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 הרעיון השבועי 

 
ּתֹוָדה ֶזַבח  ִּתְזְּבחּו  המדרש  . ְוִכי  כותב 

ֶלָעִתיד   ,תנחומא ֵלִוי  ְוַרִּבי  ִּפְנָחס  ַרִּבי  אמר 
ָלבֹא, ָּכל ַהָּקְרָּבנֹות ֻּכָּלן ְּבֵטִלין, ְוָקְרָּבן ּתֹוָדה  

ְלעֹוָלם ָּבֵטל  בקרוב  . ֵאינֹו  משיח  שכאשר 
קרבן   למעט  יתבטלו,  הקורבנות  כל  יגיע, 

שכתוב  תודה.   מכיוון  כתוב?  כך  ולמה 
 הֹודּו ַלד' ִּכי טֹוב ִּכי "ְלעֹוָלם" ַחְסּדֹו ,בפסוק

לבורא  שההודיה  היא  הדבר  משמעות 
כאשר  אפילו  יתבטל,  לא  פעם  אף  עולם 
המשיח יגיע. מכאן רואים כמה גודלו של 
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 זכרתי להודות
 
 
זמן   הרבה  השם.  יד  את  בגלוי  לראות  זכיתי 
בהצלחה   תעבור  מסויומת  שעסקה  חיכיתי 
כל   להשם  והודיתי  הודיתי  הצליח.  לא  וזה 
הזמן ובנוסף הבטחתי להודות גם ברבים מתי  
נזכרתי   היום,  במהלך  היום,  יצליח.  שזה 
שכחתי   אבל  בעבר  נעזרתי  שבו  במקרה 
הודעה   שלחתי  מיד  ברבים.  להשם  להודות 

המקרה  בקבוצ על  להשם  מודה  שאני  ה 
כעבור   שהעסקה    40ההוא.  לי  אמרו  דקות 

הסתיימה   כרגע  איתו  מתעסק  אני  שבו 
 בהצלחה. תודה מביאה לתודה. 

 
 
 ֵאין ָלנּו ֶמֶל עֹוֵזר ְוסֹוֵמ ֶאָּלא ָאָּתה 

 
 

 הכאב נעלם
 
 
בשבוע שעבר היו לי אבנים בכליות וסבלתי  
נוראיים. לקחו אותי לבית החולים.   מכאבים 
הם נתנו לי תרופות, אבל זה לא עזר. התחלתי  
ברבים   להודות  והבטחתי  להשם  להודות 
שעה   רבע  עבר  לא  ייעלמו.  הכאבים  כאשר 
אותי   ושחררו  לחלוטין,  נעלמו  והכאבים 
רק   השם  שעה.  חצי  כעבור  החולים  מבית 

חכמים  מ ניהיה  באו  תודה.  לו  שיגידו  חכה 
מסתדרים   הדברים  כאשר  להשם  ונודה 

  כשורה.
 
 

 ִּכי קל רֹוֵפא ֶנֱאָמן ָאָּתה ּוְרפּוָאְת
 ֱאֶמת 

 הגיע ברגע הנכון
 
היו   ובדרך  חשובה  לפגישה  בדרך  הייתי 
איטית.   ממש  הייתה  התנועה  פקקים. 
בזמן   הפקקים.  על  להשם  להודות  התחלתי 
הכביש   על  ברזל  פיסות  ראיתי  שנסעתי 
אחרי,   מיד  בגלגל.  יתקע  זה  שאולי  ופחדתי 
אזהרה   הודעת  קיבלתי  שלמעשה  ראיתי 
ב"ה,   יורד.  בגלגל  האוויר  שלחץ  שמראה 

א בזמן  למקום  מה  הגעתי  ידעתי  לא  בל 
מישהו   שהגעתי  ברגע  הגלגל.  עם  לעשות 
פנצ'ר   לך  שיש  יודע  "אתה  ואמר,  אלי  ניגש 
את   לי  להחליף  התחיל  מיד  הוא  בגלגל." 
כאן   לא  כבר  אני  כלל  בדרך   " ואמר,  הגלגל 
לי   גרם  השם  אבל  מאוחרת,  כזאת  בשעה 
כשמודים    " לך.  לעזור  כדי  להיות כאן  עדיין 

  רואים סיעתא דשמיא.
 

 י ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוה ָל ִלְׁשָמְר ְּבָכל ְדָרֶכיִּכ 
 

 מצאתי מקום לקיץ
 
לקיץ.   מסוים  למקום  ללכת  רציתי  מאוד 
התקשרתי והם אמרו שכבר לא נותרו דירות  
להכניס   יכולים  הם  אבל  להשכרה,  ריקות 
לא   המתנה, שאם אחד בסוף  אותי לרשימת 

ובנוסף   אליי,  יתקשרו  הם  לי  יגיע,  הודיעו 
הרבה   אצפה  שלא  כך  מלאה  שהרשימה 
שיתפנה. לא הפסקתי להודות להשם על כך,  
עוד   השם  "תראו,  משפחתי:  לבני  ואמרתי 
אלי   התקשרו  שבועות  כמה  כעבור  יעזור." 
בחזרה שיש דירה אחת פנויה ובדיוק לימים  
וסומכים  להשם  מודים  כאשר    שחיפשתי. 

 עליו, ממש נעזרים.
 

 ִּפיִקים ְלהֹודֹות ְלֵאין ֲאַנְחנּו ַמְס 
 


