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  מרכז הארץ ירושלים ויהודה ושומרון
 052-6511643 דביר אלוןאבני חפץ 

 050-4177727  משה הלוי אדם
 054-7330809 ליאור עברי אזור

 054-9739732 אור יוסף אחיעזר
 050-7475591 דוידי  רתומ באר יעקב
 052-7601828  מרדכי אוחיון בית שמש

 050-2909702 בן סעדה בני ברק
 058-3228711 מאיר ג'ורג'י  בת ים

 052-3979371 אליעזר גבעת זאב
 054-2133280 רפאל גבעת שמואל

 050-6500565 יצחק עיניגדרה 
 052-2750784 יוסי מזרחי גן יבנה

 054-7230035 עומרהרצליה 
 054-5912934 אורן חולון

 052-4624432 נאורחשמונאים 
 050-7990060  יעקב יערים-טלזסטון קרית

 054-2919221 עמית  יבנה
 052-9695044 ירון עיני  ירושלים
 054-3253799 אברהם  כפר סבא

 052-6440654 יוסף  לוד
 054-9139138 חיים חוגי קרית ספר-מודיעין

 053-5257533 רועי אור  מעלה אדומים
 054-2639782 דוב  נס ציונה
 053-3159033 ברוך וקנין עמנואל

 054-8453014 דוד אברהםפרדס כץ 
 052-7144159 יוסף ניסים צברי  פתח תקווה

 053-2466221 אבישי משה קרית עקרון 
 052-5002090 הראל ראש העין

 054-7453096 אלמוג ראשון לציון
 054-2390447 איתן אזולאי  רחובות

 054-7332905 שלמה יאיר מורנו  רמלה
 053-3139506  עמרם וקרית אונו רמת גן
 050-4535354 גיא בן עמי שוהם

 053-3145436 מאיר  תל אביב
 050-3564444 עמית תל ציון )כוכב יעקב(

 052-9279926 יתערן שור תל נוף )הבסיס(
 050-9945999 אורן זנטי  תקוע

  הארץ צפון
 055-9191732 חגי  בית שאן

 054-2399998 מרדכי אוחיון ת והסביבה הקריו
 058-3297724  חדרה
 058-3888899 אהרן חזןחיפה 
 052-6712369 יצחקי םותחריש 

 054-7999768 נתנאל  יקנעם והאזור
 052-9592085 עידן רפאל כרמיאל

 054-4469746 שלומי אוחנה  מגדל העמק
 050-5068768 מעוז אלמליח עמק המעינות

 054-4281773 ערןנהריה 
 054-4320790 שמרון רוזנצויג  נתניה

 050-5798510  אלקובי משהעכו 
 054-6467078 אלי אסולין עפולה

 050-4137999 יחזקאל הלל צפת ומירון 
 055-6788517 עמוס אליה  קרית שמונה

 058-3245227 יום טוב טוני רכסים
 053-5882799 יובל שלומי
  הארץ דרום

 052-8160291 בוזגלו חייםאופקים 
 053-8819827 שרון  אילת

 054-5569267 ציון כהן אשדוד
 053-2823666 נדב משה  אשקלון

 052-8847778 אלמוג סרוסי באר שבע 
 054-8405397 בן שושן דימונה 

 050-5922001 אברהם  מושב זרחיה
 052-7277213  מור מוסאי מושב מנוחה
 050-4304342 אודי מישאל מושב רווחה

 050-8941515 מושב תלמים
 052-5080177 חדש אלי בוזגלונתיבות 

 050-6656562 אביהו שקלים קרית גת
 052-6494317 ניסים קרית מלאכי

 050-6462038 בנצי אליהשדרות 
  לארץ חוץ

 1-818-4067128 טל  לוס אנג'לס
 1-910-9640474 שבי מיאמי

 1-651-2464179 יוסי  יורק וני
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 תוכן העניינים  - ויחי התש"פ –גליון מס' נ"א 

 ב והנסיונותמעלת ההודיה להשם בתוך הקשיים  -להודות ולהלל 

 ב על ידי הודאה מגיע לבחינת העולם הבא

 ג המתמקד בטובה בתוך הרעה, מתמתק הדין והופך לטוב

 ג האדם יש טובה בכל מצב שנמצא –אודך כי עניתי ותהי לי לישועה 

 ד כל השמח ביסורין שבאין עליו מביא ישועה לעולם

 ד המאריך בברכת השם מתבטלים הדינים ממנו –ברכו את השם 

 ה בעבור זה שאודך על שאנפת בי, ישוב אפך ותנחמני

 ו חייב הוא האדם להודות ולשבח לאלוקיו בכל רגע -ה -כל הנשמה תהלל י

 ו ההודיה מועילה לתפילה -לעולם יסדר אדם שבחו של הקב"ה ואחר כך יתפלל  

 ז המודה סולל לעצמו דרך –זובח תודה יכבדנני ושם דרך אראנו בישע אלוקים 

 ז ואז תתהפך לו הירידה לעליה גדולהבשעת הירידה והנפילה צריך להודות 

 ח סיפורי חיזוק מרתקים! –משולחנו של מורנו הרב שליט"א 

 ח בוודאי היו מתבטלות הצרות והיתה גאולה שלמה -א[ כשיתחזקו בהודאה 
 

 מעלת ההודיה להשם בתוך הקשיים והנסיונות -להודות ולהלל 

בעולם הבא זה הקיים התענוג הכי גדול 
שאדם מודה ומהלל את הקב"ה ישתבח כ

ולמה הוא  מה פירוש תענוגושמו לעד, 

גדול יותר מכל שאר תענוגות העולם 
כל כך קרובים כאשר אנו נהיה ? הבא

בלי מסכים, נוכל ובלי מחיצות  ,להקב"ה

נחזה בעינינו לראות בגודלו וטובו תמיד, 
לכל השם יתברך הוא טוב ומטיב שכמה 

בצורה כל כך זאת נראה וכאשר תמיד, 

להודות לה' על כל כל כך ברורה, נשמח 
 על כל מה שהוא עושה ,מה שהוא עשה

, והשמחה הזאת שבאמת בכל רגע ורגע

נוכל לראות את הטוב של השם, שלא 
 לא יהיה שום חוצציםומסכים שום יהיה 

, שנזכה כל כך להיות בינינו לבינו יתברך
התענוג אם כן, קרובים להשם יתברך, 

הכי גדול שלנו יהיה להודות לה', לשבח 

וזה עיקר התענוג את ה', ולרומם את ה', 
ן "בליקוטי מוהרשם וכך אומר הרב 

ִחיַנת " )תורה ב( תנינא הֹוָדָאה ֶזה בְּ

ִכי ֶזה ִעָקר ַשֲעשּוַע  ,ַשֲעשּוַע עֹוָלם ַהָבא
מֹו ַהָגד ,עֹוָלם ַהָבא ל ִלשְּ ַהלֵּ הֹודֹות ּולְּ ֹול לְּ

ָבַרך ַהִכיר אֹותֹו ִיתְּ ָבַרך ּולְּ   ".ִיתְּ

 על ידי הודאה מגיע לבחינת העולם הבא
 ,בחודש כסלום יהחלחנוכה השמונת ימי 

רבותינו, תוקנו כמו שכתוב תיקנו אותם 

אדם ש'להלל ולהודאה', זאת אומרת 
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צריך לעבוד רק אלו בשמונת ימי חנוכה 
לכן זה מספר ועל ההודאה להקב"ה, 

 ,שמונה, כי העולם הזה הוא מספר שבע

, אבל העולם הבא זה "שבעה ימי שבתא"
שהוא , זאת אומרת בגדר היום השמיני

בא אחרי העולם הזה, וכל המהות של 

העולם הבא זה רק ההודאה והשבח 
  .להקב"ה

לכן אומר המלאך לרבי יוסף קארו 
הגאולה אז יתבטל יצר  תבואכאשר ש

הרע, ממילא הרבה דברים יתבטלו 

בתורה, כי כל התורה זה כדי לבטל את 
היצר הרע, אבל אם לא יהיה יצר הרע אז 

חמץ בפסח, כי כל מה יכשל האדם בלא 

בשביל הוא שאנחנו לא אוכלים חמץ 
לנטרל את היצר הרע, אבל אם היצר הרע 

השתדלות זו בעצמו ימות אז לא צריך 

בזמן תחיית ")מגיד מישרים ויקהל(:  וז"ל
יהא  ,המתים דהוא בתר ימות המשיח

חרב עלמא מתאוות וכיסופין דהאי עלמא 

יצר הרע והא בההוא זימנא יתבטל 
]כלומר שיתבטל יצר הרע ועימו  מעלמא

ונמצאו  התאוות וכיסופין לעולם הזה[,

וכן המצות עשה  ,מצות לא תעשה בטלות
 ע"ה שה רבינואמר מש הדוגמת מ

לא ולמלאכי השרת, מאי כתיב לא תרצח 

ת דמים יש ביניכם, וכלום שפיכ ,תנאף
וכן המועדות לא  ?יצר הרע יש ביניכם

 ,יצטרכו אז לעשות ככל הנעשה היום

דהא איסור חמץ ואכילת מצה היא 
]כלומר לכפות  לאכפאה סטרא מסאבא

, וכן בשאר המועדים, את היצר הרע[

 אכפאה להובההוא זימנא לא איצטריך ל

]בזמן ימות המשיח לא יצטרכו לכפות 
, דהא בטל הוא, ולא את היצר הרע[

יעבדון במועדיא אלא דיימרון בהו הלל 

מבואר  ,"לקב"הותושבחן מרין ושירין יוז
כל מה שיעשו לעתיד לבוא זה מדבריו ש

זמירות ותשבחות להקב"ה, וכל המהות 
  .של העולם הבא זה רק הודאה להשם

המתמקד בטובה בתוך הרעה, מתמתק 
 לטוב והופך הדין 

הבני ולכן אמרו רבותינו הבעש"ט 

יששכר, שאם אדם בתוך הצרה רואה את 
הטובות שהשם עושה לו, והוא מתמקד 

בתוך אותה בטוב הזה שהשם עושה לו 

הוא הופך בכך והוא מודה להשם, הצרה, 
, לדוגמא בעיה של האת כל הצרה לטוב

איזה בעיה של נמצא באו אדם  ,חובות

הוא מודה להקב"ה, כי והוא  ,בריאות
מצליח לראות בתוך הבעיה את החסד 

מתמקד להודות לה' על הטובה ושל השם 

ממתיק את בכך הוא שבתוך הבעיה, 
פתאום לא רוצה לדבר אם האשה הדין, 

תודה רבה לך 'אומר והוא , עם בעלה

זכיתי עד עתה שלפחות  יתברך השם
כל הדין בכך  ',יה ורביהלקיים מצוות פר

 מתמתק והופך להיות טוב.

בכל  –אודך כי עניתי ותהי לי לישועה 
 מצא האדם יש טובהנמצב ש

פרק ח': בדרך )כותב המסילת ישרים 
והנה אין לך אדם באיזה "( קנית הזריזות

מצב שימצא, אם עני ואם עשיר, אם 

בריא ואם חולה, שלא יראה נפלאות 
כלומר שגם אם  ,"וטובות רבות במצבו

המסכנים קח את החולה ואת העני ינ
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לכל אחד איזה פלאות השם עושה ביותר, 
אם אדם מצליח ובמצב שלו, מהם 

להשי"ת יודה האדם , אם בכך להתמקד

היה ישועה, וזה ברור תבשעת העינוי 
אם האדם למה? כי ושתהיה ישועה, 

מתמקד בזה, ובתוך הצרה, להשם מודה 

אין לך אדם והנה אז אומר הרמח"ל "
באיזה מצב שימצא, אם עני ואם עשיר, 

אם בריא ואם חולה, שלא יראה נפלאות 

פלאות עצומות נ ,"וטובות רבות במצבו
בתוך המצב שלו, ואם בתוך המצב הקשה 

, לומתמקד בטובות שהשם עושה אדם 

שגם העני לא מת סוף סוף ברעב, כי השם 
יתברך ממציא לו ניסים ונפלאות להחיות 

וגם החולה השם לא מוריד אותו אותו, 

תמקד בטוב הזה אדם ילשחת, אז אם 
הופך את כל שבתוך הקושי, בכך הוא 

 ואת המצב של ךכי הפ ,לחסד והדין של

ן העולם יעולם הבא, שכל ענילבחינת ה
אשר עין "הבא זה להלל ולהודות להשם, 

אם אדם פה בעולם הזה ו, "בעין יראו

עיה מתחזק להודות להקב"ה גם בתוך ב
ָך ִכי ֲעִניָתִניבבחינת "או צרה,  אז  ",אֹודְּ

ִהי ִלי ִלישּוָעה"  מודיםר"ל ההודאה ש ",ַותְּ

 ולמזה תהיה להשם על איזה יסורים 
 .הישועה

כל השמח ביסורין שבאין עליו מביא 
 ישועה לעולם

כמה הוא  ,יש לו משפחה תומכתשאדם 
לה' על זה שיש לו וצריך להודות מודה 

ת כמו שהמשנה אומר ,תומכתמשפחה 

)ברכות פרק ט משנה ד( הכלל הוא ש
 ,"לבוא מודה על העבר וצועק על העתיד"

הפעם "כל הענין של יהודי זה להודות, 
מתמקד כשאדם , אז "אודה את השם

ן חֹוַבת ָכל ", יש לו בחייובטובה ש ֶשכֵּ

ָפֶניָך צּוִרים לְּ חַ , ַהיְּ ַשבֵּ ל לְּ ַהלֵּ הֹודֹות לְּ  ,"...לְּ
שאני בתוך הבעיה מחפש כ !מיליםו אל

ט וופשיכול להודות להשם, הוא כמה 

שהוא יכול להודות להשם כמו שלימדנו  
הופך את זה לשעשוע הרמח"ל, בכך הוא 

עולם הבא כולו העולם הבא, ושעשוע ה

)תענית ח.( טוב, ועל זה אמרו רבותינו 
כל השמח אמר רבי יהושע בן לוי, "

ישועה ביסורין שבאין עליו מביא 

לכן ימי החנוכה שתיקנו אותם ", לעולם
וזה להלל ולהודאה זה בחינת עולם הבא, 

ובתוך החושך אדם בתוך הבעיה כאשר 

אני חייב ל "הולך תמיד עם תחושה ש
  ".תודה השםלהגיד ל

המאריך בברכת השם  –ברכו את השם 
 מתבטלים הדינים ממנו 

כידוע שדברים נפלאים, החיד"א אומר 

הנשמה נכנסת לעולם דרך האף, והאר"י 

אם אדם לא אומר ברכו שהקדוש אומר 
את ה' המבורך בבוקר אז הנשמה לא 

וא הכאשר נכנסת לגוף באותו יום, ורק 

אומר ברוך ה' המבורך נכנסת הנשמה 
את מברך כשאדם לגוף, ולמה? כי רק 

זוכה שהנשמה נכנסת לגוף, הוא השם 

דלה: לכן הבאר היטב כותב בהלכות הב
שמי שמאריך בברכו של מוצ"ש מובטח 

בעל לו שלא ינזק באותו שבוע, ואומר ה

הלכות גדולות שצריך להאריך בברכו 
ושואל בשביל להינצל מנזק כל השבוע, 

החיד"א למה דוקא בברכו? כי כל על כך 
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זה השם יתברך של האדם מול המהות 
מאריך בזה ו וכאשר הוא אותלברך 

רבותינו[ הוא  ]מאריך בברכו כמו שכתבו

שאדם כגם מאריך בברכה והודיה להשם. 
מאריך באחד של שמע ישראל הכוונה 

גם בברכו של ו, "אחד יחיד ומיוחד"לכוין 

שברגע זה יוצאת הנשמה היתרה  ,מוצ"ש
עושה הוא מה ו ,שבתשניתנת לאדם ב

את השם יתברך, מברך באותה העת, 

בברכו אמרו את  ודוקאעל הכל, לו מודה 
להודות להלל , החובה שלנו זוזה כי 

זה החובה אם לכן ולרומם, ולשבח לפאר 

וממילא  והמהות שלהאדם, זו  של
ונמצא כל הדינים,  ומתבטלים מעלי

  .בחינת עולם הבאשהוא 

בעבור זה שאודך על שאנפת בי, ישוב 
 אפך ותנחמני

)שערי תשובה, שער לכן אומר רבינו יונה 

, אותךכאשר צער האדם יודה "( ב"ד, י

.. כלומר שיודה אותך האדם בעת צערו
שהיו מפותחות לבוא על  [כל הצרות]

תחגור ותעכב אותם ואל תביאם  ..האדם

 ,הודאה צריכה לבוא מהלבה ,"עליו
מאמין בזה ומודה ושאדם מודה להשם כ

אם אתה מודה 'מהלב, הקב"ה אומר לו 

לי על הצרה אני מבטל מעליך את כל 
בינו יונה עפ"י ואמר את זה ר, 'היסורים

ִכי ֲחַמת ָאָדם תֹוֶדָך "הפסוק )תהילים ע"ו( 

ֹגר ֹמת ַתחְּ ִרית חֵּ אֵּ היה ", אם באמת שְּ
בחמה, בתוך הקושי מודה להשם האדם 

ודווקא הצער, ממנו היה פוסק והכעס, 

שזה מגיע מקירות ליבו זה פועל את כ
על צעק ובא מישהו לדוגמא, פעולתו, 

השם אמר לו " ,וזה השם צעק עליהאדם, 
, מנהל בעבודה ו, שוטר צעק עלי"קלל

השם 'מודה להשם והאדם , וצעק עלי

לטובתי אז אני מודה זה  ,אתה צעקת עלי
למה אתה לא ' ,וצעקה עלי האשה, 'לך

והוא  !',נמאס לי כבר ,מסדר את המחסן

אני  ,אתה צעקת עליזה השם אומר '
ועושה כן  'מודה לך השם שזה אתה

ישוב אפך אומר לו השם "באמת מהלב, 

, 'נגמר הכעס שלי עליךכלומר ' "ותנחמני
עה"פ בישעיה  וממשיך רבינו יונה )שם

אודך ה' כי אנפת בי ישוב אפך "( י"ב

בעבור זה שאודך על שאנפת  -ותנחמני 
אודך  -פירושו .. בי, ישוב אפך ותנחמני

על הטובה שעשית עמדי. ובעבור זה 

מה על כל אם  ,"ךאקוה להתמדת טובת
, השם' אני מודה לךאומר 'לאדם שקרה 
  .טובמזה עשה יתמיד השם 

ימי החנוכה זה , שלכן אומר רבי נחמן

הופך את אדם עולם הבא, השעשוע מעין 

עולם הבא, כי כל הלשעשוע  ועצמ
התענוג של העולם הבא זה רק להלל 

את כולנו שנראה כ ,ולהודות לה' יתברך

אדם כשבדיל הטוב של השם, כמו לה
רואה איזה כדורגלן עובר את כולם הוא 

מתחיל לשבח אותו על המושלמות שיש 

להבדיל בין הקודש ובין החול, לו, כך 
נראה את הטוב של השם  אנחנוכש

בכל שניה, אנחנו נתחיל ויתברך בכל רגע 

וזה  ,רק להשיר ולשבח את השם יתברך
שלנו, נראה את כל האמיתי יהיה התענוג 

כל יום נשבח שברא השם והעולמות 

כך יכול להיות גם אותו ונפאר אותו, 
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אומר רבי נחמן בחיי היום יום שלנו, 
את הטוב שבצרה, כשאדם רואה  ,הקדוש

ראה אבתוך הצרה אני חושב לעצמו '

ובכך , 'אותך השם יתברך כמה אתה טוב
הוא מושך לעצמו הצלה והשם יתברך 

 אותך מאותה צרה'. אציאומר 'אני או

 

חייב הוא האדם  -ה -כל הנשמה תהלל י
 יו בכל רגעקולהודות ולשבח לאל

שרפתי את ביתי הגליתי אתכם בין "
אמרו  ,כך אמר הקב"ה ליחזקאל ",העמים

, וחזר בו 'השם אנחנו מודים לך'לו 

רוץ אאני 'הקב"ה, רבי אלימלך היה אומר 
מה  ץ,תרו אמרו לו למה ',נםילגיה

כי ענה הם הרב, '? ה ללכת לשםהשמח

רוצה אם השם  ,שמח את השםאאני בכך 
, לשם רוץאנם אני יהיהיה בגאבזה שאני 

חייב הוא ")קהלת ה( וכותב האבן עזרא 

יו בכל רגע, קוהאדם להודות ולשבח לאל
אם יש  ,"כי חסדו עמו בכל חלקי הרגע

מה יעשה  ,רגע פנוי בחייםלאדם איזה 
  .תודהושוב פעם תודה שיגיד  ?בו

הרב ' ,בן ישיבה אמר ליאחד אברך 

מה אני  ,כח ללמודאין לי לפעמים 
תגיד תודה לך ותשב 'אמרתי לו  ',עשה?א

השם יתברך שיש לי אבא ואמא ושאני 

, בעיניינמצא פה בישיבה, ושאני רואה 
תודה לך השם שאכלתי היום גבינה 

חובה על בעצם , וזה 'היה טעים ,צהובה

וכך שואל גע להודות להשם, האדם בכל ר
בתפילת שחרית למה  ,החתם סופר

חוזרים פעמיים על הפסוק "כל הנשמה 

כל נשימה על כי  ,תהלל יה הללויה"
, להשםלהודות האדם צריך ונשימה 

מודה על זה הוא ובנשימה הבאה 

וזה מה  ,ולבנשימה הקודמת הודה ש
חייב " שאמר האבן עזרא )הובא לעיל(

יו בכל וקולשבח לאלהוא האדם להודות 

רגע, כי חסדו עמו בכל חלקי הרגע, 
לא צריך  ,"שיחיינו ויתענג בהרגשו

, וכי רבותינו אמרו להודות לך כי צריך

להודות את הצורך מהלב מרגיש אלא 
  .להשם

לעולם יסדר אדם שבחו של הקב"ה ואחר 
 ההודיה מועילה לתפילה -  כך יתפלל

להשם על מי שלא מודה שרבי נתן אומר 
הלב נאטם לו  ,מה שעבר עליו באותו יום

וזה מה  ,והוא לא יכול להתפלל להשם

)ברכות שאמרו רבותינו בפשטות בגמרא 
לעולם יסדר אדם שבחו של "ל"ב.( 

רבי נתן כותב  ,"הקב"ה ואחר כך יתפלל

לא בא אדם אם שבליקוטי הלכות 
בסך ח "לתפילה ומודה להשם על הדו

, ועל ולאשתשהשוטר נתן  יםאלף שקל

זה שהיום הילד הרביץ בתלמוד תורה, 
להשם לא יכול להתפלל אם כן היום הוא 

 ליקוטי הלכות/הרב ) וכך כותביתברך, 
 :ד/ אות ד( כלאי בהמה יורה דעה/

יֹות מֹוֶדה " ִריִכין ִלהְּ ינּו ַז"ל ֶשצְּ רּו ַרבֹותֵּ ָאמְּ

ין  ֶשאֵּ ַהָבא, ִכי כְּ ש ַעל לְּ ַבקֵּ ַעל ֶהָעָבר ּומְּ
רֹותֹו  ֹאד ִלקְּ מֹוִדים ַעל ֶהָעָבר ָקֶשה מְּ

ִרבּוי  ם מֵּ ַאטֵּ ב ֶשִנתְּ ָבַרְך ִמֹגֶדל ֹאֶטם ַהלֵּ ִיתְּ

שלו הופל לאטום, אדם ", הלב ַהָצרֹות
לא יכול להתרגש מהשם, שלא מודה כבר 

דה לו, כשיולהתרגש מהשם? יוכל מתי 
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, ואז 'אני מודה לך השם שהכל לטובתי'
הרב בליקוטי הלכות  ממשיךהלב נפתח, 

ש ִשיָחתֹו ")שם(  ָפרֵּ בֹואֹו לְּ ָכל ַפַעם בְּ ֶשבְּ

יֶזה ָדָבר  אֵּ ב לְּ ָקרֵּ ִהתְּ ָבַרְך אֹו לְּ י ה' ִיתְּ נֵּ ִלפְּ
ֻדָשה ִכיר  ,ֶשִבקְּ מֹו ִר ליַזְּ בּוי ַהטֹובֹות יַעצְּ

עֹודֹו  ָבַרְך ִעּמֹו מֵּ ַהֲחָסִדים ֶשָעָשה ה' ִיתְּ וְּ

ַעל ,ַהֶזהַעד ַהּיֹום  י-וְּ דֵּ ָבבֹו -יְּ ק לְּ ַחזֵּ ֶזה ִיתְּ
ִפָלתֹו ַגם ַעָתה ַמע תְּ ֹטַח ַבה' ֶשִּישְּ ַעל ,ִלבְּ -וְּ

י דֵּ ש -יְּ ָפרֵּ ָבַרְך ּולְּ ָליו ִיתְּ ב אֵּ ָקרֵּ ִהתְּ ֶזה יּוַכל לְּ

ָפָניו ִשיָחתֹו ָכָראּוי ַבח , לְּ ָך ֶאזְּ ִחיַנת לְּ ֶזה בְּ וְּ
ָרא ם ה' ֶאקְּ שֵּ בדרך כלל  ",ֶזַבח תֹוָדה ּובְּ

 ,אכלתי אותה'העם אומר לשון כאדם 

צריך שידע שככה , 'היוםהיה לי איזה יום 
יכול להתפלל להשם, לכן אנחנו הוא לא 

את הזמירות והכל מקדימים לתפילה 

אחרי ורק , 'אני מודה לך השםבגדר '
לך כל כך הרבה אז "השם שפתי שמודים 

כל רגע אנחנו צריכים להודות ב ,תפתח"

צּוִרים "רגע זה  להשם, כל חֹוַבת ָכל ַהיְּ
ָפֶניָך ר .. לְּ ָפאֵּ ַח לְּ ַשבֵּ ל לְּ ַהלֵּ הֹודֹות לְּ לְּ

ם רֹומֵּ  ת)שמוהרמב"ן ", לכן כותב וכו' לְּ

וכוונת בתי הכנסיות וזכות תפלת "י"ג( 
הרבים זהו שיהיה לבני אדם מקום 

תודה 'להגיד  ,"יתקבצו ויודו לאל שבראם

א , וההודאה זה ל'לך השם שבראת אותי
חסידות, אלא חיוב גמור למענו  ועוד איז

 נו.אנבר

ני ושם דרך אראנו בישע נזובח תודה יכבד
 המודה סולל לעצמו דרך – אלוקים

תמיד ו ,תמיד להגיד 'מזמור לתודה'

רבי מסופר על להודות להשם יתברך, 
היה צריך ההונגרי הקיסר ש ,עקיבא איגר

רבי עקיבא איגר הלך  ,לצאת למלחמה

כתוב אצלנו הרב: אמר לו ו ,לברך אותו
ני ושם דרך נבתהלים 'זובח תודה יכבד

ע דתהרב: אמר לו  ,אראנו בישע אלוקים'

על עולם שאתה תודה לבורא כלך 
הדברים שהוא עשה לך אתה מכין דרך 

לעבודת השם, אתה סולל את הדרך, אם 

אתה תודה להשם יתברך על הטוב שהוא 
ך במלכות שלך אתה תראה איך עשה ל

יד רק טוב, ואז יהיה להשם מיהיה לך ת

אם הרב  .מסלול להושיע אותךיתברך 
אמר כך לקיסר גוי, אנחנו על אחת כמה 

שאדם מודה כאם כן נמצא, וכמה, 

אבל להקב"ה הוא סולל דרך להשם, 
כמו שאומר רבי יהודה הלוי "דרך לצערנו 

בני האדם לכסות את הטובות ולגלות 

את הדברים הטובים לצערנו  ,הרעות"
, אבל אם אדם לא לרוב אנחנו לא רואים

ליון ייש לי מוחושב 'נופל ביצר הרע, 

הוא שידע לו שכאשר , 'דברים טובים
סולל הוא הולך תמיד עם הודאה להשם 

  .טובותועוד עוד לו דרך להשם לעשות 

בשעת הירידה והנפילה צריך להודות ואז 
 ליה גדולה תתהפך לו הירידה לע

"כי בשעת הירידה עוד לכן אומר רבי נתן 

והנפילה צריך להודות ואז שהוא חזק 

 ,בזה תתהפך לו הירידה לעליה גדולה"
 ,גם בגשמיותונופל גם ברוחניות אדם שכ

אני מודה 'להקב"ה, ברגעים אלו שיודה 

, גם כשלא הולך לך השם יתברך על הכל
יוצא שמודים , החיד"אוכך אומר , לי'

כנגד מאה ברכות, כי כל  ,גימטריא מאה

הברכות זה כדי לשבח ולהודות להשם 
על התפוח שאכלתי תודה רבה 'יתברך, 
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, מקטן ועד גדול על הכל ',לך השם יתברך
מאה ומברך  ,שאדם באמת מודה מהלבוכ

הוא מקיים את דברי , בכוונה םיובברכות 

בשעת הירידה הבעיה שאפילו רבי נתן 
להשם, והירידה תיהפך מודה והצרה 

להקב"ה כשהאדם הודה לעליה גדולה, כי 

בחינת שעשוע עולם הבא, הפך לעל זה, 
לכן גם בתוך הצרה עצמה ו, הדיןאת  ךהפ

אם אדם יתבונן יש כמה הרחבות, תמיד 

ו ם עשה להשוטובות כמה הרחבות יראה 
סתכל על זה רק צריך שי, בתוך הצרה

באמת, וצריך להודות על כל זה להשם 

ואז מתגלה אחדותו הפשוט  ,יתברך מאוד
שאדם מגלה את הטוב של השם כיתברך, 

, ואז ההוא זוכה שהכל מתהפך עליו לטוב

את הדין ואת  והשם ממתיק מעלי
להודות לא צריך להזהר שהיסורים, אבל 

אשתו מצד אחד אך לחשוב על להשם 

השם אני 'מחשבות רעות, אלא וכדומה 
מיד בלב שלם' ובכך מודה לך באמת 

ראה האדם י הצרה או המריבה,תיגמר 

כאן הרב שאמר וזה מה  ,שהכל יסתדר
בחינת חנוכה שזה בליקוטי מוהר"ן, ש

 בחינת הלל והודאה.הם שמונה ימים, 

 !חיזוק מרתקים סיפורי –שליט"א  הרב מורנו של משולחנו

 היתה גאולה שלמהובוודאי היו מתבטלות הצרות  -בהודאה כשיתחזקו א[ 
להביא את הבטחת רבי נתן  ים אנומוכרחבהקשר לדברי הרב בנושא הודאה, נ.ב. 

 ליקוטי הלכות/) אדם שתמיד הולך עם הודאה להשם יתברך וזה לשונוהמברסלב על 
 :ד/ אות י"ד( פריקה וטעינה חושן משפט/

ָבַרְך " ַהֲאִמין ָתִמיד ַבה' ִיתְּ ֶדֶרְך ֶזה לְּ ְך בְּ ילֵּ י ֱאֶמת לֵּ קֹול ַהַצִדיקֵּ ִעים לְּ ִאם ָהיּו ַהֹכל שֹומְּ
ָבַרְך הֹוָדיָה ָתִמיד ַלה' ִיתְּ ן ֶשַבח וְּ ִלתֵּ טֹוָבה וְּ ל ָדָבר ... ֶשַהֹכל לְּ מֹו ֶשָכתּוב, ַבה' ֲאַהלֵּ כְּ

אֹלִקים אֲ  ָתה בֵּ ָבר ָהיְּ י ּוכְּ רֵּ ַגמְּ ָכל ַהָגלֻּיֹות לְּ ִלים ָכל ַהָצרֹות וְּ ַבטְּ ַוַדאי ָהיּו ִמתְּ ל ָדָבר, בְּ ַהלֵּ

לֵָּמה ֻאָלה שְּ שפעם  ,סיפר תלמיד של הרב שליט"א, והסיפורים בזה רבים כחול הים ,"גְּ
 ,משך כמה שעותבונתקע בשעת לילה מאוחרת לבד  ,טרמפלעלות על היה צריך 

להיכן רכב ולקח אותו בדיוק בלבד, מיד הגיע שאמר 'מזמור לתודה' פעם אחת וכ
   היה צריך.ש
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 השיעור השבועי כאייל תערוג
  שליט"א אייל עמרמיהרב  הגאון הגדולועט"ר מו"ר מפי 

 גליון זה מוקדש לרפואתו השלמה של מו"ר ועטרת ראשנו
 ובעולם תורה בארץמגדולי מזכי הרבים בדורנו, מקים עולה של 

 אייל עמרמי שליט"א מורנו ורבינו הרב
יתברך כל  ה'יתברך ירפאהו רפואה שלמה ויקיים אותו בבריאות איתנה ונהורא מעליא, וימלא  ה'ש

 משאלות ליבו לטובה לעבודתו יתברך
 

 באנו בזאת לשגר ברכה והצלחה 
ליקר והנעלה איש חיל סוף אין עד והכרת הטוב 

רב פעלים מקבציאל שמקבץ תרומות ומחלק 
ומפזר גליונות 'כאייל תערוג' הקדושים בכל רחבי 

 הארץ ללא תמורה כלל, 
 ירון אהרן עיני הי"ו ר' 

יזכהו הקב"ה לפרנסה בנחת ובשפע לבנים זכרים 
הפצת  ללעבודתו יתברך וזכות זיכוי הרבים ש

 ביתו  הגליון תעמוד לזכותו ולכל בני

 התודה והברכה
  לר' נפתלי ניסים הי"ו

אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת ועריכת 
 של  השיעור השבועי מתוך שיחותיו

 .מו"ר הרב שליט"א
שיזכה להמשיך  שמיםיהי רצון מלפני אבינו שב

להגדיל תורה ולהאדירה ויעמיד דורות ישרים 
ומבורכים ותהי הברכה מצויה בביתו כל הימים 

 אכי"ר
 

 העלון מוקדש
 אה שלמה של  הרב הצדיק רבי שלום ארוש בן ימנה שליט"לרפואהעלון מוקדש 

 

האדמו"ר יאשיהו יוסף פינטו בן הרבנית זהרי, יוסף בן יוכבד, מרדכי בן יאקוט, בנימין בן  לרפואת
נתן  ,ראובן בן שרה, ניסים בן סוליקהבן פורטונה, עמרם מסעוד בן לאה,  מרים, גילאור בן אתל אסתר, סאסי

 משה יעקב בן רוחמה ציפורה, ראובן בן שרה, אלון שקד בן חממה, קלימו בן ש'רונה אליה בן נטלי ביתיה,
אסתר חיים בת רחל בת מדלן, , ירון בן תקוה, ירדן בן סימההתינוק , חביב בן שמחהלרפואת הגוף והנפש, 

, יפה חיה בת חנה, מרסל בת דיאמנטה, ולייט’מלכה בת ג, ל בת סימה יוכבדית ציון אביג, שרה בת לולו, ברהש
לילך בת רחל  הלא, אנג'ל בת חביבה, גילה בת זוהרהלאה בת מזל, רחל בת מרים מירה, איילת בת חבובה, 

, עמי בת חנה, שלי רחל בת מזלמזל בת רחל, נעמה נ, לינוי אודליה בת נורית, אילנה חתון בת מלכה, חנה
 סיוון שרה בת אסתר, אסתר בת עליזה, תמר בת מימה

אורן בן שולמית, מרדכי אוחיון, מיכאל בן  ,לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו להצלחת
, יעקב בן רחל לשלום בית ופרנסה טובה, תאיר בן שרון בן רבקהמרים, יוסף בן שושנה, משפחת סעדה, 

אלרועי , דוד דודו בן רחל חלילזיווג הגון,  אלעזר מאיר בן ציפורה, ניסים בן מריםציפורה, נדב בן אסתר, 
ישראל אייל בן דליה לזיווג הגון, , יעקב אוחנה בן תמר, שרה חזרה בתשובהישראל בן דניאלה , יצחק בן מזל

שירי דנה ומיכל בנות אסתר , מור מרים בת אביבית, יהודה ודליה זוהר, אליהו חזן בן אילנהניאלה שרה, דבן 
ס אזולאי יהודה ואירי, מזל בת אסתר, אילנה בת אסתרה לזיווג הגון, לאה בת ציפור, לתשובה שלמה וזווג הגון

 ,ציון בן מרסל וגיטל בת סיגליתלזרע קודש,  רחל שרה בת רוחמהלזרע קודש,  לילך בת רוחמה, ובני ביתם
 .גילי בת אווה, טליה בת אילנית מרים, זניבת דמרים אילנית , שילת בת מזל, אבי ואסתי ובר דוד מלכה

, אברהם מצליח בן פרטונהשמעון פישל בן בקה אתי, שלום ברזני בן חנה, דוד בן מקנין,  לעילוי נשמת
 , דניאל בן חסיבה, אברהם בן מזל, יהושע בן איז'ה, נפתלי בן חבובה,חיים בן קדןאליהו חי בן רג'ינה, סלומון 

יצחק בן  ,רפאל בן סימהשחר  ,חיים בן ליליאן ,משה בן שלביה , יצחק בן עליה, דוד בן עליה,עזיז בן שוקת
משה  ,עמוס בן רחל ,יגאל בן רחל ,משה בן גיטה ,אברהם בן ש'רונה, מרדכי בן רחל ,רפאל בן עליזה ,עליזה

בנימין , וידל יפרח בן רחל, ונתן שמעון בן אליס, ירבי דוד מחלוף ,יוסף ג'וילי בן שמחה ,זנזורי בן מנטנה
מאיר בן , יצחק בן ציפורה, שלמה בן לאה, שלמה ראובן בן ירוחם, שלום בן שרה, יחזקאל הלוי בן אסתר

יוסף לוגסי בן , מוריס משה בן אסתר, אליהו לוגסי בן אסתר, חביב לוגסי בן אסתר, יצחק בן אבנר, צ׳חלה
שרה בת , שמעון בן מזל, ישראל מלכה בן חוה אביבה, שלום אזולאי בן מינה, מרדכי אליהו בן אסתר, אסתר

סילביה , אסתר בת חסיבה, פוחה בת שמחהאפרת בת מרים, אסתר בת אביגיל, זוהרה בת שרה,  פאני, רחל
ציפורה בת , אסתר גואטה בת מארי, רחל בת פלורין, מזל בת רבקה, חנה בת לאהז"ל,  סולטנה בת אסתר

 ת.נ.צ.ב.ה וסף ואיזה אוחנונהי, אורלי סבטלנה בצרה, חדווה אזולאי בת אסתר, יוכבד
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 שיעוריו הקרובים של מו"ר 

   שליט"א  אייל עמרמי הרב

  ברחבי הארץ

 

 להזמנת הרב 

 לשיעורים ולכנסים
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