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לתרומות והנצחות ניתן לפנות ל 055.6785647

"ויספר משה לחתנו את כל אשר עשה ה' לפרעה ולמצרים" )שמות יח,ח( מסביר מרן הגרי"ז 
הניסים שעשה  סיפורי  הוא לספר  ודין  כאן, אלא הלכה  היו  חולין  סיפורי  מבריסק לא סתם 

שיחו בכל  ועוד נאמר "שירו לו זמרו לו  ה', וכנאמר "ויספרו מעשיו ברינה" )תהילים קז, כב(, 
וניסים  נפלאות  הקב"ה.  בנפלאות  לספר  חיוב  שישנו  איפוא,  מכאן,  קח,ב(  )תהילים  ו נפלאותיו"  הי

ת אמנם גם קודם לבואו של יתרו, אלא שלא היתה האפשרות לספר אותם, שהרי כל ישראל ראו עין בעין את  ו ת ו א ה
ואת המופתים, ולא היה דבר לחדש להם. ואולם, כשהגיע יתרו, אשר לא ידע מפרטי הניסים, ואשר לא חש על בשרו את סדר 
השתלשלותם, מיהר משה רבינו לקיים דין זה, של סיפור נפלאות ה' לפני יתרו. ומעשה בשבת אחר השבע ברכות של אחד 
מבניו של מרן הגרי"ז, כשהתאספו המנין לקריאת התורה, הבחין הגרי"ז שבנו אינו בנמצא, ושלח אנשים לביתו לקרוא לו 
ולראות מה קרה שאינו בא לקריאת התורה. הלכו לביתו, דפקו בדלת ואין עונה, ודפקו כמה פעמים ועדיין אין עונה, החליטו 
לשבור הדלת. כשנכנסו לבית, ראו שהוא וכן זוגתו ישנים והבית היה חנוק מעשן התנור חימום שהיה בבית, וזה גרם להם 
להתעלף. כמובן תיכף ומיד פתחו את כל החלונות לאוור הבית, אך עם כל זאת עדיין לא התעוררו מן העלפון רק אחר כמה 

שעות. ואמר אז הרופא שאם ח"ו היה נשאר בבית לעוד זמן מועט, מסתמא לא היה עכשיו בין החיים...
וכל אותו שבת היה מרן הגרי"ז מספר ושונה ומספר לכל מי שנכנס אצלו את המעשה נס שאירע להם, ואמר שלמד דבר זה 

ממשה רבינו, שנאמר "ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה אלוקים".
בואו ונחזיק טובה לת"ח העומדים בראש קול תודה המרבים תורה אמונה ובטחון בהשי"ת בפנקס ההודיה 'טוב להודות 

לה'. אחיכם, יצחק זילברשטיין.

פנקס ההודיה נתרם

לעילוי נשמת

יחזקאל בן אליעזר ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה



רבנו  הגיע  מתי  זוכרים  אינם  אלחנן  רמת  וותיקי  גם 
המרא דאתרא, הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, 
במהלך  נערמות  שולחנו  ועל  שבת,  בליל  לשיעורו 

השיעור מאות חוברות של פנקס ההודיה... 

זה קרה בשיעור בליל שבת פרשת 'לך-לך' תשע''ז, כאשר הרב 
לה'",  להודות  "טוב  החוברת  דבר  את  לפרסם  ביקש  שליט"א 
שהוציא לאור אחד מרבני ארגון 'קול תודה', ומטרתה לעורר על 

חובת ההודיה להשי"ת, והדרכים להגיע להודיה זו. 
הרי ברור כשמש, אמר הגר"י זילברשטיין בדרשתו, שבדיוק כמו 
אבא רגיל, שכאשר בנו מודה לו על כל טובה וטובה שעשה עימו, 
כך  ומגביר את תכיפותן,  אלו,  וטובותיו  מגדיל את חסדיו  הוא 
גם אצל השי"ת, העושה עמנו חסדים בכל עת ובכל שעה. ככל 
שנודה לו יותר, ונוכיח שאין אנו שוכחים לומר תודה על כל מה 

שהוא עושה למעננו, כך תגדלנה  הטובות ותפרינה עוד ועוד. 
אלא מאי? - אנחנו רוצים להודות. מאוד רוצים. מבינים גם שזה 

חשוב. אבל אנחנו 
ש-ו-כ-ח-י-ם!!! וברש"י על הפסוק )דברים, פרק כ"ו פסוק י"ג( 
'ולא  כותב:  ָׁשָכְחִּתי",  ְוֹלא  ִמִּמְצֹוֶתיָך  ָעַבְרִּתי  "ֹלא 

שכחתי - מלברכך על הפרשת מעשרות'. 
לא לשכוח לברך את השם! גם האדם המרגיל 
לפני השי"ת,  וערב  בוקר  את עצמו להתחנן 
ולבקש מלפניו על כל דבר, 'שוכח' לפעמים 

והוא  וכאשר הקב"ה ממלא את בקשתו  את חובת ההודיה, 
לו  שהאזין  ממי  מתעלם  הוא  אותו,  שפקדה  מהצרה  נושע 

בשוועו אליו, ופדאו מן הצרה. 
חדשות  דרכים  ליזום  צריך  השם,  בעבודת  דבר  בכל  כמו 
ו'ליצור פטנטים' שיסייעו לנו בחובת הזכירה המוטלת עלינו. 
וחובתנו בהכרת- לזכירת ההודיה  אחת הדרכים המועילות 
של  הוספתם  באמצעות  להיעשות  יכולה  להשי"ת,  הטוב 
'תומכי זכרון'. דהיינו, שאדם שנעשה לו נס, והקב"ה הושיעו 
לו  שיסייעו  מסוימים  אמצעים  לעצמו  יציב  פלונית,  מצרה 

בזכירה התמידית שהוא מחויב בה.
החוברת שלפנינו, פורסת לפנינו עצה טובה כיצד לזכור את 
החוברת,  לכתוב.  פשוט  כתיבה.  ידי  על  והיא,  השם,  חסדי 
שעוצבה בצורה גראפית נאה במיוחד, מאפשרת להעלות על 
הדף את חסדי השם עמנו. ומאוד כדאי לאמץ את הדרך הזו 

של כתיבת חסדי השם. 
)מתוך ביטאון קול ברמה כסלו תשע"ז(



הסכמות לפנקס ההודיה

ט  ַמבָּ ְונוֵֹעץ  ָקָפיו  ִמשְׁ ֶאת  ֵמִסיר  ידוֹת  ַלפִּ ד"ר 
ּלוֹ.  ְצֶיְנט שֶׁ פַּ חוֵֹדר בַּ

ב, ַמר ַנחּום!" הּו לוֵֹחץ ְלָך ַעל ַהלֵּ "ַמשֶּׁ
ֶאל  יַע  ִהגִּ הּוא  בּוַע  שָׁ ִלְפֵני  ַמְחִויר.  ַנחּום  ר' 
ֵמִציץ  ֵעת  כָּ ִלּבוֹ.  בְּ ים  ֵמחוֹשִׁ ַעל  ר  ְוִספֵּ ָהרוֵֹפא 
ַעְצמוֹ.  טּוַח בְּ ִדיקוֹת, ְוהּוא בָּ תוְֹצאוֹת ַהבְּ ָהרוֵֹפא בְּ
יד ָעֶליָך ְמאֹד, ַמר ַנחּום", חוֵֹזר  ְכבִּ מַּ הּו שֶׁ "ֵיׁש ַמשֶּׁ

ָקָפיו. ִמשְׁ ְואוֵֹמר ּוְמשֵַׂחק בְּ
ן", ּפוֵֹלט ר' ַנחּום. כֵּ ...כְּ כְּ "כְּ

ָך,  ִלבְּ ִעיק ַעל  מֵּ ָבר שֶׁ ַהדָּ יוֵֹדַע ַמהּו  י  ֵאיֶננִּ "ּוְבֵכן, 
ָכל אֶֹפן, ָעֶליָך ְלָהִסיר אוֹתוֹ  ְוַגם ֵאין ֶזה ִעְנָיִני. בְּ

יָך. ִאם ֵהם ְיָקִרים ְלָך". ד ֵמַחיֶּ ִמיָּ
ל. "ִמי?" ר' ַנחּום ְמֻבְלבָּ

ּמּוָבן". ים, כַּ "ַהַחיִּ
בוָֹתיו  ְחשְׁ מַּ שֶׁ כְּ ָאה  ְרפָּ ֵמַהמִּ יוֵֹצא  ַנחּום  ר' 

ָכל ָהֵעת ָהַאֲחרוָֹנה. מוֹ בְּ רוֹת ָעָליו, כְּ ְמֻפזָּ
ה הּוא צוֵֹדק! ִלּבוֹ עוֵֹסק  מָּ ָהרוֵֹפא לֹא יוֵֹדַע ַעד כַּ
ָפז.  ִאים בְּ אוָֹתם ַאְבֵרֵכי ּכוֵֹלל ַהְמֻסלָּ ַמן בְּ ל ַהזְּ כָּ
ל ּתוָֹרה, ְוהּוא, ר'  ָאֳהָלּה שֶׁ ִבים בְּ ָהַאְבֵרִכים ַהּיוֹשְׁ
עוֹד  בְּ ית,  ָחְדשִׁ ה  ִמְלגָּ ָלֶהם  ם  לֵּ ְלשַׁ ָעִתיד  ַנחּום, 
ֵאין  לוֹ,  ֵאין  ֲאָבל  ם.  ִאם-ִיְרֶצה-ַהשֵּׁ בּוַעִים  שְׁ
ַל'ּכוֵֹלל'  ָעָבר  בֶּ ֻהְזְרמּו  רּומוֹת שֶׁ ַהתְּ ם.  לֵּ ְלשַׁ ִין  ִמנַּ

יקוֹת ַהּיוֹם. לּו ְלַהְפִליא, ּוְכָלל ֵאיָנן ַמְספִּ ְלדְּ ִהדַּ
כּום. הּוא ֵאינוֹ רוֶֹצה  ׂיג ֶאת ַהסְּ הּוא ֻמְכָרח ְלַהשִּ
ּתוֵֹקק  ִמשְׁ ּתוֵֹקק,  ִמשְׁ הּוא  ה.  ְלגָּ ַהמִּ ֶאת  ב  ְלַעכֵּ
ְלִמיֵדי  תַּ ַאְבֵרִכים  בָּ ְוִלְתמְֹך  יְך  ְלַהְמשִׁ ְך  כָּ ל  כָּ

ַהֲחָכִמים.
י יוֵֹדַע  ידוֹת רוֵֹדף ַאֲחָריו: "ֵאיֶננִּ ל ד"ר ַלפִּ קוֹלוֹ שֶׁ
ְלָהִסיר  ָעֶליָך  ַאְך  ָך,  ִלבְּ ַעל  ִעיק  מֵּ שֶׁ ָבר  ַהדָּ ַמהּו 

יָך, ִאם ֵהם ְיָקִרים ְלָך". ד ֵמַחיֶּ אוֹתוֹ ִמיָּ
ֶרַגע, ַהִאם ֲאִני ָצִריְך... ִלְסּגֹר ֶאת ַה'ּכוֵֹלל'? - הּוא 
ֵאיְך ֶאֱעשֶׂה  ִלְסּגֹר???   - ָבה  ְחשָׁ ֵמֶעֶצם ַהמַּ ִנְבָהל 

ֶזה??? ָבר כָּ דָּ
יָך קוְֹדִמים. ֵאין ָמנוֹס, ַנחּום. ַחיֶּ

ר ִלְסּגֹר? ַה'ּכוֵֹלל'! ַאְבֵרִכים ְיָקִרים  ֲאָבל ֵאיְך ֶאְפשָׁ
ר ִלְסּגֹר אוֹתֹו?  ם! ֵאיְך ֶאְפשָׁ לוְֹמִדים ּבוֹ ּתוַֹרת ַהשֵּׁ
ר' ַנחּום ַמְחִליט ַלֲעלוֹת ֶאל מוֹרוֹ ְוַרּבוֹ ְוִלּטֹל ֵעָצה 
ִנים  ְך מוֵֹצא ר' ַנחּום ֶאת ַעְצמוֹ מּול ַהפָּ ה. כָּ יָּ ְותּושִׁ

י  ַרבִּ אוֹן  ַהגָּ ַהּדוֹר,  ְמאוֹר  ֵני  פְּ ּכוֹת.  ְוַהזַּ ִאירוֹת  ַהמְּ
ְך, ְוׁשוֵֹפְך ֶאת ִלּבוֹ. לֹמֹה ַזְלָמן אוֶֹיעְרבַּ שְׁ

ָניו  פָּ יב,  ַמְקשִׁ ַזְלָמן  לֹמֹה  שְׁ י  ַרבִּ אוֹן  ַהגָּ
ֲהָקָלה.  בַּ ָלחּוׁש  ַמְתִחיל  ַנחּום  ְור'  ִמְתַהְרֲהרוֹת, 

ָבר לֹא ְלַבד.  הּוא כְּ
"ָמה ֶאֱעשֶׂה?" רוֵֹעד קוֹלוֹ.

רּוַפת  תְּ י  ְחתִּ ַאְמתַּ "בְּ ׁשּוָבה,  ַהתְּ ַמַעת  ִנשְׁ "ּוְבֵכן", 
יַע אוְֹתָך". ֶלא ָהֲעשּׂוָיה ְלהוֹשִׁ פֶּ

ֶלא! ר' ַנחּום זוֵֹקף ֶאת ָאְזָניו. רּוַפת פֶּ תְּ
ׁש  מֵּ תַּ שְׁ יִּ דוֹל. ִמי שֶׁ "ֲאִני עוֵֹמד ְלַגּלוֹת ְלָך סוֹד גָּ
ָחִצים  ַהלְּ ל  כָּ ֶאת  ּנּו  ִממֶּ ְלַהְרִחיק  ָעשּׂוי  ּבוֹ, 
יס.  כִּ ְנָקס ָקָטן בַּ ָך פִּ ים. ַקח ִאתְּ ַחיִּ בַּ ים שֶׁ יִּ ְפשִׁ ַהנַּ

ם הּוא---" ְפֶנה, ִיְפֶנה גַּ ר תִּ ֲאשֶׁ בַּ
???

ַעם  פַּ ָכל  בְּ ַההוָֹדאוֹת.  ְנַקס  פִּ ם:  שֵׁ בְּ לוֹ  ְקָרא  "תִּ
הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ְלָך  ע  ִסיַּ יַצד  כֵּ יׁש  ְרגִּ תַּ שֶׁ
 - ָעֶליָך  יַח  גִּ ִהשְׁ אוְֹתָך,  ח  שִׂמַּ ְלָך,  ָעַזר  הּו,  ַמשֶּׁ בְּ

ְנָקס". פִּ רְׁשֹם זֹאת בַּ
ַמע ָאְזָניו. ר' ַנחּום ֵאינוֹ ַמֲאִמין ְלִמשְׁ

ְוִהְתּבוֵֹנן  ְנָקְסָך  פִּ ֶאת  הוֵֹצא  ה  ִפלָּ תְּ ל  כָּ "ִלְפֵני 
ה  טוֹבוֹת  מָּ ֵכר כַּ זָּ תִּ ֵדי שֶׁ כְּ ְרָגִעים,  ה  מָּ תּוב כַּ כָּ בַּ

ַוֲחָסִדים ָעשָׂה ְלָך ַהּבוֵֹרא.
ֲחָסִדים  אוָֹתם  ַעל  ן  ַכוֵּ תְּ ְל'מוִֹדים',  יַע  גִּ תַּ שֶׁ כְּ

ם". ָעשָׂה ְלָך ַהשֵּׁ ים ּוְגדוִֹלים שֶׁ ְקַטנִּ
ִנים. ִחּיּוְך ֵמִאיר פָּ אוֹן בְּ ם ַהגָּ ּוְמַסיֵּ

ה  ְזכֶּ י ּתוְֹך ְזַמן ָקָצר תִּ ְך, ֻמְבָטח ְלָך כִּ ֲעשֶׂה כָּ "ִאם תַּ
ָחִצים". ל ַהלְּ דוֹלוֹת ְוֵתֵצא ִמכָּ ִלְראוֹת ְיׁשּועוֹת גְּ

ִליט  ְלַהשְׁ ה  ּוְמַנסֶּ אוֹן  ַהגָּ ְפֵני  ִמלִּ ַנחּום  ר'  יוֵֹצא 
בוָֹתיו. ַמְחשְׁ ֵסֶדר בְּ

ְנַקס ְיׁשּועוֹת... ֶלא.. פִּ רּוַפת פֶּ תְּ
רוֵֹכׁש  הּוא  ַהֲחנּות.  ֶאל  אוֹתוֹ  מוִֹליכוֹת  ַרְגָליו 
יס  כִּ בַּ אוָֹתם  ַמְטִמין  ִתיָבה,  כְּ ּוְכֵלי  ָקָטן  ְנָקס  פִּ

יְך ְלֵביתוֹ. ּוַמְמשִׁ
ֶרַגע ִדּיּוק בָּ ֲחָנה בְּ תַּ ָהאוֹטוֹּבּוס עוֵֹצר בַּ

ֶלת,  ָבר סוֵֹגר ֶאת ַהדֶּ ָהג כְּ יַע. ַהנֶּ הּוא ַמגִּ  שֶׁ
אוָֹתּה  ּפוֵֹתַח  הּוא  ַנחּום,  ר'  ְתָקֵרב  מִּ שֶׁ כְּ ֲאָבל 

ִלְרָוָחה.
ִניָמה, ּוִפְתאוֹם... ֶנֱעָצר. ֵיׁש לוֹ ַמה  ר' ַנחּום ִנְכָנס פְּ

ְנָקס! פִּ ִלְכּתֹב בַּ
ם  ְורוֹשֵׁ ְנָקס  ַהפִּ ֶאת  ׁשוֵֹלף  ָהֶרֶכב,  ְקֵצה  בִּ ב  ִמְתַישֵּׁ

אוִֹתּיוֹת רוֲֹעדוֹת:  בְּ
ם  ִקדֵּ ּקוֹת. הּוא  דַּ ְלֶעְשִׂרים  ַאַחת  יַע  ַמגִּ ָהאוֹטוֹּבּוס 
ַתח  ָהג פָּ ְוַהנֶּ י ֵאֶליָה,  ְעתִּ ִהגַּ ה שֶׁ ִניָּ שְּׁ ֲחָנה בַּ תַּ אוִֹתי בַּ

ם. ֶלת. ּתוָֹדה ְלָך, ַהשֵּׁ ִלי ֶאת ַהדֶּ
ר  ִהיָרה זוַֹרַחת לוֹ. הּוא יוֵֹרד ִמן ָהֶרֶכב ַהְישֵׁ ֶמׁש בְּ שֶׁ

ִלּבוֹ. הּו ִמְתרוֵֹנן בְּ ִית ּוַמשֶּׁ ֶאל ַהבַּ
ינוֹק. ִית ְלקוֹל ִצְרחוֹת ַהתִּ ִנְכָנס ֶאל ַהבַּ

ת.  שֶׁ ֻמתֶּ ִנְרֵאית  ַרְעָיתוֹ  ָרה?"  קָּ ַמה  ָרה?  קָּ "ַמה 
"ַהּמוֵֹצץ ֶנֱעַלם, ֵאיֶננּו ַמְצִליִחים ִלְמצֹא אוֹתוֹ".

ְיׁשּוָעה  ׁש  ּוְמַבקֵּ ַמִים  ַהשָּׁ ֶאל  ֵעיָניו  נוֹשֵׂא  ַנחּום  ר' 
ְוָכל  סוֵֹבל,  הּוא  ּבוֶֹכה.  ינוֹק  "ַהתִּ ׁשּוטוֹת:  פְּ ים  ִמלִּ בְּ
ְמָצא ֶאת ַהּמוֵֹצץ  נִּ א ה', ֲעזֹר שֶׁ ַלַחץ. ָאנָּ ִית בְּ ֵני ַהבַּ בְּ

ָק---" בְּ
ִגיל, "לֹא יוֵֹדַע ֵאיְך  "ָמָצאִתי!" צוֵֹעק ַאַחד ַהְיָלִדים בְּ
יָרה  ׁשּוט ִהְסתִּ ית ַהּזוֹ פָּ לֹא שְַׂמנּו ֵלב ִמּקֶֹדם! ַהשַּׂקִּ

ֶאת ַהּמוֵֹצץ".
ִית  ְך, ְוָכל ַהבַּ ַבת ַאַחת ּוַמְתִחיל ְלַחיֵּ ע בְּ ינוֹק ִנְרגָּ ַהתִּ

ְך ִאּתוֹ. ְמַחיֵּ
ּומוִֹסיף  ְנָקס  ׁשוֵֹלף ֶאת ַהפִּ ָוִתיק,  ר' ַנחּום, ַמֲעשֵׂה 
ִרּבוֹנוֹ  ּוִבְכָלל,  ְמָצא,  נִּ שֶׁ ַהּמוֵֹצץ  ַעל  "ּתוָֹדה  ֶהָעָרה: 
ַתתָּ  נָּ תוֹק שֶׁ ינוֹק ַהמָּ ל עוָֹלם, ַאְלֵפי ּתוֹדוֹת ַעל ַהתִּ שֶׁ
יָרה  שִׁ ָמֵלא  ִפינּו  ִאּלּו  ים.  ֳחָדשִׁ ה  ֲחִמשָּׁ ִלְפֵני  ָלנּו 
ינוֹק ְוַעל  יִקים ְלהוֹדוֹת ַעל ַהתִּ ם, ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְספִּ יָּ כַּ

ֵלִמים". ִריִאים ְוַהשְּׁ ַעת ֶאָחיו ַהבְּ ַאְרבַּ
ְזַמן  ה  ַהְרבֵּ ַהּמוֹ"ל.  ְיִדידוֹ  ֶאת  ּפוֵֹגׁש  הּוא  ֶעֶרב  בָּ
ִאּתוֹ  ר  ְלַדבֵּ רוֶֹצה  ִדיד,  ַהיָּ ַאַחר  שׂ  ְמַחפֵּ ַנחּום  ר'  שֶׁ
יב  ִדיד ַמְקשִׁ ה ְלהוִֹציא. ַהיָּ הּוא ְמַקוֶּ ֶפר שֶׁ ר ַלסֵּ ֶקשֶׁ בְּ

ר.  ֶקשֶׁ ּוַמְבִטיַח ִלְהיוֹת בְּ
ֶפר ַמְתִחיל  ְרָגִעים ֵאּלּו ֲחלוֹם ַהסֵּ בִּ ר' ַנחּום יוֵֹדַע שֶׁ

ְלִהְתַממֵּׁש. 
ְנָקס, ְור' ַנחּום ּתוֶֹהה. ַהִאם ֲחָסִדים  ָלף ַהפִּ ְוׁשּוב ִנשְׁ
ֵאּלּו  א  מָּ שֶׁ אוֹ  ְנָקס,  ַהפִּ בוֹת  ִעקְּ בְּ אוֹתוֹ  אוְֹפִפים 

ְתאוֹם? ְפְקחּו לוֹ פִּ נִּ ָהֵעיַנִים שֶׁ
יק טוֹב  ן ַמְספִּ וֵּ כִּ ב שֶׁ ָבר ֵעיַנִים, הּוא לֹא חוֹשֵׁ ְוִאם כְּ
ָהֵעיַנִים  ֶקר, ְלהוֹדוֹת ַעל  בֹּ ִרים' בַּ ִעוְּ 'ּפוֵֹקַח  ת  ִבְרכַּ בְּ

פּוִפים... יׁש ֲערּוִמים ְוזוֵֹקף כְּ ם. ּוַמְלבִּ ַתן לוֹ ַהשֵּׁ נָּ שֶׁ
ב. הּוא ָזקּוף. ֵאיֶזה ֵנס. גַּ ְרֶזל בַּ ל, ַאף בַּ ֵאין לוֹ, ְלָמשָׁ
יָמה  ת 'מוִֹדים' ר' ַנחּום ֲאִסיר ּתוָֹדה ּוַבַעל ְרשִׁ ִבְרכַּ בְּ

ה. ה ֲאֻרכָּ ֲאֻרכָּ
ה  כֹּ ים  ַהַחיִּ ִאים...  ַהבָּ ִאיִרים  ַהמְּ ִמים  יָּ בַּ ם  גַּ ְך  כָּ
ֶאת  ַנחּום  ר'  ַח  בֵּ ְמשַׁ יוֹם  ָכל  בְּ ִנים.  פָּ לוֹ  ְמִאיִרים 
ּוְבַאַחת  ָמֵלא.  ֶפה  בְּ אוֹתוֹ  ל  ּוְמַהלֵּ 'מוִֹדים'  בְּ ּבוְֹראוֹ 
ַההוָֹדאוֹת:  יַמת  ִלְרשִׁ ׁשּוָרה  ִמְצָטֶרֶפת  ָעִמים  ַהפְּ

ָׂגה ַל'ּכוֵֹלל'! ֻהשְּ ְתאוִֹמית שֶׁ רּוָמה ַהפִּ ּתוָֹדה ַעל ַהתְּ
ב  לֵּ בַּ ים  ְמחוֹשִׁ ַעל  הוָֹדאוֹת  ל  שֶׁ נוָֹספוֹת  ְוׁשּורוֹת 

ָחְלפּו ָעְברּו... שֶׁ
ר  ְלַעְצמוֹ. הּוא ְמַספֵּ ַהּסוֹד לֹא ׁשוֵֹמר ר' ַנחּום  ֶאת 
ֵכִנים ְוַגם ָלֶכם,  ְחּתוֹ, ַלְיִדיִדים, ַלשְּׁ פַּ אוֹתוֹ ִלְבֵני ִמשְׁ

חברים יקרים:
ֵמָאז  י  ַחיַּ בְּ ִמְתחוְֹלִלים  ים  ִנסִּ ַעל  ים  ִנסִּ ַעל  ים  ִנסִּ
ל  כָּ ְנָקס.  ַהפִּ ת  ְקִניַּ בִּ ָקִלים  שְׁ ה  לֹשָׁ שְׁ י  ַקְעתִּ ִהשְׁ
ָחִדים ִהְתּפוְֹגגּו ְוֵאיָנם. ֲאִני רוֶֹאה ַעִין  ָחִצים ְוַהפְּ ַהלְּ

ַעִין ְיׁשּועוֹת. בְּ
ְוֶאת  ה.  ַהזֶּ ַהּיוֹם  ֶעֶצם  ַעד  ם  ְוַקיָּ ַחי  הּוא  ְוַהּכוֵֹלל? 

'מוִֹדים'. ל יוֹם בְּ יַע כָּ ְך ֲאִני זוֵֹכר ְלַהבִּ ַהּתוָֹדה ַעל כָּ
)מתוך עיתון 'מרוה לצמא'(



כ"ד אב תשד"מ 

"אל אחינו בני ישראל בכל אתר ואתר.
כל לב מבין יבין כמה גדולה הנחיצות 

להשריש בזמנינו אלה אמונת ההשגחה 
הפרטית בלב כל אחד ואחד, ובפרט בלבות 
צעירי הצאן שהיא יתד שהכל תלוי בה. ודבר 

טוב לחזק האמונה הוא על ידי שירשמו 
בפנקס מה שרואים ומרגישים השגחה פרטית 
בעניניהם היומיומיים. ונקל להבין שענין זה 
יעקור ויבטל ההרגש שהכל במקרה, ואמונה 
בכוחות הטבע, וב'כוחי ועוצם ידי עשו'... וכו'. 
ועל ידי התחזקות במצוה זו יתחזקו בס"ד 

בכל התרי"ג מצוות ויתקיים בנו 
'וצדיק באמונתו יחיה'".

נאום משה פיינשטיין ויעקב קמנצקי

ַעל ַהָּפסּוק "ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ְּכֹתב ֹזאת ִזָּכרֹון ַּבֵּסֶפר" )שמות יז, 
יד( ּכֹוֵתב ָהִאְּבן ֶעְזָרא: "ֶׁשָאַמר ַּבֵּסֶפר, הּוא ֵסֶפר ַהּתֹוָרה, אֹו ֵסֶפר 

ַאֵחר ָהָיה ָלֶהם ְוִיָּקֵרא ֵסֶפר ִמְלֲחמֹות ה'". 
ְוָכְך ּכֹוֵתב ָהִאְּבן ֶעְזָרא ַעל ַהָּפסּוק "ַעל ֵּכן ֵיָאַמר ְּבֵסֶפר ִמְלֲחֹמת ה' 
)במדבר פרק כא, יד(: "ֵסֶפר ָהָיה ִּבְפֵני ַעְצמֹו, ְוָׁשם ָּכתּוב ִמְלֲחמֹות 
ַרִּבים  ְסָפִרים  ִּכי  ַאְבָרָהם,  ִמימֹות  ֶׁשָהָיה  ְוִיָּתֵכן  ְיֵרָאיו.  ַּבֲעבּור  ד' 

ָאְבדּו, ְוֵאיָנם ִנְמָצִאים ֶאְצֵלנּו". 
ִמְלֲחמֹות  'ֵסֶפר  ֶׁשִּנְקָרא  ֵסֶפר  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ֶׁשָהָיה  אֹוֶמֶרת  ֹזאת 

ם ִיְתָּבַרְך ִעָּמֶהם ְּבִמְלֲחמֹוֵתיֶהם. ם', ּבֹו ֵהם ָּכְתבּו ֶאת ִנֵּסי ַהּׁשֵ ַהּׁשֵ
ַהָּפסּוק  ֶאת  ִּבְדָרָׁשתֹו  ֵּבֵאר  זיע"א,  ַאְיֶגר  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ַרֵּבנּו 
"ֹזֵבַח ּתֹוָדה ְיַכְּבָדְנִני ְוָׂשם ֶּדֶרְך ַאְרֶאּנּו ְּבֵיַׁשע ֱאֹלִקים"  ִּכי ִמי ֶׁשּזֹוֵבַח 
ַהּטֹובֹות  ַעל  לֹו  מֹוֶדה  ֶׁשהּוא  ְּבָכְך  ה'  ֶאת  ְמַכֵּבד   - ְּכלֹוַמר  ּתֹוָדה, 
ִליׁשּועֹות  ֶּדֶרְך  יֹוֵצר  הּוא  ֶׁשְּבָכְך  ֲהֵרי  ִעּמֹו,  ֶׁשָעָׂשה  ְוַהְיׁשּועֹות 

ֱאֹלִקּיֹות נֹוָספֹות ֶׁשֵּיָעׂשּו ִעּמֹו ֶּבָעִתיד. )דרושי רע"א על 
התורה(.

ְוָזַכְרָּת ֶאת ָּכל ַהֶּדֶרְך )דברים ח, ב( ִמְצַות ֲעֵׂשה ִלְזֹּכר 
ַמֲעֶׂשה  ַאְנֵׁשי  ָרִאיִתי  יונה(.  )רבינו  ה'  ֶׁשל  ֲחָסָדיו 
ֶׁשָּכְתבּו ְּבִקּצּור ִּבְכָתב ָּכל ַהִּנְפָלאֹות ֶׁשָעָׂשה ַהָּקָּב"ה 

יֹום  ּוִמֵּדי  ִעָּמֶהם,  ְּכָתב  אֹותֹו  ּומֹוִליִכים  ִעָּמֶהם 
ְויֹום עֹוְבִרים ָעָליו ְלַסֵּפר ְׁשָבָחיו ִיְתָּבַרְך ְוֵכן 

ר"א  בשם  החמה  )אור  ַלֲעׂשֹות  ָראּוי 
גלאנטי זצ''ל(.

כְּתֹב זֹאת זִכָּרוֹן בַּסֵּפֶר



קול תודה
ארגון להפצת ההודיה לה‘

עולם של הודיה

 

קול

תודה
קו קול תודה – הקו שהפך לאלפי יהודים את 

החיים לטובה ולשמחה. מעט מהתגובות: 
"הקו חיזק אותי מאוד להרגיש את האמונה, 

התחזקתי שה' הוא טוב ועושה רק טוב"; "בהשגחה 
פרטית נודע לי על הקו, ומאז כל חיי השתנו לטובה"; 

"תמיד ידעתי על ההודיה ואמרתי מזמור לתודה, אבל מאז 
שהתחברתי לקו לא רק ידעתי אלא הרגשתי איך ההודיה 
פורצת מכל הלב"; "מאז שהתחלתי להאזין לשיעורי "קול 

תודה" נולדתי מחדש, התודה ממלאת באושר, סיפוק ושמחה, 
ומרגישים קשר אמיתי עם הבורא".   

בכל יום יש שיעור קצר בנושא ההודיה, המחזק מאוד את נפש 
ישראל. גם מי שעסוק מאוד בעבודה בבית ומחוץ לבית, יוכל 

למצוא כמה דקות ביום של טל תחיה על נפש עייפה.
הפה לא יפסיק להודות ולהלל את בורא העולם על כל 

המתנות שהעניק לנו.  בקו ניתן לשמוע גם שיעורים, סיפורי 
ישועות, שירים  ועוד. בעברית, אידיש, צרפתית )נשים( אנגלית. 

מספר הקו: 03-6171190 |  לנשים: 03-6171180

עלון קול תודה – מדי חודש בחודשו, יוצא 
בס''ד עלון מרתק ועשיר בנושא ההודיה לה'. 

ניתן להרשם כמנויים בהוראת קבע של תרומה 
לארגון בפלאפון:  055-6789852. 

או לקבל במייל ללא תשלום
kt6171190@gmail.com

קבוצת הודיה – כל אחד מהקבוצה מקבל על 
עצמו בל"נ להודות לה' לפחות דקה אחת ביום, 

ולאחר ההודיה מתפלל על חברו. 
כל נרשם מקבל מכתב עם רעיונות ועצות להודיה. 
להצטרפות: גברים: 055-670883. נשים: 0773137119 שלוחה 1

ספרים, דיסקים ועוד בנושא ההודיה 
– בעמדות לעולם אודך ברחבי הארץ, תוכלו 
להשיג מגוון מתנות של שמחה הודיה ואהבה 

לה'.  ראה לקמן בסוף הפנקס.
לשמיעת העמדה הקרובה לביתך, התקשר 

לטלמסר: 079-5420539 )שלוחה 22( 
לכמויות גדולות: 055-6785647

סיפורי ישועות – בקו יש מדור נפלא ומחזק ביותר 
"בשרו מיום ליום ישועתו". סיפורי ישועה בכל תחום בעקבות 
החיזוק בהודיה, כמו שנאמר בפסוק "ָעִּזי ְוִזְמָרת ָקּה - ַוְיִהי ִלי 
ִליׁשּוָעה" - כשמזמרים ומודים לה' יש ישועה )פסוק זה היחידי 

המופיע גם בתורה )שמות טו(, גם בנביאים )ישעיה יב( וגם בכתובים 
)תהלים קיח(!(.

להקלטת סיפור ישועה: 
לגברים: 079-5420539. לנשים: 077-3137119.



ראוי  עליהן  קבועות,  טובות  של  רשימה  לרשום  מומלץ  הפנקס  בראש   .1
להודות בתדירות. 

2. לרשום בכל יום את החסדים שחווית במשך היום, רגעי חסד או השגחה 
פרטית מיוחדת, ולהודות עליהם.

החסדים  על  לעבור  ניתן  לה'",  להודות  "טוב  בו  היום  קודש,  בשבת   .3
הקבועים ועל אלו שנכתבו משבת שעברה ועד לשבת הזו, ולהודות עליהם. 
אשרי המוסיף לאחר מכן כמה מזמורי תהלים שיש בהם שבח ותהילה לה' 
)לדוגמא: ל, לג, מז, סג, סו, סז, צב, צה-ק, קג, קז, קח, קיא, קלד-קלח(. אין 

קיום מצות "עונג שבת" גדול מזה!   
4. לאחר שמסיימים פנקס ומתחילים פנקס חדש - כדאי לבחור את החסדים 
ולרשמם  לזכור,  נרצה  אותם  מיוחד  באופן  הלב  את  המיוחדים המעוררים 

בתחילת הפנקס החדש. 
להביט  לפני התפילה  זצ''ל:  אויערבך  הגרש''ז  כדאי לאמץ את המלצת   .5
בפנקס, להזכר בחסדים האחרונים, ולכוון בתפלת "מודים" להודות עליהם.
6. בראש חודש, ניתן לעבור על כל חסדי החודש שעבר לפני אמירת ההלל, 

כך נאמר את ההלל מתוך רגשי שמחה ואהבה מרוממים. 
7. בחודש אלול ניתן לעבור על כל הפנקס, לרשום את החסדים המיוחדים 
חדשה,  טובה  שנה  על  שמתפללים  לפני  השנה,  בראש  ואז,  השנה.  של 

להודות על הברכות והמתנות הרבות שקיבלנו בשנה שעברה.
8. חשוב מאוד! כשמודים לה', לא רק להביע מילים של תודה, אלא להרגיש 
עד  האלו,  המתנות  כל  את  שהניע  העולם  בורא  של  הנפלאה  האהבה  את 
שמתעורר בלב רצון עז להחזיר כביכול להקב''ה על כל הטובות שנתן – "מה 

אשיב לה' כל תגמולוהי עלי".
9. ביום שחור ואפור, כשדאגות נכנסות לראש, זה הזמן לפתוח את הפנקס 
ולהיזכר בכל החסדים המרהיבים שהעניק לנו בורא העולם ולהודות עליהם 

באיטיות, ואור ההודיה יסלק במהרה את החשיכה.

רעיונות לשימוש בפנקס ההודיה

רעיונות נוספים ניתן למצוא בחוברת "שערי הודיה"

 12 

החסדים הנפלאים הקבועים בחיי

 13 



 14  15 

אומרים "הכרת טובה" לא "השבת טובה".
הכרת טובה אינה רק מילות תודה,

אלא "הכרת הטוב" – ההכרה בטובת הנותן,
לחוש בטוב ליבו ובמידותיו הטובות,

ולעורר בלבנו תוספת הערכה ואהבה כלפיו.
)שערי אהבה(

אֹוֶדה ה' ְּבָכל ִלִּבי ֲאַסְּפָרה ָּכל ִנְפְלאֹוֶתיָך. 
)תהלים ט(

ַזְּמרּו ַלה' ֲחִסיָדיו ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו. 
)תהלים ל(
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ְלַמַען ְיַזֶּמְרָך ָכבֹוד ְוֹלא ִיֹּדם ה' ֱאֹלַקי 
ְָלעֹוָלם אֹוֶדּך. )תהלים ל(

הֹודּו ַלה' ְּבִכּנֹור ְּבֵנֶבל ָעׂשֹור ַזְּמרּו־לֹו. 
)תהלים לג(



 18  19 

ֲאָבְרָכה ֶאת ה' ְּבָכל־ֵעת ָּתִמיד ְּתִהָּלתֹו ְּבִפי.  
)תהלים לד(

החובה להודות ולהלל להשי"ת
היא מצוה הנובעת ממצות אהבת ה'.

לפתוח את העיניים והלב
לראות את כל הטוב הסובב אותנו,

ולחוש בטוב ה' ואהבתו שמאחורי הכל.
)שערי אהבה(

ִׂשְמחּו ַצִּדיִקים ַּבה' ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו. 
)תהלים צז(



 20  21 

ִׁשירּו־לֹו ַזְּמרּו־לֹו ִׂשיחּו ְּבָכל־ִנְפְלאֹוָתיו. 
)תהלים קה(

יֹודּו ַלה' ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם. 
)תהלים קז(
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אֹוֶדה ה' ְמֹאד ְּבִפי ּוְבתֹוְך ַרִּבים ֲאַהְלֶלּנּו. 
)תהלים קט(

כתב הרב מ. י. לפקוביץ זצ''ל:
״כדאי להעלות על הכתב את כל זיכרונות הניסים 

והטוב והחסד, ולמוסרם גם לדורות הבאים.
מזה מתחזקים ביסודות האמונה
והכרת הטוב על כל רגע ורגע...״.

)גליון דובב שפתים מס' 159(

ַהְללּוָי-ּה אֹוֶדה ה' ְּבָכל־ֵלָבב ְּבסֹוד ְיָׁשִרים 
ְוֵעָדה. )תהלים קיא(
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ְלָך־ֶאְזַּבח ֶזַבח ּתֹוָדה ּוְבֵׁשם ה' ֶאְקָרא. 
)תהלים קטז(

ִּפְתחּו־ִלי ַׁשֲעֵרי־ֶצֶדק ָאֹבא־ָבם אֹוֶדה ָי-ּה. 
)תהלים קיח(
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אֹוְדָך ִּכי ֲעִניָתִני ַוְּתִהי־ִלי ִליׁשּוָעה. 
)תהלים קיח(

בכל מצב בחיים ניתן לבחור:
לחשוב על מה שאין, או להתרכז במה שיש.

להתעצב על התיישנות המקרר,
או להודות נרגשות לבורא העולם על עצם המקרר, 

עליו לא חלמו אבותינו.

ֲחצֹות־ַלְיָלה ָאקּום ְלהֹודֹות ָלְך ַעל ִמְׁשְּפֵטי 
ִצְדֶקָך. )תהלים קיט(
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יֹודּוָך ה' ָּכל־ַמֲעֶׂשיָך ַוֲחִסיֶדיָך ְיָבְרכּוָכה. 
)תהלים קמה(

ים ְּבִׁשיר ַוֲאַגְּדֶלּנּו ְבתֹוָדה.  ֲאַהְלָלה ֵׁשם ֱאֹלׁקִ
)תהלים סט(


