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 "הפעם אודה את ה'מאמר "
ַעם אֹוֶדה ֶאת כט, )בפרשתינו  ַ ֹאֶמר ַהפ  ן ַות  ֶלד ב ֵּ ַהר עֹוד ַות ֵּ ֶדת:ה' לה( ַות ַ ֲעמֹד ִמל ֶ ָדה ַות ַ מֹו ְיהו  ְ ן ָקְרָאה ש  ואמר רבי יוחנן ואמרו חז"ל )שבת ז:(  ַעל כ ֵּ

אה והודתו שנאמר הפעם אדם שהודה להקדוש ברוך הוא עד שבאתה למשום רבי שמעון בן יוחי מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו לא היה 

שנטלתי יותר מחלקי מעתה יש לי  - הפעם אודה הוסיף לבאר למה הודתה לאה את ה' לאחר שנולד יהודה, וזל"ק: )שם(, ע"כ, וברש"י אודה את ה'

 3"ק שעתיד יעקב להעמיד י"ב שבטים, נמצא שכל אשה תביא לו , ע"כ, ופי' דברי רש"י אלו שהרי ליעקב היה ד' נשים, וגם ראתה ברוהלהודות

 שבטים, ולאחר שראתה שקיבלה יותר מחלקה הודתה את ה' שנטלתי יותר מחלקי.

ש רבה מתמה על דברי חז"ל אלו שמיום שנברא העולם עדיין לא היה אדם שהודה להקדוש ברוך עד לאה, והרי מצינו במדר ובספר טיב גיטין

( ובמדרש תהלים, שאדם הראשון כבר אמר את המזמור 'טוב להודות לה' ולזמר לשמך עליון', וא"כ הרי היה אדם שהודה )בראשית כב יג

 להקב"ה, וכן פלא גדול הוא לומר שהאבות הקדושים לא הודו את ה' על כל הטוב והחסד.

אלא מתרץ הוא במהלך נפלא, שאכן יש הודאה ויש הודאה, יש הודאה שהאדם מודה להקב"ה על הטוב והחסד אשר עושה עמו, אבל יש הודאה 

שהאדם רואה שמהדבר שהיה נראה לו רעה מזה בעצמו יצא לו טובה, וזהו ההודאה שמצינו בלאה, שבתחילה היתה שנואה, ופתח ה' את רחמה 

, וא"כ נמצא שזה הדבר שהיה נראה לה כרעה מזה יצא לה כי שנואה לאה ויפתח את רחמהה' וירא ה ככתוב )בפסוק ל"א( רק בשביל שהיתה שנוא

 הטובה הזו שילדה יותר מחלקה.

 והגה"ק רבי יוסף חיים זונענפעלד זצוק"ל רבה של ירושלים מביא בספרו חכמת חיים תירוץ נאה על קושיא זו ממה ששמע מרבו הרה"ק בעל הכתב

סופר זיע"א )והובאו דברים אלו גם בספר כתב סופר על התורה( שבאמת האבות הקדושים הודו לה' על כל הניסים שעשה להם וכן מצינו 

שהקריבו קרבנות ושבחו לה', אלא הם הודו על נסים שקרה להם מחוץ לדרך הטבע, ולאה היתה הראשונה שהודתה על דברים טבעיים והכירה 

 ודות לה', ואפי' הוא בדרך הטבע שאשה מולידה כמה בנים, ועכ"ז הודתה לה' על כל הטוב ואפי' בדרך הטבע.שעל זה גם צריכים לה

הודתה את ה' והיתה כאומרת די לי בזה אשר נתת לי, וקיבלתי מספיק ויותר מחלקי, ועל כן סיים הכתוב ותעמוד ובאבן עזרא מצינו באופן אחר, ש

 מלדת.

זיע"א אומרים שירגיל האדם עצמו להודות לה' על כל טובה וטובה שבאה לו ומיד להודאתו יצרף את בקשתו ובשם הרה"ק החוזה מלובלין  

ל"ה( אשר אנו אומרים אותה בכל יום בתפילת שחרית  -אלהבא שישפיע עליו תמיד אך טוב וחסד, והוא על לשון הפסוק )דברי הימים א, ט"ז, ל"ד 

, שצריך האדם דות לשם קדשך להשתבח בתהלתךוי ישענו וקבצנו והצילנו מן הגוים להקהושיענו אל ואמרו כי טוב כי לעולם חסדו:ה' הודו ל

להודות לה' על כל הטוב, ואח"כ להוסיף בקשה על העתיד ואמרו הושיענו אלוקי ישענו, שיעזור השי"ת הלאה כדי שנוכל עוד הפעם להודות לשם 

 קדשך להשתבח בתהלתך.

זהו החלק שאנו  -, על שהחייתנו וקימתנו ,ברכות והודאות לשמך הגדול והקדושה שאנו אומרים במודים דרבנן, ובספר משחת שמן ציין שזה מ

 וכו'. כן תחינו ותקימנו -מודים על העבר, וממשיכים בבקשה על העתיד 

בהלל, שם אנו מוצאים מה הוא ובספר טעם ודעת כותב בשם הגאון רבי יחזקאל סרנא זצ"ל מראשי ישיבת חברון, שבמזמור מה אשיב שאומרים 

כל תגמולוהי עלי' היאך  הדרך שבה יוכל האדם להודות להשי"ת ולהשיב לו על כל הטוב והחסד אשר עשה איתו, ותרגמו בפסוק, 'מה אשיב לה'

ה' אקרא' להוסיף יותר אוכל להשיב לה' על כל הטוב, הרי כל מה שאעשה ומה שאשיבנו הרי הוא מאתו ית', ואין לי אלא 'כוס ישועות אשא ובשם 

 אומץ וכח בעבודת השי"ת ולעשות רצונו ית'.

שון והגאון רבי יוסף חיים זאנענפעלד זצוק"ל בספרו הנ"ל מוסיף על דברי רבו הכתב סופר, ומאריך שכל עצם היהודי הוא בכדי להודות להשי"ת, ל

, ע"כ, ונמצא שכל הכופר שום שכפר בעבודה זרה שכל הכופר בעבודה זרהואמאי קרי ליה יהודי על נופל על לשון, וכמו שאמרו חז"ל במגילה )יג.( 

של  בעבודה זרה ומודה במציאותו יתברך, הרי עיקר עבודתו להיות יהודי, ויהודי הרי הוא מלשון יהודה שהוא לשון הודאה, והרי כל עיקר עבודתו

 מבקשי השם
 בעי"ת לייקווד יצ"והשם ע"י חברת מבקשי 
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 המאמין להודות ולהלל לשמך הגדול.

אה, כתב בשפ"א שעיקר לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודעל נס חנוכה )שבת כא:( ובשפת אמת כתב לבאר את דברי חז"ל 

העבודה בכל השנים ובכל הדורות הוא להרבות בהלל והודאה להשי"ת וע"י כך ימשיך עליו את ההארות החג וההשפעות, ובכח ההלל וההודאה 

מרבה בהלל והודאה, הרי נשאר הוא עם הדברים הגשמיים, וכמו שאומרים 'ער בלייבט ממשיך עליו שירגיש את קדושת הימים והחג, אבל אם אינו 

 מיט די לאטקעס' ולא ימשיך עליו את ההארות החג.

א על זה שנולד יהודי הוא שיכול שבאמת היו צריכים לברך שעשני ישראל, ועיקר ההודאה הוהב"ח בהלכות ברכת השחר, מצינו עוד בדברי ו

כתב שם הב"ח שלא התקינו לברך שעשני ישראל עקב שלא יוכל לברך את שאר להודות ולהלל לה', שזהו מציאותו של האיש הישראלי, אלא 

נתינו לקצר אלא להאריך בהודאות , וכמו שמסיים לשונו הזהב ואין כוווכו', שהרי כבר נכלל בזה שמברך שעשני ישראלהברכות שלא עשני עבד 

 .ולברך על כל חסד וחסד ברכה בפני עצמה

הגאון רבי יצחק זילבערשטיין שליט"א מספר בספרו ברכי נפשי, על העסקן הידוע מבני ברק הרב אלימלך פירער יו"ר ארגון עזרא למרפא, אשר 

 עוזר להרבה יהודים בהמצאת מזור ותרופה לחולים רח"ל, ופעם היתה לו פגישה עם עשיר ונגיד גדול, ולאחר הפגישה יצאו ביחד לכותל המערבי,

תפילתם ראו יהודי מבוגר כבן שישים עומד ליד הכותל ומתייפח בבכי כתינוק, נמנו וגמרו ביניהם שאם יש לאדם הזה בעי'ה רפואית הרי רבי לאחר 

א אלימלך פירער יסדר את זה, אם יש לו בעיית פרנסה והוצאות הרי הגביר יקח על עצמו לתת לו מתנה הגונה, וניגשו אל האיש בשאלתם על מה הו

הזה, האם יש לך ח"ו בעיה רפואית במשפחה, ענה האיש ב"ה כולם שלמים ובריאים אצלי ולא ידוע לי על חולי, שאלו אותו האם בעי'ה הבכי 

 .כספית מציק לך, ענה האיש ב"ה אני מסתדר יפה ואין לי בעי'ה עם זה

ענה להם האיש, ח"ו איני בוכה מצער, אלא אתמול בלילה ב"ה סיימתי לחתן את הצעיר מבין בני נדהמו ושאלו אותו א"כ על מה הבכי האומלל הזה, 

כל חתונה הרי שיחי', ולכך באתי להודות להשי"ת על כל הטוב אשר עשה עמדי בכל השנים שזכיתי להקים דור שלם ולחתן את י"ב צאצאי, ולפני 

האם הוא אינו העת להכיר טובה ולהחזיר בהודאה ושבח, וברוב שאוכל לעמוד בזה ולחתן בדרך כבוד, ועכשיו ביקשתי מהקב"ה שיעזור לי 

 התרגשות התחלתי לבכות.

 וזה צריכים אנו לזכור בכל עת להודות ולהלל ולהמשיך ולהודות להשי"ת על כל הטוב והחסד אשר עשה ועושה ויעשה עמנו תמיד.

, ופי' ים את חרפתיקותאמר אסף אלכג( )ל, כמו שכתוב מה שאמרה רחל בעת שילדה את יוסף בנה, און רבי לייב חסמן גם דייק בדברי רש"י על והג

, ודברי רש"י כלי זה בנך מי אכל תאנים אלו בנךמי שבר  ,משיש לה בן תולה בו ,דה כל זמן שאין לאשה בן אין לה במי לתלות סרחונהיואג -רש"י 

 ה היתה כדי שיהיה לה במי לתלות את הסרחון.בשביל זה הבזיון רצתה רחל אמנו להוליד בן, וכל צרכ , האםאלו צריכים ביאור

וחבירו קפץ לנהר  אלא מבאר הגאון רבי לייב ע"פ משל לשני אנשים שהלכו סמוך לנהר, ונשב שם רוח חזקה וזרק את הכובע של אחד לתוך הנהר,

על טוב לבו, לאחר כמה דקות הגיע רוח סערה ונפל האיש זה שנפל לו הכובע הודה לו מקרב לבו  ,מים והחזירו לבעליומה את הכובעלהוציא כדי 

דה בכפל כפליים על שהציל ביחד עם הכובע לתוך הים, וחבירו שוב נרתם לעזרתו והצילו לבל יפול במים הזידונים, ובוודאי לאחר המעשה שוב הו

כל אחד מבין שהכובע הוא בטל ומבוטל לשוויות חיי , אלא על הכובע שגם ניצל מהמים ודה ללא יוה עכשיו ולמוישאל העומד מן הצד את חייו, 

 האדם שניצל.

אבל כאן באתה רחל להורות הלכה שאסור לאדם לשכוח אף את הפרטי פרטים של כל הניסים והנפלאות והטובות והחסד אשר מקבל מהקב"ה, 

אן לכאורה הרי עליה להודות להקב"ה על כל הטוב בלידתה את בנה, אבל עכ"ז לא שכחה את הפרטים וצריך להודות על כל פרט ופרט, ואפי' כ

 הקטנים והוא הבזיון שחסכה כעת בהולדת בנו ויתלו את הסרחון בו.

על  -ותקרא את שמו יוסף ובהמשך הפסוק הנ"ל כתוב 'ותקרא את שמו יוסף לאמר יוסף לי ד' בן אחר, וברשב"ם ביאר את שני הטעמים וז"ל, 

שם זה משמש שני אמירות אסף וא"כ תקראהו אסף יו"ד של יוסף למה על שם שהתפללה יוסף ה' לי בן אחר הרי  ,שאמרה אסף אלהים את חרפתי

 .ויוסף

הבא, והוא שרחל הודתה מקודם להשי"ת אסף בזמן גם לבקש אל על החסד ובו וביאור דבריו על פי מאמרינו לעיל, שצריך האדם להודות לה'

 אלוקים את חרפתי, וזהו ההודאה על העבר, ובו בזמן המשיכה בתפילה ובקשה אלעתיד והוא יוסיף לי ד' בן אחר.

שזה הדרך שחידשה לאה שהודתה אפי' ים מכל הענין שיהודה ויוסף הם שני בחינת בהודאה להשי"ת, והוא יהודה על פי דברינו לעיל נמצאנו למד

כמו לידה שאע"פ שהוא בדרך הטבע מ"מ מצאה כאן מקום להודות לה', וביוסף מצינו ענין נוסף שחידשה רחל אמנו על דברים טבעיים לכאורה 

 פי' על הפרטים הקטנים אשר בטובה.שאפי' בעת שנעשה לאדם טובות וחסדים גדולים אל ישכח להודות א

דוד אשר יגאלנו בקרוב, וגם יוסף הרי היה משנה למלך וממנו  ושניהם הם בבחינת מלכות שהרי מיהודה יצא מלכות בית דוד וממנו יצא משיח בן

משפיע יותר על אחרים הרי אינו נחסר ממנו כלום, מבטל את עצמו ויצא משיח בן יוסף, ומלכות הוא מידת לית ליה מגרמיה כלום והוא שכל שהוא 

 וכן ההודאה שהוא מתבטל עצמו ומודה ומהלל את שם ה' הרי הוא בחי' מלכות.

 .ונבקש על העתיד למען ייטיב לנו לעד בהשפעות חסד ורחמים, אמן ,ונזכה כולנו להודות להשי"ת על כל הטוב והחסד אשר עשה עמנו עם כל הפרטי פרטים

 347-526-9027כל הערות והארות בענייני שיעורי תורה שע"י חברת מבקשי השם נא לפנות למוה"ר דוד אליהו שפיצער נ"י  

 
 


