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 גתשפ" שבט' יג                                                                                                                                                                                                        בס"ד

 
 

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

הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים באותות ובמופתים, והיכה את המצרים בשפטים גדולים.  -נגאלים בנים אבותהזכות ב

של  השנים. זה גם החשבון של חמש מאות ושתים -ןשלה, והגימטריא דצ"ך עד"ש באח"בראשי תיבות של עשרת המכות הוא 

מאה ארבעים ושבע. ביחד יוצא חמש  -אברהם חי מאה שבעים וחמש שנה, יצחק חי מאה שמונים שנה, ויעקב -האבות הקדושים

 מאות ושתים שנה. 
 

העניקו לנו חיים לעד. עמידתו של אברהם במסירות נפש, והרוח של יצחק והנשמה של יעקב, כל זה זכות הגאולה שלושת האבות 

אנו ממצרים. בזכות זה שהאבות קידשו את החמש מאות ושתים שנה שחיו, קיבלנו את הניסים הגדולים של שלנו, ובזכות זה יצ

עולה בגימטריא חמש מאות ואחת, ועם הכולל חמש  'אשר'. 'אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך'הפסוק עשרת המכות. לכן אומר 

ותמת. האבות קידשו שם שמים, והם זכו לקדש שם שמים חזק, זה האישור והח 'אשר'מאות ושתים, שזה מניין השנים של האבות. 

 ואישרו את העולם להאמין בקדוש ברוך הוא. 

ה 'שבו לכם עולה בגימט' גם כן חמש מאות ושתים.  'בשר'. 'בשר חמורים בשרם'בגלות מצרים, המצרים  ם הדומה ע   -עם החמור'פֹּ

. וכיום אנו נמצאים בגלות אדום 'בשר קודש'לכים להיגאל, זה נהיה כבר לחמור. עמ"י במצרים שקע בחומריות, אך עכשיו כשהם הו

וישמעאל, כאשר הסיומת זה ישמעאל. 'אדום' עולה חמישים ואחד, 'ישמעאל' עולה ארבע מאות חמישים ואחת. ביחד זה חמש מאות 

 , ממש כמו היציאה ממצרים, כך גם עכשיו.שתייםו

א שמע על החפץ חיים, והיה מאד והחפץ חיים, היה בחור אחד שלמד בליטא, והבזמן  -בשמים אפילו פעולה קטנה, חשובה

. ראה שיושב לידו אדם נשוא פנים. שאל אותו לאן הוא נוסע, וענה לו 'לראדין'. 'ראדין'רוצה ללכת לראות אותו. נסע לשם כך ברכבת ל

, 'ראדין'ץ חיים והוא ראש הישיבה של פשל החהבחור שגם הוא נוסע לשם. דיברו ביניהם, והתברר שהאדם הזה הוא החתן  אמר

ושמו ר' צבי. כשהם ירדו מהרכבת, היה כבר אמצע הלילה, והרב לקח את הבחור לביתו ונתן לו לשתות ולאכול טוב, ונתן לו מיטה 

ת טובה וחמה וכיסה אותו. באמצע שהבחור עמד להירדם, הוא נזכר שלא התפלל ערבית. אמר לעצמו שהוא קצת יתחמם מתח

לסמיכה, ועוד מעט יקום ויתפלל. אך בינתיים כבר נרדם.. בבוקר בא ר' צבי להעיר אותו לתפילה. הם הלכו והתפללו בדביקות, חזרו 

דף ורצה לשאול את הרב כמה שאלות. איך שהוא נכנס, החפץ אתו ואכלו ארוחת בוקר, ואח"כ לקח אותו לחפץ חיים. הבחור הביא 

מר 'בתקופה הקודמת, היתה עשירות גדולה ברוסיה, וכסף וזהב היו מצויים לרוב. אני לא חושב שמי חיים ישר התחיל לדבר אתו וא

פול לו ברחוב אפילו יוזה קשה. ואם אדם י ,. היום יש עניותשהיה נופל לו אז מטבע של כסף, היה מטריח את עצמו להתכופף ולהרים

זה אפילו סכום פעוט עוזר'. הבחור חשב לעצמו מדוע הרב מדבר אתו פרוטה של נחושת, מיד הוא יתכופף להרים אותה. כי במצב כ

על הדברים האלה? המשיך החפץ חיים 'בשנים קדמוניות כשעמ"י היה על אדמתו ובית המקדש היה על מכונו, היתה עשירות בשמים 

, הנה חושך יכסה ארץ''ו. אך עכשיו תפילת ערבית של בחורבזכות עבודת המקדש ומצוות של עמ"י, ולא היתה נחשבת כ"כ 

ונתמעטו שומרי תורה ומצוות, ויש עניות בעולם העליון, אזי אפילו תפילת ערבית של בחור היא חשובה מאד ולא מוותרים עליה 

בשמים..' הבחור נזכר שהוא שכח להתפלל בלילה ערבית, והוא רצה לקבור את עצמו באדמה מהבושה. אמר לו הרב 'לפי המצב 

יכול לשנות את כל התהליך. עכשיו יש בי כשיצאו ממצרים, שתי מצוות של דם הפסח ודם המילה הספיקו להם כהנמוך שהיו בו עמ"

חשיבות גדולה אפילו לדבר קטן שאדם עושה. אל תתייאש. תתחזק. לא עמדת ביצה"ר, מחר תעמוד!'. הבין הבחור שזה לא צחוק. 

 יש זמנים שהכל מתקבל בשמים, כי אין מספיק..
 

החלות לא יוצאות יפות מספיק, והאנשים לא  .בא אל החפץ חיים בעל מאפיה ובכה לפני הרב שלא הולך לו במאפיה כמו שפעם

ראה שוב את האיש הזה ושאל לשלומו. אמר האיש 'כבוד הרב, יש  בקונים. הרב בירך אותו שיצליח. בינתיים היתה מלחמה, והר

שאל הרב 'מה קרה?' ענה 'יש מלחמה עכשיו, ולכן יש חוסר, ואנשים קונים הכל עבודה עד לב השמים ואני לא מצליח לעמוד בקצב..' 

ץ חיים 'למדתי מזה, שבזמן שיש חוסר, גם דבר עקום הוא טוב. כל תפילה ומצווה פ. אמר לו החולא מסתכלים אם החלה יפה או לא'

שהקדוש ברוך הוא נותן לנו לקום בבוקר, והאדם  היא טובה, וכל זה עושה נחת רוח גדול לקדוש ברוך הוא'. יש לאדם זכות שכל יום

רואה שהוא בריא, והעיניים שלו רואות והאוזניים שומעות, כמה הוא צריך לעשות טוב לכבוד השם יתברך. ילך האדם להתפלל 

, ויש לו שמחה צא לעבודה. אדם כזה יוצא עם מטען טוב. אז האדם יכול להצליחבבוקר, ואח"כ יאכל את ארוחת הבוקר, ילמד תורה וי  

 והצלחה.
  

ולא היה לו כסף. כותב האדמו"ר מקומרנא, שהיה זמן שאף אחד לא נתן לר' זושא מה לאכול. הוא  ר' זושא מאניפולי היה עני מרוד

כל הזמן היה יושב ולומד תורה. עבר שבוע ימים, ואין לו מה לאכול, והיה מתעלף. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ברא לו בפה שני 
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שמונה חודשים, ובינתיים אף אחד לא יודע שאין לו מה לאכול. אחרי במשך האחד הוציא דבש והשני הוציא חלב.. כך היה  דדים,

 עלמו הדדים הללו מהפה שלו.נאת הכסף הזה ותקנה לך משהו'. מאותו הזמן  קחשמונה חודשים בא איזה אדם ואמר לו 'ר' זושא, 
 

 

ואמר לו שהוא הכין חמש מאות רובל להוצאות החתונה. לקח ר'  'המגיד ממאזריטש'קרא לו ר' זושא, היה צריך לחתן את הבת שלו. 

א שמע צעקות וריב. שאל לפשר הדבר, ואמרו לו שיש כאן כלה יתומה שצריכה וזושא את הכסף. בדרך לבית הוא הגיע לאיזה עיר, וה

דה את הכסף. אמר ר' זושא לעצמו 'יש כאן כלה להתחתן, והמשפחה של החתן דורשים חמש מאות רובל, ואימא של הכלה איב

הבת שלי תתחתן בכל מקרה', ואמר להם 'אני חושב שמצאתי את הכסף ואני מוכן לתת . יתומה, ומה אני צריך את הכסף שקיבלתי

ב שיפסוק בדבר. ף לקחו אותו לרולכם, אך תנו לי עשר אחוז מהכסף שמצאתי'. כולם צעקו עליו 'אין לך בושת פנים?' וביזו אותו. לבס

המגיד 'הבית דין פסק שמיד יחזיר את כל הכסף, והוא יצא מהעיר בבושות גדולות. לאחר תקופה, יום אחד הגיע לאותה העיר 

שא. אתה יודע מה הוא עשה? הוא מצא את החמש מאות רובל של הכלה, . אמרו לו 'היה פה תלמיד אחד שלך ששמו זּו'זריטשאממ

. כשנפגש , והוא לא מצא כלל כסףשהוא נתן לו את הכסף הזה לצורך חתונת ביתו 'המגיד'אמר להם  והוא רצה לעצמו אחוזים'.

ר אומר לי 'ר' זושא, איזה מצווה אתה הולך ה"המגיד עם ר' זושא, שאל אותו למה אמר כך לאנשי העיר? אמר ר' זושא 'הרגשתי שיצ

לכן אמרתי להם 'תביאו עשר אחוז. וע"י הביזיונות שקיבלתי, ירד ממני  '..לעשות, להחזיר כסף לכלה יתומה. עכשיו כולם ישבחו אותך

 .ר"ההיצ
 

לחייט. עשה לה בגד יפה  הרצתה בגד חדש. כל יום היא היתה אוספת פרוטה לפרוטה, עד שלבסוף הלכשל ר' זושא יום אחד, אשתו 

סיפר לה שיש לו בת שהוא עומד לחתן, ואין  ה?מה הסיב המאד. כשהיא באה אל החייט לקחת את הבגד, היא רואה אותו בוכה. שאל

על הבגד שלה החדש ונתנה לחייט עבור ביתו. חזרה הביתה, ושאל אותה  הרבנית . ויתרהלחתונה לה בגד כזה שהוא יכול לתת לה

ת לו את רה לו שהביאה את זה לבת החייט. אמר לה הרב 'אשרייך! אך האם שילמשר' זושא 'איפה הבגד שכ"כ חסכת בשבילו?'. בי

 הכסף עבור מה שהוא עבד להכין את הבגד?' ענתה 'למה לשלם לו? הרי הוא לקח את הבגד'. ענה לה 'זה לא קשור זה לזה, אלא

 'ביומו תיתן שכרו'. רואים איזה עבודת השם יש לאנשים הקדושים האלה.  צריך לקיים 
 

כי איזה עוונות כבר יש לו?, אלא מה שהיה לו קצת בספק,  .ונותהיה לר' זושא דף שהוא היה כותב כל יום את העוונות שלו)כאילו עו

 .ע"י דמעותיו מוחק את כל מה שכתוב בדף ההיה כותב(. בלילה היה עושה ווידוי, והיה מוריד נחלי דמעה, עד שהי

'לך אל נמלה האדם יכול ללמוד מידות טובות מבעלי החיים. רבותינו אמרו, שלומדים זריזות מה -ד מידות מבעלי חייםמו  יל

. הנמלה חיה רק שישה חודשים, וכמה אוצרות ותבואה היא אוגרת. רבותינו מספרים, שפעם אחת ראה דרכיה, וחכם', עצל הנמלה

. מהחתול, אפשר ללמוד צניעות, מהארי לומדים גבורה 'גיבור כארי'. וכותב תוספות רי הנמליםמצאו שלוש מאות כור תבואה בחֹו

. עריות 'עז כנמר'. מהנמר לומדים להיות 'קום כארי קום'ורה התרנגול בבוקר 'קוקוריקום' ואומר בעצם הרא"ש שמהסיבה הזאת ק

לומדים מיונה, שנאמנת לבן זוגה. דרך ארץ, לומדים מתרנגול שעושה כבוד גדול לתרנגולת. וכן מצינו בגמרא, בהמה של ר' יוסי שלא 

 ים שלא שלה, והפועלים שכחו עליה, והיא לא זזה כי זה גזל.רצתה ללכת בסיום העבודה לבית, כי היו עליה נעלי

ע"ה, שהיה  ר' חיים תודרוס תפילינסקימספר מורנו הרב בניהו שליט"א, שהיה לו חבר שקראו לו  -הצדיק הבבא סאלי ע"ה

שיבוא אתו למירון. הרב , והרב היה במאה שערים, והרב תפילנסקי עצר לידו עם מונית וביקש 'איסרו חג'יהודי צדיק. יום אחד היה 

למירון. עלו  יבוא אתושיעזור לאביו מה שיכול, ואח"כ הוא  ואמר ענה לו שהוא צריך כעת לעזור לאביו והוא לא יכול. ר' חיים ענה

 א רוצהוהרבנים למונית ושאל הרב בניהו מה סיבת הנסיעה? ענה ר' חיים שהוא חלם שיש במירון איזה חתן שנותן לו הדסים, וה

'יוחנן הסנדלר' עם חבילת הדסים ואמר לר' חיים 'תיקח את זה ציון לראות את זה. כשהגיעו למירון, הבבא סאלי ע"ה ירד מ מאד

 ' ויהי לפלא. בשבילך..
 

בפעם אחרת, היתה איזו הפגנה, ותפסו שם איזה אברך מישיבת 'פורת יוסף', ושמו אותו ב'מגרש הרוסים'. בדיוק באותו זמן נולד 

. אמר ר' חיים לרב בניהו 'בוא נלך ל'מגרש הרוסים' ונוציא אותו, בכלא. הדבר כאב מאד לר' חיים תודרוסלצערו בן, והוא לאברך הזה 

נולד לו בן והוא צריך להיות בברית'. הלכו לשם, והמפקד אמר שאין מה לעשות, והאברך לא ישוחרר. ניסו לומר לו שנולד לו בן, אך 

'. לפני יותר מארבעים שנה זה היה !'אני אתן לך ערבון'. ענה המפקד 'יודע מה, תן לי אלף דולר לא השתכנע. ר' חיים אמר מפקדה

שינה את דעתו ולא היה מוכן לקבל. אמר ר' חיים כבר סכום מאד גדול. הלך ר' חיים ולווה את הסכום, אך כשהגיע אל המפקד, הוא 

אח"כ ייסעו. ענה ר' רק , כי ידע שהוא יבזבז אותו בדרך, ושלווה ת הכסףלרב בניהו 'בוא ניסע למירון'. אמר לו הרב שקודם יחזיר א

באיזה מסעדה וקנה אוכל ושתיה, ר' חיים . בדרך ירד 'מירון'להשניים '. עלו !חיים 'אתה אל תגיד לי מה לעשות, אני הולך למירון

ו קבוצת מתפללים מרוקאים, ור' חיים שם להם למירון. בחוץ הי ב"ה מונית, והגיעושל האוכל והשתיה על ה והעלה את כל הארגזים

נכנסו למירון וראו שם את הבבא סאלי עושה סעודה. הוא לא אח"כ ראק. תם ע  ורקד אתם בשמחה ושתה א  על השולחן, את הסעודה 

הבבא  קרא להם, ולכן הם לא ניגשו מבלי שיקרא להם. עמדו הרבנים בצד, והבבא סאלי לא קורא להם. אחרי זמן מה, סימן להם

לבוא אליו. בדיוק באותו זמן, נתן איזה אמריקאי מעטפה עם כסף לבבא סאלי. נתן הרב את המעטפה לר' חיים תודרוס, ואמר  סאלי

.. והבן אדם שהלכתם להוציא אותו ממגרש הרוסים, הוא כבר יצא!'. פתחו !לו 'את המעטפה הזאת תחזיר למי שלווית ממנו את הכסף

 בפנים בדיוק אלף דולר, ואמר ר' חיים 'ראית, לא האמנת שיהיה בסדר..' פלא פלאות. השניים את המעטפה, והיה
 

 , וכךאיזה עשיר אחד קנה לבבא סאלי דירה בי"ם. כנגד זה נתן לו הבבא סאלי מגש גדול, ואמר לו 'כשיבוא משיח, תשב על המגש

יום אחד הבבא סאלי אומר לאשתו שהם הולכים קצת לבית אתה תבוא לא"י'. קוראים לעשיר הזה יוסף בורוכוב והוא גר בניו יורק. 

בי"ם. אמרה לו 'אבל אין כיסאות ואין שום דבר בדירה'. הרב אמר שזה לא מפריע לו. לקחה הרבנית את הכיסא מהבית ונסעו. 

לי"ם. אולי אני יכול  כשנכנסו לדירה, נתנה לו לשבת על הכיסא, ובדיוק נכנס אליו 'כדורי רהיטים' ואמר לרב 'שמעתי שכבודו הגיע

אחרי חצי שעה הגיע משאית,  ייקח?' ענה 'חצי שעה'.זה רהיטים, ארון, שולחן, מיטה וכו'? שאל הבבא סאלי 'כמה זמן לרב לתת 
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הביאו מזרונים, שולחן וכיסאות. אשתו החלה להוריד  .ופועלים החלו להרכיב את ארון הספרים ואת שאר הארונות, ואת חדר השינה

הגיע אחד שיש לו חנות למוצרי חשמל ואמר 'שמעתי שכבודו הגיע לפה, אולי אני ותפלאה איך זה יכול להיות? לא עבר זמן, דמעות וה

אזכה להביא לך מקרר, תנור עם גז, מכונת כביסה..', וכך הבית התחיל להתמלאות. עוד הוא יושב, ואין בבית ספרים ללמוד. נכנס 

צה לתת לך מאצלי ש"ס ועוד כמה ספרים. אני יכול?' ענה הבבא סאלי 'כן'. וכך מילאו לו את אחד שמוכר ספרים ואמר לרב 'אני רו

ענה לה 'רק סעודה עם בשר צבי!'. היא שאלה אותו במרוקאית  הארון בספרים. אשתו שאלה אותו 'בבא סאלי, מה לעשות סעודה?'

'בית שאן', מלרב בניהו, שלקראת ערב, מגיע הרב לסרי 'מאיפה נביא לך צבי?' הרב עמד על שלו. מספר זאת ר' אברהם מוגרבי 

והביא אתו צבי ואמר 'שמעתי שכבודו בא לארץ הצבי, אז הבאתי איתי צבי'. והוא גם שוחט בעצמו, ואמר 'אני אשחט אותו בבית של 

 כבודו, ונבשל את בשרו'. וכך היה.. מה שאומר הרב, נהיה.
 

עוד ר' אברהם מוגרבי, שיום אחד הוא היה עם הבבא סאלי בביתו שבי"ם, ובאו אורחים. אמר לו הבבא סאלי 'ר' אברהם, מספר 

'. פותח את המקרר ורואה שהוא ריק. אמר לרב 'כבוד הרב, לאכול תפתח את המקרר, תביא להם פירות ותביא להם דברים

'. חוזר, פותח המקרר ורואה שאין.. בא לרב ואומר לו שאין. ענה הרב 'אל !ר, ישבמרוקאית(. אמר לו הבבא סאלי 'תחזו 'אין''ו אלֹו')

 יש דברים כאלה בעולם??  ה בכל טוב.פ  ה ל  פ  '. חזר וראה שהמקרר היה מלא מ  !תגיד אין. אמרתי לך שיש.. תחזור
 

תעשה את הפעולה ותצליח. אך תמתין בעיראק, הוא בא תחילה לבבא סאלי. אמר לו הרב ' מיכור האטוהבזמנו כשבגין הפציץ את 

עוד שעתיים'. המתין שעתיים, והיתה הצלחה בפעולה וכל הכוחות שבו בשלום, והאויב אפילו לא ניסה לירות טיל אחד. אחרי כמה 

שנים, אחד הטייסים שהשתתפו בפעולה הזאת, נסע ללונדון לאיזה פגישה חשאית, ונכנס לאיזה מסעדה לאכול. היה שם קצין 

קי שהיה אחראי על הכור האטומי. והוא סיפר לקצין הישראלי שהכיר אותו 'אני רוצה להגיד לך שאני הייתי אחראי על הכור, עירא

ובאותו היום בצהריים, פתאום נהיה חום כזה, יותר מחמישים מעלות. אמרתי לחיילים 'לכו תתרחצו קצת ותאכלו דברים קרים 

הכור'. ענה להם 'אני פה חמישים שנה ולא היה כלום..' בדיוק שהם הלכו, היתה התקיפה על ותתרעננו'. אמרו לו 'יש לנו אחריות על 

 הכור, ואין מי שיגיב מצד האויב. רואים איזה כוח יש למי שלומד תורה, מדריכים אותו מהשמיים מה לומר בפיו.
 

. ראו , ויש כאן הרבה כסףדקות אצל הרבפעם נכנסו אצלו שלושה גנבים לבית. הם ידעו שכל יום אנשים באים ונותנים המון צ

, וכשרצו לצאת עם כל הכסף שהרבנית יצאה מהבית, ונכנסו. הרב היה רכון על השולחן ולומד. בינתיים, פתחו את כל המגירות בבית

זה שאספו, לא מצאו את הפתח של הבית. מה שעשו לא עזר. חצי שעה הסתובבו בתוך הבית, ולא מצאו את הפתח של הבית. איך 

לצאת, לפתע הבבא סאלי הרים את הראש ושאל  ואכשבהבינו שזה בגלל הצדיק. הלכו והחזירו את כל הכסף למקום.  ?יכול להיות?

ולא מצאנו את הפתח, והחזרנו את הכל. הרב ימחל לנו. אנחנו נחזור  ף'מה אתם צריכים?' אמרו לו 'סליחה, באנו לקחת את הכס

ה'. לשני אמר 'אתה, יש לך תקנה'. לשלישי אמר נ  ק  יתנו??' אמר הרב לראשון 'אתה, אין לך ת  מה יהיה איאמר לנו הרב  .בתשובה

'אני לא יודע מה לעשות איתך..'. הרב רצאבי מביתר)משגיח בישיבה של הבן של הרב שלום כהן ע"ה(, הלך לדרוש פעם בבית 

ואמר לרב, שהוא הגנב השלישי, והוא כל תקופה לפתע  . אחד האסירים קםעם הבבא סאלי והגנבים האסורים, וסיפר להם מה שהיה

 ...נכנס ויוצא מבית האסורים. והראשון שהרב אמר לו שאין לו תקנה, נדרס והלך לעולמו. וזה שאמר לו שיש לו תקנה, הוא דיין

ה'. מה בוער מ  י  נה יוצא המ  אומר המדרש על הפסוק 'ויאמר השם אל משה, השכם בבוקר והתייצב לפני פרעה ה   -כח התפילה

עכשיו בבוקר מוקדם להתייצב לפני פרעה? אומר המדרש, היה פרעה רוצה לעסוק בתפילה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, 'עד שלא 

יצא, לך והתייצב בפניו!' לא יאומן. אם הוא יתפלל, אומר השם למשה, הוא לא יוכל לתת את המכות. לכן, צריך משה לצאת מוקדם 

ברשע מרושע שרוצח תינוקות של בית רבן ומעביד את עמ"י בפרך, שם את   ?פה עה להתפלל. במי מדוברבשביל שלא יצליח פר

שאפילו תפילתו של אדם רשע מתקבלת. מכאן תקבל תפילתו? כולו רשע, וכולו תאוות. רואים תזה, אדם כהתינוקות בתור אבנים. 

 קשות ורעות. לכן, צריך תמיד לשפוך תפילה לפניו, שיבטל מעלינו כל גזירות

יח , למי שמׂש'למשיחו' -. למי הקדוש ברוך הוא עושה חסד?'מגדיל ישועות מלכו, ועושה חסד למשיחו'אומר הבעש"ט על הפסוק 

 ומתפלל לפניו. 

אומר רב האר"י בדרושי הפסח 'כל תכלית ירידת עמ"י למצרים, היה כדי  -בירור ניצוצי קדושה ע"י לימוד הזוהר הקדוש

'וינצלו צאו ברכוש גדול', הכוונה רכוש רוחני, ניצוצות קדושה. כמו שכתוב קרי של אדם הראשון, כמו שכתוב 'ואחרי כן י   לתקן ניצוצות

השכינה יוצאת משם. כל ניצוצי הקדושה  ,ואז ., כלומר אין בה אפילו ניצוץ אחד'עשאוה כמצולה שאין בה דגים -את מצרים'

תם עמוק עמוק בתוך הקליפה. כנגד זה יש עשרה ספירות של הקליפה, וצריך להכות מושרשים בעשר ספירות, ואדה"ר הוריד או

שנתן מכת 'דם', הוציא ניצוצי קדושה כ ,, כל מכה שנתן להם, הוציא במקביל ניצוצי קדושה שיש בקליפה. למשל'ַנגֹוף ורפֹוא'בהם 

, וכן הלאה. כל השבעה מכות 'הודה', כינים, הוציא מ'דביסו'שהיא הספירה האחרונה. צפרדע, הוציא ניצוצי קדושה ש 'מלכות'שיש ב

הוציא כל הניצוצות הקדושה מתוך הסטרא אחרא, ואז וכך, היו בפרשת 'וירא'. בפרשת 'בֹא' היו שלוש מכות כנגד הג"ר)ג' ראשונות(, 

 הס"א הלכה לעולמה.

יק לימוד תורה ובירורי ניצוצי קדושה, זה גורם חס כל המטרה שלנו זה לברר ניצוצי קדושה. למה קורה פיגועים ובעיות? כשאין מספ

כאשר וושלום שלא יהיה ולא יבוא, לדברים האלה. כי אותם ניצוצי הקדושה רוצים לצאת מהמאסר שבו הם נמצאים בתוך הקליפות. 

צי קדושה זה לימוד לא מוציאים אותם, זה יוצא ע"י ייסורים השם יצילנו. כך אומר רבינו האר"י. לכן, מה שמברר הכי הרבה ניצו

, ע"י לימוד הזוהר, עמ"י יוצאים מן הגלות ברחמים, זהו לימוד של פנימיות התורה י'קון מן גלותא ברחמ  פ  'בדא י  הזוהר. כתוב בזוהר 

 להביא את תורת 'שבי'. מי זה היה כדי , כל עיקר עליית משה רבינו למרום,'עלית למרום, שבית שבי'שהיא נשמת התורה. לכן כתוב 

בקליפה.  שהרש"ש. והם מבררים את כל ניצוצי הקדושה שי -צחקין בלום שרבנו האר"י,  -למהשן בצחק י, וחאייר במעון ש? יב  ש  

 דם הפסח ודם -כשעמ"י היו במצרים, נתן להם השם שתי מצוות עשה -בהקדמתו לספר 'מקדש מלך' הרב יצחק דלטאשכותב 

 לימוד תורת הסוד. -צאו עמ"י מהגלות?צאו עמ"י ממצרים. ועכשיו, מה הכח שעל ידו י  , שעליהם חייבים 'כרת', ועל ידיהם יהמילה
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דבר, מצד אחד ים, מצד אחד היה מ   .כאשר עמ"י עמדו לעבור את ים סוף, ראו שסגר עליהם המדבר -חומרת הדיבור בביה"כ

. כל ראו, השם יילחם לכם ואתם תחרישון''אל תימצד אחד מצרים, נחש שרף ועקרב, ולא ידעו מה לעשות. אמר להם משה רבינו 

דבר הקדוש ברוך הוא יכול להילחם לעמ"י. אך, בשעה שמדברים בביה"כ, הקדוש ברוך הוא לא יכול להילחם. למשל, בא המקטרג 

ה לו השם יתברך 'אתה מדבר על הילדים שלי? תסתכל, אתם נואומר לפני השם 'איך אתה שומע לתפילה שלהם? אלה גנבים!' עו

. אך כשבא המקטרג ואומר 'הבנים שלך מדברים בביה"כ'. הקדוש '. אצלי רובם צדיקיםולכם גנבים, כל הגויים, אין אחד שלא גנבכ

קט דממה, אף אחד לא פוצה פה ומצפצף. לכן אומר משה ברוך הוא לא יחזיר לו באותו מטבע, כי אצלם, בבית תיפלתם, הכל ש  

זה עוון חמור, והוא לא יכול להילחם לכם על זה'. לכן, מי שמדבר בשעת  ה"כ תחרישון, כי'השם יילחם לכם בכל דבר, אך אתם בבי

 התפילה, יוצא מזה צרה גדולה. 
 

, שהיתה פליאה בעיניו שבשעת השואה האיומה, נהרגו שליש מהעולם היהודי באירופה. אך מרבית ה'אמרי אמת' מגורהיה אומר 

  הרב, שהסיבה היא, ששמרו מאד על קדושת ביה"כ.הקהילה הספרדית לא היה בהם שואה. אמר 

 , ששם הקפידו לא לדבר בשעת התפילה, וביה"כ זה לא חרב בשואה, כאשר כל האחרים הלכו.ביה"כ 'אייזדמן' בבלגיהישנו 

 מיד את היה עומד לפני מלך בשר ודם ומדבר דברים בטלים שלא נוגעים למלך, יחתכואדם  אםאומר שצריך להתבונן  'ספר החרדים'

לכן, אומרים רבותינו, מי  ?שעומד בביה"כ ובבית המדרש לפני מלך מלכי המלכים, איך יכול לדבר שם לפני המלךכראשו! קל וחומר 

, שמקלקל לעצמו שלא תתקבל תפילתו, וייגרם גם לכל הקהל שלא וכותב השל"היח בביה"כ, אין לו חלק באלוקי ישראל. שמׂש

 , שמי שמדבר שיחת חולין בביה"כ, יותר שלא יבוא בכלל לביה"כ. ן חיד"אהגאותתקבל תפילתם. כמו שכתב 

 כותב, שמי שמדבר בביה"כ, גורם שיהיה ענן שמונע מהתפילות לעלות. ר' יונתן אייבשיץ

התחנן  ?מתורבים שאלת חלום, מדוע היו גזירות אלו שבתי כנסיות נחרבו ואנשים  'תוספות יום טוב'עשה ה ת"ט-בגזירות ת"ח ו

אומר, שאותם  ופר'סם חתה'שנוהגים קלות ראש בביה"כ בשיחות באמצע התפילה.  ,שיגלו לו למה הגזירה הזאת? אמרו לו

 שמדברים בביה"כ, גורמים חס ושלום לכך שהס"מ נהיה בעל הבית של ביה"כ. וכל התפילות והתורה שם הולך לחיצונים.

 מקיפין כל גופו בקוצים, ושורפים אותו רחמנא לצלן. כ"כ זה חמור.ש, הוא ח בביה"כ, שהעונש של מי שׂשכותב 'בעל הטורים'

פעם אחת הייתי הולך בדרך, פגעתי באליהו הנביא זכור לטוב, והיו עמו כמה אלפים גמלים  -אומר המדרש 'אמר ר' יוסי בן קסמא'

בין 'קדוש' ל'ברוך', במי שמדבר בין טעונים. אמרתי לו 'אליהו, במה אלה טעונים? אמר לי 'באף וחמה, לעשות נקמה במי שמדבר 

רבא', בין גאולה לתפילה'. וגם אין תפילתו נשמעת. כמו  ברכה לברכה, במי שמדבר בין פרק לפרק, במי שמדבר ב'אמן יהא שמיּה

המעשה בחסיד אחד שבא בחלום, והיו פניו מוריקות. שאלו אותו מה הסיבה? ענה שלא היה מקפיד שלא לדבר בשעה שהש"ץ היה 

 החרים את מי שמדבר בביה"כ. רבינו גרשום. וזר את ה'חזרה'ח
 

שאר המתפללים עשרה אנשים שמתפללים עמהם, אך היו מדברים בשעת התפילה, ולא רצו שם שהיו  תאח קהילההיה מעשה ב

 -, ראשי תיבות'ׂשיבה' -. וכל מי ששתק, היה לו אריכות ימים. השתיקה היא סגולה לאריכות ימים. רמז לדברבתפילה לדבר עמהם

'הנזהר מלדבר בביה"כ, יראה זרע יאריך ימים, וחפץ השם בידו יצלח, ולא ימות לשחת,  -הרמ"קתפילה. אומר השעת בפה יתיקה ש

 ולא יחסר לחמו, ואחר אריכות ימים, תנוח נפשו לבטח, ולא יירקבו עצמותיו'. כל זאת, חוץ מזה שהשם שומע תפילתו.
 

אישה וילדים טובים, והוא לו 'אני אברך נשוי עם כמה ילדים ולומד בעיר בית שמש. הוא מספר שיש  מספר ר' חזקיהו יוסף פלדמן

לומד בכולל. אך ברגע אחד השתנו לו החיים מקצה לקצה. בעיצומו של חודש חשון תש"פ עלה לישון, ולפתע הוא חולם חלום מוזר. 

. אך הפעם הבין שזה משהו מיוחד. באמצע החלום הוא שומע קול הוא מספר שהוא לא אדם של חלומות, ובדר"כ לא מתייחס אליהם

חזק שקורא לו. הוא לא ראה דמות, אלא רק שמע שאומר לו הקול 'יוסי, כל אחד נשלח לעולם עם תפקיד ושליחות. התפקיד שלך 

ל כך'. התעורר בקריאת התורה בביה"כ. תעורר שבשמים מקפידים מאד עובתפילה בעולם, זה לחזק את הנושא של דיבורים 

האברך, ואמר לעצמו 'חלומות שווא ידברו', וחזר לישון. שבוע לאחר מכן, ראה בביה"כ את העלון הנפלא 'איש לרעהו'. שם הביאו 

מעשה שקרה לאחרונה. קרא את הסיפור, והלב שלו התחיל לפעום בחוזקה. יהודי אחד חלם בדיוק כמו שהוא חלם לפני שבוע, 

האומר לו לעורר חזק את הרבים, לא לדבר בשעת התפילה. גם אותו יהודי מספר שלא התייחס לכך ברצינות. ובחלומו הוא שומע קול 

אלא שלאחר תקופה קצרה, הלך אותו יהודי לבדיקות רפואיות, ואמרו לו שיש לו את המחלה הנוראה לא עלינו. אותו יהודי הזדעזע 

לחברים וקרובים ואמר להם שאסור לדבר בביה"כ, ושהחיזוק הזה יהיה מסר מהשמיים, ומיד התקשר שזה ונזכר בחלומו, והרגיש 

שהחליטו לא לדבר בביה"כ. ולאחר  לרפואתו. מכריו וחבריו נדהמו לשמוע, ותוך ימים בודדים הוא החתים שבע מאות ושבעים איש

, הוא נזכר בחלום שחלם, אך חודש, חודשיים, הבריא מהמחלה לגמרי. ממשיך יוסף לספר, שלאחר שקרא את הסיפור המדהים הזה

נגד עיניו ואומר 'יוסי, למה להמשיך את חייו כרגיל. אחרי חודש, כשהגיע חנוכה, הוא עלה על יצועו וחולם את אביו ר' ציון פלדמן עומד 

לחשוב . התעורר יוסי כולו מזיע, שתה מים ונרגע, והמשיך  אתה לא מבין את המסר ששולחים לך מהשמיים? אסור לדבר בביהכ"ס'

גיש לא טוב, הלך לרופאים שעשו בדיקות, וגילו לו את המחלה. התחיל יוסי לבכות, והתחיל רעל החלום. באותו בוקר התחיל לה

. לבסוף יוסי הבריא, לאחר שקיבל מסר מהשמיים שיזהיר את לא ידברו בביה"כו שיתייחסו לחלום שחלם לפנות לאנשים וביקש מהם

           .יה"כבדבר חומרת הדיבור בב האנשים

      
                 

הרבנית שולמית רחל בת מזל, מורד בן פרידה, זקי יצחק בן פרידה, נזהט עליזה בת אסתר, רחל בת גרז, פרידה רב שמעון בן חביבה, הפחה מלכה, חכם שלום הכהן בן ת –לע"נ 

הרב שלום אהרון  –בריאות ונחת ל בן שושנה, ורד בת בתיה, יאיר מאיר בן מרים סוליקה.  , יניב יעקב ישראל בן שושנהמשה חיים בן סטלה אסתר,  -זיווג הגוןפירדוס בת נזהט עליזה, 

דה, רינת שרה בת שושנה, רחלי בת בן רחל, רבקה בת בסנדה, זקי בן סטלה אסתר, שושנה בת רבקה, סטלה אסתר בת נזהט עליזה, סלים בן רחל, ישראל הרצל בן ביה, אברהם בן לינ

ה אסתר,  ,ששון בן רונית מלכה -זש"ק  אבישי בן שולמית, רינת שרהרינת שרה, שמואל בן  ל  ט  מירי בת סוזן, שי שלמה בן חנה, רפאל נתנאל בן טלי, רינת שרה בת שושנה, מרדכי בן ס 

 אסתר בת בתיה, מאיר הראל בן יונה
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