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בדיוק מה שרציתי!
בפסוקי דזמרא שאנו אומרים בתפילת שחרית, נמצא 

הפסוק "פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון". 

שמי  שנפסק,  עד  גדולה  כך  כל  זה  פסוק  של  חשיבותו 
שלא מכוון בו צריך לחזור ולאמרו בכוונה )כמבואר בשו"ע 

או"ח סי' נ"א ס"ז(.  

ברם, מהי באמת כוונת פסוק זה? 
שהקב''ה  שמשמע  מובנת,  לא  "רצון"  המילה  לכאורה 
נותן לכל אחד את רצונו ותאוותו )כמש"כ רד''ק ומצודות(. 
והדבר תמוה, הרי לא כל אחד מקבל את כל מה שהוא 

רוצה. 
משיגים  שלא  אנשים  הרבה  יש 
מה  לפי  ובפרט  רצונם,  כל  את 
רבה(:  )קהלת  חז''ל  שאומרים 
וחצי  העולם  מן  יוצא  אדם  "אין 
תאוותו בידו, אלא אם יש לו מנה 
רוצה מאתים". אם כן, מהו השבח 
העולם  בורא  את  שמשבחים 

שנותן לכל אדם את רצונו?
מהתורה  'עשה'  מצות  ישנה 
שכל  החיים,  מצבי  בכל  לזכור 
אירוע שקורה לנו, אף זה הנראה 
מ"אבא"  מגיע  ביותר,  שלילי  לנו 
לו  ושיש  מאוד,  אותנו  שאוהב 
את  עלינו  להביא  חיונית  סיבה 

הקושי הזה לטובתנו. 
אדם הזוכר זאת כאשר נקרים לו 
מצות  בכך  מקיים  בחיים,  קשיים 
שכתוב  כמו  דאורייתא,  'עשה' 

)דברים ח( "וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו 
ה' אלוקיך מיסרך". הוא גם מקיים את מצות ה'עשה' של 
חז"ל:  שדורשים  מאדך",  בכל  אלוקיך...  ה'  את  "ואהבת 
"בכל מדה ומדה שהוא מודד לך הוי מודה לו", שאף אם 
ח"ו מגיעים לאדם צרות ואירועי חיים קשים, מצוה עליו 

להרגיש אהבה להשי"ת ואת אהבת השי"ת אליו. 
הזוכה  האדם  אשרי  זו,  מדרשה  המשתמע  כפי  ואכן 
להרגיש את אהבת השי''ת אליו וטובו, עד כדי כך שהוא 
הן  שבוודאי  אמונה  מתוך  הצרות  על  לו  מודה  אפילו 

לטובתו האמיתית, מתנות יקרות ומועילות ביותר. 
המועילים  הטובים,  הרבים  הדברים  לכל  לב  השם  אדם 
כמה  עד  מהם  ורואה  בעולם,  שם  שהשי"ת  והנעימים 
ירגיש את האמת,   - ודואג לטובתנו  הקב"ה אוהב אותנו 
שכל מה שהקב"ה עושה הוא ת-מיד, ובלי יוצא מן הכלל 

– לטובתנו. 
נכונות המשל שהמשיל הגר''א את  יחוש את  אדם כזה 
ודואגת  בו,  מטפלת  שאמו  לפעוט  הזה,  בעולם  מצבנו 

מתוקים.  שירים  לו  ושרה  אותו,  מחבקת  מחסורו,  לכל 
אולם פתאום, אמו משנה את הנהגתה בצורה המעוררת 
לו  נותנת  או  אותו  רוחצת  היא  לתינוק:  גדול  תימהון 
מדוע  לאמא?!  קרה  "מה  בוכה,  התינוק  מרות.  תרופות 

היא נהפכה להיות כל כך אכזרית?!"
שיש  החישובים  את  להבין  אפשרות  כעת  אין  לתינוק 
לאמו במעשיה; אולם כאשר יגדל, הוא יכיר בטובתה, ואף 

יבין שעליו להודות לה על כל מה שעשתה למענו. 
בידינו להשיג את עומק מחשבותיו  כך אנחנו, אף שאין 
ית', מוטל עלינו להגיע להכרה במידת טובו ית' עד שנבין 

שכל מה שהוא עושה הוא לטובתנו האמיתית הנצחית. 
זו כוונת הפסוק, "משביע לכל חי 

רצון": 
יגדל,  שכאשר  פעוט,  אותו  כמו 
תמיד  עשתה  שאימו  יכיר  הוא 
למענו לא רק מה ש"טוב" בשבילו, 
אלא בדיוק מה שהוא בעצמו היה 
נכונה  הכרה  לו  הייתה  אם  רוצה 
העולם.  של  האמיתית  במציאות 
כמו כן, השי"ת נותן לכל אחד בכל 
 – רצונו  את  בדיוק  חייו,  של  רגע 
מושלמת  תמונה  לו  הייתה  אילו 
ואמיתית של מציאות החיים. כל 
על  אחורה  יסתכל  כאשר  אחד, 
כל אירועי חייו מהמבט של עולם 
כל  על  להקב"ה  יודה  האמת, 
ביותר,  אפילו הקשים  חייו  אירועי 
מה  בדיוק  זה  רבה!  "תודה  ויגיד: 
– רק בשעת מעשה לא  שרציתי! 
הכרתי באופן מושלם את המשמעות של כל מה שקורה 

בעולם".
קדושה  פורים,  לוי",  "קדושת  דברי  )ראה  האמור,  לפי 
רביעית(, מתבהר ביאור חדש לחיוב "לבסומי בפוריא עד 
דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי". המצוה היא להגיע 
פוסק,  ה' הבלתי  בטוב  בהירה מוחשית  בפורים להכרה 
כמו שראינו והרגשנו בימי מרדכי ואסתר, שכל המזימות 

הרעות הביאו בעצמן לטובתנו הגדולה. 
הרעים  הדברים  שבין  להרגיש  עלינו  זו  הכרה  מתוך 
הדברים  ובין  המן',  'ארור  בכלל  שהם  בעולם,  שקורים 
מאבא  מגיע  הכל  מרדכי',  'ברוך  בכלל  שהם  הטובים, 
שלא  נפלאה  לטובה  מביא  והכל  מאד,  אותנו  שאוהב 
נודה  בסוף  אולם   - הזה  בעולם  בגלוי  רואים  אנו  תמיד 
לבורא העולם על הכל, ונגיד לו מתוך לב גדוש באהבה 

ובהכרת טובה: 
"תודה רבה, בורא עולם! זה בדיוק מה שרציתי!" 

)מעובד ע"פ הספר הנפלא "שערי אהבה". ניתן להשיג בחנויות הספרים 

המובחרות, או בירושלים - גאולה, טל' 02-5803154(.

"משנכנס אדר מרבין בשמחה" - 
לכבוד חודש אדר שהגיע לפתחנו, הבאנו לפניכם 

10 סיבות מדוע ההודיה לה' מביאה לשמחה. 
טעמו וראו כי טוב ה'!

כל  עינינו לראות את  לה' פוקחת את  א. ההודיה 
ה'  והנפלאות שעושה  הטובות, החסדים, הניסים 

עמנו וגורמת לנו להיות שמחים בחלקנו.
כשיהודי  עולם.  לבורא  אותנו  מקרבת  ההודיה  ב. 
יותר  ואין דבר  מודה לה' הוא מתחבר ודבק בה', 

משמח מזה.
ועכשיו",  ל"כאן  האדם  את  מחברת  ההודיה  ג. 
'מה  כגון  שווא  ומחשבות  דאגות  ממנו  מסירה 

הייתי יכול לעשות' או 'איפה הייתי יכול להיות'...
בעיניו  שנראה  מה  על  גם  לה'  מודה  כשאדם  ד. 
כ'רע' הוא מחדיר אמונה בליבו , אמונה בהשגחת 

ה' המביאה לשמחה כי הכל לטובתו.
ומודה  הצרה  בתוך  הרחבות  מוצא  כשיהודי  ה. 
עליהן, הוא לפתע מגלה שהמצב בעצם לא כל כך 

נורא... )ויש הרבה על מה לשמוח ולהודות(
ו. ההודיה לה' מחדירה בליבנו את ההכרה שהכל 
ממנו ית', ומביאה לענווה. כשיהודי מרגיש בליבו 
כי 'לא מגיע לו כלום' ממילא הוא שמח יותר בכל 

מצבי חייו.
ולהתפעלות.  להתחדשות  גורמת  לה'  ההודיה  ז. 
כשאדם מודה לה' גם על הדברים בחייו שלכאורה 
שגם  מגלה  הוא  ורגילים-  כטבעיים  בעיניו  נראים 
הם לא מובנים מאליהם, וההודיה עליהם מביאה 

אותו לתחושת התחדשות ושמחה.
התסכול,  את  מהאדם  מסלקת  לה'  ההודיה  ח. 
ומנוחת  שלווה  עליו  ומשרה  והעצבות  המרמור 

הנפש.
האדם  את  מביאה  חסדיו  כל  על  לה'  ההודיה  ט. 
מהמרדף  אותו  ועוצרת  ההסתפקות,  למידת 
התמידי אחר התענוגים, התאוות וחמדות העוה"ז.
וכשיהודי  הספקות",  כהתרת  שמחה  "אין  י. 
כל הספיקות  את  למעשה מבטל  הוא  לה'  מודה 
מליבו בכך שאומר: 'תודה ה', אין לי ספק כי הכל 

לטובתי!'
את  ולהגביר  להגדיל  זה  בחודש  שנזכה  רצון  יהי 
ההודיה לבוראנו, וממילא נמלא את ליבנו בשמחה 
נפלאה - עד שישמחנו השי"ת בשמחתו האמיתית 

בביאת גואל צדק ובבניין ביהמ"ק בב"א. 

הודיה זו שמחה
מדוע ההודיה לה' מביאה לשמחה?

כתב ה"מאור ושמש" )דברים, פר' ניצבים(: " ... ומי שמכיר טובת ה', ויודע כי כל אשר חונן 
אותו הם מותרות, ואין ראוי לו מפאת מעשיו הטובים - צדקתו עומדת לעד לצאצאי מעיו, 

ולכל העולם..."

וורט של הודיה

עלון התחזקות חודשי בענייני השבח וההודאה לבורא עולם

"קול תודה" לנשים בעברית, אנגלית, אידיש וצרפתית: 03-6171180 "קול תודה" - קו ההודיה לה' בעברית, אנגלית ואידיש: 03-6171190

נא לשמור על קדושת הגליון



ניגונו של משיח
סיפורו של ה"מגלה עמוקות"

ציורים: יהושע וייסמן 054-8441131 

לקבלת העלון באנגלית
 KolToda.Eng@gmail.com 

ניתן לקבל את העלון במייל 
בשליחת בקשה ל:

@gmail.comKT6171190

העלון מוקדש ל:
רונן בן תמר לזווה"ג

לע"נ יוסף בן חונצ'ה
לע"נ שלמה בן מנחם
לע"נ גוטה בת יחזקאל

לגאולה שלמה בחסד וברחמים בב"א 

להקדשת גליון
לע"נ או לישועה

ניתן להתקשר לטלפון:

055.6785647
ניתן לשמוע סיפורי ישועה נפלאים 

שארעו לתורמי הגליונות 
בסיפור מס. 141 ב"קול תודה" גברים: 

03.6171190

ה״מגלה  בעל  זצ״ל,  שפירא  נטע  נתן  רבי  על 
עמוקות״,  מסופר, כי כאשר בא בברית הנישואין, ביקש 
חצות,  בשעת  לילה,  בכל  להסתגר  רשות  מאשתו 
תהיה  לא  אחד  לאף  כאשר  השעה,  מחצית  למשך 
 רשות להיכנס אז לחדרו, ואפילו היא לא תעשה זאת.
וכך,  הסכמתה,  את  נתנה  נטע  נתן  רבי  של  אשתו 
במשך כמה שנים, היה רבי נתן נטע מסתגר בחדרו, 
היה  לא  ואיש  בשעת חצות, למשך מחצית השעה, 

נכנס פנימה.
כנפיים  לה  עשתה  נטע  נתן  רבי  של  הנהגתו 
סקרנותם  את  ועוררה  אשתו,  משפחת  בקרב 
לא  הרבנית  של  אחיותיה  המשפחה.  בני  של 
ואילו  שעה,  חצי  אותה  אודות  מלהתעניין  חדלו 
הגיסים, גיסיה של הרבנית, החליטו ביום מן הימים 
לבדוק מנת  על  נטע,  נתן  רבי  של  לחדרו   לחדור 
מה הם מעשיו הכמוסים, אותם הוא מנסה להסתיר 

מעין כל.
בשעה  אדמות.  עלי  האחרונה  צפייתם  זו  היתה 
שלפנות בוקר נמצאו הגיסים מוטלים בתוך הארון, 

ללא רוח חיים...
צער גדול הצטער ה״מגלה עמוקות״. הוא ראה את 
ולאלתר  ידו,  על  באה  עצומה  שתקלה  כמי  עצמו, 
החליט לכפר על כך בגלות, כדין "מכה נפש בשגגה".

במשך חודשים רבים נדד ה״מגלה עמוקות״ ממקום 
למקום, בתנאים לא תנאים, כאשר הוא אינו שוהה 
במקום אחד יותר משלושה ימים, אינו נהנה ממתנת 
 בשר ודם, ונוהג בכל דקדוקי הגלות, כמנהג הצדיקים.

סיפורים מופלאים רבים נקשרו באותה תקופת גלות, 
שקיבל על עצמו ה״מגלה עמוקות״.

מן  וביום  להם,  עברו  חלפו  חודשים  על  חודשים 
הימים באה תקופת הגלות לסיומה. רבי נתן נטע שב 

לביתו. או אז, הרהיבה הרבנית עוז לשואלו: 
״מה היו מעשיך בכל לילה, באותה שעה מסתורית? 
ומדוע גרם הדבר לכך, שכל מי ששהה באותה שעה 

בחדרך, לא נותר בין החיים?״
ורבי נתן נטע שפירא חשף את הסוד:

״באותה שעה, שעת תיקון חצות, הייתי בוכה ומצטער 
כל כך בצער השכינה, עד שהייתי זוכה לשמוע את 
קול הבכי העובר בכל העולם, הבוקע מצרותיהם של 

כל עם ישראל, בכל מקום שהם״.
״קול נורא הוא קול בכי זה״ מל רבי נתן נטע לאשתו, 
שמנעתי  הסיבה,  זו  לסובלו.  אדם  באוזן  כוח  ״ואין 
שאותם  הסיבה,  וזו  לחדרי.  הכניסה  את  מכולם 
וששמעו את הקול, לא עצרו  אנשים, ששהו בארון, 

כוח ומתו״.
עתה היתה בפי הרבנית תמיהה אחרת: 

לאחר,  בחיים  נשאר  זה שאתה  כיצד  הוא,  כך  ״אם 
שאתה שומע בכל לילה את הקול הנורא?!...״

ורבי נתן נטע חייך קלושות ואמר:
״אין זו קושיה כלל, יען אני שומע גם את קול הניגון 
המשיח,  בזמן  לבוא,  לעתיד  יתנגן  אשר  המופלא, 
ההבנה  מן  שינבע  ניגון  ואושר,  שמחה  של  ניגון 
הבהירה, שכל הצרות והקשיים שעברו על עמנו, 

לא היו אלא לטובה...״ 

יהי רצון שנזכה לשמוע ניגון זה במהרה...

)מתוך “דרך עץ החיים”, הרב פנחס ארלנגר שליט”א(

לגברים:  טלמסר: 077.2519672  | לנשים: 055.6789852 או טלמסר: 077.3137119 ארגון "לעולם אודך"

ניתן לתרום לארגון
גם בקו הצדקה של "קהילות": 

 073.2757000
)קוד 8856( וכן במכשירי 
"קהילות" בבתי הכנסת 

)בחיפוש: 'לעולם אודך'(

כמו"כ ניתן לתרום בטל': 

055.6789852
ניתן לתרום לעלון ולהקדישו 
לע"נ או לישועה, או כהודיה 

לה' על חסדיו  
עזרו לנו להמשיך להפיץ 

את אור ההודיה !

חדש !

@gmail.comKT6171190

הצטרפו למנוי אישי
לעלון ”קול תודה“
בתרומה ע“ס 

12.5 ש"ח לחודש

להצטרפות:
055-6789-852

או מנוי לזיכוי הרבים - בתרומה של 50 ש"ח לחודש
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וקבלו מתנות
נפלאות ומחזקות !

בס"ד

עוד שוקולד ועוד וופל - 
כנראה לא חסר לשכנים...

תנו להם מתנה משמחת באמת
פנקס הודיה ואת דיסק השיר החדש "הכל לטובה"

והשמחה תתחיל מפורים ולא תפסק לעולם...

מבצע לפורים ! 
מא'-טו' באדר
במחיר מיוחד
לזיכוי הרבים

משלוח מנות של הודיה

  

לכמויות גדולות ו/או למשלוחים לאיזורים אחרים: 050-4109020 | לכמויות גדולות בבני ברק: 054.8486376

בני ברק רח' רוזנהיים 073.7240443 | רח' ר' עקיבא 052.7657961 | ויז'ניץ  052.7180945 | רח' השומר (לוי יצחק) 054.8409772 | קרית הרצוג  054.8428037 ירושלים 
בר אילן 02.5824598 | ק.צאנז/ק.בלז  053.3117168 | רמות ד  050.4160092 | רמות א  054.8468811 | בית ישראל 050.4109020 | גאולה 054.8492713 או (לגברים 
בלבד)  050.4144244 | הר-נוף  054.8461818 | בית וגן 050.4187444 |  גבעת שאול  052.7674231 |  נוה יעקב 052.7141306 | רמת שלמה 052.7682817 | פסגת זאב 
054.8434258 | גבעת זאב 052.7656704 ביתר גבעה B  פנים מאירים 052.7626133 | גבעה A רח זוויל  052.7695623 | גבעה B אוהב ישראל  052.7148656  צפת 
שכ' מאור החיים 04.6781947  בית שמש  רמת בית שמש ב' 077.3311851 | רמה א' 052.7122942 (אחרי 16:00) | הקריה החרדית  053.3190245 אלעד  ר' מאיר 
052.7173260 | יהודה הנשיא 052.7645939 מודיעין עילית ברכפלד 053.3113783 | קרית ספר 053.3127139 או 08.9741033 | גרין פארק 050.4181808  אשדוד איזור 
ז  רח' בעל הנס  052.7669125 | רובע ח' 08.8640260 | איזור ג' 050.4166933 רחובות 050.4128900  נתיבות ואופקים  052.7659325 רכסים 052.7635667  חיפה שכ' 
הדר 054.8421558 | שכ' סערט ויזניץ  054.8487477 | 053.3170827 קרית אתא (ועכו) 052.7139522  חצור הגלילית 052.7670090 נתניה 09.8331283 פ"ת 050.4139035 
טבריה 052.7143324 יבנאל 052.7146012  באר שבע 052.7683693 תפרח 053.3138502 קרית גת 052.7676478 תל ציון 053.3178348 מגדל העמק 054.8455935 | ערד 

050.4117088 | חדש!! כרמיאל 054.8531274

במוקדים ניתן להשיג חוברת מקבץ עלוני "קול תודה", דיסק ”קול תודה“, חוברת ”שערי הודיה“ ועוד...
להשיג במוקדים ברחבי הארץ או במשלוח בדואר (כ.אשראי): 055.6789852
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