החמרית, עם כל הכחות 

החיוניים הנפשיים שלה להציץ ברב הטוב והאושר, הגנוז באוצר הטוב, של חיי האצילות העליונים, והיא 

יאה התמימה של גורמת, שהמהות כולה של האדם מתיחסת לאלהי אמת, בכל יחסות מציאותו, עד כדי הקר

 הבטוי: אלהי. 

וההודאה הזאת המפכה ממקורה של הנשמה שוטפת והולכת, בכל השטף הזמני שהוא ג"כ שוטף ועובר, 

והיא מתגברת ועולה, מתוך המצר, שהנשמה נתונה בו ע"י קישורה בקרבי איש, נתון בתנאי חיים חמריים, 

א אשר מאיר את כל המאפלים, ומרבה נהורים מוגבלים ועלולים לכל השפלה, ואור הנשמה האלהית הוא הו

 גם במעמקים. ומזה מתמלא רגש ההודאה בכל קדושת ערכו: מודה אני לפניך ד' אלהי ואלהי אבותי. 

   בא"י המחזיר נשמות לפגרים מתים. אדון כל הנשמות ון כל המעשיםרב

 

 

 


