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אהללה 
ה' בחיי...

שפתותיך  תדיר  התודה”.  כ”בעל  שמך  יצא  כבר  היקר.  יוסף  ר’  לך  שלום 
תמיד  תמיד  וציטוטים,  חידושים  שופע  אתה  ותמיד  התודה,  בענין  מרחשות 
סביב ענין ה”תודה”. הייתי רוצה לשמוע ממך, מה בדיוק בוער בך, ומאיפה 

זה התחיל?

כבר מגיל צעיר הבנתי, שאני צריך וחייב להכיר טובה על מה שאני מקבל. אבל 
רק כאשר זכיתי לחזור בתשובה התחלתי להבין באמת למי אני צריך בעצם 

להכיר טובה ותודה... פשוט, להודות על הכל ליוצר הכל... להשם יתברך!

מאז שזכיתי להתקרב לרבינו הקדוש, לברסלב, אני חי את זה יותר ויותר, מרגע 
בכתב  אופן,  ובאיזה  איך  לראות  זה  שלי,  והלימוד  ההתעסקות  עיקר  לרגע. 
ובדיבור, אני יכול להודות יותר ויותר להשם יתברך. וכמובן לעורר זאת גם 

אצל אחרים, להודות לבוראנו על כל הטוב והחסד שהוא משפיע עלינו.

הבנתי שאני יהודי על שם יהודה - הודיה... ותפקיד כל יהודי הוא להכיר טובה 
ולהודות להשם יתברך, כמו שאמרה לאה “הפעם אודה את ה’ על כן קראה 
שמו יהודה“, וכמו לאה צריך להרגיש שאנו מקבלים יותר ממה שמגיע לנו, 
ותמיד להודות על הכל... כי באמת כל חיינו אנו מקבלים מאוצר מתנת חינם 
וכמו שאומר דוד המלך, “כי ממך הכל ומידך נתנו לך“... וכך להרגיש באמת 

- הודיה על כל נשימה!

אני חייב להשם יתברך את חיי, ויש לי המון המון על מה להודות. באמצעות 
מהלך חיי אני ממש מרגיש - את מה שכתוב בספרים: בדידי הוה עובדא!

בדרך  יתברך,  אליו  ולשוב  להתקרב  ההתעוררות  נקודת  אצלי  כשהתחילה 
מופלאה כזאת במקום נידח בלוס אנג’לס, בערב יום כיפור, כשלפתע שמעתי 
את תפילת “כל נדרי“ מחלון פתוח של בית כנסת, אז נזכרתי ב“יהודי“ שבתוכי 

והחלטתי לחזור הביתה...

כתוב בליקוטי מוהר“ן שכמה שהאדם זוכה לפעול “סלח נא“ ביום כיפור כך 
זוכה לקדושת חנוכה. ובכן כשנחתתי בארץ זה היה חנוכה, וכמו שלא  הוא 
ידעתי אז שהיה יום הכיפורים כך גם לא ידעתי עכשיו שזה חנוכה. עד שהגעתי 
באותו לילה לכותל המערבי באשמורת הבוקר, ואני עומד שם איך שאני לבוש, 
ועליה מהבהב עדיין הנר  גדולה  ואני מבחין שמימיני עומדת חנוכיית ברזל 

השמיני... 

זאת חנוכה! “מיין פייערל וועט טלוען ביז משיח וועט קומען... האש שלי 
תוקד עד ביאת המשיח!“

החיים שלי מגלים לי את מה שכתוב בספר... “אז אמרתי הנה באתי במגילת 
גם בענין של התודה. בעלי תשובה באים ממקומות  וכך  ספר כתוב עלי“... 
ותהפוכות  המשברים  הנסיונות,  כל  עם  מאוד,  ומגושמים  נמוכים  רחוקים, 

החיים. לכן התודה של בעלי תשובה היא עמוקה מאוד.

ולכן גם יש לי רצון עז וכיסופים גדולים, לקדם את זה, להפיץ את אור התודה... 
עוד ועוד להוסיף תודה על תודה... להודות ולהודות יותר ויותר כל הזמן בכל 

מקום. ובעיקר להודות על הזכות הנפלאה להודות על כל הנפלאות...

כך חשוב  בענין התודה? למה אתה מרגיש שכל  לך  בוער  כך  כל  מה באמת 
להפיץ דוקא את הענין של התודה?

“כ הרבה בעיות, בעיות קיומיות ממש, סכנת 

תודה

מהדורה ראשונה, כ"ב תמוז תשס"ה
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תודה
זה הספר תודה ידבר

הלבבות לעורר… הגאולה למהר…

עדי יבוא ינון וישמח הר ציון

בקרוב בימינו.

*

נכתב ונערך בסייעתא דשמיא

בחמלת ה' עלי

יוסף דוד סוקר

פעיה"ק ירושלים תובב"א

כ''ד אייר תשס''ט

תודה
זה הספר תודה ידבר

הלבבות לעורר… הגאולה למהר…

עדי יבוא ינון וישמח הר ציון

בקרוב בימינו.

*

נכתב ונערך בסייעתא דשמיא

בחמלת ה' עלי

יוסף דוד סוקר

פעיה"ק ירושלים תובב"א

כ''ח שבט תשע''ז

התודה
התודה = מנחה חדשה

* *
*
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כ''ד אייר תשס''ט

"חי חי הוא יודך כמוני היום אב לבנים יודיע אל אמתך"
  )ישעיהו לח, יט(

לבני האהובים
בן ציון ובנימין

נרם יאיר

*
לע"נ הורי היקרים

זאב בן יוסף הכהן
י' אלול תשל''ד

נעמי בת יוסף
ו' כסלו תשס''ו 

זכרונם לברכה לחיי העולם הבא
*
©

כל הזכויות שמורות
הוצאת "קרן אורה"
טל. 02-6260086

joseph@ravtoda.org
www.ravtoda.org

*
הפצה ראשית-ספרי ברסלב
מאה שערים,110 ירושלים

02-6286823

יוסף סוקר
אולפן התודה

*
תודה לכל העוזרים והמסייעים
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*
תודה לכל העוזרים והמסייעים 

"יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם" 
)תהלים ק"ז(

"כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין 

עולם הבא"… )ליקוטי מוהר"ן ד'(

*   *   *

"טוב לאדם להרגיל את עצמו שיוכל להחיות את עצמו עם איזה 

לעורר  כח  לו  ויש  מאד  מאד  וגבוה  גדול  דבר  הוא  ניגון  כי  ניגון 

ולהמשיך את לב האדם לה' יתברך"… )שיחות הר"ן, רע"ג(

*   *   *

יש אלוקים שליט בארץ  כי  "גם אודיע לכם חדשות מעתה. דעו 

בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, חי לעד וקיים לנצח,

ישתבח שמו לעד". )מכתבי מוהרנ"ת ג'(
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המלצת הרה"ג רבי בן ציון גוטפרב שליט"א
ר"מ ישיבת "המתמידים", ירושלים עיה"ק תובב"א
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"הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו,

יאמרו גאולי ה' אשר גאלם מיד צר" )תהלים ק"ז(

*   *   *

"לשמע בקול תודה ולספר כל נפלאותיך" )תהלים כ"ו(

"עיקר ההודאה היא מה שאוכל לספר נפלאותיך, 

שע"י כך יראו בני-אדם את גדולת ה' " )המלבי"ם(

*   *   *

"לא כל מי שרוצה לאמר שירה אומר, אלא כל מי שנעשה לו נס. 

וכל מי שנעשה לו נס ואומר שירה בידוע שמוחלין לו כל עוונותיו 

ונעשה בריה חדשה". )ילקוט שמעוני, שופטים ס'(

*   *   *

"והעיקר – שיהיו הדברים בעיניך בכל יום ויום כחדשים, ותתחיל 

דבר  משום  ושלום,  חס  בדעתך,  תיפול  ואל  מחדש,  פעם  בכל 

שבעולם, רק בכל שעה ושעה תהיה בעיניך כבריה חדשה ממש, 

אז תשכיל ותצליח את דרכך" )מכתבי מוהרנ"ת ה'(
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בס"ד

ראש חודש כסליו ה'תשע"ז

לקראת ימי החנוכה – ימי ההודאה...

אל כבוד ידידי, מזכה הרבים

העוסק בגילוי, לעצמו ולאחרים, תורת סוד התודה ההודאה...

ר' יוסף דוד הכהן סוקר הי"ו

אשריך! מה טוב חלקך!

והחשת  להבאת  ביותר  בגילויו של אחד המפתחות החשובים  אתה מתעסק 
הגאולה הפרטית והכללית, מפתח: התודה וההודאה והכרת הטוב...

אעתיק לפניך קטע אחד קטן, בו יתבאר החשיבות הגדולה שבדבריך, מתוך 
ספרי 'הסוד הגלוי'

ן ּתֹוָדה, ְועֹוד ּתֹוָדה, ְוׁשּוב ּתֹוָדה! ּתֵ

יל ֶאת ַעְצְמָך ַלֲחֹזר ָעֶליָה  ְתִחיל ְלַהְרּגִ ה ַאַחת, ִאם ּתַ ִמּלָ ה ָעְצָמה ֵיׁש ּבְ ַח ְוַכּמָ ה ּכֹ ּמָ ּכַ
ׁשּוב ָוׁשּוב: ּתֹוָדה!!!

ֶצה.  ֶצה ֶאל ַהּקָ ָך ִמן ַהּקָ ּלְ י ַהּיֹום-יֹום ׁשֶ ל ַחּיֵ ל ָאְפָים ׁשֶ ּנֹות ֶאת ּכָ ָך ְלׁשַ יָכְלּתְ ע ְלָך, ּבִ ּדַ
י ַהּיֹום-יֹום  ַחּיֵ ׁש ּבְ ּיֵ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ ֶקט. ְרׁשֹם ְלָפֶניָך ֶאת ּכָ ל ׁשֶ ּקֹות ׁשֶ ה ּדַ ּמָ ַקח ְלָך ּכַ
ָך ָלֵתת  יָכְלּתְ ּבִ יׁש ׁשֶ ה ַמְרּגִ ֲעֵליֶהם ַאּתָ יֹוֵתר, ׁשֶ ים ּוְזִעיִרים ּבְ ם ִאם ֵהם ְקַטּנִ ָך, ּגַ ּלְ ׁשֶ
ּוְפָרט  ָרט  ּפְ ל  ּכָ ַעל  'ּתֹוָדה'.  ֲעֵליֶהם  לֹוַמר  ְוַהְתֵחל  ַהְיקּום,  ּוַמְנִהיג  ְלבֹוֵרא  ּתֹוָדה 
ַרת  ל ַהּכָ ה ׁשֶ ה ֲעֻמּקָ ׁשָ ִניִמית ְוַהְרּגָ ָצאָת - ֱאֹמר 'ּתֹוָדה' ִמּתֹוְך ָעְצָמה ּפְ ּמָ ֵמֵאּלּו ׁשֶ
ּוּון ַהִחּיּוִבי  ָך ַלּכִ ּלְ ּיֹות ׁשֶ ה ֵמִסיט ֶאת ָהֵאֶנְרּגִ ַאּתָ ֶרַגע ׁשֶ ּבֹו ּבָ ַכח ִלְראֹות, ׁשֶ ּוָ ַהּטֹוב. ּתִ

קֹום ַהִחּיּוִבי. ִטים ַלּמָ בֹוֶתיָך ְוִרְגׁשֹוֶתיָך ֻמּסָ ם ַמְחׁשְ ל ּתֹוָדה ְוהֹוָדָאה - ּגַ ׁשֶ

ֶרַגע  ו, ּבָ ָך. ֵמַעְכׁשָ ּלְ ָעיֹות ׁשֶ ּבְ ֵאין ְלָך, ּבַ ה ׁשֶ ּמֶ ד ּבַ ו אּוַלי ָהִייָת ָרִגיל ְלִהְתַמּקֵ ַעד ַעְכׁשָ
ה  ה ָיכֹול ָלֵתת ּתֹוָדה, ַאּתָ ֲעֵליֶהם ַאּתָ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ יָך ֶאת ּכָ ַחּיֶ ׂש ּבְ ֶהְחַלְטּתָ ְלַחּפֵ ׁשֶ
ָבר  ּדָ ל  ּכָ ַעל  ּתֹוָדה  ָלֵתת  ַמְתִחיל  ה  ַאּתָ ַהִחּיּוִבי.  ּוּון  ּכִ ּבַ ַאֵחר,  ִכּוּון  ּבְ ִנְמָצא  ָבר  ּכְ

ה טֹוָבה. ׁשָ ַהּגֹוֵרם ְלָך ַהְרּגָ
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ַח! ְפּתֵ ַרת ַהּטֹוב ִהיא ַהּמַ ַהּכָ

ָך, ְלָעִתיד טֹוב יֹוֵתר. ְרּכְ ה ְלַהְצָלַחת ּדַ ה 'ּתֹוָדה' ִהיא ָהֲעֻרּבָ ּלָ ַהּמִ

ה רֹוֶצה ּבֹו ּוְמֻעְנָין ּבֹו  ַאּתָ ָבר נֹוָסף ׁשֶ ָך ׁשּום ּדָ ּלְ י ַהּיֹום-יֹום ׁשֶ ֹלא ּתּוַכל ְלַהְכִניס ְלַחּיֵ
ל אֹוָתם  ב, ַעל ּכָ י ַהּלֵ ֲעַמּקֵ ה ִלְהיֹות ֲאִסיר ּתֹוָדה, ִמּמַ ִחּלָ יל ֶאת ַעְצְמָך ּתְ ְרּגִ ִאם ֹלא ּתַ

ָך! ּלְ י ַהּיֹום-יֹום ׁשֶ ָבר ִהְכִניס ְלָך ְלַחּיֵ ַהּבֹוֵרא ּוַמְנִהיג ַהְיקּום ּכְ ָבִרים ׁשֶ ַהּדְ

ָכל יֹום ָויֹום, ִלְהיֹות ֵמֵאּלּו  יל ֶאת ַעְצְמָך, ּבְ ן, ֵמֶרַגע זֶה ְוֵאיָלְך ַהְתֵחל ְלַהְרּגִ כִאם ּכֵ
עּוִטים  ָבִרים ַהּפְ ם ַעל ַהּדְ ו. ּגַ ָבר ַעְכׁשָ ׁש ָלֶהם ּכְ ּיֵ ֶ ל ַמה ּשׁ ֵהם ֲאִסיֵרי ּתֹוָדה ַעל ּכָ ׁשֶ
ּתֹוָדה.  ה  ּלָ ַהּמִ ָך  ִלּבְ י  ֲעַמּקֵ ִמּמַ ְפֹרץ  ּתִ ׁשֶ ה  ֲעׂשֵ ַהּטֹוב.  ַרת  ַהּכָ ּבְ א  ִהְתַמּלֵ יֹוֵתר  ּבְ
י  ַחּיֵ ּבְ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ַעל  ּוְלִהְתּבֹוֵנן  ל  ּכֵ ּוְלִהְסּתַ ִלְראֹות  ְך,  ּכָ ְלִהְתַנֵהג  ְתִחיל  ּתַ ּוְכׁשֶ
ַמְתִחילֹות  בֹוֶתיָך  ְחׁשְ ּמַ ׁשֶ ְלַגּלֹות  ע  ְפּתַ ּתֻ ַהּטֹוב,  ַרת  ַהּכָ ִמּתֹוְך  ָך  ּלְ ׁשֶ ַהּיֹום-יֹום 
יר  ה ָצִריְך ְלַהּכִ ם ֲעֵליֶהם ַאּתָ ּגַ ים ּוְגדֹוִלים, ׁשֶ ָבִרים, ְקַטּנִ ְלַהְזִרים ֵאֶליָך עֹוד ָועֹוד ּדְ

טֹוָבה...

ְוִתְרֶאה  טֹוָבה,  יר  ְלַהּכִ ְתִחיל  ּתַ  - ָך  ּלְ ׁשֶ ַהֵחֶלק  ֶאת  ְתִחיל  ּתַ ה  ַאּתָ ָקִדיָמה! 
ְלָהִניַע  ַמְתִחיל  ַהְיקּום,  ּוַמְנִהיג  ַהּבֹוֵרא  ית,  ֵראׁשִ ּבְ יֹוֵצר  ַבע  ּקָ ׁשֶ נֹון  ְנּגָ ַהּמַ ֵאיְך 
ָבִרים  ּדְ ַעל  ַהּטֹוב,  ַרת  ַהּכָ ל  ׁשֶ נֹוָסִפים  ְרָגׁשֹות  ָרִטית.  ַהּפְ ָחה  ּגָ ַהַהׁשְ י  ּלֵ ְלּגַ ּגַ ֶאת 
ַעל  ֵעל"  ּנָ "ּתִ ׁשֶ ֶרַגע  ּבָ ֵעֶבר.  ל  ִמּכָ ֵאֶליָך  זֹוְרִמים  ָלֵכן,  ֹקֶדם  ְבּתָ  ָחׁשַ ֹלא  ָלל  ּכְ ׁשֶ
ֵאֶליָך! ִלְזֹרם  ַיְתִחיל  ַהּטֹוב   - ַהּטֹוב'  ַרת  'ַהּכָ מֹו  ּשְׁ ׁשֶ ַהזֶּה  ְפָלא  ַהּנִ קֹום  ַהּמָ

*   *   *
למען  והרחבה  בריאות  מתוך  חוצה  מעיינותיך  להפיץ  שתצליח  רצון  יהי 
ברחמים  צדק  הגואל  ביאת  עדי  עולם  באי  כל  בפיות  והודאה  תודה  הרבות 
וההודאה התודה  אור  בשלמות  כולו  העולם  כל  את  להאיר  ובתחנונים 

בברכה לבבית

ברוך מרדכי

מוטה פראנק
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דברים היוצאים מן הלב 

בחסדי  כאשר  לקיומי  אמיתי  טעם  הרגשתי  בחיי  לראשונה 
ה' יתברך קיבלתי את החיים במתנה לאחר שניצלתי ממות 

והבנתי שיש דרך לשלם עבור המתנה היקרה מכל...
דרך התודה.

יהודי להיות  והמקומות,  הזמנים  בכל  להודות  השתדלתי 
על שם יהודה – הודיה.

"אין לישראל ממה שישלמו לקב"ה אלא הודיה בלבד על כל 
הטובה שהוא עושה עמהם"‘ )מדרש תהלים קיח(   

" יספרו  תהילתי   לי  יצרתי  זו  עם   " נוצרנו  כך   ולשם  
הגדול  לשמו  ולהלל  להודות  נוצרנו  לכך  "כי  מג(.  )ישעיהו 
בזה  עוסק  שהאדם  מה  וכפי  עת...  ובכל  יום  בכל  יתברך 
בחייו  להודות ולהלל לשמו יתברך תמיד כן יזכה לעולם הבא 
הבא"  עולם  עיקר שעשוע   שזה  והלל  בהודאה  בזה  לעסוק 

)עלים לתרופה תמה(
"כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך" .

תקותי ותפילתי שיתקבל חיבורי בשמחה ורצון לחבר אותנו 
נצח  לחיי  שלמה,  וגאולה  קרובה  לישועה  והודאה,  לתודה 

ושעשועי עולם הבא.   תודה.     
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מזמור לתודה )תהלים ק'(
"מזמור לתודה הריעו לה' כל הארץ

עבדו את ה' בשמחה, בואו לפניו ברננה.
דעו כי ה' הוא אלוקים הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן 

מרעיתו.
בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו 

שמו.
כי טוב ה' לעולם חסדו ועד דור ודור אמונתו".

*   *   *
לאמרו  יש  לתודה  "מזמור   – ט'(  סעיף  נ"א,  )סימן   – ערוך  בשלחן 

בנגינה, שכל השירות עתידות להיבטל חוץ ממזמור לתודה".

*   *   *
במדרש רבה ויקרא, אמור כ"ז – "לעתיד לבוא כל הקרבנות בטלין 

וקרבן תודה אינה בטלה לעולם, כל ההודיות בטלין והודיות תודה 

אינה בטלה לעולם".
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תנא דבי אליהו )זוטא ו’(: "אמר לו הקב"ה למשה, הריני מודיעך 

מקצת מדותי. כשאני רואה בני-אדם, אף על-פי שאין בהם תהילה 

ולא במעשי  ידיהם  טובים לא במעשה  ומעשים  תורה  ושבח של 

אבותיהם… אלא רק בשביל שהם עומדין ומודין ומברכין ומשבחין 

ומרבין תחנונים לפני, אני נזקק להם וכופל להם מזונותיהם שנאמר 

– )תהלים ק"ב( – "פנה אל תפילת הערער ולא בזה את תפילתם, 

תכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יהלל יה"…

*   *   *

במדרש שוחר טוב על מזמור לתודה – "עבדו את ה' בשמחה… 

עליון  לאלוקים  כי  לבך שמח  יהא  ומתפלל  עומד  בשעה שאתה 

אתה עובד"

*   *   *

שלא  יום  "אין   – לתודה  למזמור  בהקדמה  יעקב",  "בית  בסידור 

נעשה בו נס, ואין בעל הנס מכיר בנסו… ביחוד אנו, שה פזורה בין 

דובים וזאבים, חייבים להודות תדיר…"
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אקדמות מילין…
פותחין בכבוד אכסניא…

בית המדרש דחסידי ברסלב "אור הנעלם" וכולל "תורת הנחל", 

שבחסדי ה' ית' אני זוכה להסתופף בצילם זה שנים ארוכות, 

כן ירבו…

*   *   *

תודת לבי לאחי ורעי, חברי היקרים והאהובים,

על עידודם ושמחתם בי… 

"יוסף ה' עליכם, עליכם ועל בניכם. ברוכים אתם לה'…"

*   *   *
חיבור זה היה למראה עיניהם של כמה תלמידי חכמים שעברו

בין בתריו, העירו והאירו וברכו על המוגמר. 

תודתי להם ותהא משכורתם שלמה מעם ה'.

*   *   *
ומראי-מקומות לקיים   יכולתי להביא מקורות  השתדלתי כמיטב 

"כל האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם" )מגילה ט"ו.( 

כן יהי רצון…
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אקדמות מילין…
פותחין בכבוד אכסניא…

בית המדרש דחסידי ברסלב "אור הנעלם" וכולל "תורת הנחל", 

שבחסדי ה' ית' אני זוכה להסתופף בצילם זה שנים ארוכות, 

כן ירבו…

*   *   *

תודת לבי לאחי ורעי, חברי היקרים והאהובים,

על עידודם ושמחתם בי… 

"יוסף ה' עליכם, עליכם ועל בניכם. ברוכים אתם לה'…"

*   *   *
חיבור זה היה למראה עיניהם של כמה תלמידי חכמים שעברו

בין בתריו, העירו והאירו וברכו על המוגמר. 

תודתי להם ותהא משכורתם שלמה מעם ה'.

*   *   *
"כל  ומראי-מקומות לקיים   יכולתי להביא מקורות  השתדלתי כמיטב 

האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם" )מגילה ט"ו.( כן יהי רצון…

לב יהודי…

לב יהודי עורה הקיצה

קום ישן ושוב אל ה' אלוקיך

והישן נתעורר משנתו

והיה רואה אור הגאולה זורח על ראשו…

                                                                      )משבחי הבעש"ט( 

ברצף  אחרית  ועד  מראשית  נכתב  באהבה  לפניכם  המוגש  זה  חיבור 

כדי  ארצה…  מוצב  כסולם  שלב  שלב  דף,  דף  מילה,  מילה   – פנימי 

לעלות  ורצוי  ראוי  תועלת,  וגם  שמחה  הנאה,  טוב,  לקח  ממנו  להפיק 

ולקרוא בו כסדר… תודה.

*   *   *
בין השורות והפרקים שילבתי נקודות אישיות וזכרונות חיים אשר על 

התודה מעידים והודאה מזכירים. 

מעט המלמד על הכלל…

טיפות מים התודה הגדול שאין לו סוף…

"כל הנחלים הולכים אל הים… והים איננו מלא"

*   *   *
מובא בשם הרוקח כי טוב לאדם לרמוז את שמו בשם ספרו… 

שם בגימ. ספר 
יוסף דוד בן זאב ונעמי )עם התיבות והכולל( = תודה

כתוב בגמרא )קידושין ל':( – "שלושה שותפין הן באדם – 
הקב"ה ואביו ואמו"… 

בזה הספר אני אומר להם "תודה".

*   *   *
בצאתי אפרוש כפי ואודה לה' יתברך ששם חלקי מיושבי בית המדרש. 

יהי רצון שיפוצו מעיינות התודה חוצה…

"ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".
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שמחתי באומרים לי בית ה' נלך… 
)תהלים קכ"ב(

אני?...  מדוע  זכיתי?...  במה   – ושאלתי  תהיתי  זאת  ועם  שמחתי 

וכאן ראוי להזכיר את  זכות אבות  לי  "אחד מעיר"… אולי עמדה 

סבי מצד אמי, יוסף בן דוד פרומוביץ' הי"ד, שעמל שנים ארוכות 

לאור  להוציא  הספיק  ואף  הבבלי  התלמוד  את  ולתרגם  לפרש 

את מסכת ברכות לפני שהוא ושארית עמלו אבדו ונשרפו באש 

המלחמה.

אולי עמדה לי זכות אבי, זאב בן יוסף הכהן סקורצקי ז"ל, שהיה 

מקדים שלום לכל אדם, אוהב את הבריות ומשמחן, ובעת דברי 

עולם  בני  מי הם  נזכר במעשה אליהו שנתבקש להראות  אני  בו 

הבא והצביע על שני בדחנים שהיו שמחים ומשמחים בני אדם… 

)תענית כב.(
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החיים  תכלית  אחר  וחיפושי  בקשתי  זכות  גם  לי  עמדה  אולי 

רחוקות  ליבשות  ונדדתי  שונות  בארצות  נסעתי  ומשמעותם… 

מסיבות  מיני  בכל  ולבלות,  לרקוד  חדש…  מה  מקרוב  לראות 

לכלום.  הצטרף  לא  דבר  שום  וקרניבלים…  פסטיבלים  וחגיגות, 

כבועה.  ומתפוצץ  מתנפח  עובר,  חולף  ומתפרק,  ריק  היה  הכל 

ולהחזיק  לתפוש  רציתי  פנימה.  ואני שאפתי  החוצה  זרמו  החיים 

שיישאר לי משהו ביד – אך הכל נמס ונזל בין האצבעות. חייתי 

את הרגע וטבעתי בתוכו. בתוך המערבולת הייתי מוקף ומסונוור 

בזרקורי זוהר מזויף ואושר מלאכותי. הגוף היה מואר אך הנשמה 

גיששה באפילה, בוכה במסתרים. נחשבתי להצלחה אך לא ידעתי 

את נפשי מרוב אכזבה.

החיים עמדו להיגמר לפני שהתחילו ויום אחד הרגשתי שמיציתי 

את עצמי וסיימתי את חלקי, שבעצם אין לי בשביל מה לחיות אלא 

כדי לחזור על מה שכבר עשיתי ושאלתי את עצמי – 

בשביל מה?... בשביל מה באתי לעולם?... מדוע אני חי?... 

לאן אני הולך?...
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השאלות נתנו לי את התשובה והחזירו אותי הביתה… 

אל האמת. 

"ברוך הוא אלקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו 

תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו".

"נשמת כל חי תברך את שמך…" תפילת השבת חוזרת ומהדהדת 

בקרבי בבואי לכתוב שורות אלה על שמחת החזרה אל מקורות 

האמת, אל מעיינות התורה ומצוותיה.

קטונתי וקטנו המלים מלתאר את הרגשות והתחושות של השיבה 

והתשובה, ההתפקחות וההתחדשות. כדברי ברכת השיר… "ואילו 

שבח  ושפתותינו  גליו  כהמון  רנה  ולשוננו  כים  שירה  מלא  פינו 

כמרחבי רקיע ועינינו מאירות כשמש וכירח וידינו פרושות כנשרי 

שמים ורגלינו קלות כאילות אין אנחנו מספיקים להודות לך"…

בשירת חיינו אנו יכולים וצריכים להודות, להלל ולשבח את בורא 

העולם שנתן לנו חיים. 

"כל הנשמה תהלל יה" על כל נשימה ונשימה. כל הזמן.

טוב…  כל  שגמלני  למי  בשמחה  מודה  אני  הטוב  הכרת  מתוך 

ה'  את  "עבדו  ישראל  זמירות  נעים  דברי  בנו  שיתקיימו  ומבקש 

בשמחה באו לפניו ברננה". )תהלים ק'(.
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הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא… 
)מלאכי ג'(

נולדתי בחיפה, בכ"ב תמוז תש"ה, וגדלתי על הכרמל בבית 

חילוני שהמסורת ביקרה בו פעמיים בשנה: בערב יום כיפור 

הלכנו אליה, לעמוד מחוץ לבית הכנסת ולשמוע מבעד לחלון 

את תפילת "כל נדרי"… ובפסח היא באה אלינו בליל הסדר. 

בהיותי ילד תמיד ציפיתי לרגע שיגידו לי ללכת לפתוח את 

הדלת לכבוד אליהו הנביא, זה היה עבורי העניין החשוב ביותר 

בכל הערב. הייתי עומד בפתח וקורא – בוא אליהו, בוא!... 

אם  לראות  אליהו,  של  בכוסו  ומתבונן  יושב  הייתי  כך  אחר 

כבר ניכר ששתה מהיין… לחיים.

כעבור שנים רבות "נפגשנו" שוב, כאשר גרתי בלוס-אנג'לס 

ועסקתי שם בהוליווד, בעולם הבמה והמסך. חיי היו רחוקים 

הן מהבית והן מהמסורת וערב אחד כאשר עצרתי על חוף הים 

להתבונן בשקיעה, שמעתי להפתעתי מאחורי – מבעד לחלון 

בית-הכנסת "אהבת ישראל" – את תפילת "כל נדרי"…
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היה זה ערב יום כיפור ואני לא ידעתי… 

לא ידעתי את היום ולא ידעתי את המקום… 

עד ששמעתי… שמעתי ונזכרתי… נזכרתי ב"כל נדרי"… 

עמדתי שם שעה ארוכה, פני אל הים ובעיני דמעות. 

משם התחלתי לחזור… והדרך נמשכת עד היום. 

ברוך השם שהחייני וקיימני והגיעני לזמן הזה.

להצגה  שכתב  לשיר  להאזין  חבר  ע"י  נתבקשתי  תקופה  באותה 

חדשה וכך, בשעת לילה מאוחרת על פני האוטוסטראדה המהירה, 

על  דיברו  שלהפתעתי  השיר  מילות  לליבי  וחדרו  באזני  נקלטו 

אחרית הימים וקראו – בוא אליהו, בוא!... 

שוב נזכרתי בימים הרחוקים, בימי הילדות…

היה זה כנראה הזמן המתאים לחזור אחורנית… להאיט את מכונית 

קריירה  של  המטורפים  מהכבישים  לצאת   – כיוון  ולשנות  חיי 

אני  מה  נפש  חשבון  ולעשות  לחשוב  התחלתי  וכו'.  והצלחה 

מחפש ומדוע אני שם. אליהו הנביא הביא אותי בסערה להתבונן 

ולהסתכל השמימה. עברו שבועות וחדשים של ספיקות ולבטים 

ולבסוף הגעתי למסקנה – עלי לחזור, לחזור הביתה.
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"הנה  החלומות…  בעיר  שם  שנשאר  לחברי  מכתב  כתבתי  זמן  כעבור 

הגעתי – אני כאן! עוד "תינוק שנשבה" – ונגאל! עוד עבד לאדון עולם, 

עוד חייל בצבא השם. בקיצור ולעניין – עוד יהודי למניין… בחסדי השם 

ובמזל-טוב התחלתי לחיות מחדש. 

בוא ואספר לך איך זה התחיל… איך לילה אחד, אור לכ"ח שבט תשמ"ב, 

בין מוצאי שבת ושחר יום ראשון, ישבתי ליד שולחן עבודתי והרהרתי… 

לבין עצמו… בחיים בכלל  בינו  כך סתם כפי שאדם מהרהר לפעמים 

ובחיי בפרט… מה עוד אני רוצה לעשות ולהשיג… אותה תקופה גרנו 

בכפר קטן ושקט, בבית נאה עם גג רעפים אדום ודשא ירוק במרחק 

בצבעים  אידיליה  ממש   – אוהב  כל-כך  שאני  הכחול  הים  מן  הליכה 

טבעיים ונדמה היה כאילו הגענו אל השלווה והנחלה… אך היה זה רק 

היה מאוחר  פנימי. כבר  כיסוי  היה לה  חיצונית שלא  "כאילו", תדמית 

היה  אך  האור  את  ולכבות  החלומות  בעולם  לשקוע  התפתיתי  וכמעט 

משהו שטרד את מנוחתי – מה באמת חסר לי, ומה באמת אני רוצה?...

אח – נאנחתי מעמקי נשמתי – לאלקים הפתרונים!...

מה? למי? מה אמרתי?... כאילו לפי צו פנימי בלתי מובן הושטה ידי 

השמאלית אל מדף ספרים לפתוח את התנ"ך הישן שבו למדתי בזמנו 

"ודוד  המשפט  על  מיד  נחו  ועיני  ב"עיור"  פתחתיו  הבגרות.  לבחינות 

מכרכר בכל עוז לפני ה' "… )שמואל ב', פרק ו', פסוק י"ד( קראתי את 

הפרק כולו מראשיתו ועד סופו ונפתחו לי העיניים… וגם הלב. אם זה מה 

שדוד מלך ישראל עושה, "מפזז ומכרכר לפני ה' " – כי אז מה יש עוד 

לשאול ולהתלבט – זה מה שצריך לעשות.
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זה כבר שנים רבות שאני משחק על במת  רבונו של עולם, הנה 

עד  משחק…  אני  לפניך  כי  ולהבין  לראות  השכלתי  ולא  עולמך 

הרגע הזה בו נפקחו עיני לראות כי אפילו דוד מלך ישראל משחק 

לפניך מלך מלכי המלכים… 

"הטוב שמך ולך נאה להודות".

באותה שעת לילה מאוחרת התעוררתי מתרדמת החורף הארוכה 

חי  "מודה אני לפניך מלך  הייתי כבר אומר  ידעתי  ואילו  חיי  של 

וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה. רבה אמונתך".

יש הקונה עולמו בשעה אחת ואני מאמין שכך קרה לי… 

"הבא ליטהר מסייעין אותו".

אכן כן, נעשה עמי חסד של אמת ונפקחו עיני לראות כי יש "משחק" 

ויש משחק… ובחרתי בחיים "ושחקתי לפני ה' ". וכדברי דוד המלך 

יש שכר לאמונה…" תורת ה' תמימה משיבת נפש, עדות ה' נאמנה 

מחכימת פתי, פקודי ה' ישרים משמחי לב, מצות ה' ברה מאירת 

עיניים, יראת ה' טהורה עומדת לעד, משפטי ה' אמת צדקו יחדיו". 

)תהלים י"ט(

יגעת ומצאת – תאמין… ואז רק "אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש, 

שבתי בבית ה' כל ימי חיי לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו", זהו 

נפתחו שערי  ובין החושך,  בין האור  ידידי. לאחר שהבדלתי  זה, 

בכפר  התארחנו  שבועיים  וכעבור  כמים,  ניגר  והסיוע  השמיים 

חסידים ובאוהל אברהם עשינו שבת כדת וכדין.
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והנה הסתבר לנו, פלא פלאים, שגם בלי לנסוע בדרכים ובלי רדיו 

חיים".  ו"לעשות  מן השבת  ליהנות  איך!  ועוד  – אפשר,  ועיתונים 

תרתי משמע.

לבתים  אותנו  והזמינה  פנים  לנו  להאיר  הוסיפה  המלכה  ושבת 

יקרים, ממש בתי מלכות צנועים ופגשנו אנשים נפלאים ונסיכים 

נבונים שיודעים לשאול וגם יודעים להשיב.

והכנסת האורחים הזאת היתה כל כך שמחה ונעימה שממש נעתקו 

למדנו  מהרה  ועד  תודה…   – לאמר  רצינו  כאשר  מפינו  המלים 

להודות בברכה – תזכו למצוות!... וכך, לפתע פתאום, תוך חודש 

שבוע ויום ראינו כי המציאות הזאת יפה מכל חלום".
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"אלה אזכרה ואשפכה עלי נפשי כי אעבור בסך אדדם עד בית 
אלוהים בקול רינה ותודה המון חוגג.

מה תשתוחחי נפשי ותהמי עלי
הוחילי לאלוהים כי עוד אודנו ישועות פניו" )תהלים מ"ב(

"לך אלי תשוקתי          בך חשקי ואהבתי
לך לבי וכליותי            לך רוחי ונשמתי
לך יחיד בלי שני          לך תוֶדה יחידתי"

)ראב"ע(

*   *   *
"ַשועתי אליך תבוא בעמדי לספר תהילתך ולהגות צדקך לחוות 

בעוד  אִמתך,  להגיד  חסדך  לערוך  עוזך,  בנוראות  לשיח  פלאך, 
נר  ויכבה  יחשך שמשי  לא  עד אשר  באפי  חיים  ורוח  בי  נשמתי 
נוצרתי  גודלך  ולחוות  הנה  הּובאתי  שמך  ספר  למען  כי  נשמתי 

ַעדנה... 
... כי אתה סובל הכל ובורא הכל, אתה מחיה הכל ומאתך הכל, 
מידות  לך  יאות לשלם  לך  להודות  נעים  וזמר  דומיה  לך  תהילה 
טובותיך ונפלאותיך אלינו בהלל ובזמרה ותודה"...  )רבינו בחיי, חו"ה(

*   *   *
"... כוונת כל המצוות שנאמין באלוהינו ונודה לו שהוא בראנו וזאת 
ויודה  היצירה שאין בה טעם אחר מלבד שידע האדם  כוונת  כל 

לאלוהיו שבראו"...  )הרמב"ן, פ' ֹבא(
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הריני מזמן את עצמי להודות ולהלל ולשבח את בוראי

"לך אזבח זבח תודה ובשם ה' אקרא" 

עט לכתוב ועת לדבר

זאת הכתיבה תודה תדבר

בחסדי ה' כי לא תמו, התבדרו ספרי התודה בבתי ישראל
עלו על שולחן מלכים – "מאן מלכי רבנן"

נפוצו בין קרובים ורחוקים וגם ההדים היו טובים
בסייעתא דשמיא הגיעה השעה למהדורה חדשה,

להוסיף ולהודות מכל הלב... כי פשוט ובאמת – טוב להודות

"אודה ה' מאד בפי ובתוך רבים אהללנו"
ההודיה לבורא עולם היא משאת חיי כל יהודי. ואילו באתי לעולם 
רק כדי להודות לו אפילו פעם אחת הכל היה כדאי. אחת שאלתי 

מאת ה' אותה אבקש...לומר לו תודה

*   *   *
כל  על  ית'  לה'  להודות  התודה,  אל  כולם  את  למשוך  נכספתי 
טוב  באמת  כי  הרבים,  את  ולַזכות  בעצמי  ִלזכות  רציתי  הטובה. 
קודשו,  לשם  להודות  ולקרב...  להתקרב  ביקשתי  לה'.  להודות 

להשתבח בתהילתו.
לספר  עצמי  על  רק  איך...  ידעתי  ולא  ביקשתי  רציתי,  נכספתי, 

ידעתי... אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי...
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נספר  ודור  לדור  לעולם  לך  נודה  מרעיתך  וצאן  עמך  "ואנחנו 

תהילתך" )תהלים ע"ט(

*   *   *

ה ד ו ת ב  ר
לאחר שנים ארוכות של חיפושים ונדודים חזרתי והגעתי... 

לאורך הדרך, במקומות ובזמנים בלתי צפויים האיר ה' פניו אלי...
ידו המופלאה ליטפה פני, חיבקה נפשי, פתחה ליבי והאירה את עיני 

לראות נכונה את דרך החיים...  דרך האמונה.
זכיתי וראיתי את המסילה העולה בית אל והתחלתי ללכת ולעלות בה

אט – אט, שלב – שלב, הלכתי ועליתי, התפללתי וביקשתי...  
"לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי".

הבא ליטהר מסייעין בידו ובחסדי ה' כי לא תמנו נולדתי מחדש – 
זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו... 

רוח חדשה התחילה לפעום בקרבי, רוח נכונה, רוח ההודיה... 
הודיה לבוראי.

שמעכשיו  הרי  בעולם  המתרחשות  רבות  בחדשות  עסקתי  אז  עד  אם 
התחלתי לעסוק רק בחדשה היחידה... יש בורא לעולם! החדשה הישנה 
– והמתחדשת כל הזמן... כי הוא לבדו עושה חדשות... ובטובו  מכולן 
מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. זכיתי לדעת כי ה' הוא האלוקים 

אין עוד מלבדו ושמחתי מאד באומרים לי בית ה' נלך...
מאז ועד היום לא הפסקתי להודות על כל הטובות, לשבח ולהלל על 

הניסים והנפלאות...

נראה שהלכתי לחפש הכי רחוק ומצאתי את הכי קרוב...  אותו יתברך.
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"קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת"
לאורך דרכים ושנים חיפשתי וחיפשתי ולבסוף מצאתי...

אותו! וגם אותי.

כעת נותר רק לעבוד את ה' באהבה... להודות על הכל בשמחה

*   *   *
"... וזרח בחושך אורך ואפלתך כצהריים" )ישעיהו נ"ח(

בזמנה  תבקע  הנפשית  שההצלחה  לבד  שלא  המלבי"ם:  פירש 

שחר  יאיר  עת  הגשמיים  החיים  ככלות  האפל,  הלילה  בסוף   –

וישועה  גדול  אור  לך  יזרח  בחייך  גם  אלא  המות,  אחר  הנפשות 

נפשית ותשיג נעימות נצח גם בעולם הזה... "עולמך תראה בחייך" 

אכן – כן. תודה.

*   *   *

ב"חיי מוהר"ן" מסופר על מלך אחד שנתן הלוואות לאנשים רבים 

ואף אחד לא החזיר לו. אחד הלווים שלא יכל להחזיר את ההלוואה 

בו  שמח  המלך  בפניו.  והתנצל  המלך  לפני  בא  כך  על  והצטער 

מאוד, ואמר לו "חובך מחול לך אך אנא השתדל אצל שאר הלווים 

שיחזירו את חובם".

יהי רצון שספר זה ישמש כאותו אחד המזכיר לרבים חובת התודה 

לאבינו מלכנו על כל הטובה והברכה שהוא יתברך משפיע עלינו.
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"כי ִנחם ה' ציון ִנחם כל חרבותיה וישם מדברה כעדן וערֹבתיה 

כגן ה' ששון ושמחה ימצא בה תודה וקול זמרה" )ישעיהו נ"א(

"אין לישראל שיאמרו לקב"ה אלא הודיה בלבד, על כל הטובה 
שהוא עושה עמהם". )מדרש תהלים קי"ח(

*   *   *

הודיה אותיות יהודה, עליו אמרה אמו "הפעם אודה את ה'" ועל 
שמו אנו נקראים יהודים... זהו אם כן עיקר תפקיד היהודי להודות 
השלימה  לגאולתנו  במהרה  נזכה  תפקידנו,  מילוי  בזכות  לה'... 

וכבר בימינו נשיר בשמחה  – מזמור לתודה...

*   *   *

"הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו" = 408

זאת גימטריה של שמי 

יוסף דוד בן זאב ונעמי = 408

מאת ה' היתה זאת היא נפלאת בעינינו...

"ואני בחסדך בטחתי יגל ליבי בישועתך אשירה לה' כי גמל עלי" )תהלים יג(
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בליקוטי מוהר"ן תנינא ח', כתוב "כי על ידי אמונה יהיה חידוש העולם 
לעתיד, על ידי התקבצות החסדים בבחי' "עולם חסד יבנה"...

וכשיהיה חידוש העולם לעתיד אז יתנהג העולם על ידי נפלאות..."
וזה מזכיר מה שאומרים בעש"ק "יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם" 
)תהלים ק"ז( כלומר, ע"י ההודאה שהכל חסד מאתו ית' וע"י תודה על כל 
החסדים – אז יתנהג העולם בדרך הפלאות וכולם יראו עין בעין שהכל 

ניסים ונפלאות...
כמו שה' ית' קורא לנו בכל יום – "שובו אלי ואשובה אליכם" –

כך גם ככל שנודה לו על חסדיו הרבים מספור ישיב לנו נפלאות עד 
אין מספר..

*   *   *

"תודה והודאה היא כל עבודתנו בעולם הזה והיא 
תכליתנו לעולם הבא כי זה עיקר שעשוע עולם הבא )כמבואר 
יום  בליקוטי מוהר"ן ב', ב'( ועל כן אומרים "כל השונה הלכות בכל 
מובטח לו שהוא בן עולם הבא" ואחרי כן אומרים "עלינו לשבח" 

שהוא בחינת תודה כי תודה והלכות הן בחינה אחת,
בחי' שעשועי עוה"ב". )ליקוטי הלכות, פריקה וטעינה(.

              

*   *   *
..."באמת אם היו הכל שומעים לקול צדיקי האמת לילך בדרך 
שהכל  יתברך  בה'  תמיד  להאמין  והודאה,  תודה  של  זאת 
ובין ברע – כמו  והודיה תמיד, בין בטוב  וליתן שבח  לטובה 
היו  "בה' אהלל דבר באלוקים אהלל דבר" בודאי  שכתוב 
מתבטלים כל הצרות וכל הגלויות לגמרי וכבר היתה 

גאולה שלמה". )שם(
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"צריך כל אחד אפילו אם נפל ונתרחק כמו שהוא אף – על – פי – 
כן חייב הוא דייקא להיות רגיל בתודה והודאה, להודות על מעט 
יזכה  זה   – ידי   – דמעט הנקודות הטובות שיש בו עדיין ועל 
לצאת מכל הצרות ולהתקרב לה' ית'" )שם(.                                 

ולהלל  להודות  עצמו  את  להרגיל  צריך  שהאדם  הדברים  "כלל 
בודאי  סוף  כל  עד שסוף  עליו...  מה שעובר  בכל  תמיד  ית'  לה' 
יזכה לתכליתו הטוב שהוא שעשוע עולם הבא, שהוא להודות 

ולהלל אותו ית' לעולמי עד ולנצח נצחים". )שם( 
*   *   *  

"ויאמינו בה' ובמשה עבדו" )בשלח, שמות י"ד( – צריכים להודות 
ולהלל לה' ית' כשזוכים לאמונת חכמים כי עי"ז ניצולים ויוצאים 

מכל הצרות שבעולם ברוחניות ובגשמיות,
וזה בחי' מודים דרבנן..." )שם שבת ו'(

*   *   *

שמו  ומשבחין  מברכין  יותר  ית'  אותו  ומשיגין  שיודעין  מה  "כל 
הגדול ביותר, כי זה עיקר תכלית ההשגה לזכות לברך 
"וחסידיך  בבחינת  ית'  הגדול  לשמו  ולהלל  ולהודות 

יברכוך". )שם נזיקין ה', ל"ג(
*   *   *

"התודה היא בחי' שעשוע עוה"ב, כי לעתיד יהיה כולו 
תודה והודאה לשמו ית', כי אז יתבטלו כל צרות העולם הזה 
לשמו  ולהלל  להודות  תודה  בבחי'  רק  ויעסקו  טוב  הכל  ויהיה 
בחי'  בעוה"ז, שזהו  גם  עוה"ב  צריכים להמשיך קדושת  ית' אבל 

להמשיך קדושת שבת לימי החול...  )שם כלאי בהמה ד', ה'(
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"כשנולד יהודה שממנו יצא משיח בן דוד אמרה לאה "הפעם 
אודה את ה' על כן קראה שמו יהודה" על שם התודה והודאה, 
וזה רמז שעיקר קץ הגאולה האחרונה הוא בחי' תודה והודאה"...

)שם ברכת השחר ב', כ"ד(

התיקונים  כל  שימשיכו  כדי  רק  הוא  בנים  להשאיר  החיוב  "עיקר 

הנמשכין על ידי ההלכות שהם בחי' תודה והודאה שהוא להאיר האמת 

בעולם... וזהו בחי' מה שהבנים אומרים קדיש אחרי מיתת אביהם ואמם 

ועיקר שעשוע  עוה"ב,  לחלק  שיזכה  תכליתו  כל  זה האדם שנפטר  כי 

עוה"ב הוא תודה והודאה... וע"כ אחרי מותו שצריך לבוא לזה לבחי' 

שעשוע עוה"ב שהוא להודות ולהלל לשמו ית' ע"כ 
והודאה  שבח  שהוא  קדיש  אחריו  הבנים  אומרים 

נפלאה להשי"ת". )שם פריקה וטעינה ד' ל'(

*   *   *
"באמת בכל יום עושה ה' ית' עם כל אחד ואחד חסדים חדשים בבחינת 
וכיוון  וכו'  תמנו"  לא  כי  ה'  "חסדי  בבחינת  וכו',  לבקרים"  "חדשים 
שהחסדים מתחדשים כל בוקר בודאי צריכים בכל יום להודות עליהם 
ויום,  יום  על עצמו בכל  עוה"ב, שצריכים להמשיך  עיקר שעשוע  שזה 

כי לכך נוצרנו להודות ולהלל לשמו הגדול יתברך 
- בכל יום ובכל עת... וכפי מה שהאדם עוסק בזה 
בחייו להודות ולהלל לשמו יתברך תמיד כן יזכה 
לעולם הבא לעסוק בזה בהודאה והלל שזה עיקר 

שעשוע עולם הבא". )עלים לתרופה, מכתב תמ"ה(.
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יהי רצון שנזכה תמיד להודות ולהלל ובמהרה  בימינו 
בבית מקדשנו נקריב באהבה קרבן תודה 

בשירה ובזמרה בשמחה רבה ובהודיה גדולה

בראתה,  אתה  היא,  טהורה  בי  שנתת  נשמה   "...
בקרבי,  משמרה  ואתה  בי  נפחת  אתה  יצרתה,  אתה 
ואתה עתיד ליטלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבוא, 

כל זמן שהנשמה בקרבי,

מודה אני לפניך..."
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"פתחו לי שערי צדק, אבוא בם אודה יה"

בואו שעריו בתודה…

"ואני ברב חסדך אבוא ביתך, אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך"…

בדחילו ורחימו, בחסדי ה' יתברך, ניגש אני הקטן להתייצב בשערי 

היכל התודה – 

שערים נסתרים שהם תמיד פתוחים…

מודה על עצם הזכות לעמוד כאן עכשיו ולפני קהל ועדה לאמר 

תודה

ברוך ה', שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.

"במקהלים אברך ה'… "

"אודה ה' בכל לבב – בסוד ישרים ועדה"… 
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מובא בספר "ברית עולם" להחיד"א ז"ל, שבזמן בית המקדש היה 

אדם מקריב קרבן ומתכפר לו ועתה כשאדם כותב ספר בענייני 

תורה, עולה הכתיבה במקום קרבן ובזאת מפורש הכתוב )תהלים מ'( 

– "זבח ומנחה לא חפצת אזניים כרית לי עולה וחטאה לא שאלת, 

אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי".

יהא חיבור זה, נדבת לבי, מעין "קרבן תודה" – מנחה שלוחה לה' 

יתברך על כל הטוב והחסד שגמלני מעודי.

"וכי מי אני ומי עמי כי נעצור כח להתנדב כזאת כי ממך הכל ומידך 

נתנו לך"… )דברי הימים כ"ט, י"ד(

התודה – זכות וחובה

חובה  כל  קודם  אך  עצומה,  זכות  היא  ית'  לה'  וההודאה  התודה 

ואלקי  אלוקינו  ה'  לפניך  היצורים  כל  חובת  שכן  פשוטה…" 

ולנצח  להדר  לרומם  לפאר  לשבח,  להלל,  להודות,  אבותינו 

ישי,  בן  דוד  ותשבחות  שירות  דברי  כל  על  ולקלס  לעלה  לברך 

בשחרית  יום  ובכל  בשבת,  הבוקר  בתפילת  כך  משיחך"  עבדך 

אנו אומרים – "לפיכך אנחנו חייבים להודות לך ולשבחך ולפארך 

ולברך ולקדש וליתן שבח והודיה לשמך: אשרינו, מה טוב חלקנו 

ומה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו
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כעת, לאחר שהעמדנו את התודה בחזקת חובתה,

נוכל לדבר ולהאריך בעניין זכותה, 

וכמו שאין סוף לתודה כך אין קץ לזכויותיה…

*   *   *

בטרם כל יציר נברא

"…וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה טרם יצמח 

כי לא המטיר ה' אלוקים על הארץ ואדם אין לעבוד את האדמה". 

)בראשית ב'( 

וידע שהם  אדם  וכשבא  גשמים  של  בטובתן  מכיר  "ואין   – רש"י 

צורך לעולם התפלל עליהם וירדו וצמחו האילנות והדשאים".

רואים כאן שעל-מנת לקבל צריך קודם לבקש )ואחרי כן, כמובן, 

להודות…( כגון זה מצינו גם אצל האבות והאמהות העקרות שרק 

לאחר תפילות מרובות, תחינות והפצרות נענה ה' יתברך לבקשתן 

ונפקדו… שהקב"ה מתאוה לתפילתם של צדיקים… 

"ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ".
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שערי תודה לא ננעלו
דמעות  ששערי  "כמו  ש"כ(  ה',  )חלק  קודש  שרפי  בשיח  מובא 

לא ננעלו – כך שערי תודה לא ננעלו ומקבלים אותה בכל עת". 

עדיף להודות מאשר לבכות…

אגב, ראוי להזכיר כאן כי ששת חלקי "שיח שרפי קודש" נלקטו 

החסיד הרב  דעה,  דור  משרידי  העדה,  על  האיש  מפי  ברובם 

זצ"ל, שנתבקש לישיבה של מעלה ביום כ"ב  יצחק בנדר  לוי  ר' 

תמוז תשמ"ט, יהא חיבור זה גם לעילוי נשמתו.

מרגלא בפומיה, "כיון שכבר עומדים בשערי התודה

הפתוחים לרווחה – אפשר לזרוק פנימה איזה תפילה ובקשה"…

תהיינה שפתותיו דובבות וימליץ טוב בעדנו. אכי"ר.

ובכן, התודה בעצמה פותחת את כל השערים, הן שערי הלב והפה 

לפתיחת  ביותר  הבדוקה  הסגולה  היא  התודה  שמיים.  שערי  והן 

הלב התחתון והעליון כאחד – לבקש ולקבל יותר ויותר "עד בלי 

די"… כמו אבא שאוהב לשמוע את בניו מודים לו על המתנות שנותן 

להם כך גם אבינו שבשמיים אוהב לשמוע אותנו, בניו האהובים, 

מודים לו על כל הטובה שהוא ית' משפיע עלינו כל הזמן.
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פעמים  שלוש  בתפילה,  לאמר  הקדושים  חז"ל  לנו  תיקנו  ואכן 

ביום: "מודים אנחנו לך… על חיינו המסורים בידך ועל נשמותינו 

יום עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך  הפקודות לך ועל נסיך שבכל 

שבכל עת וכו' "…

ויותר מזאת ב"מודים דרבנן" אנו שבים ומודים… על עצם ההודאה 

– "מודים אנחנו לך… על שאנו מודים לך".

ראה על כך את דברי הגמרא בסוטה מ. ופירוש רש"י שם – "מודים 

אנחנו לך על שנתת בלבנו להיות דבוקים בך ומודים לך". 

ולבסוף חותמים ואומרים – "נודה לאלוקינו, נודה לאדוננו,

נודה למלכנו, נודה למושיענו".

תודה טוב,  ברוך השם
אמר רבינו נחמן מברסלב זיע"א – "בעת שמתחיל האדם להתבודד 
ולהתפלל לפניו יתברך ולבקש ממנו על צרכיו, יתן לפניו ית' תודה 

על כל חסדיו שגמל עמו ואחר-כך יתחיל לבקש על צרכיו.
כי כשמתחיל להתבודד ולבקש על צרכיו וחסרונותיו אומר ה' ית' 
– וכי אין לך כלום על מה להודות לי?!..." )שיח שרפי קודש, חלק 
– כשאחד פוגש את חברו  )ל"ב( שאמר  ועוד מובא שם  ב'(,  ב', 
"זה   – ית'  ה'  אומר  טוב"…,  "לא  לו  ואומר  לשלומו  הלה  ושואלו 
לא טוב?! עוד אראך מה זה לא טוב"… ובאות עליו רעות רבות, 

רחמנא ליצלן.
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אולם כשפוגשו חברו ושואלו לשלומו ועונה לו בשמחה – "תודה 

טוב, ברוך ה'"… אף-על-פי שבאמת אין טוב לו… אומר ה' יתברך 

– "זה נקרא טוב?! עוד אראך מהו טוב"…

סגולת "נשמת כל חי"
קבלה מרבי יהודה החסיד זצ"ל ששבח זה של ברכת השיר 

מסוגל לישועה. בכל צרה שאדם נמצא בה, שיקבל על עצמו, 

שכאשר ינצל ויוושע מצרתו – יאמר "נשמת כל חי" בתודה וקול 

זמרה.

ית'  לה'  והודאה  תודה  כולה  היא  חי"  כל  "נשמת  שתפילת  כיון 

וכאמור שם – "… אין אנחנו מספיקים להודות לך"… לפיכך, אנו 

מגלים דעתנו בתודה ומתחילים להודות כעת וכאשר נזכה בעזהי"ת 

נודה יותר…

וכן בליל שבת אנו אומרים "רבון כל העולמים… מודה אני לפניך 

וכו' על כל החסד אשר עשית עמדי ואשר אתה עתיד לעשות עמי 

וכו'…"

"על  עכשיו  כבר  מודים  אנחנו  שאם  כאן  להוסיף  עוד  אפשר 

החשבון" אז אולי גם בשמיים "מתחשבים" בנו לטובה ונותנים לנו 

את מבוקשנו – "גם אם לא מגיע"… שהרי כבר הודינו מראש…

– במלים  בקשה  מכתבי  לחתום  נוהגים  גם  כך  משום  ואולי 
 "בתודה  מראש''
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והריקותי לכם ברכה עד בלי די )מלאכי ג'(

…"עד שיבלו שפתותיכם מלאמר די"… )שבת י"ז(

בדרך כלל, כשמקבלים ברכת שפע טוב לא אומרים "די" – 

)כי רוצים עוד…( אלא עונים בדרך ארץ – "תודה"…

ובכן, אומר לנו הקב"ה בחיבה אני אתן לכם ברכה כה רבה עד 

שיבלו שפתותיכם מלאמר "תודה".

כל-כך טוב יהיה )ובעצם זה טוב כבר עכשיו – אלא שלא תמיד 

מבחינים בכך…( עד שלא נספיק להודות על הכל. לפיכך אומרים 

ב"נשמת כל חי" - …"אין אנחנו מספיקים להודות לך ה' אלוקינו 

ואלוקי אבותינו ולברך את שמך מלכנו על אחת מאלף אלף אלפי 

עם  ונפלאות שעשית  נסים  רבבות פעמים, הטובות  ורבי  אלפים 

אבותינו ועמנו…"

אם לא הספקנו להודות אפילו על טובה אחת משמע שאנו ניצבים 

עדיין בתחתית ההר, בתחילת דרך ההודאה… 

עוד לא התחלנו לעלות במעלות התודה.

ועל כך אני מבקש כאן עכשיו, יותר מתמיד – אנא ה' תן לי לחיות 

עוד ועוד כדי שאוכל להודות לך עוד ועוד, יותר ויותר…
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"כי טוב חסדך מחיים, שפתי ישבחונך" )תהלים ס"ג(

ומסביר המלבי"ם שם "כי החיים אינם תכלית לעצמם, רק שהם 

אפשר  אי  החיים  שבלעדי  ישבחונך  שפתי  ידם  שעל  אמצעים 

שאשבח אותך בשפה וא"כ אחר שעיקר תכלית החיים וטובם הוא 

מה שיכול להודות לה' על החסד שנתן לנו חיים, א"כ החסד הוא 

רק  עצמם שהם  החיים  מן  טוב  והוא  החיים,  והתכלית של  הטוב 

אמצעי אליו כי ע"י החסד שפתי ישבחונך וזאת היא תכלית החיים".

יה" מעשי  ואספר  אחיה  כי  אמות  "לא   – בפסוק  גם  זה  כגון 

)תהלים קי"ח, י"ז(

מפרש המלבי"ם: "ידעתי שמה שהחייני ה' מן החולי הוא כדי שאחיה 

ואספר מעשי יה ועל כן נשארתי בחיים כדי לספר מעשיו"… 

ועל כך ביקש דוד המלך חיים – "חיים שאל ממך…" כדי שיוכל 

לחיות ולקיים "טוב להודות לה' " – כדברי אדם הראשון, שכידוע 

נתן לו את חייו במתנה… ואכן, "דוד מלך ישראל חי וקיים"… בזכות 

ספר התהלים שכולו רצוף אהבה, תודה והודאה לה' יתברך. 

"ברכי נפשי את ה' וכל קרבי את שם קדשו".
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"טוב להודות לה'"

ואכן כן, טוב להודות לה'… ורק זה טוב! טוב באמת.

שמחים  גם  וממילא  יותר  טוב  מרגישים   – יותר  שמודים  וכמה 

יותר – כי זאת לדעת ולזכור שהודאה ושמחה הולכים יחד יד ביד 

לכל אורך דרך החיים. – וכאמור לעיל, ככל שמודים יותר כך גם 

מקבלים יותר – הן ברוחניות והן בגשמיות – ורק זה ממלא ומשמח 

באמת, ורק זה טוב אמיתי ונצחי.

"איזהו עשיר השמח בחלקו"… בחלק ההודאה שלו ואז הוא מודה 

ושמח ומתעשר יותר ויותר, וכדאי לזכור כאן גם סימן – עשי"ר – 

עיניים, שיניים, ידיים, רגליים – ברוך ה' אני בריא ושלם,
השבח לאל.

כשאדם מודה למיטיבו על הטוב שקיבל – אזי הוא עצמו מרגיש 

טוב יותר כמי שפרע חובו ו"שילם בעד הארוחה" – רק כך אפשר 

היא  בחלקו  השמחה  גם  וממילא  באמת  ושבע  שלם  להרגיש 

בשלמות, וגם בזאת "כל המוסיף – מוסיפים לו מן השמיים"… 

עד בלי די!
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כמו חלום
 "ויפל ה' אלוקים תרדמה על האדם ויישן"…   )בראשית ב', כ"א( 

כתוב שנרדם וישן אך בשום מקום לא מוזכר שהתעורר… נראה 

לקיצו,  להגיע  שעתיד  ארוך  אחד  חלום  בחי'  שהכל  לכאורה 

בעזהי"ת בקרוב, בביאת הגואל – משיח צדקנו.

עד אז אנחנו בבחי' ישנים ככתוב )בתהלים קכ"ו( "בשוב ה' את 

שיבת ציון, היינו כחולמים"… 

כלומר, עוד בכלל לא התעוררנו, עוד לא אמרנו "מודה אני"…

עוד לא התחלנו להודות.

אנא ה', זכנו להתחיל… לאמר לך תודה.

למעלה מהזמן
"השם יתברך הוא למעלה מהזמן" – אומר רבינו בליקוטי מוהר"ן 

תנינא ס"א – "וזה העניין הוא באמת דבר נפלא ונעלם מאד, 

ואי-אפשר להבין זאת בשכל אנושי, אך דע, שעיקר הזמן הוא 

רק מחמת שאין מבינים דהיינו מחמת ששכלנו קטן, כי כל מה 

שהשכל גדול ביותר, הזמן נקטן ונתבטל ביותר, כי בחלום, שאז 

השכל נסתלק, ואין לו רק כח המדמה, אזי ברבע שעה יכולים 

לעבור כל השבעים שנה, כאשר נדמה בחלום"… 
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כפי   – ונסיים את החלום הארוך בהבטחה טובה מאדם הראשון 

"טוב להודות לה'…   – "בילקוט שמעוני" על תהלים צ"ב  שמובא 

אמר אדם בי ילמדו כל הדורות שכל מי שהוא משורר ומזמר לשם 

עליון ומודה פשעיו ועוזב ניצל מדינה של גיהינום". 

עד כאן לשונו – אכן כן, טוב להודות לה'…

טעם גן עדן…
בליקוטי הלכות הודאה ו', כותב רבי נתן כדלקמן:

"כל הזמן של האדם, שהם כל ימי חייו, הם בחינת המתנה, שאומרים 

לו שימתין הזמן של ימי חייו, שיתיישב בו בכל יום ובכל עת, שעי"ז 

יזכה להשיג בכל עת מה שישיג עד שיזכה ביום קצו וסופו לעלות 

לעלות   – העולם  בזה  ששהה  חייו  ימי  של  והזמן  הימים  כל  עם 

הצחצחות  אורות  בחי'  שהם  שישיג  מה  ולהשיג  שיעלה  למקום 

שזוכין הצדיקים, בחי' "והשביע בצחצחות נפשך" – אשרי להם.

ועיקר כל זה זוכין ע"י עשיית המצוות בשמחה, כמבואר בליקוטי 

מוהר"ן כ"ד, כי שמחה הוא החיות והקיום של ימי האדם. כי באמת 

אין שום זמן כלל כי הזמן פורח מאד מאד כצל עובר וכאבק פורח 

וכענן כלה וכחלום יעוף… כי העבר אין והעתיד עדיין וההווה כהרף 

עין… ואין נשאר מכל הזמן רק מה שחוטפין איזה מעט טוב: תורה 

ותפילה וצדקה ומעשים טובים ורצון והשתוקקות נמרץ לה' יתברך 

והתקרבות לצדיקים וחברים אמיתיים".



48

בעודנו חונים כאן בהלכות הודאה, נביא מדבריו הנלהבים של הרב 

)במכתב ס"ח( המדבר בשבחן:  זצ"ל,  ר' שמואל הורוויץ  החסיד 

ו',  "לא יעבור יום מבלי ללמוד ההלכה הקדושה ונוראה, הודאה 

שהיא ממש טעם גן עדן העליון, אור הגנוז, יין המשמח, יין המשומר 

בודאי  ותזכו  הזאת  הלכה  תלמדו  בראשית.  ימי  מששת  בענביו 

לשמחה ולכל טוב סלה".

הלב והמעיין…

"העולם   – והוסיף  רבינו  אמר  מעשיות"…  לספר  אתחיל  "הנה 

אומרים שסיפורי מעשיות מסוגל לשינה ואני אומר שע"י סיפורי 

מעשיות מעוררין בני-אדם משנתם"… )חיי מוהר"ן(. 

משלוש  האחרון  שהוא  )קבצנים(  בעטלירס  מהשבעה  מהמעשה 

עשרה "סיפורי המעשיות משנים קדמוניות" נביא כאן קטע מהיום 

השלישי… "ויש הר ועל ההר עומד אבן, ומן האבן יוצא מעיין, וכל 

דבר יש לו לב, וגם העולם בכללו יש לו לב, וזה הלב של העולם 

הוא קומה שלמה עם פנים וידיים ורגליים וכו', אבל הציפורן של 

הרגל של אותו הלב של העולם הוא מלובב יותר מלב של אחר.
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וזה ההר עם האבן והמעיין עומד בקצה אחד של העולם וזה הלב 

וזה הלב עומד כנגד המעיין וכוסף  של העולם עומד בקצה אחר 

ומשתוקק תמיד מאד-מאד לבוא אל אותו המעיין בהשתוקקות 

זה  וגם  המעיין,  אותו  אל  לבוא  מאד  וצועק  מאד-מאד  גדולה 

המעיין, משתוקק אליו… וזה המעיין אין לו זמן, כי זה המעיין אינו 

בתוך הזמן כלל, אך עיקר הזמן של המעיין הוא רק מה שהלב נותן 

לו במתנה יום אחד.

וכשמגיע היום להיות נגמר ונפסק, ואזי כשיגמר היום לא יהיה זמן 

למעיין, ויסתלק חס ושלום, ואזי יסתלק הלב ויתבטל כל העולם, 

חס ושלום, ואזי סמוך לגמר היום, אזי מתחילים ליטול רשות זה 

מזה ומתחילין לאמר חידות ושירים נפלאים זה לזה.

באהבה רבה והשתוקקות גדולה מאד-מאד".
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מה עושים?... מתחילים!...

מובא "בחיי מוהר"ן" – בפרק מעלת ההתבודדות – "שטוב שיאמר 

להידבק  מתחיל  אני  היום   – קונו  לבין  בינו  כשמתבודד  האדם 

אחר  הולכים  ההמשכות  כל  כי  התחלה  פעם  בכל  ויעשה  בך 

ההתחלות… כי ממה נפשך, אם היה מקודם טוב – עכשיו יהיה טוב 

יותר ואם ח"ו, מקודם לא היה טוב, בודאי צריך ומוכרח לעשות 

התחלה חדשה"…

בטרם נתחיל לעסוק בתודה, הלכה למעשה, נקדים ונאמר כי אין 

חיבור זה מיועד להיות מדריך מפורט להודאה או להתבודדות אלא 

מעין הצעת כיוון ודרך לעלות ולהתעלות במעלות התודה לאבינו 

שבשמיים. וכמו שלכל בן יש קשר אישי עם אביו מולידו כך גם 

לכל יהודי יש את החיבור המיוחד לו עם אבינו מלכנו, מלך מלכי 

המלכים הקב"ה, ואין ראי זה כראי זה… כל אחד "והאספקלריה 

המאירה" שלו… ההשתקפות הפרטית של שיחת הנפש –

חיבוק הנשמות – בינו לבין קונו.

"אספרה אל חוק ה' אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך"
)תהלים ב'(. 

אשריכם, בני היכלא דמלכא… "בנים אתם לה' אלוקיכם".
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בעזהי"ת, אם יהיה בכח החיבור הזה לעורר אפילו אחד מכם להביע 

תודה אחת ביתר כוונה ושמחה – והיה זה שכרי בכל עמלי.

ותבואו על הברכה ולכם התודה.

אשריכם שהגעתם עד הלום… להיות ראש פינה בהיכל התודה 

"תכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יהלל יה' "... )תהלים ק"ב(. 

האחרון  שדור  ה',  יהלל  אשר  עם  יברא  "שאז  המלבי"ם:  מפרש 

שיהיה בעת הגאולה הם יהללו את ה'".

ובכן עלינו מוטלת חובת היום – להודות להלל ולשבח יותר מכל. 

תודה  – מלאכת המחשבת של  להתחיל במלאכה  ניגש בשמחה 

והודאה.

"כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור"…
רבינו  אומר  עליו"  ולסמוך  ית'  ה'  על  עצמו  להשליך  מאד  "טוב 

בשיחות הר"ן ב' – "ודרכי כשבא היום, אני מוסר כל התנועות שלי 

וזה טוב  ית'  ית' שיהיה הכל כרצונו  ה'  בי על  והתלויים  בני  ושל 

מאד".

"אני נוהג כך" סח לי חבר טוב – "בטבילת הבוקר במקוה, מתחת 

הכל  ועכשיו מתחיל  נולדתי,  עתה  זה  כאילו  גמור  בביטול  למים 

מחדש, כרצונו יתברך… אין עוד מלבדו… ואחר כך, כשמתעטפים 

"תודה...   – ואומר  מוסיף  אני  הנ"ל,  הפסוק  את  ואומרים  בטלית 

תודה אבא שנתת לי חיים".
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אשרי איש הזוכה "להוליד את עצמו" בעצם חייו, הוא נפעם ונרגש 

בבואו להודות מידי בוקר לאדון הנפלאות המחדש בטובו בכל יום 

תמיד מעשה בראשית… "כי לעולם חסדו".

 – ה'  בחסדי  כראוי  להתבונן  נדע  אם  ליודעיך"…  חסדך  "משוך 

נבחין בכל אחד מהם, רובדים-רובדים של חסד אין סוף …"חסדי 

ה' כי לא תמו…" ואלה השעשועים הגדולים ביותר בשני העולמות 

ובסימני הדרך  – ברמזים  ולהבחין בהשגחת ה' עלינו  – להתבונן 

עליהם…  ולהודות  בהם  לשמוח   – הזמן  כל  לנו  שולח  ית'  שהוא 

מכל הלב.

הכל, הכל – לאט, לאט…
יש  גם להודאה  וכמו כל דבר שבקדושה  כל ההתחלות קשות… 

מניעות משלה. לכאורה דבר פשוט לאמר תודה… אך גם כאן יש 

בחירה.

ברוך הבא בשם ה' – "הבא ליטהר מסייעין לו"… אומרים לו קח 

והתבונן  שב  אחר,  עניין  מכל  ופנויות  דקות, שקטות  ועשר  כסא 

ומשפיע  השופע  סוף  אין  אור   – המלך  פני  באור   – ה'  בהשגחת 

ומאיר אותך ואת העולם כולו באהבה, בחסד וברחמים, "כי באור 

פניך נתת לנו ה' אלוקינו תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה 

ורחמים וחיים ושלום"
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כך, פשוט לשבת ולהודות לה' ית' על כל הטוב והחסד שהוא נותן 

לנו כל הזמן – מאוצר מתנת חינם. לאמר לו בפשיטות ובתמימות 

כגון זה: "רבונו של עולם, אני מודה לך על כל הטובה שנתת לי 

ועל החסדים הנפלאים שאתה גומל עמי בכל יום, אין מלים בפי 

להודות לך ואפילו איני יודע מה לאמר – אנא קבל את דברי אלה 

להוסיף  יכול  אחד  כל  וכמובן  אוהב",  לב  מקרב  באמת,  כתודה 

ואם פתחנו  וזה מן הדברים שאין להם שיעור…  ולדבר כרצונו… 

להתחיל  תספיק  לא  שעה  שאפילו  מהרה  עד  נגלה  שעה  ברבע 

ולהכיל את כל פרטי הדברים הרבים שיש לנו להודות עליהם… 

על  וכמובן  הגג  קורת  עד  המזון  ברכות  דרך  הנעל  משרוך  החל 

מאה  עד  השמחות  וכל  והרוחניות  והבריאות  והנכדים  הילדים 

ועשרים!...

ואלה  בשעה…  עולמו  הקונה  ויש  שעה…  לו  שאין  אדם  לך  אין 

כמוה  שאין   – ההודאה  לשעת  בודאי  ומתאימים  נכונים  הדברים 

להעלאת ריח ניחוח לה'…
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ספירת מלאי הטובות…
ביומו, לפרטי  יום  – דבר  ומועיל לפרט את התודה  טוב  כאמור, 

פרטים. לשם כך ניתן להיעזר גם בעט ונייר, לרשום את הדברים 

בצורה מסודרת, כגון: "אבי ומלכי, אני מודה לך על כל מה שעשית 

עמדי היום… שזכיתי לקום בזמן וטבלתי במקוה והתפללתי במניין 

ואכלתי פת שחרית מזינה – )אגב, לפני ברכת המזון או לאחריה, 

כדאי לפרט את כל מה שאכלנו ולהודות על כך… וכך נהג רבינו, 

כמובא בחיי מוהר"ן רל"ז.( –  

ואחר כך למדתי גמרא עם חברותא ואמרתי תהלים בניחותא" וכו' 

וכו', ועוד ועוד כהנה וכהנה – כל אחד ירחיב ויפרט כדרכו. וזהו 

– כמובן, רק שלד בניין התודה וכל אחד יוסיף בו חדרים וחדרי-

חדרים כיד ה' הטובה עליו – "משכני אחריך נרוצה הביאני המלך 

חדריו נגילה ונשמחה בך"… 

מדי פעם בפעם טוב להזכיר לעצמו רשימת המלאי של הטובות 

הגדולות שעשה עמו ה' ית' מאז היוולדו, כך שיוכל להזכר בתודה 

שנעשו  ונפלאות  נסים  בפרט  החיים,  לאורך  מיוחדים  באירועים 

עמו כפי שיודע כל אחד בנפשו. יש בכך הרבה שמחה והתחזקות, 

והעיקר ע"י זכרון חסדי העבר יראה ויבין שגם עליו נאמרו מילות 

ההלל:
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"מקימי מעפר דל, מאשפות ירים אביון"…

מאיפה באנו… היכן היינו מונחים קודם ובחסדי ה' כי לא תמו – 

להיכן הגענו…

"להושיבי עם נדיבים, עם נדיבי עמו… הללויה".

יפה  ומה  גורלנו  נעים  ומה  חלקנו  טוב  מה  אשרינו   "אשרינו… 

ירושתנו".

אין שום יאוש בעולם כלל
לא תמיד הדברים והדיבורים רצים כפי שאנחנו רוצים… לעיתים 

הולכים  בקושי  אלא  רצים  שלא  רק  לא  הולך"…  "לא  פשוט  זה 

ואפילו צולעים… מרגישים מעין מחנק בגרון ולא יודעים מאיפה 

מתחילים.

ולפעמים מרגישים… שלא מרגישים, כאילו הלב אטום והפה חסום 

ואנחנו כמו משותקים ואילמים – מה עושים?... 
)ראה דברי רבינו בליקוטי מוהר"ן תניינא צ"ו ; צ"ח(. 

קודם כל נשמח שברוך ה', זאת הבעיה שלנו. לרבים יש, לא עלינו, 

בעיות הרבה יותר גדולות שלא נדע מצרות… ושנית אבא תמיד 

שמח לראות את בנו מנסה ליצור אתו קשר אפילו שקשה לו ואינו 

יודע מה לאמר – כך גם אבינו שבשמיים, אב הרחמן, שהוא תמיד 

מוכן ומזומן לשמוע אותנו אפילו כשאנחנו שותקים… ואולי דווקא 

אז – יותר מתמיד, בבחי' "משכיל אל דל" – דל במלים…
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יעטוף  כי  לעני  "תפילה  וגם   – ותושיע"  תקשיב  הדל  "צעקת  ואז 

ולפני ה' ישפוך שיחו" – ואין לך עני אלא בדעת ואף הוא שופך 

ואכן,   – ואביון"  עני  עם  ירחם  אולי  יחוס  "אולי   – ה'  לפני  שיחתו 

אבא תמיד מקשיב ותמיד מרחם, בטרם נקרא הוא יענה… "שועת 

עניים אתה תשמע"… ברוך אתה ה', שומע תפילה. ובפרט תפילות 

הודאה.

אם לא תמיד יודעים או זוכרים על מה להודות, אפשר ללכת מן 

הקל אל הכבד, מן המצוי אל הרצוי – קודם כל נודה בשמחה בלב 

כאמור  לפנינו  והפרוש  הגלוי  הטוב  כל  על  חפיצה  ובנפש  שלם 

לעיל, נפרט כמה שיותר – כל אבא אוהב לשמוע בדיוק על מה 

הבן מודה לו – זה מוסיף רצון וחשק לתת עוד…

אנו  אין  ועדיין  על מה שנסתר מעינינו  גם  נמשיך להודות  ואח"כ 

מכירים בטובו – ואפילו אם ח"ו נדמה לנו שזה רע, כמאמר חז"ל 

על  מברך  שהוא  כשם  הרעה  על  לברך  אדם  "חייב  נ"ד.(  )ברכות 

ואהבת  אמונה  של  גבוהה  מדרגה  כבר  שזאת  כמובן  הטובה"… 

ה' לדעת ולהאמין ש"גם זו לטובה" ו"כל מה שעושה הקב"ה הכל 

)בדף ס'( את דוגמאות הגמרא ובפרט המעשה  לטובה" ראה שם 

למשנה,  בפירושו  הרמב"ם  ותלמידיו.  עקיבא  רבי  עם  המופלא 

בתחילתם  לרע  נחשבים  דברים  שהרבה  "לפי   – הסבר  לה  נותן 

ובסופם מביאים טובה גדולה לכן אין ראוי לנבון להצטער בבוא 

צרה גדולה לפי שאינו יודע התכלית".
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יאוש בעולם  אין שום  כי  "והעיקר לחזק עצמו בכל מה שאפשר 

כלל"

רבינו אמר זאת, בליקוטי מוהר"ן תנינא ע"ח, "בכח גדול ובעמקות 

נפלא ונורא מאד כדי להורות ולרמז לכל אחד ואחד לדורות שלא 

יתיאש בשם אופן בעולם, אפילו אם יעבור עליו מה, ואיך שהוא, 

אפילו אם נפל למקום שנפל ר"ל, מאחר שמחזק עצמו במה שהוא, 

עדיין יש לו תקוה לשוב ולחזור אליו יתברך".

מקום וזמן
"כל הקובע מקום לתפילתו – אלוקי אברהם בעזרו"… )ברכות ו':(

על כן יועיל גם לענייננו – לקבוע לנו מקום וזמן מיוחדים להודאה.

)כמובא  מברסלב  נחמן  רבינו  של  ההתבודדות  עצת  לפי  כידוע 

בליקוטי מוהר"ן נ"ב( "עיקר ההתבודדות הוא בלילה, בעת שהעולם 

פנוי מטרדת העולם הזה… וגם צריכים שיהיה ההתבודדות במקום 

מיוחד, דהיינו חוץ מהעיר בדרך יחידי…" זאת לעניין ההתבודדות 

שהיא "מעלה עליונה וגדולה מן הכל", )ר' ליקוטי מוהר"ן תניינא 

כ"ה( ואין כאן המקום להאריך בה. אך גם מחוץ לשעה הקבועה 

ובכל  זמן  בכל  דקות  כמה  לייחד  כאמור,  ניתן,  הזאת  והחשובה 

מקום "לשבת לפני ה'" – להודות לו על הכל…

כמה יש להודות, כמה טוב להודות…
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להודות מכל הלב – "בלי חשבון" – כך סתם מתוך אהבה פשוטה, 

לקבל  מנת  על  "שלא   – בדבר  תלויה  הטוב שאינה  הכרת  מתוך 

פרס" – אלא כדבר מובן מאליו, מצד "דרך ארץ" – שלא להישאר 

חייב ובודאי שלא להיות כפוי טובה ח"ו.

ובזאת, מי באמת יכול לאמר "זכיתי לבבי" יצאתי ידי חובת )וזכות( 

ההודאה לבוראי. 

הרי כל כך הרבה קיבלתי – מה כבר נתתי?...

"מה אשיב לה', כל תגמולוהי עלי… לך אזבח זבח תודה ובשם ה' 

אקרא". 

ובטרם נקרא הוא יענה… "מן המיצר קראתי יה – ענני במרחב יה"…

את  לאמר  למכה,  תרופה  להקדים  אותנו  מלמד  אף  המלך  דוד 

אושע"  אויבי  ומן  ה'  אקרא  "מהולל   – הצרה  לפני  עוד  התודה 

)תהלים י"ח, ד'(

לפני  אף  כלומר  תמיד,  לפניו  ואתפלל  "בהלולים אקרא   – רש"י 

התשועה אני מהללו לפי שבטוח אני שאושע מאויבי".

והעיקר, לזכור ולא לשכוח – "רחמנא ליבא בעי" – הקב"ה רוצה 

את לבנו… שתהיה ההודאה באמת לאמיתה, מעומקא דליבא… 

ולא ח"ו מן השפה ולחוץ כמצוות אנשים מלומדה. נאה ויאה לחדש 

ולהתחדש בתודה כאילו רק עכשיו התחלנו…
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לחיות  הזכות  ועל  החיים,  על  לבוראנו  להודות  נולדנו,  עתה  זה 

ולהודות לו על כל הטוב והחסד שהוא משפיע עלינו, בלי גבול ובלי 

שיעור, כל זמן חיינו עלי-אדמות. כפי שאומר לנו רבי נתן בליקוטי 

הלכות )כלאי בהמה הלכה ד'(: "… ועל כן העצה הגדולה שבכל 

שעשה  והנצחיות  האמיתיות  הטובות  כל  את  לעצמו  יזכיר  פעם 

והעיקר  ואחד בפרטיות,  כל אחד  עם  ועמנו,  עם אבותינו  השי"ת 

מה שזכה להיות מזרע ישראל, בכלל מקבלי התורה והבדילו מן 

התועים וכו'… כי כל אחד מישראל אם יסתכל היטב על כל מה 

שעבר עליו מעודו יראה ויבין חסדי ה' וטובו ונפלאותיו עליו בלי 

שיעור… וצריך להרגיל את עצמו להודות ולהלל להשי"ת על כל 

הטובות שעשה עמו. וע"י זה יהיה לבו נכון ובטוח שגם עתה השי"ת 

לא יסיר חסדו וטובו מאתו ויחזק את לבו לצעוק ולהתחנן לה' ית', 

שיצילהו גם עתה מכל הצרות והיסורים… וכמו כן הוא בכל אדם 

ובכל זמן שעיקר החינוך לעבודת הבורא ית' הוא ע"י בחינה זאת, 

בחי' תודה והודאה שהיא בחי' חנוכה… ומי שחפץ באמת לאמתו 

לחוס על חייו עיקר קיומו ע"י בחי' הנ"ל.

…"ועל כן אמר מיד "טוב להודות לה'" וכו', להודיע לדורות שזה 

וזהו טוב  עיקר הדרך להתקרב להשי"ת ע"י תודה והודאה כנ"ל, 

דרך  הוא  שבפחותים  להפחות  אפילו  כי  ודאי,  טוב  לה'  להודות 

טוב ונפלא מאד כנ"ל, אשרי הזוכה לזה".
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חזק ויאמץ לבך…
מובא בליקוטי מוהר"ן תניינא קי"א – "על-ידי תפילה יכולים לבוא 
העבודות  ולכל  הקדושות  ולכל  ועבודה  לתורה  טוב,  לכל  לכל, 

ולכל הטובות שבכל העולמות".
שבחו  אדם  יסדר  "לעולם   – ל"ב(  )בברכות  הגמרא  לנו  ואומרת 
של הקב"ה ואחר-כך יתפלל"… מכאן שראוי ורצוי להקדים התודה 
תפילת  את  הגדולה  כנסת  אנשי  תיקנו  גם  כך  ואכן,  לבקשה. 
ואחר-כך  המקום  שבחי  הן  ראשונות  ברכות  שלוש   – העמידה 
בקשת צרכיו וכו', וכמו שהתפילה היא מן הדברים הצריכים חיזוק, 
שנאמר – "קוה אל ה', חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה'…" )תהלים כ"ז( 
ולהודות  להודות,   – הרבה  להתחזק  צריך  ההודאה  בענין  גם  כך 
הברזל  שחומת  זז…  שמשהו  שנרגיש  עד  להודות…  פעם  ושוב 
המפרידה בינינו לבין אבינו שבשמיים הולכת ונבקעת ונוצר פתח, 
מתחילה  השמש  לאט…  לאט,  התפילות…  לקבלת  סדק  אפילו 

לזרוח בין העננים והשמיים נפתחים… עת-רצון…

חוזרת  תפילתו  אין  בתפילתו,  המאריך  "כל   – שם  שכתוב  וכמו 

ריקם" – כך גם בודאי בהודאה שכאמור היא גם קודמת לתפילה 

וגם חלק ממנה.

"אברכה את ה' בכל עת, תמיד תהילתו בפי" )תהלים ל"ד(. "איזוהי 

עבודה שבלב – זו תפילה" )שם בגמרא( וכן גם ההודאה מסורה 

ללב, ככתוב )בתהלים קי"א( "אודה ה' בכל לבב…"

רחמנא ליבא בעי…
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יהודי – על שם ההודיה
בספרו "שירת הלב" כותב הרב שמואל שטרן הי''ו,  

והחסד  הטוב  ועל  החיים  עצם  על  הודיה  הוא  הודיה  של  "ניגון 

שכל  רז"ל  אמרו  וכבר  ורגע.  עת  בכל  עמנו  עושה  ית'  שהבורא 

ומשמעות  תודה,  מקרבן  חוץ  לעתיד  ליבטל  עתידין  הקרבנות 

הדברים שלעתיד לבוא תהיה בנו הכרה ותודעה פנימית מוחשית 

יתברך  וממילא תהיה בנו ההודאה לבורא  על כל חסדי ה' עמנו 

תמידית ובלתי נפסקת, בבחי' קרבן תודה תמידי.

נקראים  אנו  שמה  שעל  שבתוכנו  הפנימית  ההודיה  שירת  וזו 

יהודים, כי עצם מהותו של היהודי היא ההודיה בכל עת ורגע על 

החסד שה' ית' עושה אתו ועל כן הוא נקרא יהודי, כי כל מהותו 

היא ההודיה. ואמנם שירה זו, שירת ההודיה, נמצאת תמיד בתוכנו 

ועלינו רק לחשוף ולגלות אותה מתוכנו ולהוציאה בפינו".

עד כאן לשונו, וה' יזכנו להוציא את שירת ההודיה בפינו תמיד.

ראוי להוסיף ולהביא כאן את דברי המדרש )ב"ר ע"א, ח'( "לאה 

תפשה פלך )חלק( הודיה ועמדו ממנה בעלי הודיה, כיהודה ודוד", 

מיום  יוחאי  בן  שמעון  רבי  "בשם   – אומרת  ז:(  )ברכות  והגמרא 

שברא הקב"ה את עולמו לא היה אדם שהודה לקב"ה עד שבאה 

לאה והודתו – שנאמר, הפעם אודה את ה'" – ורש"י שם מסביר – 
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"לפי שראתה ברוח הקודש שיעקב מעמיד שנים-עשר שבטים ולו 

ארבע נשים, כיון שילדה בן רביעי הודתה על חלקה שעלה יותר 

מן החשבון המגיע לה".

רואים מכאן, שכדי להודות צריך האדם להרגיש באמת שקיבל 

יותר מהמגיע לו… 

מאוצר מתנת חינם… בחסדי ה' יתברך. 

תודה והודאה – אליבא דהלכתא
דיני ברכת הגומל מפורטים בשולחן ערוך, או"ח סימן רי"ט, נביא 

כאן את תמצית הדברים מתוך קיצור שולחן ערוך, סימן ס"א.

כשיגיעו  מדבריות  והולכי  הים  יורדי   – להודות  צריכים  "ארבעה 

למחוז חפצם, מי שהיה חולה שיש בו סכנה ומי שהיה חבוש בבית 

האסורים, וסימנך – חיי"ם – "וכל החיים יודוך סלה" – חולה, יסורים, 

ים, מדבר. מה מברך? "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, הגומל 

לחייבים טובות שגמלני כל טוב" והשומעים עונים: "מי שגמלך כל 

טוב – הוא יגמלך כל טוב סלה".

שניים  ואם אפשר שיהיו  בפני עשרה  הגומל  לברך ברכת  וצריך 

ובמושב  עם,  בקהל  "וירוממוהו  שנאמר:  חכמים,  תלמידי  מהם 

זקנים יהללוהו". מי שנעשה לו נס יש לו להפריש צדקה כפי הישג 

ידו וטוב וראוי לו לתקן איזה צרכי רבים בעיר.
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ובכל שנה, ביום הזה, יתבודד להודות לה' יתברך... 

הכתוב,  דבר  על  הודאה,  סעודת  זה  ביום  לערוך  נוהגים  רבים 

"סעדני ואוושעה" )תהלים קי"ט(.

וכותב הטור )בסוף הלכות יו"ט, תקכ"ט(: "מידת החסידים אשר ה' 

לנגדם תמיד ובכל דרכיהם ידעוהו, בעת שמחתם אז יותר ויותר 

מברכים ומשבחים להקב"ה אשר שמחם ויאמר האדם בלבו בעת 

שמחתו והנאתו – אם כך היא שמחת העולם הזה, אשר היא הבל 

הבא  העולם  שמחת  תהיה  מה  כן  אם  וצער,  תוגה  אחריה  יש  כי 

התמידית שאין אחריה תוגה, ויתפלל שיטה לבו לעבדו ולעשות 

רצונו בלב שלם, וישמחנו בשמחת העולם הזה ויזכנו לחיי העולם 

הבא, לאור באור פני מלך חיים".

בנין בית המקדש בתודה
זמרה  טוב  "כי  קמ"ז(  )תהלים  טוב  שוחר  במדרש  מובא 

בהלל  מלך  שהקב"ה  כשם   – וגו'"  ירושלים  בונה  וגו'  אלוהינו 

ובזמירות"…  בהלל  אלא  נבנית  אינה  ירושלים  כך  ובזמירות, 

 – ג'  בעזרא  ככתוב   – האחרון  בבניין  גם  מוצא  אתה  וכן 

ובהודות"…  בהלל  ויענו  ה'…  היכל  את  הבונים  "ויסדו 

וכן יהיה לעתיד לבוא, במהרה בימינו אמן.
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בריה חדשה…
"לדוד אשר דיבר לה' את דברי השירה  ח"י בתהלים  על מזמור 

הזאת ביום הציל ה' אותו"…

מובא במדרש שוחר טוב, וכן גם בילקוט שמעוני )שופטים ס'( – 

"לא כל מי שרוצה לאמר שירה אומר, אלא מי שנעשה לו נס.

וכל מי שנעשה לו נס ואומר שירה בידוע שמוחלין לו כל עוונותיו 

ונעשה כבריה חדשה".

ובאמת, אני מכיר מקרוב אחד שנעשה לו נס וכאילו נולד מחדש.

"חדשים לבקרים רבה אמונתך,

חלקי ה' אמרה נפשי על כן אוחיל לו"… )איכה ג'(

לחיות מחדש…
"עיקר החיות דקדושה הוא לחדש חיותו בכל עת" – כותב רבי נתן 

לחיות  פעם  בכל  "להתחיל   – כ"א(  ה',  )תפילין  הלכות,  בליקוטי 

בדוד  הנאמר  ב'(  )תהלים  ילדתיך"  היום  "אני  בחי'  שזהו  מחדש 

משיח, היינו שדוד זכה שנתהפך לו לטובה, מהיפך להיפך, כי כמו 

 – ממש  נפל  להיות  ראוי  והיה  כלל  חיות  לו  היה  לא  שמתחילה 

נתהפך הדבר וזכה לחיות שבעים שנה משנותיו של אדם הראשון 

כאילו  עת  בכל  חדש  חיות  בבחי'  שנה  השבעים  כל  לחיות  וזכה 
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הנולד  נפל  כמו  עת  בכל  והוא  נולד  היום  רק  כלל,  חי  לא  עדיין 

עכשיו שאין לו שום חיות וצריך לקבל בחסדי ה' ית' חיות חדש כל 

הזמן, בכל עת ורגע…

וכך חי כל שבעים שנותיו שזה עיקר החיים כנ"ל. עד שטרח ויגע 

ודעת בכל עת  ימיו רק להוסיף קדושה  ימיו לבלי לישון את  כל 

לחדש חיותו בכל שעה, עד שזכה עי"ז לחיות חיים ארוכים ונצחיים 

לעולם ועד בבחי' דוד מלך ישראל חי וקיים".

הנופלים  שהם  קמ"ה(  )תהלים   " וכו'  הנופלים  לכל  ה'  "סומך 

הדור,  צדיקי  ע"י  משנתם  ומעוררם  סומכם  והשי"ת  ה'  מעבודת 

שהם בחי' דוד משיח שזכה להפוך מבחי' נפל לבחי' חיים ארוכים. 

להתחיל לחיות בכל פעם מחדש שזהו בחי' תפילין בחי' ונפלינו 

כנ"ל. ועי"ז הם מחיין ומקימין כל הנופלים שלא יפלו בדעתן ולא 

הנפילה  ואז  ה'  אל  לשוב  שזוכים  עד  נפשם.  מגאולת  יתייאשו 

זה,  דייקא מחמת  הוא  הנפילה  עיקר  כי  העליה,  והירידה תכלית 

כדי שיתחילו להתחיל מחדש. דהיינו, שיחזור ויתחיל ויחדש חיותו 

וכו' כנ"ל. נמצא שסמיכת  ומוחו שזהו בחי' תפילין, בחי' ונפלינו 

הנופלים מעבודת ה' לבל יתייאשו רק יתגברו להתחיל בכל פעם 

מחדש זהו בעצמו בחי' דוד משיח שזכה שנתהפך לו מבחי' נפל 

לבחי' חיים ארוכים שיזכה להתחיל לחיות בכל פעם מחדש כנ"ל. 

והירידה הוא תכלית העליה כ"ש רבינו  כי כן גם אצלם, הנפילה 

ז"ל )בליקוטי מוהר"ן רס"א( שמה שהאדם נופל מעבודתו הוא מן 
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כדי  נפל  ע"כ  ההתקרבות.  תחילת  היא  ההתרחקות  כי  השמיים, 

ליכנוס  מחדש  שיתחיל  ועצתו  להשי"ת  להתקרב  יותר  שיתעורר 

גדול  כלל  וזה  מעולם  כלל  עדיין  התחיל  לא  כאילו  ה'  בעבודת 

בעבודת ה' שצריכים ממש בכל יום להתחיל מחדש" עכ"ל.

ה' יזכנו.

…"מצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד"… 
)דניאל י"ב(

שמעתי ממורי ורבי הרב אברהם ברדקי זצ"ל, שאני חב לו תודה 

על שנים של תורה, כי מקובל היה בין זקני ירושלים ללמד סנגוריא 

על כלל ישראל במלים הבאות "כמו שאין מספר לכוכבי השמיים 

– כך אין מספר לזכויותיהם של ישראל".

וכמו כן מובא גם בליקוטי הלכות, השכמת הבוקר – )הלכה א', 

י"ב( – וזל"ק: "הכוכבים מרמזין על בחי' הנקודות טובות שנמצאות 

בכל אחד מישראל שעל ידן נכנסים לכף זכות באמת ע"י שדנים 

אותם לכף זכות בבחי' מצדיקי הרבים ככוכבים וכו'".

ואכן אם רק נסתכל סביבותינו בעין טובה ואוהבת נגלה לשמחתנו 

פנינים ומרגליות רבות מספור… 

כל "הנקודות הטובות" של בני ישראל – צאן קדשים – 

שכל רצונם לעשות רצונו…
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החל מתינוקות של בית רבן שבהבל פיהם העולם קיים, דרך נשים 

והתהלים  דפי הסידורים  בין  ודמעות  צדקניות השופכות תחינות 

ועד בחורי הישיבות ואברכי הכוללים הממיתים עצמם באהלה של 

תורה ומזכים את הרבים…

"אשרי אדם עוז לו בך, מסילות בלבבם" )תהלים פ"ד(

והוגה  לבדו  יושב  כשאדם   – זצ"ל  מלובלין  החוזה  זאת  מפרש 

בתורה, הנקראת עוז, הוא מפלס בכך מסילות בלבבם של רבים… 

לשוב לתורה ומצוותיה, לחזור בתשובה.

ולמנות  להוסיף  צריך  ובתפילה  בתורה  הזה  הרבים  זיכוי  כל  על 

לפני ה' ית' את כל המצוות והצדקות הרבות והעצומות שעושים 

אורחים,  הכנסת  חסדים,  גמילות  כגון,  ביומו  יום  מידי  ישראל 

ביקורי חולים ועוד ועוד ועוד – "יכלה הזמן והם לא יכלו" – "עולם 

חסד יבנה"… מי ימלל ומי יפלל גבורות ישראל… "אפילו ריקנים 

שבהם מלאים מצוות כרימון".

כמו אבא האוהב לשמוע מבנו את שבחי אחיו כך גם הקב"ה אוהב 

מצוות  זאת  מישראל.  אחד  כל  על  זכות  לימוד  מאתנו  לשמוע 

"ואהבת לרעך כמוך" שאין כמוה… סיפור השבח הגדול ביותר – 

ואם כך הדבר בכלל, קל  תודה בפני עצמה שאין ערוך לשוויה. 

וחומר בפרט… "וכן צריך האדם למצוא גם בעצמו נקודות טובות", 

אומר רבינו בתורה הידועה רפ"ב, "כי זה ידוע שצריך האדם להיזהר 
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מאד להיות בשמחה תמיד ולהרחיק את העצבות מאד מאד… ועל 

במה  עצמו  את  ומחיה  עצמו  את  להפיל  מניח  שאינו  ידי  על  כן, 

שמחפש ומבקש ומוצא בעצמו איזה נקודות טובות ומלקט ומברר 

אלו הנקודות טובות מתוך הרע והפסולת שבו, עי"ז נעשים ניגונים 

ואזי הוא יכול להתפלל ולזמר ולהודות לה'"

והזהיר רבינו ז"ל מאד לילך עם התורה הזאת "כי הוא יסוד גדול 

חס  לגמרי,  עולמו  יאבד  לבל  ית'  לה'  להתקרב  שרוצה  מי  לכל 

הזאת  התורה  עם  לילך  מאד  להתחזק  צריכים  על-כן  ושלום… 

ונקודות טובות  ולבקש בעצמו בכל פעם איזה מעט טוב  לחפש 

וכו' ועל-ידי זה יחיה וישמח את עצמו ויצפה לישועה עדיין, ויוכל 

להתפלל ולזמר ולהודות לה' ית' בבחי' "אזמרה לאלוקי בעודי"… 

ועי"ז יזכה לשוב באמת אל ה'".
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כל הקרבנות בטלין חוץ מקרבן תודה
מובא במדרש רבא, )פרשת  צו; פ"ט ( 

כל  בטל,  אינו  תודה  וקרבן  בטלין  הקרבנות  כל  לבא  "לעתיד 

התפילות בטלות וההודאה אינה בטלה, הדא הוא דכתיב )ירמיה 

ל"ג, י"א( קול ששון וקול שמחה, כל חתן וקול כלה, קול אומרים 

הודו את ה' צבאות וגו' –  זו הודאה, מביאים תודה בית ה' – זה 

נדריך,  אלוקים  עלי   .." נ"ו(  )תהלים  אומר  דוד  וכן  תודה  קרבן 

ההודאה   – תודות  אלא  כאן  כתוב  אין  תודה  לך"  תודות  אשלם 

וקרבן תודה".

ותפילת  "כל התפילות בטלות  "מעדני מלך" על המאמר  ומוסיף 

חז"ל,  שאמרו  מה  עפ"י  לפרשו  יש  כי  בטלה"  אינה  ההודאה 

"האידנא מברכין על הטובה הטוב והמיטיב ועל הרעה ברוך דיין 

האמת ולעתיד – כולו הטוב והמיטיב".

"וכמו-כן יהיה בעבודת התפילה כי כל התפילות כיום הן בעיקר 

בקשה ולעתיד יראו שכל מה דעביד רחמנא, בימי הגלות, לטב 

עביד ואם כן לא היו צריכים לבקש על שום דבר אלא רק להודות 

ועל כן כל התפילות לעתיד בטלות ותפילת הודאה אינה בטלה". 

כי  בהודאה  להתחזק  ונחוץ  ראוי  תמימה,  באמונה  עכשיו,  …וגם 

ממילא הכל לטובה –  ולעתיד תישאר רק התודה…
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תורה ותפילה…

בליקוטי מוהר"ן ב', תורה ב' – מאריך רבינו בעניין לימוד ההלכה… 

"ובחינת תודה שהוא שעשוע עולם הבא זה בחי' הלכות כי ההלכות 

שזוכין ללמוד, בפרט מי שזוכה לחדש בהן, זה בחי' שעשוע עוה"ב 

בבחי' )נדה ע"ג( – "כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן 

עולם הבא" )ראה שם באורך( קצרה יריעת החיבור הזה מלעסוק 

מרגלית  עוד  כאן  נביא  לפחות  אך  הלכה   – התודה  פרטי  בכל 

מאותה תורה "… וזה בחי' שעשוע עוה"ב בבחי' )ישעיה ל'( "והיה 

אור הלבנה כאור החמה" הנאמר לעתיד כי הלבנה טבעה קר, בחי' 

חסרון וקרירות ועתידה להתמלאות כאור החמה, בחי' מילוי החסרון 

שזה בח' הולדה, בחי' הלכות שהם בחי' שעשוע עוה"ב כנ"ל. וזה 

בחי' )בראשית ב'( "אלה תולדות השמיים והארץ בהבראם" – 

אותיות באברהם )ב"ר פ' י"ב( היינו חסד. כי ההולדות ע"י בחי' 

הלכות שהם בחי' חסד כנ"ל וזה בחי' )תהלים ק'( "מזמור לתודה 

הריעו לה' כל הארץ". לתודה אותיות "תולדה". "הריעו לה' כל 

ההלכות,  כי  אליהו,  בפתח  כמובא  "הלכה"  תיבות  ראשי  הארץ" 
בחי' תודה הם בחי' הולדה כנ"ל. וכו' "… 

עיין שם – ותשביע בצחצחות נפשך.
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בעניין עיון התפילה נביא כאן קטע מספר "מאור ושמש" בפרשת 

ככתוב לאה,  של  בהודאתה  חשובה  נקודה  על  העומד  "ויצא" 

קראה  כן  על  ה'  את  אודה  הפעם  ותאמר  בן  ותלד  עוד  "…ותהר 

שמו יהודה, ותעמוד מלדת…" לכאורה יקשה על מה מרמזות שתי 

אלא  מיותרות  שהן  נראה  כי   – מלדת  ותעמוד   – האלה  התיבות 

דווקא אחרי  צריכין להודות  מסביר שם על דרך הארבעה אשר 

שיצאו לגמרי מן הצרה שהיו בה ורק אז הם יכולים להודות כך גם 

יותר מחלקה "ותעמוד  לאה הודתה לה' כאשר התברר שקיבלה 

מלדת" כי בכך נתנה הודאה על בניה ונמצא שהוא גמר הטובה.

על כן הוכרחה אחרי כן להפציר בתפילה ובתחבולות שתלד עוד, 

ולשם כך אף נתנה ליעקב את שפחתה זילפה שילדה לו את גד, 

מלשון מזל. 

רואים מכאן יסוד חשוב שכאשר מודים על מילוי הבקשה אסור 

להסתפק בכך – לעמוד מלדת – אלא צריכים להמשיך, להתפלל 

ולבקש על ההמשך בבחי' מודה על העבר ומבקש על העתיד,

וה' הטוב בעיניו יעשה.
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ליקוטי בתר ליקוטי…

לתוספת חיזוק עניין ההודאה נביא כאן עוד כמה מאמרים יקרים 

מלוקטים מספרים קדושים.

ב"מסילת ישרים", פרק כ"א, כותב הרמח"ל: "הנה ממה שיועיל 
הרבה לקנות החסידות הוא גודל ההסתכלות ורב ההתבוננות, כי 

ותכלית  יתברך  רוממותו  גודל  על  להתבונן  האדם  ירבה  כאשר 

שלמותו ורב ההרחק הבלתי משוער שבין גדולתו ובין שפלותנו, 

יגרום לו שימלא יראה ורעדה מלפניו, ובהתבוננו על רב חסדיו עמנו 

ועל גודל אהבתו יתברך לישראל, ועל קרבת הישרים אליו ומעלת 

התורה והמצוות, וכיוצא מן העיונים והלימודים, ודאי שתתלהט בו 

אהבה עזה ויבחר ויתאוה לידבק בו, כי בראותו שהבורא יתברך 

הוא לנו לאב ממש ומרחם עלינו כאב על בנים, יתעורר בו בהמשך 

הזמן החפץ והתשוקה לגמול לו כבן אל אביו".

ב"שערי תשובה" )ש"ג, י"ז( קובע רבנו יונה את זכרון החסד בין 
מצוות עשה, שנאמר )דברים ח', ב'( – "וזכרת את כל הדרך אשר 

הוליכך ה' אלוקיך זה ארבעים שנה במדבר"…
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"אם  וחומר,  קל  מכאן  לומד  כ"ג(  ט',  )פרק  חרדים"  וב"ספר 

שכן,  מכל  אבותינו  עם  שעשה  החסדים  לדורות  לזכור  נצטווינו 

תמיד  עמנו  שעושה  החסדים  לזכור  חייב  מישראל  אחד  שכל 

ומצילנו מן העומדים עלינו לכלותינו ח"ו וכן חייב כל אחד לזכור 

החסדים שגמלו ה' ית' מעת שיצרו בבטן אמו ואז יכנע לפניו ויבוש 

וישוב בתשובה שלמה".

בעל "יסוד ושורש העבודה" מלמד בצוואתו להודות לה' ית' 

על כל פרט ופרט וז"ל: – "הייתי נזהר מאד ליתן הודאה ושבח לה' 

ית' על כל מה שהיה מגיע עלי, אפילו איזה רעה ר"ל, קטנה או 

גדולה, מכל מה שהפה יכול לדבר והלב לחשוב הייתי מצדיק עלי 

את הדין בשמחה ונתתי לה' יתעלה גם כן הודאה על זה בשמחה 

עצומה בזה הלשון – "יוצרי ובוראי, אתה צדיק על כל הבא עלי, כי 

אמת עשית ואני הרשעתי, ואני נותן לך שבח והודאה על זה, יוצרי 

ובוראי, כי בודאי לטובתי עשית לי סיבה זו. ונתתי לו ית' שמו הודאה 

ושבח על הטובה שגמלני, הן על דבר מצוה שזימן לי ית' שמו והן 

על דבר הרשות". בהמשך דבריו הוא מודה על חדרו המיוחד, "על 

גודל הטובה שעשה לי יוצרי ובוראי ית' שמו ויתעלה שנתן לי חדר 

מיוחד לעבודתו הקדושה מיום עמדי על דעתי, ודבר זה הוא יסוד 

ושורש לאדם שרוצה לקנות שלימות בעולם הזה השפל, לכן נתתי 

לו ית' שמו הודאה על זה בכל עת שעלה על דעתי גודל הטובה 
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הזאת, אף כמה פעמים ביום וההודאה היתה בשמחה עצומה, בפה 

מלא בזה הלשון – "יוצרי ובוראי יתברך שמך  אני נותן לך הודאה 

גדולה על שנתת לי חדר מיוחד לעבודתך הקדושה, לא כפי מעשי 

הטובים, רק למען רחמיך הרבים וחסדיך הגדולים".

בספר "פלא יועץ" )בערך הילול( כתוב – "ראוי להלל ה' על כל 

הטובה שעושה עמנו, ואף שאילו פינו מלא שירה וכו', לא נספיק 

להללו ולו דומיה תהילה, על כל פנים בלא כלום אי אפשר וראוי 

ה',  את  ולהלל  להודות  לפקידה  ומפקידה  לעת  מעת  אדם  לכל 

ובפרט כשמספר איזה עניין שעשה והצליח תיכף יהיה שם שמיים 

שגור בפיו ויאמר – שבח לאל יתברך כי הפליא חסדו לי ועד כה 

עזרני לעשות כך וכך.

אפילו אם יש לו יסורין יש לו להלל לה' שזכהו להיות מכלל, אשר 

יאהב ה' יוכיח"…

בספר "חובת התלמידים" )מאמר שני – תפילה ושירה לה'(

"איש ישראל המתעורר לאמר שירה אחר הנס – חוץ ממה שחייב 

להודות כמו שמודים גם לאדון בשר ודם – הרי שנפשו בעצמה 

דוחקת בו להלל ולשבח לה', כיון שע"י הנס נתקשר יותר באמונה 

עליו,  היתרה שנתוספה  והנשמה  הרוח  ואת  לה',  ושמחה  ואהבה 

מוכרח הוא לגלות עתה בדברי שבח לה' ".
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ב"זוהר הקדוש" )פרשת בא דף מ"אׁ, בתרגום ה"מתוק מדבש"( 
– "חובה על האדם לספר תמיד לפני הקב"ה ולפרסם כל נס פרטי 

מכל אותם הנסים שעשה עמו הקב"ה בפרטות ולהודות עליהם, 

ואם תאמר למה הוא חוב על האדם לספר נסי הקב"ה והרי הקב"ה 

יודע הכל – כל מה שהיה וכל מה שיהיה למה צריך הפרסום הזה 

לפני הקב"ה על מה שהוא עשה והוא יודע – אלא ודאי צריך האדם 

לפרסם הנסים ולספר לפני הקב"ה כל מה שעשה עמו לפי שכל 

אותם דיבורים עולים למעלה, וכל המוני מלאכי מעלה מתקבצים 

ומתעלה כבודו  ומשבחים לפני הקב"ה  והם מודים  ורואים אותם 

עליהם למעלה ולמטה, ועוד ע"י סיפור הנסים שעשה עמו הקב"ה 

גורם להאיר את הספירות העליונות עתה באותם ההארות שהאירו 

לו בשעת הנס".
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נפלא וטוב להודות…

יש סדרת ספרים מאלפת המכנסת סיפורי השגחה בני ימינו תחת 

הכותרת "נפלאותיו לבני אדם". בסוף ההקדמה כתוב כדלקמן:

"ועתה בנים, שירו למלך.

נודה לה', נקרא בשמו, נודיע בעמים עלילותיו.

בהם.  נשיח  עשה,  אשר  נפלאותיו  כל  נזכור  לו,  נזמר  לו,  נשיר 

אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה גשמית או רוחנית, 

השמיים,  נביטה  הבה   – בטוב  שלא  ח"ו  בין  בטוב  בין  העומדים 

נראה כי המקום מרחם עלינו. הבה נצא מאפילה לאור של אמונה, 

הבה נהפוך לנו עולם תלאות – לעולם פלאות, גולה לגאולה, הבה 

נאיר את הכל באור ה'.

לכו אחים, לכו נרננה לה', נריעה לצור ישענו.

נקבלה פניו בתודה, בזמירות נריע לו.

כי אל גדול הוא ומלך גדול.

ה'  יחדיו לפני  נברכה  ונכרעה. בואו  יהודים, בואו נשתחווה  בואו 

ידו. בואו שעריו  וצאן  ואנחנו עם מרעיתו  כי הוא אלוקינו  עושנו. 

בתודה, חצרותיו בתהילה…

הבה נבשר יום יום ישועתו, נספר כבודו ונפלאותיו…"
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יש גם חוברת נחמדה בשם "טוב להודות" המביאה במלים וציורים 

והחסדים  הטובות  כל  על  ושבחים,  לתודות  דוגמאות  מיני  כל 

יום ביומו, בין השאר כתוב שם: "טוב  ית', דבר  שעושה עמנו ה' 

להודות על כל דבר ומי שמזלזל באיזה דבר השי"ת לוקח אותו 

ממנו כדי שידע וירגיש גודל החסרון… מסופר על דוד המלך שלא 

ידע בשביל מה יש בעולם שוטים, צרעה ועכביש, ולבסוף שלושת 

הדברים נצרכו לו והצילו אותו מיד אויביו, אל תהא בז לאף אדם 

ולשום דבר, כי כל דבר יש לו שעה שתצטרך לו".

ועוד כתוב שם, בשער ויצא, "צריך להתבונן מדי פעם על אצבעות 

הזעירים  המנופים  של  המורכב  המבנה  מן  להתפעל  הידיים, 

והחמודים האלה.

הרכות  והעדינות  הכח  השונות…  והפעולות  האחיזה  יכולת  על 

והזריזות, חשוב לרגע על הסבל הנורא של קטוע יד שלא מסוגל 

לכל אלו הפעולות, ואמור בשמחה – תודה לך ה' על האצבעות… 

בפרט תודה על יכולת הכתיבה, לתרגם רעיונות למשפטים, מלים, 

אותיות, קוים… שבסוף יוצא מזה ספר שלם עם קדושה… וכל זה 

נראה כל כך מובן ופשוט, ששוכחים לאמר תודה!..."
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ניצוצות תודה…

… שלא עשני גוי
בליקוטי מוהר"ן י' אומר רבינו "כי עיקר גדולתו של הקב"ה הוא 

שגם העכו"ם ידעו שיש אלוקים שליט ומושל כמובא בזהר בפרשת 

יתרו, כד אתא יתרו ואמר: "כי עתה ידעתי כי גדול ה' וכו'… כדין 

אתיקר ואתעלא שמא עילאה" )אז התכבד והתעלה שם העליון(.

הרא"ש )ברכות פ"ג, סימן כ'( כותב כי "יהודי חייב להכיר טובה 

לה' ית' על שזיכיתנו מכל האומות וקרבתנו להודות לך – לכאורה 

גם העכו"ם חייבים ויכולים להודות ואולם הכח להתבטל כלפי ה' 

ולהודות לו ית', כח זה הוא נחלתו הבלעדית של היהודי".

ועל כן "עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו" )ישעיהו מ"ג( הקב"ה יצר 

את עם ישראל כדי לשבחו ולספר תהילתו.

ואגב, הבן-איש חי בפרשת תולדות מציין כי פסוק זה נאמר על 

שבח ברכת השיר – "נשמת כל חי"…

ובסידור השל"ה כתוב: "דע כי שבח נשמת כל חי הוא גדול מאד 

ונשמה המאירה בנו, כי אנחנו חלק ה'  ומדבר ממעלת נפש רוח 

עמו – חבל נחלתו". 

ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם – שלא עשני גוי…
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"ונשמרתם מאד לנפשותיכם"…

עובר על בן אדם מה שעובר… ואחד הדברים שחיזקו אותי מאד, 

הנני  לעשן.  הפסקתי  שהפסקתי…  דבר  זה  בנפש,  והן  בגוף  הן 

ומתודה בפה מלא… אחרי שנים רבות, רבות מדי,  מודה, מודה 

מזיק  פשוט  שאני  ברורה  להכרה  ב"ה  הגעתי  עשן  העלאת  של 

לעצמי… שורף בריאותי, וכמובן גם ממוני, במו ידי…

על ההכרה וההפסקה אני מביע בזאת תודה רבה והודאה רבתי… 

המטורף  המירוץ  את  להפסיק  שזכיתי  לאל  תודה  ראשית, 

את  המזכיר  מסוכן  משחק  והעשן…  האש  משחק  של  והמטופש 

הפתגם – "סיגריה זה מקל קצר שבקצהו האחד אש ובקצה השני 

טיפש"…

ממש מקל חובלים איום ונורא שכל שומר נפשו ירחק ממנו. 

גם רבי נחמן מברסלב מזהיר מאד להתרחק מן העישון. 

)חיי מוהר"ן רע"ג(.

אין עשן בלי אש וכפי שלמדנו בילדותנו – 

עם אש לא משחקים…

ובכן נחזור להיות ילדים… נפסיק לשחק באש.

ושעה שעה… תודה  יום  יום  כך  על  מי שהפסיק לעשן מודה  כל 

לרבים  והודעה  בעובדה  הודאה  גם  כאן  ויש  שיעור.  לה  שאין 
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שהעישון מיותר, מפסיד ופשוט – מזיק… כפי שפורסם לאחרונה:  

"בכל שנה מתים מעישון בעולם כחמשה מליון איש ובישראל יש 

ר"ל מדי שנה כעשרת אלפים קרבנות מות, ממגיפת העישון, יותר 

ממספר ההרוגים במלחמות ובתאונות גם יחד".

כאן  ואין  העולם  בכל  ומפורסם  ידוע  כבר  העישון  שנזק  כמובן 

המקום להאריך בו, אלא רק לחזור ולאמר לכל מי שאיכפת לו 

מחייו וגם מחיי קרוביו והסובבים אותו… למען ה' ולמען החיים – 

תפסיקו למות!...

למען ה', למענכם ולמען ילדיכם – תתחילו לחיות!...

בהם"…  "וחי  ככתוב   – לחיות  עלינו  מצוה  הקדושה  תורתנו  הן 

"ובחרת בחיים"!...

נוסף על כך גם "בעל הדבר" בעצמו מעיד על סחורתו…

"העישון מזיק  "העישון מזיק לבריאות",   – ככתוב על כל קופסא 

העישון   – קובע  הבריאות  "משרד  וכן  אותך"  ולסובבים  לילדיך 

מקצר את החיים". 

הוא שאמרנו בתחילה – סיגריה זה מקל קצר…

*   *   *
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לסיכום העניין נפזר העשן ונחתום בחיוך… חיוך מהסטיקרים…

"בבית הזה מעשנים יום כן ויום לא, היום לא!"…

במשרד זה לא שורפים כסף בידיים"…

"משרד-החיוך קובע – חוק חיוך חובה"…

"תן חיוך – הכל לטובה"… "תהיה רק בשמחה"… 

"תהיה שמח – תהיה בריא"…

"יש תרופה לעצבות… שמחה!" ואחרון אחרון חביב ומצחיק – 

"העישון מזיק לבריאות – העצבות מזיקה לשמחה"…

יהי רצון שנזכה להיות בבריאות ובשמחה תמיד, אכי"ר…

מחשבה טובה…

"מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד"  )ליקוטי מוהר"ן תנינא כ"ד(

וכן  )ראה שם באורך,  וכמו שהשמחה היא רפואה לכל המחלות 

מזור  היא  התודה  גם  לך(  ויערב  ו'  סעיף  ח'  בתורה  גם  שם  עיין 

ומרפא לכל התחלואים, כי כבר הוזכר לעיל כי השמחה והתודה 

הם חברים טובים… – תרי רעין דלא מתפרשין – הולכים ביחד, יד 

ביד, לכל אורך הדרך…

מזמור לתודה… עבדו את ה' בשמחה…
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בשמחה – אותיות – מחשבה… מחשבה טובה – למשל תודה… - 

הקב"ה מצרפה למעשה… "תודה טוב, ברוך השם"…

הוא  עליו,  שמשפיע  הטובה  כל  על  ית'  לה'  מודה  האדם  כאשר 

מודה בכך שבעצם טוב לו… ואין לך תרופה בדוקה ומנוסה מזאת 

לבריאות שלימה בגוף ונפש.

כמאמר החכם: "כשתחשוב טוב – יהיה טוב"!... לבריאות…

צאינה וראינה…
מעלה  יש  היום  כן  כאז  ישראל"…  נגאלו  צדקניות  נשים  "בזכות 

גדולה ביותר לתפילת והודיית הנשים והאמהות.

תורה…  ללמוד  וילדיהן  בעליהן  ששולחות  התודה  להן  ראשית 

בזכותן העולם קיים.

ראויה כל אחת מהן להתברך ממקור הברכות ולזכות לתודה על 

רב הטובה שהיא משפיעה בבית.

זו משימה קלה בכלל,  וגידול הילדים שאין  בסידור ענייני הבית 

חושך  בערבוביה,  משמשים  ורע  טוב  בהם  אלה  בימים  בפרט 

מכסה ארץ והניתוק רב מהחיבור…

יהי רצון שבזכות עמלן – "עמלנו הם הבנים" – נזכה שוב שיתקיים 

בעטרה  שלמה  במלך  ציון  בנות  וראינה  "צאינה  עתה:  גם  בנו 

שעטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת לבו"… )שיר השירים ג'(
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חנוך לנער…
אבא המביא לבנו צעצוע קטן ושומע ממנו תודה גדולה… כמה הוא 

שמח… קל וחומר, כמה שמח, כביכול, אבינו שבשמיים בכל תודה 

ותודה שאנו אומרים לו על כל השפע הרב שהוא נותן לנו… הרי 

המתנות שאנו מקבלים בכל יום ויום – לחם לאכול ובגד ללבוש, 

וכו', וכו' וכו' – אין ערוך לשוויים ואין מניין למספרם.

מה נאמר ומה נדבר… מה נשיב לה' – כל תגמוליו עלינו… חשוב 

עד מאד לייקר את התודה אצל הילדים כך שכבר מגיל רך יהיו 

להודות,  בפיהם  ומורגל  בליבם  קבוע  ויהיה  באמירתה,  רגילים 

בלב שלם ובפה מלא, על כל מה שמקבלים. 

תודה מהקטנים – טובה להם ולגדולים…

"חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה" )משלי כ"ב(. 

ואז תהיה זו כבר דרך כבושה וסלולה, דרך המלך – 

לאמר תודה על כל מה שמקבלים מהמלך…

אי אפשר להאריך כאן, ואי אפשר להעריך בכלל, עד כמה חשוב 

עניין זה – החינוך לתודה – בקרב הילדים ובני הנוער.

דרך מחשבתם, מעשיהם  כל  על  וברכה  טובה  להשפיע  יכול  זה 

וארחות חייהם.

לאחוז  יהודה  בני  את  ללמד  ביותר,  בכך  להשתדל  אנו  חייבים 

בקשת התודה, לתפוש אמנות אבותיהם בפיהם ולהודות אף הם 

לאבותיהם…
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לשמור  וללמד,  ללמוד  ונזכה  יצלח  בידינו  ה'  שחפץ  רצון  יהי 

ולעשות ולקיים את כל דברי התודה הזאת, באהבה…

זכה  בתפילה  נחתום  כן  ועל  בפה  אלא  כוחנו  אין  זה  בעניין  גם 

לסייעתא דשמיא… 

)מליקוטי תפילות ל"ז( "עזרנו ברחמיך הרבים ותזמין לנו מלמדים 

טובים והגונים לבנינו שיהיו עוסקים במלאכתם באמונה, ללמוד 

הרבה עם בנינו בתכלית המועיל באמת, ויהיו כל המלמדי-תינוקות 

אנשים כשרים וצדיקים שלא יקלקלו חס ושלום את ההבל הקדוש 

של התינוקות של בית רבן, שהוא הבל פה שאין בו חטא, ויעלה 

ויראה וירצה וישמע לפניך ההבל הקדוש של התינוקות של בית 

רבן ועל ידי זה תזכור את ברית אבותינו ותמתיק ותבטל מעלינו 

ומעל כל עמך בית ישראל, כל הדינים וכל הגזירות שאינם טובות 

שנגזרו על עמך ישראל בכלל או בפרט…"

מי ילד לי את אלה?...
הגויים,  מן  וקבצנו  אלוקינו  ה'  "הושיענו  אומרים  אנו  בוקר,  בכל 

להודות לשם קדשך, להשתבח בתהילתך" )תהלים ק"ו(.

רואים כאן שכל קיבוץ הגלויות בא כדי להודות לה' ית' ולהשתבח 

בתהילתו – וזאת שלימות הגאולה.

ית' על כל הטוב  כן פשוט שכל מי שמודה כבר עכשיו לה'  אם 

והחסד שגמלנו זוכה לקרב את ביאת הגואל…
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ההודאה,  ברחמי   – ברחמים"  לציון  בשובך  עינינו  ותחזינה   …"
שמיים,  רחמי  לעורר  דלתתא  האיתערותא   – השתדלותנו  שהיא 

איתערותא דלעילא. 
בעזהי"ת בקרוב "יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור 
והנידחים מארץ מצרים"… וכנסת ישראל תשתומם ממראה עיניה 
ותשאל "מי ילד לי את אלה?"… )ישעיהו מ"ט( ואז יוכלו כל המודים 
להשתבח בהודאתם שקיבצה את כל הנידחים – ככתוב – "לא ידח 

ממנו נידח" – ואין לך זיכוי הרבים גדול מזה.
"אנא ה' הושיעה נא, אנא ה' הצליחה נא"… 

שנזכה להודות לך באמת…

בין אדם לחבירו
מעצם עניינו עוסק חיבור זה בתודה והודאה שבין אדם לקונו אך 

חובת התודה  גם את  ובודאי לא לשכוח,  כאן,  מן הראוי להזכיר 

בין אדם לחבירו, ויש כמובן קשר הדוק ביניהם כמאמר חז"ל "כל 

שרוח הבריות נוחה הימנו – רוח המקום נוחה הימנו וכו' " )פרקי 

אבות ג', י'( ואומר על כך ר"ע מברטנורא – "כל מי שאהוב למטה 

בידוע שהוא אהוב למעלה" שנאמר )משלי ג', ד'( "ומצא חן ושכל 

טוב בעיני אלוקים ואדם".

ה'  ישועת  את  ולראות  וארץ  שמיים  בתודה  לחבר  ונזכה  יתן  מי 

ונתבשר  שנשמע  שבשמיים  אבינו  מלפני  רצון  "יהי  עין  כהרף 

כנפות  מארבע  נידחינו  ויקבץ  ונחמות,  ישועות  טובות,  בשורות 

הארץ, ונאמר אמן".
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המלים הראשונות…
המילה הראשונה שיהודי אומר בבוקר היא – מודה… 

"מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה"…

והמילה הראשונה בפסוקי דזמרה – הודו… 

"הודו לה' קראו בשמו"… 

הנה, כי כן, ההודיה פותחת לנו את היום וככל שנרבה בה היא גם 

עושה לנו את היום… 

ואת "היומית"… ברווח גדול שאין לו שיעור.

"במידה שאדם מודד, בה מודדים לו" )סוטה ח:(

האדם  שבה  "בדרך  עמו…  מתנהגים  כך   – מתנהג  שהאדם  איך 

הולך – בה מוליכין אותו"… 

ככל שיאמר כאן למטה יותר תודה – כך יבקשו למעלה להשפיע 

לו יותר טובה… 

שיהיה לו עוד ועוד – על מה להודות… 

"כל המוסיף – מוסיפים לו מן השמיים…"

כי  ובהאריז"ל,  גם, ע"פ המובא בזוה"ק  זו אפשר להוסיף  ובדרך 

לעתיד, בעולם הבא, מזכירין לאדם כל מה שלמד בעולם הזה.

בודאי יזכירו לו גם כל מה שהודה…

"הודו לה' כי טוב – כי לעולם חסדו"…
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חצות לילה
"חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך"… )תהלים קי"ט, 

ס"ב( ואומר רבינו )ליקוטי מוהר"ן קמ"ט( – " חצות הוא מסוגל כמו 

פדיון, כי הוא המתקת הדינים".

"…ועי"ז יהיה נחשב כאילו הוא משתדל בבניין בית המקדש ועי"ז 

יזכה להתקרב אל האמת, דהיינו להתקרב לצדיקים ויראים וכשרים 

ועי"ז  והיופי האמת של העולם,  והחן  אמיתיים שהם עיקר הפאר 

יהיו נפתחין עיניו ויסתכל על עצמו בכל המידות וישוב בתשובה 

על כל המידות רעות ויזכה לדעת ולהכיר את שמו הגדול יתברך" 

)קיצור ליקוטי מוהר"ן תנינא ס"ז(.

"…ה' יתברך מעורר רחמיו וממשיך חוט של חסד שנמשך בחצות 

ועל כן אז דייקא צריך להתעורר ולהתחזק ולחפש נקודתו הטובה, 

תלויה  ובזה  יסעדני"  ה'  חסדך  רגלי  מטה  אמרתי  "אם   – בבחי' 

הגאולה בכלל ובפרט, ועל כן גאולה הראשונה היתה בחצות, כמו 

שכתוב "כחצות הלילה וכו'" – וכן גאולה האחרונה תהיה ע"י בחינת 

בחצות,  לילה  בכל  שעומדים  והיראים  הכשרים  ע"י  היינו  חצות, 

לילה, שאז  חצות  בחינת קדושת  על עצמם  שעי"ז הם ממשיכים 

מתעורר חסד גדול"… 

)ליקוטי הלכות, השכמת הבוקר, ה"א אות ט"ו(
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פייבל – אשרינו
בעיר  שהיה:  מעשה  תשפ"ו(  ב',  )חלק  קודש  שרפי  בשיח  מובא 

תושבי  אולם  פייבל",  "רבי  היה  ושמו  מאנ"ש  אחד  דר  טעפליק 

לערוך  לקום  נוהג  שהיה  משום   – "פייבל-אשרינו"  כינוהו  העיר 

את תיקון החצות בכל לילה ולילה בעת חצות, ולאחר שגמר את 

אמירת התיקון, לרוב שמחתו ששמח בזה שזכה לעמוד ולהתעורר 

בעת רצון כזה, היה רוקד ומזמר לעצמו התיבות "אשרינו מה טוב 

חלקנו וכו'…" והנה מוהרנ"ת בעת שהיה בא לבקר בטעפליק, היה 

רבי פייבל בא לקראתו ומקבלו בשמחה רבה.

פעם כשהגיע מוהרנ"ת לעיר ולא בא רבי פייבל לקראתו בין שאר 

אנ"ש שבאו לקבל פניו כנהוג, שאל מוהרנ"ת את אנ"ש, היכן רבי 

פייבל?... ועמדו כמתמיהים כי לא הבינו תחילה למי מתכוון, עד 

שנענו מעצמם ואמרו: "אה, כוונתכם בודאי לפייבל-אשרינו… הוא 

בקצת  מוהרנ"ת  הבחין  זאת,  באמרם  לעולמו".  והלך  נפטר  כבר 

לעג בדבריהם, נענה ואמר, ובכן אומר לכם – אפילו אם יגיע רבי 

פייבל לעולם התוהו… "ענשו" שם יהיה שיקום בכל לילה בחצות 

ויערוך את התיקון ולאחריו ירקוד ויזמר לעצמו "אשרינו"… עכ"ל. 

ואם כך בעולם התוהו בודאי ובודאי יהיה זה חלקו גם בגן עדן – 

לרקוד ולשיר אשרינו…
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ואומרת הגמרא – בסנהדרין צ"א: - "כל האומר שירה בעולם הזה 
זוכה ואומרה לעולם הבא, שנאמר – אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך 

סלה…"

שורה תחתונה ואחרונה – מה שאדם עושה כאן – זה מה שיעשה 

שם… והחי יתן אל לבו…

ועוד קצת אשרינו…
שלומנו  אנשי  "לכל  נתן  רבי  כותב  ת"ט(  )מכתב  לתרופה  בעלים 

מקטן ועד גדול כולם יעמדו על הברכה… מה מאד נכספתי להרחיב 

הדיבור של אמת לכולכם, כי נפשכם קשורה בנפשי ואהבתנו היא 

אהבה רבה ואהבת עולם לנצח. אך אין הזמן מספיק וכבר דיברתי 

וכל ספריו הקדושים לפניכם  יתברך,  עמכם הרבה בעזרת השם 

עת  בכל  הקדושים  בדרכיו  ולילך  תמיד  בהם  שתתעסקו  יתן  מי 

כפי האדם וכפי המקום וכפי הזמן, כי השם יתברך מצמצם עצמו 

מאין-סוף עד אין תכלית ומזמין לכל אדם מחשבה, דיבור ומעשה 

כפי האדם וכו', ומרמז לו רמזים להתקרב אליו מכל מקום שהוא… 

ואנו צריכים לאמר אלפים פעמים אשרינו, אשרינו על כל תורה 

ותורה, על כל חידוש וחידוש שזכינו לקבל ממנו, אשר לולא תורתו 

שעשועינו לא היינו יכולים להתקיים עתה באחרית הימים האלה, 

בצוק העיתים האלה אשר באו מים עד נפש לכל אחד ואחד בגוף 

ונפש וממון ופרנסה.
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תורות  לגלות  עמנו,  הגדול הפליא לעשות  ותהילה לאל, בחסדו 

ובפרט  בכלל  ודבר,  דבר  כל  על  כאלה  עמוקות  ועצות  כאלה 

בדרכים נפלאים מאד, בדרך תמימות ופשיטות גמור השוין לכל 

נפש. ואף-על-פי-כן הכל נמשך ממעייני הישועה, ממים עמוקים 

שבא  מי  אפילו  אשר  מאד,  מאד  עמוקים  עמוקים  וכו',  עצה 

השם  את  שם  גם  למצוא  יכול  שטפתהו  ושיבולת  מים  במעמקי 

יתברך ולהתקרב אליו מכל מקום שהוא על-ידי צעקה ואנחה ורצון 

וכיסופים טובים, ולשמח את נפשו תמיד בכל נקודה ונקודה טובה 

וכו'. למען השם ולמען השם לבל יזקינו בעיניכם חס ושלום, חס 

ושלום דברינו, כי הם מתחדשים בכל יום בבחינת חסדי השם כי 

לא תמנו וכו', חדשים לבקרים רבה אמונתך. דברי הכותב מקירות 

הלב לטובתכם ולהצלחתכם בזה ובבא לנצח, נתן מברסלב.
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"כמשוש חתן על כלה"…

"כל הנהנה מסעודת חתן ומשמחו כאילו הקריב תודה" )ברכות ו:(

יש להבין מה הקשר בין הנאה מסעודת חתן להקרבת תודה, וניתן 

לראות זאת בכתוב – "ישיש עליך אלוקיך, כמשוש חתן על כלה" 

– שכל הגאולה העתידה נמשלת לשמחת נישואין בין חתן וכלה, 

קרבן  כהקרבת  כמוה  הזאת  בשמחה  ההשתתפות  שעצם  מכאן 

תודה, שכאמור רק הוא ישאר לעתיד לבוא…

ירושלים, קול  ובחוצות  יהודה  ישמע בערי  ה' אלוקינו  "… מהרה 

חתנים  מצהלות  קול  כלה,  וקול  חתן  קול  שמחה,  וקול  ששון 

מחופתם ונערים ממשתה נגינתם, ברוך אתה ה', משמח חתן עם 

הכלה".
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נשלמה פרים שפתינו
שבאה  שכיון  העבודה  ברכת  אחרי  ההודאה  ברכת  תיקנו  חז"ל 

עבודה באה תודה, שנאמר "זבח תודה יכבדנני" )תהלים נ(

רש"י שם כותב –  "המביא לי זבח של תשובה והודאה על עוונותיו 

הוא יכבדנני". 

אחרי זביחה – תן הודאה –  "עבודה והודאה הם דבר אחד שאף 

הודאה – עבודה של מקום היא" )ראה מגילה י"ח ורש"י שם(.

עינינו בשובך  ותחזינה  עמך  ישראל  עבודת  תמיד  לרצון  …"ותהי 

לציון ברחמים". אכי"ר…

תודה אישית…
לאחר  רק  אך  אני מחפש  הזמן  "כל   – כתוב  מצאתי  נעורי  ביומן 

שאמצא, אדע מה חיפשתי"…

לקח לי הרבה זמן… אך בחסדי ה' ית' הגעתי. 

הנה הגעתי ואני כאן… יודע עכשיו מה חיפשתי כל הזמן.

חיפשתי להגיד תודה… באמת להגיד תודה. 

ואף להודות על עצם הזכות להודות… 

הזאת  הארוכה  הדרך  שכל  לדעת  הלב,  מעומק  באמת  להודות 

– היתה שוה הכל כדי  וכו'  והעליות  והירידות  – עם כל הנסיונות 

לאמר מילה אחת – תודה.
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…ליום אחרון
אות  בו  שיש  פסוק  לזכור  לאדם  טוב  כי  השל"ה,  בשם  מובא 

ראשונה ואחרונה של שמו – כדי שיזכור את שמו לעולם הבא… 

בחסדי ה' ית', שני הפסוקים המזכירים את שמי מעידים בסופם 

על אין-סוף…

תרף"  אל  ידיך  מעשה  לעולם  חסדך  ה'  בעדי,  יגמור  "ה'   – יוסף 

)תהלים קל"ט(.

דוד – "דרשו ה' ועוזו בקשו פניו תמיד" )תהלים ק"ה(.

ואזכה תמיד להוסיף בתודה… עד בלי די, עד אין סוף…  יתן  מי 

מן  לו  מוסיפים   – המוסיף  "וכל  ומוסיף…  הולך  ומודה,  הולך 

השמיים". אכי"ר…

*   *   *
כתוב בתהלים )קמ"ב( – "הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך"… 

דהיינו, כל רצוני לצאת ממסגר הנפש – כדי שאוכל להודות לך… 

אז  כי  שעשועי  תודתך  לא  אם   – ואומר  אוסיף  מליצה  ובדרך 

אבדתי בעניי… 

וגם כתוב )ישעיהו כ"ו( – "הקיצו ורננו שוכני עפר"… 

מדוע להקיץ?... כדי לרנן!...

מי שירנן – בודאי יקיץ… ה' יזכנו…
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אין עוד מלבדו…

מה נפלאה היא התודה… הודאה רבה לרבונו של עולם. התודה 

למי שאמר והיה העולם היא תמצית הכרת הטוב, הודעה והודאה 

כי טוב ה' לכל ברואיו וחסדיו על כל מעשיו. 

"אין לישראל ממה שישלמו לקב"ה אלא הודיה בלבד"… 

)ילקוט תהלים תתע"ה( 

כי  פעול  כל  "ידע  ויותר…  יותר  וההודאה  התודה  התגלות  בזכות 

אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו ויאמר כל אשר נשמה 

באפו ה' אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה" 

)מתפילת ראש-השנה(.

*   *   *

כותב שורות אלה עבד במשך השנים בעתונות, ברדיו ובטלויזיה 

ועסק רבות בסיקור חדשות ותיאור מאורעות בארץ ובעולם, עד 

אשר השכיל לדעת עד כמה ההודאה לבורא עולם היא החדשה 

הגדולה מכולן…

חדשות"…  עושה  גבורות  פועל  וקדוש,  מרום  לבדו  הוא  …"כי 
)מתפילת השחר(
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בזמן השרות ככתב צבאי, בגלי האתר של "עוצם ידי"… היו בכיסי 

חולצתי הירוקה שני פנקסים – אחד לכיסוי אירועים והשני לזכרונות 

אישיים. כאז כן עתה, גם בכיסי מעילי השחור נמצאים תדיר שני 

פנקסים ועדיין אני משמש כ"כתב צבאי"… הפעם, בחסדי ה' ית', 

זה צבאי שלי… צבא ה'.

בחיי,  לה'  אשירה  מאד…  גדלת  אלוקי  ה'  ה',  את  נפשי  "ברכי 

אזמרה לאלוקי בעודי"… 

…לחיות על קידוש ה'

סבי יוסף בן דוד הי"ד נהרג בשואה על קידוש ה'. 

אני, נכדו הנושא את שמו, מבקש לחיות על קידוש ה'… 

בעניין זה ראיתי פעם, אי-שם במרחבי הנצח של ליקוטי הלכות, 

עצה טובה שעמדה לימיני בעת צרה והיתה לי למשיבת נפש, מעין 

קרן אורה באפלה.

"כשאדם מאמין שהכל מאתו ית' וכשיגיע הרגע הכי טוב בשבילו 

אז יוושע, בזאת הוא מקדש את ה' בחייו".

יום – יש  כדאי לחזור על משפט המפתח הזה כמה פעמים בכל 

בכוחו לפתוח סתימות ולהפוך מניעות לנעימות… וזאת היא, לפי 

עניות דעתי והרגשת לבי, תמצית האפרסמון, אותה מתנה מופלאה 

הנקראת "המתן"… "הבא ליטהר מסייעין לו"…)ר' ליקוטי מוהר"ן ו'(.
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כמה נפלאה העצה וכמה יקרה המתנה… 

מתנת חינם מאוצר גנזי המלך… 

שרק נדע להעריך אותה ולחיות לפיה… לקדש ה' בחיינו.

מאפלה  שהוצאתני  אבותי  ואלוקי  אלוקי  ה'  לפניך  אני  "מודה 

לאורה".

"בדחא דמלכא"

הוא המלך  שדוד   )ׁ ק"ז )משפטים  הקדוש  בזהר  מבואר 

על  שהתודה  בעת  שאפילו  המלך,  בדחן  דמלכא",  "בדחא 

הוא  דוד  כי  בדיחתו,  דרכי  את  עזב  לא  לב  בשבירת  חטאו 

שמחתן  שהיא  השכינה  בחי'  שהיא  דקדושה,  מלכות  בחי' 

אחרא  הסטרא  עם  דוד  של  המלחמה  ועיקר   … ישראל  של 

בחי'  שזהו  לשמחה  ולזכות  העצבות  לשבר  רק  היה  והקליפות 

תהלים  ספר  על-ידי  בעולם  דוד  שהמשיך  נגינה  מיני  עשרה 

שכתוב  כמו  שמחה,  בחי'  שהם  נגינה  מיני  העשרה  מכל  שכלול 

)תהלים צ"ב(, "עלי עשור ועלי נבל וכו', כי שמחתני ה' בפעלך"…

במאה  נתבונן  רק  אם  ואכן,  ו(  ד',  אפיים  נפילת  הלכות,  ליקוטי  )ע"פ 

ההודאה  בשבח  ככולם  רובם  אשר  התהלים  מזמורי  וחמישים 

מדברים נראה כמה מתאים לו, לראש המודים, לפזז ולכרכר לפני 

מלך מלכי המלכים…
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נסתר  היכל אחד  )בפרשת בלק קצ"ו(, שיש בשמיים  בזהר  כתוב 

וגנוז הנקרא "קן ציפור" ושם מעטרים עטרות למלך המשיח העתיד 

להתגלות –  ואולי רמז יש כאן לק"ן מזמורי התודה והתהילה של 

דוד המלך, מלכא משיחא…

ומובא, בספר "תהילה לדוד", כי מי שחשקה נפשו להידבק בקב"ה 

ובכוונת  ובזמרה  ובשירה  בנחת  ויאמרם  תהלים,  באמירת  ירבה 

הלב ובהכנעה.

מזמוריו ק"ן במספרם כמניין "הכנעה" וכמניין "כעס" –

והאומרם בהכנעה מתקן עוון הכעס… וזוכה לתשובה. 

ראה גם בליקוטי מוהר"ן תניינא, ע"ג – "מי שרוצה לזכות לתשובה, 

יהיה רגיל באמירת תהלים"…

יהי רצון שבעזה"י יתקיים בנו בקרוב "אור חדש – אור התודה – על 

ציון תאיר ונזכה כולנו במהרה לאורו"… 

להודות על כל הטובה.

שירת הצפרדע…
הבא  לעולם  ואומרה  זוכה  הזה  בעולם  שירה  האומר  כל  "תניא 

שנאמר "אז ישיר משה", שר לא נאמר אלא ישיר, לעתיד לבוא… 

אמרו חז"ל על דוד מלך ישראל, בשעה שסיים ספר תהלים זחה 

דעתו עליו ואמר לפני הקב"ה – יש בריה שבראת בעולמך שאומרת 

שירות תשבחות יותר ממני?...
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באותה שעה נזדמנה לו צפרדע אחת ואמרה לו – דוד אל תזוח 

עוד  ולא  ממך  יותר  ותשבחות  שירות  אומרת  שאני  עליך  דעתך 

אלפים  שלושת  עליה  ממשלת  אומרת  שאני  שירה  כל  על  אלא 

חמישה  שירו  ויהי  משל  אלפים  שלושת  וידבר  שנאמר  משלים 

ואלף". )בהקדמה לפרק שירה(

שהיא  אקרוקתא  על  וט"ו(  ג'  )תורות  מוהר"ן  בליקוטי  גם  וראה 

צפרדע היינו צפר דעה… 

… ועדיין בצפרדעים עסקינן, דכתיב… "ותעל הצפרדע ותכס את 

ארץ מצרים" )שמות ח'( ודורש שם רש"י – "צפרדע אחת היתה והיו 

מכין אותה והיא מתזת נחילים נחילים"…

קיימא לן גדולה מידה טובה ממידת פורענות. 

ובכן, ניטול רשות ונאמר שכל מילת תודה היוצאת מפינו מתחלקת 

עד  אחרינו  ולבנינו  לנו  וישועות,  טובות  ואלפי  מאות  ומולידה 

עולם…

כעת מובן מאליו מדוע "אין אנחנו מספיקים להודות לך ה' אלוקינו 

ואלוקי אבותינו ולברך את שמך מלכנו על אחת מאלף אלף אלפי 

עם  ונפלאות שעשית  נסים  רבבות פעמים, הטובות  ורבי  אלפים 

טובות  ועוד  עוד  מולידה, כאמור,  תודה  כל  כי  ועמנו"…  אבותינו 

נסים ונפלאות עד אין-סוף…

אשרינו…
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ערב שבת קודש…

היום"  "חצות  את  עברנו  כבר  עולם  ימות  של  השנים  מניין  לפי 

של האלף הששי ויודעי חן יאמרו במליצה שכבר אפשר לטבול 

בטהרה לכבוד שבת המלכה…

לכבוד עולם הנצח של האלף השביעי שכולו טוב… כולו שבת. 

הבעל-שם-טוב הק' זי"ע יסד לומר בערב שבת את מזמור תהלים 

אשר  ה'  גאולי  יאמרו  חסדו,  לעולם  כי  טוב  כי  לה'  "הודו   – ק"ז 

לארבעה  הגומל  ברכת  חיוב  כידוע  למדים  צר".ממנו  מיד  גאלם 

שבת  בערב  "הודו"  שאומרים  לדבריו  וטעם   – להודות  הצריכים 

יוצא  ידה  שעל  לתשובה  המסוגל  זמן  הוא  שאז  כיון  מנחה  לפני 

ממאסר היצר ומתרפא מחולי הנפש ובא לישוב הדעת ולא יהיה 

עוד כהפקר המדבר ובזה המזמור נותן הודאה על כל אלה ומוצא 

רפואה לנשמתו וכו'…

ועוד טעם, לפי שאין לך אחד מישראל שעבר עליו השבוע בלא 

נס, רק שאין בעל הנס מכיר בנסו ולפיכך אנו אומרים "הודו"… 

להודות לה' יתברך על כל נסיו, חסדיו ונפלאותיו.

"לכו נרננה לה', נריעה לצור ישענו" – אומרים אנו בקבלת שבת 

– "נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריעה לו"… )תהלים צ"ה( מפרש 

שפתיים  בהודאת  פניו  מול  לבוא  עצמנו  "נקדם   – דוד  המצודת 

להודות לו על הטובה הבאה"…
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ובכן הנה כעת, עת רצון… "ראשון לציון הנה הנם ולירושלים מבשר 

אתן" )ישעיהו מ"א( אחרי גלות ארוכה הגיע זמן הגאולה… "יאמרו 

גאולי ה' " – טבולי יום הששי העומדים בסילודין לפני בורא כל 

עלמין – "הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו"…

הרחב פיך ואמלאהו…
ביום  כתיבתו  ואחרית  הסדר  בליל  זה  חיבור  של  לידתו  ראשית 

השגחה  של  תמים  חודש  ההוד…  ספירת  ראשית  שני,  פסח 

מופלאה וסייעתא דשמיא, שבלעדיה לא היתה נכתבת כאן אפילו 

אות אחת… כי ממך הכל – ומידך נתנו לך…

על הזכות לכתוב את החיים ולחיות את הכתוב קובע לו חיבור זה 

תודה בפני עצמה…

"מאת ה' היתה זאת, היא נפלאת בעינינו

זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו".

בגלל אבות…
מסכת התודה הזאת, הצרופה ורצופה באלה הדפים, עשתה לילות 

כימים… 

"יום ליום יביע אומר ולילה ללילה יחוה דעת"…

לצד שעות ארוכות של כתיבה, עריכה ואף מחיקה… הושקעו בה 

גם שעות יקרות של תפילה ותחינה, משאלת הלב ובקשת הפה 
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וטהרה  קדושה  רוח  נכון,  רוח  בקרבי  שיחדש  עולם  של  מרבונו 

בעזרתה ניתן להביע תודה ראויה לשמה.

התפללתי ובקשתי שתצלח העשייה ותבורך העיסה… בכל הנפת 

בהסעה  נסעתי  שבתות  במוצאי  הסופר"…  ביד  "כעט  קולמוס… 

הלילית לחברון, לעמוד בחצות ליד קיר מערת המכפלה, לבקש 

מאבותינו הקדושים שימליצו טוב בעדי ובעד חיבורי… משוש חיי 

ונדבת לבי…

התחננתי על נפשי שאזכה לברכה וסייעתא דשמיא, בבחי' "נפשי 

בשאלתי ועמי בבקשתי"… ככתוב בדברי הימים "וכי מי אני  ומי 

עמי כי נעצור כח להתנדב כזאת, כי ממך הכל ומידך נתנו לך"… 

בחלוף השבוע הבא עלי לטובה הלכתי בערב שבת לכותל המערבי, 

שריד בית מקדשנו, להודות לאבות, הבאים שמה לקבלת שבת 

כידוע, בבחי' מודה על העבר ומבקש על העתיד…

"הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו, יאמרו גאולי ה' אשר גאלם מיד 

צר"…

קדוש  ביתך  בטוב  נשבעה  חצריך  ישכון  ותקרב  תבחר  "אשרי 

היכלך"…

וכמו שאומרים בברית המילה נשיר גם אנו שירה חדשה… "שירה 

חדשה שבחו גאולים, בגלל אבות תושיע בנים ותביא גאולה לבני 

בניהם"… ישועת ה' כהרף עין, בעיתה אחישנה, אכי"ר…
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הוד שבהוד…
כיון שהזכרנו לעיל שכתיבת חיבור זה הגיעה לסיומה בימי ספירת 

ימי  על  לכם",  "וספרתם  הספר  מתוך  כאן  להוסיף  ראוי  ההוד, 

ספירת העומר, בו כותב המחבר זצ"ל, בעל פירוש "מתוק מדבש", 

כי מבואר בזהר הק' שהוד הוא שורש ההודאה כמובא שם – "הוד 

ביה הודו לה' " ועל כן ביום ל"ג בעומר, יומא דהילולא דרשב"י, 

שזוכה  זה  עצם  על  פנימית  בהודאה  ההודאה  את  להשלים  ניתן 

להיות עומד לפני הקב"ה להודות לו… ועל זה ירמוז היום בעצמו 

שמידתו "הוד שבהוד"… עכ"ל, שפתיים יישק… מתוק מדבש. 

התכנסות  לפשר  כלשהוא  הסבר  כאן  יש  שאולי  ברעיוני  עלה 

בשום  כדוגמתה  שאין  בעומר  ל"ג  ביום  מירונה  העולים  הרבבות 

מקום בעולם, לא היה כדבר הזה מימות עולם שמאות ואלפים כה 

רבים פוקדים ציונו של צדיק ביום פטירתו.

כעת, לאור ההוד מתבהר ומתברר יסוד העניין וניתן לאמר שכל 

בזכות  להיכלל  ונכספים  מבקשים  והמתכנשין,  העולים  רבבות 

ובפרט עתה ביום הקדוש הזה,  זכות ההודיה…   – העצומה הזאת 

הוד שבהוד, שכאמור יכולים להודות בו על עצם ההודיה…

צאן  מאמינים,  בני  מאמינים  צדיקים…  כולם  ישראל  ועמך   …

ליבם  בכל  רוצים  חזי"…  מזליי   – חזו  לא  הם  אם  "גם  קדשים… 

ביומא  הדין  קדישא  באתרא  הקדשים,  בקודש  להיכלל  ומאודם 

דהילולא של צדיק יסוד עולם, עיר וקדיש מן שמיא נחית…
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זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.
עכשיו גם ברור ומלובן מדוע "נעשה אדם נאמר בעבורך" כדי שבך 

יראו וילמדו "הודך והדרך" – זהר ההודאה לקונך…
"אשרי העם הם לומדיך ואשרי העומדים על סודך"…

זרעו",  מפי  תישכח  לא  "כי  נזכור,  הקודש  מפנימיות  בצאתנו 
שהעיד בעל ההילולא בעצמו, כי "בהאי חבורא, ספר הזוהר, יפקון 

מן גלותא" )בחיבור הזה יצאו מן הגלות…(
ובכן, נפרוש כפינו ונישא עינינו אלי מרום – אולי יחוס אולי ירחם 

עם עני ואביון…
ונזעק תפילה אחת )מספר ליקוטי תפילות  בעודנו על הסף נלחש 

חלק ב', מ"ז( –  תפילת ל"ג בעומר…

…"ועמך בית ישראל משתוקקים ומתגעגעים מאד להשם יתברך 
אשר  ונפלא  נמרץ  בהשתוקקות  שמך  את  ליראה  חפצים  והכל 
לא היתה כזאת מימי קדם, הקיצותי ועודי עמך באתי עד סוף כל 
הדורות ועודי עמך, עדין אנחנו אחוזים בך ומשתוקקים לעבודתך 

בכלות הנפש…
דאורייתא  דבוצינא  נהורא  ישראל  רכב  אבי  אבי  רבי  רבי  …רבי 
עורה למה תישן, איך תוכלו לסבול צרות ישראל, קומו ועוררו עם 
כל הצדיקי אמת להסתכל ולראות במרירות צרות נפשינו, הקיצו 
עולם  יסודי  צדיקי  לסעדנו,  מכפל  ישיני  קומו  עפר,  שוכני  ורננו 

קומו בעזרתנו… 

בעת צרה הזאת, חוסו וחמלו על כל עדת בני ישראל…"
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אור מופלא רום מעלה…
בליל ל"ג בעומר במירון, במעלה ההר בחצות הלילה, לבי נושא 

את רגלי ופי נושא תפילה חרישית "…אנא ה', תעמוד לי כעת, עת 

רצון, זכותו של בעל ההילולא העיר וקדיש, לשמוע מן שמיא אות 

וסימן כי רצויה כוונתי והתקבלה מנחתי… יעלה נא קרבני, קרבן 

"תודה" לרצון לפניך…"

מעלה  מרחשות  ושפתי  מעלה  מרקדות  רגלי  בעוד  רגע,  ובאותו 

מעלה, שומעות אזני שירה אדירה הבוקעת מלמעלה… 

"יודו לה' חסדו… יודו לה' חסדו… יודו לה' חסדו… ונפלאותיו לבני 

אדם"…

אכן כן, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק… 

תודה לך, תודה ה'…
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"הללוהו בתף ומחול"
פנים רבות לתודה והמשותפת לכולן היא השמחה… 

שמחת החיים.

"אין לך שמחה כהתרת הספקות" – והתודה היא התרת הספקות 

הגדולה ביותר… 

"טוב להודות"!... כי מיד כשאנו מודים אנו מעידים בכך שבלי 

ספק הדבר טוב!...

החיים טובים, יפים ואפילו נפלאים…

כידוע, ספק )בגימטריה עמלק( הוא היצר הרע ואותו אנו מכניעים 

בתודה פשוטה, אין יותר ספק, הכל טוב…"טוב להודות לה'".

שמחת ההודאה באה לידי ביטוי באופנים שונים שהגדול מכולם 

הוא… הריקוד. כן… עד כמה שהדבר נשמע מוזר ותמוה, דווקא 

ולבטל את שארית  הניצוצות  כל  בכוחו להעלות את  יש  הריקוד 

המתקת  נעשה  כף  אל  כף  והמחאת  ריקודים  "על-ידי  הספקות. 

נמשכים  כף  והמחאת  ריקודים  "כי   – י'(  מוהר"ן  )ליקוטי  הדינים" 

מבחינת הרוח שבלב, כנראה בחוש, כי ע"י שמחת הלב הוא מרקד 

ומכה כף אל כף… וזהו בחינת "לבו נשא את רגליו" היינו ע"י הרוח 

שבלב באים הריקודים"…

ועוד בעניין השמחה, שהיא כאמור תמצית ותכלית התודה וההודאה, 

מובא משל )בליקוטי מוהר"ן תניינא כ"ג( "שלפעמים כשבני אדם 

ומרקדים אזי חוטפים איש אחד מבחוץ, שהוא בעצבות  שמחים 
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המרקדים  מחול  לתוך  כרחו  בעל  אותו  ומכניסים  שחורה,  ומרה 

גם  יש  כך  כן.  גם  ומכריחים אותו בעל כרחו שיהיה שמח עמהם 

והיסורים  שחורה  המרה  אזי  שמח  כשאדם  כי  השמחה,  בעניין 

מסתלקים הצידה אבל מעלה יתירה היא להתאמץ ולרדוף אחרי 

המרה שחורה ולהכניס אותה דווקא גם כן בתוך השמחה, באופן 

שהיא בעצמה תיהפך לשמחה…

גדולה,  לשמחה  היסורים  וכל  שחורה  והמרה  העצבות  שיתהפכו 

שלו  והעצבות  הדאגות  כל  מהפך  השמחה  לתוך  הבא  כדרך 

לשמחה… וזה בחי' – "ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה" )ישעיהו 

ל"ה(, שהיגון והאנחה בורחים מן השמחה"…

 – וברורה מעל לכל ספק  עניין שיתהפך הכל לטובה…  יש  אכן, 

אמרת רבינו הידועה – "מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד" 

ה' יזכנו…

אחרון אחרון חביב…
משבעת  המעשה  קדמוניות,  משנים  המעשיות  מסיפורי  באחרון 

בלא  "שהיה  האחרון  הבעטליר  מוזכר  )הקבצנים(,  הבעטלירס 

רגליים"…

את עצם המעשה "לא זכינו לשמעה ואמר שלא יספרה עוד… עד 

שיבוא משיח במהרה בימינו, אמן".
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אולי ניתן לפרש כאן שהבעטליר האחרון היה מרקד כל כך מהר 

עד כי רגליו כלל אינן נראות… "מפזז ומכרכר בכל עוז"… ולפיכך 

נדמה כאילו אין לו רגליים…

לו  שאין  הנצחי  הריקוד   – ההודאה  ריקוד  האחרון,  הריקוד  זהו 

הפסקה… כל הזמן רוקד ומודה… לא מפסיק לרקוד ולא מפסיק 

להודות… והוא הבעטליר השביעי, הקבצן האחרון המקבץ ואוסף 

חביב  אחרון  ואחרון  חביבין  השביעיות  כל  הניצוצות…  כל  את 

מכולם…

השביעי מזכיר את היום השביעי – שבת קודש, מעין עולם הבא… 

ורומז גם לספירה השביעית – ספירת המלכות, דוד המלך, מלכא 

במהרה  להתגלות  ועתיד  לפנינו  ההולך  צדקנו  משיח  משיחא… 

בימינו, אמן.

מחול הצדיקים…
בעל  כותב   – הרגלין"  תיקון  הוא  הגאולה  לפני  האחרון  "התיקון 

– אחיזת הנחש,  – תיקון עקבתא דמשיחא, ששם בעקב  "הניגון" 

וע"י הבעטליר השביעי, חסר הרגליים, המרמז על המשיח יתוקן 

עניין הרגלין בשלמות. וזהו ש"עתיד הקב"ה לעשות מחול לצדיקים 

המחול  יהיה  האחרון  התיקון  כי  ל"א(.  )תענית  לבוא"  לעתיד 

והריקודים שהוא סוד הבעטליר האחרון המרקד במהירות גדולה 
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כל כך עד שרגליו אינן נוגעות בארץ ואינן נראות כלל.

וזה הריקוד שאינו נראה, נמשך מריקוד הגאולה העתידה לבוא… 

של  המעשה  את  סיפר  לא  רבינו  מדוע  לבאר  אפשר  ובזאת 

הבעטליר השביעי כי בו מונח סוד הגאולה ועדיין לא הגיע הזמן…

יהי רצון שנזכה להצטרף לריקוד הזה בקרוב בימינו, אמן.

וזהו שרבינו אמר )בחיי מוהר"ן ש"מ( "העולם עוד לא טעמו אותי, 

הניגון  עם  אומר  שאני  אחת  תורה  רק  שומעים  היו  אילו  עדיין. 

והריקוד שלה, היו כולם בטלים בביטול גמור, דהיינו כל העולם 

כולו, אפילו חיות ועשבים וכו', היו מתבטלין בכלות הנפש מגודל 

עוצם התענוג המופלא והמופלג מאד מאד"…

ומשמע מדבריו אלה שהניגון והריקוד של תורתו הקדושה נעלמים 

לעתיד  שיתגלו   – הצדיקים  ומחול  חדש  שיר  בחי'  וזהו  בתכלית 

שמנגן  למי  דומים  "אנחנו  קנ"ז(  )שם  ואמר  הוסיף  ועוד  לבוא. 

והעולם מרקדים… ומי שאינו מבין ושומע את הניגון – פליאה היא 

בעיניו מה הם רצים ומרקדים… כך היא פליאה אצל העולם על מה 

אתם רצים אחרי"…

מובא בזהר חדש כי בכל שבת נכנס הקב"ה לגן עדן, לרקוד עם 

הצדיקים ושבת, כידוע, היא מעין עולם הבא…

ועדיין לא  זוכים לו בגן עדן  וזה בחי' הריקוד הנעלם שהצדיקים 

הגיע זמנו להתגלות… ורמז רבינו )שם קט"ו( – "אנחנו כבשנו את 

עיר ברסלב בהמחאת כף וריקודין".
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טעם של פעם, מן העבר והעתיד, נמצא גם בהווה…

במנייני התפילה של חסידי ברסלב הנוהגים לרקוד אחרי שחרית 

וערבית, דבר יום ביומו, יומם ולילה לא ישבותו… 

והכל במעגל אחד גדול, שאין לו ראשית ואף לא אחרית, 

אין לו ראש ואף לא זנב… 

כולם ביחד שלובי יד, כאיש אחד בלב אחד…

לבו, לב בשר, נשא את רגליו… 

"אנן – אנשי נחל נובע – בחביבותא תליא"…

עוד מזאת…
דוד המלך זיע"א היה "מפזז ומכרכר בכל עוז לפני ה'"…

ואמר – "ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיני… "

הכנעה  ביטול,  הוא  הריקוד  שעיקר  כלומר  ו'(  ב',  )שמואל 

ושפלות.

גאוה  בו  שיש  ומי  באמת  לרקד  אי אפשר  ושפלות  הכנעה  ללא 

וכבוד אינו יכול לרקוד…

והריקוד  כובד,  אותיות  זה  כבוד   – נאה  הסבר  כך  על  ושמעתי 

מטבעו מזיז את כובד האדם ממקום למקום וזה אינו יכול לעשות 

אלא מי שמבטל את כבודו…

מי שמוחל על כבודו… זוכה להתכבד במחול!...
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משיחא,  מלכא  המלך,  דוד  הוא  הגדול  והמכרכר  המפזז  כן  ועל 

"והייתי שפל בעיני"… "תולעת ולא איש"…  המבטל עצמו לגמרי 

והוא ראש המודים, הוא הראש למרקדים..

אחריו.  לרקד  שנזכה  רצון  יהי   – לפנינו  המרקד  מלכנו  הוא 

אכי"ר…

*   *   *
ונחתם בחצות הלילה  נכתב  ונשלם שבח לאל בורא עולם…  תם 

בציון דוד המלך זיע"א, בליל ששי, עש"ק נשא… לבי נשא הערב 

את רגלי בריקודי חתונה… בהר ציון היתה פליטה… 

בעל תשובה צעיר מישיבת "נחלי נצח" ערך את חופתו במרומי הגג 

והשמחה הרקיעה שחקים… גם הרגלין…

"כי הרגלין הם בחי' נצח והוד" – אומר רבינו בתורה ל"ב על ריקודי 

החתונה – "והם מתנשאים על ידי שמחת הלב…"

בברסלב בוערת אש… אש הנצח… אש השמחה… 

"אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה"

אנא ה'… הבער אותה בלבי…
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פסגת התחתית…
איש המוסיקה בסיפור אישי

הודפס בספר "טעם גן-עדן" )עמוד 140(

נחמן  רבי  ההילולא של  יום  לח"י תשרי  אור  לילה,  לחצות  קרוב 

מברסלב, הגענו לציונו הקדוש באומן.

שמונה חסידים ישבו שם סביב לשולחן חגיגי בסוכה קטנה מוצפת 

והמתינו לשניים שישלימו מנין…  ישבו  והם  אור, קר היה הלילה 

במקום הקדוש הזה קיבלתי הבזק אדיר שעיצב סופית את דמותי 

בעתיד: עד עכשיו היה העולם מחולק אצלי לשני מערכות, הכרתי 

אנשי רוח והכרתי את העולם החומרי, אך אלו היו שני מישורים 

שאף אחד לא קשור לשני. הרוחניים היו מנותקים לגמרי, תלושים 

העולם  אנשי  היו  החומריים  ואילו  בעננים,  ומרחפים  מהמציאות 

הזה השקועים עד צוואר ברדיפה אחרי הנאות של רגע, עדיין לא 

פגשתי אנשי צורה שיהיו בשמים ובארץ גם יחד: רוחניים, אצילים, 

עם  כאן, שמתמודדים  זאת אנשים שחיים אתנו  ועם  נפש,  עדיני 

שאירחו  מאירים  ברסלבים  אותם  לרוח.  אותו  ורותמים  הגשם 

אותנו לסעודה הצנועה באותה סוכה קטנה בפינת הציון היו בדיוק 

האנשים האלה. למראית עין הם היו פשוטים לחלוטין, חיצונית לא 

ראית עליהם שום דבר מיוחד, אך ברגע שהם פתחו את הפה… 

ישב שם הרב יוסף והחל לקרוא את סיפור היום הרביעי במעשה 

של  הפנימית  מהותה  את  לעומק  באר  הוא  בעטלערס,  משבעה 
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את  והופכת  שמים  רום  עם  תהום  עמקי  המחברת  זו  המוסיקה, 

בין  השילוב  דווקא  שבעליות.  לגדולות  ביותר  הנמוכות  הירידות 

הצליל הנמוך ביותר לצליל הגבוה ביותר הוא מה שיוצר את הניגון 

הנפלא ביותר, זהו סוד המוסיקה וזהו סודו של המנגן הגדול רבי 

נחמן…

והצלילים,  המוסיקה  איש  ובשבילי,  ודיבר  ודיבר  דיבר  והוא 

הסופי,  ליעד  הגעתי  זה,  שזהו  הרגשתי  מדי…  יותר  היה  כבר  זה 

אני ברסלב! חצי שנה הייתי צועק לה': אנא החזירני כבר לארץ 

הקודש, אינני מסוגל לסבול את הגויים ואת הטומאה, הביאני אל 

הר קדשך… פעם פגש אותי אדם באקראי ואמר לי: אם אתה חוזר 

לארץ, אתה חוזר ישר לישיבה! ברגע ההוא אמנם הבטחתי לה' 

שכך אעשה אבל עכשיו ידעתי שאני גם אקיים, אני חוזר לארץ 

של  בצילה  רוח  קורת  של  שעה  באותה  כי  לברסלב!  ישר  וישר 

הסוכה האומנית שמפתחה נשקף הציון הקדוש הבנתי כבר שאם 

אני משקיע שנים של חיפוש אחרי המושג "אמת" אז הוא נמצא 

פה ורק פה! רבי נחמן הוא אמת, האנשים שלו הם אמת והדרך 

עליה אצעד מהיום היא היא האמת. אתם יכולים לתאר לעצמכם 

באילו הרגשות ניגשתי לפתח חדרו של רבינו הקדוש כדי לתת את 

הפרוטה לצדקה, לומר את עשרת המזמורים, ולהתוודות ולצעוק 

מעומק הלב: תודה, תודה, תודה…
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"לך דומיה תהילה"…

"כי אני ידעתי, כי גדול ה' ואדוננו מכל אלוקים" )תהלים קל"ה(

ומובא על כך בשיחות הר"ן א' – "דוד המלך ע"ה אמר – כי אני 

אי-אפשר  יתברך  הבורא  גדולת  כי  דייקא,  ידעתי  אני  ידעתי. 

לאמר לחברו ואפילו לעצמו אי-אפשר לספר מיום ליום לפי מה 

שמזריח לו ומתנוצץ לו באותו היום, אינו יכול לספר לעצמו ליום 

ועל  אתמול.  לו  שהיה  ית'  גדולתו  של  וההתנוצצות  הזריחה  שני 

כן אמר – כי אני ידעתי, אני ידעתי דייקא – כי אי-אפשר לספר 

כלל".

אין מלים לתאר ולספר… 

וכבר אמר נעים זמירות ישראל כי הדומיה היא התהילה, השתיקה 

היא ההודאה הגדולה ביותר. 

ואכן בהודאת בעל דין נאמר – שתיקה כהודאה…

ובדיני שמים – מודה ועוזב ירוחם…

לפחות נודה שעוד לא הספקנו להודות והמרחם ירחם עלינו… 

יעמוד  שהספקנו  והמעט  והשתדלנו  שרצינו  לאמר  נוכל  לפחות 

לזכותנו... 

דיתמי,  יתמי   – אנו  נוסיף  מה  נדבר,  ומה  נאמר  מה  הכל,  אחרי 

בעניין כה רם ונישא כשבח ההודאה.
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נותר לנו רק לגמור את ההלל… עכשיו לפני שיהיה מאוחר מידי – 

ואם לא עכשיו – אימתי?...

"לא המתים יהללו יה  ולא כל יורדי דומה. 

ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם, הללויה".
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כמה תודות מפנקס הזכרונות

עוד אבינו חי…
בקנדה  לטורונטו  הגעתי  צה"ל"  ב"גלי  הצבאי  שרותי  אחרי 

להשתלמות מקצועית בתקשורת המונית – בעיקר בהפקת סרטים 

ותכניות טלויזיה.

בתום שנת הלימודים התמניתי לשמש כדובר הביתן הישראלי וכתב 

"קול ישראל" בתערוכה העולמית – אקספו 67 – במונטריאול.

החיים נראו אז יפים ונפלאים עד שיום אחד כיסו עננים כבדים את 

פני השמיים… ענני מלחמה… היה זה ערב מלחמת ששת הימים 

והמתיחות הגיעה לשיאה.

התכנסנו מספר חברים לצפות בחדשות שלא בישרו טובות ואז 

מכל  ששר  חם  וקול  גיטרה  צלילי  החדר  בחלל  נשמעו  לפתע 

הלב…

"עוד אבינו חי… עוד אבינו חי… עם ישראל… עם ישראל…

עם ישראל חי!"…

ר' שלמה קרליבך, שהיה אתנו באותו ערב ושר…  זה הזמר  היה 

ושר… ושר… מלים גדולות עד השעות הקטנות…
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עם שחר נודע על פרוץ המלחמה ובלבי גמלה ההחלטה… 

לשוב הביתה. 

למרות כל התנאים הקוסמים והתכניות המקסימות שהיו לי שם –  

הרגשתי שמקומי בשעה זאת איננו שם אלא רק בארץ ועלי לחזור 

בכל מחיר. באותו יום התפטרתי מתפקידי ונסעתי לניו-יורק שם 

חניות  אחרי  ארצה.  שיצאה  הראשונה  לטיסה  להצטרף  הצלחתי 

נחתנו  בלוד,  התעופה  שדה  לפתיחת  בהמתנה  באירופה,  ביניים 

בארץ ביום בו שוחרר הכותל המערבי…

כעבור מספר שעות עמדתי לפניו, בין מאובקי מדים ספוגי זיעה, 

מוקפי דם ואש ותמרות עשן… העיניים היו דלוקות מחוסר שינה 

הודייה  – דמעת  כולם  מעל  עמדה  ואדומות מבכי… דמעה אחת 

לבורא עולם… שפתיים לוחשות נצמדו לאבנים הדוממות…

"ושבו בנים לגבולם". 

נשיקה  לתת  זכו  ולא  בדרך…  נפלו  ורעים,  אחים  וטובים,  רבים 

לכותל… תהיינה שורות אלה – נשיקות לזכרם…

"מעולם  מלכת…  ההיסטוריה  עמדה  והמפוייחת  הצרה  בסימטא 

לא זזה שכינה מכותל מערבי"… תפילה אחת התגלגלה במרומים 

בשעה שנראתה כנצח נצחים… "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, 

תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על 

ראש שמחתי"…

בביאת גואלנו, בבית מקדשנו, במהרה בימינו… אמן.
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תפילה לשלום… )לקוטי תפילות א', כ"ז(
מלך  השלום,  אדון  אבותינו,  ואלקי  אלקינו  ה'  מלפניך  רצון  יהי 

ויתרבה השלום,  בין עמך ישראל,  שהשלום שלו, שתשים שלום 

עד שיומשך השלום בין כל באי עולם, ולא יהיה שום שנאה וקנאה 

ושלום  אהבה  יהיה  רק  לחברו,  אחד  בין  וקנטור  וניצחון  ותחרות 

גדול בין כולם, וכל אחד ידע באהבת חברו, שחברו דורש טובתו 

להתוועד  שיוכלו  עד  הנצחית,  בהצלחתו  וחפץ  אהבתו  ומבקש 

ולהתקבץ יחד כל אחד עם חבריו, וידברו זה עם זה, ויסבירו זה לזה 

האמת, עד שיוכלו לעורר זה את זה, ולהזכיר זה את זה, להסתכל 

על עצמו היטב היטב בעולם הזה, עולם העובר כהרף עין, צל עובר, 

לא כצלו של דקל, ולא כצלו של כותל, אלא כצלו של עוף הפורח, 

וישיח כל אחד עם חברו, מהו התכלית מכל תאוות עולם  וידבר 

הזה, והבליו, ועל מה אתינן להאי עלמא שפלה…

וירבו לדבר זה עם זה באהבה ואחוה וחיבה גדולה באמת לאמיתה 

מעומקא דליבא, בלי שום נצחון וקנטור כלל עד שיעורר כל אחד 

את חברו לשוב אל ה' באמת".
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מים רבים…
"תודה רטובה" שלוחה מאלה הדפים לכמה וכמה אנשים יקרים.

לחברי יובל שהציל אותי בימי הילדות מטביעה באגם מים עמוקים, 
בואדי שליד ביתנו.

אותי  ששלף  גלים  כפר  בחוף  הנעורים  קייטנת  של  ולמציל 
ממערבולת מים סוערים.

אחריהם מגיעות עוד תודות לחברים טובים ומצילים נעלמים – 
יבואו כולם על הברכה, בתודה רבה מעומקא דליבא… 

מה אומר ומה אדבר… 
אלמלא הם, לא היה קיים כאן לא חיבור ולא מחבר…

טובות,  לחייבים  הגומל  העולם,  מלך  אלוקינו  ה'  אתה  "ברוך 
שגמלני כל טוב".       תודה…

על  לבוראי,  כאן  להודות  לבי,  רחשי  להביע  מלים  די  בפי  אין 
המתנה הגדולה מכולן – מתנת החיים.

"מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה"…
ושוב כתמיד, נזקק יוסף למילותיו של דוד…

מטיט  מבור שאון  ויעלני  שועתי,  וישמע  אלי  ויט  ה',  קויתי  "קוה 
היון, ויקם על סלע רגלי, כונן אשורי, ויתן בפי שיר חדש, תהילה 

לאלוקינו"… )תהלים מ'( 
ועוד מלים בתהלים המופלאים )במזמור נ"ו( – "עלי אלוקים נדריך, 
אשלם תודות לך. כי הצלת נפשי ממות, הלא רגלי מדחי, להתהלך 

לפני אלוקים, באור החיים".
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למען אחי ורעי…
אדם לא יודע מה ילד יום… וכו', וכו'…

הבה נקבל כעת בקבלה גמורה, כאיש אחד בלב אחד… 

כ"כנישתא חדא"… "כי בשמחה תצאו"…

שכאשר נצא, בעזהי"ת בקרוב בימינו, ממיצר הגלות

למרחב הגאולה – נאמר בשמחה…

נשמת

ל  ּכָ ְורּוַח  ֱאֹלֵהינּו,  ְיָי  ְמָך  ׁשִ ֶאת  ָבֵרְך  ּתְ ַחי  ל  ּכָ ַמת  ִנׁשְ
ָהעֹוָלם  ִמן  ִמיד.  ּתָ נּו  ַמְלּכֵ ִזְכְרָך  ּוְתרֹוֵמם  ָפֵאר  ּתְ ר  ׂשָ ּבָ
ּגֹוֵאל  ֶמֶלְך  ָלנּו  ֵאין  ְלָעֶדיָך  ּוִמּבַ ה ֵאל,  ַאּתָ ְוַעד ָהעֹוָלם 
ָכל ֵעת  ּבְ ּוְמַרֵחם  ּוְמַפְרֵנס ְועֹוֵנה  יל  ּוַמּצִ יַע, ּפֹוֶדה  ּומֹוׁשִ
ה. ֱאֹלֵהי ָהִראׁשֹוִנים  א ָאּתָ ָצָרה ְוצּוָקה, ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ֶאּלָ
ּתֹוָלדֹות,  ל  ּכָ ֲאדֹון  ִרּיֹות,  ּבְ ל  ּכָ ֱאלֹוּהַ  ְוָהַאֲחרֹוִנים, 
ֶחֶסד ּוְבִרּיֹוָתיו  חֹות, ַהְמַנֵהג עֹוָלמֹו ּבְ ּבָ ׁשְ ֹרב ַהּתִ ל ּבְ ַהְמֻהּלָ
ַהְמעֹוֵרר  ן,  ִייׁשָ ְוֹלא  ָינּום  ֹלא  ִהּנֵה  ֵער  ַויָי  ַרֲחִמים.  ּבְ
יר  ּתִ ְוַהּמַ ִמים,  ִאּלְ יַח  ׂשִ ַהּמֵ ִמים,  ִנְרּדָ ִקיץ  ְוַהּמֵ ִנים,  ְיׁשֵ
ְלַבְדָך  ְלָך  פּוִפים.  ּכְ ְוַהּזֹוֵקף  נֹוְפִלים,  ְוַהּסֹוֵמְך  ֲאסּוִרים, 
ּיָם, ּוְלׁשֹוֵננּו ִרּנָה  יָרה ּכַ ֲאַנְחנּו מֹוִדים, ְוִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ׁשִ
ְוֵעיֵנינּו  ָרִקיַע,  ֶמְרֲחֵבי  ּכְ ַבח  ׁשֶ ְפתֹוֵתינּו  ְוׂשִ יו,  ּלָ ּגַ ֲהמֹון  ּכַ
ָמִים,  ׁשָ ֵרי  ִנׁשְ ּכְ ְוָיֵדינּו ְפרּוׂשֹות  ֵרַח,  ְוַכּיָ ֶמׁש  ֶ ּשׁ ּכַ ְמִאירֹות 
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יִקים ְלהֹודֹות ְלָך,  ַאּיָלֹות, ֵאין ָאנּו ַמְסּפִ ְוַרְגֵלינּו ַקּלֹות ּכָ
נּו, ַעל  ְמָך ַמְלּכֵ ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ּוְלָבֵרְך ֶאת ׁשִ
ָעִמים ּפְ ְרָבבֹות  י  ְוִרּבֵ ֲאָלִפים  ַאְלֵפי  ֶאֶלף  ֵמָאֶלף   ַאַחת 

נּו.  ְוִעּמָ ֲאבֹוֵתינּו  ִעם  יָת  ָעׂשִ ׁשֶ ְוִנְפָלאֹות  ים  ִנּסִ ַהּטֹובֹות 
ֲעָבִדים  ית  ּוִמּבֵ ֱאֹלֵהינּו,  ְיָי  נּו,  ַאְלּתָ ּגְ ְצַרִים  ִמּמִ ָפִנים  ִמּלְ
נּו  ְלּתָ נּו, ֵמֶחֶרב ִהּצַ ְלּתָ ְלּכַ ָבע ּכִ נּו ּוְבׂשָ ָרָעב ַזְנּתָ ִדיָתנּו, ּבְ ּפְ
יָתנּו.  ּלִ ים ְוֶנֱאָמִנים ּדִ נּו ּוֵמֳחָלִים ָרִעים ְוַרּבִ ְטּתָ ֶבר ִמּלַ ּוִמּדֶ
ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ֲחָסֶדיָך  ֲעָזבּונּו  ְוֹלא  ַרֲחֶמיָך  ֲעָזרּונּו  ה  ֵהּנָ ַעד 
ְגּתָ  ּלַ ּפִ ן ֵאָבִרים ׁשֶ ְיָי ֱאֹלֵהינּו, ָלֶנַצח. ַעל ּכֵ נּו,  ׁשֵ ּטְ ְוַאל ּתִ
ְמּתָ  ׂשַ ר  ֲאׁשֶ ְוָלׁשֹון  נּו,  ַאּפֵ ּבְ ַפְחּתָ  ּנָ ׁשֶ ָמה  ּוְנׁשָ ְורּוַח  נּו,  ּבָ
ִויׁשֹוְררּו  ִויָפֲארּו  חּו  ּבְ ִויׁשַ ִויָבְרכּו  יֹודּו  ֵהם  ֵהן  ִפינּו,  ּבְ
נּו  ַמְלּכֵ ְמָך  ׁשִ ֶאת  ְוַיְמִליכּו  יׁשּו  ְוַיְקּדִ ְוַיֲעִריצּו  ִוירֹוְממּו 
ַבע, ְוָכל  ָ ה ְלָך יֹוֶדה, ְוָכל ָלׁשֹון ְלָך ִתּשׁ י ָכל ּפֶ ִמיד, ּכִ ּתָ
ֶרְך ְלָך ִתְכַרע, ְוָכל קֹוָמה ְלָפֶניָך  ה, ְוָכל ּבֶ ַצּפֶ ַעִין ְלָך ּתְ
ּוְכָליֹות  ֶקֶרב  ְוָכל  ִייָראּוָך,  ָבבֹות  ַהּלְ ְוָכל  ֲחֶוה,  ּתַ ִתׁשְ
ּתֹאַמְרָנה,  ַעְצמֹוַתי  ל  ּכָ תּוב:  ּכָ ׁשֶ ָבר  ּדָ ּכַ ֶמָך,  ִלׁשְ רּו  ְיַזּמְ
ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמּגֹוְזלֹו.  ּנּו  יל ָעִני ֵמָחָזק ִמּמֶ ְיָי ִמי ָכמֹוָך, ַמּצִ
יַע.  יב ְותֹוׁשִ ְקׁשִ ל ּתַ ַמע, ַצֲעַקת ַהּדַ ה ִתׁשְ ים ַאּתָ ְוַעת ֲעִנּיִ ׁשַ
דֹול  ְך ּוִמי ַיֲעָרְך ָלְך, ָהֵאל ַהּגָ ֶוה ּלָ ְך ּוִמי ִיׁשְ ִמי ִיְדֶמה ּלָ
ְלָך  ְנַהּלֶ ָוָאֶרץ.  ַמִים  ׁשָ קֹוֵנה  ֶעְליֹון  ֵאל  ְוַהּנֹוָרא,  ּבֹור  ַהּגִ
ָאמּור: ְלָדִוד,  ָך. ּכָ ם ָקְדׁשֶ ֲחָך ּוְנָפֶאְרָך ּוְנָבֵרְך ֶאת ׁשֵ ּבֵ ּוְנׁשַ
ָהֵאל  ָקְדׁשֹו:  ם  ׁשֵ ֶאת  ְקָרַבי  ְוָכל  ְיָי,  ֶאת  י  ַנְפׁשִ ְרִכי  ּבָ
ָלֶנַצח,  ּבֹור  ַהּגִ ֶמָך,  ׁשְ ְכבֹוד  ּבִ דֹול  ַהּגָ ֻעּזֶָך,  ַתֲעֻצמֹות  ּבְ
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א: א ָרם ְוִנּשָׂ ּסֵ ב ַעל ּכִ ֶלְך ַהּיֹוׁשֵ נֹוְראֹוֶתיָך, ַהּמֶ  ְוַהּנֹוָרא ּבְ
נּו  ַרּנְ ְוָכתּוב:  מֹו.  ׁשְ ְוָקדֹוׁש  ָמרֹום  ַעד  ׁשֹוֵכן 
ִרים  ְיׁשָ ִפי  ּבְ ה:  ְתִהּלָ ָנאָוה  ִרים  ַלְיׁשָ יָי,  ּבַ יִקים  ַצּדִ
ּוִבְלׁשֹון  ֵרְך,  ְתּבָ ּתִ יִקים  ַצּדִ ְפֵתי  ּוְבׂשִ ְתרֹוָמם,  ּתִ
ל: ְתַהּלָ ּתִ ים  ְקדֹוׁשִ ּוְבֶקֶרב  ׁש,  ְתַקּדָ ּתִ  ֲחִסיִדים 

ֵאר  ִיְתּפָ ה  ִרּנָ ּבְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ִרְבבֹות  ּוְבַמְקֲהלֹות 
ל ַהְיצּוִרים  ן חֹוַבת ּכָ ּכֵ ָכל ּדֹור ָודֹור. ׁשֶ נּו ּבְ ְמָך ַמְלּכֵ ׁשִ
ַח,  ּבֵ ל, ְלׁשַ ְלָפֶניָך, ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ְלהֹודֹות, ְלַהּלֵ
ס ַעל  ה ּוְלַקּלֵ ַח, ְלָבֵרְך, ְלַעּלֵ ר, ּוְלַנּצֵ ְלָפֵאר, ְלרֹוֵמם, ְלַהּדֵ
יֶחָך: ָך ְמׁשִ י, ַעְבּדְ ן ִיׁשַ ִוד ּבֶ חֹות ּדָ ּבְ ירֹות ְוִתׁשְ ְבֵרי ׁשִ ל ּדִ  ּכָ

דֹול  ַהּגָ ֶלְך  ַהּמֶ ָהֵאל  נּו,  ַמְלּכֵ ָלַעד  ְמָך  ׁשִ ח  ּבַ ּתַ ִיׁשְ ּוְבֵכן 
י ְלָך ָנֶאה, ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי  ַמִים ּוָבָאֶרץ. ּכִ ָ ּשׁ דֹוׁש ּבַ ְוַהּקָ
ָלה,  ּוֶמְמׁשָ ֹעז  ְוִזְמָרה,  ל  ַהּלֵ ָבָחה,  ּוׁשְ יר  ׁשִ ֲאבֹוֵתינּו, 
ה ּוַמְלכּות,  ָ ה ְוִתְפֶאֶרת, ְקֻדּשׁ ִהּלָ ה ּוְגבּוָרה, ּתְ ֻדּלָ ּגְ ֶנַצח 
דֹוׁש, ּוֵמעֹוָלם ְוַעד  דֹול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ ָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלׁשִ ּבְ

ה ֵאל: עֹוָלם ַאּתָ
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"עוד יוסף חי"…

…ירחי קדם
בשנים הראשונות להתקרבותי כתבתי מדי פעם מאמרים בעתון 

"המודיע"… להודיע מעט מהכרת הטוב שבערה בקרבי.

העוסקים  שונים  גופים  עבור  סרטים  הפקתי  גם  זמנים  באותם 

אני,  אף  להם   – ואמונה"  ו"תורה  "ערכים"  כגון  רחוקים,  בקירוב 

באופן אישי, חייב תודה רבה על חיזוק ההתחלה…

כאשר קמו "ערוצי הקודש" שידרתי בהם מספר שנים,

תכניות רבות לזיכוי הרבים.

מלכה", "מלוה  תכנית  שבתות  במוצאי  להגיש  אהבתי  במיוחד 

משיחא  מלכא  דוד   – הגדול  מיטיבי  עם  לבי  לשפוך  יכולתי  בה 

ומבשר הישועה אליהו הנביא זכור לטוב…

בשידור  לערוך  שנהגתי  הרביעית  בסעודה  שלי  "הזימון"  היו  הם 

חי – אני באולפן עם המאזינים בבית… מי יתנני ירחי קדם ואזכה 

בפי  והדהדו  בלבי  שפיעמו  והודאות  תודות  ושוב  שוב  להביע 

באותם ימים, באותן שעות…

סרטים  מאמרים,  אותם  לכל  זכרון  בזאת  המובא  המאמר  יהא 

ושידורים אשר בקרבי הם עדיין חיים וקיימים…
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נר תמיד

"נר ה' נשמת אדם… אמר הקב"ה נרי בידך ונרך בידי, שמור על 

נרי ואשמור על נרך"…  )מדרש רבה, תצוה(.

ירושתנו"  יפה  ומה  גורלנו  נעים  ומה  חלקנו  טוב  מה  "…אשרינו 

מירוץ  כמו   – לתלמיד  מרב  לבן,  מאב  לזה,  זה  נושקים  שחיינו 

שליחים ארוך ומרתק שבו דור מוסר לדור את סימן ההיכר הרוטט 

ומהבהב, את נר הנשמה היקר ביותר – נשמת ישראל.

הנס הגדול ביותר שנעשה לנו נמשך כל הזמן… זהו נס הישרדותנו 

כל  של  וחמתם  אפם  על  וההשמדות  והרדיפות  הגלויות  כל  בין 

הבאים עלינו לכלותינו… והקב"ה מצילנו מידם.

נכוחה  עינים רבות לראות  נפתחו  הימים  בעקבות מלחמת ששת 

והכותל המערבי שוב  גלוי  היה  ישקר". הנס  ישראל לא  "נצח  כי 

חזר להיות כותל הדמעות… החומה נפרצה והשערים נפתחו. גם 

ההתרגשות  מעוצמת  להיבקע  החלה  החילונית  האטימות  חומת 

וגם שערי הדת נפתחו לרווחה לפני דור חדש  והתרוממות הרוח 

של חוזרים בתשובה.

בנים למשפחות המייסדים – מחלוצי ההתישבות העובדת וקבוצי 

חייהם החל מן היסוד האובד  – החלו לבדוק את  השומר הצעיר 

וכלה במסקנה המתחייבת – להיות שומרי תורה ומצוות.
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ובעיקר…  גם  אך  ובטחון  שטחים  הוסיפו  המלחמה  ימי  ששת 

שומרים צעירים ליום השביעי – שומרי אמונים חדשים, "תינוקות 

שנשבו" השתחררו ושבו הביתה… ובפעם הראשונה בחייהם קבעו 

מזוזה והניחו תפילין… 

אכן, היו שחזרו מכל המרחקים…

כמו  פרטיזאנית.  בצורה  התשובה  תנועת  התנהלה  שנים  כשבע 

התגנבות יחידים מעבר לגבול… ואז בא הוידוי הגדול של מלחמת 

יום הכיפורים, "הלם הקרב" היה כבד ורבים החלו לשאול שאלות 

נוקבות ולבקש תשובות ברורות, בלי פשרות.

המקורות  אל  הדרכה  ובתחנות  הכוונה  בשלטי  המוחשי  הצורך 

הוליד ערכים חדשים… אור שמח, אש התורה, נתיבות עולם, תורה 

ואמונה, דבר ירושלים, אור החיים, לב בנים, מאורות ועוד ועוד… 

הפכו במהרה למקורות שופעי אורה לכל הצמא לדבר השם.

עשרים  בני  "תינוקות"  כאשר  השמחה  רבה  מה  היום  גדול  ומה 

כאשר  ישראל",  "שמע  לראשונה…  קוראים  שנה  ושלושים 

נרגש…  חתן  מניפים אל-על  ובדיבוק חברים  נעורים  בהתלהבות 

"עוד ישמע", כאשר נפתח הפתח… "והבא ליטהר מסייעים אותו".

עוסקים  הם  כאשר  בני-חורין  אסירים  נעשים  לסורגים  ומעבר 

בתורה… וביום עיון לחיילים יש מהם השומעים לראשונה על קיום 

המשנה… ובתעשייה האוירית פתחו חוג לגמרא…
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ללמד  יהודה  שרי  וקרקסיות שבאדום שעתידין  "תיאטראות  על 

– ביום בו נערך בניו- ו'  בהן תורה" – למדו בדף היומי – מגילה 

יורק כנס תשובה לאלפי ישראלים תחת הכותרת "עם ישראל חי" 

באולם קונצרטים מכובד ביותר… אז בשעה טובה ומוצלחת גם זו 

כבר עובדה ניצחת.

"עם כלביא יקום"… וזאת רק ההתחלה…

 – בשבתות  והאירוח  העיון  וימי  הסמינרים  נמשכים  ובעזהי"ת   …

ובתי  הישיבות  דלתי  על  חדשים  מתדפקים  לבקרים  וחדשים 

מים,  הבו  רק מתחיל…  הגדול  והצמאון  לבעלי תשובה.  המדרש 

תנו אור, הכינו שמן למנורת המאור… "זה היום עשה השם נגילה 

ונשמחה בו". אשרינו, מה טוב חלקנו. 

אשרינו… שיש לנו ירושה. 

"לבניין עדי עד"…

ועוד מאמר שנכתב בזמנו כברכה לנישואי בנו של חבר יקר,

הרב ר' אורי זהר הי''ו, שחיזק אותי בראשית דרכי, 



128

כי תשא…
…"גם אלם ישיר שיר לשמח 

לימים  ברכה  להביע  חתן, 

ולאושר  יבואו שיהיה למז"ט 

לבית  נאמן  בית  לבנות  נצח 

ולנחמת  לב  לשמחת  הלוי 

הורים ותשכון ברכה באהלם 

כל הימים"

)מתוך אגרות החזון-איש, צ"ד.(

כל המשמח חתן… כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים שנא' "כי 

חוץ  ו:(.  )ברכות   " ה'  אמר  כבראשונה  הארץ  שבות  את  אשיב 

של  החתונה  משמחת  יותר  גדולה  בימינו  לך  אין  תורה  משמחת 

כיפות  שחובשי  פעם  בכל  ושוב  שוב  זאת  רואים  בעלי-תשובה. 

וביחד  ובלוריות  תלתלים  מגודלי  עם  ידיים  משלבים  ומגבעות 

אליהו  את  לכם  שולח  אנכי  "הנה  בדבקות…  ושרים  רוקדים  הם 

הנביא…"

כדת  וקידושין  לחופה  וזוכים  בבחרותם  בתשובה  שחזרו  אלה 

שזוהי  אל-נכון  יודעים  חולין  חיי  של  שנים-עברו  לאחר  וכדין 

לבנות  האפשרות   – מכולן  והנפלאה  היקרה  המתנה  לכשעצמה 

מהתחלה בקדושה ובטהרה בניין עדי-עד, הזכות והחובה להקים 

בית נאמן בישראל. והבנייה ב"ה בעיצומה. לנגד עינינו הדומעות 
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נדלקים הנרות ומעגלי האור הולכים ומתחזקים… עם ישראל חוזר 
אך  לאט  עובדה.  להיות  מתחילה  זאת   – בפשטות  כך  בתשובה. 
בהתמדה, בהשקט ובבטחה וכמובן, זאת רק שאלה של זמן – אם 
ההשגחה  יד  עכשיו,  ממש  כעת,  אולי  "בעיתה"…  או  "אחישנה" 
העליונה מחישה את מהלך המחוגים… הולכת וקרבה שעת צלצול 
התעורר!!  קום!  זכה  שטרם  חבר,  לכל  להגיד  זמן  הגאולה… 
ולבשר  עמנו להכריז  אני לפניך…" בא  "מודה  ואמור  עיניך  פקח 
ביתר שאת בזאת השמחה הגדולה ביותר – שמחת כלולותינו עם 
בורא העולם. להודות בכל פה – האמת פה, להלל בכל עוז – זהו 

המעוז.
פשוטו כמשמעו, זוהי הזמנה פתוחה "לכל מי שרגליו עמדו במעמד 
סיני" – לחזור ולעמוד שוב תחת החופה. זהו זה. הגיע הזמן, הכלה 

חייבת להבין שהכל מחכים והחתן ממתין…
שיר  עורי,  עורי  אורי,  קומי  אורך  בא  כי  התעוררי,  "התעוררי 
אפשר  אי  השירה  מן  להפסיק,  אפשר  אי  הדיבור  את  דברי…" 
לחדול ואת ההתעוררות אי אפשר לעצור!!! להמשיך ולהתקדם, 
מקומו  על  הכל  ובעזהי"ת  השעה  צורך  זהו   – ולהתחזק  להתגבר 

יבוא בשלום.
הנה שבת קדש לפנינו ואנו שבים ומבקשים בכל לב מכל הלב 
שנזכה  רצון  יהי   – נקבלה"  שבת  פני  כלה  לקראת  דודי  "לכה   –
באזנינו  ונשמע  מאהבה  התשובה  בנרות  מוקפים  להיות  במהרה 
אלהיך,  עליך  "ישיש  הכתוב  בנו  ויתקיים  וקול שמחה  קול ששון 

כמשוש חתן על הכלה". אכי"ר…
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עץ התפוחים והעיירה הבוערת…
מסיבת  מסכת,  סיום  סעודת  פעם  ערכו  תשובה  לבעלי  בישיבה 

גם את האבות שברובם  והזמינו אליה  שמחה לגמרה של תורה, 

היו עדיין חילונים.

רשות  את  ביקש  ובהתרגשות  האבות,  אחד  קם  המסיבה  בתום 

הדיבור…

אספר לכם משל – פתח ואמר – ששמעתי לפני שנים רבות מחבר 

כופר כמוני. זהו משל על עץ תפוחים ששרשיו הכריזו מרד… מדוע 

התפוחים נהנים להם בשמש החמה ואילו אנו שקועים כאן עמוק 

באדמה הקרה… אף אנו רוצים להיות למעלה, להתחמם בשמש 

ניאותו  שבשמיים  עד  שקטו  ולא  השרשים  נחו  לא  הנעימה… 

לבקשתם והעץ התהפך – השרשים בחמה והתפוחים באדמה…

לימים, כמובן וכרגיל, נרקבו התפוחים… הגרעינים הפכו לזרעים 

ועץ תפוחים חדש צץ וצמח מתוך האדמה…

והפעם כמובן בסדר הרגיל – השרשים למטה והתפוחים למעלה… 

בשבתי עמכם כאן הערב הבנתי לראשונה את משמעות המשל – 

אני וחברי חשבנו לשנות סדרי בראשית… חתכנו הפיאות והורדנו 

הכיפות ואמרנו כחילונים נחיה ככל העמים…
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להכיר  ונוכחתי  שלנו  האמיתיים  השרשים  את  כאן  ראיתי  הערב 

בטעותי הגדולה… הריני מודה על האמת – התורה היא עץ חיים 

למחזיקים בה והיא צומחת ישר… פקודי ה' ישרים משמחי-לב… 

לה'  מודה  רק  אני  בפי…  מלים  אין  ומה אדבר…  לכם  אומר  מה 

תחילת  הוא   – שלכם  המסכת  סיום  אתכם…  כאן  להיות  שזכיתי 

המסכת שלי… 

גם אני כמוכם – חוזר בתשובה…

עד כאן המעשה שהייתי לו עד שמיעה.

אך באותם זמנים הייתי גם עד ראיה להודעות מסוג אחר, מהסוג 

הכותרת  תחת  בעתונות  שפורסמו  גדולות  מודעות  ההפוך… 

"העיירה בוערת"! זעקו שוד ושבר על… הבנים שחזרו בתשובה.

לא התקררה דעתם של האבות "השבורים" עד שהקימו להם תנועה 

של "הורים שכולים"… ממש עולם הפוך ראיתי והתעוררתי לענות 

להם תשובה מעל דפי "המודיע" – להודיע ולהודיע שאכן כן…
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העיירה באמת בוערת…
זועקים  "שכולים"  הורים  כאשר  אלה,  ומטורפים  טרופים  בימים 

מעל דפי העתונות כי "העיירה בוערת" כיון שבנם חזר בתשובה… 

בימים כאלה קשה לשתוק. אי אפשר להשאר אדיש. צריך לקום 

ולאמר – העיירה הזאת היא גם שלנו… 

והאש בודאי שלנו.

נרדמים  המקיץ  עולם  של  לרבונו  להודות  יש  כל  ראשית  ובכן, 

מתרדמתם – אפילו אם הם מתעוררים על צד שמאל ומיד מוחים 

ומקללים ורוצים לשבור את השעון המעורר… עדיין אינם מבינים 

שהם בעצם נאחזים בצפרניים בקירות המתמוטטים של אשליית 

החילוניות, טחו עיניהם מלראות את הטיח המתפורר וכמובן שקשה 

להם לראות את חלום חייהם נשבר לנגד עיניהם בפרט שהמציאות 

אף היא כבר פשטה את הרגל. את דגל יום העצמאות ונס הציונות 

הם מניפים בכל הזדמנות כמו תינוק המחזיק במקל למרות שכבר 

מזמן מצץ את הסוכריה.

ועד  ובמגביות מכאן  ובכינוסים  ציונות בנאומים  על  הם מדברים 

הפלסטיק  פטישי  כנגד  במסתרים.  למענה  עושים  ואנו  ניו-יורק 

תבכה  במסתרים   – הלבבות  הלמות  יום  בכל  נשמעת  ברחובות 

נפשי ולמען ציון לא אחשה. אפשר לציין יום אחד בשנה, להניף 
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דגל ולשיר המנון "ולפאתי מזרח קדימה עין לציון צופיה"… ואפשר 

לעמוד שלוש פעמים בכל יום ויום מול המזרח, בשקט ובהכנעה 

 – הומייה  יונה  כמו  להרגיש  פנימה  ובלב   – העולם  בורא  לפני 

"ותחזינה  בנו  יתקיים  בימינו  ורחימו שבמהרה  ולהתפלל בדחילו 

עינינו בשובך לציון ברחמים".

ולא  היום  רק  לא  אבל  בוערת"!...  "העיירה  כך…  ובין  כך  בין 

מאתמול. זה כבר מספר דורות שהעיירה היהודית בוערת.

גם כותב שורות אלה קרוב אל הבערה, אפילו שנולד וגדל בארץ 

הילדות  מימי  קרוב…  ותמיד  רחוק  העיירה.  מן  רחוק   – ישראל 

שנהרג  הי"ד  סבא  תמונת   – הבית  מן  זכרון  ועולה  צף  בחיפה 

בשואה ולידה בארון הזכוכית ספר עבה בכריכה חומה עליו כתוב 

באותיות מוזהבות – "תלמוד בבלי, מסכת ברכות", זכות ראשונים 

יש לו, לסבא, על תרגום התלמוד לעברית. מסכתות אחרות שהיו 

מוכנות לדפוס עלו על המוקד ונשרפו בעיירה הבוערת… מכל מה 

שהיה – נשאר למשפחה רק כרך הגמרא. רק הוא נותר לפליטה. 

לפעמים, מאוחר בלילה אני פותח את "מסכת ברכות" עם תרגומו 

ופירושיו ולומד עמו "חברותא". אולי עמדה לי זכותו וזכות אבותיו 

כאשר בחסדי ה' יתברך נפקחו עיני לראות את דרך האמת ובחרתי 

בחיים.
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בין כך ובין כך… "העיירה בוערת"!... לא מאתמול ולא משלשום. 

גם סבא של אמא היה הוגה בתורה וחודר צפונותיה וכך בעמל של 

שנים, בגלות ובמרחקים עלה בידו לספור אותיות ומלים ולהשלים 

בכתב ידו "מפתח למסורה" – אוסף ענק של סימני הדקדוק, מניין 

המקומות  מראי  עם  והחסרות  המלאות  התבות  כל  של  מדוייק 

אך  הדפים  הצהיבו  כבר  השנים  במשך  תורה.  חומשי  בחמישה 

הוא  הלוואי  מכתב  ובסוף  הודפס.  כאילו  ברור  נשאר  ידו  כתב 

כותב "קשה עלי פרידתך, ספרי יקר! קום התהלך בארץ ופרצת 

העיירה  מן  אילם  שריד  מאש.  מוצל  אוד  עוד  זה.  זהו  וכו'".  ימה 

הבוערת.

המוקד,  מן  שניצלו  אש  גוילי  הם  מסבותי  לי  שנשאר  מה  כל 

מן העיירה  אני  זה מה שקבלתי  לבי.  אותיות פורחות שנחתו על 

הבוערת. ואנו… אנו החוזרים הביתה מכל המרחקים, השבים אל 

חיק התורה… המניחים תפילין לראשונה בגיל שלושים ואחד ומול 

הכותל גועים בבכייה ורועדים בכל הגוף כאשר הנשמה קוראת-

אנחנו  אחד".  ה'  אלוקינו  ה'  ישראל  "שמע  הלב…  בקול  קורעת 

אחד. אנחנו שארית הפליטה – "כי מירושלים תצא שארית ופליטה 

מהר ציון…".
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אם מישהו שם בחוץ מצלצל בפעמוני אזעקה מכל סיבה שהיא 

לעודד  צריך  זה  כל,  קודם  הרי  בוערת!"  העיירה  "הצילו!  וצועק 

ולחזק את כל מי שנמצא כאן בפנים. בבחינת כאן תיבת נח – שם 

"המבול". כאן אהל אברהם – שם עולם של הבל ורעות-רוח.

כל מי שנמצא שם ולא כאן יש לו הרבה סיבות להיות נבוך ומבולבל 

ונפחד וסופו שהוא עומד מול האש עם גבו אל הקיר המתמוטט 

והוא צועק וזועק – הצילו! העיירה בוערת!... "הלוא כה דברי כאש 

נאם ה' וכפטיש יפוצץ סלע"! מובן שהם פוחדים. כמובן שצועקים. 

מי יודע, אולי מתוך שלא לשמה יבואו לשמע…

מכל מקום, זכותנו בכל יום וחובתנו בכל רגע להגביר ולהלהיב את 

אש האמונה בליבו של כל יהודי באשר הוא… "אש תמיד תוקד על 

המזבח לא תכבה".

אפילו  ה',  בחסדי  דבר,  של  ובסופו  שעה  לו  שאין  אדם  לך  אין 

העקשן והמרדן יתעורר בוקר אחד ובמקום לקלל את מי שהעיר 

אותו יברך את מי שנתן לו חיים…

"מודה אני לפניך מלך חי וקים שהחזרת בי נשמתי בחמלה,

רבה אמונתך".
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כל ישראל חברים
הרבה תודה מגיעה כאן להרבה חברים… בלעדיהם היה העיקר חסר 

ומתחברים  המחוברים  אהובים  רעים  יקרים,  חברים  הספר…  מן 

יחדיו לנשמה אחת… נשמת ישראל.

כל אחד מרגיש בנפשו איזה מקום הוא תופש בנפש חברו… זהו 

חיבור הדדי, חיבוק פלאי, השתקפות אישית באספקלריה המאירה 

– "כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם" )משלי כ"ז(…רש"י – 

"לפי מה שאדם יודע שחברו אוהבו כן הוא מראה לו פנים". 

כל ישראל חברים… ערבים זה לזה ומעורבים זה בזה… עד עולם. 

לאור זאת ברור ציווי רבינו – "תחזיקו עצמכם ביחד"…

חברים  לנו  שיש  אשרינו  כזה…  רבי  לנו  שיש  אשרינו  אשרינו… 

הלבבות  מעוררת   – הנפלאה  החברות  ולחיזוק  לזכר  כאלה… 

להאיר זה לזה אור יקרות, לחדש זה בזה נקודות טובות – נביא 

נעורים שחזר הביתה, חזר אף הוא  בזאת סיפור קצר… על חבר 

מכל המרחקים…
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תפלת הדרך
ילדות, הרפתקאות  חוויות  הים, למרגלות הכרמל,  ליד  גדל  הוא 

כמו  נסע  הצבא  ואחרי  בילויים  הרבה  לימודים,  קצת  נעורים, 

כולם לחפש את עצמו בעולם. בחור לעניין. חיוך בעיניים. מסוגל 

להסתדר בכל מצב. והוא הסתדר. נסע מפה לשם. ממזרח למערב. 

נדבק בקצב המטרף של   – מיד  בקליפורניה החולמת התאקלם 

זרקורי  של  והאשליות  החושים  למערבולת  נסחף  אנג'לס,  לוס 

– חשב  זה  זהו  בסרטים.  מה שרואים  את  במציאות  חי  הוליבוד. 

לעצמו – מה כבר יכול להיות יותר… 

"תפשתי אמריקה" – כתב לחברים.

סיפורים קטנים על ההצלחות הגדולות של דני הפכו לשיחת היום 

צילומי  את  ביניהם  החליפו  החברים  הים.  ליד  ילדותו,  בשכונת 

המכוניות שלו. הוא שלח גלויות מכל מיני ריביירות ומקומות נופש 

מפורסמים והקנאה היתה גלויה.

יום אחד נפוצה השמועה – דני בא הביתה לחופשה… ביקור בית 

או חופשת מולדת… העיקר שהוא כאן, שוב אתנו ביחד… ממש 

יום הולדת…

למחרת היתה התקהלות סביב שולחנו בבית הקפה שעל החוף. 

"הבירה על חשבוני"… הכריז באזני החברים שבאו לשתות בצמא 

את סיפוריו. שמעו והתפעלו "איזה חיים"!...
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– "הכל מת. אין מה  – אמר בערב הפרידה לידידו דוד  "האמת" 

תכלית.  וחסר  מתוכן  ריק  ומזוייף,  מלאכותי  הכל  שם…  לתפוש 

האדם נמדד לפי האפסים שיש לו בחשבון הבנק ולפי המכונית 

שבה הוא נוסע… עם כל ההצלחה והקריירה אני מרגיש כמו אפס 

על גלגלים ואיני יודע לאן לנסוע. זה נורא.זה פשוט נורא ואיום".

"אני יודע" – השיב דוד בשקט – "מה שעובר עליך שם הרגשתי 

חוף  אפילו  לשעמם,  התחילו  והטיולים  המסיבות  כאן.  אני  גם 

הים כבר הזדקן… בראש השנה מצאתי את עצמי בבית הכנסת, 

השופר  תקיעות  את  שמעתי  בעיניים  ודמעות  ביד  מחזור  עם 

והתפללתי – "עינינו לך תלויות עד שתחננו ותוציא כאור משפטנו,

איום קדוש"…

לבי נקרע בקרבי ואחרי שאלות רבות החלטתי לחזור בתשובה. 

זה לא היה קל, אך לאט-לאט התחזקתי בלימוד התורה ובשמירת 

אור. ממש אפשר למשש את  בי  ונדלק  לי פתח  נפתח  המצוות. 

של  טעם  פעם  תרגיש  רק  בידיים.  השמחה  את  ולתפוש  האושר 

שבת קודש או תרקוד בחתונה – לא תרצה להפסיק לעולם… קשה 

לתאר זאת במלים. צריך להרגיש והעיקר צריך להאמין. זה הדבר 

האחרון שנשאר לנו באמת – האמונה. קח לך את ספר התהילים 

הזה, יש בו גם תפילת הדרך ויהי רצון שנגיע למחוז חפצנו לחיים 

ולשמחה ולשלום. 

"אמן!" – ענה דני וטמן את הספר בכיס מעילו.
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כעבור מספר שנים זה קרה. התפילה נשמעה והברכה התקיימה. 

הוא  זקן  ועטור  מגבעת  חבוש  בירושלים.  חפצו.  למחוז  הגיע  דני 

ניצב תחת חופה ובקול רועד מהתרגשות אמר לכלתו – "הרי את 

מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל".

החברים, גם אלה מימי הילדות, היו שם. בעיני רבים עמדו דמעות 

בו  דבקו  דמעותיהם  "שהחיינו"…  וברך  בטליתו  התעטף  כאשר 

יצירך  כשמחך  האהובים  רעים  תשמח  "שמח   – הברכה  למשמע 

בגן-עדן מקדם". הוא עמד שם ובכה כילד… "אמא, הביטי נולדתי 

מחדש. בבית באמת הכי טוב"…

"דוד, דוד! הסתכל, גם אני חי וקיים". דני התבונן, כולם נקבצו ובאו 

הגדולה  השמחה  זאת  ראו,  חברים!  חברים,  בשמחה.  להשתתף 

מכולן – אני יודע – זאת שמחת כלולותינו עם בורא העולם. אנא 

ותגיענו  רצון שתחזירנו בתשובה שלמה…  יהי   – עולם  רבונו של 

למחוז חפצנו לחיים ולשמחה ולשלום.
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נזכור  חברים…  ישראל  כל  של  הדרכים  בפרשת  כאן,  בעמדנו 

ולא נשכח את חברינו היקרים, אחינו האהובים, שעוד לא הגיעו 

לחוף מבטחים… טרם זכו לחזור לאבינו שבשמיים ועדיין לא שבו 

הביתה… כל ישראל ערבים זה לזה…

נפלס  בתפילותינו…  עליהם  נכוון  בלימודינו,  לטובה  נזכירם 

מסילות בלבבות "תינוקות שנשבו" הרועים בינתיים בשדות זרים, 

באדמות ניכר…

בקיצור ולעניין – נקוה לה' שאף הם בקרוב יצטרפו למניין…

"אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים 

ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה, ומאפלה 

לאורה, ומשעבוד לגאולה, השתא בעגלא ובזמן קריב,

ונאמר אמן".
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הה ו נ י ח ה ש

  חי חי...
בספר בראשית פרשת ויצא מסופר על רחל שילדה 
את יוסף "...ותקרא את שמו יוסף לאמור יוסף ה' לי 
בן אחר" וכותב על כך רבי נתן )בליקוטי הלכות,השכמת 
הבוקר ד,יז("על שם זה נקרא יוסף,היינו שהצדיק עוסק 
פעם  בכל  חדשות  נפשות  ולקרב  להוסיף  תמיד 
פעם  בכל  לו  ה'  שיוסף  יתברך  מה'  תמיד  ומבקש 
תלמיד חדש שנקרא בן כי כל המלמד בן חברו תורה 

כאילו ילדו..."

כל  על  יתברך  לה'  להודות  טובה  הזדמנות  זאת 
בני  על  ובפרט  מעודי  שגמלני  והחסדים  הטובות 
זאת  שחוברת  יאיר  נרם  ובנימין  ציון  בן  היקרים 

מוקדשת להם באהבה...

אל  יודיע  לבנים  אב  היום  כמוני  יודך  הוא  חי  "חי 
אמתך" .

בחסדי ה' יתברך אני זוכה להיות,ללמוד ולהתפלל 
בקבר רחל ושם אצל אמא, יוסף מרגיש בבית...

בכל מקום טוב אבל בבית הכי טוב!...

"בזמן הזה עיקר השראת השכינה בקברי הצדיקים 
ובעיקר בקבר רחל" )הגר"א על תיקוני הזהר ו(

בנים"  ''ושבו  המלים:  רקומות  המצבה  פרוכת  על 
הבנים  ישובו  כאשר  ובודאי  הכולל(  בגימ."תודה")עם 
הגלויות  קיבוץ  יהיה  בימינו  ובמהרה  התודה  תגדל 

בשלמותו:
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והה נ י ח ה ש

"קבצנו מן הגויים להודות לשם קדשך"...

וכאשר תגדל התודה ישובו הבנים..."ובאמת אם היו 
הכל שומעים לקול צדיקי האמת ללכת בדרך הזאת 
של תודה והודאה בודאי היו מתבטלות כל הצרות 
וכל הגלויות לגמרי וכבר היתה גאולה שלמה" )ל.ה.(

"התודה" בגימ.= "גאולה שלמה" .

...וגם =''מנחה חדשה'' וגם=''שלמים''...

תודה=''קדושה''

ההוא  ביום  "והיה  הכתוב:  יתקיים  ובקרוב  יתן  מי 
אשור  בארץ  האובדים  ובאו  גדול  בשופר  יתקע 
הקודש  לה' בהר  והשתחוו  והנידחים בארץ מצרים 

בירושלים" )ישעיה כז,יג(

ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים...

בית  את  לכונן  שבשמיים  אבינו  מלפני  רצון  ויהי 
חיינו ולהשיב שכינתו בתוכנו..במהרה בימינו אמן.
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הה ו נ י ח ה ש

לחיות מחדש
"ואני אתנהלה לאטי לרגל המלאכה אשר לפני ולרגל הילדים..."

 )וישלח, בראשית לג,יד(

"זה בחינת מה שאמר יעקב לעשו...כי אי אפשר לדחוק את השעה כלל, 
על כן צריכין לילך ולהתנהל רק לאט לאט בחינת הבא ליטהר מסייעין לו- 
אומרים לו המתן, כי אף על פי שצריכין להיות זריז גדול בעבודתו יתברך 
בפרט מי שכבר נכשל וכ"ו אף על פי כן אי אפשר לדחוק את השעה כלל 

ויש בזה הרבה לדבר...")ל.ה. גזלה ה,כא.(

והלאט שלו... לפי הקצב  – מפרש רש"י- "לאט שלי".. כל אחד  "לאטי" 
המיוחד לו... בהתאם להתנהלות שלו...

רבנו, לפני הסתלקותו, אמר: "פאבולה, פאבולה..." לאט, לאט...לא למהר, 
לא לדחוק את השעה...  הרוצה שמן אפרסמון אומרים לו המתן...

וכך גם קמעא, קמעא גאולתם של ישראל... כל אחד לפי קצב התקדמותו 
האישית זוכה לגאולה הפרטית שלו – "קרבה אל נפשי גאלה"...

ולהיות  החיים  את  לחייך  צריך  מעצמו  ושמח  המחייך  תינוק  כמו 
שנזכרים  מחדש..."תיכף  להיוולד  להתחדש,  הזמן  כל  תמיד...   בשמחה 
                                                        "! זקן  להיות  "אסור  כמובן...  ואז  רבנו  אמר  שנולד"  כתינוק  נעשים  בי 
זה התיקון – להיות תינוק , לעשות ניתוק מכל מה שהיה... העבר עבר, 
מת...מעכשיו מתחילים לחיות מחדש!...      ההתחדשות היא יסוד עיקרי 
בכל תורת רבנו שהעיד על עצמו "חידוש כמוני לא היה מעולם"..."אפילו 
הבל אינו   יוצא מפי בלי התחדשות" )חיי מוהר"ן שפד( ועוד אמר:"אילו 
הייתי יודע שאני עומד עכשיו כמו בשעה הקודמת    לא הייתי רוצה את 
כל  כי  התחלה  פעם  בכל  ..."ויעשה  )שם,תא(   העולם"  בזה  כלל  עצמי 
ההמשכות הולכים אחר ההתחלות... אם היה מקודם טוב עכשו יהיה טוב 
לעשות  ומוכרח  צריך  בודאי  טוב  היה  לא  מקודם  ושלום  חס  ואם  יותר, 
התחלה חדשהׁ")שם,תלז(ואומר רבנו)בסוף תורה ס"ב(:"...צריך להתחיל 
בכל פעם מחדש כי פן ואולי לא היתה התחלתו כראוי ואם כן גם כל עבודתו 
אינה בשלמות כראוי, כי הכל מתנהג כפי ההתחלה   על כן צריך להתחיל 

בכל פעם מחדש...וצריך להתחיל ולבוא להצדיק בכל פעם מחדש".
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ליוצרנו...  מקרבנו  שהוא  לרבנו  ההתקרבות  חידוש  העניין–  עיקר  זה  ובכן 
ובזאת להתחזק ולהתחדש כל הזמן – בכל יום לשאוף מחדש...

"להיות כמוני ממש".

להתקרבות..."ימי  המסוגלים  הנפלאים  הימים  ובאים  מתקרבים  הנה,הנה 
חנוכה הם ימי הודאה, כמו שכתוב:    וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות 
ולהלל...וימי הודאה זה בחינת שעשוע עולם הבא, כי זה עיקר שעשוע עוה"ב 
יתברך..."  אליו  וקרובים  סמוכים  שעי"ז   ית"  הגדול  לשמו  ולהלל  להודות 
גם  וזאת תהיה  ויוצרנו  לבוראנו  ולקרב עצמנו  לנו הדרך להתקרב  הנה  ובכן, 
הדרך האחרונה והיחידה..."כי שאר כל הדברים יתבטלו לעתיד כולם, בבחינת 
תודה  בחינת  רק  לעתיד  ישאר  שלא  תודה,  מקרבן  חוץ  בטלין  הקרבנות  כל 
והודאה,להודות ולהלל   ולדעת אותו יתברך..."  בהגהות רבי נתן על תורה 
זאת )ב,ב( מוסבר שקרבן זה מלשון התקרבות ולפיכך כל     התקרבות לה 

יתברך תתבטל לעתיד חוץ מהתקרבות של תודה והודאה!... 

ה' יזכנו להתקרב אליו ולהודות לו...

מקטן ועד גדול ...מגדול ועד קטן ...לא נפסיק לרקוד ולשיר – אשרינו מה טוב 
חלקנו, אשרינו שזכינו להתקרב  לרבנו!..זה היום עשה ה'...

כמותה...                 היתה  לא  שעוד  חדשה  בחנוכה  להתחנך  מחדש,  הולדתנו  יום 
להודות  בהודאה נפלאה שרק היום נולדה!...במסכת ברכות כח. אנו לומדים 
על רבי אלעזר בן עזריה שהיה בן 18 ונוספו לו שערות לבנות כדי שיראה כבן 
70 ואפשר גם הפוך , בגיל 71 להרגיש כמו בן 17... שנולד מחדש.. מזל טו"ב 

!...יש עניין שיתהפך הכל לטובה...כל הזמן מהתחלה!
כאמור,בעוד מספר ימים נדליק בשמחה את נרות החנוכה...

הנסים  על  ...נהלל  הטובות,  כל  על   נודה  הודאה"...  ימי   – חנוכה  "ימי 
והנפלאות!...חנוכה מלשון חינוך –"חנוך לנער על פי דרכו" – להודות לבוראו...

כל  יום "מודה אני" חדש,  כל  – להודות לבוראי....   לחנך את הילד שבתוכי 
לחדש  הוא  דקדושה   החיות  "עיקר  להתחדש  נולד  מחדש...  מתחיל  הזמן 
היום  "אני  בחינת  שזהו  מחדש  לחיות  פעם  בכל  להתחיל  עת,  בכל  חיותו 
ילדתיך" הנאמר בדוד משיח..." )ל.ה. תפילין ה,כא(                                                                                                    

זה העיקר- כל הזמן לחיות מחדש... לחיות ולהחיות את בחינת  המשיח האישי 
החי בתוכי... לאט ,לאט לגאול את נפשי...

שעירה"                                                                                          אדוני  אל  אבא  אשר  לאטי...עד  אתנהלה  "ואני 
עשו"                                                                 הר  את  לשפוט  ציון  בהר  מושיעים  "ועלו   – שנאמר  המשיח  בימי  רש"י: 

במהרה בימינו, אמן.
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"ַהִּציִבי ָלְך ִצּיּוִנים ְוִׂשיִמי ָלְך ַּתְמרּוִרים"...

עליו  להעלות  מזבחי,  את  לחנוך  ספר  במגילת  באתי  הנה 
מזמור  לאמר  העולם,  והיה  שאמר  מי  לפני  תודה  קרבן 
לתודה לבורא כל עלמין, להודות להלל ולשבח את יוצרי על 

כל הטוב שגמלני מעודי... טוב להודות לה'!

גם אם קטונתי מכל החסדים ואיני ראוי וכדאי מצד עוונותי, 
בכל זאת גבר עלי חסדו... נשמעה תפילתי ונתמלאה בקשתי 

להודות למלכי... "הביאני המלך חדריו"...
חדרי התודה!

וסדרת  שלם  ספר  פרקים  בראשי  מתארת  הבאה  הטבלה 
ונולדת  המתחדשת  התודה  זאת  התודה...  בנושאי  שיחות 

בכל פעם מחדש... "חדשים לבקרים רבה אמונתך"! 
התודה  ותיאמר  שבכתב  התודה  תיכתב  שבעזהי"ת  נקוה 
שבעל פה... בינתיים נסתפק בכותרות העניינים המצויינים 

כאן בשלשה טורים, נחבאים בחדרי חדרים... 
ה' יזכנו להאריך ולהרחיב את יריעות המשכן )= תודה( 

וביום השמיני )= תודה( להודות לו עד בלי די... תודה!
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ã"ñá  

  ...ְלָפֶניךָ י ֲאנִ ה מֹודֶ 

úåøàä  
âé ,çë éìùî ô"ò  

  מודה

àøåáä úåàéöîá äãåî  

íùä ùéù 'ä êåøá  

  ועוזב...מודה 

 ...äçéìñ ù÷áîå äîùàá äãåî  

äáåùúá øæåç  

  ירוחם...מודה 

åúáåùú åìáé÷å åéìò åîçéøù äãåúá äãåî  

áåè íù ìòá   הכנעה'úé åéðôì   הבדלהòøì áåè ïéá   המתקה äøæçäáåùúá  

...íéáåè íéîé   ...ראש השנה!êìîä   ...יום כיפור!àð çìñ   ...סוכות!åðúçîù ïîæ  

.ã"ì äøåú ô"ò  
  נקודת הצדיק

...øåäèì øáåçîä  

  נקודת החבר

...éðùäî ãçà íéìá÷î  

  נקודת עצמו

úåããåáúäá ...åðå÷ ïéáå åðéá  

îù"...ò  
  שחרית

úåùãçúä  

  מנחה

ïéãä ú÷úîä ...ïåöø úò  

  ערבית

äøúñä ...äøúñä êåúáù  

...éì øåà 'ä êùåçá áùà éë íâ  

...åðéúåáà  
  אברהם

...åàøåá úà øéëäù ïåùàøä  

  יצחק

÷õ ...éç  

  יעקב

...íú ùéà  

...êìî  ומושיע  עוזר  
  ומגן

...íéîúåç êá  

  

  

...êì êì  מבית אביך  ממולדתך  מארצך  

 äãù øä

úéá  
  ביהמ"ק השלישי  ביהמ"ק השני  ביהמ"ק הראשון

 úëøá

íéðäë  
  ... שלום  ... ויחונך  ... וישמרך
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חֹות ּוְבָסֻתם  'ֵהן ֱאֶמת ָחַפְצּתָ ַבּטֻ
ָחְכָמה תֹוִדיֵעִני'

ספר המידות - תשובה ח"א אות עו

אֹוֵמר  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ה',  ֶאת  ַלֲעֹבד  ְתִחיל  ַהּמַ
ֲאָבל  אֹוִתי.  ַלֲעֹבד  ּוְרצֹוְנָך  ֶחְפְצָך  ׁשֶ ֲאִני,  יֹוֵדַע  לֹו: 
ִאם  אֹוִתי,  ֲעֹזב  ּתַ ְלָמָחר  א  ּמָ ׁשֶ טּוחֹות,  ַהּבְ הּוא  ַמה 
ְוֵאיְך  ָרִציָת,  ׁשֶ ָהָרצֹון  ִביל  ׁשְ ּבִ אֹוְתָך  ֲאָקֵרב  ֵאיְך  ן  ּכֵ
ה:  ֲעׂשֶ ּתַ ן  ּכֵ א  ֶאּלָ ִרים.  ִנְסּתָ ָבִרים  ּדְ ֶכף  ּתֵ ְלָך  ה  ֲאַגּלֶ
ַאף־ַעל־ ִמְצוֹוַתי,  ה  ְוַתֲעׂשֶ ְך  ּכָ אֹוִתי  ֱאֹהב  ה  ְתִחּלָ ּבִ
ְצָוה, ַוֲעֹבד אֹוִתי  ל ַהּמִ ֶכל ׁשֶ ה יֹוֵדַע ַהּשֵׂ ֵאין ַאּתָ י ׁשֶ ּפִ
ים,  ְזַמּנִ ה  ּמָ ּכַ אֹוִתי  ֲעֹבד  ּתַ ּוְכׁשֶ ָחְכמֹות.  לֹא  ּבְ ׁשּוט  ּפָ
ָבר  ל ּדָ ל ּכָ ֶכל ׁשֶ ה ְלָך ַטַעם ְוׂשֵ ּלֶ ֲאַזי ַאֲאִמין ְלָך, ַוֲאּגַ
ַמן  י ַהזְּ ָכל ִמיֵני ִהְתָקְרבּות. ּכִ ְוָדָבר, ַוֲאָקֵרב אֹוְתָך ּבְ
ֲעֹזב  ּלֹא ּתַ טּוחֹות, ׁשֶ ָעַבְדּתָ אֹוִתי ִמּקֶֹדם הּוא ּבְ ָהַרב ׁשֶ

אֹוִתי ]ֵהן ֱאֶמת[.
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לקינוח סעודת ההודיה הזאת נשתה עוד כמה טיפות טעימות,
לחיי החיים ! ...

זאת אמר רבי נחמן מברסלב:

מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד

אין שום יאוש בעולם כלל

ודע שהאדם צריך לעבור על גשר צר מאד מאד והכלל והעיקר שלא 
יתפחד כלל...

גמרתי ואגמור, ניצחתי ואנצח...אני נהר המטהר מכל הכתמים...

אני פלא ונשמתי פלא גדול...חידוש כמוני לא היה מעולם

אם אתה מאמין שיכולים לקלקל תאמין שיכולים לתקן

התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל

יש ענין שנתהפך הכל לטובה

"כל הנהגה והנהגה שאני מצוה לעשות הוא סגולה ותיקון ומועיל על 
מה שעבר ועל העתיד, ולאחר ההסתלקות של  האדם

ולימות המשיח ולתחיית המתים ולעתיד לבא"
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מתוך צוואת מוהרנ"ת: 

"אני מצוה אתכם שעיקר עסקכם יהיה להדפיס את ספרי רבנו 
הקדוש שיתקיים "יפוצו מעינותיך חוצה"

שתהיו חזקים בממון, ברצון ובטרחה"

" דף אחד מספרי רבנו יהיה תיקון על הכל"...

 "השם יתברך ירחם על עמו ישראל שיפוצו מעינותיו 
חוצה כי בהם תלויים כל הישועות של כל ישראל."

"כי הוא הרב והתלמיד שהביטו והסתכלו עליהם מיום בריאת 
העולם עד הנה ועל ידם יהיה נפעל ונגמר התיקון של כל

העולמות בתכלית תכלית השלמות... ויקויים:"אתה תקום תרחם 
ציון כי עת לחננה כי בא מועד" במהרה בימינו, אמן.

)תרח"ם בגימ. נחמן נתן. כמובא בכוכבי אור - חכמה ובינה מא(

יהי רצון שיפוצו מעיינות הנחל נובע מקור חכמה 
ונזכה בקרוב לביאת גואלנו משיח צדקנו ולבניין בית מקדשנו.

"כי ניחם ה' ציון ניחם כל חרבותיה וישם מדברה כעדן וערבתה
כגן ה' , ששון ושמחה ימצא בה תודה וקול זמרה"
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זאת התודה

"לעתיד יהיו כל העולם אנשי ברסלב..." 

)חיי מוהר"ן של"ט(

לו,כו(  )יחזקאל  בשר"  לב  לכם  הפסוק..."ונתתי  על 
בשר  תקרי  "אל  לד,טו(  רבה,  )בראשית  במדרש  מובא 
אלא בסר, שיהיה כל אחד בוסר בחלק של חברו"  

לב בסר - אותיות 'ברסלב'.

ומפרש שם: 'לב בוסר בחלקו של חברו לאמר אין 
לי חפץ בו ואוהב חלקו' דהיינו, שאף אחד לא יקנא 

בחברו, אלא אדרבה, יפרגן לו וישמח בהצלחתו.

וכך יזכה כל אחד לקיים את המצוה הנעלה
בתורה,  גדול  כלל  שזה  כמוך' -  לרעך  'ואהבת 

ובכך יהיו כל באי עולם אנשי ברסלב...

ה' יזכנו!...
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כעת נזכור את מעשה התם שנהג להיות בשמחה 
תמיד ואמר :'זה מעשה שלו וזה מעשה שלי'...

להודות  חייב  אחד  תודה...וכל  בגימ'  מעשה 
בעצמו על כל מעשה שלו...חובה נעימה שהיא גם 
זכות גדולה..."הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו..."

טוב להודות!...

בתפילת העמידה החזן מוציא את כל הציבור בכל 
'מודים דרבנן' שאותה כל  הברכות חוץ מאחת... 
לב  מכל  אישית  תודה  בעצמו.  לאמר  חייב  אחד 

ולב,הכרת טובה  פרטית על כל פרטי החיים...
"וכל החיים יודוך סלה"

בתהלים ט"ז "ה' מנת חלקי..." - ה' מספיק לכולם... 
כל אחד והחלק שלו ואין מלכות נוגעת בחברתה, 

כל אחד והמעשה שלו ואינו מקנא בחברו...
כל אחד עם התודה המיוחדת לו 

החיבוק האישי שלו עם בורא עולם...

לי  נפלו  "חבלים  וגואלי...  יוצרי  תודה לך בוראי, 
בנעימים אף נחלת שפרה עלי".

"תודיעני אורח  ובסוף, הכל הולך אחרי החיתום: 
בימינך  נעימות  פניך,  את  שמחות  שובע  חיים, 

נצח".
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ָהִריעּו  ְלתֹוָדה  ִמְזמֹור 
ֶאת  ִעְבדּו  ָהָאֶרץ:  ּכָל  ַלְיָי 
ְלָפָניו  ֹּבאּו  ְּבִׂשְמָחה  ְיָי 
הּוא  ְיָי  ִּכי  ְּדעּו  ִּבְרָנָנה: 
ְולֹו  ָעָׂשנּו  הּוא  ֱאֹלִהים 
ֲאַנְחנּו ַעּמֹו ְוֹצאן ַמְרִעיתֹו: 
ְּבתֹוָדה  ְׁשָעָריו  ֹּבאּו 
הֹודּו  ִּבְתִהָּלה  ֲחֵצֹרָתיו 
ְיָי  טֹוב  ִּכי  ְׁשמֹו:  ָּבְרכּו  לֹו 
ָוֹדר  ְוַעד ֹּדר  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו 

ֱאמּוָנתֹו:

"מזמור לתודה יש לאמרו בנגינה
שכל השירות עתידות להיבטל חוץ ממזמור לתודה"

)שולחן ערוך נ"א, ט'(
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"ודע שהאדם צריך לעבור על גשר צר מאד מאד,
 והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל"   )לקוטי מוהר"ן (

אודה ה' בכל לבב...
ה"  בדרכי  לבו  "ויגבה  המלך  יהושפט  על  כתוב  י"ז:ו(  )ב,  הימים  בדברי 
דוד  ומצודת  ה'  בדרכי  רק  בזה שהלך  לבו  שגבה  מפרש  ורש"י 
מדגיש שאף שהיה לו עושר וכבוד לא גבה לבו בעבורם כי אם 
במה שהלך בדרכי ה' כי כל העושר והכבוד לא נחשב לו מאומה 
מול דרכי ה' .  בסיום ליקוטי מוהר"ן תניינא מובא פסוק זה כדוגמא 

למצוא בעצמו איזה זכות ונקודה טובה, כמו אצל יהושפט
 " שבדרכי ה'  ועבודתו יתברך הגביה לבו קצת"

ולהזכיר  בעצמו  לזכור  בהחלט  שראוי  רואים  לעיל  האמור  מן 
הרבים  וזיכוי  חיזוק  גם  בכך  ויש  ה'  בדרכי  הליכתו  את  לאחרים 
למען יראו וילכו בעקבותיו.... נר לאחד-נר למאה...וכל זמן שהנר 
ודור  דור  "בכל  כתוב  פסח  של  בהגדה  לתקן...   אפשר  דולק 
כאילו  עצמו  להראות...(את   – הרמב"ם  )ולפי  לראות  אדם  חייב 
של  הפרטית  היציאה  גם  זאת  סמלי  באופן  ממצריים".  יצא  הוא 
כל אדם משעבוד היצר וגלות הנפש... יש כמובן ערך רב לסיפור 
יציאתו מעבדות הטומאה  ואחד-  כל אחד  הגאולה הפרטית של 
יצטרפו  ומצוותיה...  בסופו של דבר  ועברותיה לחרות הקדושה 
ויתחברו כל הסיפורים האישיים האלה לסיפור הגאולה השלמה

במהרה בימינו, אמן. 
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 בסוף סיפור המעשה מ"בערגיר ועני" נאמר שמשיח יגיד לישראל 
כל מה שעבר על כל אחד ואחד בכל יום ויום ... וכן מובא בספר 
"כוכבי אור" לעניין נסיעת ראש השנה שכל נסיעה של כל אחד 

ואחד יהיה לה חלק בקץ הגאולה...  כן יהי רצון בקרוב.  
תמיד היה קשה בעיני מאמר הגמרא )ברכות ל"ד( "במקום שבעלי 

תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם עומדים" – הכיצד ?....
לאחרונה עלה בדעתי שאולי יש כאן רמז למעלת התודה הקרובה 

ללבי... כלומר באותו מקום הנקרא
"התודה של בעלי תשובה" אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים כי 

פשוט הם לא באו משם....
במכשולות  הלכו  ולא  במערבולות  עברו  לא  בתהומות,  היו  לא   

שהולידו כאלה תודות.
 נסים ונפלאות  שהפכו עולמות...

ממילא אין להם את הרקע והקרקע להצמיח כזאת תודה.
"אודה ה' בכל לבב בסוד ישרים ועדה", יהי רצון שנזכה כולנו יחד 
לחזור בתשובה שלמה להגדיל תודה ולהאדירה.... במהרה בימינו 

בבית מקדשנו יחד שבטי ישראל, להודות לשם ה'....
 בהלכות תשובה )פרק ז(אומר  הרמב"ם: " אל ידמה אדם בעל 
תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים  מפני החטאות והעוונות 
שעשה. אין הדבר כן אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא כאילו לא 
חטא מעולם ולא עוד אלא ששכרו הרבה שהרי טעם טעם החטא 
האדם  את  שמקרבת  התשובה  גדולה  יצרו.   וכבש  ממנו  ופירש 
לשכינה שנאמר שובה ישראל עד ה' אלוקיך... התשובה מקרבת 
ומרוחק  משוקץ  המקום  לפני  שנאוי  זה  היה  אמש  הרחוקים  את 

ומתועב והיום הוא אהוב ונחמד , טוב וידיד"
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ומובא בליקוטי הלכות )הודאה ו,ל"ב(- "אשריהם בעלי תשובה כי 

לקרב  שם  נפוצו  אשר  המקומות  לטהר  אלוקים  שלחם   למחיה 

העליה,  תכלית  ירידה  בחינת  זה  שכל  למקומם  קדושה  ניצוצי 

שנתהפך הכל לטוב,לששון ושמחה"

תנחני  ידך  שם  גם  ים,  באחרית  אשכנה  שחר  כנפי  ואכן..."אשא 

ותאחזני ימינך" )תהלים קל"ט(

בחסדי ה' יתברך זכיתי ונתקיים בי פסוק זה , כפי שיסופר בהמשך,  

שגם ההליכה למרחקים עד אחרית ים וגם החזרה משם היתה הכל 

מיד ה'.... כפירוש אבן עזרא –מידך אל ידך...

אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו....

אשרינו שיש לנו כזאת ירושה ועל כך בודאי טוב להודות...

מודים אנחנו לך....

חסדי ה' לא תמו ולא כלו רחמיו ותמיד יש עניין שיתהפך הכל ל....

תודה!...

"ראוי להתפלל במסירות נפש עד כדי ביטול הגשמיות ולא  לחשוב 

שהתפילה היא בעבור טובה גשמית, אלא להתפלל בגלל שחיוב 

הוא על כל אדם להודות לה' יתברך בכל יום...ועל ידי כך מכירים 

אותו יתברך ומתקרבים אליו וזוכים לאור הגנוז לצדיקי האמת..."  

)ע"פ עצות ישרות, תפילה כ"ו(   
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אשרינו שזכינו להתקרב לרבינו ולעצותיו הנפלאות...

צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור חכמה...

לי  והאר  האבן  לב  "נקוב  נעים:  שיר  יש  מוהר"ן  לקוטי  בתחילת 

משם מעט פניך. ברה כחמה, יפה כלבנה, אל תחריש ואל תשקוט. 

הרימה קולך הערב בשירות והודה...."

יצחק  לוי  ר'  ישראל  של  סניגורם  הגדול  המתפלל  ואומר 

מבארדיטשוב בספרו קדושת לוי בפרשת ויחי :

לשורר  מתחיל  הוא  הבורא  אמונת  אור  האדם  על  שופע  כאשר 

ולהודות לו יתברך...

ועל כך טוב להוסיף כאן מדברי רבינו )בליקוטי מוהר"ן ס"ד(

שהוא  עצמו  סוף  אין  בהאור  לאמונה  השייך  הזמר  הוא  ":...כי 

למעלה מן הכל, ולעתיד לבוא "שיהפוך לכל העמים שפה ברורה 

לקרוא כולם בשם ה" )צפניה ג( והכל יאמינו בו יתברך אז יתקיים 

)שיר השירים ד( "תבואי תשורי מראש אמנה".

זאת שירת האמונה...ניגון הגאולה השלימה במהרה בימינו, אמן.

חזק חזק ונתחזק בשירת האמונה וניגון ההודיה, ביחד נשוב ונאמר 

"הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו" 

ובעזרתו יתברך נזכה להיות מיד "גאולי ה".... 

נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו לראותה בקרוב

"כעיר שחוברה לה יחדיו, ששם עלו שבטים...

להודות לשם ה" )תהלים קכ"ב(.
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ארחם ומשכנותיו  יעקב  אהלי  שבות  שב  הנני  ה'  אמר  "כה 

ונבנתה עיר על תלה וארמון על משפטו ישב.

ויצא מהם תודה וקול משחקים והרבתים ולא ימעטו

והכבדתים ולא יצערו" )ירמיהו ל, יח(

יאה ונאה לסיים זה המאמר בדברי המלבי"ם המאירים ומעוררים 

את הפסוק האחרון בתהלים קמ"ב:

כך  ידי  ועל  לשמך  להודות  אוכל  למען  נפשי  ממסגר  "הוציאה 

תרויח  נפשי האלוקית פעמיים

א( להודות בעצמי.    ב( שעל ידי יודו גם אחרים כי בי ועל ידי 

יכתירו צדיקים , יתנו אל ה' כתר ההודאה והשבח"...

 זאת בקשתנו ותפילתנו, ה' יזכנו.  תודה.
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"אשא כנפי שחר, אשכנה באחרית ים.
גם שם ידך תנחני, ותאחזני ימינך" )תהלים קלט(

מהוליווד ליער הקדוש

במקום  הקאדילאק  את  וניס-קליפורניה והחנה  לחוף  הגיע  יוסף 

בגיטרות  שניגנו  צבעוניים  טיפוסים  מיני  כל  נמצאו  שבו  הידוע  

ורקדו על החולות. הוא הצית סיגריה, פסע באיטיות  לאורך הטיילת 

ונהנה מיופי הבריאה בעת השקיעה. באותה תקופה, בגיל ג"ל היה 

המרכז  בהוליווד,  גדולה  והצלחה  עצומה  עשייה  של  בעיצומה 

והרהר  גלי הים הגדול  העולמי של תעשיית הסרטים.  הביט על 

חשבון  ערך  כהרגלו  מכאן?...  להתקדם  אפשר  עוד  לאן  לעצמו: 

נפש: מה הלאה? מה עוד לא עשיתי בחיים?... ואז הגיע להכרה 

בתחומי  ההוליוודי...  החלום  כולל  תכניותיו  כל  את  מימש  שהנה 

העתונות והתקשורת הגשים כל מה שרצה וחלם לעשות...

מאז שרותו הצבאי ככתב גלי צה"ל  דרך השתלמות מעשית בהפקות 

טלויזיה בקנדה  ושליחות עתונאית בתערוכה העולמית...

במלחמת ששת הימים חזר ארצה, ולאחר תקופת עבודה

בטלויזיה החינוכית הצטרף  לצוות ההקמה של

הטלויזיה הישראלית ככתב ועורך חדשות. 
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לאחר מכן, בחוץ לארץ התעסק רבות בהפקות שונות והשתתף בכל 

מיני פסטיבלים ואירועים להצגות וסרטים. באמריקה הלך לו קלף 

מטורף כאשר הצליח להתברג בצמרת חברה הוליוודית מהשורה 

הראשונה – "וורלד סטייג'" )עולם הבמה( והיה יד ימינו של נשיא 

חדשנית   טכנולוגיה  לראשונה  שהציגה  הבכורה  בהפקת  החברה 

ומפתיעה של העברת מופעי בידור ואירועי ספורט בשידור חי על 

מסכי ענק באולמות ואיצטדיונים מלאים וגדושים בצופים נלהבים.

כעת על חוף הים – כל זה כבר היה מאחוריו...

הוא השליך את בדל הסיגריה, עמד מול הים וחשב לעצמו: יוסף, 

מה הלאה?... יפה מאוד, הגעת להוליווד ואפילו הצלחת אבל מה 

הלאה?... תמיד אהב לעשות דברים חדשים, להתקדם ולא לשקוט 

על השמרים. ואז עלה בדעתו דבר מעניין: הנה אני עומד כעת מול 

הים הגדול בלוס אנג'לס, אם אשחה קדימה עוד ועוד, לאן אגיע, 

הרי הכדור הוא עגול?... בסוף  אגיע חזרה לנקודת ההתחלה!...

 אז חש בחוסר התוחלת של חייו...הביט במים והסתכל בשמים... 

מה עוד?...מה הלאה?...

באותו רגע ממש  הגיע לאוזניו קול מוכר מאי-שם, שהופיע כמו 

חלום מזכרונות העבר... 

"כל נדרי... ואסרי ושבועי וחרמי וקונמי וקינוסי וכינויי...."
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בקולות  נזכר  ולפתע  לעצמו  חשב  פה?...  קורה  מה  זה?...  מה 

ששמע בילדותו בחיפה. הוא פנה אחורנית בעקבות הקול, ושמע 

את "כל נדרי" הולך ומתגבר, הולך ומתעצם. ליד החוף היה בית 

כנסת שמחלונותיו הפתוחים נשמעו עכשיו  קולות העבר...

נזכר איך היה הולך עם אביו ואמו בפעם האחת והיחידה בשנה, 

ביום כיפור,  לבית הכנסת המרכזי על הר הכרמל. גם אז, שמע את 

"כל נדרי" מבעד לחלון כשעמדו  בחוץ על המדשאה. 

נזכר באמו מוחה דמעה ותהה על כך... על מה ומדוע... 

כעת התקרב לבית הכנסת וראה, כמו אז, יהודים  עטופי טליתות 

יום כיפור!...  מתפללים. לפתע קלט... הנה ממש עכשיו זה ערב 

יוסף שגר וחי  בין הגויים שכח  אפילו את היום הקדוש  ביותר ואם 

לא היה נוטל פסק זמן ממירוץ חייו, אולי לא היה נזכר בו ...

פתאום תפש עד כמה הוא רחוק מעצמו, מהיהודי שבו  והתבייש 

שכל כך התרחק משורשיו. בבת אחת הבין שאם לא יקבל כעת 

שמה  להתקע  יכול  הוא  בידיים,  עצמו  את  ויקח  רצינית  החלטה 

לעולמים. הרגיש שהוא חייב להוציא את עצמו משם, אבל לא ידע 

חייב  ולאן. לא חשב כלל במונחים דתיים, אבל הבין שהוא  איך 

לחזור הביתה, פיזית וגם רוחנית. היה לו ברור שככה זה לא יכול 

להימשך, וכמו בסרטים צריך לעשות 'קאט'. 

הוא חזר לדירתו שהיתה קרובה לאולפנים בהם עבד  ומיד   כתב  
על המראה הגדולה בכניסה את התאריך 31.12.78,

סוף השנה שיחול בעוד כשלושה חודשים...
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"עד אז אחזור הביתה ונראה מה יקרה..." חש שהוא חייב להזכיר 

לעצמו את העובדה שהוא יהודי  והיה מונח בראשו שיהודי שייך 

קודם כל לארץ ישראל  ורק שם ימצא את יהדותו באמת.

אט-אט התחילו להכנס בו כיסופים וגעגועים

למקורותיו, לשורשיו...

התגעגע הביתה ונזכר בדברי אמו –

"בכל מקום טוב אבל בבית הכי טוב..."

לאחר מכן נמשכו חייו כרגיל כאשר חזר למעגל העשייה התובעני 

של חברת ההפקה. הם ארגנו אירועים גדולים ומורכבים, שידרו 

והקרינו על  מסכי ענק קונצרטים פילהרמוניים ומופעי רוק אנד 

מחיל  הלכה  והחברה  ידועות  הכי  והלהקות  התזמורות  עם  רול, 

ותוכניותיה הרקיעו שחקים. הכל חזר  לחיל, התפתחה ללא הרף 

לקדמותו פרט לתאריך הרשום על המראה... שהלך והתקרב...

הזמן עשה את שלו והגיע אמצע חודש דצמבר. מדי יום ראה את 

התאריך, והנה עכשיו הוא נמצא שבועיים לפניו...

בדיוק אז התקיימו אליפות העולם באיגרוף במשקל כבד  ואליפות 

העולם בכדורגל. אירועים אלה זכו לפרסום רב והימורים גדולים  

וחברת ההפקה שלהם העבירה אותם בשידור חי באמצעות לוויין 

למסכי ענק במקומות רבים. 

בתוך הקלחת  הקדחתנית הזאת  נזכר שתוך זמן קצר הוא אמור 

לעלות על מטוס לארץ ישראל...
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ההפקות  ורכבת  לילה  רדף  יום  לחלוטין...  ומטורף  הזוי  היה  זה   
דהרה קדימה בלי הפסקה, אך יוסף ידע שלמרות הכל יכבד את 

ההבטחה שנתן לעצמו .
כאשר התקשר לסוכן הנסיעות שלו להזמין מקום בטיסה לישראל 
התברר לו שכל הטיסות מלאות ורק בלילה האחרון של השנה יש 
מקומות פנויים ..."אנשים מעדיפים לחגוג את הסילבסטר בביתם" 

הסביר הסוכן והוסיף: 
"אשים אותך על הטיסה האחרונה שיוצאת מלוס-אנג'לס ללונדון 

ב-31.12, ומשם תמשיך לישראל."

נשיא חברת ההפקה שאל בתדהמה: 
"למה אתה נוסע, הרי אנחנו באמצע התנופה?!" 

יוסף לא ידע מה לענות, ולבסוף אמר:
"אני חייב לכתוב ספר." 

בריכת  שם  יש  שלידי.  הוילה  את  לך  לתת  יכול  אני  בעיה,  "אין 
שחיה וכל מה שתצטרך. כמה זמן אתה צריך כדי לכתוב?"

"חודשיים שלושה." 
"אין בעיה. תיקח חופש מהחברה  תכתוב פה, אתה לא צריך לנסוע 

בשביל זה לישראל."
"את הספר הזה אוכל לכתוב רק בבית, בארץ."

העמידו יוסף בפני עובדה מוגמרת. 
לא ידע מה הוא עושה בדיוק, אבל היה לו ברור שהנסיעה הזאת 

תהיה משמעותית מאוד... 
יותר מכל נסיעותיו הקודמות היא תהווה מפנה אמיתי...   

הוא לא הבין לאן זה מוביל, אבל הרגיש שעומד להיות
מהפך בחייו.  
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חבר טוב מהעבודה אמר לו: 

רק  תישאר  אבל  אותך.  לעכב  ואי אפשר  לטוס  החלטת  "אוקיי, 

עם  באולפנים  שהכנו  המדהימה  למסיבה  לסילבסטר,  הלילה 

הנגנים הנפלאים והכוכבים הידועים.

מסיבה כזאת אפילו הוליווד עוד לא ראתה... 

מה יקרה אם תישאר עוד יום..."

" תודה, אבל אני טס בחצות." 

" מה קרה?... מה בוער לך?... אנחנו מכירים אותך כבחור נורמלי 

לגמרי  אז מאיפה בא השגעון הזה.."

יוסף לא ידע מנין קיבל את הכוחות העליונים לנתק את כל קשריו 

הים  חוף  על  מקרי  נדרי"  "כל  איך  הבין  ולא  בהוליווד  ופעילותו 

משנה כעת את כל מהלך חייו... לקום ולעזוב הכל בבת אחת, 

בן לילה... 

במסיבות  כצפוי  עסוקים  היו  כולם  ריק,  כמעט  היה  המטוס 

הסילבסטר וגם בטיסה נפתחו בקבוקי שמפניה...

יוסף הרים כוסית לחיים!...

ובחיוך אמר לעצמו...לחיי יציאת מצריים!...

 "ברוכים הבאים לישראל...ושנה טובה!" ...

אמר הקברניט ושירת "הבאנו שלום עליכם..." ליותה את הנחיתה 

– ואומרים  מרקדים  כאילו  המרצדים   האורות  כאשר  הרכה 

עוד יוסף חי !...                                             
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מנהל חברת ההשכרה נתן לו את מפתחות הרכב ושאל בדאגה: 

"אתה בטוח שתוכל לנהוג. אתה נראה מאד עייף."

"זה בסדר", אמר יוסף והתניע את הרכב, כשהוא חושב לעצמו: לאן 

בסך הכל אני צריך לנסוע? מלוד לתל אביב? זה לא סיפור... 

אחרי כמה דקות של נסיעה ראה שלט "ירושלים", וגער בעצמו: 

איך טעיתי בדרך? האם שכחתי את הכביש?... 

ואז החליט באופן ספונטאני: אם טעיתי, אטעה כבר עד הסוף!...

השעה היתה שלוש לפנות בוקר ויוסף טעה שוב כאשר נסע בדרך 

הישנה. ליד צומת שמשון עצר את המכונית ויצא החוצה, הלילה 

היה בהיר וזרוע כוכבים... משדה סמוך עלה ריח משכר של אדמה 

חרושה   ואז בדחף פנימי השתטח על הקרקע ונישק את

רגבי העפר...  

וידע הרגיש  הבוקר  באשמורת   קסומים  רגעים   באותם 

שחזר הביתה. 

את  הצמיד  החמה  הנץ  לירושלים...עם  לנסוע  המשיך  כך  אחר 

השחרית  תפילת  היתה  זאת  המערבי....  הכותל  לאבני  שפתיו 

הראשונה בחייו. כאשר האיר היום הבחין לימינו בחנוכיה גדולה 

שהנר האחרון עדיין  הבהב בה....

 הנר השמיני... 

 " כל זמן שהנר דולק עוד אפשר לתקן..."
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שחרורו,  ביום  המערבי  לכותל  לראשונה  הגיע  איך  נזכר  אז 

ככתב צבאי במלחמת ששת הימים, כאשר חזר מקנדה שם עסק 

הכל  לעזוב  החליט  המלחמה  פרוץ  עם  ומיד  המונים  בתקשורת 

ולשוב ארצה...  

גם אז זה היה טירוף מוחלט...  מהלך ספונטאני ולא הגיוני לעזוב 

מבטיחות  ותכניות  העולמית  בתערוכה  מבוקש  תפקיד  לילה  בן 

לעתיד...אפילו הוריו לא ידעו שחזר ונדהמו לשמוע אותו בשידורי 

הרדיו מסקר את אירועי המלחמה...

הפך  החדשות   ככתב   בטלויזיה  עבודתו  בעקבות  מכן,  לאחר 

תוך זמן קצר  לאדם מפורסם ומוכר ופשוט איבד את הפרטיות...           

פעם הלך לחוף הים לתפוס את השמש  לפני השקיעה, השתרע 

על החול החמים והתמכר לשקט הנעים. לפתע נחת לצידו כדור 

קבוצת  כאשר  בעיניים  שחור  לו  נעשה  ותיכף  שחור   פינג-פונג 

נערים  רכנה מעליו    ואחד מהם צעק:

"תראו מי נמצא כאן! ..."

באותו רגע חש יוסף שככה אי אפשר להמשיך... אם אפילו בחוף 

הקשיב  שתמיד  כמו  ואז  ומרגוע...  מפלט  למצוא  יכול  אינו  הים 

לרחשי לבו קם להפתעת הכל ועזב הכל –

 גם את הטלויזיה וגם את הארץ.                    

כעת בכותל שבו אליו זכרונות העבר...כמו סרט בהילוך חוזר ראה 

מחדש את מה שהיה, כעשר שנים חלפו מאז הימים ההם ועכשיו 

נראה שהולך ומתקרב התיקון הכללי של הזמן הזה...
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כל זמן שהנר דולק...

מתפילת "כל נדרי" נידחת אי שם בלוס אנג'לס,

בחוף האוקיינוס הגדול עד לכאן...

"זאת חנוכה" בירושלים עיר הקודש, בכותל המערבי... 

אכן, לא ידח ממנו נידח... 

שהוא  חזקה  תחושה  ביוסף  התעוררה   בארץ  מה  זמן  לאחר 

צריך  ורוצה לחפש ולגלות את שורשיו. היכן אמצא שורשים?... 

באדמה!... תוך מספר ימים מצא את עצמו בחוף הכרמל ליד חיפה, 

בבית הספר החקלאי "כפר גלים"  שבו למד  בילדותו.         . 

איזו  עם  בקרקע  שורשים  של  מעניין  שילוב  במקום  מצא  הוא 

רוחניות שהחלה לפעפע בו אך תוך זמן קצר הבין שאת מבוקשו 

הנכסף לא ימצא בין הגזר והמלפפון...

מבלה  כשהוא  הספר  בית  של  התרבות  כרכז  לשמש  החל  אז   

בנעימים בין החוף והגלים...

לא  הוא  החמה.  ברכת  תיערך  שלמחרת  בעיתון  קרא  אחד  יום 

אחת  קורה  שזה  העובדה  אותו  הרשימה  רק  מדובר,  במה  ידע 

ל-28 שנים. יוסף שהיה עיתונאי במקצועו וסקרן מטבעו החליט  

לנסוע   מתכוון  שהוא  לעוזרו  ואמר  המיוחד  במעמד  להשתתף 

לחיפה לפנות בוקר. הידיעה התפשטה בין התלמידים שהתלהבו 

גם הם מהרעיון ובסופו של דבר  הגיעו לאירוע ארבעה אוטובוסים 

מלאים...
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יוסף ביקש מאחד הרבנים במקום להסביר לתלמידים מהי ברכת 

והיה זה  מחזה מרגש לראות עם הזריחה את  החמה ומשמעותה 

מאות החרדים מתפללים ומברכים בהתלהבות ובהתעלות שדבקה 

גם באורחים הצעירים שכולם חילונים... 

כאשר חזרו לבית הספר ילדים רבים נרדמו בשיעורים, והמורים 

באו ליוסף בטענות. הוא הרגיע אותם באומרו: "אין לכם מה לדאוג. 

הפעם הבאה שזה יקרה תהיה רק בעוד 28 שנים..."

ובאותה   השקיעה  בעת  זמן  פסק  ליטול  אהב  השנים  כל  לאורך 

תקופה אימץ לעצמו את מערת אליהו בהר הכרמל ונסע לשם מדי 

פעם לנקות את הראש, להתבונן בים וגם בחייו... 

ערב אחד פגש שם בחור אמריקאי חוזר בתשובה בשם חזקיהו, 

שהגיע להתפלל מנחה. הם שוחחו ואז שמע לראשונה בחייו את 

הראשון  שהמקום  סיפר  חזקיהו  נחמן".  ו"רבי  "ברסלב"  המילים 

אליו הגיע רבי נחמן בארץ ישראל, היה מערת אליהו. הוא הציע 

ליוסף לבוא איתו לירושלים לחתונה בהר ציון ויוסף שתמיד היה 

קל תנועה קבל את ההזמנה בשמחה...                                    

כאשר הגיעו נכנסו קודם כל למוזיאון השואה הנמצא שם ואז נזכר 

בסבו, יוסף בן דוד הי"ד שעל שמו הוא נקרא...

עלתה  לא  שעוד  מחשבה  לעצמו  וחשב  הזיכרון  בטבלת  התבונן 

בראשו מעולם: 

איזו זכות נפלאה יש לי לחיות כיהודי בארץ ישראל!... 



170

באותם רגעים חש שיש משהו בחיים שעבורו באמת כדאי לחיות... 

וגם עבור הסבא  שכל כך רצה ולא זכה...

כאן  שהנה  בכך  הרהר  ויוסף  ציון  הר  במרומי  נערכה  החופה 

בניין ונבנה  חדש  דור  נולד  השואה  ושרידי  העבר  זכרונות  על 

עדי-עד... עם ישראל חי!.... 

עם  ידיו  שילב  כאשר  מחדש  נולד  הוא  גם  כאילו  לילה   אותו 

הצמיד  מישהו  הריקודים...  למעגל  בהתלהבות  ונסחף  החסידים 

כיפה לראשו וזעק באזניו –"מצוה גדולה להיות בשמחה!..." אכן, 

מעולם לא השתתף בכזאת שמחה... שמחה אמיתית מכל הלב... 

אדם...משהו  אותו  היה  לא  כבר  הים  לחוף  חזר  כאשר  למחרת 

על  ולרקוד  קדימה  לצעוד  התחיל  שהנה  להרגיש  לו  גרם  נסתר 

גשר צר מאד....

שבינתיים  בהוליווד  החברה  עם  קשריו  התחדשו   ימים  באותם  

להפיק הרעיון  ונולד  הלוויין  שידורי  בתחום  מאד  התפתחה  

אירוע גדול גם בחיפה הקטנה... 

במסגרת חגיגות הקיץ יוסף תכנן להעביר בשידור חי מופעי בידור 

ותחרויות ספורט להקרנה מיוחדת על החזית הרחבה של ממגורות 

הר הכרמל לאמפיתיאטרון טבעי  מורדות  ובכך להפוך את  דגון 

ענק  הגדול מסוגו בעולם... 

באותה עת  ערך גם מופעי  מולטימדיה  אישיים במוזיאון חיפה 

" אחד...כוכב!  "כל  הסמלית  הכותרת  תחת  צוותא,  ובמועדון 

בהם הציג והמחיש את פעולותיו בעבר ותכניותיו לעתיד.    
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אותם  להגיש  נתבקש  והוא  והצלחה  לפרסום  זכו  אלה  אירועים 

עוד  חל  אז  בדיוק  שאז...  אלא  הארץ  ברחבי  נוספים  במקומות 

מהפך ואולי אפילו הגדול בחייו כאשר לילה אחד, במוצאי שבת 

כ"ח שבט תשמ"ב, בעודו בוחן את תכנית הפרוייקט הגדול ומתכונן 

בלבו  הרגיש   , חיפה  בעירית  ההפקה  הסכם  על  למחרת  לחתום 

שמשהו ואולי העיקר חסר כאן... מה התכלית?... 

התחיל להסתפק בכל העניין,האם בשביל זה חזר ארצה?...

ידו שלפה מעצמה את ספר התנ"ך הכחול שקיבל בזמנו מאביו 

בספר עיור  באופן  פתח  הוא  הבגרות.  לבחינות  למד  ושבו  ז"ל 

שמואל ב', פרק ו', פסוק י"ד,וקרא:

"ודוד מכרכר בכל עז לפני ה'..."

המילים הללו  דברו ללבו וחדרו לנפשו כמו חץ. לפתע חש  כאילו 

דוד המלך, בכבודו ובעצמו, רוקד לפניו על השולחן... הוא קרא 

את כל הפרק  וחשב לעצמו: אם זה מה שעושה  דוד מלך ישראל, 

מכרכר ורוקד לפני ה'  אז מה יש  עוד להתלבט, זה מה שצריך 

לעשות!...בבת אחת הכל התאפס מול האחד... אין עוד מלבדו!...  

אין לך שמחה כהתרת הספיקות ומיד קפצה עליו שמחה פנימית 

שלא ידע מעולם.
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  פתאום הרגיש תחושה כה חזקה וכה בהירה שלא חש מעודו....  

כאילו  שנפתחו השמיים והוא רואה מראות אלוקים...

האירה לו האמת הפשוטה שתכלית חייו כיהודי היא לעבוד

את השם בשמחה.

באותו רגע החליט להצטרף לאנשי המלך, מבלי להבין ממש במה 

מדובר ומה לעשות...

הרגיש שזהו זה – וזה הכל...הוא ידע שעליו לדחות את כל השאר 

ולהתעסק רק בעיקר – 

להכיר את יהדותו...וכמובן גם את עצמו !...

הפגישה  בעיריה נקבעה ליום ראשון בבוקר, אבל אחרי מה שאירע 

אמש חש כעת שהוא רוצה לדחותה. עדיין לא ידע מה יעשה בדיוק 

אבל בודאי לא הקרנות בידור... לא בשביל זה בא לעולם....

הוא התקשר לעירייה וענתה לו פקידה שאמרה:

"האם לא שמעת חדשות?"

"לא, מה קרה?"

" העיריה בשביתה."

"ממתי?"

"מהבוקר".

"אבל אני צריך את ראש העיר" 

"אין פה אף אחד חוץ ממני, ואני נמצאת פה רק כדי להודיע שיש 

שביתה." 

הוא שמח שאינו צריך להמציא תירוצים. מישהו כבר דאג לו...  
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ואז שאל לתומו: "האם יש לך רשימה של מוסדות דת בעיר?"

"בטח" ענתה לו, "מה אתה צריך לדעת?"

"אני לא יודע"... 

הוא חש שהמפגש הלילי שלו עם דוד המלך, קשור איכשהו לדת, 

אך לא ידע כיצד... 

"אני רוצה לעזור לך,ממילא אין לי מה לעשות כעת... רק תגיד מה 

בדיוק אתה צריך." 

"לא יודע. תקראי מה שכתוב"... 

הפקידה החלה לקרוא לו מספר הטלפונים את כל רשימת מוסדות 

הדת בחיפה: מקוואות, מועצה דתית, ועד הכשרות, בתי כנסת וכו'...

לא היה לו נעים מטרחתה והוא אמר:

"את לא צריכה להתאמץ כל כך..."

"אני עושה זאת בשמחה. אמרתי לך שאין לי מה לעשות היום".

היא המשיכה לקרוא את כל שמות מוסדות הדת בחיפה. הוא לא 

הבין כלום, אבל שמע הכל בסבלנות רבה. ואז אמרה:

"הגעתי לרשימה של ישיבות. זה מעניין אותך?"

והפקידה  המשיכה לקרוא  מיד מבלי לדעת למה  "בטח" השיב 

לפי א' ב' עד הסוף

"... יש פה ישיבת 'תפארת הכרמל' ברחוב התשבי." 

יוסף ידע שאליהו הנביא, שלמערתו כבר התוודע, נקרא גם 

אליהו  התשבי... 

"זהו. זה מה שחיפשתי..."
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הוא הודה לפקידה, עלה על רכבו ונסע לישיבה ברחוב התשבי. 

כאשר הגיע לשם, הופתע לראות בניין יפה וגדול אבל ריק מאדם. 

מהפתח יצא איש אחזקה  חבוש כיפה  ויוסף פנה אליו בשמחה:

"יופי, יש עם מי לדבר. מה זה המקום הזה? מה לומדים פה?"

האיש הביט בתמיהה ביוסף הלבוש במכנסי ג'ינס, ואמר:

"מה אכפת לך מה יש פה?"

"אני מתעניין בישיבה." 

"אין פה אף אחד", אמר הבחור ונבלע בבניין. 

השביתה בעיריה נמשכה גם למחרת, ויוסף החליט לחזור לאותו 

מקום. חש שהוא זקוק לאיזה קצה חוט שיקשר אותו לאליהו הנביא 

ולדוד המלך... כאשר הגיע לישיבה יצא אליו אותו  בחור ואמר:

"שוב פעם אתה..."

"כן. אני עיתונאי שמתעניין ביהדות..." 

"יש לך מזל... בדיוק היום הגיעה לכאן קבוצת אברכים מרכסים" 

אמר הבחור ליוסף והציע לו להמתין עד הפסקת הצהריים, 

אז יוכל לדבר עם מי שירצה.

"תודה רבה"אמר יוסף וירד קצת להתבודד בואדי הירוק שאותו 

הכיר מימי ילדותו, אחר כך ניגש למי שנראה לו האחראי ושטח 

לפניו את בקשתו הצנועה...להכיר יותר את בורא העולם. 
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הרב  שמח מאד על האוצר היקר שנפל בידיו והחל להכניס את 

יוסף בסוד העניינים... לגלות את יהדותו!...

אגב התברר שפטרון הישיבה הטיל עליהם  לבוא במיוחד מרכסים 

כדי ללמוד שם חודש ימים למרות  שהמקום היה עזוב וריק... 

הרב  לו  אמר  בשבילך!.."  רק  היה  שהכל  מבין  אני  "עכשיו 

בהתרגשות כשהוא מדגיש את ההשגחה הפרטית.

התורה  לימודי  לעומת  התגמדו  יוסף  בחייו של  הדברים  יתר  כל 

וסוף סוף הרגיש שהוא נוגע במה שתמיד ביקש וחיפש...

תכלית אמיתית לחיים.         

יום אחד, לקראת פסח, הציע הרב ליוסף לנסוע עמם לירושלים 

כדי לאפות מצות. יוסף לא התעניין כל-כך באפיית מצות,

אבל אמר לרב שהוא מוכן לבוא  אם יפגיש אותו   עם אורי זוהר, 

שאותו הכיר מעברו. 

הפגישה היתה נרגשת ולבבית ביותר 

ולקראת סיומה בעלות השחר, אורי אמר לו:

"יוסף, אתה בריא!" 

יוסף לא הבין את כוונתו כי הרי היה נראה שזוף וחסון ולכן שאל 

בתמיהה:

"זה מה שאתה מגלה לי?!..."

"כן", אמר אורי בחיוך, "אני רואה שאתה בריא מבפנים..." 
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וכאשר שאל מישהו מה  יוסף לשמור שבת בביתו  בינתיים רצה 

מותר לעשות בשבת, ענה לו: 

"מותר לאכול ולשתות וגם לישון..." 

"ומה עוד?" 

"מותר גם לפצח גרעינים..." 

ביום ששי התייצב בביתו עם שקית גרעינים ענקית

והודיע חגיגית:

"זהו זה. אנחנו שומרים שבת..." 

 

הרב המליץ ליוסף להשתתף בסמינר "ערכים" לתוספת התחזקות 

ואכן היתה זאת הצעה טובה ומועילה, בפרט  בשיעורים על לשון 

הקודש ובשיחות האישיות.

כאשר שוחח עם אחד הרבנים סיפר לו גם על חששותיו מהעתיד: 

"אני לא יכול לחיות בלי ים. איך אצליח לחיות בירושלים?..." 

"קודם כל, ששה ימים בשבוע מותר ללכת לים, וחוץ מזה תוכל 

לשחות בים התורה...

 ואל תשכח שירושלים נכתבת בקיצור י-ם..." 

אחורנית,  דרך  אין  זה...  שזהו  סופית  יוסף  הבין  הסמינר  בסיום 

רק קדימה. היה אחוז פחד ובטוח שחייו הגיעו לקיצם. בתור אדם 

תוסס שחי חיים מרתקים חשש שכעת יאבד את כל עולמו.

לא היה לו מושג איך לעשות את הצעד הראשון אך  בכל אופן 

הבין שהכיוון הוא לעלות לירושלים... 
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שהתנדב משאית,  בעל  שכן,  ליוסף  היה  גלים  בכפר 

לסייע בהעברה.

כאשר הגיעו למחוז חפצם בתוככי ירושלים החרדית נזעק הנהג :

לכאן להיכנס  תוכל  לא  הרי  יוסף!  עובר,  אתה  לאן  "תראה 

עם האוטו בשבת..."

לאחר  ומיד  חרדים  לאותם  להשתייך  עומד  יוסף  שגם  הבין  אז 

שהורידו  את החפצים, הסתובב ונמלט על נפשו...

לאחר תקופת התאקלמות כבר סייע ל"ערכים" בסמינר הראשון 

הקונצרטים  באולם  הופיעו  שם  בניו-יורק  עברית  לדוברי  שעשו 

על  הקרינו  ואף  הבכירים  המרצים  כל  עם  הול"  "קארנגי  הידוע 

מסך גדול את סרט התדמית שביים יוסף, היתה זאת מעין תשובת 

המשקל להפקותיו הקודמות ואכן בדיוק באותו יום למדו במסכת 

מגילה את הדף היומי בו כתוב שעתידים בתי תיאטראות להפוך 

לבתי מדרשות ...

החל  ודרכו  התחדש  אליהו  ממערת  חזקיהו  עם  יוסף  של  הקשר 

להתקרב לחסידות ברסלב. כל עניין ההתבודדות והשמחה התאים 

לו כמו כפפה ליד והוא רקד כל הדרך לאומן, אומן ראש השנה... 
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יום אחד, שנים לאחר מכן,  עבר יוסף בככר ציון וראה שמעמידים 

בימים  ונזכר  לסרט,  גדולה  ותפאורה  משוכלל  תאורה  ציוד 

איזו לו  זרק  פנס  שהרים  התאורנים  אחד  ליד  כשחלף  עברו... 

מילה מקצועית .

התאורן הביט בתדהמה ביוסף לבוש השחורים...

"מאיפה אתה יודע את זה?"

"אני יודע, פעם עבדתי בזה... "

"אתה?!" שאל בפליאה. 

"כן, אני."

"איפה עבדת?" 

"בהוליווד."

"אתה?!" נדהם כפליים, ולאחר שהתאושש אמר:

"הסרט שלנו הוא הוליוודי, שוה לך לבוא בלילה ולראות בעצמך, 

זה בטח יהיה מעניין"...

והוסיף יוסף  אליו  הייתי..."חייך  כבר  הזה  בסרט  חביבי,  "תודה 

"לך כדאי לבוא אלינו,זה יותר מעניין והרבה יותר שוה... 

תרויח את החיים שלך. להתראות..."

בשעה שתיים בלילה השליך יוסף את השמיכה מעליו וקם כדרכו 

לציון היוצאים  ברסלב  חסידי  של  ההסעה  לטנדר  להצטרף 

שמואל הנביא כדי להתבודד ביער הסמוך. 

בלכתו לאיטו בין העצים האיר לו שבעצם כאן הגיע באמת

להולי ווד  )יער קדוש(,
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 זה היער הקדוש האמיתי!... זאת במת העולם שלי... אני הכוכב! 

כל הזרקורים מהשמים מאירים ישר עלי...

עכשיו אותי  ושומעים  שלי  הפה  שזה  חזק  הכי  מיקרופון   לי  יש 

בכל העולמות!...

ביותר, והחשובה  הנעלה  האישית  בהופעה  כעת  מופיע  אני 

אין כמוה בעולם...

לעומת מתבטלים  גדולים   הכי  הדמיון  מסכי  כל 

המציאות האמיתית הזאת... 

אף פעם לא היה מופע כזה וגם לא יהיה,

זה האירוע של פעם בחיים...

זאת ההצלחה הגדולה מכולן , ההצלחה הנצחית... 

שידור חי מהמיית לבי והודיית נשמתי

למי שיצר אותי ואת כל העולם,

לך אבי ומלכי אני משתחוה בהכנעה, קד בשמחה ואומר באהבה... 
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"כל אחד כפי מה שזוכה לפעול בקשת סלח נא

ביום הכיפורים, שעל ידי זה נתתקן פגם חורבן הבית 

כמו כן נעשה חנוכת הבית, בחינת חנוכה" ...

)לקוטי מוהר"ן תניינא ז', י"א(

"מזמור שיר חנוכת הבית שאומרים בכל יום קודם 

התפילה מדבר מכל אדם בפרטיות מגודל הישועה 

הנפלאה שהושיע לו ברחמיו ה' יתברך ...ואומר " הפכת 

מספדי למחול לי, פתחת שקי ותאזרני שמחה "

כי העיקר לחזור תמיד אל השמחה כי תיכף כשיודע 

רחוקו צריך לזכור ריבוי רחמיו יתברך

לקרב ולא לרחק כי תכלית ההתרחקות היא התקרבות...

וזהו "ה' אלוקי לעולם אודך" כי זה כל

שעשוע עולם הבא  להודות לו ולברכו תמיד לעולם ועד"   
)לקוטי הלכות- שלוח הקן, ה' (
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זכרון בעלמא דאתי

כשיתעורר משנתו יאמר מודה וכו', ויזכור מיד בעולם הבא, ויתפלל 

להשם יתברך שיעזרהו להתנהג בכל היום בקדושה.

 
כל  את  לשכוח  שאזכה  הרבים  ברחמיך  עזרני  עולם  של  רבונו 

מיני מחשבות זרות ומחשבות חיצוניות וחכמות חיצוניות וכל מיני 

כולם אזכה ברחמיך  מחשבות המבלבלים מעבודתך האמיתיות, 

הרבים להעבירם מדעתי ולבי לגמרי, ולשכחם לגמרי מעתה ועד 

בביתי  בשבתי  עת  בכל  תמיד  אותך  לזכור  אזכה  ומעתה  עולם. 

תמיד,  אליך  מחשבתי  ולדבק  ובקומי,  בשוכבי  בדרך  ובלכתי 

ובטהרה  בקדושה  ואהבה  ביראה  באמת  ולעבודתך  ולתורתך 

ומחשבתי  לבי  ואזכה שיתדבק  ובאמונה שלמה,  גדולה, באמת  

ובהתקשרות  גדול  בדבקות  באמת,  ולמצותיך  ולתורתך  אליך 

תורתך  דברי  כל  את  היטב  לזכור  שאזכה  עד  מאד,  וחזק  אמיץ 

תורה  מדברי  דבר  שום  אשכח  ולא  ועד,  לעולם  תמיד  ועבודתך 

ועבודה לעולם, רק אזכה לזכרם תמיד בעלמא דין ובעלמא דאתי.

)ל"ת, ל"ז(
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התעוררות להתבודדות
בין רבינו לתלמידו

)מאת הרה"ח ר' יצחק ברייטער הי"ד זיעוכי"א(

אליך )פלוני בן פלוני( מקורבי ותלמידי היקר קורא אני ומבקש ממך 
לטובתך  אני  - מדבר  לדברי  היטב  והקשב  ספורים  לרגעים  נא  עצור 

הנצחית. 
דע לך שהרבה עבודה היה לי לפני שקרבתיך, מעט תוכל להבין ולהרגיש 
כמה ניסים נעשו למענך שתתקרב, ובכן אחד מהתנאים שבזאת מקרב 
אני את מקורבי הוא שלא  יתנו לאחרים שירמו אותם ולא ירמו הם את 

עצמם. 
יכולים  ידו  ודרכי שעל  עצתי  שעיקר  הבנת  וגם  רבות  זה  כבר שמעת 
לקבל את כל תיקוני, ושיכול האדם לתקן את הכל, ולהגיע למה שצריך 
להגיע הוא רק "התבודדות", זאת אומרת, שיקבע האדם לעצמו מקום 
כל  על  ולבקש  יתברך  השם  לפני  לבו  את  שם  להשיח  שיכול  מיוחד 
הדברים שצריך ברוחניות ובגשמיות, ולהתוודות על כל הדברים שפגם 
בשוגג ובמזיד באונס וברצון ולהודות להשי"ת על כל הטובות הרוחניים 

והגשמיים. 
 זאת פעלתי אצל הקדוש ברוך הוא, שהאדם הזה שיקיים זאת בפשיטות 
גמור לעמוד כל יום שעה לפני השי"ת בתפילה, אף כשאין לו בעת הזאת 
שום התעוררות, אף אם לא יוכל לדבר שום דבר, רק זאת שיכריח את 
עצמו לכסוף ולדבר לפניו יתברך - יזכה לכל טוב, ולא יהיה עליו שום 
העולמות  וכל  ונשמתו  רוחו  נפשו  הכל,  יתוקן  בזאת  כי  למעלה.  דין 
אמת  הוא  זה  ודבר  הגואל,  ביאת  עד  הראשון  אדם  מזמן  בו  התלויים 

ויציב נכון וקיים, וערב אני על כך. 
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קריאה אמיתית מלב אל לב
מקום  בכל  והמרוחקים,  המפוזרים  והתוהים,  המותעים  כל  אל 
שתהיו, קולי מופנה אליכם. קולו של לב יהודי כואב, לתת בלבכם 

הד, כי דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב.
שמעו יהודים, אם בלבכם פרשה מצודתה תולעת חוסר הסיפוק, 
אם מעיקים עליכם היום ספקות. אם רעיונות התרבות אשר גזלו 
אתכם  אכזבו  ושלכם,  אבותיכם  של  הקדושה  האמונה  את  מכם 
והטעו אתכם. והם, שמקודם כל כך זהרו והאירו לכם, כבים עתה 
לאט לאט ונשארה רק חשכת חוסר המטרה וחיפוש דרכים, שגם 

הן יכולות להתבדות, כקודמותיהן.
התבוננו עתה בעיון מעמיק לאחור, ראו מהיכן אתם באים! הביטו 
אל חוט השדרה הבלתי שביר והבלתי נתן להכנעה של אמונתכם 
הנצחית. חזרו אל אלוקיכם הגדול, התמידי, בורא כל העולם. יוצר 
האמת היחידה והבלעדית, הקדושה, הגדולה והקיימת לנצח של 

תורה!
הישנים של התורה, הכר  היהדות! דפדף בדפים  חזור למעיינות 
אשר  באותיות  ותקרא  תראה  שבה.  והאמת  התחדשותה  את 
חורטות את האמת שכל מי שאינו עוור רואה - האמת האמיתית 
היא רק האלוקית והתורתית, תראה שביהודי אשר מקיים את כל 
מה שהתורה מצווה עליו, מתגלם כל הטוב והאמיתי שבעולם ולזה 

חזור ובזה תחיה. כך יועצים לך בכל הלב!  
]הודפס לפני השואה ע"י חסידי ברסלב בפולניה גם היום גילו אנשים את האמת הזו מחדש חפש גם אתה.[  
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… הכל הולך אחרי החיתום…

מכל המורם לעיל עולה לקח טוב אחד.. "טוב להודות לה' ".

"טוב להודות לה' לזמר לשמך עליון להגיד בבוקר חסדך ואמונתך 

שצריך  ללילה  נמשל  נעלם,  מלשון  העולם,  כן,  אכן  בלילות" 

הזה,  בזמן  ודווקא כאן  רואים  כי פשוט לא  בו באמונה  להתחזק 

וזוכרים יודעים  ובקושי  גוברת  והשכחה  מתגברת  שהחשכה 

מאין באים ולאן הולכים… 

דווקא עכשיו "יש עניין שיתהפך הכל לטובה" -

בזכות אמירת אמת פשוטה וברורה… תודה.

"הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו, יאמרו גאולי ה'

אשר גאלם  מיד צר" )תהלים ק"ז(

דוד המלך, מלך המשיח, מגלה את אזננו מה נאמר בפינו

בזמן הגאולה… 

בעזהי"ת בקרוב נאמר – תודה. 

תודה לה' ית' על כל הטוב והחסד שגמלנו מעודנו.

ובכן, זריזים מקדימין, הבה ונקדים… נאמר תודה כבר עתה! אנחנו 

גאולי ה' – נאמר לו תודה מראש. בכך נקנה לנו, כל אחד לפי ערכו 

ואמונתו, אחיזה כלשהיא בעתיד לבוא, לעולם שכולו טוב…

 וכולו תודה!
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"כי זה עיקר שעשוע עולם הבא להודות ולהלל לשמו הגדול ית' 

מה  כל  כי  ית',  אליו  וקרובים  סמוכים  שעי"ז  ית'  אותו  ולהכיר 

ית' ביותר, סמוכים אליו ביותר, כי שאר  שיודעים ומכירים אותו 

בטלין  הקרבנות  "כל  בבחי'  כולם  לעתיד  יתבטלו  הדברים  כל 

והודאה,  תודה  בחי'  רק  לעתיד  ישאר  שלא  תודה",  מקרבן  חוץ 

להודות ולהלל ולדעת אותו ית' כמו שכתוב )ישעיהו י"א( "כי מלאה 

הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים", שזה כל שעשוע עולם הבא". 

)ליקוטי מוהר"ן תנינא, ב'(.

ובכן, אפשר כבר עכשיו בהווה לחיות כמעט בעתיד. לאמר תודה 

– בבחי' "נשלמה פרים שפתינו" – ולהרבות בשירות ובתשבחות 

לאבינו שבשמיים האוהב אותנו ומרחם עלינו כרחם אב על בנים.

"הקב"ה אנחנו אוהבים אותך"… כך בפשיטות ובתמימות מתנגן לו 

השיר העממי שהתחבר באומן בימי ראש-השנה והפך להיות מעין 

המנון אהבה לה' ית' – מזמור לתודה של דור הגאולה.

כן אבא… אנחנו הילדים שלך ואנחנו אוהבים אותך… 

בוא הביתה – אנחנו מחכים לך.
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סוף דבר הכל נשמע…
"ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה ורהבם 

עמל ואון, כי גז חיש ונעופה"… )תהלים צ'(

בסוף לא נשאר דבר… רק תודה.

כמה תודה זכינו לאמר… בתפילה, בתורה, במצוות, בשמחה…

וכך לעתיד… - כל הקרבנות בטלין חוץ מקרבן תודה…

 כל השירות בטלות חוץ ממזמור לתודה.

מה שתישאר לנו לפליטה תהיה רק התודה…

*   *   *

בשמחת החתונה אנו רוקדים ושרים, מבקשים ומאחלים – "דורות 

ישרים ומבורכים, בניין עדי-עד"… ואז נפרדים בלחיצת יד לבבית, 

ומברכים באהבה שנתראה תמיד בשמחה… 

עד מאה ועשרים…

"האי עלמא כהילולא דמי"… )עירובין נ"ד( –

העולם הזה דומה לחתונה… 

ומפרש רש"י – היום ישנו ולמחר איננו,

דומה לחופה שמסתיימת מהר.

בעמדי כאן היום, בקרב רעים אהובים, גואה בלבי השמחה

וכמעט עולה על גדותיה… 

מילה אחת בפי ובלבי לכל אחד מכם,  תודה.
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בדחילו  מבקש,  השער…  בפתח  כאן  ניצב  עדיין  הקטן,  …ואני 

אבי  הנפלאות,  אדון  ההודאות  אל  עלמין,  כל  מבורא  ורחימו, 

ומלכי… "אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש, שבתי בבית ה' כל 

ימי חיי, לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו" )תהלים כ"ז(

ועוד במילותיו של נעים זמירות ישראל, החי וקיים בשמי ובקרבי… 

"אומר אלי, אל תעלני בחצי ימי"… )תהלים ק"ב(

עד כה, החצי הראשון – "חציו לכם" – היה נפלא ביותר ובחסדי ה' 

כי לא תמו זכיתי בו להרבה ברכה.

מכאן ואילך, יהי רצון מלפניך שאזכה בשלימות גם לחצי השני – 

"חציו לה'" - …שאזכה לאמר בו הרבה תודה.

*   *   *

…"וכל מעשיך בספר נכתבים"… 

אנא ה', יהי רצון שהכל יכתב ויחתם באהבה ובשמחה, 

במילה אחת… תודה. 
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"אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי"
 )תהלים מ'(

"גם אם לא הייתי מוצא חיוב הבאת הקרבנות  מפרש המלבי"ם: 

שהוא   – אחר  בספר  כתוב  זה  חיוב  מוצא  הייתי  התורה,  בספר 

הספר הכתוב על לוח לבי, והייתי בא להקריב הקרבן ע"י מגילת 

ספר אשר הוא כתוב עלי בעצמי.

היינו שהייתי מוצא חיוב זה מצד שכלי ומצד רגשת נפשי, שהשכל 

וטבע האדם מחייב אותי להשיב טובה למיטיבי להודות לה' חסדו 

ולזבוח זבחי תודה על טובותיו וחסדיו".

*   *   *

מודה אני לפניך על דמעות "כל נדרי"

שם בניכר ,על חוף הים בערב יום כיפור…

*   *   *

מודה אני לפניך ששלחת לי את אליהו הנביא זכור לטוב– 

להתבונן ולהסתכל השמיימה…
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מודה אני לפניך שהחזרת אותי הביתה ,לפזז ולכרכר

בעקבות דוד מלכך משיחך ,לפני כבוד הדר מלכותך…

*   *   *

מודה אני לפניך שהצלת אותי…

"שומר פתאים ה' דלותי ולי יהושיע.שובי נפשי למנוחיכי, 

כי ה' גמל עליכי ,כי חילצת נפשי ממות, את עיני מדמעה,

את רגלי מדחי. אתהלך לפני ה' בארצות החיים'' )תהלים קט"ז(

*   *   *

מודה אני לפניך על שופר גדול שיתקע בקרוב

ועל בן-דוד עבדך שיבוא ויגאלנו ,במהרה בימינו…

*   *   *

"מודה אני לפניך מלך חי וקיים
שהחזרת בי נשמתי בחמלה.

רבה אמונתך".
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תודה והודאה – תיקון הכללי

"כשהשי"ת עוזר ויוצאים מן הצרה צריך להביא קרבן תודה. ועכשיו 

שאין לנו קרבן, צריך להודות בפה בכל לבו, שזהו בחי' שמחה.

כי עיקר השמחה היא ההודאה להשי"ת שזהו עיקר תכלית השמחה 

שלעתיד, שאז יעסקו רק בתודה והודאה להשי"ת בשמחה עצומה 

בחי' "הודו לה' בכנור בנבל עשור זמרו לו",

בחי' עשרה מיני נגינה…"

 )ליקוטי הלכות, הלכות הודאה ו', ב'(

*   *   *

רבי נחמן אמר )בשיחות הר"ן קמ"א( – אלה העשרה מזמורי תהלים, 

"תיקון הכללי", מועילים מאד מאד ובפרט, מי שיבוא על קברו 

ויאמרם שם ויתן פרוטה לצדקה – אפילו אם גדלו ועצמו עוונותיו 

וחטאיו מאד מאד ח"ו, אזי יתאמץ וישתדל להושיעו ולתקנו.

*   *   *

ועוד אמר )בחיי מוהר"ן ת"ג( – 
הראש השנה שלי עולה על הכל…

והזהיר לעשות כרוז שכל המקורב אליו
יהיה על ראש השנה אצלו…
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קודם שיתחיל באמירת תהלים יאמר זה:

תֹוָדה, ָניו בְּ ָמה פָּ ֵענּו: ְנַקדְּ ָנה ַליהָֹוה, ָנִריָעה ְלצּור ִיְשׁ ְלכּו ְנַרנְּ

ל ֱאֹלִהים: דֹול ַעל כָּ דֹול ְיֹהָוה, ּוֶמֶלְך גָּ י ֵאל גָּ ְזִמרֹות ָנִריַע לֹו: כִּ בִּ

ַח ֶאת ּבֹוְרִאי ְלֵשׁם ִיחּוד ל ּוְלַשׁבֵּ י ְלהֹודֹות ּוְלַהלֵּ ן ֶאת פִּ ֲהֵריִני ְמַזמֵּ

ל  ֵשׁם כָּ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנְעָלם בְּ ה בִּ ִכיְנתֵּ ִריְך הּוא ּוְשׁ ֻקְדָשׁא בְּ
ִיְשָׂרֵאל:

טוב לומר זאת לפני אמירת העשרה מזמורים:

דֹוֵרנּו.  ים ֶשׁבְּ יִּ יִקים ָהֲאִמתִּ דִּ ֲאִמיַרת ָהֲעָשָׂרה ִמְזמֹוִרים ֵאּלּו ְלָכל ַהצַּ ֲהֵריִני ְמַקֵשׁר ַעְצִמי בַּ
דֹוׁש  נּו ַהקָּ ה. ּוִבְפָרט ְלַרבֵּ ָאֶרץ ֵהמָּ ים ׁשֹוְכֵני ָעָפר. ְקדֹוִשׁים ָאֵשׁר בָּ יִקים ָהֲאִמתִּ דִּ ּוְלָכל ַהצַּ

ן ֵפיֶגא שגילה תיקון זה. נּו ַנְחָמן בֶּ יק ְיסֹוד עֹוָלם ַנַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה ַרבֵּ ַצדִּ

ל ִיְשָׂרֵאל ָאֵמן. ְזכּוָתם ָיֵגן ָעֵלינּו ְוַעל כָּ

e טז f

ֲאֹדָני ָאָּתה טֹוָבִתי  ַליֹהָוה  ָחִסיִתי ָבְך: ָאַמְרְּת  ִּכי  ְלָדִוד ָׁשְמֵרִני ֵאל  ִמְכָּתם 

ַּבל ָעֶליָך: ִלְקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ֵהָּמה ְוַאִּדיֵרי ָּכל ֶחְפִצי ָבם: ִיְרּבּו ַעְּצבֹוָתם 

א ֶאת ְׁשמֹוָתם ַעל ְׂשָפָתי: ְיֹהָוה  ַאֵחר ָמָהרּו ַּבל ַאִּסיְך ִנְסֵּכיֶהם ִמָּדם ּוַבל ֶאּשָׂ

ְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי ַאָּתה ּתֹוִמיְך ּגֹוָרִלי: ֲחָבִלים ָנְפלּו ִלי ַּבְּנִעִמים ַאף ַנֲחָלת 

ָׁשְפָרה ָעָלי: ֲאָבֵרְך ֶאת ְיֹהָוה ֲאֶׁשר ְיָעָצִני ַאף ֵלילֹות ִיְּסרּוִני ִכְליֹוָתי: ִׁשִּויִתי 

ַאף  ְּכבֹוִדי  ַוָּיֶגל  ִלִּבי  ָׂשַמח  ָלֵכן  ֶאּמֹוט:  ַּבל  ִמיִמיִני  ִּכי  ָתִמיד  ְלֶנְגִּדי  ְיֹהָוה 

ִלְראֹות  ֲחִסיְדָך  ִתֵּתן  ִלְׁשאֹול ֹלא  ַנְפִׁשי  ַתֲעֹזב  ִּכי ֹלא  ָלֶבַטח:  ִיְׁשֹּכן  ְּבָׂשִרי 

ָׁשַחת: ּתֹוִדיֵעִני ֹאַרח ַחִּיים ׂשַבע ְׂשָמחֹות ֶאת ָּפֶניָך ְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצח:
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e לב f
ְלָדִוד ַמְׂשִּכיל ַאְׁשֵרי ְנׂשּוי ֶּפַׁשע ְּכסּוי ֲחָטָאה: ַאְׁשֵרי ָאָדם ֹלא ַיְחֹׁשב 
ְיֹהָוה לֹו ָעֹון ְוֵאין ְּברּוחֹו ְרִמָּיה: ִּכי ֶהֱחַרְׁשִּתי ָּבלּו ֲעָצָמי ְּבַׁשֲאָגִתי ָּכל 
ַהּיֹום: ִּכי יֹוָמם ָוַלְיָלה ִּתְכַּבד ָעַלי ָיֶדָך ֶנְהַּפְך ְלַׁשִּדי ְּבַחְרֹבֵני ַקִיץ ֶסָלה: 
ַליֹהָוה  ְפָׁשַעי  ֲעֵלי  אֹוֶדה  ָאַמְרִּתי  ִכִּסיִתי  ֹלא  ַוֲעֹוִני  אֹוִדיֲעָך  ַחָּטאִתי 
ֵאֶליָך  ָחִסיד  ָּכל  ִיְתַּפֵּלל  ֹזאת  ַעל  ֶסָלה:  ַחָּטאִתי  ֲעֹון  ָנָׂשאָת  ְוַאָּתה 
 / ִלי  ֵסֶתר  ַאָּתה  ַיִּגיעּו:  ֹלא  ֵאָליו  ַרִּבים  ַמִים  ְלֵׁשֶטף  ַרק  ְמֹצא  ְלֵעת 
ִמַּצר ִּתְּצֵרִני ָרֵּני ַפֵּלט ְּתסֹוְבֵבִני ֶסָלה: ַאְׂשִּכיְלָך ְואֹוְרָך ְּבֶדֶרְך זּו ֵתֵלְך 
ִאיֲעָצה ָעֶליָך ֵעיִני: ַאל ִּתְהיּו ְּכסּוס ְּכֶפֶרד ֵאין ָהִבין ְּבֶמֶתג ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו 
ִלְבלֹום ַּבל ְקֹרב ֵאֶליָך: ַרִּבים ַמְכאֹוִבים ָלָרָׁשע ְוַהּבֹוֵטַח ַּביֹהָוה ֶחֶסד 

ְיסֹוְבֶבּנּו: ִׂשְמחּו ַביֹהָוה ְוִגילּו ַצִּדיִקים ְוַהְרִנינּו ָּכל ִיְׁשֵרי ֵלב:
e מא f

לְַמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: ַאְׁשֵרי ַמְׂשִּכיל ֶאל ָּדל ְּביֹום ָרָעה ְיַמְּלֵטהּו ְיֹהָוה:  
ְיֹהָוה  ֹאְיָביו:  ְּבֶנֶפׁש  ִּתְּתֵנהּו  ְוַאל  ָּבָאֶרץ  ר  ְוֻאּׁשַ ִויַחֵּיהּו  ִיְׁשְמֵרהּו  ְיֹהָוה 
ְיֹהָוה  ָאַמְרִּתי  ַאִני  ְבָחְליֹו:   ָהַפְכָּת  ִמְׁשָּכבֹו  ָּכל  ְּדָוי  ֶעֶרׂש  ַעל  ִיְסָעֶדּנּו 
ָחֵּנִני ְרָפָאה ַנְפִׁשי ִּכי ָחָטאִתי ָלְך: אֹוְיַבי יֹאְמרּו ַרע ִלי ָמַתי ָימּות ְוָאַבד 
ְׁשמֹו: ְוִאם ָּבא ִלְראֹות ָׁשְוא ְיַדֵּבר ִלּבֹו ִיְקָּבץ ָאֶון לֹו ֵיֵצא ַלחּוץ ְיַדֵּבר: 
ַיַחד ָעַלי ִיְתַלֲחׁשּו ָּכל ׂשְנָאי ָעַלי ַיְחְׁשבּו ָרָעה ִלי: ְּדַבר ְּבִלַּיַעל ָיצּוק ּבֹו 
ַוֲאֶׁשר ָׁשַכב ֹלא יֹוִסיף ָלקּום: ַּגם ִאיׁש ְׁשלֹוִמי ֲאֶׁשר ָּבַטְחִּתי בֹו אֹוֵכל 
ָלֶהם:  ַוֲאַׁשְּלָמה  ַוֲהִקיֵמִני  ָחֵּנִני  ְיֹהָוה  ְוַאָּתה  ָעֵקב:  ָעַלי  ִהְגִּדיל  ַלְחִמי 
ְּבֹזאת ָיַדְעִּתי ִּכי ָחַפְצָּת ִּבי ִּכי ֹלא ָיִריַע ֹאְיִבי ָעָלי: ַוֲאִני ְּבֻתִּמי ָּתַמְכָּת 
ְוַעד  ֵמָהעֹוָלם  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי  ְיהָֹוה  ָּברּוְך  ְלעֹוָלם:  ְלָפֶניָך  ַוַּתִּציֵבִני  ִּבי 

ָהעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן:
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e מב f
ַלְמַנֵּצַח ַמְׂשִּכיל ִלְבֵני קַֹרח: ְּכַאָּיל ַּתֲעֹרג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים ֵּכן ַנְפִׁשי ַתֲעֹרג 
ֵאֶליָך ֱאֹלִהים: ָצְמָאה ַנְפִׁשי ֵלאֹלִהים ְלֵאל ָחי ָמַתי ָאבֹוא ְוֵאָרֶאה ְּפֵני 
ֱאֹלִהים: ָהְיָתה ִּלי ִדְמָעִתי ֶלֶחם יֹוָמם ָוָלְיָלה ֶּבֱאֹמר ֵאַלי ָּכל ַהּיֹום ַאֵּיה 
ֱאֹלֶהיָך: ֵאֶּלה ֶאְזְּכָרה ְוֶאְׁשְּפָכה ָעַלי ַנְפִׁשי ִּכי ֶאֱעֹבר ַּבָּסְך ֶאַּדֵּדם ַעד 
ֵּבית ֱאֹלִהים ְּבקֹול ִרָּנה ְותֹוָדה ָהמֹון חֹוֵגג: ַמה ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ַנְפִׁשי ַוֶּתֱהִמי 
ַנְפִׁשי  ָעַלי  ֶאֹלַהי  ָּפָניו:  ְיׁשּועֹות  אֹוֶדּנּו  עֹוד  ִּכי  ֵלאֹלִהים  הֹוִחִלי  ָעָלי 
ִתְׁשּתֹוָחח ַעל ֵּכן ֶאְזָּכְרָך ֵמֶאֶרץ ַיְרֵּדן ְוֶחְרמֹוִנים ֵמַהר ִמְצָער: ְּתהֹום ֶאל 
ְּתהֹום קֹוֵרא ְלקֹול ִצּנֹוֶריָך ָּכל ִמְׁשָּבֶריָך ְוַגֶּליָך ָעַלי ָעָברּו: יֹוָמם ְיַצֶּוה 
ְיֹהָוה ַחְסּדֹו ּוַבַּלְיָלה ִׁשיֹרה ִעִּמי ְּתִפָּלה ְלֵאל ַחָּיי: אֹוְמָרה ְלֵאל ַסְלִעי 
ָלָמה ְׁשַכְחָּתִני ָלָּמה ֹקֵדר ֵאֵלְך ְּבַלַחץ אֹוֵיב: ְּבֶרַצח ְּבַעְצמֹוַתי ֵחְרפּוִני 
צֹוְרָרי ְּבָאְמָרם ֵאַלי ָּכל ַהּיֹום ַאֵּיה ֱאֹלֶהיָך:  ַמה ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ַנְפִׁשי ּוַמה 

ֶּתֱהִמי ָעָלי הֹוִחיִלי ֵלאֹלִהים ִּכי עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵואֹלָהי:
e נט f

ַהַּבִית  ֶאת  ַוִּיְׁשְמרּו  ָׁשאּול  ִּבְׁשֹלַח  ִמְכָּתם  ְלָדִוד  ַּתְׁשֵחת  ַאל  ַלְמַנֵּצַח 
ַלֲהִמיתֹו: ַהִּציֵלִני ֵמֹאְיַבי ֱאֹלָהי ִמִּמְתקֹוְמַמי ְּתַׂשְּגֵבִני: ַהִּציֵלִני ִמֹּפֲעֵלי 
ַעִּזים  ָעַלי  ָיגּורּו  ְלַנְפִׁשי  ָאְרבּו  ִהֵּנה  ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ָדִמים  ּוֵמַאְנֵׁשי  ָאֶון 
ִלְקָראִתי  עּוָרה  ְוִיּכֹוָננּו  ְיֻרצּון  ָעֹון  ְּבִלי  ְיֹהָוה:  ַחָּטאִתי  ְוֹלא  ִפְׁשִעי  ֹלא 
ִיְׂשָרֵאל ָהִקיָצה ִלְפֹקד ָּכל  ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ְצָבאֹות ֱאֹלֵהי  ְוַאָּתה  ּוְרֵאה: 
ַהּגֹוִים ַאל ָּתֹחן ָּכל ֹּבְגֵדי ָאֶון ֶסָלה: ָיׁשּובּו ָלֶעֶרב ֶיֱהמּו ַכָּכֶלב ִויסֹוְבבּו 
ְוַאָּתה  ֹׁשֵמַע:  ִמי  ִּכי  ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם  ֲחָרבֹות  ְּבִפיֶהם  ַיִּביעּון  ִהֵּנה  ִעיר: 
ֱאֹלִהים  ִּכי  ֶאְׁשֹמָרה  ֵאֶליָך  ֻעּזֹו  ּגֹוִים:  ְלָכל  ִּתְלַעג  ָלמֹו  ִּתְׂשַחק  ְיֹהָוה 
ַיְרֵאִני ְבֹׁשְרָרי: ַאל ַּתַהְרֵגם ֶּפן  ְיַקְּדֵמִני ֱאֹלִהים  ִמְׂשַּגִּבי: ֱאֹלֵהי ַחְסִּדי 
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ִיְׁשְּכחּו ַעִּמי ֲהִניֵעמֹו ְבֵחיְלָך ְוהֹוִריֵדמֹו ָמִגֵּננּו ֲאדָֹני: ַחַּטאת ִּפימֹו ְּדַבר 
ַּכֵּלה  ְבֵחָמה  ַּכֵּלה  ְיַסֵּפרּו:  ּוִמַּכַחׁש  ּוֵמָאָלה  ִבְגאֹוָנם  ְוִיָּלְכדּו  ְׂשָפֵתימֹו 
ְוָיֻׁשבּו  ֶסָלה:  ָהָאֶרץ  ְלַאְפֵסי  ְּבַיֲעֹקב  ֹמֵׁשל  ֱאֹלִהים  ִּכי  ְוֵיְדעּו  ְוֵאיֵנמֹו 
ִיְׂשְּבעּו  ֶלֱאֹכל ִאם ֹלא  ְיִניעּון  ֵהָּמה  ִעיר:  ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב  ֶיֱהמּו  ָלֶעֶרב 
ַוָּיִלינּו: ַוֲאִני ָאִׁשיר ֻעֶּזָך ַוֲאַרֵּנן ַלֹּבֶקר ַחְסֶּדָך ִּכי ָהִייָת ִמְׂשָּגב ִלי ּוָמנֹוס 

ְּביֹום ַצר ִלי: ֻעִּזי ֵאֶליָך ֲאַזֵּמָרה ִּכי ֱאֹלִהים ִמְׂשַּגִּבי ֱאֹלֵהי ַחְסִּדי:

e עז f
ַלְמַנֵּצַח ַעל ְידּותּון ְלָאָסף ִמְזמֹור: קֹוִלי ֶאל ֱאֹלִהים ְוֶאְצָעָקה קֹוִלי ֶאל 
ְוֹלא  ִנְּגָרה  ַלְיָלה  ָיִדי  ָּדָרְׁשִּתי  ֲאֹדָני  ָצָרִתי  ְּביֹום  ֵאָלי:  ְוַהֲאִזין  ֱאֹלִהים 
ָתפּוג ֵמֲאָנה ִהָּנֵחם ַנְפִׁשי: ֶאְזְּכָרה ֱאֹלִהים ְוֶאֱהָמָיה ָאִׂשיָחה ְוִתְתַעֵּטף 
ָיִמים  ְבִּתי  ִחּׁשַ ֲאַדֵּבר:  ְוֹלא  ִנְפַעְמִּתי  ֵעיָני  ְׁשֻמרֹות  ָאַחְזָּת  ֶסָלה:  רּוִחי 
ָאִׂשיָחה  ְלָבִבי  ִעם  ַּבָּלְיָלה  ְנִגיָנִתי  ֶאְזְּכָרה  עֹוָלִמים:  ְׁשנֹות  ִמֶּקֶדם 
ֶהָאֵפס  ִלְרצֹות עֹוד:  ֹיִסיף  ְוֹלא  ֲאֹדָני  ִיְזַנח  ַהְלעֹוָלִמים  ַוְיַחֵּפׂש רּוִחי:  
ְּבַאף  ָקַפץ  ִאם  ֵאל  ַחּנֹות  ֲהָׁשַכח  ָוֹדר:  ְלֹדר  ֹאֶמר  ָּגַמר  ַחְסּדֹו  ָלֶנַצח 
ָיּה  ַמַעְלֵלי  ֶאְזּכֹור  ֶעְליֹון:  ְיִמין  ְׁשנֹות  ִהיא  ַחּלֹוִתי  ָוֹאַמר  ֶסָלה:  ַרֲחָמיו 
ָאִׂשיָחה:  ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך  ָּפֳעֶלָך  ְבָכל  ְוָהִגיִתי  ִּפְלֶאָך:  ִמֶּקֶדם  ֶאְזְּכָרה  ִּכי 
ֱאֹלִהים ַּבֹּקֶדׁש ַּדְרֶּכָך ִמי ֵאל ָּגדֹול ֵּכאֹלִהים: ַאָּתה ָהֵאל ֹעֵׂשה ֶפֶלא 
הֹוַדְעָּת ָבַעִּמים ֻעֶּזָך:  ָּגַאְלָּת ִּבְזרֹוַע ַעֶּמָך ְּבֵני ַיֲעקֹב ְויֹוֵסף ֶסָלה: ָראּוָך 
ַּמִים ֶאֹלִהים ָראּוָך ַּמִים ָיִחילּו ַאף ִיְרְּגזּו ְתֹהמֹות: ֹזְרמּו ַמִים ָעבֹות קֹול 
ָנְתנּו ְׁשָחִקים ַאף ֲחָצֶציָך ִיְתַהָּלכּו: קֹול ַרַעְמָך ַּבַּגְלַּגל ֵהִאירּו ְבָרִקים 
ֵּתֵבל ָרְגָזה ַוִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ: ַּבָּים ַּדְרֶּכָך ּוְׁשִביְלָך ְּבַמִים ַרִּבים ְוִעְּקבֹוֶתיָך 

ֹלא ֹנָדעּו: ָנִחיָת ַכֹּצאן ַעֶּמָך ְּבַיד ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן:
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e צ f

ָוֹדר:  ְּבֹדר  ָּלנּו  ָהִייָת  ַאָּתה  ָמעֹון  ַאֹדָני  ָהֱאֹלִהים  ִאיׁש  ְלֹמֶׁשה  ְּתִפָּלה 

ְּבֶטֶרם ָהִרים ֻיָּלדּו ַוְּתחֹוֵלל ֶאֶרץ ְוֵתֵבל ּוֵמעֹוָלם ַעד עֹוָלם ַאָּתה ֵאל: 

ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש ַעד ַּדָּכא ַוֹּתאֶמר ׁשּובּו ְבֵני ָאָדם: ִּכי ֶאֶלף ָׁשִנים ְּבֵעיֶניָך 

ַּבֹּבֶקר  ִיְהיּו  ֵׁשָנה  ְזַרְמָּתם  ַבָּלְיָלה:  ְוַאְׁשמּוָרה  ַיֲעֹבר  ִּכי  ֶאְתמֹול  ְּכיֹום 

ֶּכָחִציר ַיֲחֹלף: ַּבֹּבֶקר ָיִציץ ְוָחָלף ָלֶעֶרב ְימֹוֵלל ְוָיֵבׁש: ִּכי ָכִלינּו ְבַאֶּפָך 

ָכל  ִּכי  ָּפֶניָך:  ִלְמאֹור  ֲעֻלֵמנּו  ְלֶנְגֶּדָך  ֲעֹוֹנֵתינּו  ַׁשָּת  ִנְבָהְלנּו:  ּוַבֲחָמְתָך 

ָיֵמינּו ָּפנּו ְבֶעְבָרֶתָך ִּכִּלינּו ָׁשֵנינּו ְכמֹו ֶהֶגה: ְיֵמי ְׁשנֹוֵתינּו ָבֶהם ִׁשְבִעים 

ָׁשָנה ְוִאם ִּבְגבּוֹרת ְׁשמֹוִנים ָׁשָנה ְוָרְהָּבם ָעָמל ָוָאֶון ִּכי ָגז ִחיׁש ַוָּנֻעָפה: 

ִמי יֹוֵדַע ֹעז ַאֶּפָך ּוְכִיְרָאְתָך ֶעְבָרֶתָך: ִלְמנֹות ָיֵמינּו ֵּכן הֹוַדע ְוָנִביא ְלַבב 

ָחְכָמה: ׁשּוָבה ְיֹהָוה ַעד ָמָתי ְוִהָּנֵחם ַעל ֲעָבֶדיָך: ַׂשְּבֵענּו ַבֹּבֶקר ַחְסֶּדָך 

ּוְנַרְּנָנה ְוִנְׂשְמָחה ְּבָכל ָיֵמינּו: ַׂשְּמֵחנּו ִּכימֹות ִעִּניָתנּו ְׁשנֹות ָרִאינּו ָרָעה: 

ֱאֹלֵהינּו  ֲאדָֹני  ֹנַעם  ִויִהי  ְּבֵניֶהם:  ַעל  ַוֲהָדְרָך  ָפֳעֶלָך  ֲעָבֶדיָך  ֶאל  ֵיָרֶאה 

ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:

e קהf

הֹודּו ַליהָֹוה ִקְראּו ִבְׁשמֹו הֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִלילֹוָתיו: ִׁשירּו לֹו ַזְּמרּו לֹו 

ִׂשיחּו ְּבָכל ִנְפְלאֹוָתיו: ִהְתַהְללּו ְּבֵׁשם ָקְדׁשֹו ִיְׂשַמח ֵלב ְמַבְקֵׁשי ְיֹהָוה: 

ִּדְרׁשּו ְיהָֹוה ְוֻעּזֹו ַּבְּקׁשּו ָפָניו ָּתִמיד: ִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֹמְפָתיו 

ּוִמְׁשְּפֵטי ִפיו: ֶזַרע ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו ְּבֵני ַיֲעֹקב ְּבִחיָריו: הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו 

ְּבָכל ָהָאֶרץ ִמְׁשָּפָטיו: ָזַכר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו ָּדָבר ִצָּוה ְלֶאֶלף ּדֹור: ֲאֶׁשר 

ָּכַרת ֶאת ַאְבָרָהם ּוְׁשבּוָעתֹו ְלִיְׂשָחק: ַוַּיֲעִמיֶדָה ְלַיֲעֹקב ְלֹחק ְלִיְׂשָרֵאל 
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ְּבִרית עֹוָלם: ֵלאֹמר ְלָך ֶאֵּתן ֶאת ֶאֶרץ ְּכָנַען ֶחֶבל ַנֲחַלְתֶכם: ִּבְהיֹוָתם 

ֶאל  ִמַּמְמָלָכה  ּגֹוי  ֶאל  ִמּגֹוי  ַוִּיְתַהְּלכּו  ָּבּה:  ְוָגִרים  ִּכְמַעט  ִמְסָּפר  ְמֵתי 

ִּתְּגעּו  ַאל  ְמָלִכים:  ֲעֵליֶהם  ַוּיֹוַכח  ְלָעְׁשָקם  ָאָדם  ִהִּניַח  ֹלא  ַאֵחר:  ַעם 

ֶלֶחם  ַמֵּטה  ָּכל  ָהָאֶרץ  ַעל  ָרָעב  ַוִּיְקָרא  ָּתֵרעּו:  ַאל  ְוִלְנִביַאי  ִבְמִׁשיָחי 

ָׁשָבר: ָׁשַלח ִלְפֵניֶהם ִאיׁש ְלֶעֶבד ִנְמַּכר יֹוֵסף: ִעּנּו ַבֶּכֶבל ַרְגלֹו ַּבְרֶזל 

ֶמֶלְך  ָׁשַלח  ְצָרָפְתהּו:   ְיֹהָוה  ִאְמַרת  ְדָברֹו  ֹּבא  ֵעת  ַעד  ַנְפׁשֹו:  ָּבָאה 

ִקְנָינֹו:  ַוְיַפְּתֵחהּו: ָׂשמֹו ָאדֹון ְלֵביתֹו ּוֹמֵׁשל ְּבָכל  ַוַּיִּתיֵרהּו ֹמֵׁשל ַעִּמים 

ָּגר  ְוַיֲעֹקב  ִמְצָרִים  ִיְׂשָרֵאל  ַוָּיֹבא  ְיַחֵּכם:  ּוְזֵקָניו  ְּבַנְפׁשֹו  ָׂשָריו  ֶלְאֹסר 

ִלְׂשֹנא  ִלָּבם  ָהַפְך  ִמָּצָריו:  ַוַּיֲעִצֵמהּו  ְמֹאד  ַעּמֹו  ֶאת  ַוֶּיֶפר  ָחם:  ְּבֶאֶרץ 

ַעּמֹו ְלִהְתַנֵּכל ַּבֲעָבָדיו: ָׁשַלח ֹמֶׁשה ַעְבּדֹו ַאֲהֹרן ֲאֶׁשר ָּבַחר ּבֹו: ָׂשמּו 

ְוֹלא ָמרּו  ַוַּיְחִׁשְך  ֹחֶׁשְך  ְּבֶאֶרץ ָחם: ָׁשַלח  ּוֹמְפִתים  ִּדְבֵרי אֹתֹוָתיו  ָבם 

ַאְרָצם  ָׁשַרץ  ְּדָגָתם:  ֶאת  ַוָּיֶמת  ְלָדם  ֵמיֵמיֶהם  ֶאת  ָהַפְך  ְּדָברֹו:  ֶאת 

ְצַפְרְּדִעים ְּבַחְדֵרי ַמְלֵכיֶהם: ָאַמר ַוָּיֹבא ָעֹרב ִּכִּנים ְּבָכל ְּגבּוָלם: ָנַתן 

ֵעץ  ַוְיַׁשֵּבר  ּוְתֵאָנָתם  ַּגְפָנם  ַוַּיְך  ְּבַאְרָצם:  ֶלָהבֹות  ֵאׁש  ָּבָרד  ִּגְׁשֵמיֶהם 

ְּגבּוָלם: ָאַמר ַוָּיֹבא ַאְרֶּבה ְוֶיֶלק ְוֵאין ִמְסָּפר: ַוֹּיאַכל ָּכל ֵעֶׂשב ְּבַאְרָצם 

אֹוָנם:  ְלָכל  ֵראִׁשית  ְּבַאְרָצם  ְּבכֹור  ָּכל  ַוַּיְך  ַאְדָמָתם:  ְּפִרי  ַוֹּיאַכל 

ַוּיֹוִציֵאם ְּבֶכֶסף ְוָזָהב ְוֵאין ִּבְׁשָבָטיו ּכֹוֵׁשל: ָׂשַמח ִמְצַרִים ְּבֵצאָתם ִּכי 

ָנַפל ַּפְחָּדם ֲעֵליֶהם: ָּפַרׂש ָעָנן ְלָמָסְך ְוֵאׁש ְלָהִאיר ָלְיָלה:  ָׁשַאל ַוָּיֵבא 

ְׂשָלו ְוֶלֶחם ָׁשַמִים ַיְׂשִּביֵעם: ָּפַתח צּור ַוָּיזּובּו ָמִים ָהְלכּו ַּבִּצּיֹות ָנָהר: ִּכי 

ָזַכר ֶאת ְּדַבר ָקְדׁשֹו ֶאת ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו: ַוּיֹוִצא ַעּמֹו ְבָׂשׂשֹון ְּבִרָּנה ֶאת 

ַוִּיֵּתן ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹוִים ַוֲעַמל ְלֻאִּמים ִייָרׁשּו: ַּבֲעבּור ִיְׁשְמרּו  ְּבִחיָריו: 

ֻחָּקיו ְותֹוֹרָתיו ִיְנֹצרּו ַהְללּוָיּה:
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e קלז f

ֲעָרִבים  ַעל  ִצּיֹון:  ֶאת  ְּבָזְכֵרנּו  ָּבִכינּו  ַּגם  ָיַׁשְבנּו  ָׁשם  ָּבֶבל  ַנֲהרֹות  ַעל 

ְּבתֹוָכּה ָּתִלינּו ִּכֹּנרֹוֵתינּו: ִּכי ָׁשם ְׁשֵאלּונּו ׁשֹוֵבינּו ִּדְבֵרי ִׁשיר ְותֹוָלֵלינּו 

ַאְדַמת  ַעל  ְיהָֹוה  ִׁשיר  ֶאת  ָנִׁשיר  ֵאיְך  ִצּיֹון:  יר  ִמּׁשִ ָלנּו  ִׁשירּו  ִׂשְמָחה 

ִאם  ְלִחִּכי  ְלׁשֹוִני  ִּתְדַּבק  ְיִמיִני:  ִּתְׁשַּכח  ְירּוָׁשָלִים  ֶאְׁשָּכֵחְך  ִאם  ֵנָכר: 

ֹלא ֶאְזְּכֵרִכי ִאם ֹלא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוָׁשָלִים ַעל ֹראׁש ִׂשְמָחִתי: ְזֹכר ְיֹהָוה 

ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוָׁשָלִים ָהאְֹמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ָּבּה: ַּבת 

ַאְׁשֵרי  ָלנּו:  ֶׁשָּגַמְלָּת  ְּגמּוֵלְך  ֶאת  ָלְך  ֶׁשְיַׁשֶּלם  ַאְׁשֵרי  דּוָדה  ַהּׁשְ ָּבֶבל 

ֶׁשֹּיאֵחז ְוִנֵּפץ ֶאת ֹעָלַלִיְך ֶאל ַהָּסַלע:

e קנ f

ִבְגבּוֹרָתיו  ַהְללּוהּו  ֻעּזֹו:  ִּבְרִקיַע  ַהְללּוהּו  ְּבָקְדׁשֹו  ֵאל  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה 

ְוִכּנֹור:  ְּבֵנֶבל  ַהְללּוהּו  ׁשֹוָפר  ְּבֵתַקע  ַהְללּוהּו  ֻּגְדלֹו:  ְּכֹרב  ַהְללּוהּו 

ָׁשַמע  ְבִצְלְצֵלי  ַהְללּוהּו  ְוֻעָגב:  ְּבִמִּנים  ַהְללּוהּו  ּוָמחֹול  ְּבֹתף  ַהְללּוהּו 

ַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעה: ֹּכל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּוָיּה:

ִיְׂשָרֵאל:  ִיְׂשַמח  ַיֲעֹקב  ָיֵגל  ַעּמֹו  ְׁשבּות  יי  ְּבׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל  ְיׁשּוַעת  ִמִּצּיֹון  ִיֵּתן  ִמי 

ַוַּיְעְזֵרם יי ַוְיַפְּלֵטם ְיַפְּלֵטם ֵמְרָׁשִעים  ּוְתׁשּוַעת ַצִּדיִקים ֵמְיֹהָוה ָמעּוָּזם ְּבֵעת ָצָרה: 

ְויֹוִׁשיֵעם ִּכי ָחסּו בֹו:
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רחמנא לבא בעי... 

"ונתתי לכם  לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם
והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר"   

 יחזקאל ל"ו, כ"ו. )וראה בחיי מוהר"ן שלט(

“אני צריך תמיד לפנות הדרך,
במקום שהיה תוהו ומדבר לעשות שם דרך,

לקצץ כל המעכבים... כדי שתהיה הדרך כבושה לרבים")שם רלה(

ואמר: ''מה לכם לדאוג שהרי אני הולך לפניכם''... 
ובכן, אמת ויציב ונכון, עלינו רק לדאוג שנזכה ללכת אחריו!...
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כשושנה בין החוחים...
מה השושנה הזאת אינה אלא לריח
כך ישראל לא נבראו אלא לריח,

להלל לשם ה' שנאמר – עם זו יצרתי לי
תהילתי יספרו. )מדרש שיר השירים(

   לב יהודי !
עורה... הקיצה...
תן תודה לבוראך

דרשתי קרבתך, בכל לבי קראתיך
ובצאתי לקראתך... לקראתי מצאתיך

)רבי יהודה הלוי זיע"א(
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לעילוי נשמת

          זאב בן יוסף
          נעמי בת יוסף

 יעקב בן משה                             ישראל ושלום
           שיינא בת אברהם                                       

                                                                                                          
זכרונם לברכה לחיי העולם הבא

תנצב"ה

הספר מודפס ומופץ לזיכוי הרבים
בחסות אגודת להבה

להכרת הטובה בהוקרת התודה

         
ישראל ושלום

  בני יוסף וצביה
חיה בת מנחם מנדל

אברהם בן יוסף ומרים             
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נשמהלה'...

התעוררי משנתכי והתבונני מקומכי

אי מזה באת ואנא תלכי...

התעוררי התעוררי כי בא אורך

קומי אורי, עורי עורי שיר דברי

שפכי כמים לבך נוכח פני ה'

בתפילה זכה והודיה רבה

בתודה ותודה ועוד...תודה
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בסייעתא דשמיא

יש עניין שיתהפך הכל לתודה !...

להגדיל תודה ולהאדירה ...

דברי תודה פרים ורבים...

י הכל שלך

תודה = קדושה
תודה = המשכן
תודה = השמיני
התודה = שלמים

התודה = מנחה חדשה
התודה = גאולה שלמה
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