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בתודה  פניו  נקדמה

הייחוד ייחודו באמונת  הוא  ולשון, עם מכל הקודש  עם יושבי א של כל בעוד כי ,

הרי  העליונה, בהשגחה הכרה הכוללת האלהות, באמונת  מחוייבים תבל

בייחודם  מכירים ישראל ורק  מאלוהיו , נפרד המושגח שיהיה יתכן השגתם למיעוט

פירוד  צד בלא  בוראם כבוד ב עם ומברכים אליו , מקוים עת  ובכל בו , דבקים הם ולכך ,

ועד  לעולם מלכותו  .ג שם

עולה חילוק  שונים, קרבנות להעלות זכו ישראל כי הקרבנות, בדיני הוטבע  זה

עולות, אלא מקבלים אין הנכרי מן ואילו ומנחות , ואשם, חטאת ושלמים,

לשמים לבו  כי לעולות, אותם מקריבים שלמים הביא פ "ג)ואפילו הקרבנות ,(מעשה

קרבן רק  אלא אדם, ידי על הנאכל קרבן  להשי"ת לייחד יכול אינו הנכרי כי והיינו

לשמים. עולה שכולו 

הבוראממוצא בטוב להכרה תבל, יושבי של ההודיה יכולת  גם הוגבלה זה

פרט כל כי אחר, ברובד העומדת מישראל אדם הודיית  לעומת והשגחתו ,

כאמור השי"ת, בייחוד בהשגתו שלב עוד מגלה ב )בהודייתו עה לך (תהלים  'הודינו 

נפלאותיך' ספרו שמך, וקרוב  הודינו  .דאלהים,

רמח "לא. פחו "ד )כלשון אחרון,(סוף ואני ראשון אני כי להראות  יחודו, לגלות  רצה ית "ש 'שהמאציל 

לדעת ישראל  של אמונתן עיקר  באמת והוא וכו' לטוב  יחזור  רע וכל לברכה, תהפך  קללה כל  ועכ"פ 

ית "ש'. המאציל יחוד

חכמהב. כ )במשך  י  שהוא (דברים  האדם שיצייר  כיון כי תדבק', 'ובו במצוות  כלול הבטחון שחיוב  נקט

האדם  אז  בעצמו, האדם שמרגיש ממה יותר  בעניניו מרגיש והשי"ת  העליונה, לההשגחה דבוק

ומרגיש  עמו, הדבוק הבורא יכולת נגד יכולתו יועיל מה כי לעניניו, מאומה דואג ואינו ונח , בטוח 

השי"ת, אל הקיווי היא העליונה, הבטחון למעלת כוונתו ובפשוטו דביקות'. נקרא וזה בהעדריו,

ישראל נקראו יח)שלמעלתו היא (ישעיה הייחוד מאמונת  הנובעת  הדבקות להאמור , ברם, קו'. קו 'גוי

כל שהרי לנברא, הבורא שבין היחס מצד רק אינו ישראל שבטחון ניכר  בה כי יותר , נשגב באופן

רק  ולפיכך עמו', ה' חלק 'כי הוי"ה, בשם ישראל התכללות הוא הייחוד אולם גבול , לו יש יחס 

אוחיל כן על  נפשי, אמרתי ה' 'חלקי כאמור  בייחוד, הכרה כדי עד ההודיה, יכולת  את יש לישראל 

כד )לו' ג היה (איכה  העולם לברא הקב "ה 'כשבא סרוג הר "י בלשון שליט"א קוק חיים הג"ר  הראני וכן .

עולמים  בית וראה בחלקו, כללם שכביכול הרי בישראל, שעשועו כל שמאז  וכיון בעצמו', משתעשע

.(קלב:)

עקיבאג. רבי שאמר  שכמו יתרו  נוהגין ב)(יל"ש שאחרים כדרך  בי תנהגו שלא כסף' אלהי אתי תעשון 'לא

מקללין  הן עליהן באה וכשפורענות וכו', אלוהיהן את מכבדין הן עליהן באה שכשהטובה באלוהיהן,

תנו  יסורין עליכם אביא ואם הודאה, תנו הטובה את עליכם הבאתי אם אתם אבל וכו', אלוהיהן את

לו, שעובד הדמות  שהוא מזלו, מקלל  פורענות  ובעת בשיתוף, עובדים האומות כי והיינו הודאה,

על היא וההודיה ורע , טוב חילוק אין ובו בייחוד, היא ישראל אמונת  אך  זהב , אלהי או כסף  אלהי

רצונו. בקיום ית ' שמו קידוש

הכתובד . כוונת שזו יח)יתכן מה, שהרי (שם לעולם', יהודוך עמים כן על  ודור , דור  בכל שמך 'אזכירה
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 רבי חיים קוק שליט"א הצדיק הגאון רחשי לב, ידיד ה' וידיד עמו,
 ראש ישיבת תורת רפאל פעיה"ק

 הי עליולומה אשיב לה' כל תגמ
שזיכני  אך כאן מודה אני להשי"ת ,על כל הטוב אשר גמלנו השי"ת ,לך אזבח זבח תודה

אשר לא פסק פומיה  ,המיוחד שבמיוחדים מגדולי התורה שבדורינועם אחד  ,בידידות נפש
וזכיתי ללמוד  ,בעומק עומקים ,וכל רז לא אניס מניה ,מעמלה של תורה בכל חלקי התורה

 ממנו הרבה דברי תורה מופלאים ועמוקים. 

 שליט"א רבי חיים שולביץהרי הוא ידי"נ הגאון המופלא 

וכדרכו  ואהבת השי"ת יוקדת בליבו, בקרבת השי"ת בכל לב ונפש.  ,ו קודמת לחכמתושיראת
ובעומק עצום בהרבה חלקי  ,בקודש נכנס לעולמה של תורת התודה והודאה בהרחבה רבה

והן  ,העיון אשר לא רבים עסקו בזה, הן במעמקי הסוגיות של קרבן תודה וחובת ההודאה
וי עולם ליולא היה כבושם הזה לעולמים בג דאה.גדה במעמקי פנימיות התודה וההואב

 ההודאה והתודה. 

מתוך ברכת  ,ורבים יהנו לאורוהתוה"ק,  יזכהו השי"ת להפיץ אור תורתו העצומה בכל חלקי
לאריכות ימים ושנים לראות בטוב  ,ה' יתברך שהוא וביתו יהיו מלאי ברכה בריאות ושמחה

 .'היהללו ,בתוככי ירושלים ,בחצרות בית ה' ,לך אזבח זבח תודה'ולקיים בפועל  ,ה' 

   

 ,רש"י ירשופ ',לך מודים שאנו על ,לך אנחנו מודים' .(מ) בסוטה אמרו ,דרבנן מודים על
 לך אנחנו מודים (ה"ה פ"א ברכות) ובירושלמי לך. ומודים בך דבקים להיות בליבנו שנתת על

 פדית. אשר ונפשי לך אזמרה כי שפתי תרננה לשמך. להודות חייבים שאנו

 אך וכו' וקיימתנו שהחייתנו על והקדוש הגדול לשמך והודאות ברכות' אומרים אנו והנה
 היא הודאה כל עיקר ומקיימנו, ינוכשמח לנו נותן שהקב"ה מה כל על ההודאות מכל יותר

 דברים. של עומקם להבין וצריך ההודאה. עיקר וע"ז 'לך מודים שאנו על'

 תידלע ',תזבחו לרצונכם ,לה' תודה זבח תזבחו וכי' (כט )כב הפסוק לע (יב זכ) הרב בויקרא
 ששון קול' לג( )ירמיה דכתיב הואה לעולם. בטל ואינ תודה וקרבן בטילים, הקרבנות כל לבא
 ,ההודאות אלו ',טוב כי ותאצב ה' את הודו אומרים קול כלה וקול חתן קול שמחה וקול
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 אלוקים עלי' (יג נו הלים)ת ע"ה מלךה ודד אומר וכן תודה, קרבן זה ה', בית תודה 'מביאים
 התודה. וקרבן ההודיה תודות אלא ,אומר אינו תודה ',לך תודות אשלם נדריך

 ,להודיה ,לתודה' רש"י ירשופ] לתודה מזמור על (נו )תהלים שמעוני ילקוטב דרשו וכן
 הקרבנות כל ,בטילה אינה וההודאה לבא, תידלע בטלות התפילות כל '[,תודה זבחי על לאומרו

 כנגד ואחד ,התפלה כנגד אחד שתים, לך', תודות 'אשלם שנאמר בטל אינו תודה וקרבן יםבטל
 הרי ,ה' את הודו אומרים קול וכו' שמחה וקול ששון קול (יא ,לג ירמיה) אומר הוא וכן .הקרבן
 לעולם ה' טוב כי' אחריו כתיב מה תודה, קרבן הרי ,ה' בית תודה מביאים ,הההודי תפילת
 חסדו[. לעולם כי ,לעולם נמשכים והתודה ההודאה כן ,חסדו שלעולם וכיון] .'חסדו

 אשא בשמך ,בחיי אברכך כן ,נךוישבח שפתי מחיים חסדך טוב כי' (סג) הליםבת והנה
 .'פי יהלל רננות ושפתי נפשי תשבע ודשן חלב כמו כפי

 שעשה חסד מכל נבדל החיים במתנת שחסדך ',מחיים חסדך טוב כי' המלבי"ם וביאר
 ,בו שהשגנו התועלת מצד רק ,עצמו מצד טוב החסד אין מזולתנו שנשיג חסד שכל ,זולתך
 החיים הוא החסד של הטוב ,בחיים והניחו מיתה לחייב חסד שעשה ודם שרב מלךל משל
 רק ,לעצמם תכלית אינם יםיהח כי ,החיים מן יותר טוב בעצמו החסד אצלך אבל לו. שנתן
 בשפה. אותך שאשבח אפשר אי החיים שבלעדי ',ישבחונך שפתי' ידם שעל אמצעיים שהם
 א"כ ,חיים לנו נתןש החסד על ,לה' להודות שיכול מה הוא וטובם החיים שתכלית אחר וא"כ

 כי ,אליו אמצעי רק שהוא ,עצמם החיים מן טוב והוא ,החיים של והתכלית הטוב הוא החסד
 יודוך החיים וכל' שברכת ונמצא .עכ"ד ,החיים תכלית היא וזאת ,ישבחונך שפתי החסד ע"י
 סלה'. 'יודוך הוא החיים מטרת כל כי היא ',באמת שמך את ויברכו ויהללו ה,סל

 שאוכל מה ,החסד על רק ,החיים על אותך רךבא לא ',בחיי אברכך אשר' הברכה הוא כןו
 .אותך לשבח

 וצרכי הגשמיים החיים על אתפלל לא ,לתפילה כפי אשאש מה כפי', אשא בשמך' רק וכן
 שמך. את ולברך לך להודות שאוכל ,בשמך רק ,העולם

 כן ביום, ג"פ למזון, לו ויהיה הגוף שישבע ודשן חלב כמו ',נפשי תשבע ודשן חלב כמו'
 שפתי'ש בזה נפשי תשבע ובמה תפילות. בג' ביום ג"פ ,הרוחני מזונה לה שאתן נפשי תשבע
 הגשמי שהגוף שכשם (ה אות ג מאמר) הכוזרי שכתב וכמ ,הנפש מזון שזה ',פי יהלל רננות
 הרוחני שרשה אל שתדבק התפילה היא הנפש מזון כן ,בלעדיו יחיה ולא ,המזון אל הוא צריך
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 וצהרים ובוקר 'ערב כן ,ביום ג"פ הוא הגוף שמזון וכמו [,פי שיהלל 'רננות שפתי'ב ,ובמה]
 .ואהמה' אשיחה

 ',פי יהלל רננות שפתי'כש ,ואימתי 'נפשי תשבע וצאן חלב כמו' ,לפרש הוסיף והרד"ק
 זכרתיך אם' ובהמשך פי. יהלל רננות כשפתי לי יערב כך ,אדם לכל יערב השמן שמאכל כמו
 בך אהגה וכאשר ,בליבי יצועי על זכרתיך כאשר וכן כלומר ,'בך אהגה באשמורות יצועי על

 כשהיה ,רבים וןלש 'יצועי על' זה כלש ק"הרד והוסיף] ושבע דשן אני ,הלילה באשמורות
 כמו ,פי יהלל רננות ב'שפתי ארגיש שם וגם הפרק בהמשך ארשמבו כמו ,למקום ממקום בורח
 '[.ודשן חלב

 אנו לעולם וגם ,תודה בקרבן דזמרה פסוקי את פותחים שאנו ,בזה ונשכיל נבין וא"כ
 וכן בגלות אפילו לעולם. וההודאה התודה כן חסדו', 'לעולם הרי כי ,תודה בקרבן עוסקים

 נצחים. לנצח

 שאנו ',ועד לעולם קדשו שם בשר כל ויברך פי ידבר ה' תהילת' נאמר 'אשרי' ובסוף
 ,ה"י נברך 'ואנחנו הפסוק את בסופו לומר הוסיפו אך ,בעוה"ז כאן 'בשר כל' בברכת מתחילים

 גם כי ',הי" תהלל הנשמה כל' בפסוק דזמרה פסוקי כסיום הואו יה',הללו עולם ועד מעתה
 בטלים אינם וההודאה תודה קרבן כי ,הי" שתהלל היא ושמחתה חיותה כל הנשמה ועד לעולם
 ועד. לעולם

 תגהנה וסוד ,התורה וסודות מעמקי כל וגלוי ,עלינו יאיר השי"ת כשאור נצחים לנצח וכן
 במה אבל .מט( פתח )קל"ח הרמח"ל שכתב וכמ ,נשמות של תענוגם בזה כי ,שתתגלה דוהיח
 בתודה ,ולהלל להודות נפסיק שלא בזה ,סוף אין עד אלו בגלויים ה' חסד לכל נתחבר אנו

 ע"י ותתענג הנפש תשבע כן ',נפשי תשבע ודשן חלב כמו' אז וגם ,לוייוג לוייג כל על והודיה
 .'פי יהלל רננות ושפתי'

 אלוקינו ה' והושיענ' (מז קו הליםת) המלך ודד בתפילת ומבקשים מתפללים אנו זה לוע
 היא הישועה כל שתכלית .'בתהילתך להשתבח קדשך לשם להודות הגויים מן והצילנו וקבצנו
 כי לה' הודו' (א זק שם) רנאמ זאת אחרי מיד ואכן ',בתהילתך להשתבח קדשך לשם להודות

 .'חסדו לעולם כי טוב

 .'אדם לבני ונפלאותיו חסדו לה' 'יודו עד 'צר מיד גאלם אשר ה' גאולי יאמרו' זו הודיה
 כאשר ,הנצח גאולת בזמן אבל ויחיד. יחיד כל תודה בקרבן להודות שצריכים הארבעה והם

 מן עולה זאת מי' - מדבריות הולכי הארבעה, אלו כל של הצרות מעמקי כל כוללת הגלות
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