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 הרעיון השבועי 

 
י"ד בפרק  כותב  זכריה  ְלֶמ ָהיָ וְ  ,הנביא  ד'  ֶל  ה 

ּוְׁשמָח ֶא '  ד   הִיְהיֶ   ּואַהה   ֹום ַּבּי  ֶרץ ל־ָהָא ַׇעל־ּכ    ֹו ד 
ד אומר רבי נחמן הקדוש בלקוטי מהר"ן,   .ֶאחָֽ

הקב"ה   אמנם  אחד,  הוא  שהקב"ה  שפירושו 
עד   אבל  האחד.  יהיה  תמיד  וגם  אחד  עכשיו 

על בשורות טובות אומר    ,ביאת המשיח נאמר
ועל שמועות רעות אומר ברוך   הטוב והמטיב 

הדרך הנכונה היא להודות להשם   . דיין האמת
לו על משהו שנראה רע ח"ו, צריך  תמיד. אפי

לדעת שזה למעשה מהאחד. הכל מגיע ברוב 
ֹום  ּי ַּב  ,רחמים מאת השם יתברך. לפי כך נאמר

כי אז כולם יראו ויבינו את   .דה ד' ֶאָח ּוא ִיְהיֶ ַהה
 .נסתרות דרכי השם
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 השגתי את הדרכון
 

שלי.   הבן  עבור  חדש  לדרכון  בקשה  הגשתי 
לאחר זמן מה, ראיתי שהדרכון לא מגיע, אז  
התקשרתי לבדוק את המצב. הם אמרו שזה  
קיבלתי   מחדש.  פגישה  לקבוע  וצריך  נאבד 
תאריך חדש כדי להגיש בקשה לדרכון נוסף  
אבל זה היה לעוד כמה שבועות מהיום. סוף  

לנו  סוף הגיע היום של התור, ופתאום אמרו  
הבקשה   את  לנו  להגיש  יכולים  לא  שהם 
ליום   תור  לקבוע  נצרך  ואנחנו  היום  באותו 
התחזקנו   אך  לעשות,  מה  ידענו  לא  אחר. 
והתחלנו להודות להשם. כעבור שבוע הגיע  
ב"ה,   הראשונה.  מהבקשה  בדואר  הדרכון 
השם מנע מאיתנו את עוגמת הנפש מללכת  

 להגיש שוב.

 
 ְלהֹודֹות ְל ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקים

 
 הביטוח  את בחזרה קבלתי 

  ביותר המשתלם
 
הבנתי היום שביטוח הרכב שלי לא תקף כבר  
רצו   לא  והם  לחברה  התקשרתי  חודשיים. 
לפתוח מחדש את חשבון הביטוח, ואם כן, הם  
תאונה   על  ביוקר  לי  שיעלה  עונש  יטילו 
הצטערתי,   לא  בו.  מעורב  שהייתי  קודמת 

להודו התחלתי  לי  ובמקום  שהיה  להשם  ת 
מחיר טוב לביטוח עד כה. כעבור כמה דקות  
שהם   ואומרים  בחזרה  אלי  מתקשרים  הם 

והביטוח חזר   רואים שהבעיה לא הייתה שלי
כפי שהיה, עם אותו מחיר טוב. השם פשוט  

 חיכה שאודה לו על הטוב עד כה.

 
ַהּטֹוב, ִּכי א ָכלּו ַרֲחֶמי, ַהְּמַרֵחם, ִּכי  

 ָסֶדיך א ַתּמּו ֲח 

 כן, זה עובד כרגיל
 
 
הפסיק   המזגן שלי  יום שישי אחר הצהריים 
לעבוד. זה נהיה כל כך חם שממש לא יכולנו  
לנשום. אבל לא מצאתי מישהו שיתקן את זה.  
להשם   להודות  התחלתי  המזגן,  את  כיביתי 
שזה עבד בעבר והבטחתי להודות ברבים אם  

אחרי   כרגיל.  לעבוד  ימשיך  דקות    10זה 
תי אותו מחדש וב"ה זה התחיל לקרר  הפעל

את הבית. ב"ה זה עבד כמו שצריך כל השבת.  
שזה   ומתפלל  עובד  שזה  להשם  מודה  אני 
הוא   השם  הקיץ.  כל  לאורך  לעבוד,  ימשיך 
אבא כל כך טוב. אסור לנו לשכוח להודות לו  

 .על הכל

 
 ֵאין ָלנּו ֶמֶל עֹוֵזר ְוסֹוֵמ ֶאָּלא ָאָּתה

 
 

 קבלת האישורים 
 
 
לאישורים   וחיכיתי  בנייה  באמצע  הייתי 
העירונים. קיבלתי חלק מהאישורים וחיכיתי  
לקבל את השאר. עברו כבר שבועיים ומשרד  
התחלתי   האישורים.  את  לתת  סירב  הבנייה 
מיד להודות להשם שקיבלתי את האישורים  
אם   ברבים  להודות  והבטחתי  הראשונים 
אקבל את האישורים השניים תוך יום. עשיתי  
את   לי  נתנו  ולמחרת  טלפון  שיחות  כמה 
לי   על שהראה  להשם  מודה  אני  האישורים. 

  את חסדיו.
 

 הֹודּו ַלד' ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
 

 


