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 איך להביט על האמת

 :שאלה

א וסליחה אם יש עזות בשאלה ”ר הרב שליט”א) שאלה מאד כללית ועמוקה, וברצוני להבין את דעת מו
 .זו, שודאי נובע מחוסר הבנה ומיעוט ידיעתי ומיעוט ערכי

וגם מבט הרב על מצב הדור עכשיו ” ערב רב”הרב על ההשאלה הוא: האם שייך שכל המבט של 
(שהרב הגדיר לנו מהו הרע שבדורינו ואיך שצריכים להביט על כל המצב וכל העולם וכל העתיד שלנו 

י אינטרנט ונופלים לחלקו של ”ב ע”שכל הדור צריך, ואיך שיהודים מאבדים גאולה ועוה” סור מרע”וכל ה
ס אחר הצמצום, של מערכת של ”תפיסה של מדת הדין, של אור אהאם כל זה בא מה’), ערב רב וכו

י ”שכר ועונש שם מערכת העשר ספירות, הנהגת המשפט, שמתבטא באופן של המתקת הדינים ע
דיבורים נגד הקליפות? (שבודאי אני חושב שהרב אינו רוצה לקטרג על הדור, אלא להיפוך, להציל הדור 

כ האם אפשר שיש מבט עליון יותר, שבא ממדת הרחמים, ”, אל נכון”ולהמתיק כל הדינים). ואם הנ
העולם שכולו טוב (שגם הרב ידע מזה היטב וכמו שהרב מבאר בפירושו על מסילת ישרים בפרק 

ל, שהכל ”ס קודם הצמצום, שאין שום דבר רע בעולם, המבט של פורים דלעת”הטהרה), מבט של אור א
גם על ’ יכול להגיע להכל ורחמיו ית’ כיון שאלוקותו יתטוב, ושגם הערב רב שייך להכלל בקדושה, 

ז גם עכשיו אין לנו לעשות כלום רק לצפות להישועה, ולפי ”ס מעשיו, ולפי”הרשעים הארורים שהם סו
ואין רע ’ כ ממבט של עין טובה גמורה שהכל רחמי ה”הסתכלות הזו יש להביט על כל החיים עכשיו ג

ה ואת רחמיו על כל ”ן כיון שהכל הבל הבלים ויש רק את הקבבכלל כיון שכל הרע הוא רק דמיו
כלומר השאלה הוא, למה הרב אמר תמיד שיש להסתכל על כל מצב העולם וכל העתיד שלנו ….מעשיו

ממבט הראשון שהוא מדת הדין (שבודאי הוא אמת, אבל זה אמת של מדת הדין ויש גם אמת שבא 
ה שבא מעולמות שלמעלה ”ים אינסופיים של הקבוהאיש תפיסה עליונה של רחמ…)ממדת הרחמים

 ?ר דעתיק, התפיסה של מדת ברחמים, עולם שכולו טוב”הספירות, הג

בני תורה) שאינם רוצים להשמיע שום דבר שלילי ואינם ’ א (אפי”ל, מה לאמר לבנ”ב) כתוצאה מהנ
השמיע רק דברי לכל הצרות עכשיו ועל מה צריכים לתקן, והם רוצים ל”סיבה”רוצים לשמוע מהו ה

 ?חיזוק, האם זה נובע מחוסר רצונם לשמוע אמת או משום שיש להם שורש בקו החסד או בקו ברחמים
 !א בכל מכל כל וחג כשר שמח להרב”תודה רבה עצומה להרב שליט

 :תשובה

ס. אולם נצרך גם מבט תחתון וגם עליון. ולנבראים יש לחדד מבט ”א. כן! יש מבט עליון יותר, של אור א
 .ה בתפלה, מבקשים לפי מבט עליון”תחתון שישובו בתשובה ויזהרו מן החטא. וכשפונים לקב
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ב. פעמים נובע מאי הכרת האמת, פעמים מאי רצון להכיר האמת, ופעמים מפני שורש שונה. אולם 

ולכך זה המבט שמאיר יותר. אולם גם על עתיק אפשר להסתכל במבט ”, עתיק“מדרגת הדור בהארת 
 .והבן היטבשל אריך, 
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 תיקון לרשעים ולרע שבתוכינו

 :שאלה

ק שלפעמים הנפשות של רשעים ארורים שבבריאה מתגלגלים עוד ”א) מה עומק הדבר המבואר בספה
ע מפאנו שושתי נתגלגלה בפרה שלא רצתה לעבוד של ”לקבל תיקון לנפשם? לדוגמא שמעתי בשם הרמ

גלגול אחשורוש) והרג הפרה, וזה היה מתקן חטאה על שאנסה הנשים  שבת ואז כעס בעל הפרה (שהיה
 ?כ רשע גמור כושתי זכתה לתיקון לנפשה”לעבוד על שבת. למה א

ק שושתי הוא כנגד קליפת נגה, וכמו שיכולים ”ל משום שמבואר בספה”ב) ואגב האם לגבי ושתי י
 ?ה לעלות לקדושה בגן עדןלהעלות קליפת נוגה לקדושה, כמו כן ושתי שהיא קליפת נגה זכת

 ?כ עלתה לגן עדן”ג) ובאמת יש לשאול מה הכוונה שושתי הגיע לתיקון, האם זאת אומרת שאח

ד) הנה בימים אלה יש הרבה סתירות בנפש והרב מבאר משום שרוב הדור הם ריבוי של נשמות בגוף 
פ ”יקים גמורים (או עכז שייך לומר שיש נשמות של רשעים גמורים ויש נשמות של צד”אחד. האם לפי

נצוצות) שחיים ביחד בתוך נפשינו, וזה הסיבה שיש לנו משיכות לדברים הרעים ביותר וגם משיכה 
 ?וכל מעלות הצדיקים’ ה וכו”ולהכלל בהקב’ לדביקות בה

” אחרים“מאיתנו הוא צדיק גמור, חלק אלוק ממעל, יחידה, רק שיש ’ ה) האם הגדרה זו נכונה, שכל א
היחידה שלנו? האם באמת כל ’ ינו שהם אינם צדיקים גמורים, ורשעים, שהם למטה מבחיהדרים בתוכ

כ ”שבעצם אנו יחידה, אבל זהו רק באור מקיף, וא”? אני יחידה“או ” אני נשמה“יהודי צריך להגדיר עצמו 
אם לא מגיעים להארת היחידה, אמנם מאידך זהו כל ” יחידה”אפשר שאיננו יכולים להגדיר עצמנו כ

ז לכאורה נכונה ההגדרה שאנחנו ”כ לפי”ס, וא”מציאתנו הפנימית, כיון שכולנו באמת רק כלי לאור א
מ הוא עצם מאד, אם האדם צריך להגדיר עצמו כיחידה או לא. ובאמת השאלה הוא, ”והנ”, יחידה“

 חלק אלוק ממעל, האם”, אני נשמה”שכל יהודי צריך להגדיר עצמו כ” דע את עצמך”כשהרב מבאר ב
 ?הכוונה רק לנשמה או ליחידה

ו) אם יש ניצוץ ערב רב בתוכינו וגם יש חלק של צדיק גמור בתוכינו, ואנו בוחרים להגביר חלק הצדיק 
שבתוכינו על הרשעות הרעש בתוכינו, האם זה עליית הניצוץ ערב רב שבתוכינו לקדושה ואז חלק הרע 
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י בחירה באמת ”למחוק הערב רב שבתוכינו עהזה מקבלת תיקון, או היחס הוא שאנו צריכים לכלות ו

ואז חלקים של ערב רב שבתוכינו נופלים מאיתנו ואז אנו נשארים רק עם ’, ובצדקות וחיים של קדושה וכו
 ר הרב”חלקי הצדיק שבתוכינו? יישר כחך למו

 :תשובה

 .א. תיקון חלקי, לניצוצות הטובים שבהם

 .ב. חלקי הטוב שבה

 .ל”ג. כנ

 .י שכללות ההפכים נגלה בבת אחת, כמראה הבזקד. כן! וכן מפנ

 .ולכך בנינו את סדרת דע את עצמך על אני נשמה .שבנפש ה. להגדיר עצמו כיחידה, נצרך הארת משיח

 .ו. בטל, ונכלל בקדושה, בסוד כלות, כילוי, התכללות
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 תשובה לבעל תשובה

 :שאלה

 תשובותיו והדרכותיו הנפלאות.א. תודה גדולה על ”צ שליט”לכבוד הרה

דברי  במה שהשיב הרב לבעל תשובה שנוטה לתלות את עכירות נפשו בהוריו (שלא באשמתם) מכח
כ אשמה, כי מאחר שהיסוד רעוע והשורש רע והקליפה בנפש ”ואין על הבנים כ“הפלא יועץ שכתב: 

טורח ויגיעה רבה כולי האי וצריך עמל ו , כי נפש רשע אותה רע,מה יעשה אותו הבן ולא יחטא לוטה
אי אפשר לתלות הכל בהורים, אלא חלק בלבד. ’וכתב לנו הרב ש”, ואולי יוכל להפוך טבעו ומזגו הרע

לעמול לזכך הלבוש העכור  עליו ויתר על כן, האדם בעל בחירה לזכך החלק העכור לפי כוחותיו. ולכך
 שאלות נוספות: עלו כ. ואחר ההתבוננות בדברים”ע’. שקיבל מהוריו לפי כוחותיו

פ שתהום מבדילה בין אחד שכזה לבין חברו לספסל שהורתו ולידתו בקדושה, ונפשו נקיה ”א. נמצא עכ
כ האם נדרש מזה כמו זה, האם התגברותו ”ביסודה, אשר יותר בנקל יוכל להתגבר על יצרו ותאוותיו, א

 האם נפילתו של זה שווה לשל חבירו? –של זה דומה לזה, ובעיקר 
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 . מהו הכיוון שעליו לעמול כדי לזכך את אותו לבוש עכור?ב

ל, שבעמדו לפני ”וזוהי ההרגשה המתמדת כפי שמתאר הנ’, כי נפש רשע אוותה רע‘ג. הפלא יועץ כתב 
נסיון כמעט שניטלה ממנו הבחירה, והולך שבי ביד יצרו, ובאותה העת כל תורתו ומוסרו הן כאותיות 

כפשוטו. האם זה דמיון או  –לו להתגבר על יצרו. ומה יעשה הבן ולא יחטא  פורחות באויר, ואינן עומדות
 מציאות?

ד. אך בזאת יתהלל המתהלל, שמקיים בעצמו כי נפלתי קמתי, ובעיקר במדיה שהרב מתריע עליה רבות, 
ד תוך זמן קצר מנתק / מנפץ / זורק, ושב ”אם בא לידו ונכשל, אינו מניח לו לשקוע בתהום ובס

 . האם זה מעיד על שורש טוב?לתלמודו

ה. מה עליו לעשות כשעולות לו מראות לא טובות בעיני רוחו, ונהנה מזה מחד, ומאידך נקרע מכך ששב 
על קיאו, ונמצא כבתוך כף הקלע, מה צריך לחשוב וכיצד לנהוג? והאם ניתן למחוק תמונות מעיני 

 השכל? ואם לא, כיצד ניתן להיות בעל תשובה בכלל?

זאת נפשו בשאלתו, האם כשר הוא לעדות? כי נכבד הוא בין מכיריו ולא אחת מתבקש להיות עד ו. עוד 
 עד הנסיון הבא? –בקידושין, האם יוכשר באותה העת 

וגומל נפשו איש חסד, להשקיט את רוחו ולרומם קרנו, ליתן פתח לשבים, להורות דרכי תשובה, 
 ה.”ושכמ

 :תשובה

ז, ששם נתבאר יסוד ”ל, הקדמה כ”כוחותיו. ועיין שער הגלגולים לאריזה מודד כל אחד לפי ”א. לא! הקב
 .זה בבירור

’. ב. נצרך זיכוך החומר העכור. ונצרך זיכוך לבוש שקיבל מהוריו. עיין עץ חיים, שער המוחין, פרק ה
 .ולצורך זיכוך החומר, נצרך פרישות. ולצורך זיכוך הלבוש, נצרך תיקון המידות

 .”נדמה לו“יצר הרע, דמיון,  –בעומק כל הרע  ג. חלק כך וחלק כך.

 !ד. כן, בודאי

י דמעות, שמנקות כח הציור. וכן בעומק, ”ז מוחק. וכן ע”ה. או להסיח דעת, או לצייר ציורי קדושה! ועי
 .בהתדבקות באפיסת המחשבה

 .ו. יעשה תשובה כל פעם לפני עדות
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 ?על גבי רגל צמודות זו לזואם מותר על פי ההלכה לשבת רגל 

 :שאלה

האם מותר על פי ההלכה לשבת רגל על גבי רגל צמודות זו לזו?, האם אין בזה קושי אבר? וחשש הוצאת 
יושבים ככה ברבים בלי ’ זרע לבטלה על ידי צורת ישיבה זו? , ותמיהני שרואים הרבה חרדים לדבר ה

 בושה והרי הלא זה מן העבירות הכי חמורות בתורה
לי עצמי כשאני רואה אנשים יושבים כך זה מעורר בי מחשבה שבן אדם שיושב כך הוא מתענג בקושי 

אבר, וכשמנענע רגל על רגל זה ענין של מחכך באבר הברית וזה נכלל בלאו דלא תנאף כמו שכתבו 
וחים לא יהא בך ניאוף בין ביד בעין ברגל, האם אני צודק או לא? למה לא רואים שמ -לא תנאף’ התוס

כשיושבים כך וכמנענעים רגל על גבי רגל מה הפשט? השאלה הזה מטריד אותי כבר שנים רבות, נא 
 לענות לי. תודה רבה

 :תשובה

מכך שדנו הפוסקים, הבן איש חי, שאין לעשות כן בשעת התפלה, משמע שבלאו הכי שרי. אולם מי 
 .’תרו, סוף הלכה טשגופו ונפשו חמים יותר, יש לו להיזהר. ועיין בבן איש חי, י

 

#12096 04/04/2021 

 ש כאחד מרבותיו גם בשאר ענינים”האם הרב רואה את הגר

 :שאלה

 ד”בס

 ,א”לכבוד הרב שליט

ש כאחד ”ל. האם הרב רואה את הגר”ש אויירבאך ז”דבר בשם הגר’ בעלון בלבבי אמר הרב שלי
 ?מרבותיו גם בשאר ענינים

 ,בכבוד רב

 :תשובה



  שו"ת פרשת שמיני תשפ"א ח

 
 .השנים האחרונות מכמה גדולים וצדיקים, ומכל אחד לקחתי את החלק הנצרך ליד בעשרות ”קבלתי בס

 

#12095 04/04/2021 

 פשט בתפילה

 :שאלה

 ,אפתח בהודאה על מה שאני מקבל משעורי הרב
האם יש במשמעותם ’ ולא נבוש כי בך בטחנו‘-על המילים בשמונה עשרה בברכת על הצדיקים

ה ולא בגלל סיבות ”ז תהיה אך ורק בגלל הביטחון בקב”בעוהבקשה,שסיבת חוסר הבושה שלנו 
 ?חיצוניות

 אשמח לדעת הרב בעניין
 !תודה רבה

 :תשובה

 .נכון מאוד. זהו פירוש נכון, אחד מן הפירושים למילים אלו

 

#12094 04/04/2021 

 כח החיה-דע את הוויתך

 :שאלה

 !שלום כבוד הרב, ויישר כח על השיעורים המרוממים
 ,המחשבה מכח החיה שהאדם מתבונן בעצמו כביכול מבחוץבעניין 

 .שבו כך הוא מתבונן בעצמו מבחוץ’ אני’הרגשתי היא שככל שהאדם מחובר יותר ל
 ?האם זה כך
 !תודה רבה

 :תשובה

 .מביט מבפנים, אולם אם מחובר לחיה, מביט מבחוץ”, נשמה“אם מחובר לאני 



  שו"ת פרשת שמיני תשפ"א ט

 

 

#12092 04/04/2021 

 ואת צנועים חכמה

 :שאלה

 ,לכבוד הרב

 .עמוד של אור להאיר בתוך החושך –ראשית תודה רבה על כל ההדרכה שלך בימים אלו 

משפיעים ממגזרים שונים. בענינים אלו שאני שואלת, ’ אנחנו בעלי תשובה ללא רב מובהק אך עם מס
ה לדעת אני שואלת אך למעשה כך אני נוהגת ואני רוצ בעלי נותן לי את האפשרות לברר ולהחליט לרוב.

 .האם אני נוהגת כשורה

 .א
ישנן רבניות ונשים מסוימות שהתחזקו מאוד בצניעות בלבוש ואף עברו למטפחת שחושבות ונוהגות 

 בדרך מסוימת. שמתי לב שהלבוש גם השפיע עליהן על ענווה פנימית ומידות. מאידך ישנן רבניות
 שונה. וגם שמתי לב שזהשאינן נוהגות/ לבושות כדרך בנות ישראל הכשרות ולהן דרך 

(כלל שאולי לא מושלם ” כלל אצבע”האם אני יכולה לקחת כ .השפיע עליהן על ירידה בתחומים אחרים
 ואת צנועים“אך לפחות מראה את הכיוון) את הכלל 

 ולהסיק שהרבניות הצנועות אכן רואות את המציאות העכשווית בדרך יותר ”חכמה
 .נושאים שאינם קשורים להלכות הלבוש והצניעותנכונה ובהירה? אני מתכוונת ליתר ה

 .ב
האם הרבנים (הבעלים) של אותן רבניות צנועות רואים את המציאות הנוכחית של עם ישראל יותר נכון 

א כמדומני אמר שכשם שהתורה לגבר כך היא הצניעות לאישה ושצניעותה משפיעה על ”כמו שהגר
 התורה של

 הרבנים שנשותיהן אינן לבושות/ מתנהגות על פי ההלכההאם עלי לחשוש שבתורה של בעלה? ו
 אין לי אפשרות לבחור מצב ביניים כי הרבנים משני הצדדים אומרים דברים ?יש הסתר

 .הפוכים

 .אני בכוונה לא כותבת את הנושאים כי לצערינו המחלוקות מרובות והחושך יכסה ארץ

 !איר לנו את הדרךתודה רבה שאתה לוקח מזמנך היקר לכוון את דורינו ולה

 .לקי ישראל-א’ פעלך ותהי משכורתך שלימה מעם ה’ ישלם ה



  שו"ת פרשת שמיני תשפ"א י

 

 :תשובה

א. לכל כלל יש יוצא מן הכלל. בנקודה זו בודאי רואים את האמת יותר. אולם פעמים בלתי מאוזן, לקצה 
 .השני. בפרט בנושא זה, ואף בנושאים אחרים

 .היה במשך כל הדורותב. לא כולם זוכים שמעשה בני הזוג במדרגה אחת, כך 

 !ככלל, החיים אינו בגוון שחור או לבן, זה הרבה יותר מורכב

 

#12091 04/04/2021 

 מתינות בעבודת ה

 :שאלה

 ,א”לכבוד הרב שליט

במקום אחד כגון  רציתי לשאול אם הרב יכול לתת לי עצה : אני מרגיש שאני אין לי סבלנות לעמוד 
 .לשבח.ולהבדיל רמזור אדום של הולכי רגללברך במקום אחד אשר יצר.עלינו 

 ? א. מה אפשר לעשות כדי להתחיל לעבוד על זה
 (היסודות. (אני עוסק בזה כעת 4ב. מה יכול להיות השורש הזה ב

 תודה רבה על הכל

 :תשובה

 .א. להתחיל בהדרגה, כגון, ללכת יותר לאט

 .שיוצרת חוסר רוגעב. יסוד אש או רוח בלתי מאוזן. או כללות נפש בלתי מאוזנת, 

 

#12090 04/04/2021 

 זכויות

 :שאלה



  שו"ת פרשת שמיני תשפ"א יא

 
 ,שלום כבוד הרב

איך אפשר לזכות ליותר הארת פנים לעורר המשכה של חסד שיהיה יותר סיעתא דשמיא פחות הסתר 
פנים איך יכול להיות שאדם מתפלל ג תפילות בכל יום אומר כל שני וחמישי בריך שמיה קורא תהילים 

יש כהנים שמברכים אותו כל יום ואדם נשאר באותו מצב בכל הבחינות שום שינוי  לומד ועוד ועוד וגם
ואפילו רק יותר נהיה הסתר פנים (לפעמים אין כהנים ואני חושב לעצמי מה זה משנה יש כהן אין כהן 

מדוע הברכה לא חלה וזה מוזר שהרי כתוב בספרים דברים נשגבים על הברכה) מה אדם צריך 
 ? תקןלעשות,מה צריך ל

אלא בכוונה שלימה הרי אנו לא ” ללא מום“ב.ראיתי כתוב בספרים שתפילה כדי לעלות צריכה להיות 
 ?מלאכים אז מה כוונת הדבר

 תודה רבה

 :תשובה

 .במידה שאדם מודד כן מודדין לו

 !ואזי האדם רואה את הבריאה באור שונה”, פתיחה פנימית“נצרך 

 !יפתח, פתאום תראה בריאה חדשהיפתח. וכאשר ” הלב”תתפלל על כך ש

 

#12089 04/04/2021 

 אישות

 :שאלה

 ,הרב שליטא’ שלום לכ

 .’מזרעת תחילה כו’. ח שמשהים את עצמם כו”אלו ת” וצפונך תמלא בטנם“

א. מה הפשט? האם שאדם חווה זעזוע איברים אך מחזיק/מונע את עצמו שלא להזריע בפועל? או 
 ?שמתקרב לזעזוע איברים? או צד אחרשפורש/חדל להתנועע בכל פעם 

 (קצת יותר מסתבר כהצד הראשון, אחרת איך יתרחש שהיא מזרעת תחילה )

פ שלא הזריע ”ז אם כהצד הראשון לעיל, האם מותר לאדם, כשרואה לנכון בדעתו לפרוש אע”ב. לפי
 ?ג”בפועל/ רק היה זעזוע איברים. האם מותר לפרוש כה



  שו"ת פרשת שמיני תשפ"א יב

 
ואכן גם החוש יוכיח. שוודאי חיות גדול בגוף בפועל ’.. כח הגוף וכוז היא ”שכ“ש ברמבם ”וזאת כמ

 .כאשר אינו מזריע, כידוע על שמירת היסוד

הרמבם ושאר רבותינו, שכתב הרמבם שישמש רק שמרגיש שאינו ’ ז את מח”ג. האם נכון להסביר עפ
שוע. אבל ”ש בטו”ה כמכ ביטל שיעור מצוות עונ”והשיגו עליו שא’. יכול להסיח דעת וכובד האיבר וכו

לעיל. ולא לומר שלא ישמש ’ ם לשמש היינו לגמר ביאה היינו להזריע וכדברי הגמ”הכוונה בדברי הרמב
 .כלל או שלא יהיה זעזוע איברים

 ?ד. האם דבר נכון הוא, למשוך כך החיות מהיסוד או שמא מגיע מצד הגוף בקלקול
 .ה. ואם כן מתתא לעילא, להיכן עולה אחר היסוד

אבקש אם הרב יסכים מעט להרחיב ו/או לתת מבנה של הדבר, שכן מעצם הנושא שהוא פחות 
 .מדובר/נגיש

 ,א”הרב שליט’ ישר כח גדול לכ
ס, ותזכו לראות בגאולה השלימה בקרוב של ממש עם ”גבולכם, מתוך נחת שלווה וכט’ ר שירחיב ה”יה

 .ר”כל ישראל אכי

 :תשובה

א). ”ק כ”מ, ס”ד, והובא במגן אברהם (סימן ר”יותר ממנו. עיין ראבא. הכוונה שמעורר תשוקת האשה 
 .(’ועיין בעל שם טוב (תזריע, אות א

 .אין ראוי כלל וכלל’. ל אות א”ב. כנ

 .ל”ג. כנ

 .ד. למשוך חיותו מיסוד דקדושה

 .של חיות” משיכה“ה. לעצם החיות שלמעלה מן 

 

#12085 04/04/2021 

 ש”ספרי המוהרא

 :שאלה



  שו"ת פרשת שמיני תשפ"א יג

 
 .א”הרבה תודה להרב שליטכל כך 

 ?א”ל זיע”רבי אליעזר שלמה שיק זצוק –ש ”א בספרי המוהרא”מה דעת הרב שליט
דרכו הייתה לכתוב בצורה ארוכה וחוזרת על עצמה, אולם פעמים רבות מרגישים את דבריו גורמים ללב 

 …להתחמם ולהבה

 ?האם הספרים ראויים לקריאה לחידושים במחשבת תורת ברסלב .1
 ?ם כדאי לקרוא את הספרים כאשר מרגישים צורך חיזוק בנפשוהא .2

 !א, שוב ושוב”תודה להרב שליט

 :תשובה

ס ”ספרים אלו מלאים בחיזוק והתעוררות, אולם נצרך לאזנם עם לימוד שכלי קר של עומק לימוד ש
 .ופוסקים. זולת כך, נכנסים לעולם של השתוקקות בלתי מאוזן

 .כי זולת זה נכנס לתנועה של אש רבה מידי”. קב חומטין“עין ל, בחינת מ”וכן מעט מאוד מהנ

אולם אלו ששוקטים על שמריהם, מתחיל להם מחשבון של  ,ל”וכן פעמים אלו שבמשבר נצרך להם הנ
 .שברון, וזהו דבר דק

 

#12084 04/04/2021 

  ?איך נדע מה האמת

 :שאלה

 – #11814בנוגע לתשובה מספר 

אלו תלמידי חכמים שיושבין אסופות אסופות ועוסקין בתורה, הללו  –אספות בעלי ‘ –יעויין חגיגה ג: 
שמא יאמר אדם היאך  –מטמאין והללו מטהרין, הללו אוסרין והללו מתירין, הללו פוסלין והללו מכשירין 

אף אתה עשה אזנך כאפרכסת וקנה לך לב ’ אני לומד תורה מעתה תלמוד לומר נתנו מרועה אחד וכו
את דברי מטמאים ואת דברי מטהרים, את דברי אוסרין ואת דברי מתירין, את דברי פוסלין מבין לשמוע 

ל. ”עכ’ קבע הלכה כמותו –דע דברי כולן, וכשתדע להבחין אי זה יכשר ‘י שם ”וברש’ ואת דברי מכשירין
הסחת דעת  –’ דע דברי כולן‘ב. ’. ניתנו מרועה אחד‘כ, למדנו מסוגיא זו תלת: א. אין כאן בלבול אלא ”א

הדרך היותר נכונה היא  –’ קנה לך לב מבין‘מדעות של אחרים אינה נכונה בדרך לקביעת ההלכה. ג. 
כל הלומד תורה מרב ‘אחד. ולהדיא אמרו בעבודה זרה יט. ’ רב‘ולאו דווקא להסתמך על ’ לקנות לב‘



  שו"ת פרשת שמיני תשפ"א יד

 
שהיו מחבין ממנו כנפי ‘ גם מצינו בתלמידי רבי יהודה ברבי אילעאי’, אחד אינו רואה סימן ברכה לעולם

או הלכו אחר הרוב ’ קנו לב‘חזינן שלא הלכו אחר רבם בקביעת ההלכה אלא או  –בשבת כה: ’ כסותם
מוטב להניח ’ חזור בך בארבעה דברים שהייתי אומר וכו‘כדרך שאמר רבי אליעזר לבנו בשעת מיתתו 

 .משנה ז’ בעדויות פרק ה’ דברי היחיד ולאחוז בדברי המרובין

 :בהתשו

בחר לך רב אחד ועשה כדעתו, ותסיח דעת מכל פרטות הבלבול. אולם נצרך מודעות כללית שהכל 
 .ואין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמים ,מבולבל

 

#12083 04/04/2021 

 ת”מסיכות לילדים בת

 :שאלה

אותם למקום האם להעביר  –תלמוד תורה שמחייב תלמידים לחבוש מסיכה גם מעל האף כל היום 
 אחר? לפי מידע רפואי שיש לי זה יכול לגרום לדלקת ריאות, דלקת חניכיים ולמחלה בפה. תודה רבה

 :תשובה

 .שב ואל תעשה עדיף

 

#12076 04/04/2021 

 הנהגת חלק מהצדיקים

 :שאלה

 ,שלום וברכה לרב

ובדרך שיוצרת נעימות מ מתנהגים בדרך של חמימות ”יש דבר גלוי שהרבה אנשים אפילו לא שומרים תו
 .בקרבתם. וכמובן מתנהגים בנימוס ואף מכבדים מאד את סובביהם ובאמת יש להם דרך ארץ



  שו"ת פרשת שמיני תשפ"א טו

 
אצל חלק מהצדיקים ראינו שיש להם הנהגת דין ואין תחושת חמימות אצלם אלא אף לעיתים מרחיקים 

 .אנשים מהם

ולהפיץ אור אחדות וחום שאלתי: למה דווקא אצל צדיקים גדולים שהיינו מצפים מהם לדרך ארץ 
 ?לאחרים רואים שהם מרחיקים וגורמים לתחושת קרירות

הייתי שמח בהסבר שכלי ולא הסבר רוחני בסגנון שהם מתקנים נשמות כי לא נוכל לומר שכל הצדיקים 
שנוהגים בקרירות נם מתקנים נשמות, שהרי כל מי שינהג בקרירות בכוונה יחשב פתאום למתקן נשמות 

 .לא הסיבהופשוט שזה 

 :תשובה

 :יש לכך כמה סיבות. ונזכיר מעט

שורשים של נשמות, והדוגמא הבהירה לכך היא שמאי הזקן, שדחפו לאותו גוי שביקש  -א •
 .להתגייר באמת הבנין

 .לרוב קדושתם אינם יכולים לסבול את מדרגת העולם -ב •
 .ועה בלתי מאוזנתכיוון שעדיין לא הגיעו לשורשם, לכך אין להם מנוחה, ותולדת כך תנ -ג •
 .חוסר זיכוך של הנפש הבהמית בשלמות -ד •
 .ממתיקים הדינים. וכך נהגו הקדושים אף בדורות לפנינו -ה •

 

#12075 04/04/2021 

 צריך מקור לתוקף תוצאת בדיקת הדם

 :שאלה

אני זוכר איפשהו שהרב אמר שתוצאות בדיקות הדם אינן תקפות אלא אם כן ניתנות במקום. אני זוכר 
 .שקראתי את זה בספרים, ובעלי נזכר שראיתי את זה בספר שתרגם על ידי הרב ארוש, גן הריפוי

 ?מה המקור לכך

 :תשובה

 .ל שאמר כן. לפי זכרוני מעולם לא אמרתי כן”נא לפנות להנ

 



  שו"ת פרשת שמיני תשפ"א טז

 
#12074 04/04/2021 

 16-הבנת הנפש 

 :שאלה

 [11857המשך שאלה ]

 ,שלום כבוד הרב

שלך בנוגע להויה זה נותן לי המון בהירות אבל בעקבות התשובה האחרונה תודה עד כה על התשובות 
שלך נוצר אצלי בלבול מסוים שמקווה שהרב יעשה לי סדר, אנסה למקד את הבלבול בשאלות אבל כל 

 .הרחבה של הרב תעזור ותאיר לי בנקודה

פנים של הארה, ’ י מהם? והרב ענה לי שהראש והגוף הם” ראש וגוף“שאלתי את הרב על הויה שיש לה 
 .”’כתר מאיר את עצמות ההויה. חכמה, את הוית החכמה וכו“

י שלילה) וכך הלאה שכל ”אני חשבתי שהרב יגיד לי כתר זה הויה כשלעצמה, חכמה זה עצם (הכרה ע
פעם נוגעים בהויה בדרך יותר רחוקה עד מלכות (אבל המכוון הוא הויה) ואז מחסד עד מלכות זה כבר 

כי יחידה זאת הויה שמתלבשת, אבל הרב ענה לי שכתר מאיר את עצמות ההויה וחכמה את  נחשב יחידה
 :הוית החכמה אז

 ?י שלילה”ע” עצם“א. איפה נכנס פה הכרת 
י בניין, דעת הארת ההויה בכך שהויה מכירה את עצמה ”ב. האם ההמשך הוא: בינה זה הארת ההויה ע

 ?((דעת שעולה עד הכתר, כמו שהרב כתב לי
. מה קורה מחסד ולמטה שזה התלבשות, איך אור ההויה שם מאיר בדגש על השוני מכתר חכמה בינה ג

ודעת שהם לא בהתלבשות? למה אי אפשר לומר שחסד (וכן הלאה שאר הספירות למטה) מאיר את 
להיטיב)  <- הוית החסד שכל הוית הבריאה היא להיטיב (בלי דגש על מי להיטיב אלא זאת עצם ההויה

 שזה ללא התלבשות’ זה כמו כתר, חכמה וכו ואז
ד. כל המדרגות שהרב תיאר לי בסעיף הקודם נכללות במושג יחידה ומעל זה (כתר חכמה בינה דעת) 
נחשבות מעל היחידה? אם כן, למה? הרי גם להארת הוית החכמה יש יחס מסוים האם זה לא סוג של 

 ?(התלבשות (בשונה מכתר שהוא עצמות ההויה
שהרב אומר כתר מאיר את עצמות ההויה זה גם סוג של התלבשות לא? הרי ההויה מאירה בכלי ה. האם 

שמאיר הויה, הייתי בטוח שהרב אומר הויה כלעצמה אז זה מעל הספירות ואין יחס של ראש וגוף או י 
 ?פנים להארה, מה חסר לי

 !תודה רבה

 :תשובה



  שו"ת פרשת שמיני תשפ"א יז

 
ך לכללות מדרגת ההויה, יש לו פן פרטי מהו מהות א. כל דבר יש לו הויה לפי ערכו, אולם כל הויה בער

 .אותה הויה

 .ב. כן, נכון מאוד

ויש תפיסה שאין יש בבריאה אלא ’. הויות, כתר, חכמה, בינה, חסד, גבורה וכו’ ג. יש תפיסה שיש י
וכל השאר אינם אלא ענפים ולבושים לשלש. וביחס הזה, מחסד ולמטה אינו גילוי הויה אלא ענף ”, שלש“

 .בושול

 .ל. ההויה למעלה מהכתר. אולם עיקר גילוי ההויה בכתר”ד. כנ

’ ויש יחס שכל דבר הוא גילוי פן אחד של ההויה, ויש תפיסה שיש רק ג”. אחת“ל. ההויה העצמית ”ה. כנ
שבו נתבאר שאין יש בבריאה אלא ”, דרוש הדעת“גילויים עצמיים, והשאר ענפים ולבושים. וזהו סוד 

אולם כשבאנו ”. שבעה כפולות”ו”, שלש אמות“י, שבו נתבאר שסוד כל הבריאה ”ספושורשם ב”, שלש“
 .לדון בפרטות, כל דבר יש בו פן נוסף של גילוי ההויה

 

#12073 04/04/2021 

 אדם נשמה או רוח

 :שאלה

 לרב שליט"א אם יכול לאחר עיני
שהגאון אומר שהדם הוא א) האם יש סתירה במה שהרב מאריך שצריך לתפוס את עצמו כנשמה למה 

 רוח בין נפש בהמית לאלוקית וכן מה שבעל התניה אומר שהבנוני הוא תופס את עצמו כנפש הבהמית
 ?ב) לפי זה האם אפשר לשלב עבודה של דע את עצמך עם ספר התניה

ג) ועוד האם בנוסף לזה אפשר לצרף לימוד חזק על ארבע יסודות על ידי סדרת הרב שיהיה בגדר של " 
 יעת נפש הבהמית " שהיא הלבוש שלייד

 :תשובה

נפש בהמית. וזהו  –ז, עולם החומר, עיקר גילויו הוא חומר ”א. יש כאן שלוש יחסיות. א. מצד מדרגת עוה
שית אלפי שנין, עיקר ”, זמן“ב. מצד מדרגת ”. תניא”שבו אנו נמצאים, וזהו דברי ה” עולם“מדרגת 

ג. מצד הארת אור אחרית הימים, אור ”. א”הגר“זהו דברי המדרגה זה רוח, כרוח של ששה צדדים, ו
 .”דע את עצמך“משיח שמאיר בתוקף באחרית הימים, מאיר אור של נשמה, וזהו המהלך של 

 .ב. חלקית, אולם נצרך בירור מי האני



  שו"ת פרשת שמיני תשפ"א יח

 
 .ג. כן. בזה אחר זה, ולא לעבוד על הכל יחדיו

 

#12072 04/04/2021 

 חרדה ממבחנים

 :שאלה

 ,הרבשלום כבוד 

) שסובלת מחרדת מבחנים במסגרת בית הספר. זה מתבטא בכך 15ברצוני לשאול לגבי הבת שלי (בת 
שבימים שלפני המבחן וככל שמתקרבים למבחן היא חשה לחץ לא נשלט שגורם לה בין השאר לתחושת 

או כמו שהיא מגדירה את זה: היא עושה פעולות ולאחר מכן מרגישה שלא היא פעלה אותם, ” ריחוף“
שיש לה ניתוק בתחושת הזמן, כאילו עבר זמן שהיא לא הייתה נוכחת בו (זה הכי טוב שהיא הצליחה 

להסביר לי, בהתחלה היא קראה לזה סחחורת, אבל עכשיו היא מודה שזה לא מה שהעולם מגדיר 
 .כסחרחורת). בנוסף היא מפתחת זיעה חריפה שגם מביישת אותה

כ היא תלמידה טובה) היא אומרת שהיא ”בטחון על סמך העבר (סה כשאני מנסה להרגיע אותה ולתת לה
 .יודעת הכל אבל זה לא עוזר להרגיע את מה שהנפש והגוף שלה חווים

 ?איך אפשר לעזור לה? יש בספרי הרב חומר שיכול להיות רלוונטי

 תודה רבה על הכל

 :תשובה

את התוצאות לפי סדר מן הכבד  כ לסדר”ראשית רצוי לכתוב את כל הסיבות שיוצרות את הלחץ, ואח
 .ד לסדר סדר איזון לקושי זה”ז יוצרך בס”לקל, ולפ

 

#12071 04/04/2021 

 חיסונים הרב קנייבסקי

 :שאלה

 ,שלום כבוד הרב



  שו"ת פרשת שמיני תשפ"א יט

 
 ,קודם מחילה אם אני מטריח את הרב בעוד שאלה על חיסונים אבל נקודה אחת שאשמח לבירור

הכל עניין של סיכון מול סיכון ואיפה שהסיכון של פגיעה מתשובות הרב לגבי החיסונים אני מבין שזה 
מהקורונה גבוה לי או לאדם שאני סביבו הרבה זמן הרב ממליץ לקחת את החיסון אחרת מכיוון שלא 

 .שכיח הזיקא אין סיבה להתחסן

 :אני מתמלל מילה במילה את מה ששאלו את הרב קנייבסקי
 ”?ת זה או שצריכים לעשות את זההם שואלים אם להגיד לאנשים שאפשר לעשות א“

 ”צריכים“הרב ענה: 
 ”ויש אנשים שמפחדים שזה יזיק להם בדברים אחרים“

 ה”ובירך בו” לא לפחד“הרב ענה: 

 ?האם שהרב קנייבסקי אומר שאין מה לפחד בעצם מסיר את הסיכון מהחיסון .1

ברור אפשר לסמוך על זה שאלה כללית, האם בכל דעה נחרצת של גדול בישראל לגבי דבר שלא  .2
 ?100%אחוזים שכך יהיה הוא בעצם הביא את הדבר לברירות של  100%ב

להתחסן ואין סיכון אז ” צריכים”ל של הרב קנייבסקי במיוחד בזה שהוא אומר ש”האם מהתמלול הנ .3
 ?נפשט הספק וזה משנה את דעת הרב? אם לא למה

ל הנחיה של גדול בישראל, האם יש/אין צדדים לדיון אשמח לבירור בסוגיא הזאת ובכללי להסיק מפה לכ
 ’או שכיוצאת הוראה ישירה זה מחייב וזה רצון ה

 תודה רבה לרב

 :תשובה

 .א. כבר כתבתי לפני כשנה שאם יורו חכמי הדור עיני העדה, יש לעשות כפי שאמרו, ודי בזה

 .ב. תלוי באמונת חכמים שיש לאדם

 .ל”ן הוראת עיני העדה לכלל כבר נכתב בעבר שיש לעשות כנל, מדין יחיד אין חיוב, מדי”ג. כנ

כבר כתבתי בעבר שאינני נותן הוראות מעשיות, הנני משתדל לתת ברירות ובהירות, ויותר מן בהירות זו 
 .אין לי מה להוסיף

 

#12070 04/04/2021 



  שו"ת פרשת שמיני תשפ"א כ

 

 מנותק

 :שאלה

 . שלום ותודה רב על כל הספרים ושעיורים נפלאים

קיצוניות שיש לדעתי בנפשי ומצפה שהרב יתן לי עצה וקו כל פעם יש לי הבחנות על אני מנסה לתאר 
 נפשי משונות אבל הבחנה זית חוזרת על עצמה מאוד

 חייתי הרבה מאוד בתוך הגמ' בתענוג ולבד והרבה פעמים בלי מסגרת
 וכל כיוצה התנועה והרצון לעלות כל כך חזקים בקרבי שהיה תקופות שלישון זה דבר קשה וכן החברה

השכל שלי הולך כל כך מהר בין בריכוז בין בדילוג אני קורא רק במחשבה אפילו כמה דפי גמרה ומבין 
 ושומר את זה יש לי על ידי זה כח של בינה לקשר הסוגיות באופן נפלא

 עסקתי הרבה ברמחל ועץ חיים וראיתי ביאורי הרב בזה תענוג
הענין נשאר כמו בגמרה אני קולט ומבין הכל אלא שאני עסקתי מאוד בספרי הרב כמעט בכולם . רק ש

מרגיש שאני נמצה רק בשכל לפעמים אני חושב שנפשי כמעט מכובה אין לי חוויה כלל אני כמו לא 
 נמצה בהוה ואני יודע שאין השכל יכול לתפוס ההוה

רק טוב ורע האם יכול להיות שנפשי מחוץ להוה בערכין מרוב שכל תפיסתי היא תפיסה שכלית שתופס 
 . לפעמים אני מרגיש חולה נפש כי עצם תפיסה של טוב ורע גורם לי כיווץ נורא בנפש

 אני מרגיש מאוד רחוק מעצמי מרגיש שאיבדתי כל טבעיות
יש לי לדוגמה קושי מסויים עם אשתי שמרוב פחד התאוות אני לא טבעי איתה וין לי שרחור וכן בהרבה 

 תי מלחיות ההוה ולהיות במנוחת הנפשדברים עצם הרצון ללמוד מונע או
האמת שהיה לי משבר חזק מאוד לפני שש חודשים של מצוקות חרדות והרגשות כאילו ההוה חזר אלי 

 כאילו אני מתעורר מחלום גדול ונמשך מזה הרגשת זרות עמוקה לחיים שלי עצמה
נכנסתי לישיבה וגדלתי  18כל הנ"ל נארה לי נרכש כי גדלתי בעולם החילוני לגמרי בחו"ל עד שבגיל 

 שנים 4נשוי  26במהירות גדולה . אני היום 
אני מאוד מפחד לחשוב שהישחתי את נפשי אבל מה שמרגיע אותי זה האמונה שכך גזר ה' ועכשיו מביא 

 אותי לאיזון
עכשיו איני יודע מה לעבוד יש לי כל ספרי הרב בראש הדבר שמרגיע לי זה מה שהנשמה בתוכי וה' 

 ין האושר מחוצה ליבקרבי וא
אם אני ממשיך ללמוד לבד אני עדיין בשכל בלבד ואני יודע שזה צריך להיות גם חוויה איך אפשר 

 להיכנס להוה למי ש"חסם" את נפשו
 תודה

 :תשובה

ז לסדר סדר ”הנני ממליץ לעבוד לפי ספר הכרת הנפש, ולהכיר ראשית את סדר כוחות נפשך, ולפ
 .תה רוצה, ולא היכן שאתה באמתעבודה מעשית. הינך חי מה שא



  שו"ת פרשת שמיני תשפ"א כא

 
 .ה כמה דקות בפשיטות כל יום”במקביל לכך, להתרגל לדבר עם הקב

 

#12069 04/04/2021 

 זיכוך והשגות

 :שאלה

 .שלום לכבוד הרב
 רציתי לשאול

מצד סגולת נשמתו, ’ וגילוי נשמות וכו’, לראות דברים‘א. האם יכול להיות שאדם יזכה להשגות אמיתיות, 
ח גדול, וגם עדיין לא מזוכך מתאוות ”משתוקקת לדברים אלו שנים ארוכות, למרות שהוא לא תשמאד 

כפי יכולתו עם עליות וירידות, אמנם יש לו מדות טובות, והרבה ’ אלא לומד ועובד את ה’, היתר וכו
 ?’רגעים של דבקות אמיתית בה

 ?’ועבודת ה י דרגות אלו יגיע להתקדם בתורה”ב. והאם יכול להיות שדווקא ע

 ?ג. מהי הדרך היותר מסוגלת לאדם כזה להגיע לדרגות אלו

 :תשובה

 .א. כן

 .ב. כן

ג. נצרך לבנות כלים של תורה, בקיאות ועיון, בהדרגה לפי כוחותיך. ועבודת זיכוך החומר והמידות. כי 
 .אם לאו, אין יציבות בבנין, ויש כוחות בלתי מזוככים שיכולים להטותו בקל

 

#12068 04/04/2021 

 בילבול מרוב ידע על הנפש

 :שאלה



  שו"ת פרשת שמיני תשפ"א כב

 
ואכן זה חלק מבנית  18בס"ד בקצרה מאוד . לא גדלתי בעולם החרדי אבל נכנסתי לישיבות בגיל 

האישיות שלי פיתחתי קושי עם המסגרות הרגילות היה לי מאוד קשה נושה הנישואין עד דחף אותי 
לאחדות . הייתי מאוד מחובר ללמדות ללמוד הנפש ביותר עומק מספרי מוסר בתכלית להגיע 

ל, בבעל התניה ואחרי זה ”שבישיבות אני חושב ששורש נשמתי בחכמה היתחלתי להיתעסק ברמח
 . בחכמת הקבלה עצמה

עד שגיליתי ספרי הרב על הנפש למדתי בעיון רב הדברים ובפרט גם שיעורים על עץ חיים ועל הקלח 
 שאירו עיני מאוד

גרות כדי לעיין כמו שצריך וכמובן לא היפסקתי לימוד הגמ' בעיון רב רק הבעיה שמאז פרשתי מהמס
 . שחילקתי את זה בשתי סדרים ועכ"פ ישבתי בבי"כ ולא לבד

עד שהיגעתי לאיזה משבר בנפש חזק מאוד חרדות ודיכאון לחץ בלי סיבה ברורה . אני מזהה שבעיקר 
 . כלהייתי הרבה לבד ויש לי הרבה ידע אבל הרוב נמצה רק בש

הרבה פעמים אני חושב שמדרגת נפשי מאוד נמוכה ואין לי נקודת לשמה אני רק דואג לעצמי לרוחניות 
 . שלי אני לא חיי בהוה וכן על זה הדרך מחשבות כאלו

לא רוצה לאריך השאלה היא כך . אני היתקדמתי ביחס לרגשות שליליות על ידי עבודה על המחשבה וכן 
רבי ואין לחפש מחוצה לי וצריך לחפש בלבי את ה' ית' כמו שהרב מאריך אני דבוק בנקודה שהטוב בק

 . בדע את עצמך ודע את היותך ואני רואה שהתקוה היחידה היא לשוחח איתו ית'
עכשו בנקודה מעשית מה עלי לעשות לחפש מסגרת שאנשים לומדים פנימיות בצורה לחזק עומק 

לשם כונות . או לא אני סתם חוזר למסגרת רגילה  האמונה למרות שאני לא מצתי חוץ מאלו שלומדים
ואעזוב לימוד הנפש בעומקה . או אולי עלי לחפש משהו אחר כי עיקר הבעיה שאני שקוע בעצמי 

 . ובעבודה רוחנית שלי ואני מרגיש שזה גופה המסך ביני לבינו וראיתי שהרב מדבר על זה בכ"מ
חנית , ושכל החיות שלי נמצה בלימוד עד כדי שלא איך אז אפשר לצאת מדאגה לעצמי כשהיא בעיקר רו

נתתי הרבה מהעולם הזה לנפשי . עכשו אני עדיין במשבר לא לומד כ"כ אני במסגרת חלושה מאוד 
בלימוד רק שהם דוברי צרפתית כמוני ויש קצת היזדהות מצד נפש הבהמית . אני בין כה לא לומד 

ה' בקרבי מה הדרך לתפוס הלא לשמה חזק  הרבה יש לי לחצים אני מנסה להיתמקד על למצוא
להיתענג על ה' ? ליתו רוגע לנפש של בעל תשובה כמוני שהיתפוצץ? לחזור ללבד? לנסות ליתן באיזה 

צורה שיהיה ללמד וכדומה? כי הכל בשכלי ואני לא מוציא בנפשי שום דבר לפועל . איך לחזור לפשטות 
החכמה בין בגמ' בין בפנימיות מצד שלישי נפש  מצד אחד בעיטיות ומצד שני נפשי דורשת עומק

 ?הבהמית צריך קשר חברתי. לצאת לעבוד לעריך את החיים
 סליחה על אריכות. תודה

 :תשובה

 .למעשה” הלכה“כדאי ללמוד לפחות חלק מהזמן בכולל 

 .וכן ללמוד בנחת, ולהוציא לפחות חלק בפה דייקא. וכן לקרוא בקול ובנעימה ובניגון

 [12070לתשובה זהו המשך ]



  שו"ת פרשת שמיני תשפ"א כג
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 מה המלחמה העיקרית

 :שאלה

 ]11936[המשך 

 תודה רבה על תשובת הרב, וסליחה שהכנסנו את הרב למקום הזה.

לכך, עיקר זירת “אך תורה היא, ובאם אפשר רק לברר אם ההבנה שלנו נכונה, מסקנת הרב היא: 
מעט ואם הרבה, נגד הרע שמבחוץ, נתהפכו, המלחמה נשתנתה. וחלק גדול מאלו שהיו נלחמים, אם 

והפכו להיות אלו שמרבים ומגדילים את הרע מבפנים. וזה מה שמחריב את הדור כולו, ואת עולם שומרי 
תורה ומצוות, בפרט. ובזה צריך להשקיע את עיקר כח המלחמה. צריך לקבל מבט חדש, מה המלחמה 

דבעבר שנלחמו נגד הרע מבחוץ היתה  לומרכ”. העיקרית שהייתה, ומה המלחמה העיקרית החדשה
 –י תמיכה בהם להיות שותפים עמם במלחמתם. וכעת שנתהפכו ”ההוראה לחזק את המלחמה ע

 נתהפכה ההוראה, ואין לנו להיות שותפים, אלא יש לנתק השותפות עמם. האם אכן זו הכוונה?
 ה. בתודה רבה על הכל.”אך בזאת יאות לנו להורות לנו הדרך ושכמ

 :תשובה

 !לא הובן כראוי. היחס היה תפיסה נפשית פנימית בהירה. אינני עוסק בהוראה למעשה

 :11936תשובה 

ד מבט כללי ”כיוון שהחושך מכסה ארץ, אי אפשר לי להיכנס לפרטי פרטי של עלמא דשיקרא. ואתן בס
 .לעניין

ירות כגיוס, גיור, חילול שבת, י חוקים וגז”עד השנים האחרונות, עיקר שליטת כח הרע היה מבחוץ, כגון ע
 .ל”נבלות וטריפות, פריצות, ועוד ועוד לרוב רח

אולם, בעשור האחרון בפרט, עיקר שליטת כח הרע אינו מבחוץ, אלא פנימה, בתוך עולם של שומרי 
 .י המדיה לתוך עולם שומרי תורה ומצוות”תורה ומצוות, והוא שורש כל הטומאות כולם שחדר ע

המלחמה נשתנתה. וחלק גדול מאלו שהיו נלחמים, אם מעט ואם הרבה, נגד הרע  ולכך, עיקר זירת
שמבחוץ, נתהפכו, והפכו להיות אלו שמרבים ומגדילים את הרע מבפנים. וזה מה שמחריב את הדור 

 .כולו, ואת עולם שומרי תורה ומצוות, בפרט. ובזה צריך להשקיע את עיקר כח המלחמה



  שו"ת פרשת שמיני תשפ"א כד

 
 .מה העיקרית שהייתה, ומה המלחמה העיקרית החדשהצריך לקבל מבט חדש, מה המלח
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 בלימוד התורה אני מעופף

 :שאלה

 ה”ב

 שלום לכבוד לרב
וחצי שנים ומאז שאני בחור קשה לי מאוד להיות מרוכז  5אני אברך כבר שבע שנים והייתי בחור ישיבה 

וחצי שעות אני לומד פחות  3למשל מתוך בלימוד התורה עד כדי כך שרוב גדול של הזמן אני מעופף 
 מחצי שעה

ת תיקון חצות ועוד.. ואני מתפלל על זה כבר כמה שנים ”ניסיתי כל מיני דברים טבילה במיקווה תפילין ר
ולא רואה שיפור כשאני עם חברותא אני מאוד מרוכז ומעט מעופף אשמח שהרב יפרט לי מה לעשות או 

 מה הבעיה
 תודה

 :תשובה

 .דרכי הלימוד –ממליץ לעסוק בספר כח הריכוז, ושיעורי דע את תורתך הנני 

 

 


	איך להביט על האמת
	שאלה:
	תשובה:

	תיקון לרשעים ולרע שבתוכינו
	שאלה:
	תשובה:

	תשובה לבעל תשובה
	שאלה:
	תשובה:

	אם מותר על פי ההלכה לשבת רגל על גבי רגל צמודות זו לזו?
	שאלה:
	תשובה:

	האם הרב רואה את הגר”ש כאחד מרבותיו גם בשאר ענינים
	שאלה:
	תשובה:

	פשט בתפילה
	שאלה:
	תשובה:

	דע את הוויתך-כח החיה
	שאלה:
	תשובה:

	ואת צנועים חכמה
	שאלה:
	תשובה:

	מתינות בעבודת ה
	שאלה:
	תשובה:

	זכויות
	שאלה:
	תשובה:

	אישות
	שאלה:
	תשובה:

	ספרי המוהרא”ש
	שאלה:
	תשובה:

	איך נדע מה האמת ?
	שאלה:
	תשובה:

	מסיכות לילדים בת”ת
	שאלה:
	תשובה:

	הנהגת חלק מהצדיקים
	שאלה:
	תשובה:

	צריך מקור לתוקף תוצאת בדיקת הדם
	שאלה:
	תשובה:

	הבנת הנפש -16
	שאלה:
	תשובה:

	אדם נשמה או רוח
	שאלה:
	תשובה:

	חרדה ממבחנים
	שאלה:
	תשובה:

	חיסונים הרב קנייבסקי
	שאלה:
	תשובה:

	מנותק
	שאלה:
	תשובה:

	זיכוך והשגות
	שאלה:
	תשובה:

	בילבול מרוב ידע על הנפש
	שאלה:
	תשובה:

	מה המלחמה העיקרית
	שאלה:
	תשובה:
	תשובה 11936:

	בלימוד התורה אני מעופף
	שאלה:
	תשובה:


