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   מוצש"ק

 

 הרעיון השבועי 

 
בספר חובת הלבבות כתוב בשער חשבון  
מקיים  יהודי  שכאשר  ג',  בפרק  הנפש 
שלמה,   תהיה  שהמצווה  מנת  על  מצווה, 
הבורא  טובת  את  ולראות  להפנים  עליו 
ולהודות לבורא על כל החסד שהוא עושה  

ובכל רגע. וכך, היהודי יוכל איתו בכל יום  
מסתבר  בשלמותו.  המצווה  את  לקיים 
במהלך   להקב"ה  מודה  יהודי  שכאשר 
המצווה  את  מעלה  הוא  מצווה,  עשיית 
שהיא  כך  כדי  עד  יותר  גבוהות  לרמות 
נהיית מצווה אמיתית ונכונה ובדרך כוונה  

 נכונה.
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 קבלתי את הכסף בזמן 
 
 
צריך   שהייתי  מאוד  גבוה  חשבון  לי  היה 
הכסף,   את  אקבל  מאיפה  ידעתי  לא  לשלם. 
אבל חיזקתי את עצמי באמונה בבורא עולם  
שהוא יודע הכל. הודיתי לו והבטחתי להודות  
שלי.   הישועה  את  כשאקבל  ברבים,  גם  לו 
הבוקר קיבלתי בדואר הודעה מהביטוח שלי  

מחזירים לי סכום כסף גדול ששילמתי  שהם  
יכסה   בדיוק  וזה  הנגיף,  התפשטות  בתחילת 
את החשבון הנוכחי. הקב"ה שמר את הכסף  
זה   את  לקבל  שאוכל  כדי  בטוח  במקום 

 כשאצטרך לזה. 

 
 

 ָלנו  ִּתֶּתן ְוֶיְׁשֲע ַחְסֶּד' ד  ַהְרֵאנּו
 
 

 הגיע בזמן 
 
 
כדי   מסיומת  הזמנה  לקבל  חיכיתי  ממש 
ללכת לאיזה אירוע מסיום, אבל זה לא הגיע.  
במקום להתאכזב, התחלתי להודות להקב"ה  
כל יום והבטחתי להודות לו גם ברבים אם זה  
הגיע,   זה  מכן,  לאחר  ימים  כמה  בזמן.  יגיע 
מודה   אני  ללכת.  אמור  שהייתי  לפני  בדיוק 
רק   כי  לבקשתי,  שהקשבת  עולם,  בורא  לך, 

 אתה יודע מה טוב בשבילי.

 
 

ין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהָּׁשֵען ִּכי ִאם ַעל ָאִבינּו  ֵא 
 ֶׁשַּבָּׁשַמִים 

 בזכות תפילת התודה 
 
 
היא   כי  החולים  בבית  אושפזה  שלי  הבת 
הייתה חלשה מאוד. היא לא יכלה לאכול או  
השם"   לך  "תודה  לארגון  התקשרתי  ללכת. 
כדי לתרום ולממן את תפילת התודה לאותו  

רב   עידוד  קיבלתי  ולהודות  היום.  להמשיך 
להשם ובזכות זה שהיא תיכף תחזור הביתה  
להודות   הפסקתי  לא  ב"ה,  ושלמה.  בריאה 
ולהגיד את הפרק מזמור לתודה. יום למחרת,  

יהודים    1בשעה   אלפי  כאשר  בצהריים, 
אומרים את תפילת התודה מדי יום, נאמר לנו  
כי בתי חוזרת כעת הביתה מבית החולים. אני  

עולם בורא  לך  את    מודה  לי  שנתת  כך  על 
שלי   הישועה  את  ולקבל  לך  להודות  הזכות 

 בדרך זו.

 
ָׁשַמְעִּתי ֶאת־ְּתִפָּלֶת ָרִאיִתי ֶאת־ 

 ִהְנִני ֹרֶפא ָל ִּדְמָעֶת 
 

 מצאתי את הניירת
 
חשובה   ניירת  עם  מעטפה  הייתה  לבעלי 
מאוד שהיתה בה הרבה עבודה והרבה כסף,  

המעטפה, אך  והוא איבד אותה. חיפשנו את  
מה   מקום,  בשום  אותה  למצוא  הצלחנו  לא 

שאולי   וכסף.  נשאומר  עבודה  הרבה  פסיד 
גם   לו  להודות  והבטחתי  להקב"ה  הודיתי 
אחרי   דקות  כמה  זה.  את  כשאמצא  ברבים 
לי   ומראה  מגיע  בעלי  להקב"ה,  שהודיתי 
שהוא   מה  כל  את  כמעט  מצא  הוא  שב"ה, 

  .חיפש. אני כל כך מודה לך, אבא יקר
 

ין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהָּׁשֵען ִּכי ִאם ַעל ָאִבינּו  ֵא 
 ֶׁשַּבָּׁשַמִים 

 


