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פרשת עקב תשפשב
ידמ  םימע  האמ

ביחד,  יושבים לאכול ארוחה  בכל פעם שהם  מיוחד.  יש מנהג מאוד  גרינבוים  למשפחת 
לפני שהם משוחחים על כל נושא אחר על יד השולחן, כל אחד מבני המשפחה מודה לה' על 

משהו.

"תודה לך ה' על הידיים שלי," אמרה אמא כשכולם התיישבו לאכול ארוחת ערב. "בלעדיהם 
לא הייתי יכולה להכין את הארוחה הזאת."

"אני מודה לה' על החברותא הנפלא שלי," אמר אבא. "בזכותו אני לומד הרבה יותר טוב 
ממה שהייתי לומד לבד."

אדם  פעם  ראינו  ואבא  "אני  שימי.  אמר  שלנו,"  הנוח  הבית  על  לה'  להודות  רוצה  "אני 
חסר בית, והבנתי כמה עלינו להודות שאנחנו לא צריכים לישון על המדרכה, בתוך קופסא 

מקרטון."

"תודה לך ה' על העור שלי," אמר איצי. "הוא מגן על האיברים הפנימיים שלי ומרחיק ממני 
מחלות."

"תודה ה' על הסנייקים!" אמרה יעלי הקטנה.

"סנייקים? מה זה סנייקים?" שאל שימי.

אנגלית!"  יודעת  שלנו  שיעלי  ידעתי  לא  "אבל  אמא,  אמרה  נחש,"  זה  באנגלית  "'סנייק' 
הוסיפה בקריצת עין.

"נחש?!?!" קראה בתיה בבהלה, והרימה את רגליה מהרצפה. "יש כאן נחש? איפה? יעלי, 
למה את מודה לה' על נחשים?"

"בעצם," אמר איצי. "הרב'ה שלנו אמר בשם החזון איש, שאפילו חיות טורפות כמו נחשים, 
נמצאות בעולם הזה עבור מטרה טובה, כי הקב"ה משתמש בהן כדי להעניש את הרשעים, 

וגם אם לא היו לנו אותם, היינו מרגישים שחסר משהו בעולם שלנו."

מעל  מורמות  עדיין  רגליה  בעוד  בתיה,  רטנה  בכלל,"  אליהם  מתגעגעת  הייתי  לא  "אני 
הרצפה, ועיניה מתרוצצות בחוריהן בחיפוש אחר נחשים.

לנו  הכין  מוטי  שהדוד  כמו  "סנייקים  עצמה.  את  להסביר  יעלי  ניסתה  נחשים",  לא  "לא, 
כשעשינו מלגל אצלו בבית."

"סטייקים, יעלי, סטייקים!" אמר שימי, מצחקק. "הדוד מוטי הגיש לנו סטייקים במנגל, לא 
נחשים."

סביבה  מביטה  עדיין  לרצפה,  רגליה  את  לאט  לאט  מורידה  כשבתיה  יעלי,  אמרה  "אה," 
במבט חרד במקצת.
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"בתיה, על מה אתה רוצה להודות לה'?" שאלה אמא.

"אהההה..." חשבה בתיה. "תודה ה' על הכל!"

"בתיה," אמר אבא. "את יודע שיש לנו כלל שאי אפשר להגיד 'תודה על הכל'."

"אבל למה לא?" שאלה בתיה. "ה' עושה בשבילנו כל כך הרבה! עדיף להודות לו על כל 
מיליוני הדברים שהוא עושה, ולא רק על דבר אחד."

"אני אסביר לך מדוע, אחרי ארוחת ערב," אמר אבא. "אבל לעת עתה, תבחרי דבר אחד."

"בסדר," אמרה בתיה בהשלמה. "תודה לך ה' שאין לנו נחשים בבית. אין כאן נחשים, נכון?"

"לא, בתיה," אמרה אמא בחיוך. "ברוך ה' שאין נחשים בבית שלנו."

כשמשפחת גרינבוים סיימה את ארוחת הערב, אבא הביא ערימה של דפים ריקים לשולחן 
והושיט אותם לבתיה.

"בשביל מה זה?" שאלה בתיה, מבולבלת.

"ובכן, אמרת שאת רוצה להודות לה' על הכל," ענה אבא. "הייתי רוצה שתכתבי מאה דברים 
שעליהם את מודה לה'."

"מאה דברים???" מחתה בתיה. "אבל זה כל כך קשה!"
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"אמרת שאת רוצה להודות לה' על מיליוני דברים!" ענה אבא. "ואני מבקש ממך לרשום 
כמות הרבה יותר קטנה מזה."

"אה, בסדר," הסכימה בתיה, והתחילה לכתוב.

כמה דקות לאחר מכן, בתיה הרימה את מבטה מהדף, כשחיוך ענק מעטר את פניה.

"וואו, אבא," אמרה. "הכתיבה של כל הדברים הללו גרמה לי להבין יותר מתמיד כמה דברים 
מדהימים ה' עושה בשבילי!"

"כן, בתיה," חייך אבא. "ולכן הרב אביגדור מילר נהג לומר שלהודות לה' על 'הכל' זה כמו 
לומר 'תודה על כלום'". בגלל שקל להגיד 'תודה על הכל', זה לא דורש שום מחשבה. אבל 
כשאנחנו לוקחים את הזמן כדי לחשוב על דברים מסוימים שה' עושה, זה גורם לנו להעריך 

באמת כמה הוא נותן לנו."

"אה, לכן דוד המלך תיקן שצריך לברך מאה ברכות בכל יום?"

"נכון מאוד!" שוב חייך אבא. "כשאנחנו מקדישים זמן להודות לה' על מאה דברים בכל יום, 
כל דבר בפני עצמו, אנחנו זוכים להבנה ומודעות גדולים ועמוקים יותר לטוב שהוא נותן 

לנו."

יִשְׂרָאֵל מַה ה'  ה  'וְעַתָּ "הרב'ה אמר לנו שיש לזה רמז בפרשת השבוע", אמר איצי. "כתוב 
ךְ',  אֵל מֵעִמָּ ךְ' וחז"ל אומרים שאפשר לקרוא זאת גם כ'מֵאָה ה' אֱלֹקֶיךָ שֹׁ אֵל מֵעִמָּ אֱלֹקֶיךָ שֹׁ

כלומר שה' רוצה שנברך מאה ברכות בכל יום!"

"ישר כח, איצי!" אמר אבא בגאווה.

"תודה שלימדת אותי את השיעור החשוב הזה, אבא," אמרה בתיה, כשהיא קמה כדי לצאת 
מהחדר.

"רגע, בתיה," אמר אבא והביט בדפים שעל השולחן. "כתבת 'תודה שאין לנו נחשים בבית' 
שלוש פעמים."

"נכון," חייכה בתיה. "כי זה משהו שאני ממש ממש מודה לה' עליו!"

שבת שלום ומבורך!

צידה לדרך
עלינו להיות עסוקים תמיד בלהודות לה', אפילו 
מאה פעמים ביום! אם נודה לו על משהו מסוים, 

זה ישמח אותנו ויחבר אותנו לה' באמת.
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