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 בס"ד

 מודה אני לפניך – 7תפילה לאל חיי 

 סדר השכמת הבוקר:  -סדור תפלה 

יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת הבורא. ומיד כשיקיץ משנתו יתבונן בחסדי השי"ת 

שהחזיר לו נשמתו העייפה כשהיא רגועה וחדשה. ובעודו על מיטתו יודה לה' על כך, אם כי 

 בדברים אלו שם, ויאמר:אין ידיו נקיות מכיון שאין 

 מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך ֶמֶלְך ַחי ְוַקָים. ֶשֶהֱחַזְרָת ִבי ִנְשָמִתי ְבֶחְמָלה. ַרָבה ֱאמּוָנֶתָך:

 

 / הרב קוק עולת ראיה חלק א עמוד א

ראשית ההופעה של צהלת החיים מביאה עמה את השמחה העליונה בחדות הקודש,  מודה.

 שהיא מתבטאת בכל מלא הודה בבטוי "ההודאה". 

הכרת התודה לאלהי עולם, אדון כל המעשים, המחיה חיים בטובו, היא אוצר הטוב, הכולל 

ובת האהבה בקרבו את כל התוכן של מילוי החובה וכל התוכן של העידון הרוחני ממלוא תנ

 בחוברת, והנשמה מתנהרת בה ומתמלאה אורה ושמחה. 

ההוראה הלשונית של חובת הודאה, בבטוי "מודה" ביחוד, משותפת היא להודאה מגזרת 

 תודה, הבאה מתוך הכרת הטובה של המיטיב, ומגזרת התודות והודאה על האמת. 

ם בהקיצו משנתו והדברים מתאימים זה לזה. צהלת החיים הראשונה, הפוגשת את האד

ומוצא הוא לפניו עולם מלא וחדש בכל מלואו וטובו, היא מרימה את אור השכל הפנימי להכיר 

את אור החיים וזיוו ביסודו, ותחת ההשקפה העכורה החמרית, שהיא מוטבעת בטבע הבשר, 

 מתעלה הרוח להשקפה אלהית צחה, לראות את נשמת אור חי העולמים ביפעת מפעלה. 

תודתו מודה הוא על האמת, ומקיים את עומק אמתתה של ההכרה הרוחנית,  והאדם ברגש

ומעיד על כל אור החיים והיש, שהוא נובע כלו ממעין הטוב ומקורו, ממקור חסד עליון, 

 המשפיע שפעת חיים לכל המון עולמים וכל יצוריהם. 

  

 

בו, הממלאים האדם מוצא את עצמו בעצמו, ע"י אור החיים האלהיים המופיעים בקר אני.

 אותו ברוח הטוב של רגש התודה של הכרת הטובה האלהית והבטאתה. 

כי במה נחשב האדם בחלישות כחו, באפסיותו וזעירותו, נגד כל היקום הגדול והעצום, וכחות 

הבריאה האדירים והנפלאים העוטרים אותו, מרוב שממון לעומתם אובד האדם את תוכן 

 האני שלו. 

תו האור של הכרת הטובה האלהית, וכל הסעיפים הקדושים כבירי עז אמנם בהאיר עליו או

הקודש שהיא מעירה בקרבו, אז בא האדם להכיר את גדולת ערכו, את אניותו והעדר בטולו 

 בכללות ההויה, ומוצא את עצמו מאושר לומר בפה מלא: אני. 

  

 

מה ומשוגבת, ההארה הראשונה של הקדושה היא ההופעה היותר זכה, היותר רומ לפניך.

והיא באה לאדם כשמכין את גבורת נשמתו לקבל את האור הטוב הזה תיכף בהתעוררות 

 הראשונה, בהרגישו בקרבו את רוח החיים של הערות והקיצה. 

אז מצטירת לפניו הגדולה האלהית הנוכחית מכל מלא המון עולמי עד ומכל מקורותיהם 

עליון, ובאהבה עליונה וחבת מתיקות ידידות החיים, והוא מוצא את עצמו מצוי נוכח פני אל 

 קדש אומר את הבטוי האדיר המלא עז קודש קדשים: לפניך. 
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 שפת אמת ויגש תרל"א 

ויגש אליו יהודה. מלשון הודאה והוא כל איש ישראל. שמעתי מאא"ז מו"ר זצלה"ה שנקראו 

ועי"ז יכולין  שהכל ממנו ית' כו'.יהודים על שם שמודין להשי"ת על כל דבר קטן וגדול שיודעין 

ליגש. וזה עצה בכל שעה צר והסתרת פנים לכל איש ישראל. העצה להתבטל לרצון השי"ת 

 ע"י שמברר האדם אצלו שגם בתוך ההסתר יש חיות מרצון השי"ת. וזהו ויגש אליו להשי"ת.

 

 

 פרשה עח פסקה א  -מדרש רבה בראשית 

)איכה ג( חדשים לבקרים רבה אמונתך א"ר שמעון בר )א( ויאמר שלחני כי עלה השחר כתיב 

אבא על שאתה מחדשנו בכל בקר ובקר אנו יודעים שאמונתך רבה להחיות לנו את המתים 

אמר רבי אלכסנדרי ממה שאתה מחדשנו בבוקרן של מלכיות אנו יודעים שאמונתך רבה 

קלסת ושונה אלא לגאלנו ר' חלבו בשם ר' שמואל בר נחמן אמר לעולם אין כת של מעלה מ

 בכל יום בורא הקב"ה כת של מלאכים חדשה והן אומרים שירה חדשה לפניו והולכין להם

 

 

 

 מאמר ב  -מאמרי חדש תשרי  -ספר בני יששכר 

ואחשבה לדעת, דהנה ברכת על נטילת ידים ואשר יצר נתקנו משום שאחר השינה נעשה 

ים רבה אמונתך ]איכה ג כג[, האדם כבריה חדשה וכמשארז"ל בכונת הכתוב חדשים לבקר

שהאדם מפקיד נשמתו וכו' ומחזירה לו וכו', והנה ענין השינה הוא כדי שיתחדש האדם 

ויומשך לו חיות חדש ומוחין זכין, ואמר הרב הקדוש מהר"פ מקארעץ זצוק"ל שבכל הנבראים 

ישינים  יש שינה ואפילו המים ישינים ואם לא יישנו יתקלקלו, רק שהמים יש להם חיות מעט

מעט, הכל )רצ"ל כל הנבראים( כפי חיותו שינתו, והאדם שיש לו חיות מרובה על כל 

ונראה לי הקטן דבעבור זה מצוה  -הנבראים הוא ישן יותר מכולם כדי שיתחדש יותר, ]הגהה 

לישון בשבת גם ביום שינה בשבת תענוג, דבשארי הימים יש לאדם חיות רק מנשמה אחת 

ילה משא"כ בשבת יש לו חיות משתי נשמות צריכין לישן גם ביום, נ"ל[, אזי די לו בשינת הל

כי בשינתו הוא מוסר נפשו לבאר העליון, בסוד ח'דשים ל'בקרים ר'בה ראשי תיבות רח"ל 

 שהיא הבא"ר שהיא בראשי תיבות ב'ידך א'פקיד ר'וחי 

מתחדש עפ"י הדברים הנ"ל יתפרש הפסוק חדשים לבקרים רבה אמונתך, ע"י החידוש ש

 האדם בכל בוקר, עי"ז מתרבה האמונה בהאדם כי יומשך להאדם חיות קדוש יותר:

 

 

 

 פרשת וזאת הברכה  -ספר בית יעקב 

חדשים לבקרים רבה אמונתך )איכה ג', כ"ג(. ירצה שבכל בקר יראה את עצמו כאלו הוא אדם 

אפשר להשיג רק על ידי חדש והיום נולד, ואתמול היה רשע והיום יוכל להיות צדיק, וזה אי 

 אמונה שיאמין בגודל כח התשובה:

 

 


