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 תשפ"ב אב 'זט                                                                                                                                                                                                         בס"ד

 
 

 ואתחנןהרב בניהו שמואלי שליט"א לפרשת  ורבנו ל מורנודברי חיזוק ומוסר מלוקטים משיעוריו ש
 

וכי השור והחמור למדו  -על הפסוק 'ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו'ר' שלום שבדרון שואל  -ראההנשמה יודעת את בו

אומר הרב זהו מציאות שטבועה בהם בלי מאמץ או התבוננות מצדם. הרי או בגימנסיה להכיר את בעליהן?  הברסיטיבאונ

ברוך הוא נפח בנו נשמה שמכירה ויודעת את בוראה. הנשמה הזאת מדברת אל האדם. עם ישראל מסרו אותו הדבר, הקדוש ש

נפש על קידוש השם במהלך ההיסטוריה. וכל יהודי שמסר נפש על קידוש השם, ברגע הכי קשה הוא צועק 'שמע ישראל'. 

ביך ממך יצאו'. יך ומחריה, כמו שכתוב 'מהרסבתקופת הקומוניזם, היו יהודים ששירתו במפלגת הקומוניסטים והיו גם מראשי

ספר תורה והיה קורע אותה ברחובה של עיר. הפלא היה כשעברה עגלה עם סוס ודרסה את האיש הזה. פעם אחד מאלה לקח 

 תחת הגלגלים ועוד רגע נשמתו יוצאת, הוא צעק בקול 'שמע ישראל..' ועשה ווידוי. היה כשהוא 
 

פעם הגיעה יולדת אחת לביה"ח והיה לה סיבוכים בלידה. ניסו להרגיע אותה  .דר' וואלך דייס 'שערי צדקאת בית החולים '

ולומר לה 'אל תדאגי, השם יעזור לך'. ענתה להם 'אני לא רוצה שהשם יעזור לי, אתם תעזרו לי!'. שמע זאת דר' וואלך ואמר 

יא ישבה על המשבר, צעקה האישה 'אחות! אחות!'. דה והיאני אטפל בה'. כשהכניסו אותה לחדר ל ,להם 'תעזבו אותה, תנו לי

לא לגשת. עד שהאישה צעקה לבסוף  עדייןדר' וואלך אמר לאחות 'לא לגשת!'. האישה המשיכה לצעוק לאחות, אך הדר' אמר 

ול לעזור?'. 'ריבונו של עולם, תעזור לי!', ואז נכנס דר' וואלך ואמר לה 'כן גברת. עכשיו הקדוש ברוך הוא שלח אותי, מה אני יכ

'. רואים איך האישה הזאת שאומרת על !הדר' יילד אותה ואמר לה 'אל תגידי שהשם לא יעזור לך. רק השם יכול לעזור לך

 עצמה ששנים היא לא מאמינה בקדוש ברוך הוא, ברגע האמת צעקה אל ריבונו של עולם.
 

ה אחת שבאה ממחנה 'אושוויץ', והיא סיפרה לו ר' שלמה וולבה סיפר ששכב בביה"ח בשוודיה לאחר המלחמה. היתה שם איש

הגזים, שזה היה הדבר הכי קשה. היא סיפרה לרב, שאין יהודי שאפילו -שהיא יהודיה שהיתה אחראית לפתוח ולסגור את תאי

 הגזים ולא יצעק 'שמע ישראל'. -יהיה הכופר ופורק עול הכי גדול, כשמכניסים אותם לתאי
 

פגניסטן לרוסיה. אחד החיילים שהיה יהודי ושירת בצבא הרוסי ביחידה מובחרת שקיבלה מלחמה גדולה בין אפעם היתה 

משימות בשטח הררי, היה לו תחביב להתיידד עם נחשים. בין משימה למשימה, החייל הזה הלך לאיזה פינה והכיר איזה נחש 

ך שבוע. אחרי שבוע קראו לכל חיילי הגדוד ונתן לו לאכול ולשתות והתיידד עם הבעל חי הזה וקנה את אמונו. כך זה היה במש

ים שמתקרבים לכאן וצריך לנטרל אותם. החייל הזה החליט ללכת אל הנחש לתת לו יואמרו להם שיש חיילים אפגנהזה הרוסי 

ללכת, לפתע  ואח"כ להצטרף לחברים שלו לביצוע המשימה. ישב עם הנחש ונתן לו לאכול ולשתות וכשהחייל בא ,קצת לאכול

הנחש, ופתח את פיו בצורה מפחידה ואכזרית. ידע החייל הזה שאם נחש עומד בצורה כזאת ופותח את פיו, אז אסור  נעמד

. כך הנחש נעמד במשך שש שעות בלי לזוז, וגם החייל היהודי נאלץ לעמוד על מקומו בחום כי זה סכנת חיים לזוז לזוז מהמקום

וראה עקבות. הלך אחרי העקבות, וראה את כל  לכיוון המחלקה שלונתיים ביהכבד. אחרי שש שעות הנחש הלך לו. החייל רץ 

שחוטים. התברר שמי שהציל אותו זה הנחש שהוא התיידד אתו ונתן לו לאכול ולשתות, מוטלים על הארץ חבריו למחלקה 

 .אש לחזור בתשובה' והנחש הזה ידע מהמשימה והיה שליח טוב שהציל אותו. מספר אותו חייל יהודי 'כשראיתי זאת, בער בי

 לא יידע?   ,כי אם הנחש יודע מה קורה בעולם, הוא, היהודיהוא כתב מכתב לחברו ואמר שהוא עוזב את דרכו הרעה. 
 

אדם מפחד ודואג על הפרנסה שלו. אך הקדוש ברוך הוא זן ומפרנס כל אחד ואחד. אומר השם, מדוע עמי מודאגים כל הזמן על 

בבעלים שלכם, הקדוש ברוך הוא שזן ומפרנס לכולם. איך יעלה על הדעת שהוא ידאג לנו  הפרנסה. מדוע אתם לא מכירים

 !?פחות מאשר לבעלי חיים
 

 'יהודה פתאיה'שבאה אישה אחת לחכם  ,שליט"אבניהו למורנו הרב  פעם סיפר הרב כדורי ע"ה -השגחת השם עם בריותיו

, ובאחד 'אשמדאי'יף אותו והיא בוכה מאיפה יהיה לה לאכול. הוא סיפר לה שני סיפורים. אחד על שלמה המלך איך שהע ,ע"ה

, ואיך שהשם היה דואג להוריד לו מהעץ כל יום רימון, הימים ראה שלמה המלך את שם בן נח יושב מתחת לעץ בלי יכולת לזוז

והיה דואג שזה יגיע לו עד הפה. עוד הוא סיפר לאישה הזאת על אדם אחד שהיה הולך ליער לחטוב עצים ולוקח אותם למכור. 

ה מהמקום שהוא נמצא בראש ההר, איך בתחתית ההר יש עדר של צאן, וחוטב העצים הזה היה שם לב שכל וכל יום היה רוא

עה שם לב על כך. התעניין חוטב העצים לאן הולך כל יום כבש אחד מהעדר הזה. ויום היה בורח כבש אחד מהעדר, בלי שהר

 הנכנס השב. הכיהמהעדר, רץ האיש אחר תצאיו ההחליט לקשור את החמור שלו ורץ למטה לכיוון העדר. כשראה שכבש
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. פתאום, קיבל פיק ברכיים ופחד פחד נורא. הוא רואה מול עיניו אריה פיסח, לא יכול לזוז, הלאיזה מערה, והאיש נכנס אחרי

. ואמר חכם יהודה פתאיה לאישה הזאת .לפה שלו. מה רבו מעשיך השם הכל יום הקדוש ברוך הוא שולח לו כבשומסתבר ש

   '..יגיע עד הפה שלך ,גת? מה שמגיע לך'מה את דוא
 

, שבכל פח ופח יש הרבה חתולים מסתובבים, ובני אדם מגרשים אותם במקלות. ע"ה היה אומר המשגיח ר' יחזקאל לווינשטיין

 . ואתה חושב שהקדוש ברוך הוא דואג לך פחות מהחתולים??מעולם לא ראינו שקרה שחתול מת מרעבאך 
 

הילוכך, צערך, פרנסתך. הקדוש  -. מה זה 'ידע לכתך'?ל הזה ארבעים שנה, לא חסרת דבר''ידע לכתך במדבר הגדוכתוב 

. הוא המוציא, הוא המביא, הוא הקוצב מזון 'השם אלוהיך עמך'ברוך הוא יודע שהאדם דואג ומתלכלך בגלל הפרנסה. אך, 

מור..' . אין לך שעה או רגע אחד ביום שאין על האדם תמיד לזכור את הפסוק 'כי ייתן אל רעהו כסף או כלים לשומפרנס לכל. 

השם יתברך עושה פעולה עם האדם, בין בבחינת גופו ובין מבחינת צרכיו. הקדוש ברוך הוא לא מסיח דעתו מהאדם אפילו 

 .'כל הדאגות אסורות, חוץ מן הדאגה על הדאגות'לרגע אחד. הוא עמנו ודואג לאדם לכל צורכו. איך אמר החכם 

הרי הקדוש ברוך  ם חנות פיצה, ופתחו לידו עוד חנות או שתיים כמו שלו, והאיש הזה בוכה. למה אתה בוכה?למשל, יש לאד

החזון אי"ש שיצא פעם ללוויה שאף אחד לא האמין שהוא ייצא. קראו לנפטר ר' שלמה כהן.  הוא זן ומפרנס לכל. מסופר על

הרי מדובר בבעל בית דפוס הראשון בבני ברק. ש הסביר להם ,כאשר שאלו אותו לפשר הדבר והוא נשאר גם עד סוף הלוויה.

והתחרה בו. מיד הלך ר' שלמה כהן לחנות החדשה ואמר  , בא אחד ופתח בית דפוסשהוא פתח את בית הדפוס לאחר תקופה

ון מאיפה לבעל החנות 'אני רוצה להסביר לך את סודות המקצוע, כי אתה חדש במקצוע, ואני רוצה שתצליח במקצוע הדפוס, כג

לקנות חומר גלם בזול ולתת לך שמות של סוחרים'. בניו של ר' שלמה לא האמינו למה שהוא עושה ואמרו לו 'אבא, מספיק 

אך למה אתה מגלה לו את סודות המקצוע? אמר לבניו 'הרי המזונות  .שהוא פתח לידך בית דפוס, ואתה מעביר על מידותיך

השנה, וממילא אני אקבל את מה שהקדוש ברוך הוא קצב לי. אדרבא, השכן של האדם קצובים לו מראש השנה עד ראש 

   שהגיע לעסוק כאן באותה מלאכה עוזר לי שאני אזיע פחות ואקבל כל מה שמגיע לי..'. 

דבר, צריך  תדל הוא לשמוע מפי החכמים. כשהרב אומר איזהשאחד הדברים הגדולים שצריך לה -עשית ככל אשר יורוךו

ישמע לו. אדם שסומך על הרב שלו, צריך איזה דבר, והרב אומר לו 'תעשה כך',  לשמוע לו. אם אדם הולך לשאול את הרב

 לשמוע לעצתו. כי כשהרב פוסק כאן למטה, כך גם נהיה בעולם העליון. 

מספר הרב בניהו שליט"א, כשהיו הולכים לר' מאיר אבוחצירא ע"ה, כמה שהוא היה איש קדוש, כשהיה יוצא מהבית לביה"כ, 

רגות של הבית היה מבקש שיקשרו לו סביב לעיניים בד שחור כדי שהוא לא יראה שום דבר עד שיגיע כשהיה יורד במדו

, למרות שכל הדרך הוא ישב בתוך האוטו, רק כשהיה יושב בביה"כ ליד התיבה, היו פותחים לו את הקשר של הבד לביה"כ

ד השחור היה קשור עד שהיה פותח את הדלת של הבית הקשור סביב עיניו. הדבר היה חוזר על עצמו גם בחזרה לבית, הב

ונכנס פנימה. מספר כבוד הרב, שכל מה שהיה אומר להם הבבא מאיר, זה היה קדוש מבחינתם. כי הבבא מאיר ע"ה היה גם 

 שומר על הפה וגם על העיניים, ולכן כל דבר היוצא מפיו היה קדוש. 

ר' עזרא עטייה ע"ה ברח למצרים. באותו הזמן היה רבה הראשי של בזמן מלחמת העולם השניה, ראש ישיבת פורת יוסף 

. סיפר עליו ר' עזרא עטייה, שפעם אחת הלך ר' רפאל לבית של אחד העשירים לערוך 'ע"ה ר' רפאל אהרון בן שמעון'מצרים 

ה תהתפאורה הי חופה וקידושין. החתונה נערכה בחצר הארמון של הגביר. הגיעו לחתונה כל נכבדי הקהילה וגדולי המלכות. כל

ברוב פאר והדר. בא הרב הראשי, ר' רפאל אהרון בן שמעון, והגביר הגיש לו גביע מזהב מלא ביין כדי שיקדש. הרב לחש לו 

באוזן שהיין לא כשר לברכה. הגביר ירד למרתף והביא יין אחר. הרב שוב אמר לו שזה לא כשר. וכך זה חזר על עצמו פעם 

רב אמר לו 'בוא וארד אתך יחד להביא את היין'. כשהיו לבד במרתף, הרב אמר לגביר 'אתה שלישית. הגביר הרגיש נבוך. ה

, ולכן כל היין שלך זה נסך!'. הגביר התחיל !, אתה עושה מה שאתה רוצה בשבת!מחלל שבת בפרהסיה ונוסע ברכב בשבת

כן לעשות הכל'. אמר לו הרב 'תחזור לבכות, והרב אמר לו 'אתה תבכה, ואתה תעשה מה שאני אגיד לך!' אמר הגביר 'אני מו

'. הבטיח לו הגביר. הרב אמר לו 'עכשיו, אפשר לברך על היין, הכל !עכשיו בתשובה ותבטיח לי שיותר אתה לא תחלל שבת

תו מילים חזקות, אך מלב טהור'. לאחר מכן, חזרו לערוך את החופה, ומאז הגביר הרב דיבר אכשר'. מסיים הרב עזרא עטייה '

בתשובה ועושה כל מה שהרב אומר לו. מספר ר' עזרא עטייה ע"ה, שבחתונה אחרת שר' רפאל אהרון קידש, היתה  הזה חזר

שם אישה פרוצה, והחתונה היתה בביה"כ. אמר הרב 'עד שהיא לא תעזוב את ביה"כ, לא עושה חופה כאן'. כל הקהל ביקשו 

טיאה את הרבים ואת גם לא שומעת בקול הרב, ואנשים ממנה ללכת, אך היא התעקשה שהיא לא הולכת. אמרו לה 'את מח

מסתכלים עלייך, ואנחנו בביה"כ, וזה לא כבוד'. הרב ביקש ממנה שוב פעם לצאת, והיא שוב לא הסכימה. לא עברו מס' דקות, 

 נפלה האישה ונפחה נשמתה.. היה כאן קידוש השם, כי ראו כולם מה קורה אם לא שומעים לרב. 

הודעה שלא חיים בנו של ר' יוסף חיים ע"ה, היתה איזו זמרת שהיתה מחטיאה את הרבים. שלח אליה הרב  בזמנו של ר' יעקב

תבוא לחתונה אחת שהזמינו אותה. היא לא שמעה לרב. אמר לה הרב 'אל תעשי את הדבר הזה. את גורמת לגלות השכינה 

בעולם!'. אמרה הזמרת 'אתה לא תאיים עלי!'.  ולצרות', אך היא לא שמעה. אמר הרב 'אם היא לא תשמע, היא לא תישאר

כשהיא היתה שרה באיזה מקום על הבמה, הרב עלה לבית הכנסת ועמד על הבמה וביקש מהקהל לענות 'אמן', קילל אותה, 

 וענו 'אמן', ועל המקום היא נפלה ומתה. 

הגיע לאיזה גביר אחד שהיה  תאי שלו. פעם אחחצי שעה עם הגבהיה נוהג בכל ערב ללכת לטייל הצדיק ר' ישראל מוונציה 

המקומי והיה אחד מן ה'משכילים' ולא היה חסיד של הרב. הרב הגיע לבנק וביקש להיכנס אל מנהל הבנק הזה.  מנהל הבנק
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הגביר הזה ראה את הרב ולא הבין מדוע הרב הגיע לבנק וביקש שהרב יישב. הגביר מחכה לשמוע מה הרב רוצה ממנו, ושאל 

העוזר שלו את סיבת בואו של הרב. הגבאי ענה שהוא בעצמו לא יודע. הם עשו את סיבוב ההליכה היומי, והרב ביקש את 

מה הרב צריך?'. הרב ענה 'מה  להיכנס לכאן. אחרי חצי שעה, הרב קם ללכת. שאל אותו הגביר 'מה סיבת בואו של הרב?

א עשית כלום..' הרב ענה 'עשיתי'. שאל הגביר 'מה עשית?'. אמר הרב שאני צריך עשיתי, ועכשיו אני הולך'. אמר הגביר 'אבל ל

בר הנשמע, יש גם מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. ואני לא אומר דבר שלא נשמע..' אמר ד'יש עניין שכשם שיש מצווה לומר 

אני לא מדבר, ואני קיימתי  הגביר 'מה פירוש הדברים?'. ענה הרב 'אם אגיד לך את מה שאני רוצה להגיד, אתה לא תשמע. לכן

את המצווה, ועכשיו אני הולך'. הגביר הסתקרן מאד וביקש שהרב יאמר לו בכל זאת. הרב אמר 'אתה לא תקיים את מה 

שאגיד, אני יודע, זה יהיה לך קשה'. הגביר התעקש, ולבסוף הרב אמר 'יש אלמנה אחת, שהבנק רוצה לקחת את הבית שלה 

תלוי בך'. ענה הגביר 'תראה כבוד הרב, אני מנהל הבנק, אך אני לא יכול לעשות זאת. היה לבעלה ושהיא תישאר בחוץ, והכל 

, אין לי סמכות לעשות זאת'. אמר הרב 'אמרתי לך שאתה לא תשמע...' לאחר דין ודברים, דברי הרב חובות של הרבה כסף

כל החוב של האלמנה. נישק אותו הרב ובירך אותו. נכנסו בליבו של הגביר כמו חץ, והוא הוציא צ'ק לטובת הבנק וכיסה את 

רואים איך שהרב היה פיקח וניתב את העניין כמו שצריך. כמו כן, צריך לדעת שלא רק הרב מדבר מליבו, אלא השכינה מדברת 

ם, לא יניח קדוש, אזי השכינה מדברת מגרונו, ולכן צריך לשמוע לו. בפרט בכל מיני עניינים רוחניי במגרונו. אם הוא באמת ר

 האדם את הדברים כמו שהם, אלא יישמע לרב. 
     

שני בחורים מהעיר 'ליטא', שהיתה לשני הבחורים הללו מחלה נדירה וקשה מאד. אמרו  'מיר'בזמן החפץ חיים, באו לישיבת 

רכה . אמר להם ראש הישיבה 'איך שאני אומר לכם, כך תעשו. דבר ראשון אתם צריכים לקבל ב'מיר'זאת לראש ישיבת 

, שהיה זקן מאד אז. ודבר שני תלכו לבית חולים פלוני לפרופסור פלוני, ורק הוא ינתח. אם לא תעשו מה שאני 'מהחפץ חיים'

שהחפץ חיים לא כ"כ מרגיש טוב והוא ישן כעת. אמרו בביתו, אומר, אזי זה מסוכן'. הבחורים אכן הלכו לחפץ חיים. אמרו להם 

ז הוא יכול לדבר איתכם מס' משפטים ושוב להירדם'. הבחורים הסכימו כי הם רצו להם שאם יהיו מוכנים להמתין כמה שעות וא

ברכה כמו שאמר להם ראש ישיבת 'מיר'. באמת, החפץ חיים נרדם להם כמה פעמים בין ברכה לברכה, והם היו שם יום שלם 

ו להם שצריך ניתוח. הם אמרו עד שהרב בירך אותם, אך לבסוף קיבלו ברכה. אחרי כן הלכו לבית חולים. בדקו אותם ואמר

רק בעוד שבוע יגיע. בינתיים הרופאים ניסו לשכנע וכאן, . אמרו להם שעכשיו הוא לא שינתח הם רוצים את פרופסור פלוניש

משהו מיוחד. הבחורים לא הסכימו. אמרו להם שהרופא הזה יוציא אותם שגם הוא אותם שנמצא כאן הרופא מס' שתיים, 

והרופא הזה ניתח אותו, ואחרי שלושה ימים הבחור נפטר. השני המתין לרופא הראשי, והוא  בריאים. בחור אחד אכן התפתה,

 נשאר חי. איך שאמר לו הרב, הוא שמע. 

כשהיה רק בן עשרים ושלוש. ביום כיפור הגיעו חיילים וביקשו שהרב יתלווה אליהם  הרב מבריסק, מינו אותו להיות רב הקהילה

של אדם אחד שנידון לתליה. הרב היה באמצע התפילה. חיכו לו וראו שהוא לא מסיים, והלכו. כדי לאשר להוציא לפועל תליה 

אמרו החיילים לקהל, שאם לא יבוא הרב ויטפל בעניין, יהיה סכנה לכל היהודים. שמע לאחר מכן הרב את העניין ואמר שהוא 

ה ומסכן את כולם. באמצע תפילת לחש של לא הולך. הקהל שמע זאת והתפלא, והיו כאלה שחשבו שהוא עושה טעות גדול

'מוסף' שוב באו החיילים והתווכחו עם ראשי הקהל, והרב שמע אותם אך המשיך כאילו הוא מתפלל ולא רצה ללכת. בסוף היה 

עדיין בביה"כ באו חיילים  ה, כשהרב הי. בינתייםעם החיילים זקן אחד בקהל שפקעה סבלנותו, ואמר שהוא ילך בתור רב

ר ואמרו לרב, שאם הוא עדיין לא הלך, אז שלא ילך, כי היתה טעות, והנידון למוות לא באמת צריך למות. מה שקרה ממקום אח

רואים בסוף, שהזקן לא שמע לרב והלך, ובגלל זה הרגו את אותו יהודי שלא היה צריך למות באמת, אלא נידון בטעות למיתה. 

 צריך תמיד לשמוע לרב.ש מכאן
 

כו שהבחורים יוצאים לחופשת לימודים, על האבות לשים לב על הילדים היטב ולשמור שלא יל עכשיו -דוגמה אישית לילדים

, יש הרבה בחורים שיורדים מהפסים ולא כים לחופשל. הרבה פעמים כשהובעבודת השם רדולכל מיני מקומות אסורים ולא י

רואה את אבא שלו. הלימוד מוסר ם הוא איך שהילד החינוך הכי טוב בעול חוזרים לישיבה, כי הם ראו כל מיני תאוות ובעיות. 

מר לבנו וב, כך יהיה הבן. אם האבא רוצה לישון עד שעה שמונה ואול זה האבא שמראה הלכה למעשה. איך שיתנהג האהכי גד

תסתכל  מר הבן לעצמו 'מה, אבא יושן עד שמונה ואני צריך לקום בשעה שש?'. אומר האבא לבנו 'אליא, שיקום בשעה שש

תה רוצה מהבן שלך? החינוך הכי טוב והמוסר הכי פון, ומסתכל במחשב. אז מה אאת האבא מסתכל באיי ואהבאייפון', והבן ר

 זה ההתנהגות של האבא. גדול 

ת הדרך רצה לקצר אותו איזה סבל ישל כובעים. לקח א סטוק''היה אדם שהיה מוכר כובעים. יום אחד הוא קנה מאיזה מקום 

ם היו למטה. ליד היער היה 'פארק על איזה עץ לישון, והארגזים של הכובעיולכן עבר דרך היער. השניים היו עייפים. עלו 

ד לבש כובע והיה רוקד. אחרי שעתיים השניים ופתחו את הארגזים והם רואים בפנים כובעים, אז כל אח םהקופים'. באו הקופי

ת הקופים, כל אחד עם כובע ועניבה. בעל הבית ששילם על הם רואים ארגזים ריקים. פתאום התעוררו, והם רואים שהא

ם פנים זועפות. גם הקופים הראו לו פנים זועפות. אה כלפיהם עושים?', והרעוק 'מה אתהסחורה הזאת הרבה כסף, התחיל לצ

, לקח את הכובע שלו בסוף, מרוב העצבים שלו.. לזרוק עליורק עליהם אבנים, וגם הם התחילו ע מה לעשות. זהאיש לא יד

כאן אתה לומד, . מוזרק' עליהם. הם ראו אותו זורק את הכובע, אז גם הם זרקו את הכובעים. כל קוף זרק את הכובע שלו

א צריך א שלוא רואה את אבא שלו עושה, כך הוא מחקה. החינוך הכי טוב הושהילד הוא כמו קוף אחרי בן אדם. איך שה

 להרבות במילים, אלא לתת דוגמה אישית. 



4 

 

ילד אחד צייר את אבא שלו איך שהוא לומד גמרא ליד  ביקשו מהילדים, שכל אחד יצייר את האבא שלו.אחד בתלמוד תורה 

וכן על זה הדרך, . עובד בשדה ד אדמה, צייר אותונדר. השני מצייר את האבא שלו סופר כסף.. ילד אחר שאביו היה עובהסט

 ישיותו של האבא. לכן עלינו להוות דוגמה לילדים ולנכדים שלנו.כל ילד צייר את מה שהוא מתרשם בא
 

. בקושי גדול ןצאות עבור הטיפול בבשכ"כ היא דאגה לבן שלה החולה, ולא היה לה כסף לשלם להואלמנה  היתה אישה אחת

בנה ן לפות. עמדה האישה לפני הרוקח שיכירוה, ורשם מרשם לתיחה להשיג תשלום לרופא. בדק הרופא את סיבת המחלהצל

ן . אמרה לו האישה שאין לה מה לאכול ואיהמרשם, ואמר לה 'גברת, זה עולה הרבה מאד כסף' את . הרוקח ראההאת התרופ

. הרוקח לא פיקוח נפשתה חסד כי זה יא השהתרופה, ימות. ביקשה שיע לה כסף, והיא מפחדת על בנה שאם לא ייקח את

רה האישה שהיא תשלם לו כשיהיה לה, אך הוא אמר שאי אפשר. לא ידעה האישה הזאת מה לעשות. לבסוף אמר הסכים. אמ

, וקיבלה את הסכימה האישה '.חציה במשך שנתיים ו, ותנקי כאן כל לילתעבדי כאן בתור פועלת ניקיון לה 'את יודעת מה?

ה משקה לביתה, בדרך התנפל עליה איזה שיכור שחשב שהיא מחזיקה בידכשהיא חזרה עם התרופה התרופה עבור בנה. 

ק ושתה את תכולתו וברח. היא הצטערה מאד, ועם לקח את הבקבולשמור על התרופה בכל כוחה, אך הוא  ף. היא ניסתהחרי

, והתחיל . ראה זאת הרוקחוסיפר לו מה שעבר עליה בדרך בקבוק חזרה לבית המרקחת. בכתה לפני הרוקחהשברים של ה

. ואז, 'מהשמיים הצילו אותך! בר בסם המוות..! איזה מזל שבנך לא שתה את התרופה הזאת. מדולצעוק 'איזה נס! איזה נס

סיכמו בתחילה. בית המרקחת כמו שאת א לא צריכה לנקות גם אמר לה שהיפא נתן לה את התרופה הנכונה בחינם, ורוה

לפעמים הילד  גם אםלכן האדם צריך לקחת את הכל בסבלנות. נו. אות רואים איך שהקדוש ברוך הוא מסדר את הכל ומציל

או יתנהג אליו לא יפה או יכה  מהביתו ר אם יתרגז עליו ויזרוק אותה זה יעזות. מלנובאליו בסשלו לא הולך בדרך טובה, יתנהג 

הרע בעולם. גם לאבא יש יצר הרע. לכן, אם ייקח את הדברים יצר  ש? אלא ייקח אותו בסבלנות ובאהבה. יאהב אותו. יאותו

ים . לפעמ, והוא יחזור בואיתו ולהתנהג איתו, לימים הבן יראה איך אבא התנהג אליו אפילו שהיה קשה לו טיביפה ויידע איך לה

. ייתן לו ן מקרבת'ימי', אך בעיקר 'שמאל דוחה'טיפה  בדר"כ צריך האבא רק ללטף את הבן., אך יש בן שצריך להעיר לו קצת

מתנות ויתייעץ עם מומחים. זה לא שיטה שירביץ לו ויקלל אותו. אם יתנהג האב בחוכמה, אזי לבסוף הבן הזה יכבד את אביו 

 כבוד גדול מאד.
 

    בוקר אחד אדם מתעורר לקול צפירה   -החפץ חיים )ר' ישראל הכהן מראדין( זצ"ל ממחיש לנו ע"י משל -חסרון בית המקדש 

  מיד מדליק את מקלט הרדיו 'איך יכול להיות שיש חושך בבוקר??', שואל את עצמו . מסתכל מהחלון ורואה חושך.עולה ויורדת

 . בהמשך מתראיינים חוקרים שמתריעים בין 'ומתרחקת מכדור הארץהשמש סטתה ממסלולה ' –ושומע מבזק חדשות שמודיע

והממשלות בעולם מתארגנות לחפור מתחת  ,. לא עובר זמן רבהשאר מתמותה גבוהה עקב הקור העז שישרור בהעדר השמש

 לאחר זמן, כולם עוברים לגור מתחת לאדמה.. ,וכך בתי חרושת וכו'. ,לאדמה ערים שלמות עם בתים

, נולדים ילדים חדשים, והוריהם מספרים להם על העולם היפה שיש למעלה, על הים, העצים , החדשה שנוצרה במציאות

 השמיים וכו' , והילדים לא מצליחים להבין מה ההורים רוצים מהם ..

כך, כולם ו שנים, מודיעים בחדשות שהשמש חזרה למסלולה הרגיל ומאירה שוב על כדור הארץ. 30לאחר שחלפו להן 

 , ולנופים היפים שהם עומדים מתארגנים לחזור לחיים על פני כדוה"א. הורים מתחילים להכין את ילדיהם לחיים החדשים

 , אוכל ובתים ורכבים ..., יש להם קניוניםלראות. הילדים דוחים את טענות הוריהם ואומרים שלא חסר להם כאן דבר

לא מבינים את משמעות העדר בית המקדש בחיינו  .אותם הילדים בסיפור, כמו סיפור זה בא להמחיש לנו את מצבנו. אנחנו

 .שמיותגואת השפע שהיה לעם ישראל גם ברוחניות וגם ב בית המקדשלא מבינים את השראת השכינה שהיתה בזמן  כעם.

איש אחד מאתונה הגיע  -מה שהיתה בעם ישראל אפילו לילד קטן ניתן להמחיש ע"י המסופר במדרש הבאכודוגמה לח

. נתן לו כמה פרוטות וביקש ממנו שיביא לו גבינות וביצים מהמכולת. חזר התינוק והביא לו מה )ילד( אחדלירושלים ומצא תינוק

איזה גבינה היא מעז שחורה ואיזה מעז  –, תגיד לייכם שאתם חכמים, אומרים עלאתה מילדי ירושלים' -שביקש. אמר לו היווני

 ? ?. תגיד לי איזה ביצה מתרנגולת לבנה ואיזה מתרנגולת שחורה? הבאתי לך ביציםאתה חכם מאתונה' -? אמר לו הילדלבנה?

, בני אברהם יצחק ישראל הגוי אומר לילד , אומרים שאתם עם מיוחד, בני –חז"ל מפרשים את העומק של הדו שיח הזה כך

. איך אתם אומרים כך? אתה רואה את שיש לכם נשמה מיוחדת, והגויים הנשמה שלהם הוא לא ממקום של קדושה ,ויעקב

. מה כוח האבות שלכם? כולם שווים, היהודים שווים , בין שהיא באה מעז לבנה ובין שבאה מעז שחורה זה אותו גבינההגבינה

? מתרנגולת לבנה ואיזה משחורה ביצה היא תגיד לי איזהו, תביא את הביצים זה השכל שלך??' -ילד. אומר לו ה'..לנוכרים

צא אפרוח לבן אז גם האבא הוא לבן יאם יו, אומר לו הילד, אני אגיד לך איך תדע, נביא אותם לתרנגולת לדגור הגוי לא עונה. 

, ם ישראל, אתה רק תחמם ותדליק להם את הנשמה. ע. אומר הילד ,כך גם אפשר להבחין מי זה נשמה קדושה ומי לאולהפך

       ואז תתגלה הנפש הפנימית הקדושה שלהם שבאמצעותה הם עובדים את השם. 
 

משה חיים בן סטלה  -זיווג הגוןט עליזה בת אסתר, רחל בת גרז, פרידה בת נזהט עליזה, ל בת מזל, מורד בן פרידה, זקי יצחק בן פרידה, נזההרבנית שולמית רח –לע"נ 

בן  זקי הרב שלום אהרון בן רחל, רבקה בת בסנדה, –בריאות ונחת ל   יאיר מאיר בן מרים סוליקה. ריעות בת יונה, ורד בת בתיה, נה,שויניב בן ש אסתר, אליהו בן שושנה,

רינת שרה, שמואל בן  סטלה אסתר, שושנה בת רבקה, סטלה אסתר בת נזהט עליזה, סלים בן רחל, ישראל הרצל בן ביה, אברהם בן לינדה, רינת שרה בת שושנה, רחלי בת

 מאיר הראל בן יונה אסתר בת בתיה, שי שלמה בן חנה, רפאל נתנאל בן טלי, רינת שרה בת שושנה, -זש"קרינת שרה.   
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