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 הרעיון השבועי 

 
כתוב זי"ע,  הקדוש  אלימלך  נועם   אומר 

ָׁש ְּפד ְלַעּמַל ּות  ה־ְלעֹוָל ח  ִצּוָֽ ְּבִריתֹו  שד'   ֹום 
מה   המכה.  לפני  התרופה  את  שולח 
שילדיו   והתודה  השבח  זה  הרפואה? 
אומרים ומהללים אותו. זה הרפואה, כמו 

יַח ְיׁשּועֹות ּבֹוֵרא ְרפּואֹותַמְצ , שכתוב וזה . מִֽ

 וכך אומר הפסוק .  נֹוָרא ְתִהּלֹות  מוביל ל
ָׁש ְּפד ְלַעּמַל ּות  את   ֹוח  שלח  שד'  אומר  זה 

דרך ה־ְלעֹוָל  הרפואה  ְּבִריתִצּוָֽ שאנחנו   ֹום 
ומודים  ומצוותיו  התורתו  את  מקיימים 

 .ומשבחים אותו בכל יום ובכל רגע
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56 לפ"ק גליון פ"אתש מת"פרשת   

 נמצא מיד 
 
ובאחת   בחוה"מ  ילדי  עם  טיילתי 
למים.  המשקפיים  לי  נפלו  האטרקציות 
מצאתי   לא  אך  זה,  את  לחפש  ניסיתי 
נזכרתי  החיפושים  באמצע  מקום.  בשום 
שעלי להודות לד'. הודאתי מיד לד'. אחרי 
עם  אלי  בא  שלי  הילד  דקות  כמה 

ביד הודיה  המשקפיים  כמה  יאומן  לא  יו. 
 מביאה ישועה. 

 
ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְל 

 
 איבדתי את העבודה שלי

 
אני רוצה להודות לבורא עולם שאיבדתי 
לי   הודיעו  הם  ב"ה,  שלי.  העבודה  את 
עוד  ועל  החג  עבור  ושולמתי  החג  אחרי 
שבועיים נוספות. אני מודה לד' כי בטוח  
אפילו   בשבילי,  יותר  טוב  משהו  לו  יש 
בפעמים  מזה.  יודע  לא  עדיין  שאני 
שלי,   העבודה  את  כשאיבדתי  הקודמות, 

אונ וחסר  שבור  מאז  הייתי  אבל  ים. 
להסתכל  זכיתי  להודות,  שהתחלתי 
ממבט אחרת על כל מה שה' עושה איתי,  
לי   יש  לטובתי.  דואג  שהוא  יודע  אני  כי 
לשמוע  מחכה  כרגע  שאני  עבודות  כמה 
את  כשאמצא  לד'  ואודה  מהם  תשובה 

  העבודה החדשה שלי.
 
ִּכי הּוא קל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכל ּוֵמִטיב  

 ַלּכל
 

 קיבלתי אפיקומן 
 
איבדתי מצלמה יקרה לפני כמה שבועות 
והיו לי שם הרבה תמונות שממש רציתי. 
כמו כן, תמונות של התינוק החדש שלנו. 
אבל  ויתרתי.  כמעט  ימים  כמה  אחרי 

ברבים להודות  את    הבטחתי  אמצא  אם 
את  הרמתי  פסח,  ליל  שבת,  במוצאי  זה. 
נפלה.  המצלמה  ופתאום  לסדר  המיטה 
עשה   שהוא  החסד  על  לד'  הודיתי  מיד 

 איתנו.
 

 ויפקח אלקים את עיניה ותרא
 

 די ד' לראות את חס
 

אף פעם, עד השנה הזאת, לא הבנתי מה  
ְּכֵׁשם ֶׁשְּמָבֵר ַעל  המשמעות של המילים,  

איך אדם יכול   ַהּטֹוָבה ָּכ ְמָבֵר ַעל ָהָרָעה.
להיות אסיר תודה על משהו שנראה רע?  
ממשפחתי  כשאחד  האחרונה,  בשנה  רק 
אמר   והוא  לרופא  ופנה  טוב  הרגיש  לא 

ודאנו לד' שזה  שזה סתם הצטננות, אז ה
טוב,  הרגיש  לא  שהוא  אפילו  הנגיף.  לא 
עדיין אמרנו תודה לד'. כמו כן, כאשר זה  
זה  על  להודות  המשכנו  הנגיף,  היה  כן 
שהמצב הוא קל ואין צורך להיכנס לבית 
החולים. כשנודה לד' על הכל, נראה איך  

  הכל מסתדר לטובה.
 
 

ִּכי ְל טֹוב ְלהֹודֹות. ּוְלִׁשְמ ָּנֶאה  
 ְלַזֵּמר

 


