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תהלים פרק צב
(א) מִזְמֹ֥ור ׁשִ֗יר לְיֹ֣ום הַּׁשַּבָֽת:

(ב) טֹ֗וב לְהֹדֹ֥ות לַיֹקוָ֑ק ּולְזַּמֵ֖ר לְׁשִמְָ֣ עֶלְיֹֽון:
(ג) לְהַּגִ֣יד ּבַּבֶֹ֣קר חַסְּֽדֶָ֑ וֶ֝אֱמּֽונָתְָ֗ ּבַּלֵילֹֽות:

(ד) עֲֽלֵי־עָׂ֭שֹור וַעֲלֵי־נָ֑בֶל עֲלֵ֖י הִּגָיֹ֣ון ּבְכִּנֹֽור:
(ה) ּכִ֤י ׂשִּמַחְּתַ֣נִי יְֹקוָ֣ק ּבְפָעֳלֶָ֑ ּבְֽמַעֲׂשֵ֖י יֶָד֣יָ אֲַרּנֵֽן:

(ו) מַה־ּגְָדלּ֣ו מַעֲׂשֶ֣יָ יְֹקוָ֑ק מְ֝אֹ֗ד עָמְקּ֥ו מַחְׁשְבֹתֶֽיָ:
(ז) אִֽיׁש־ּבַ֭עַר ֹל֣א יֵָד֑ע ּו֝כְסִ֗יל ֹלא־יָבִ֥ין אֶת־זֹֽאת:

(ח) ּבִפְֹר֤חַ ְרׁשָעִ֨ים׀ ּכְמֹ֥ו עֵׂ֗שֶב וַּ֭יָצִיצּו ּכָל־ּפֹ֣עֲלֵי אָ֑וֶן לְהִּׁשָֽמְָד֥ם עֲֵדי־עַֽד:
(ט) וְאַּתָ֥ה מָרֹ֗ום לְעֹלָ֥ם יְֹקוָֽק:

ֵ֢ה אֹיְבֶ֡יָ׀ יְֹֽקוָ֗ק ּכִֽי־הִּנֵ֣ה אֹיְבֶ֣יָ יֹאבֵ֑דּו יִ֝תְּפְָרדּ֗ו ּכָל־ּפֹ֥עֲלֵי אָֽוֶן: ּנ (י) ּכִ֤י הִ
(יא) וַּתֶָ֣רם ּכְִראֵ֣ים ַקְרנִ֑י ּבַֹּ֝לתִ֗י ּבְׁשֶ֣מֶן ַרעֲנָֽן:

(יב) וַּתַּבֵ֥ט עֵינִ֗י ּבְׁשּ֫וָר֥י ּבַּקָמִ֖ים עָלַ֥י מְֵרעִ֗ים ּתִׁשְמַ֥עְנָה אָזְנָֽי:
(יג) צַּ֭דִיק ּכַּתָמָ֣ר יִפְָר֑ח ּכְאֶֶ֖רז ּבַּלְבָנֹ֣ון יִׂשְּגֶֽה:

(יד) ׁשְ֭תּולִים ּבְבֵ֣ית יְֹקוָ֑ק ּבְחַצְרֹ֖ות אֱֹלהֵ֣ינּו יַפְִרֽיחּו:
(טו) עֹ֖וד יְנּובּ֣ון ּבְׂשֵיבָ֑ה ּדְׁשֵנִ֖ים וְַרֽעֲנַּנִ֣ים יִהְיּֽו:

(טז) לְ֭הַּגִיד ּכִֽי־יָׁשָ֣ר יְֹקוָ֑ק צּ֝וִר֗י וְֹֽלא־עלתה עַוְלָ֥תָה ּבֹֽו:

A) Recurrent themes
תהלים פרק ז פסוק יח

אֹוֶד֣ה יְֹקוָ֣ק ּכְצְִדקֹ֑ו וַ֝אֲזַּמְָר֗ה ׁשֵֽם־יְֹקוָ֥ק עֶלְיֹֽון: 
תהלים פרק קמז

(א) כי טוב זמרה - כי טוב לזמר לו:

Difference between praise and thanks
Observation vs dependance 

Most basic approaches

Every day - multiple x’s

מצודת דוד תהלים פרק צב פסוק ג
(ג) בבוקר - בכל בוקר: 
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סעיף כט
 בירושלמי ריש פרק תפילת השחר אומר [ברכות ד, א] ומאיכן למדו ג' תפלות רשב"נ

אומר כנגד ג' פעמים שהיום משתנה על הבריות בשחר צ"ל מודה אני לפניך וכו'
שהוצאתני מאפלה לאורה במנחה צ"ל מודה וכו' כשם שזיכיתני לראות החמה

Multiple forums and opportunities

שולחן ערוך אורח חיים הלכות תפלה סימן קי
סעיף ח

 ח> טו) הנכנס לבית המדרש טז (לה) טז] יתפלל: יר"מ ה' אלהינו ואלהי אבותינו> (לד)
שלא אכשל בדבר הלכה וכו', (לו) וביציאתו (לז) יאמר: יז] מודה אני לפניך ה' אלהי,

 .ששמת חלקי מיושבי בית המדרש

שולחן ערוך אורח חיים הלכות ברכת הפירות סימן רל
סעיף א

<נכנס בשלום, אומר: מודה אני לפניך ה' אלהינו שהכנסתני לכרך הזה לשלום;<א

B) Emuna in Us & Appreciation day

רד"ק תהלים פרק צב פסוק ג
ג) להגיד בבקר חסדך. ביום ובלילה עלינו להגיד החסד שעשית עמנו שנתת יום

)

השבת למנוחה, והאמונה שתקיים חסדך לנו בכל עת, ואחד מן החסדים שעשית
הוא יום השבת. הנה כשנבוא להגיד חסדיך נזכור גם כן זה החסד. וטעם בבקר, כי כל

ימי השבוע כשיקום אדם בבוקר ילך לעבודתו, ובזה הבוקר יקום למנוחה ולענג
הגוף והנשמה, ואז יזכור חסד הא

Day of thanks 
ספר שבלי הלקט ענין שבת סימן עו

מזמור לתודה יש מקומות שאומרים אותו בחול ולא בשבת ומצאתי טעם למנהגם בשם 
רבינו שלמה זצ"ל לפי שאין קרבן יחיד קרב בשבת ותודה קרבן יחיד היא והיא יכולה 

ליקרב בכל יום חוץ מן השבת. ובמקומנו מנהג לאומרו בשבת ולא בחול וכתב אחי ר'
בנימין נר"ו הטעם לפי מנהגינו לפי שהשבת היא יום הודאה ובלשון הזה פתח אדם
הראשון מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לה' והלשון הזה משמע לשעבר ומשמע

ערוך השולחן אורח חיים סימן א
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Gratitude  discusion
מצודת דוד תהלים פרק צב פסוק ב

(ב) טוב להודות לה' - טוב וישר לנו להודות לה' ולזמר לשמך העליון על כל:

Note Ramban & Lo Tassehs

C) Broader Theme: Emunah in our survival
Night & Day
Original Geula at night
Which Promise?

רד"ק תהלים פרק צב פסוק ג
יהיה פירוש בבקר לעת הגאולה, ובלילות הם הַּגָלֻּיֹות. כלומר, כשיגיע הבוקר נגיד
 חסדך שתעשה עמנו בהוציאך אותנו מהגלות אעפ"י שאנו חייבים כליה בגלות מרוב
עונותינו, ונגיד בגלות, שהוא הלילה, אמונתך שאמרת להוציאנו מן הגלות ובוטחים
אנו בך שתקיים לנו הבטחתך. או פירושו, ובבוקר גם כן נזכיר אמונתך שקיימת לנו

בגלות שלא כלינו בהם. ולפירושנו יהיה טעם בלילות לשון רבים

Need to Wait?
רש"י תהלים פרק צב

(ג) להגיד בבקר חסדך - בעת הגאולה:
ואמונתך בלילות - ובעוד צרת הגלות להאמין בך שתשמור הבטחתך כל זה נאה וטוב: 

Hester Panim- Only Panim
מלבי"ם תהלים פרק צב פסוק ג

 ואמונתך בלילות, עת יעורב אור ההשגחיי והנסיי, בכ"ז תשאר אמונתו, שכל מעשי
 בראשית ישמרו חקיהם ויעמדו על טבעם ושלימותם כפי מה שהטביע אותם בששת ימי

:הבריאה

-

Impact on our Daily Liturgy

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יב עמוד א
אמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב: כל שלא אמר אמת ויציב שחרית ואמת ואמונה 
רבה ערבית  לא יצא ידי חובתו, שנאמר: להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות. ואמר 

 AMAZING CYCLE OF LIFE- 

The Right thing- Moral component
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בית הלוי שמות פרק יב פסוק מב
להשלים החשבון בגלות אחר ויצא מזה ליל ט' באב, ובאמת הוא חיזוק הלב

שאנחנו בטוחים להגאל דכל ברית בין הבתרים עיקרו לא נתקיים עדיין, ובזה נבין
 הא דאיתא בברכות (דף י"ב) כל שלא אמר אמת ויציב שחרית ואמת ואמונה ערבית לא
 יצא ידי חובתו שנאמר (תהלים צב) להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, ולכאורה הרי
 הני שני ברכות הם ענין אחד והם ברכות הגאולה ולמה באמת נחלקו בשתי לשונות

הללו, ולפי מ"ש מובן היטב דגאולה שהיא בשחר היא קיימת וגאולה של לילה היא
עוברת רק מביאה לידי אמונה ובטחון לגאולה העתידה ומש"ה בברכות גאולה של
שחרית תיקנו אמת ויציב דפירושו שהוא קיים ובשל ערבית תיקנו אמת ואמונה

דהיא עוברת רק אנחנו נאמין דבודאי יהיה גאולה העתידה דגאולה הזאת מביאה
לאמונה על העתיד וכמו שנתבאר. וזהו הטעם שאוכלין ביצים בליל פסח, ואיתא

 בש"ע (תעו ב) שהוא זכר לאבילות של תשעה באב והקשה הגר"א (במעשה רב) למה
 להזכיר האבילות בליל פסח. ולפ"ז ניחא דמראין דמגאולה זו שהיתה באמצע הזמן
צמח ליל ט"ב ובא לחזק לב האדם שכל ההבטחות נאמרו על ביאת המשיח ועדיין

 :לא נתקיימו לגמרי

D) The Positive Side of Night
Radak

כי כל הלילות ואפילו לילות ימי השבוע הם ּפְנּויִים יותר מהימים להגיד חסד ה' ,
 ואמונתו. או אמר בלילות בעבור ליל שבת וליל מוצאי שבת שגם הוא ליל מנוחה, כי לא

:יֵצֵא אדם למלאכתו עד הבוקר ּבָרוב

Other manifestations & Turning Dark to Light ( Rav Kook on State, Art  & 
Statues)

שולחן ערוך אורח חיים הלכות ק"ש ותפלה של ערבית סימן רלח סעיף א
 .א) {א} א] צריך ליזהר (א) בלמוד הלילה יותר מבשל יום, והמבטלו (ב) עונשו מרובה

עולת תמיד סימן רלח ס"ק א
א מה שכתב צריך ליזהר וכו'. כדאמרינן [עירובין סה ע"א] לא איברא לילה אלא

לגרסא, וכיון דלכך נברא הלילה על כן צריך ליזהר בה יותר משל יום, ועוד דדרשינן
[ויקרא רבה יט, א] מקרא [איכה ב, יט] קומי רוני בלילה לראש אשמורות, ואף על גב
 דאמרינן [ויק"ר שם] בר' זירא דאמר אנן פועלי דיממא, י"ל דרבי זירא מיירי בלילות

 הקצרים מאוד כגון בתקופת תמוז. וכן כתב הב"ח בשם האחרונים דקבלו לומר משכבי
 עד קומי שכבי ומקומי עד שכבי קומי, דמחג שבועות שאומרים מגלת רות שכתוב בה

ג, יג] שכבי עד הבוקר עד ט' באב שאומרים מגילת איכה שכתוב בה קומי רוני בלילה
לראש אשמורות, שכבי דאין צריך לקום קודם אור הבוקר כדי ללמוד תורה כיון

דהלילות קצרים, אבל מתשעה באב שאומרים קומי עד חג השבועות שאומרים שכבי
 קומי חייב לקום קודם אור הבוקר בראש אשמורות ללמוד כיון דהלילות ארוכים, אבל

ח"ב קצה ע"ב] משמע דאין לחלק ולעולם צריך להזהר לעמוד[ מדברי הזוהר 
בחצות, ועיין לעיל בסימן א' מה שכתבתי [סק"ב]  :
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ביוגרפיה - עולת תמיד[
Rav Shmuel ben Rav Yosef was born in Krakow, Poland around the year 5400 . 

משנה ברורה סימן רלח ס"ק א
 בלימוד הלילה וכו' - כדאמרינן לא איברי לילא[א] אלא לגירסא וכיון דלכך נברא (א)

 הלילה ע"כ צריך ליזהר בה יותר ואיתא בגמרא כל העוסק בתורה בלילה הקדוש ברוך
 הוא מושך עליו חוט של חסד ביום שנא' יומם יצוה ד' חסדו ובלילה שירה עמי. עוד

אמרו [מנחות ק"י] ת"ח העוסקים בתורה בלילה מעלה עליהן הכתוב כאלו עסוקין
בעבודה ומייתי שם מקרא. עוד אמרו [תמיד ל"ב] כל העוסק בתורה בלילה שכינה
 כנגדו שנאמר קומי רוני בלילה [היינו לעסוק בתורה] וכתיב בתריה שפכי כמים לבך
נוכח פני ה' וכתב הרמב"ם והובא ביו"ד סי' רמ"ו הרוצה לזכות בכתרה של תורה

יזהר בכל לילותיו ולא יאבד אפילו אחת מהן בשינה ואכילה ושתיה ושיחה וכיו"ב וכו'
 ומה דכתב בכל לילותיו היינו דאפילו בקיץ בלילות הקצרים כגון בתמוז שאז נקבע
הלילה העיקר לשינה כמו שכתבו התוספות אפ"ה צריך עכ"פ ללמוד מעט קודם

השינה [אחרונים] ועיין לעיל בסימן א' במ"ב סק"ט

D)The need to PR God
אבן עזרא תהלים פרק צב פסוק ג

(ג) להגיד - ללמד לאחרים חסדך להודיעם:

רש"י תהלים פרק ק  
(א) מזמור לתודה - להודיה לאומרו על זבחי תודה:

  ויקרא פרק ז פסוק יג 
 :עַל־חַֹּלת֙ לֶ֣חֶם חָמֵ֔ץ יְַקִר֖יב ָקְרּבָנֹ֑ו עַל־זֶ֖בַח ּתֹוַד֥ת ׁשְלָמָֽיו

Modesty- Showing Off? Big crowds at a Seuda? 

Pirsumei Nes- KIslev
העמק דבר על ויקרא פרק ז פסוק יג

.יג) על חלת לחם חמץ יקריב קרבנו
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ויש להבין המאמר שישלם נדרו נגד כל עמו ומה זה שבח. והרי ה' דורש מן .
 האדם שיהי הצנע לכת עם אלהיו. ותו ק' מה שמסיים בתוככי ירושלים. והרי
 בחצרות בית ה' הוא בירושלים ואחר שהחל במקומות הגבוהים האיך סיים

 .בכלל ירושלים
 וביאר עוד על הקרב בחצרות בית ה'. ועל קול תודה בתוככי ירושלים בשעת .

 אכילה:). ומטעם זה ריבה הכתוב בלחם ומיעט בזמן אכילת תודה מכל שלמים.
היינו כדי שיהי' מרבה ריעים לסעודה אחת ביום הקרבה והי' ספור הנס לפי
רוב אנשים וארבע חלות לכהנים שהן המה ת"ח. וא"כ העיקר אכילה הוא לחם
 חמץ דמצה הוא לחם עוני ואינו נאכל יפה כמו חמץ כמש"כ התוס' זבחים דע"ה
 ב' ד"ה שביעית. והיינו דמסיים טעם שלחם חמץ עיקר משום שהוא זבח תודת

שלמיו. תודה על שלומו במה שנחלץ מצרה

Birthday Parties- Until When?
http://www.torchweb.org/ns/torah_detail.php?id=133

 Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of blessed 
memory, used to celebrate his birthday with great joy and merriment, using 
the following rationale. When a person is in great danger one day and is 

saved miraculously, he is obligated to thank G-d for performing that miracle 
for him each year as that day comes around, and to make what is 

known as a seudas hoda'ah, a party of thanks. And, said the Rebbe, 
what greater miracle is there than the miracle of childbirth. So each year, 

as that day comes around, he would make a big birthday party to thank G-
d for the miracle of his own birth!]
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4 שו"ת אגרות משה חושן משפט חלק ב סימן כט
.באיסור למוסדות תורה ליקח מהממשלה יותר מכפי התנאים שקבעה

 הנה בדבר עניני החסד אשר הממשלה שלנו ארצות הברית שבאמעריקא /שבאמריקה/
 שהשם יתברך ברחמיו המרובים על שארית הפליטה מיהודי כל מדינות יוראפ /אירופה/
 ושארית גדולי התורה ותלמידיהם הביאנו לכאן ונוסדו מקומות התורה ישנים שמיוראפ

 וגם חדשים, וע"י שמלכות של חסד זו שכל מטרתה הוא להטיב לכל תושבי המדינה
 המציאה כמה ענינים של פראגראמען לעזור לתלמידים שבכל בתי הספר שבמדינה

 שיוכלו ללמוד ולהתגדל בלמודם, שגם מוסדות התורה יש להם עזרה גדולה

 לתלמידיהם, ודאי כל ראשי הישיבות והמנהלים והתלמידים מכירים בכל טובות
.המדינה ומברכים לשלום המדינה ולכל העומדים בראשה בכל הברכות

l
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