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 הרעיון השבועי 

 
המילה על  רגע  תחשוב  יקר,   יהודי 

נהיה  .חשך  הוא  אותו,  הופך   כשאתה 
אתה  .שכח אם  ביידיש.  תודה  כלומר, 

להגיד  תתחיל  חושך,  להסיר  רוצה 
תודה לבורא עולם, ואז אתה תראה את  

 .האור, בע"ה
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38  לפ"ק גליון פ"אתש א כי תצפרשת   

 
 הגעתי לתחנת הדלק 

 
 
לי   שאין  לב  שמתי  ופתאום  בכביש  נסעתי 
מספיק   לי  שנשאר  הראתה  והמכונית  דלק, 
דלק לקילומטר בלבד. עברתי תחנת דלק ולא  
הבאה   הדלק  ותחנת  ביציאה  לצאת  יכולתי 

מיד    10הייתה   הודיתי  ממני.  קילומטרים 
ם אם  להקב"ה והבטחתי להודות לו גם ברבי

אגיע לתחנת הדלק הבאה בלי להתקע. ב"ה  
  ישתבח שמו לעד שהגעתי לשם בזמן.

 
 

ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְל 
 

 מצאתי את הניירת
 

מכונ הקורונה  קניתי  בזמן  הקושי  בשיא  ית 
כל   אבל  המכונית,  את  לרשום  צריך  והייתי 
התור   הרישוי  למשרד  תור  שקיבלתי  פעם 
בגלל   או  כלשהיא.  אחרת  מסיבה  התבטל 
עקב   נסגר  שהמשרד  בגלל  או  שלג  סופת 
החולי באחד העובדים על ידי הנגיף. השבוע  
את   חיפשתי  התור  ביום  חדש.  תור  קבעתי 

לא מצאתי. הבטחתי    הניירת של הרכב אבל
לומר את הפרק של מזמור לתודה בתהילים  

להשם    26 שאודה  הבטחתי  וגם  פעמים 
ישר   אותי  שיוביל  מהשם  ביקשתי  ברבים. 
למקום שבו זה נמצא. אני לא יודע למה אבל  

ומ   בבית  שלי  למוסך  הלכתי   20-מיד 
שם   שבדקתי  הראשונה  הקופסא  קופסאות, 

ור שלי.  דקות לפני הת  45מצאתי אותו. ממש  
אותי   מוביל  שאתה  עולם  בורא  לך  תודה 

  תמיד לכיוון הנכון.
 

 ָלנו  ִּתֶּתן ְוֶיְׁשֲע ַחְסֶּד' ד  ַהְרֵאנּו
 

 מניעת התאונה 
 
 
ממונסי   חזרתי  בערב  חמישי  ביום 
קשה   תאונה  קרתה  בדרך  לוויליאמסבורג. 
לפניי ממש מילימטר ממני, ופחדתי שמשהו  
יקרה לרכב שלי אבל הקב"ה שמר עלי שלא  
יקרה שום דבר לי ולא לרכב שלי. אני מודה  
לך בורא עולם שאתה תמיד שומר עלי בכל  

 שנייה בחיי. 

 
 
ְּבָכל ְדָרֶכי ִלְׁשָמְר ִּכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוה ָל 

 
 

 חזרה לעבוד כרגיל
 
לבנות.   מקצועי  שיער  עושה  שלי  הבת 
אתמול בבוקר היא לא הרגישה טוב והיו לה  
כמה פגישות שלא יכלה לדחות אותן במשך  

ות להשם, אמרתי מזמור  היום. המשכתי להוד
ברבים   להשם  להודות  הבטחתי  וגם  לתודה, 
לא   עדיין  אני  לעבוד.  ללכת  תוכל  היא  אם 

בשעה   אבל  מהמיטה    4מאמינה  קמה  היא 
בכל   לטפל  יכלה  וב"ה  מצוין  והרגישה 
עולם   בורא  לך  מודה  אני  הלקוחות. 

  שהסתמכתי רק עליך.
 

ָאִבינּו  ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהָּׁשֵען ִּכי ִאם ַעל 
 ֶׁשַּבָּׁשַמִים 

 


