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 הרעיון השבועי 

 
 סוף, פרנסהקריעת ים 
אומר כי בקריעת ים    הקדושת לוי זצוק"ל

אלא  אחת  בבת  התפצלו  לא  המים  סוף 
כך   כל  נהנה  שהקב"ה  מכיוון  לאט,  לאט 
פעם  בכל  לו  להודות  המשיכו  שהיהודים 
שנקרע עוד, ואם הוא היה מפצל את הים 
פעם  רק  לו  מודים  היו  הם  אז  אחת  בבת 
נרמזת   אדם  של  פרנסתו  גם  כך  אחת. 
בקריעת ים סוף, איך ה' מספק פרנסה בכל 

שכל יו  כך  אחת,  בבת  ולא  לאט  לאט  ם 
יודה   שמביא   מה  וזה,  יום  בכל'  לה   יהודי 

  אדם   כאשר  עולם   לבורא  גדולה  הנאה
 . להפסיק בלי ומודה מודה
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46  לפ"ק גליון פ"אתש שמיני פרשת   

 הכאב נעלם לחלוטין 
 

מכאבים   סבלתי  בבוקר  ממחלת  אתמול 
על   צנית ללכת  יכולתי  לא  וממש  נוראה 

הרגליים. הייתה לי חתונה שאליה הייתי  
הלך   הצער  הביתה  בדרך  ללכת.  צריך 
והחמיר. התחלתי מעט להתלונן במכונית 
הקטנה  הילדה  הנוראיים.  הכאבים  על 
שלי פתאום אומרת לי, "למה שלא תודה  
לה', כמו תמיד." התחלתי באמת להודות  

דיברתי עם   לה' מיד. עד שחזרתי הביתה
התרופה  את  לי  שנתן  הנכון,  האדם 
הנכונה לכאבים. אני מודה לבורא עולם, 
נעלם  הכאב  בבוקר  קמתי  כשאני 
נס  אומר,  זה  מה  יודע  לא  אני  לחלוטין. 
מאת ה', אבל מבחינתי זה לא יאומן איך  

 הכל הסתדר על הצד הטוב ביותר.
 

כי רק הוא  -ִּכי קל ֶּמֶלך רֹוֵפא ֶנֱאָמן 
 פא יכול לר

 
 חזרתי לעבוד כרגיל

 
השני  וביום  ב"ה  חדשה  עבודה  התחלתי 
קיבלתי את הנגיף. מייד התחלתי להודות  
הימים  את  לי  שהיו  לי  עזר  ה'  ב"ה,  לה'. 
הקשים בסוף השבוע, כשלא הייתי צריך  

ככה. גם   הצלחתי  שני   וביום    לעבוד 
לעבוד מהבית מבלי לפספס יום    להמשיך 

 מהעבודה.
 

ִמי ְלִהָּׁשֵען ִּכי ִאם ַעל  ֵאין ָלנּו ַעל 
 ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים 

 נמצא לאחר שלוש שנים 
 

שהיה   מאוד  יקרה  טבעת  בבית  לי  היה 
האחרונות.   השנים  בעשרים  בחזקתי 
מיוחדת   משמעות  הייתה  זו  לטבעת 
אותה  שמתי  שנים  שלוש  לפני  עבורי. 
למצוא  הצלחתי  לא  ומאז  אחר  במקום 

כי נסערת  מאוד  הייתי  היה    אותה.  זה 
מאוד חשוב לי. בשבועות שקדמו לפסח  
קראתי יום אחד "בורא עולם, אם הטבעת 
למצוא   לי  עזור  בבית,  כאן  נמצאת  הזו 
אותה ואודה לך ברבים." כעבור כמה ימים 
את  ומצא  החלון  ליד  לפסח  ניקה  בעלי 
מעניין   מאמינה.  לא  עדיין  אני  הטבעת. 
מדוע לא חשבתי על להודות קודם, הייתי 

 וצאת את זה אז.כבר מ
 
ָאַמר ַרִּבי ִּבְנָיִמין ַהֹּכל ְּבֶחְזַקת סּוִמין 

 ַעד ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
 

 נעזרתי במהירות
 

קיבלתי את הנגיף וממש לא הרגשתי טוב.  
זה היה יום שישי וחשבתי לעצמי שאודה 
הנגיף.   את  שקיבלתי  זה  על  ברבים  לה' 

כחתי מזה. לא ייאמן, אבל  שבת נכנסה וש
שלי   החום  בבוקר,  בשבת  כשהתעוררתי 
נעלם לחלוטין. הרגשתי הרבה יותר טוב. 
רק על ידי המחשבה להודות לה', נעזרתי  
כל כך מהר. דמיינו לרגע כשמודים מיד,  

 .  איזה ישועות יכולים לקרות
 

ִּכי ְל טֹוב ְלהֹודֹות. ּוְלִׁשְמ ָּנֶאה  
 ְלַזֵּמר

 


