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 הרעיון השבועי 

בפרשת ויצא כתוב שכאשר יהודה נולד, לאה   
דאֹוֶד   ַעם ַהַּפ   אֶמר ַוֹּת ,האמר ֶאת  נאמר  .  'ה 

ב עמ'  ז'  דף  ברכות  ה,  במסכת  אדם  לא  יה 
ל שבאתה  עד  להקב"ה  מבריאת  .  הא שהודה 

שלאה   עד  להקב"ה  הודה  לא  איש  העולם 
הודתה. אומנם בעבר, אומרים שאדם הראשון  

מזמור שיר ליום השבת טוב להודות  ,  כבר אמר
שאדם  .  'לד הקדוש,  הזוהר  אומר  שכן,  מה 

באופן   להקב"ה  להודות  שטוב  אמר  הראשון 
י ומדיוק  כללי. אבל לאה הודתה על עניין פרט

שהוא במעלה יותר גבוה. לכן על יהודי לזכור  
לא   משהו,  לו  נותן  הקב"ה  שכאשר  תמיד 
וזה   תמיד  להקב"ה  להודות  עליו  מה,  משנה 
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28  לפ"ק גליון פ"אתש טים פשופרשת   

 
 מצאתי את הטלפון גם בחושך

 
 
לשבת   קניות  לעשות  מהמושב  יצאתי 
וכשחזרתי המנהל התנדב לשאת את התיקים  
מאוחר   היה  כבר  שלו.  הכרכרה  עם  שלי 
בלילה כשהבחנתי שאין לי את הטלפון שלי.  
על   כשרכבתי  נפל  זה  שאולי  מיד  חשבתי 
היה   אבל  אותו,  לחפש  התחלתי  הכרכרה. 
גדול   היה  שחיפשתי  והמקום  חשוך  מאוד 

להגי התחלתי  התודה  מאוד.  תפילת  את  ד 
תודה שלפעמים קשה  וכאשר הגעתי למילים  

 מצאתי את הטלפון שלי. תודה לך השם! לי

 
 
ָאַמר ַרִּבי ִּבְנָיִמין ַהֹּכל ְּבֶחְזַקת סּוִמין ַעד 

 ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵמִאיר ֶאת ֵעיֵניֶהם 
 
 

 הכאב נעלם לגמרי 
 
 
במשך יומיים היו לי כאבים עזים ביד וכאבי  
לילה   בשעת  אתמול,  ובגב.  בצוואר  שרירים 
דרשה   ושמעתי  לישון  יכולתי  לא  מאוחרת, 
שעולה   מה  שכל  אומר  כשהוא  אחד,  מרב 
עלינו הוא חסד מאיתו יתברך. מיד התחלתי  
להודות להשם שהוא היחיד שיודע מה טוב  
.  בשבילי. התעוררתי בבוקר והכאבים נעלמו

ריפאת   שתמיד  עולם  בורא  לך  מודה  אני 
 ושמרת עליי. 

 
 

 ִּכי טֹוב ד' ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
 

 

 אני יכול לראות 
 
 
לא   וממש  שלי  המשקפיים  את  איבדתי 
להודות   הבטיחה  אשתי  לראות.  יכולתי 
את   למצוא  אוכל  אם  ברבים  להשם 
המשקפיים שלי. כמה דקות אחר כך, מישהו  

לי   והביא  הכנסת  בבית  אליי  את  בא 
על   עולם,  בורא  לך,  מודה  אני  המשקפיים. 

  חסדיך.
 
 

  נּו ד' ַחְסּדֶֽ  ַהְראֵֽ
 
 

 ניסים גלויים
 
 
במדרגות   עליתי  ניצל.  אתה  מודה,  כשאתה 
שיווי   את  איבדתי  ממשהו.  מאוד  ופחדתי 
הייתי   מדרגות.  בכמה  ונפלתי  המשקל 
מבוהלת מאוד. מי יודע מה היה קורה עכשיו.  

עו לבורא  מודה  אני  קיבלתי  ב"ה,  שרק  לם 
יותר   לא  וב"ה,  שלי  הרגל  על  שריטות  כמה 
או   בראשי  להיפגע  ממני  מנע  הקב"ה  מזה. 

 גרוע יותר מכך. 

 
 

 כי הקב"ה כולו טוב. -ִּכי טֹוב ד' 
 
 


