
לנו,  ניסים שה' עשה  ישראל הם מחמת  כל חגי 
ומודים  שמחים  חוגגים,  אנו  ניסים  אותם  ולזכר 

באותו מועד.

לנו  נתנו  וההודיה,  השמחה  מלבד  בחנוכה,  והנה 
חז''ל מצוה מאוד מעניינת: להשתדל מאוד לפרסם 

את נס פך השמן ברשות הרבים. 

הפונה  הבית  בפתח  הנרות  את  נדליק  כך  לשם 
לראותו  יוכל  שעובר-דרך  בגובה  הרבים,  לרשות 
מהקרקע(.  אמה  מכ'  ופחות  טפחים  מי'  )למעלה 
זמן ההדלקה הינו בשעות הערב, כך שהאור נראה 

למרחקים. 

צריך  החנוכה  בחג  דווקא  מדוע  השאלה  עולה 
לדאוג שכולם ידעו מהנס הגדול?

נח(  )מנח''ש  זצ''ל  אויערבך  זלמן  שלמה  ר'  הגאון 
מבאר: יש הבדל מהותי בין מצוות נרות חנוכה, לבין 
שאר המצוות שיש בחגי ישראל. סוכה, לולב, מצה 
וכד' נועדו רק להזכיר את הנס שהיה בימים ההם, 
לעומת זאת נרות החנוכה עיקר מצוותם לעורר את 
האדם להודות ולהלל, כמו שאומרים לאחר הדלקת 

הנרות “כדי להודות ולהלל”.

כיצד להודות? 

שחייבים  ארבעה  לגבי  בתהילים  ק"ז  בפרק  נאמר 
להודות: "יֹודּו ַלה' ַחְסּדוֹ ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם". 

שתי מצוות יש כאן: להודות לה' ולספר חסדיו, זוהי 
ִמַע  "ַלשְׁ בפסוק  נאמר  גם  כך  המושלמת.  ההודיה 
ז(.  כו,  )תהלים  יָך"  ִנְפְלאותֶֹ ל  כָּ ר  ּוְלַספֵּ ּתֹוָדה  קֹול  בְּ
מסביר המלבי''ם: "עיקר ההודאה היא מה שאוכל 
לספר נפלאותיך, שעל ידי כך יראו בני אדם גדולת 

ה'". 

כן אנו אומרים כל בוקר בתחילת התפילה "הֹודּו ַלה' 
ים ֲעִלילָֹתיו".  מוֹ הֹוִדיעּו ָבַעמִּ ִקְראּו ִבשְׁ

איך נודה לה'? על ידי שנקרא בשמו - נפרסם את 
שמו ונודיע בעמים עלילותיו. 

כך גם "מזמור לתודה" )תהילים, ק(, המזמור שבו 
ב"הריעו  פותח  חסדיו,  כל  על  לאלוקיו  מודה  אדם 

כל  לה'  "הריעו  עיקר התודה היא  כל הארץ".  לה' 
הארץ" - לדאוג שכל הארץ יריעו לה' על ידי פרסום 

שמו בסיפור הנס. 

לכן חג החנוכה שענינו הודיה לה' נתחייבנו בפרסום 

הנס יותר מכל החגים כולם.

להוציא כל נכסיו

יותר  עליהם  להוציא  צריך  אין  התורה  מצוות  בכל 
בנרות  או’’ח תרנ’’ו(.  שו’’ע  )עיין  מחמישית מנכסיו 
חנוכה הדין שונה: צריך להוציא כל מה שיש לו, כמו 
חנוכה  נר  "מצות  ד,יב(:  )חנוכה  הרמב’’ם  שכתב  
וצריך אדם להזהר בה  מצוה חביבה היא עד מאד 
לו  והודיה  הא-ל  בשבח  ולהוסיף  הנס  להודיע  כדי 
על הנסים שעשה לנו, אפילו אין לו מה יאכל אלא 
מן הצדקה שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן ונרות 

ומדליק". מה מיוחד במצווה זו?

קיום  בזה  יש  הנס  את  דכשמפרסם  בזה,  הביאור 
את  לרבים  מפרסם  כשהוא  ה’,  קידוש  מצוות  של 
בניסים  מצרותם  להושיעם  לבניו  עשה  שה’  הנס 
ונפלאות. כשם שבעבירת חילול ה’ חייב למסור כל 
ממונו שלא יחלל את שם ה’, כך גם במצווה שיש 
שמפרסמים  החנוכה  נרות  כמו  ה’  קידוש  בה 
את גבורת ה’, חייב האדם להוציא את כל ממונו 

לקדש את ה’.

פרשת ההודיה בתורה

פרשה נפלאה יש בתורה, בה מתואר כיצד נראית 
אליעזר  פרשת  מאדם,  הנדרשת  ההודיה  צורת 
לה’  ומודה  ליצחק,  שידוך  המחפש  אברהם  עבד 
את  התורה  שכתבה  )ממה  השידוך  מציאת  על 
חיוב  שיש  ללמדנו  שידוך,  לגבי  ההודיה  פרשת 
שהאריך  כמו  הנישואין,  בזמן  להודות  יש  גדול 

בחוברת "הקול החמישי"(. 

לאחר שארע נס לאליעזר עבד אברהם, ומיד בסמוך 
בהשתחוויה  לה’  הודה  רבקה,  נמצאה  לתפילתו 
על  ההודאה  שכן  בזה,  הסתפק  לא  אבל  ובברכה. 
אם  כי  קונו,  לבין  האדם  בין  שתיאמר  די  אין  הנס 
קז(  )תהלים  כפי שנאמר  ברוב עם  צריך לפרסמה 
בהודאה  להסתפק  אין  וכן  ָעם".  ְקַהל  בִּ "ִוירְֹממּוהּו 
כללית, אלא יש לפרט כל פרט ופרט בהשגחת ה', 
כהן  )לר''א  הקרבנות"  "עבודת  בספר  שכתב  כמו 
חתנו של החפץ חיים( שהמביא קורבן תודה "היה 
יכולתו"  כפי  הדיבור  בהרחבת  הצלתו  נס  מספר 
יו  ַמֲעשָׂ רּו  ִויַספְּ תֹוָדה  ִזְבֵחי  חּו  "ְוִיְזבְּ )שם(  ככתוב 

ִרנָּה".  בְּ

“ַוּיֹאֶמר  לכן, כשאליעזר מגיע לבית לבן הוא מודיע 
ר". עד עכשיו  בֵּ ָבָרי ַוּיֹאֶמר דַּ י דְּ ְרתִּ בַּ לֹא אַֹכל ַעד ִאם דִּ
לפני  יש  עכשיו  מההודיה,  אחד  חלק  רק  עשיתי 
בכל  'שיחו  של  השני  החלק  את  לקיים  הזדמנות 
את  עצומה  באריכות  מתאר  ואליעזר  נפלאותיו', 
נפלאות ה', כדי להלל ולשבח על כל פרט ופרט מן 

החסד שעשה עמו יוצר הכל. 

דבריו היוצאים מן הלב פעלו את פעולתם, ואפילו 
לבן הארמי ובתואל משתכנעים בנוכחות ה' בבריאה 

בס"ד

המשך בעמוד הבא

צריכה  השלהבת  רק  לא 
להכריז שבח והודיה לה', אלא 
גם אנו בעצמנו, נהיה 'חנוכיה 
מהלכת', נודה, נהלל ונפרסם 

את ניסי ה' תמיד.
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חנוכיה מהלכת

ווארט של הודיה
כתב הרה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין זי"ע בספרו "פוקד עקרים" )אות ד', דף כא(: "דעל כן קראתו כן )ליהודה( ועל 
שמו נקראו כן ישראל, דזה כל כוח ישראל הנבדלים מהעמים, שהם מכירים בכל דבר שהוא מהשם יתברך ומודים 

לו על זה".



הניסים"  "על  תפילת  מנוסח  ההודיה:  את  לפרט   .1
החסדים  פרטי  כל  את  לפרט  יש  שכשמודים  לומדים, 
ועל  הניסים,  "על  מלאה:  בהרחבה  עליהם  ולהודות 
ועל המלחמות"  ועל התשועות,  ועל הגבורות,  הפורקן, 
ביד  ורבים  חלשים,  ביד  גיבורים  "מסרת  ובהמשך: 
צדיקים,  ביד  ורשעים  טהורים,  ביד  וטמאים  מעטים, 

עוסקי  ביד  וזדים 
גם  )לכן  תורתך" 
'מודים'  ברכת 
'נודה'  וברכת 
הן  המזון,  בברכת 

הארוכות ביותר(. 

בהודיה:  לחדש   .2
להוסיף  יש  תמיד 
ועוד  עוד  ולחדש 
לשכוח  בלי  בהודיה, 
כל  על  להודות 
שקבלנו  החסדים 
לומדים  עכשיו.  עד 
מהלכות  זאת 

יום במספר הנרות על היום  חנוכה, שאנו מוסיפים כל 
הקודם, כדי להודות על החסד שהיה עד עכשיו יחד עם 

ההודיה הנוספת על מה שהתחדש היום.

3. לפרסם את ההודיה: לא מספיק להודות לה', אלא 
כדי  והישועות,  הניסים  את  לאחרים  לפרסם  צריך 
ה'. זאת הסיבה שחז"ל  יכירו בטוב הנפלא של  שכולם 
תקנו בחנוכה להדליק את הנרות בפתח הבית או בחלון 
הפונה לרשות הרבים, כדי שכל עוברי האורח יראו אותם 
כדי  הערב,  בשעות  נקבע  ההדלקה  זמן  גם  ויתרגשו. 
שהאור יראה למרחקים. כי הודאה מושלמת לה' היא על 
ידי פרסום חסדי ה' לאחרים, כדי שכמה שיותר אנשים 

יתחזקו ויגדלו בהכרתם בטוב ה'.

4. להודות גם על דברים שגרתיים: יש להודות לא רק 
לנו טבעיים  על הדברים שנראים  גם  הניסים, אלא  על 
מדוע  הידועה,  מהשאלה  לומדים  זאת  את  ורגילים. 
רק  היה  העל-טבעי  הנס  והרי  ימים  שמונה  מדליקים 
שבעה ימים? הסביר הסבא מקלם, שחז"ל באו ללמדנו 
הטבע  של  הנפלא  החסד  על  גם  לה'  להודות  שעלינו 

ששמן דולק ומאיר, שהקב"ה המציא בשבילנו.

של  מילים  אמירת  רק  אינה  הודיה  מהלב:  להודות   .5
תודה, אלא רגש פנימי של "הכרת הטוב". לחוש רגשי 
ואהבתו  לטובו  לב  שימת  מתוך  לנותן,  ואהבה  הערכה 
שהניעו את ההטבה. על כן תקנו בחנוכה לא רק להודות 
שמתוך  הגדול",  לשמך  ולהלל  "להודות  אלא  לה', 
לכן  המופלג.  טובו  על  השי"ת  את  להלל  נגיע  ההודיה 
להלל  הנרות  הדלקת  לאחר  ישראל  בית  כל  נוהגים 
ולשבח בפיוט 'מעוז צור', על כל הניסים שהיו מיציאת 

וכל אחד מוסיף כמנהגו  ועד הגאולה השלמה.  מצרים 
עוד ועוד שירים ותשבחות.  

6. המפתח לאהבת ה': הרמב''ם כתב )חנוכה ד',י"ב(: 
ביטוי  מאוד",  עד  היא  חביבה  מצוה  חנוכה  נר  "מצות 
הסיבה  אחרת.  מצווה  שום  על  כמוהו  מצאנו  שלא 
לכך היא, שהודיה לבבית לה' היא המפתח לאהבת ה' 
)המצווה הגדולה ביותר(. "בואו 
שעריו בתודה" - על ידי הודיה 
בטוב  ההכרה  שערי  נפתחים 
הנעלות  בדרגות  ועולים  ה' 
מי  ה'.  עבודת  של  ביותר 
שמודה באופן תדיר לה', יאהב 
את ה' בכל לב ובכל נפש ויחוש 
נחת  לו  לגרום  גדולה  שמחה 

רוח בכל הזדמנות אפשרית. 

החשיכה:  את  מאירה   7
קשיי  את  מאירה  ההודיה 
החיים, ממתיקה את החשיכה 
בחנוכה  כן  על  אותה.  ומאירה 
עם  הנרות  את  להעלות  תקנו 
החורף,  חודשי  של  והקרים  הארוכים  בלילות  חשכה, 
חיינו,  את  להאיר  ההודיה  של  כוחה  גדול  כי  ללמדנו: 
מגלות  ולהוציאנו  הקשיים  כל  על  להתגבר  מסייעת 

לגאולה.

חיים  לאדם  נותנת  ההודיה  ואושר:  שמחה  מביאה   .8
בגמ'  שנאמר  ממה  לומדים  כך  ומאושרים.  שמחים 
)שבת כ"א ע"ב( שימי החנוכה הם "ימים טובים בהלל 
והלל",  שמחה  "ימי  שהם  כתוב  ברמב''ם  ובהודאה", 
שעל ידי ההלל וההודאה ימינו יהפכו להיות ימים טובים 

שמחים ומאושרים. 

לנשמה,  נפלא  עונג  היא  ההודיה  הנשמה:  תענוג   .9
לומדים  כך  הבא.  העולם  של  הנכסף  ה'  נועם  מעין 
לענג  חכמים  תקנו  שבפורים  מה  שלעומת  מחנוכה, 
ישראל,  של  גופיהם  על  אז  שגזרו  מה  כנגד  הגוף  את 
בחנוכה, שגזרו גזרות על נשמתם, שלא אפשרו לקיים 
את התורה והמצוות, תקנו "יום טוב" של עונג לנשמה – 

להודות ולהלל לשמו הגדול.

מכל  יותר  חשובה  ההודיה  לנצח:  נשארת  התודה   .10
התפילות ומכל העבודות. שכן אמרו חז"ל, שכל החגים 
יתבטלו לעתיד לבוא חוץ מחנוכה ופורים, כל הקרבנות 
חוץ  המזמורים  כל  וכן  תודה  מקרבן  חוץ  יתבטלו 

מ"מזמור לתודה".

מקורות והרחבה לדברים, ניתן לראות בחוברת 'ההודיה בחודשי 
השנה', מקבץ עלוני "קול תודה", חודשי כסלו תשע''ה-תשע''ז. 

להשיג בעמדות 'לעולם אודך' בעמ' האחרון.

חנוכה - מדריך ההודיה
10 דברים שאפשר ללמוד מחנוכה על ההודיה 

ר  בֵּ דַּ נּוַכל  לֹא  ָבר  ַהדָּ ָיָצא  "ֵמה'  ואומרים: 
ֵאֶליָך ַרע אוֹ טֹוב". 

בזכות אותו פרסום הנס זכה אליעזר וניצלו 
פ'  שמעוני  )ילקוט  במדרש  כמובא  חייו, 
"הניחו  ובמדרש אגדה(  חיי שרה רמז קט 
קערה לפניו וסם המוות בתוכה, ובא מלאך 

וסבב הקערה לבתואל ואכל ומת". 

מעשה  שאותו  כתב,  דוד"  "דרש  בספר 
שזיכה  זה  הוא  רבים  בפני  הודאה  של 
חסד,  ולתוספת  לנס  לזכות  אליעזר  את 
לו  שיעשו  הוא  ראוי  נס  על  המודה  שכן 
ערך   - יועץ"  ב"פלא  כמובא  ניסים.  עוד 
הילול: "ומכלל חסדי ה' ומשפטי ה' ישרים 
אותו  מברכים  שאנו  שמה  לב  משמחי 
עמנו  שעושה  הטובה  על  לשמו  ומהללים 
ומקבלין  למצוה  לנו  יחשוב  וה'  לו  יערב 
שנעשה  מי  שכל  שאמרו  עד  שכר  עליה 
לו נס ואומר שירה הנה שכרו שעושים לו 
'זובח תודה' וכו' 'אראנו  נס אחר, שנאמר 
לכן  מזה?  מתוק  חיך  היש  אלקים'.  בישע 
'הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו'". )אמרו 
מגיע  בתפילה  הניסים"  "על  רמז,  דרך 
לה'  שמודים  לאחר  שכן  "מודים",  אחרי 

רואים ניסים(.

הרבה  כך  כל  האריכה  שהתורה  וממה 
לפני  חביב  כמה  רואים,  אליעזר,  בסיפור 
הקב''ה שמספרים את חסדי ה' ונפלאותיו 
חז''ל  אמרו  זה  ועל  ובחביבות.  באריכות 
“יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של 
ושלושה  שנים  אליעזר  של  פרשתו  בנים. 
לשיחה  שכן  ושונה...”,  אומרה  הוא  דפים 
חביבות  יש  נפלאותיו'  בכל  'שיחו  של  זו 

מיוחדת לפני מי שאמר והיה העולם. 

זהו מה שאומר הרמב''ם: "מצות נר חנוכה 
מצוה חביבה היא עד מאוד", שכן לסיפור 
חסדי ה’ יש חביבות מיוחדת לפני הבורא 
מאוד  מאריכה  שהתורה  שרואים  כמו 

בפרשת אליעזר.

לא   – למעשה  חשובה  הלכה  מכאן  נלמד 
מכריזה  החנוכה  נרות  של  השלהבת  רק 
אלא  להשי"ת,  הודיה  ועדה  עם  קבל 
מהלכת,  חנוכיה  נהיה  בעצמנו,  אנו  גם 
ונשבח  ונהלל  תמיד,  ה'  ניסי  את  נפרסם 
נדמע ונתרגש, ונאמר בלב מאושר ושמח: 
ואת  אותי  ראו  מזמור",  בשיר  אגמור  "אז 
סיפורי, וחזו בנפלאות ה' יתברך, וכך נרבה 
כבוד שמים בפרסום הנס באריכות דברים. 

ממצוות החנוכה, שהוא חג שנתקן להודות ולהלל לשמו הגדול, 
ניתן ללמוד את החשיבות של ההודיה ואת הדרך להודות לה' בצורה מושלמת, 

וכן ללמוד יסודות חשובים בעבודת ההודיה

       קבל/' על עצמך בלי נדר להודות לה' לפחות דקה ביום, 
מסור/י שם לישועה וקבל/י שם אחר לתפילה.

להצטרפות:   לגברים  - 055-6708883  לנשים - 0773137119 (1)

הראשון:   מהעמוד  המשך 
"חנוכיה מהלכת"

כסלו התשע"ט | עמ' 2



שמח בחלקו

אם גם לכם יש סיפור ישועה 
בעקבות ההודיה לה' 

ואתם רוצים לפרסמו לזיכוי הרבים
בקו "קול תודה" - תוכלו להקליטו במס':

לגברים: 077-2519672
לנשים: 077-3137119

שלוחה 6 
ניתן גם לשלוח למייל:

@gmail.comKT6171190

רכשתי מוצר מסוים בחנות, וכאשר נכנסתי לחנות הסמוכה 
שכחתי   – כשיצאתי  לחנות.  מחוץ  השקית  את  הותרתי 
מהשקית, עליתי על האוטובוס ונסעתי לביתי. לפתע נזכרתי 
ירדתי מהאוטובוס  ברירה  בלית  היקרה!  ובתכולתה  בשקית 
יהיה  מחשבות:  חלפו  בראשי  הגדול.  בחום  רגלית  וצעדתי 
הבא,  לאוטובוס  ולהמתין  לתחנה  לשוב  מכן  לאחר  עלי 
נוסף משא כבד:  ויגע... אך במחשבתי  ואני עייף  וחם מאד! 
קודם  הייתי  בה  השניה  בחנות  שקרה  במה  נזכרתי פתאום 
לכן: מישהו בקש ממני שאעשה לו טובה מסוימת, ולבושתי – 
התעצלתי... לא טרחתי למען יהודי וכעת עלי לטרוח הרבה... 
ומי יודע בכלל, אם השקית מחכה לי ולא נגנבה או נעלמה... 
הודיה  והבטחתי  מחילה  בקשת  עם  לה'  תפילה  נשאתי 
ופרסום בקו. ב"ה שמע הקב"ה לתפילתי – השקית נמצאה, 

תשובתי התקבלה והמסר נקלט בליבי...

מלך אחד בנה ארמון נפלא, סביבו בוסתן גדול ורחב 
הפרחים  ערוגות  בין  בנחת  מפכים  מים  ומפלי  ידיים, 
הססגוניים המבשמים את האויר בניחוחם. ליד הארמון 

ולהביט  להלך  כל אדם  סלל שביל, שבו רשאי 
על הארמון המפואר.

שלט גדול הוצב בחזית הארמון, וכך היה כתוב 
השמח  האדם  עבור  מיועד  זה  "ארמון  שם: 

בחלקו".
והתפשטה  השמועה  יצאה  מהרה  חיש 
בממלכה, וניסו כולם לנחש מיהו האדם השמח 
הנפלא  הארמון  את  לקבל  שיזכה  בחלקו, 

במתנה.
בא  לא  איש  אך  בארמונו,  וחיכה  המלך  ישב 
להצהיר שעומד הוא בתנאי הסף, וזכאי להיות 
על  חלמו  רבים  כמובן,  הארמון.  של  בעליו 
לא  אחד  אף  אבל  בו,  לזכות  ונכספו  הארמון 
ראה את עצמו מתאים. אף אחד לא היה עשיר 

די הצורך, כדי לשמוח במה שיש לו...
יום אחד הגיע ממרחקים עשיר מופלג ביותר. הוא הביט 
טירה  יש  עצמו  לו  פניו.  על  עלה  וחיוך  בשלט,  לרגע 
נפלאה, עם אגם רוגע ושלל פרחים מרהיבי עין, אבל 

יותר... יהיה  ארמונו של המלך בכל זאת מפואר וגדול 
נחמד מאוד לזכות בו.

האיש  אני  מעלתו,  "הוד  המלך:  אל  ופנה  האיש  נכנס 
הראוי והמתאים לקבל את הארמון מאת המלך".

"ומדוע דווקא אתה?" הקשה המלך.
"יש לי עושר מופלג ובתים ונכסים, ומשום כך 
אני שמח. ומאחר שאני שמח, אני זכאי לקבל 

את ארמונו של המלך".
"אתה שמח?" השיב לו המלך, "אילו היית שמח 

בחלקך, לא היית נותן עיניך בארמון שלי..."
***

ראוי לכל אדם לשמוח במה שיש לו, בין מעט 
כל  על  העולם  לבורא  תודה  ולתת  הרבה,  ובין 
חסדיו וטובותיו. האדם העשיר באמת, הוא זה 
שאינו נותן עיניו במה שלא שייך לו, אלא אסיר 
תודה ושמח שמחה עילאית בכל מה שה' נתן 

בחלקו.

מידה כנגד מידה

לישועה,  וציפיה  מסוים  קושי  בעקבות 

התחזקתי בהודיה לה' על כל הטוב בחיי, 

התחלתי  נוסף.  בדבר  להתחזק  והחלטתי 

במאור  הביתה  בשובי  אשתי  את  לקבל 

רק  הראשונות  הדקות   5 ובמשך  פנים, 

לחייך, לשמוח ולהתענין בה בכנות. קבלה 

זו קבלתי על עצמי מתוך האזנה תמידית 

לקו "קול תודה", כשתחושת "יש" הציפה 

אותי.

בבית  האווירה  לבוא.  אחרה  לא  התוצאה 

השתנתה לחלוטין. הבית כולו התמלא קול 

תודה וזמרה.

אותה  בישועה  נושעתי  אף  תקופה  לאחר 

חשתי  זאת  טרם  כבר  אך  מה',  בקשתי 

בעצמותי את החיים הנפלאים – חיי תודה.

מאור פנים שהביא להארת פנים
תודה", כך הקדים לנו הקב"ה רפואה למכה.בחסדי ה' עלינו, עוד לפני הולדת בתנו האחרונה, התודענו לקו "קול 

וידענו שתזדקק לניתוח  נולדה עם בעיה רפואית כלשהי  התינוקת 
כשתגדל. בחודשים הראשונים לחייה נזקקנו לביקורת כל שבועיים. 
בחסדי ה' מצאנו רופא – מלאך שליווה אותנו בנאמנות. היה עלינו 
יום טיפול קצר ומכאיב בן 30 שניות.  לטפל בתינוקת הקטנה בכל 
"ה'  לתודה",  "מזמור  אמרנו  הללו,  נעימות  הלא  השניות  במהלך 
הוא האלקים", "אין עוד מלבדו"... וכך עבר הטיפול. כשגדלה מעט, 
הוזמנו לאותו הניתוח המדובר. רצינו להיות מנותחים אצל הרופא 
אישור לכך מקופת החולים. גם זו לטובה! – אמרנו.הנפלא שלווה אותנו עד כה, אך גם לאחר מאמצים רבים לא קבלנו 

עם הרבה הודיה, תפילה ושאלת חכם הופנינו לרופא אחר והבטחנו 
שאם לא נזדקק לניתוח )כמעט לא הגיוני...( נפרסם ב"קול תודה". 
אינה זקוקה לניתוח! הודו לה'!בחסדי ה' המרובים בביקורת הבאה הרופא נדהם לראות שהתינוקת 

והתחלנו  סמוכה,  בעיר  השנה  בראש  לשהות  רצינו 

משום  ולרצונותינו.  לנו  שתתאים  דירה  אחר  לחפש 

את  מצאנו  ולא  התמהמהה,  המבוקשת  הדירה  מה 

 – ובמקביל  היום,  במשך  בתודה  הרבינו  מבוקשנו. 

אין.  ודירה  קרב  השנה  ראש  נוספות.  בהשתדלויות 

וסיכום  סגירה  לפני  כמעט  עמדנו  פעמים  מספר  כבר 

עם בעלי דירה, אך ברגע האחרון הם ביטלו. שוב ושוב 

התחזקנו בתפילה ובהודיה והאמנו שה' כל יכול!

יומיים לפני ר"ה סגרנו ב"ה על דירה מצוינת שהתאימה 

לצרכינו, אך באותו לילה, בעלי הדירה שוב ביטלו!!

שלא  ה',  בישועת  להאמין  המשכנו  מיואשים,  כמעט 

אחרה לבוא, והבטחנו לפרסם את הישועה שתבוא בקו 

"קול תודה". למחרת, סגרנו על דירה נפלאה המתאימה 

פלאית.  בדרך  וזאת  ביותר,  המושלם  באופן  לצרכינו 

הודו לה'!

להודות ושוב להודותדוקטור "מזמור לתודה"

התפילין של בננו הבחור אבדו באוטובוס וכל 

מאמצינו למוצאם עלו בתוהו. 

את  הפסקנו  ובהודיה  בתפילה  בהכנעה, 

לאחר  להודות.  "רק"  והמשכנו  החיפושים 

באופן  אלינו  עד  הגיעו  התפילין  חודשיים  

את  הביא  שמצאם  האוטובוס  נהג  מענין. 

לטפל  ובקשו  עמו  שנסע  לאברך  התפילין 

בענין, והלה מהר לקיים מצות השבת אבידה 

בהידור.

התפילין שנמצאו

בשרו מיום ליום ישועתו
לקט סיפורי ישועות  מתוך קו הטלפון "קול תודה": 03-6171190

משל עם מסר לחיים

ניתן להקליט סיפורי ישועה גם באידיש, 
באנגלית ובצרפתית. חייגו ל"קול תודה", 
בחרו את השפה ואת מדור השיעורים, 

ועקבו אחר ההוראות

ניתן להאזין לעוד סיפורים רבים נוספים בקו  "קול תודה" 03-6171190  מדור 3
סיפורי  "קול תודה" לנשים: 03-6171180  מדור 4
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למקום  ילדיה  עם  אם  נסעה  ימים,  כשנתיים  לפני 
לביתם  בחזרה  נסיעתם  וקודם  שעות,  לכמה  מסויים 

היו הילדים צמאים מאוד.

כהרגלה  קדרה  והחמה  ביותר,  חם  היה  האוויר  מזג 
ועל כן קנתה האם בחנות משקה קר  כתקופת תמוז, 
חזרה  בדרך  הרכים,  טפיה  של  צמאונם  את  להרוות 

לביתם.

לאחר שעלו על האוטו שהסיעם לביתם, הבחינה האם 
הסבירה  כן  ועל  הכשר,  בלי  משקה  בטעות  שקנתה 
אלא  מהמשקה,  עתה  לשתות  יוכלו  שלא  לילדיה 
לביתם  שיגיעו  עד  הנסיעה  שעת  כל  להמתין  יצטרכו 

ואז תוכל להשקותם במשקה בעל חותם הכשר הגון.

ובבואם  לבית,  הגיעם  עד  בסבלנות  חיכו  הילדים  אכן 
לביתם נתנה להם האם שתייה כדת וכדין, עם הכשר 

טוב, כפי שהורגלו לשתות בביתם.

אשר  הרכים,  הילדים  גבורת  על  לבעלה  האם  סיפרה 
יצאה  שכמעט  למרות  השתייה  את  לשתות  התאפקו 

חמה מנרתיקה, ועל אף צמאונם הגדול...

של  ׳בשמחה  אמר  המעשה  סיפור  את  האב  כשמוע 
מצוה׳ לילדיו: 

כך,  כל  גדולה  מצוה  לעשות  זכיתם  היקרים,  "ילדיי 
להתאפק מרצונכם לשתות את המשקה הקר מחמת 
רצונכם להקפיד על הכשר מהודר, ובכך זכיתם לעשות 

נחת רוח לפניו יתברך!"

חילק האב לכולם מיני מתיקה, ולאחר מכן רקדו כולם 
יחד ושרו פה אחד: 'אשרינו, מה טוב חלקינו!...'  

להם,  שהיתה  הגדולה  הזכייה  על  ושמחו  ששו  כך 
לעשות כזו נחת רוח להבורא יתברך שמו.

הריקוד והשירה היו כה נלהבים, עד שהיה ניכר היטב 
הודו  כולם  עילאי.  רוחני  אושר  כולם  הילדים  פני  על 
מכל ליבם להשי׳׳ת על הזכות הגדולה שנפלה בחלקם, 

לעשות נחת רוח לבוראם.

כעבור שבועות מספר נסעו שני ילדים ממשפחה זו עם 
התלמוד תורה שלהם לטיול שנתי, ובתכנון היו אמורים 
ומפורסם  ביופיו  נדיר  למקום  זו  נסיעה  בסוף  להגיע 
כמקום אשר משאיר רושם חזק ומושך אליו את צעירי 

הצאן.

דלא  'אינשי  גם  מגיעים  היו  יופיו  מרוב  מקום,  לאותו 
וכמובן שלקח מנהל  מעלי', אשר אינם לרוח החיידר, 
אותם  יפגשו  שלא  לדאוג,  אחריות,  התלמוד-תורה 
טעם  טעמו  שלא  רבן  בית  של  תינוקות  התלמידים, 

חטא.

העת  שבאותו  המקום,  בעלי  עם  מראש  התנה  לכך, 

עבורם,  רק  פתוח  יהיה  המקום  הילדים,  יבואו  אשר 
ויהיה סגור ומסוגר לאנשים אחרים מבחוץ. ואף הגדיל 
לעשות מנהל החיידר, וביקש מבעלי המקום שיחתמו 

לו על כך.

ירד תחילה המנהל, לבדוק אם אכן  כשהגיעו למקום, 
גדולה  הייתה  מה  אך  הבטחתם,  המקום  בעלי  קיימו 
ימין  וימינם  שווא  דיבר  'פיהם  כי  בראותו,  אכזבתו, 
שקר'...  את המקום מלאו אנשים רבים שרחוקים מאד 

מרוח החיידר )בלשון המעטה(... 

חזר המנהל בצער גדול, ולא ידע איך לפתוח פיו ולבשר 

לילדים אשר ציפו במשך חצי שנה לפקוד מקום כזה, 
וכעת בין רגע אבדה תקוותם. 

הוא אמר לילדים בקול נשבר, שלצערו אין המקום ראוי 
לתלמידי החיידר, על כן יוותרו על הביקור שם, וישובו 

חזרה לביתם.

כמובן שהבשורה התקבלה בכי רע אצל הילדים, 'וירגנו 
ולטעון  נפשם,  במר  לבכות  כולם  והחלו  הצאן',  כל 
כבר  שזה  וטענות,  טעמים  ק”נ  ילדים,  של  כדרכם 
למקום  להגיע  ומצפים  ממתינים  הם  ארוכה  תקופה 
המדובר, ואף הם כמעט חולמים בלילה על יצועם מתי 
תבוא לידם שעה זו, וכל הנסיעה אינה שווה כלום בלי 

להכנס למקום הנ״ל...

המנהל כבר חשש שהוא מפסיד את כל תכלית הנסיעה, 
כח',  יחליפו  ה׳  'קווי  בצעירי הצאן  שבמקום שיתקיים 
הרי שאדרבא, מילדים עדיני נפש נהפכולאחוז במידת 

הכעס והנרגנות, ובצדק.

ואז אירע הנס.

קמו להם שני ילדים רכים, מבין ילדי האטובוס, אותם 
מהי,  מצוה'  של  'שמחה  בהם  החדיר  שאביהם  ילדים 

תפסו את המיקרופון, וכך אמרו שניהם בקול אחד: 

ויקרה  "ילדים יקרים, הנה נזדמנה לידינו מצוה נדירה 
מפז, וזוכים אנו כעת הזאת לקיים מצוה עצומה ונשגבה, 
של התאפקות מרצוננו העז להיות במקום פלא כזה, 
וכל זה מחמת שמירה על הקדושה והטהרה שלנו, ועל 
ידי כך אנו זוכים לעשות נחת רוח גדולה ליוצרינו. אם כן 
מוטל עלינו בעת הזאת לשיר בשמחה גדולה ולרקוד 
כולנו יחד 'אשרינו מה טוב חלקינו', אשר נגיל ונשמח 

שזכינו לעשות נחת רוח לפניו יתברך...

ותיכף לאמירה - עשייה. מיד החלו שני הנערים לשיר 
בשמחה: ”אשרינו, מה טוב חלקינו״... 

נכנסו ללב הילדים  וכמובן, שדברים היוצאים מן הלב 
כולם, ומיד כל הנערים פתחו ושרו אחריהם בהתלהבות 

גדולה ובתמימות של תינוקות של בית רבן.

מעל  כטפח  שרקדו  עד  פנימית  בשמחה  שרו  הם 
הקרקע, ותשקוט הארץ.

הילדים  לאבי  המנהל  התקשר  הנסיעה  לאחר  מיד 
ושאל אותו במה זכה שיצאו מחלציו נערים כאלו, שלא 
די ששמחו בשמחה של מצוה, אלא אף החדירו  זאת 
לכל הילדים, שאכן באמת הרגישו כולם שזכות גדולה 

נפלה בחלקם.

השיב האב, שאין הדבר קשה כלל וכלל, וסיפר לו את 
המעשה שהיה עם המשקאות ביום החם, ואמר, שאם 
שמחים בכל שמחה של מצוה, ממילא כבר מחפשים 

הילדים זכות כזאת שתבוא לחלקם.

שכעבור  הילדים,  בליבות  הדברים  נטמעו  כך  כדי  עד 
משפחת  של  הדל  לבית  כשהגיעה  קצרה  תקופה 
השמחה הזו, דודה זקנה שחילקה סוכריות, מיד פנה 
התינוק בן שנתיים ימים, ושאל לאימו בשפת התינוקות:

"שהכל או אשרינו?", 

כשואל את אימו: 'האם ממתק זו שייך לברכת 'שהכל', 
או שמא שייך לשירת 'אשרינו', אשר רגילים בבית זה 

לרקוד ולשמוח.

זילברברג  צ.מ.  הרה"ג  קדישא",  "עתיקא  )מתוך 
שליט"א(

'שהכל' או 'אשרינו' ?
סיפור אמיתי

ואז אירע הנס. 
רכים,  ילדים  שני  להם  קמו 
את  תפסו  האוטובוס,  ילדי  מבין 
בקול  שניהם  ואמרו  המיקרופון 

אחד...
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מזמור לתודה העולמי !

מומלץ

כמזכרת

לחתונה!

הכוללים ברכת המזון לנישואין [עה"מ וספרד-אשכנז]
ובאור קצר לכל ברכה, עם סיפורים ווורטים.

הכניסו את שמחת ההודיה
לשמחת הנישואין שלכם!

64 עמ‘
גודל זמירון

אפשרות
להטבעה

בהסכמת
גדולי

ישראל

חדש!
חדש!

8436092@gmail.com055-678-56-47 :ניתן לקבל דוגמא במייל:                                               |  לפרטים
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ניתן להשיג בעמדות "לעולם אודך" ברחבי הארץ.
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נא לשמור על קדושת הגליוןבס"ד

חדש על המדף
שואלים ודורשים בהלכות החג

מה חדש בקו
"קול תודה" 03-6171190

מזמור לתודה העולמי !

מזמור לתודה הריעו לה' כל הארץ 

כהמשך מהשנים הקודמות,
בימי החנוכה נתאחד כולנו - גברים, נשים וטף

לאמירת "מזמור לתודה" 
)מזמור ק‘ בתהילים(

בכל יום מימי החנוכה בשעה 19:00

פעילויות חנוכה לנשים
משמרת ההודיה המסורתית של "לעולם אודך" 

ממשיכה בע"ה גם השנה, מזה השנה השביעית!  
כל אחת יכולה להצטרף ולהיות חלק ממשמרת גדולה של נשים 

שיודו להשי"ת ברב שעות היממה של ימי החנוכה.  
כדאי מאוד לקחת חלק!!  

להרשמה יש להתקשר לטלמסר: 
 077-3137119 שלוחה 29

כנס חנוכה בירושלים
כנס מחזק וייחודי שכולו הודיה  לה'

ייערך אי"ה ביום רביעי, כ' כסלו,  בשעה 20:00
באולם "בית יעקב" צפון, רח' מעגלי הרי"ם לוין 25

בתוכנית: הרצאות, סיפורים מרתקים, ליווי מוסיקלי ועוד.
דמי השתתפות: 15 ש"ח

בימי שישי, בהתחזקות יומית ב"קול תודה" - גברים, שיעור 
מהרב ישראל שלמה שליט''א, בנושא ההודיה בפרשה.

לחתנים וכלות: הכנה אמיתית לחתונה - סדרת שיעורים 
בנושא "הקול החמישי" - ההבטחה של ה' לדורנו על קול 

ההודיה בחתונה. 
לשמיעה הקישו: 03-6171190-126-12.

שיעור-סיפור חדש מפי הרב בידרמן שליט"א, מלווה 
במנגינות חסידיות, בנושא אמונה והודיה גם כשנראה לנו 
חשוך. במדור שיעורים מרבנים שונים )21( שיעורים 43-45.

ניתן לקבל צינתוק בכל פעם שיש חדשות בקו. 
לקו הגברים הקש: 03-6171190-18#

לקו הנשים הקישי:  03-6171190-11#
ניתן לבטל את הצינתוק על ידי הקשה על הספרה 2 

בהתקשרות לצנתוק. 
ניתן לשמוע שיעורים נפלאים על חנוכה משנים קודמות

בכניסה לקו הקש 1-10-28
ידיעה חשובה: ניתן לחזור לאותה נקודה שבה הפסקת את 

השיעור בפעם האחרונה ששמעת: 
לאחר הכניסה לקו לחץ 1 ו # והמתן מס' שניות

חדש ב"לעולם אודך"

"טוב להודות" - הרב סמט שליט''א. 
ספר נפלא ומקיף ביותר על מצוות ההודאה: טעמיה, כוחה, מעלתה, סגולתה, 

הדרך להודות ולזכור חסדי ה'. מרבותינו הראשונים ובעלי החסידות. 
להשיג בחנויות הספרים. הפצה "תפארת" - 02-9669696.

"שלמי הודאה" – הרב שפיצר שליט''א. 
שילוב נדיר של היקף והעמקה, במידת הכרת הטוב וההודאה להשי''ת. מוגש 

בשפה ברורה ונעימה. 
להשיג בחנויות "יפה נוף" - פלדהים.

"כי אתה עמדי - הודיה" –   ב' חלקים, הרב יאמניק שליט''א. 
לעורר הלבבות להודות בכל עת.  בתוספת סיפורים על יהודים שהתמודדו עם 

נסיונות וקשיים ולא הפסיקו להודות. להשיג בחנויות הספרים או ב 053-3131700.

"הקול החמישי" ראה פרסום בעמוד הקודם
 "אוצר ההודיה לבת המצווה" ראה פרסום בעמוד הקודם

ניתן לקבל ספרי הודיה בחינם במייל:
gmail.com 8436092@

לקראת חג החנוכה, חג ההודיה, 
הבאנו לפניכם רשימה של מיטב ספרי ההודיה לה'. 
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דרושים
דרושים מתנדבים באידיש בנושאים כלליים

המעוניינים, נא להתקשר: 
055-678-5647 או 052-7158236

בשנים האחרונות אנו עדים לפעילות עצומה בנושא ההודיה.

עם ישראל מחפשים להכניס את ההודיה לה' לכל שמחה, 
הולדת בת/בן, מסיבת סוף שנה, בר/בת מצווה וכן בחתונה 

ובשבע ברכות.  

זכינו שיש ב''ה בקו "קול תודה" מאגר של וורטים וחידושים 
של הודיה כמעט לכל שמחה )לשמיעה לחץ 26 בכניסה לקו 

העברית(.

אנו עוסקים כעת בהרחבת המאגר בשני מישורים: 

א. לגברים: כל מי שיש לו וורט/חידוש/סיפור יפה של הודיה, 
לכל שמחה מוזמן להקליט בטלמסר 079-5420539 שלוחה 7. 

ב. לנשים: אנו באמצע תהליך של בנית מאגר מידע על פעילות 
של הודיה. אם יש בידך מידע שיכול לעזור לנשים אחרות, 

כיצד להכניס את ההודיה לשמחות, לערב בת מצווה וכד'. אם 
את מכירה מרצה שיודעת לחזק נשים בנושא ההודיה. נשמח 

שתשתפי אותנו בטלמסר: 077-3137119 שלוחה 25.  

מאגר מידע לפעילויות של הודיה



ציורים: יהושע וייסמן 054-8441131

העלון נתרם לע"נ
נתנאל חיים ב"ר יחזקאל צבי ושושנה הי"ו

נלב"ע ה' מר חשון תשע"ט
נו"נ למרן ה"כף החיים"

והרה"צ ר' משה טאוב זצ"ל

בנוסף, כל התורם הוראת קבע, יקבל מתנה של אורה מידי חודש בחודשו: עלון "קול תודה" – עלון של אור הודיה, 
אשר מגיע עד לביתיכם ב"דואר 24" (ניתן לקבל גם כמה עלונים במעטפה).

מבצע חנוכה! כל התורם הוראת קבע עד סוף ימי החנוכה, יקבל לביתו את החוברת "ההודיה בחודשי השנה", סיפור ומאמר של הודיה לכל 
חודש בשנה. כך כל חדשיכם יהיו מאירים בעז''ה. 

עזרו  לנו  להדליק  את  האורות  וקבלו  מתנות  מאירות !
בהוראת קבע של 10 שקלים לארגון 'לעולם אודך' 

אתם עוזרים לנו להרבות את אור ההודיה, בכנסים, בעלונים, בחוברות, ספרים, שיעורים ובעוד דברים נפלאים.

להצטרפות נא להתקשר ל: 055-6789852 בין השעות 16:00-20:30. 

טלמסר מידע ותא-קולי: לגברים: 077.2519672  | לנשים: 077.3137119 gmail.comKT6171190@ארגון "לעולם אודך" 055.6789852 )מ16:00 עד 20:30(

לקבלת העלון באנגלית
 KolToda.Eng@gmail.com 

ניתן לקבל את העלון במייל 
בשליחת בקשה ל:

@gmail.comKT6171190

היו שותפים להפצת ההודיה! העלון מוקדש ל:
ניתן לתרום גם בקו הצדקה של "קהילות": 

073.2757000 )קוד 8856( 
וכן במכשירי "קהילות" בבתי הכנסת )בחיפוש: 'לעולם אודך'(  

או בטל:  055.6789852

ניתן לתרום לעלון ולהקדישו לע"נ או לישועה או 
כהודיה לה' על חסדיו  

דוד בן חיה - לתשובה שלמה ורפוא"ש,
ישראל זאב בן רחל שושנה - לישועות,

ברכה בת גוטה - לרפוא"ש וכל 
הישועות, אודל בת אביגיל מאי - 

להצלחה וסע"ד

הרצוג   קרית   |  054.8409772 יצחק)  (לוי  השומר  רח'   |  052-7637469 או   052.7162299 ויז'ניץ    |  052.7657961 עקיבא  ר'  רח'   |  073.7240443 רוזנהיים  רח'  ברק  בני 
054.8428037 ירושלים בר אילן 02.5824598 | שרי ישראל 02.5389549 | ק.צאנז/ק.בלז  053.3117168 | רמות ד  050.4160092 | רמות ב' ורמת שלמה 052.7682817 | 
בית ישראל 052.7158106 | גאולה 054.8492713 או (לגברים בלבד)  050.4144244 | הר-נוף  054.8461818 | בית וגן 050.4187444 |  גבעת שאול  052.7674231 |  נוה 
יעקב 052.7141306 | פסגת זאב 054.8434258 | גבעת זאב 052.7656704 ביתר גבעה A רח זוויל  052.7695623 | גבעה B  פנים מאירים 052.7626133, אוהב ישראל  
החרדית   הקריה    |  053.3145954 או   077.3311851 ב'   רמה   |  (16:00 (אחרי   052.7122942 א'  רמה  שמש  בית    04.6781947 החיים  מאור  שכ'  צפת     052.7148656
053.3190245 אלעד  ר' מאיר 052.7173260 | יהודה הנשיא 052.7645939 מודיעין עילית ברכפלד 053.3113783 | קרית ספר 053.3127139 או 08.9741033 | גרין פארק 
050.4181808  אשדוד איזור ז  רח' בעל הנס  052.7669125 | רובע ח' 08.8640260 | איזור ג' 050.4166933 רחובות 050.4128900  נתיבות ואופקים  052.7659325 רכסים  
גבעה ב  052-7635667 | גבעה ג 058-3235351  חיפה שכ' הדר  054.8421558 או 04.8640967 | שכ' סערט ויזניץ  054.8487477 קרית אתא (ועכו) 052.7139522  חצור 
הגלילית 052.7670090 נתניה 09.8331283 פ"ת 050.4139035 טבריה 052.7143324 או 054.8416922  תפרח 08.9987099 תל ציון 054.8423620 ערד 050.4117088  

כרמיאל 054.8531274

ניתן להשיג בטלפון: 055-6785647 או בעמדות ”לעולם אודך“ ברחבי הארץ:

לגברים: 03-6171190
לנשים: 03-6171180

’

.055-6785647 22 079-5420539.055-6785647 22 079-5420539
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