
אמירת תהלים מן התורה
"ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהָּבִאים ִמְצָרְיָמה" (א א)

רמז נפלא לסגולתה של אמירת תהילים כשמירה והגנה בכל 
מפרשבורג  סופר  עקיבא  רבי  הגאון  כתב  וצוקה,  צרה  עת 

בהסכמתו לספר ’נעים זמירות ישראל‘ (ח“ב):
תיבות  סופי   - ִמְצַרְיָמה“  ַהָּבִאים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְׁשמֹות  ”ְוֵאֶּלה 
צרה  עת  שבכל  מכאן  צרה.  לשון   - ו“ִמְצַרְיָמה“  תהלים, 

וצוקה אמירת מזמורי תהילים מועילה ומסייעת.
* * *

האותיות  לאשרי‘:  ’בן  בעל  דרש  עניין  באותו  לעניין  מעניין 
ל‘אמן‘.  יחד  מצטרפות  ּבְ ֵני“  ְׁשמֹות  ”ְוֵאֶּלה  במילים  השניות 
מכאן רמז לנאמר בזוהר הקדוש (תיקו“ז מ א): ”כל העונה אמן 

בכל כוחו קורעין לו גזר דין של שבעים שנה“. 
’בן לאשרי‘

הלקח שעלינו ללמוד מן התינוק
"ְוִהֵּנה ַנַער ּבֶֹכה" (ב ו)

אמר ה‘מגיד ממזריטש‘:
שלושה יסודות בעבודת ה‘ יכולים אנו ללמוד מהתנהגותו 

של תינוק:
א. בכל עת שהוא זקוק לדבר מה הוא משתמש בכוח הבכי 

והדמעות. 
ב. תמיד הוא שרוי בשמחה ואינו דואג כלל. 

בפעילות  הוא  עסוק  תמיד   – בטל  הולך  הוא  אין  לעולם  ג. 
כלשהי.

דשמייא  סייעתא  נראה  ה‘,  בעבודת  כך  לנהוג  נשכיל  אם 
בעמלנו.

’פרדס יוסף‘

מחלוקת מעכבת את התפילה
ַהֵּׁשִני  ַּבּיֹום  ַוֵּיֵצא  ְּבִסְבָתם;  ַוַּיְרא  ֶאָחיו  ֶאל  ַוֵּיֵצא  מֶֹׁשה  "ַוִּיְגַּדל 
ְוִהֵּנה ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ִעְבִרים ִנִּצים; ַוּיֹאַמר ָאֵכן נֹוַדע ַהָּדָבר" (ב יא; 

יג; יד)

בדרך דרש כתב הגאון רבי אליעזר דוד גרינוולד בספרו ’קרן 
סובלים  כמה  עד  ע“ה  רבנו  משה  כשראה  בתחילה,  לדוד‘: 
הקדוש  אין  מדוע  ותהה:  עמד  המצרים,  ידי  תחת  אחיו 
ממצריים?  ומושיעם  וזעקתם  לתפילתם  שומע  הוא  ברוך 
אך כשראה שיש ביניהם מריבה ומחלוקת אמר: ”ָאֵכן נֹוַדע 
המונעת  היא  שביניהם  המחלוקת  כי  נודע  אכן   – ַהָּדָבר!“ 

מתפילותיהם לעלות למעלה.
”ַוַּיְרא  הכתוב:  מלשון  לדוד‘  ’קרן  בעל  למד  לדבר  רמז 
 ָל ֶבָעָנן  ”ַסּכֹוָתה   - תיבות  ראשי  ”ְּבִסְבָתם“  ְּבִסְבָתם“: 

ֵמֲעבֹור ְּתִפָּלה“ (איכה ג מד).

סיבת אנחתם של בני ישראל
"ַוְיִהי ַבָּיִמים ָהַרִּבים ָהֵהם ַוָּיָמת ֶמֶל ִמְצַרִים ַוֵּיָאְנחוּ ְבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ִמן ָהֲעבָֹדה“ (ב כג)
לפי פשוטו של מקרא פרעה מת ממש. תמה על כך רבנו 

מדוע  המור‘:  ’צרור  בספרו  ספרד]  סבע [ממגורשי  אברהם 
נאנחו בני ישראל על מיתתו של צורר זה?

של  לאנחתם  פרעה  מיתת  סמיכות  כי  דרש,  בדרך  וביאר 
בני ישראל אינה באה ללמדנו כי הם נאנחו מחמת מיתתו, 
אלא להפך, כי נענש במיתה מחמת אותה אנחה שנאנחו בני 

ישראל מחמת העבודה הקשה שהשית עליהם.
אותה  כל  אחר:  באופן  ביאר  בלולה‘  ’מנחה  בעל  ואילו 
המצרים  מהם  מנעו  למצרים,  ישראל  שהשתעבדו  העת 
מלהתפלל על מצוקתם, אך כשמת מלך מצרים וכל האומה 
המצרית הייתה עסוקה ביגון ואנחה, אזי ניצלו היהודים את 
ההזדמנות ועשו עצמם נאנחים ומצטערים על מותו, בעוד 

בלבם זעקו והתחננו לאביהם שבשמיים.

זעקה מעומק לב תמיד נשמעת
"ַוַּתַעל ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאקִים ִמן ָהֲעבָֹדה“ (שם)

הגאון רבי אליעזר יצחק פריד מראשי ישיבת וולוז‘ין תהה 
על נוסח ברכת ”שמע קולנו ה‘ אלוקינו“: מדוע אנו מכלילים 

’שמע קולנו‘ ואיננו מפרטים ’שמע תפילתנו ובקשתנו‘?
לא  הזעקה  אם  אף  זועק,  בנו  את  שומע  אב  כאשר  וביאר: 
הופנתה אליו כלל, הרי שבוודאי לא יישאר אדיש אלא מיד 
יפנה אליו כדי לברר את סיבת זעקתו. כך גם אנו מבקשים 
לזעקתנו  נא  הקשב   - קולנו‘  ’שמע  הוא:  ברוך  מהקדוש 
הצרה  מעומק  נובעת  כשזעקתנו  ואף  בנים,  על  אב  כרחם 

שבה אנו שרויים ואינה מופנית אליך, הקשב לה והושיענו.
הפסוק  את  זאקהיים  אברהם  רבי  פירש  זה  יסוד  פי  על 
על   - ָהֲעבָֹדה“  ִמן  ָהֱאִקים  ֶאל  ַׁשְוָעָתם  ”ַוַּתַעל  שלפנינו: 
דווקא  ולאו  הקשה  העבודה  מחמת  הייתה  שזעקתם  אף 
כתפילה הערוכה לפניו יתברך, בכל זאת פנה הקדוש ברוך 

להקשיב לה ובא להושיעם.
’נטעי איתן‘ שבעאי עמ‘ יח

וכל מאמינים שהוא דיין אמת
"ְוָאְמרּו ִלי ַמה ְּׁשמֹו ָמה אַֹמר ֲאֵלֶהם; ַוּיֹאֶמר ֱאקִים ֶאל מֶֹׁשה 

ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה“ (ג יג-יד)

של  ”חותמו  כי:  ציינו  א)  נה  (שבת  לברכה  זיכרונם  חכמינו 
כי  צדיקים‘  ’ארחות  בעל  וכתב  אמת“,   - הוא  ברוך  הקדוש 
הדבר נרמז בגימטרייה של שמו של ה‘: ”ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה“: 
כ“א  היינו  ֶאְהֶיה“  ֲאֶׁשר  ו“ֶאְהֶיה  כ“א,  בגימטרייה  ”ֶאְהֶיה“ 

פעמים כ“א, שהוא הסכום של המילה ’אמת‘ בגימטרייה.

יומתקו  אמת‘,  ה‘אמרי  האדמו“ר  הוסיף  אלו,  דברים  פי  על 
דברי הפייטן בתפילת מוסף של ראש השנה: ”וכל מאמינים 
כמבואר  כי  אהיה“,  אשר  באהיה  ההגוי   - אמת  דיין  שהוא 
לעיל, שם זה הוא המעיד על כך שחותמו של הקדוש ברוך 

הוא אמת.

’ליקוטי יהודה‘

סגולתה של הזכרת זכות אבות
ַאְבָרָהם  ֱאקֵי  ֲאבֵֹתיֶכם  ֱאקֵי  ה'  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  תֹאַמר  "ּכֹה 
ְוֶזה  ְלֹעָלם  ְּׁשִמי  ֶזה  ֲאֵליֶכם  ְׁשָלַחִני  ַיֲעקֹב  ֵואקֵי  ִיְצָחק  ֱאקֵי 

ִזְכִרי ְלדֹר ּדֹר“ (ג טו)

שלימדונו  ליסוד  רומז  זה  פסוק  מוולוז‘ין:  יצחק  רבי  דרש 
מקום  של  שבחו  אדם  יסדר  ”לעולם  א):  לו  (ברכות  חז“ל 
ַאְב־ ”ֱאֵקי  בתחילה:  כאן  שנאמר  וזהו  יתפלל“,  כך  ואחר 
ָרָהם... ִיְצָחק... ַיֲעקֹב“, ואחר כך נאמר: ”ֶזה ְּׁשִמי ְלֹעָלם ְוֶזה 
להם  הורה  ִיְׂשָרֵאל“-  ְּבֵני  ֶאל  תֹאַמר  ”ּכֹה  היינו:  ְלדֹר“,  ִזְכִרי 
תחילה  להזכיר  יקפידו  בתפילה  לפניי  שיעמדו  עת  שבכל 
כך  אחר  ורק  אבותיהם  עם  שגמלתי  והחסדים  הטובות  את 

יעמדו להתפלל.

לתפילה?  מקום  של  שבחו  להקדים  חשוב  כה  מה  מפני 
ייסורים,  ושבע  עני  איש  משל:  פי  על  יצחק  רבי  זאת  ביאר 
החליט שאינו יכול לסבול יותר. בנחישות פנה הוא לעיירה 
הסמוכה, שם התגורר גביר גדול ונודע אשר ממנו, כך קיווה, 

תצמח ישועתו.

הגיע העני לבית העשיר, נקש על הדלת המהודרת והוכנס 
אל הבית. בתוך הבית, על יד שולחנו של הגביר החל לתנות 
את סאת צרותיו וקיווה לעורר את רחמיו של בן שיחו. אלא 
שאחר שסיים דבריו בבקשה שיועיל העשיר להעניק לו ביד 
ממצוקתו,  לצמיתות  אותו  לחלץ  שיוכל  הגון  סכום  רחבה 
הגיב העשיר בפליאה: ”ומדוע שאעשה זאת?! מדוע שאתן 
ומסוגל  רגיל  שאני  מכפי  מונים  עשרת  מרובה  צדקה  לך 
להעניק לאחרים? וכי קרוב משפחתי אתה, או שמא נמנה 

אתה על שורת ידידיי הקרובים?!“

אילו היה ניגש אומלל זה לעשיר ואומר: ”אדוני היקר ורם 
עם  ואף  ומיטיב,  כטוב  אותך  מכירים  הכול  הלוא  המעלה, 
תכלית“,  אין  עד  טובות  לעשות  היית  רגיל  זקני  ועם  אבי 

הלוא בוודאי שהיה זוכה מהעשיר ליחס שונה לחלוטין.

הזכרת  סגולת  את  ברוך  הקדוש  נתן  לנו  גם  להבדיל,  כך, 
ֶזה  ִיְׂשָרֵאל...  ִלְבֵני  תֹאַמר  ”ּכֹה  למשה:  כשהורה  אבות  זכות 
יזכירו  להם  שצר  עת  בכל   - ּדֹר“  ְלדֹר  ִזְכִרי  ְוֶזה  ְלֹעָלם  ְּׁשִמי 
הקדושים,  טובים לאבותיהם  חסדים  העובדה שגמלתי  את 
לזכותם  ייזקף  זה  וזיכרון  לעולם,  להם  תעמוד  זו  זכות  כי 

לדורי דורות.

פרשת שמות

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה פנימאמאוצרות אמונים ם

אמן במתינות
"ַוָּתבֹאָנה ֶאל ְרעּוֵאל ֲאִביֶהן ַוּיֹאֶמר ַמּדּוַע ִמַהְרֶּתן 

ּבֹא ַהּיֹום" (ב יח)

רמז  ’אמן‘.  תיבות  סופי   - ַהּיֹום“  ֹּבא  ”ִמַהְרֶּתן 
לאחר  [לא  במתינות  אמן  לענות  שיש  לכך 
כשיעור  בה  להאריך  אלא  בענייתה  לקצר  או 
חז“ל:  שאמרו  וכפי  נאמן‘]  מלך  ’אל  אמירת 
ושנותיו“  ימיו  לו  מאריכין  באמן  המאריך  ”כל 

(ברכות מז א).
’תורה מסיני‘ שמות ב יח

”˙ענה ‡מונים”
’עבודה שבלב‘ – כך כינו חז“ל את התפילה, ולא בכדי. עיקר מהותה של תפילה היא כוונת הלב. 

במשך השנתיים שחלפו מאז החלה תפוצתו של גיליון ’וכל מאמינים‘ להתפרס על פני תבל,
 קיבלנו תגובות נלהבות מצד אלפי קוראים שזכו להתחזק מכוחו בעבודת התפילה.

בעקבות בקשות הקוראים ובפרוס ימי השובבי“ם שבהם אנו מרבים בתשובה 
ותפילה, אנו מתחילים במדור חדש - ’תענה אמונים‘, שיוקדש, אי“ה, מדי 
שבוע לאחד מחלקי התפילה, ובו ילוקטו ציצים ופרחים מדברי רבותינו, 

דברים שיש בהם כדי להאיר עיניים ולדבק לבבות בהבנת עומקה של תפילה.

’וכל מאמינים‘ – התפילה נראית אחרת!
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גדול היה שמו של 'השרף' רבי חיים יחיאל ממוגלינצא בקרב יהודי גליציה, 
ורבים חרדו למוצא פיו. 

גדלותו של הרבי התבטאה במיוחד בעבודת התפילה. תפילתו פתחה בפני 
חסידיו צוהר לעולמו הרוחני העשיר. האש שבערה בתוך תוכו התפרצה 
וביראה,  באימה  מפיו  יוצאות  שהיו  התפילה  מילות  דרך  לפעם  מפעם 
להשגותיהם  מעל  הם  אף  מתעלים  שהיו  הנוכחים  כל  את  אחריה  סוחפת 

ומתרוממים עוד ועוד בעבודת התפילה.

בתורה  להגות  קום  משכים  היה  עת  בוקר,  לפנות  כבר  התחילה  עבודתו 
כהכנה לעמידה בפני המלך. הכנה זו יכלה להימשך שעות ארוכות שרק 

בסיומן ניגש הצדיק לעבודת ה‘ בסילודין, בצוותא חדא עם קהל עדתו.

יתאחר  שאם  מחסידיו,  השרף  ביקשה  דציבורא  לטרחא  יגרום  שלא  כדי 
יותר מידי בהכנותיו, אל ימתינו לו אלא יפתחו בתפילה בלעדיו.

*

הופיע  טרם  והרבי  למשוער  מעבר  הזמן  שהתארך  אירע  הימים,  באחד 
בוששה  זו  אך  הדלת,  אל  נשואות  היו  כולן  העיניים  המדרש.  בית  בפתח 
מלהיפתח. בלית בררה נאלצו החסידים להתחיל בתפילה בלי רבם הדגול.

באותה שעה ישב הצדיק בקודש פנימה והגה בתורה, כשבצד החדר עמד 
אחד מגדולי תלמידיו ומבטו נע בין השעון לבין הרבי חליפות. מבעד לדלת 
בדבקות.  בלימודו  המשיך  הרבי  אך  המתפללים,  קולות  בקעו  הנעולה 
לפתע ננער הרבי ממקום מושבו והחל לפסוע נרגשות הלוך ושוב כשמצחו 

מכווץ מהרהורים.

לאחר כמה דקות נטל את הטלית המקופלת והניחה על כתפו. נראה היה 
לאורך  לצעוד  המשיך  שוב   – הנה  אך  בתפילתו,  להתחיל  מתכונן  הוא  כי 
החדר. בשעה הבאה שב המחזה על עצמו פעמים מספר, עד שנעצר הרבי 
בענייניו  עת  באותה  עסוק  שהיה  למשרת  וקרא  הדלת  את  פתח  באחת, 

בצדו השני של הבית.

המשרת מיהר להופיע והרבי מיד הקשה בפניו, כשקוצר רוח ניכר בקולו:

”כלום זוכר אתה שנסענו לפני שבועות אחדים לעיירה פלונית?“

המשרת הניד ראשו בחיוב, והרבי המשיך לשאול: ”האם זוכר אתה כי בדרך 
חזור נשבר אחד מאופני המרכבה?“

המשרת הנהן בתמיהה, ואז נתן בו הרבי מבט נוקב ושאל: ”וכיצד המשכנו 
בנסיעה?“

בגלגל  הבחנתי  היהודי  החלבן  של  בחצרו  הסמוך,  בכפר  זיכרוני,  ”למיטב 
מתאים שעמד ללא שימוש. ניגשתי לבעל הבית וביקשתי לשואלו והלה 

נעתר לבקשתי“, השיב המשרת.

”האם השבת לו את הגלגל בחזרה?“, שאל הרבי.

פרח  העניין  הגלגל,  את  לו  השבתי  לא  כה  ”עד  המשרת,  נבוך  ”לא...“, 
מזיכרוני לחלוטין!“

נא  הטען  אחרת.  עגלה  לך  שכור  ומיד  ”ותכף  הרבי,  ציוה  אפוא“,  ”הואל 
עליה את הגלגל וסע לכפר כדי להשיבו לבעליו. אנא, מבקש אני ממך שלא 

להתמהמה כאן אף לא רגע אחד מיותר!“

אך יצא הדבר מפי הרבי, ומיד רץ המשרת למלא את מבוקשו. רק כאשר 
נשמעו חריקות אופני העגלה היוצאת מן החצר נאנח הרבי אנחת רווחה, 

ופנה להתעטף בטליתו.

התלמיד שצפה מן הצד בהתרחשות היה המום. הוא הבין כי הגלגל החסר 
הימים  מן  זה  יום  נשתנה  מה  הבין  לא  אך  עתה,  עד  התפילה  את  עיכב 

הקודמים שאף בהם נמצא הגלגל השאול בידי הרבי.

רק לאחר כמה שעות, כששב השמש מביצוע שליחותו, התבררה התמונה 
במלואה.

ביתו  בפתח  עומד  ”פגשתיו  השמש,  סיפר  החלבן“,  לבית  ”כשהגעתי 
שמילא  אחר  כי  מסתבר  עצות.  אובד  והוא  חלב  בכדי  עמוסה  כשעגלתו 
את העגלה עד תומה, נשבר אחד מאופניה. הוא ניגש לחצר האחורית כדי 
ליטול משם את הגלגל החילופי, ואז נזכר כי השאיל לי את הגלגל האחרון 
החלבן,  של  עיניו  אורו  מיד  הגלגל.  ובידי  הופעתי  כאשר  ברשותו.  שהיה 
בשעה  מאחר  היית  ’אילו  לעברי:  מפטיר  שהוא  תוך  להרכיבו  מיהר  והוא 

קלה, החלב היה מחמיץ לחלוטין, והיה נגרם לי נזק עצום!‘“

’אמוני עם סגולה‘ ח“א סיפור יז

תפילת ’מודה אני‘
בכל בוקר, מיד עם פקיחת העיניים נושאים אנו תפילה קצרה שמהותה הודאה ושבח נפלא 
ומיוחד לבורא העולם שהחזיר לנו זה עתה את נשמתנו כשהיא טהורה ונקייה, אחר שהשבנוה 

אליו אמש כמידי לילה.
תפילה מיוחדת זו אשר לא נזכרה בדברי חז“ל או בחיבוריהם של רבותינו הראשונים, הובאה 
לראשונה בספר ’סדר היום‘ (סדר השכמת הבוקר) לרבי משה בן מכיר שהיה ממקובלי העיר צפת 
לפני כארבע מאות שנה, ומנהג אמירתה נפסק להלכה ב‘מגן אברהם‘ (ד כח) וב‘משנה ברורה‘ 

(א ח).

שתיקנו  מצאנו  ג)  ז  (תפילה  ברמב“ם  כצורתם  שנפסקו  ב)  ס  (ברכות  הגמרא  בדברי  כבר  למעשה, 
תפילה מיוחדת לאומרה מיד עם פקיחת העיניים, בעוד האדם על מיטתו, הלוא היא תפילת 
’אלוקי נשמה‘. אלא שכבר העירו מפרשי הרמב“ם שם כי דברי הגמרא הללו נהגו רק בזמנם 
האדם אינו יכול  אך בימינו -  על ידיהם שתישארנה נקיות.  שהיו האנשים שומרים  חז“ל  של 
להזכיר שם שמים בטרם ייטול ידיו. לכך תיקן בעל ”סדר היום“ את תפילת ’מודה אני‘ שאין 

בה הזכרת שם ומלכות. 

סיבת אמירת ”מודה אני“ מיד בעת הקימה
כאמור, הסיבה שתיקן בעל 'סדר היום' את תפילת 'מודה אני' במקום 'אלוקי נשמה', היא משום 
שבשוכבנו במיטה ידינו אינן נקיות, ולפיכך איננו יכולים לומר תפילה שיש בה שם ומלכות. 
אלא שבאמת יש להבין: מפני מה כל כך חשוב שנאמר תפילה זו דווקא ברגע הראשון שאנו 

מתעוררים משנתנו, מדוע אי אפשר להמתין מעט עד אחר נטילת ידיים?
להיכשל  האדם  עלול  היום  במהלך  זצ“ל:  פינקוס  שמשון  רבי  הגאון  אמר  לכך  נפלא  הסבר 
או  אסור,  דיבור  מפיו  יוצא  לעתים  כראוי,  נאמרת  אינה  תפילתו  לעתים  שונות.  בהזדמנויות 

שאינו מדקדק כראוי באחת ההלכות.
אם הוא נכשל כתוצאה מטעות מקרית – יכול הוא לזכות למחילה. הרי לא ניתנה תורה למלאכי 
השרת, וגם היצר עומד כל העת ומנסה להכשילו. אך אם סיבת כישלונו נובעת מחוסר ידיעתו 
והכרתו ביסוד הבסיסי בחיי האדם וחובתו בעולמו, אם חסרה לו הידיעה כי הבורא יתברך הוא 
אדון לכל הנבראים ונשמותינו פקודות בידו, ולפיכך חובתנו להיות משועבדים לו בכל מעשינו 

- הרי שמעורר הוא עליו תביעה עצומה!
לפיכך, הפעולה הראשונה שעלינו לעשות בקומנו בבוקר, היא להצהיר בפה מלא כי לפני הכול 
ורק  בעולם,  לחיות  והכוח  הזכות  את  לנו  שנתן  זה  הוא  יתברך  שהבורא  ומכירים  מודים  אנו 

לאחר מכן נוכל להתחיל בעבודת היום (’נפש שמשון‘ על סידור התפילה עמ‘ ט). 

הודאת בעל דין
כי  זצ“ל,  הוטנר  יצחק  רבי  המחשבה  גאון  וביאר  'הודאה',  בלשון  פותחת  אני'  'מודה  תפילה 
בלשון הקודש יש למילה ’הודאה‘ שני פירושים: הראשון הוא ’הודאה על העבר‘ - היינו הכרת 

טובה למי שהיטיב עמנו, והשני הוא לשון ’הודאת בעל דין‘ דהיינו הסכמה לדעת הזולת.
בטובות הנעשות ’בין אדם לחברו‘, טבע תכונת האדם היא לשאוף תמיד להיות סמוך על שולחן 
עצמו מבלי להזדקק לזולת, וכאשר הוא נאלץ לקבל טובה מרעהו ומודה לו על כך, יש ב‘תודה‘ 
זו גם מעין ’הודאת בעל דין‘, כי הפעם לא הצליח להגשים שאיפתו ונאלץ להשתמש בטובתו 

של חברו, עובדה שעלולה להקשות על פעולת ההודאה.
סוגי  שני  בחובה  טומנת  ’תודה‘  שהמילה  העובדה  ידיעת  למקום‘  אדם  ל‘בין  הקשור  בכל  אך 
הודאות חשובה ונחוצה ביותר, כי עבודת האדם בזה העולם היא לשרש מקרבו את תחושת: 
’כחי ועצם ידי‘ המושרשת בו, וכאשר הוא מודה לקדוש ברוך הוא על החיים המסורים בידו, 
רק  הן  הצלחותיו  וכל  כלום,  מעצמו  לו  אין  שבאמת  בכך  מכיר  הוא  כי  ’הודאה‘  בעצם  זו  הרי 

בסייעתא דשמיא (’פחד יצחק‘ חנוכה מאמר ב פ“ב). 

רבה אמונתך
ממעל  אלוק  חלק  שהיא  נשמתנו  שג):  עמ‘  בודפסט  (מהד‘  לרש“י  הפרדס  בספר  הובא  נפלא  דבר 
טרודה ועסוקה במשך כל היום [במלחמת היצר] ואין לה מנוח, לפיכך כשמגיעה שעת השינה 
והיא מוצאת סוף סוף מנוחה בצל כנפי הקדוש ברוך הוא, שוב אין היא רוצה לשוב לבעליה 
בבוקר. אך הקדוש ברוך הוא מורה לה: ”שובי למקומך! אדם זה האמין לי והפקיד אצלי את 
נשמתו בליל האתמול על דעת שאחזיר לו אותך למחרת. איני רוצה להפר אמון זה“. לפיכך 
מופקדות  שהיו  הנשמות  את  בבוקר  להחזיר  נאמן  הוא  ברוך  –הקדוש  אמונתך‘  ’רבה  נאמר: 

אצלו.

שתיים עשרה שניות גורליות
מאות  הגיעו  שאליו  נחשב,  נוירולוגים  כנס  של  בעיצומו  שהתרחש  מעניין  בסיפור  נסיים 

נוירולוגים בכירים מכל רחבי העולם.
אחד ממושבי הכנס עסק בחקר הסיבה שבגינה מתרחשים אירועי התעלפויות רבים בשעות 
הבוקר מיד לאחר הקימה מהמיטה, תופעה שבאותה עת הדירה שינה מעיניהם של חוקרים 

רבים.
במסגרת זו נשמעו בקשב רב דבריו של אחד מבכירי החוקרים שערך מחקר רב שנים בסוגיה 
זו. בדבריו טען החוקר כי הגיע למסקנה שהתעלפויות אלו נגרמות בעיקר אצל אנשים הרגילים 
לקום ממיטתם מיד עם התעוררותם מהשינה. בתוצאות המחקר נכתב כי שתיים עשרה שניות 
למוח  יזרום  לא  שהדם  כדי  ממושכת,  משינה  קימה  לפני  אדם  לכל  הכרחיות  מנוחה  של 

במהירות רבה מדי שעלולה לגרום להתעלפות.
לפיכך הוא ממליץ לכל אדם, כי לאחר קומו משנתו ישב ויספור עד שתיים עשרה, ורק לאחר 

מכן יקום על רגליו. ההצעה זכתה לתשואות.
או אז אחד הנוכחים, פרופסור יהודי בעל שם, ביקש את רשות הדיבור ואמר:

על  עולם  לבורא  מיוחדת  הודיה  תפילת  בוקר  בכל  לומר  עתיק  מנהג  קיים  היהודים  ”אצלנו 
שזיכנו להתעורר בריאים ושלמים – תפילת ’מודה אני‘“.

דברי  על  חיים‘  ה‘חפץ  שכתב  מה  את  בידו,  שהיה  ח)  (א  ברורה‘  ’משנה  ספר  מתוך  ציטט  הוא 
מעט  ”ישהה   - ויתעלה“  יתברך  בוראו  לעבודת  בזריזות  יקום  משנתו  שיעור  ”ומיד  הרמ“א: 
ולא יעמוד פתאום, כי זה מזיק לגוף... טוב לומר תכף בקומו: ’מודה אני לפניך מלך חי וקיים 

שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך‘“.
”בתפילה זו“, סיים הנוירולוג היהודי, ”יש שתים עשרה מילים. היא נאמרת בישיבה על המיטה 

קודם הקימה המוחלטת, ואמירתה בכוונה עורכת שתים עשרה שניות, בדיוק...“
ושוב, בפעם השנייה באותו הכנס, החרישו מחיאות הכפיים סוערות את האולם.

(’ברכי נפשי‘ ח“ג עמ‘ תרב)

סיפור שבועי על אמן ותפילה הארות בסדר התפילה  מעשה אמוניםתענה אמונים 
הסיבה שבגינה התעכבה תפילת הרבי

מעתע האר סססיפפפפם  ם
התעכ ה

לא המדרש עיקר אלא המעשה 

מודה אני


