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 הרעיון השבועי 

 
יהודי חייב תמיד להודות לאלוקים, אפילו 
פרק  בתהילים,  שכתוב  כפי  קשיים.  על 

ַעל ,  קי"ט  ָל ְלהֹודֹות  ָאקּום  ֲחֽצֹות־ַלְיָלה 
  ִצְדקֶֽ הקדוש    .ִמְׁשְּפֵטי  חכמה  הראשית 

נובעים   שקשיים  חושב  אדם  שאם  אומר 
ממידת הדין, עליו לזכור כי בדיוק ההיפך.  

ממידת   נובע  מאת  זה  והחסד  הרחמים 
הבורא יתברך. כמו שכתוב בתהילים, פרק 

ֶסד ,ק"ג ְוַרב־חָֽ ַאַּפִים   ֶאֶר ד'  ְוַחּנּון   .ַרחּום 
את   מאריך  הוא  רחמים,  מלא  הוא  השם 

 .חמתו ועושה חסד רב לבני אדם תמיד
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 בשלום  עבר הניתוח
 
 

וסבלה   הרגל  את  שברה  מכאבים  בתי 
נוראיים. הייתי בדרך לרופא המומחה בשביל  
פקקים.   הרבה  והיו  שבת  בערב  ניתוח 
התחלתי להודות להשם שוב ושוב והבטחתי  
לרופא   ואגיע  חלק  יעבור  הכל  אם  להודות 
וב"ה   נפתחה  התנועה  מכן  לאחר  מיד  בזמן. 
לפני   הביתה  וחזרתי  בהצלחה  עבר  הניתוח 
שקשבת   זה  על  השם  לך  מודה  אני  שבת. 
לתפילות שלי ועל כל העזרה שנתת לי מאז  

  ומתמיד.
 
 
ֶׁשּתֹוִליֵכנּו ְלָׁשלֹום, ְוַתְדִריֵכנּו ְלָׁשלֹום, 

 ְוַתְחִזיֵרִני ְלָׁשלֹום 
 
 

 תודה גם אם אינך רואה את הטוב
 
 
כשהכל   רק  להודות  שצריך  חושב  אדם 
מסתדר כשורה. קיבלתי הצעה לקבל הלוואה  

דולר    10תמורת   איבדתי  אלף  אבל  נוספים 
את מכתב ההצעה בטעות. אני אודה להשם  
זה ב"ה. מאז שהצטרפתי   עוד כשאמצא את 

  להודות   התחלתי   להשם    לקבוצה של תודה
  שמבינים   מכיוון ,  לתרץ  או  לכעוס  במקום

  ורק   אך  בוודאי  הוא  עושה   שהשם  שמה
  מה   תראה   לא   פעם   אף   אם   אפילו   לטובה
 . הסיבה  הייתה

 
 

ָרֵאל ַהְּכֵׁשִרים ְּבָכל ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ֲאָבל  ִיֹשְ
 ֲעֵליֶהם ְמִביִנים ֶׁשַהֹּכל ְלטֹוָבה

 מצאנו את המפתח 
 
 
לחזור   וכשעמדתי  מקום  לאיזה  הגעתי 
הביתה ראיתי שאין לי את המפתח לרכב. לא  
נמצאים   לא  ו"חברים"  לעשות  מה  ידעתי 
באזור שבו הייתי. אבל מיד נרגעתי והתחלתי  
להודות להשם והבטחתי להודות גם ברבים.  
זמן לא רב לאחר מכן מצאתי את המפתח. אני  

ה  מודה להשם על העגמת נפש כי זה בטוח הי
שמצאתי   זה  על  להשם  מודה  ואני  לטובתי 

  את המפתח.
 
 
ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתי ְוטֹובֹוֶתי ֶׁשְּבָכל ֵעת,  

 ְוָצֳהָרִים  ֶעֶרב ָוֹבֶקר 
 
 

 שריפה הב"ה כיביתי את 
 
 
לתוכו   נפל  ובטעות  פתוח  היה  שלי  התנור 
מגבת. באותו רגע חזרתי הביתה ואני פתאום  

המטבח ואני רואה  מריחה אש. אני רצה לתוך  
אני   זה.  כיביתי את  מיד  בוערת.  המגבת  איך 
הנכון   ברגע  הביתה  שחזרתי  להשם  מודה 
רצינית. אני בטוחה שזה   נמנע שריפה  וב"ה 
היה בזכות זה שאני תמיד רגילה להודות ואני  

 מודה להשם תמיד על זה שניצלתי.

 
 

  ד' ֹׁשְמֶר ד' ִצְּל ַעל־ַיד ְיִמינֶֽ
 

 


