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נא לשמור על קדושת הגליון

עלון התחזקות חודשי בענייני השבח וההודאה לבורא עולם

ה

להודות על ארץ ישראל

גורם לצרות שסבלו עם ישראל בכל הדורות הוא חטא המרגלים .כמאמר רבותינו (תענית כט ,א)
"הם בכו בכיה של חנם ואני אקבע להם בכיה לדורות".
נתבונן מה היה שורש חטאם ,ומה עלינו לתקן?
מהי מצוות ה'עשה' ,שאדם מקיים הכי הרבה פעמים? (רמז :מצווה שלא חשבנו עליה ,מסתמא,
אפילו פעם אחת) .כתב בספר חרדים (וגם בשל"ה בשער האותיות)" :מצוות ישיבת ארץ ישראל -
כל עת ורגע שהאדם בארץ ישראל הוא מקיים המצוה זו" .כל רגע שאנו נמצאים בארץ ישראל,
אנו מקימים מצוות עשה גדולה עד מאוד כמובא בספרי (דברים ראה ,פ)" :מעשה ברבי אלעזר בן
שמוע ורבי יוחנן הסנדלר שהיו הולכים לנציבים אצל רבי יהודה בן בתירה ללמוד ממנו תורה והגיעו
לציידן וזכרו את ארץ ישראל .זקפו עיניהם וזלגו דמעותיהם וקרעו בגדיהם וקראו את המקרא הזה
(דברים יא ,לא) 'וירשתם אותה וישבתם בה ושמרת לעשות את כל החוקים האלה' ,אמרו ,ישיבת
ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה ,חזרו ובאו להם לארץ ישראל".
האם מצווה זו מתקיימת ללא כל מעשה מצידנו? ממשיך החרדים וכותב" :וידוע שעיקר שכר המצוה
על השמחה גדולה בה ,כדכתיב' :תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה' ,אם כן צריך היושב
בארץ ישראל להיות שמח תדיר במצוה התדירה באהבתו אותה".
בשביל לקיים כראוי את מצוות ישוב הארץ צריך להודות לה' על הזכות שזכינו לקבל מתנה טובה
זו .ההודיה כראוי תביא את האדם לשמחה במצוה זו( .ע"ש בספר החרדים ,שמספר שמנהגם היה
להתכנס מידי ערב ר''ח
על ציון רבי יהודה בר
אלעאי ,ולשורר בשמחה
רבה שירי ידידות על ארץ
ישראל).
כתב הגר''ח שמואלביץ
זצ"ל :מי שלא מודה
ומכיר במעלת ארץ
ישראל לא זוכה להרגיש
את קדושתה והשפעתה.
(שיחות מוסר דברים
תשל'ג).
לאחר שהאדם אוכל
יהושוע ויסמן
ושבע ,התורה מצווה
להודות לה' על ארץ
ָתן ָל ְך" .כתב הרב
ׁשר נ ַ
יך ַעל ָה ָא ֶרץ ַה ּט ָֹבה ֲא ֶ
ׂ ָב ְע ָּת ו ֵּב ַר ְכ ָּת ֶאת ה' ֱאל ֶֹק ָ
ְא ַכ ְל ָּת ְו ָש
ישראל ,ככתוב "ו ָ
הומינר זצ''ל בספר "עולת תמיד"" :חיוב גמור עלינו להודות לה' ,על שהנחיל לנו באהבתו ארץ
חמדה זו לנחלה וירושה עולמית ,לקיים בכל עת ורגע מצות 'עשה' גדולה של ישיבת ארץ ישראל,
ויגיל וישמח מאוד במצוותו התדירה הזו ".גם כל מטרתם של הביכורים היא להודות לה' על ארץ
ׁשר נִ ְׁש ַּבע
אתי ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶ
יך ִּכי ָב ִ
ַד ִּתי ַה ּיוֹם ַלה' ֱאל ֶֹק ָ
ְא ַמ ְר ָּת ֵא ָליו ִה ּג ְ
את ֶאל ַה ּכ ֵֹהן...ו ָ
ישראל ככתוב "ו ָּב ָ
ה' ַל ֲאב ֵֹתינ ּו ָל ֶתת ָלנוּ" (דברים כו ג) .מובא בספרים ,כי מצות הביכורים היא תיקון לחטא המרגלים:
חטא המרגלים היה "וימאסו בארץ חמדה" (תהלים קו ,כד)  -והביכורים מהווים ביטוי להכרת הטוב
על ארץ ישראל.
זכותנו להיגאל תלויה בתיקון חטא המרגלים .כך כותב הכוזרי (מאמר ה)" :הגאולה תלויה באהבה
ָה ִּכי ָבא מו ֵֹעד'
'א ָּתה ָתקוּם ְּת ַר ֵחם ִצ ּיוֹן ִּכי ֵעת ְל ֶחנְ נ ּ
לארץ ישראל ,כמו שכתוב (תהלים קב ,יד-טו) ַ
ֲפ ָר ּה ְיחֹנֵנוּ'  -רוצה לומר כי ירושלים תבנה
ְאת ע ָ
ֶיה ו ֶ
יך ֶאת ֲא ָבנ ָ
ֲב ֶד ָ
(מתי זה יהיה) ִּכי ָרצ ּו (אהבו) ע ָ
כשיכספו בני ישראל לה (לארץ ישראל) תכלית הכוסף עד שיחוננו אבניה ועפרה".
יהי רצון שנזכה להכיר באהבתו של הקב"ה אלינו בנתינתו לנו ארץ חמדה ,ולהודות לה' עליה בכל
יום בהתלהבות ובשמחה .בכך נזכה בע"ה שתמשיך הארה זו יותר ויותר עד הגאולה השלימה בב"א.
על הזדמנויות נוספות נפלאות שיש לנו במהלך החיים להודות על ארץ ישראל ולהפוך את
חיי היום יום לקדושים ומרוממים ,ניתן לשמוע ב"קול תודה"03-6171190/1/202-207 :

וורט של הודיה

רעיונות כיצד להודות
איך להודות על הצרות?

ר

אינו ולמדנו עד כמה חשובה ומסוגלת היא ההודאה להשם
בעת הצרה ,אמנם כיצד אפשר באמת להודות על הצרות? נשמע
קשה? בלתי אפשרי?
הנה כאן לפנינו כמה רעיונות מעשיים ,שהמה למעשה דרכים
להתבוננות במעלותיהם ובתוצאותיהם המבורכות של היסורים.
• להודות לה' ,על כך שהיסורים האלו גרמו לי להתקרב אליו ית';
להודות על שהיסורים הללו חדשו את הקשר שלי אל הבורא ית'.
• להודות להשם ,שבזכות היסורים ,הנני מוכרח להרים עיניי להשם
יתברך( .ולא עוד ,אלא פעמים רבות היסורים כל כך "תוקפניים"
עד שאם אסיח דעתי מהבטחון והאמונה בו ית' ,מיד ארגיש שאני
נופל ולא מחזיק מעמד .אודה להשם על שזכיתי למצב בו אני
צריך להתמיד את התקוה והתלות שלי ברבונו של עולם ,יומם
ולילה).
• להודות להשם ,על כמה שהתעליתי בתיקון מידותיי בעקבות
היסורים :למדתי להיות סבלן ,להיות עניו עם לב נשבר ,למדתי
להרגיש את כאב הזולת ,משום שהרגשתי זאת על עצמי .למדתי
לרחם על הבריות.
• להודות להשם ,שבזכות היסורים האלו למדתי להתבונן יותר על
תכליתי ועל מה באמת חשוב כאן בעולם הזה ,למדתי להתמודד
ולעבוד את השם גם במצבים פחות נוחים ונעימים.
• להודות להשם ,על שלמדתי להבין ,שאין ביכולתו של האדם
לעשות מאומה ,ואין כלל 'כוחי ועוצם ידי' ,אלא הכל בגזרת
עליון( .ובעיקר אם מדובר בנסיון ברפואה ,חס ושלום ,להודות
על שלמדתי כמה חשובה היא התפילה להשם ,וכמה שרק היא
מועילה).
• להודות להשם ,כי בזכות היסורים האלו גיליתי יותר את פנימיותי
האמיתית ומצאתי בעצמי כוחות חדשים שלא הייתי מודע לקיומם.
• להודות להשם ,על כי בזכות היסורים האלו אני זוכה לרכוש
כלים כיצד לעזור לאנשים הסובלים ממצבים דומים.
• להודות להשם ,אף על פי שאיני מבין ואיני רואה את הטוב ,כי
בטוח מה שעושה השם זה לטובתי הנצחית.
• להודות להשם ,על כי ודאי השם רוצה לרומם ולהעלות אותי
במדרגה רוחנית ע"י שהוא ית' בוחן ומנסה אותי.
• להודות לה' ,על כך שהיסורים מכפרים לי על עוונותיי ומתקנים
את נשמתי.
• להודות לה' ,על כי היסורים שקיבלתי ודאי מתאימים לי בדיוק,
והינם שקולים ומדודים בצדק וביושר .להודות לו ית' על כי ודאי
חנן אותי גם בכלים המתאימים לסבול את מכאוביי ולהוושע מהם.
• להודות לה' ,על שאני סובל יסורים בעולם הזה ,כי יסורים
מועטים בעולם הזה מונעים יסורים רבים בעולם הבא.
• להודות לה' ,על היסורים ,כי הם מעידים שאני בן אהוב וחביב
להקב"ה ,והוא ית' רוצה לקרב אותי אליו.
• וטוב וראוי שכל אחד יוסיף ויפרט בלשונו את כל ההטבות
וההרחבות הפרטיות שהוא זוכה למצוא בתוך הצרה.
מעובד ע"פ הספר "נר לרגלי" הרב לוגאסי שליט"א

כתב בפירוש ה"לב טוב" על "חובות הלבבות" (שער חשבון הנפש פ"ה):
"...כאשר תעשה חשבון מדויק תראה ,שאפילו אם מעשיך הטובים יהיו רבים פי כמה מכל המעשים הטובים
של כל בני האדם שישנם בעולם ,לא יספיקו כולם כדי לשלם לה' אפילו עבור הטובה הכי קטנה שהוא עשה לך".

מ

ירידה לצורך הודיה
משל

עשה בעשיר אחד ,שגידל יתום בן חמש שנים בביתו ,והתנהג אליו כאחד
מבניו :האכיל אותו ,הלביש אותו ודאג לו לכל צרכיו .עד שהגיע הילד לגיל  20שנה.
והנה יום אחד ,בעת שיושבים העשיר ,אשתו ,והבן היתום סביב שולחן האוכל
המפואר והגדוש בכל טוב – נשמעת דפיקה בדלת .היה זה אדם עני מרוד ומחוסר
כל שביקש נדבה .העשיר ריחם עליו ,והוציא מכיסו מאה זהובים .נבהל העני
מגודל הנדבה ,שהרי לא חשב ולא דמיין מתנה מפוארת שכזו .לכל היותר ציפה
לזהוב אחד ותו לא .על כן בראותו את הצדקה העצומה והנדיבה ,פתח פיו והחל
לברך את העשיר ואת בני ביתו בברכות עצומות ,ולא הניח פסוק של ברכה בתורה
שלא בירכם בו .גם כשיצא מבית העשיר לא הפסיק לשבח ,לפאר ולרומם את
אותו העשיר ,ובצאתו החוצה לרשות הרבים מילא פיו ברכות ותשבחות.
ראתה זאת אשתו של העשיר ,נשתוממה על המראה ,ופנתה אל בעלה:
"מפליא מאוד הדבר הזה .הלא העני הזה ,בעבור מאה הזהובים שנתת לו ,לא
הפסיק להודות ולברך אותך ,גם בצאתו החוצה לא פסק לברך ,ובלי ספק גם כל
הלילה יודה וישבח .לעומת זאת ,היתום הזה שגידלנו בתוך ביתנו קרוב לעשרים
שנה אוכל ושותה ולובש מלבושי כבוד כאחד מבנינו .כל כך הרבה פעמים הוצאנו
בעבורו הרבה יותר מאותם מאה הזהובים ,ועם כל זאת מעולם לא שמעתי שום
ברכה והודאה בעבור הטובה הגדולה שאנו מטיבים עמו דבר יום ביומו זה כל כך
הרבה שנים"...
צחק העשיר ואמר לאשתו" :כעת תראי בעינייך את התשובה למה ששאלת".
קרא העשיר ליתום שבביתו ,ואמר לו:
"עד עתה סבלתי אותך בביתי ,אך כעת לך לך לאן שתחפוץ ,ואין לך רשות להכנס
לביתי".
יצא היתום מבית העשיר ,והחל לשוטט בשווקים וברחובות .כשהגיע לפונדק אחד,
ישב על הקרקע אבל וחפוי ראש ,כי לא היה לו אפילו מחצלת לשכב עליה .לאחר
כמה שעות ,כשמילא אותו רעב גדול ,לא ידע כיצד ישביע את נפשו .עד שלבסוף
הביא עצמו לסחוב כמה משאות כבדים כדי להרוויח כמה פרוטות ,בהן קנה לחם
צר .נשבר היתום וליבו נפל בקרבו .מעולם לא ידע סבל וקושי שכזה.
ביום הרביעי שלח העשיר שליח לקרוא לו .אמר לו העשיר" :שוב לביתנו
כבראשונה" .שמח היתום שמחה גדולה ,ומיד פתח פיו לברך את העשיר ואת
אשתו ברכות מרובות .לעת ערב ,כשישב על שולחנם ,נזכר בכל המאורעות שעברו
עליו בימים האחרונים ,ועל כל כף וכף של תבשיל שהכניס לפיו -הוציא מפיו מאות
ברכות ותהילות לעשיר.
לחש העשיר לאשתו" :הנה נמצאה תשובה לתמיהתך .אותו העני שדפק על
דלתינו לא ציפה לקבל ממני יותר מזהוב אחד .הוא נבהל מפאת גודל המתנה,
שהיתה באורח פלא בעיניו ,ולכן פיו נמלא בשירות ובתהילות .אך היתום שלנו,
אשר מעודו קטן היה מתפרנס בביתנו – נדמה בעיניו כי טובתינו טבעית והכרחית
כי הורגל בכך .לא היה נראה לו הטובה כחידוש ,בכדי שיודה לנו ויברך אותנו.
אך אחרי שגירשתי אותו מביתינו ,וטעם הוא את מרירות הרעב וחסרון הפרנסה,
הרגיש שהוא ערום וחסר-כל .לכן כשחזרתי וקירבתי אותו הכיר בטובתי ,וידע שכל
הנאותיו בביתי הן בתורת חסד וצדקה .זוהי הסיבה לכך שעתה הוא מודה לנו על
כל הטובות ,וכן בכל עת שייזכר במחסור ובמרירות שחש כשיצא מביתנו – יוסיף
לתת לנו שבח ותהילה ולברך אותנו על הטובה.

להשי"ת על חסדו עמהם .אם לא היו מודים ,היה אז עליהם קטרוג גדול מלמעלה,
והיה מתעורר עליהם אף וחימה .לכן הגלה אותם ה' למצרים ,שם ירדו לשפל
המדרגה ,ומיררו את חייהם בחומר ובלבנים ובכל עבודה .ורק כאשר גאל אותם
הקב"ה ,שחררם מעול הגלות והנחילם ארץ חמדה וטובה – או אז הכירו ערך
הטובה שהיטיב להם ,והודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו.
מכאן נוכל ללמוד ,עד כמה ההודיה לה' חשובה ויקרה בעיניו ית' ,עד שהיא מהווה
את התכלית לכל סיבת הגלות .עד כמה עלינו לתת שבח והודאה להשי"ת ,ולברכו
תמיד על כל הטובות שעשה לנו ,ולא יידמו בעינינו לעולם כדבר רגיל וטבעי .יתרה
מכך ,נוכל לשאוב מכאן חיזוק נוסף לידע ולהבין ,כי יתכן כי כל סיבת גלותנו כעת,
זה אלפי שנים ,היא אך ורק לצורך זו התכלית :על מנת שנזכה להודות ולהלל
להשי"ת כראוי בגאולתנו העתידית .יהי רצון שנזכה לכך במהרה.

בתוך רבים אהללנו

במת הקוראים

לעלון המיוחד "קול תודה",
רציתי לפרסם סיפור ישועה משמח שחווינו לאחרונה:
בתנו ,שתחי' ,רכשה לאחרונה דירה .כמובן שהדבר הצריך לקיחת
משכנתא .למרות שלקחה יועץ משכנתאות ,הדברים התעכבו וכל
הזמן נוצרו קשיים חדשים.
והנה הגיע התאריך האחרון להעברת התשלום למוכר .המתח והלחץ
סביב הרקיעו שחקים.
לפתע ה' האיר בליבי רעיון מקורי :קיבלתי על עצמי לתרום תרומה
על סך חמישים שקלים להפצת התודה ,אם הכל יסתדר כשורה.
בדרך פלאית וממש ללא הסבר "טבעי" הגיוני  -עוד באותו היום
אושרה המשכנתא סופית.
ראינו עד כמה השי"ת אוהב את ההודיה ,ועוד יותר מכך  -הרגשנו עד
כמה חשובה לו ית' הפצת התודה והרחבתה למען יתגדל שמו ית'
בעולם ותמלא "הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים"...
תודה לה' על כל החסד שעשה ,עושה ויעשה עמנו.

מ.ה.

רשמו לנו רעיונות ,תגובות וסיפורי ישועות למדור זה לפקס:
 153-3674-1961או למייל הרשום מטה

חידּתֹודה
ָ

חידה בנושא ההודיה

מהו הדבר היחידי ,שהחיוב להודות עליו מפורש בתורה?
את המשל הזה הביא רבינו ה"בן איש-חי" זי"ע ,במטרה להסביר מדוע הקדים ה'
יתברך גלות ומרירות לישראל ,קודם שקיים הבטחתו להעניק להם ארץ זבת חלב
ודבש .רצה הקב"ה שיכירו ישראל את ערך הטובה שמיטיב עמהם ,ולא תהיה
בעיניהם כדבר מורגל וטבעי .אם היו ישראל פרים ורבים בארץ כנען ,והארץ היתה
מונחלת להם בנחת ,בעושר ובכבוד – לא היו מרגישים את ערכה ,ולא היו מודים

את

התשובות נא לשלוח למיילleolamodecha@gmail.com :
שרוצה להודות לה' על סיפור
מזמינים את כל מי
153-3674-1961
אואנולפקס:
יפה של השגחה פרטית ,ולפרסם נפלאותיו ברבים -
בנושא ההודיה
בין הפותרים נכונה יוגרלו
053-3122905
פרסים סבח:
להתקשר לרב
לנשים052-7120723 :

פרסומי ניסא

ניתן לקבל את העלון במייל

בשליחת בקשה ל:
LeolamOdecha@gmail.com
לקבלת העלון באנגלית

KolToda.Eng@gmail.com

היו שותפים להפצת
אור ההודיה!

ניתן לתרום לעלון ולהקדישו
לע"נ או לישועה ,כמו"כ ניתן
לתרום למנוי לזיכוי הרבים או
למנוי אישי בטל' הרשומים

ציורים :יהושע וייסמן 054-8441131

בקו הטלפון המחזק:

בקו הטלפון

העלון מוקדש:
מוקדש:
העלון

קבל/י על עצמך לפחות דקה אחת
"קול תודה" "קול תודה"  -לנשים
ביום של הודיה לה' !
התחזקות יומית ,מעל  500סיפורי-ישועות
תוכלו להאזין להתחזקות יומית ,הרצאות ,סיפורים,
מרתקים ,שירים ועוד ...בנושא ההודיה לה'
שירים ועוד ...בנושא ההודיה לה'
מסור/י שם לישועה וקבל/י שם נוסף
לקבלת מס' הטלפון של קול תודה-נשים
לתפילה .פרטים בארגון
ניתן לפנות לארגון
לגברים 050-4140506 :או ( 052-7125188בין  | )20:30-22:00לנשים 054-8440759 :או 052-7665443
ארגון "לעולם אודך" להפצת התודה:

03-6171190

לע"נ יצחק סעד בן אסתר
אסתר
יצחקבןסעד
לע"נ
ורדה-בןלישועה
יוסף חיים
לרפוא"ש
לחזרה בת
חנינה
עמ"י
חסיבה -לכל
בתשובה
לחזרה בתשובה לכל עמ"י
והודיה
מתוך שמחה
מתוך שמחה והודיה

