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תשפ"א, מקבלי העלון יקבלו בנוסף  -בעזר ה' יתברך, משבוע זה ואילך פרשת שמיני 

 מקבץ של שאלות ותשובות שנשאל הרב שליט"א באחרונה.

 ביחס לשאר השאלות ותשובות:

 ט', מופיעות בספר "שאל לבי" חלק א'.-א. שאלות ותשובות משנת תשע"ח

שנשאלו מראש השנה תש"פ עד פסח תשפ"א,  ב. כמו כן, מי שחפץ לקבל קובץ של שו"ת
 info@bilvavi.net יכול לשלוח בקשה לכתובת:

באופן ממוצע, מעת שנתקבלה השאלה במערכת, קבלת התשובה בחזרה  לשאלת רבים:
היא בין שבוע לכשלושה שבועות. באופן שלא נתקבלה תשובה בחזרה עד זמן זה, ניתן 

  info@bilvavi.netלברר את סיבת הדבר במערכת, בכתובת: 
 צריך לרשם מס השאלה בבקשה

  

 שאלות בכל תחומי החיים בכלל והכרת הנפש בפרט
 יתקבלו בברכה במערכת השו"ת ויועברו למורינו הרב שליט"א

 03-548-0529פקס:  • rav@bilvavi.netדוא"ל: 

 בשליחת שאלה בפקס, במספר הפקס שאליו תוחזר התשובה, 
 הקולי של הפקס-תמיד, או את מספר התאנא לציין מספר פקס שזמין 

 
  

של כל שאלה מוחלים באופן אוטומטי על ידי מערכת המחשבים ואינם  רהמספ לידיעתך:
 רציפים משום מה
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 זיווג שלישי
 #12313ו' אייר התשפ"א 

 :שאלה

ואוחז לפני זיווג שלישי בקרוב  ע”א אני גרוש כבר פעמיים ל”שבוע טוב לכבוד הרב שליט
ה ושאלתי היא שבכל הצעה שמציעים לי יש אנשים רעים שמקלקלים בלי שום סיבה ”בע

לעין והשאלה הוא איך אני מסתכל על זה כי לכאורה נראה שלא רוצים כאילו שאני  הנראית
שות ו ומה צריך להיות העבודה שלי במצבים כאלה,וגם איזה דברים אני צריך לע”יתחתן ח

ו תודה רבה ושבוע טוב נא לא לכתוב את ”במצבי כדי שאני יהיה חזק ואני לא יתייאש ח
 שמי
ᐧ 

 :תשובה

א, והשיב שנצרך אמונה ששידוך שאינו עבורו יורד מחמת סיבות ”כבר נשאל על כך החזו
 .ולא יהיה מניעות אלו’, אלו. וכאשר השידוך יהיה עבורו, יבררו אצל מי שחפץ בטובתו וכדו

ש, ומאידך לתקן את חלקך בסיבות שגרמו ”נצרך להתחזק באמונה שהכל מושגח מאתו ית
 .לנישואין הקודמים להתפרק

 

 כיבוד הורים
 #12309ו' אייר התשפ"א 

 :שאלה

 ,שלום לכבוד הרב 

ואני ’ וגשם’ ה נשוי כמה שנים ויש לי אבא שנתן לה כל מה שהוא יכל בחיים גם ברוח”אני ב
ן לי תקשורת ושיחה איתו ואף פעם לא הצלחתי לשבת איתו ולדבר. רק ותמיד הרגשתי שאי

  .בשאלות מה נשמע . אבל ממש בקצרה
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 ? א. האם אני יכול לגרום שפתאום כן יהיה שיחה בינינו כי אני יודע שגם הוא מאוד רוצה
 ? ב. והאם יש חובה לעשות הכל כדי שזה יקרה

 ? ג. מה אפשר לעשות שזה שזה יקרה
 ה לרבתודה רב 

 :תשובה

 .א. כן. תחפש נושא שמאוד מעניין אותו ומתוך כך יפתח לבבו

 .ב. אין חובה לעשות הכל

 .וכן תמלא נפשך אהבה כלפיו, ומתוך כך תדבר עמו’. ל אות א”ג. כנ

 

 אמונת חכמים
 #12307ו' אייר התשפ"א 

 :שאלה

 ד”בס
 12071בשאלה מספר 

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

 .ב. תלוי באמונת חכמים שיש לאדם“והרב ענה כדלהלן ?” 100%לברירות של 

 ? שאלתי היא מה לגבי אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין
 ?אדם לא מספיק מאמין לדבריו של הגדול הוא אינו מחוייב לשמוע לויוצא להלכה שאם 

 מהה שאומר שאמונת חכמים היא לשיעורין

 :תשובה

 .בדבר שהוא הלכה ושאל חייב לשמוע. בדבר שהוא עצה אינו חייב
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אמונה לעולם אינה שלמה, ולעולם נצרך לחזק ולהבהיר אמונתו יותר ויותר. וזו כל עבודת 
 .שאור האמונה שבקרבו ייעשה יותר ויותר בהיר ומבהיקהאדם כל חייו, 

 

 אמונה וביטחון
 #12305ו' אייר התשפ"א 

 :שאלה

 !שלום לכבוד הרב
הנטייה קיימת במגוון תחומים, ביניהם ’. נטייה גנטית‘ידוע ומפורסם בעולם שישנו המושג 

ות מסוימות גם בתחום הבריאותי. יש אנשים, לא עלינו ולא עליכם, שמועדים יותר למחל
 .מאחרים

 :רציתי לשאול
א. כיצד הדברים מתיישבים עם עולם האמונה והביטחון? מה הקשר בין מצבו הבריאותי של 

של מצבם ’ תוצר‘האב, לדוגמא, לבין מצבו של הבן, שהרי לכאורה מצבם הבריאותי הוא 
את מצבו הרוחני, ולא של מצבם הפיזיולוגי. אם כן, מדוע יש מועדות בקרב הבן התואמת 

 ?של האב
ע, אם כי ”בהקשר זה אבקש לשאול, לצערנו, יש ברקע מספר בני משפחה שחלו במחלה ל

ה, אני מטפל ”רובם בגילאים מבוגרים. המציאות הזו מטרידה אותי, עד כדי חרדה. כיום, ב
דע את ביטחונך, הלכה למעשה. אני רואה שיפור,  –בנושא, גם באמצעות לימוד סדרת הרב 

 :בקש לשאולועדיין מ
או שעליו להתמקד בעבודת  –ב. מהי עבודתו של אדם במצב זה, האם היא שונה מאחרים 

 ?האמונה והביטחון כיתר האנשים
כיצד יוכל אדם להתמודד עם ’. אשר יגורתי בא לי‘ג. הרב הזכיר מספר פעמים את הפסוק 

אינן בחיריות,  מחשבות רעות, על מנת שלא להיכלל בזה חלילה? הרב מבין, שמחשבות אלו
 .אלא נובעות מתחושת המצוקה והחרדה

 .תודה ותזכו למצוות
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 :תשובה

אלקים. והיינו שכביכול הנהגת מדרגת אלקים ’ א. כידוע בראשונים, כוזרי ועוד, הטבע גימט
מדוקדק בחשבון להפליא, עד הפרט  של טבע, אולם בפנימיות הכל” בלבוש“התלבשה 

הקטן ביותר. ושכל בן אדם אינו יכול להבינו, כיצד מצד אחד ניתן לקבוע חוקי טבע 
שכוללים בתוכם חוקים קבועים, ובתוך כך הדבר יסוב היטב עם חשבון כל תולדותיו 

 .הפרטיים עד הפרט הקטן

כהנהגת הטבע. ועל ידי לדוגמא, זריחת השמש בחום מסוים, חק תנועת הגלגלים, שנראה 
זריחה זו יש השפעה לכל בני אנוש, כל אחד לפי צרכו ולפי סבלו, חום, קור, הזעה, טרחה, 

 .הוצאת ממון, כל התולדות הרבים לאין תכלית מזריחה בחום או בקור מסוים

מחושבנת ”, חק טבעי“התבוננות בדבר מבילה מאוד, כיצד פעולה אחת של זריחת השמש, 
 .מיליארדי פרטים שנולדים מכך לכל הנבראים, דומם, צומח, חי, ומדבר עד להפליא על

א). וכן להוסיף ”ה (יח, ע”ל על בית עלי, עיין ר”ב. יש להוסיף עשיית חסד, כמו שאמרו חז
 .(ב”א, ה”ש בירושלמי (סנהדרין, פ”בתורה, כמו שנאמר שם. וכן להוסיף בתפלה, כמ

ש, ולטובה! חיזוק במחשבה, ובשינון ”גח ממנו יתג. מלבד חיזוק באמונה ובטחון שהכל מוש
בפה דייקא, יש להגיע למודעות בכל פעם שעולה מחשבה, שאף מחשבה זו היא ממנו 

 .ש, וגם היטב לטובה. ואזי נשקטת המחשבה”ית

ואחר שיזכה להשקיט נפשו ולא לפחד, אזי חלקו להכין עצמו ליום המיתה כראוי. כי כיוון 
ה שם אותו במקום חשש זה שבמבחינה טבעית ממליצים הרופאים לעשות בדיקות ”שהקב

ו אין תקלה, זהו לבוש לתביעה מן שמיא לעורר עצמו בכל עת מצוא, ”מעת לעת לבדוק שח
 .שכולו טוב להכין צידה לדרך למעבר לעולם

 

 מוצי זרה לבטלה
 #12291ו' אייר התשפ"א 

 :שאלה
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 !שלום וברכה
לאחרונה מצאתי את ספרי הרב ומיד הרגשתי קשר אליהם. אני מאוד אוהב איך הרב כותב 
ברגישות לרגש. תמיד הייתה לי שאלה שמעולם לא באמת קיבלתי תשובה עליה ואני חושב 

 .שהרב אולי יוכל לעזור
 ?האם אפשר שלא להיות מוצי זרה לבטלה

 אם כן אז איך
 ?עשה איסור תורני על משהו שככה הוא בגופנו‘אם לא, מדוע ה 

 :תשובה

 .(במזיד ובשוגג, כן. במקרה לילה זו זכות שלא כל אדם זוכה. עיין תקנת השבין (אות טו

בתולדה  ל, בכל אדם יש פסולת”ש בצדקת הצדיק (אות קד) וז”שורש המקרה לילה, כמ
מעטיו של נחש, ערבוביא בטוב ורע, שעל זה נאמר (תהלים, צא, י) לא תאנה אליך רעה. וכח 

” מקרה“שלכך נקרא ’), ש בליקוטי אמרים (אות ה”זה בנפש נקרא כוחו של עמלק, כמ
ועיין עוד בדבריו בספרו דובר צדק ”. אשר קרך“לילה, לשון קרי, לשון שנאמר בעמלק, 

וישראל קדושים ’). , ותקנת השבין (אות ו). ופרי צדיק (פרשת זכור, אות א(אחרי מות, אות ד)
 .((אות ו

ר מפורש בעירובין ”ל, קרי דאדה”ס) וז”ועיין עוד בדבריו בליקוטי אמרים (דרשה לסיום הש
ל. ”ב) דחזי לאונסו, וכן כל עוון דהוצאת זרע לבטלה נקרא רע מנעוריו וכאילו אנוס כנ”(יח, ע

יתברל היצר הרע וההכרח שיהיה אינס ’ שנתת בי טהורה, רק מה שברא ה כי באמת נשמה
ל. ודבריו אלו מושרשים בתורת איזבצא, שהזריחו את אור הידיעה ”חסרון ופגם, עכ

ש ”שלמעלה מן הבחירה. ולא נאמר אלא למי שהוא מעין מדרגת אברהם יצחק ויעקב, כמ
ב, שניטלה ”ק דב”ליהם נאמר בסוף פל, אין לך דור שאין בו כאברהם יצחק ויעקב. וע”חז

מהם הבחירה והכל בגדר אונס בערכם. אולם המבט הברור מבט של בחירה, ושורש 
טומאה זו כמו שנתבאר בראשית הדברים מהצדקת הצדיק, שהוא חלק מטומאת זוהמת 

 .הנחש שנכנס בתוך האדם

 

 תורה קדושה חרדה
 #12290ו' אייר התשפ"א 
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 :שאלה

אני אברך שרוצה מאוד ללמוד תורה   תודה לרב על כל ספריו שעוזר לי מאוד בכל עניני
אבל יש לי בעיה שמעכב. שכמה פעמים נעשה כמו מחיצה שאיני יכול להשתמש עם מוחי 

ואיני יכול לחשוב אבל אני עקשן ומשתדל מאוד ללכת הלאה ועם הרבה עקשנות והרבה 
. וכשמוחי פעיל בה אני יורד לעומק הסויגיא ונתעורר סבלנות לאט לאט מוחי מתחיל לפעול

לי קושויית ראשונים ואחרונים אבל כמה פעמים באמצע שוב נופלים לסתומה לחושך . 
והבעיה גורם לי שמתארך מאוד מאוד שבועות וחדשים לסיים הסוגיא ולתפוס את ההיקף 

ונפשי בשאלתי מה  ועל כל סוגיא שלמדתי בעבר בהרבה עמל אני מרגיש אי נעימת וכו.
כשאני כותב מוחי פעיל יותר אבל אני מרגיש שזהו רק תרופה זמנית .בקיצור האיך  לעשות

והאיך יכולים לזרז המחשבה בלי לחץ ועוד אני יכול  יכולים לעורר המחשבה מהרתדמה
נפשי אינו סובל   לשכוח הדברים הפשוטים של הסוגיא ואיני יודע למה שאין לי זכרון חלוש

ל ואי בהירות ואני רואה ומרגיש בכל דבר עמקות יותר בהירות וסדר יותר ממה שאני בלבו
משיג והאי השגה והסדר מעכב לי להתקדם הלאה שאני מרגיש שאני לא ירד לעומקה 
וכמובן אי אפשר להשיג העומק בלי תפיסת ההיקף אבל קשה עלי מאוד ללכת הלאה 

ות ולזכור בעיה בעניני קדװשה . בדרך אגב האיך אני יכול לקנות בקיא בהרגשת האי הבנה
לערך שתי שנים היה אני משתמש באנטרנט לפרנסה ולבלבבי עם מסוננן טוב ונתעוררתי 

והיה לי התחלת ישועה גדולה בעניני פרנסה   לקריאת הרב ערב פסח העבר להתנתק לגמרי
ה. מסוף שנת יג הבעי  וכן בשלום בית . והיה לי תפלת שחריתים טובים שלא היה לי מעולם

שלי ערכתי מלחמות נוראות בעניני קדושה בה לא עברתי מעולם במזיד . אבל תמיד נפלתי 
במקרה לילה וכל מגמותי היא להיות משומרי הברית וכל התפילת שלי לינצל ואזכה לעשות 

תשובה שלימה אבל לצערי הנפילות הם יותר . יש לי תמיד פחדים גדולים שלא אפול 
יש לי   שאישתי נדה ולבסוף כשצריכים לעשות המצווה שעה קודם לכןבשגגה בפרט כ

מלחמות למעלה מדרך הטבע שנתקשה האבר ואני לוחם ונח ועוד הפעם ועוד כמעט שאני 
 ו אני מוציא זרע”נופל לשגעון וכמה פעמים ח

בתקופה העבר היה אשתי טוען שאין לה טעם בתשמיש והתבוננתי שאין אני נותן די אהבה 
אין אני   ילים טובים אבל הבעיה שאין אני יכול שתיכף נתקשה איברי וכמה פעמיםדי מ

או שלא הישגתי די  אפשר מהמלחמות  יכול אפילו לחשוב אהבה ואיני יודע על מה זה באה
או שאני אדם שסובל ואיני מוציא הרגשותי לחוץ אני מרגיש הוצאות הרגש   אהבה בילדותי?

ועוד  ומה התיקון  כ”יהכן זה בא זה טבע שלי או שנעשה אחומ  כחסרון בושה  לבני אדם
שאלה אחת יש לי חרדה מאימת הציבור לעשות קידוש וכדומה טבע שלי היא לחשוב מה 

 בני אדם חושבים בכלל ומה חושבים עלי אבל אני יודע אם זה בושה ואם כן מה התיקון



  תשפ"א קדושים -חרי מות אשת שו"ת פר ט
 

גורם לי בושה עמוקה  טורפיסט אחד אמר לי שהוא מחטאת נעורים שעשיתי בילדותי זה
             אבל אין לי הפחד רק ברבים

 תלמידך הדר בברוקליון ניו יארק

 :תשובה

א. ראשית, כתיבה זו עצה מצוינת. מומלץ לברר בכל סוגיא מה ברור לי ומה לא ברור. חלק 
 .גדול מן הברירות הוא הבירור מה ברור ומה לא ברור

לפי כללים ופרטים. כללים ופרטים של הדינים, וכללים  אפשר לנסות לסדר כל סוגיא
 .ופרטים של הסברות, ולכתוב לפי סדר בירור זה

 .בנוסף לכך, לסדר בכתב סיכום של סוגיא וסוגיא. דינים, סברות, ומה יצא ברור ומה לא

 .ב. לקרר הגוף במים קרים, ואם אפשר טבילה במקוה קר, באותה שעה

 .בספר דע את הרגשותיך, ולדון עמו על הדבריםג. תנסה ללמוד עם חברותא 

 .ד. תתרגל לעשות דברים קטנים מאוד בפני הציבור, וכך לילך בהדרגה

 

 מדות טובות לאנשים רחוקים
 #12279ו' אייר התשפ"א 

 :שאלה

הרב ענה מספר אופנים למה יש צדיקים שיש בהם דין ואינם  #12076שלום לרב, בתשובה 
. ושאלתי על משקל זה, איך זה שיש אנשים שעדיין אינם שומרים תורה נוחים להעולם

ומצוות ואולי אף גויים, שיש להם מדות מאד טובות, האם יש להם נפש יותר מזוככת באופן 
 ?טבעי? או שכבר תיקנו בגילגולים קודמים? או סיבות אחרות

 :תשובה

 .גומלי חסדיםרחמנים, ביישנים,  –מידות ’ א. הם יהודים, ובכל יהודי ג
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 .ב. הם נשמות שעתידים להיות גרים, וניצוץ זה כבר גלוי עתה

 .ג. נפשם מאוזנת מלידה, או עבודה עצמית בשיטות חיצוניות, בגלגול זה או אחר

 .ד. כל אומה יש למידה אחת טובה לחלקה

ה. כל נפש יש לה מידה אחת מתוקנת. ואצל בעלי מצוות ותורה, פעמים העסק במצוות 
דוחק לצד את המידות, כאשר נעשה באופן בלתי נכון. לעומת כך, אלו שלא זכו  ותורה

 .לתורה ומצוות, פעמים כל השקעתם במידות

ו. כיוון שהתורה איקרי אמת, לכך פעמים נעלם הדרכי נועם שבה והשלום. לעומת כך אצל 
 .אלו שרחוקים ממנה, אין אמת שתסתיר את השלום

 

 האם צריך להתגבר
 #12270תשפ"א ו' אייר ה

 :שאלה

 א תשובותיך הם כמים צמאים לנפש עייפה.”כמו כן רציתי לשאות את כבוד הרב שליט
ל היו נוהגים חלק מנושאי תפקדידים ואפילו אברכים רגילים ללכת עם עניבה ”כהייתי בבחו

נם חיצוניים אבל משפיעים על ההתנהגות וכדברי חובת  דבר שנותן חשיבות וכבוד אמ
 הלבבות הידועים.

 ’.םה בארץ פחות מקובל ואנשים שמכירים יכולים להרים גבה מה קרה לו וכו
האם צריך להתגבר ולא לשים עד לקבלת משרה או שהכל עצת היצר להסיח הדעת מן 

 העיקר שהיא בניית הפנימיות.
ת חיצונית ויש לי נטיה קצת לשפלות הנפש למרות שיש לי לצערנו נמצאים היום בחברה קצ

במה להעריך את עצמי כגון שיש לי מקצוע חשוב ולמדתיח בישיבה נכבדה (של בעלי 
 תשובה אבל נחשבת מצוינת אפילו בקרב החרדים).

ל שאמר לי שמיום שנהיה אברך שם עניבה וכיום הוא ראש כולל וישיבה ”היה רב בחו
 וחבריו אברכים בכולל כבר חמישים שנה. וקבילה ופוסק חשוב

 :תשובה
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 .אפשר ללבוש. אולם בכל יום לחשוב כמה שניות על שפלות הנפש

 

 סוגי התמכרות
 #12266ו' אייר התשפ"א 

 :שאלה

 א”ר שליט”לכבוד מו
ד אני עוסק כעת בכתיבת סיכום דברי הרב בענייני התמכרויות, עם תרגום ללשון קלה ”בס

עפר דמים דמים, וליקוט  -’יסוד המים‘השווה לכל נפש והרחבות בעיקר מהשיעורים של 
תשובות הרב בנושא. ואם אזכה, חוץ מהתועלת לעצמי, יהיה בזה תועלת לכלל הציבור יש 

הטכנולוגיה, (שכבר הפיץ את דברי הרב באופנים שונים), ארגון ידוע במלחמתו בפגעי 
שראש הארגון דיבר עמי בענין זה שמעוניין להפיץ את הדברים (כמובן רק אם יהיו ראויים 

 . ויקבלו את אישור הרב), כי חסר מאד חומר אמיתי בענין זה כיצד האדם יכול להגמל
ום, כי אין לי אלא את ניסיוני א. האם בכלל הרב חושב שזה נכון וכדאי לעשות כזה סיכ

י כניסה למהלך שלם של ”האישי, ובניסיוני האישי התועלת שקיבלתי מדברי הרב היתה ע
כמה שנים שבהם אני עוסק בכל תחומי שיעורי הרב, והתועלת מליקוטי דברים פרטיים 

 .מוטלת אצלי בספק
 .ל, האם הרב יכול לברך שיהיה סיעתא דשמיא”ב. אם כדאי לעסוק בהנ

עניינים שאליהם האדם מתמכר: א. הרגלים. ’ ל שישנם ג”ג. הרב הזכיר בקצרה בשיעור הנ
משלושתם ’ ב. הנאות. ג. דברים קיצוניים. אולם הרב לא נכנס לבאר האם דרכי תקון כל א

 .רוח, אש -מים. קיצוניות -שונה. וכן האם נכון להגדיר שהרגלים זה עפר, הנאות
, לאחר תפילות ודמעות שקרעו שערי שמים, עברתי גמילה ד עצומה”ד. באופן אישי, בס

י קיום מה שלמדתי מהרב בענין זה ובאופן כללי על השקפת ”מהתמכרויות חזקות, בעיקר ע
שגרם לי להגמל סופית ’ מכה בפטיש’כל העבודה, תהליך שלקח כמה שנים אולם ה

שאליהם הייתי  ולהרגיש תיעוב אמיתי גם בעומק התת מודע של נפשי הבהמית לדברים
י חזרה פעמים ”מכור, היתה השיטה שכבר שאלתי עליה בעבר לייצור התניה שלילית, ע

התשובות שזו שיטה שמתאימה גם לבעלי ’ רבות של דמיון מודרך בענין. והרב ענה בא
חיים, וכפי שהבנתי: כמובן שזה שלילי, כי אין מטרתינו להיות בהמות מוצלחות, אלא להיות 

 .בהמתו אדם השולט על
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לנפש ’ הכנעה‘שאלתי היא: אם לוקחים את השיטה הזאת כשלב צדדי בכדי לעשות בחינת 

 .הבהמית בכדי שיהיה אפשר לשלוט עליה, האם הדבר מומלץ, אפשרי, או לא מומלץ
וביתר עומק, כפי שחוויתי בעצמי, התועלת משיטה זו לא היתה רק בתוצאה הישירה של 

ים: א. פתאום תפסתי במוחש עד כמה כל המשיכה לדבר היא עניינ’ אלא בעוד ב’, התניה’ה
על כרחך שרוב ככל ’, סבל’ל’ הנאה’דמיון בעלמא, כי אם אפשר לשנות את הדמיון לדבר מ

ז גדולה מזה. ב. העבודה ”המשיכה לדבר היא שקר גס של דמיון. ואין לך ליצנותא דע
מסירות ‘תלווה לדמיון, וזה ל, דורשת הסכמה לסבל נפשי המ”לעשות את הדמיון מודרך הנ

גדולה להתמיד בזה ולהסכים במודע לעשות לעצמי סבל. ויש בזה תועלת סמויה, ’ נפש
א לעשות ”כי א’, רצון’שכאשר אדם סובל ומוסר נפשו לדבר, הוא יוצר תוקף אמיתי ל

עבודה זו, אם לא שמגדילים ומגבירים ביותר את נקודת הרצון לצאת מההתמכרות. ואז 
כ ”אדם קולט אני באמת באמת רוצה לצאת מההתמכרות, גם הוכחה שכפתאום ה

הסכמתי לסבול בשביל כך, וגם שלא יצא שכל הסבל הזה לחינם. עד כאן הרגשות 
 .שהרגשתי בנושא, ופשיטא שדעתי בטילה אם הרב יבטל את הדברים

, ה. בשיעור של עפר דמים דמים, הרב לא הזכיר כלל דוגמא של התמכרות לטכנולוגיה
האם זה לאו דווקא, או מפני שיש משהו בטכנולוגיה שאינו כלול ביציאה משאר התמכרויות 

 .שאלתי רק מבחינת הנפש הבהמית, דמצד הנזק הרוחני פשיטא
ו. האם נכון הדבר לחלק את העבודה של היציאה מהתמכרות על פי ביאור חלקי נפש 

סוגי רצון, ’ הרצון ואת זה לחלק לבעבודה על שינוי  -יסודות. רוח’ ד -דהיינו: נפש -האדם
נ למען שמו, ”תפילה, תורה, מסי -כל העבודות הרוחניות יותר -מודע, ותת מודע נשמה

 .ושינוי ההשקפה

 :תשובה

 .א. כדאי לנסות

 .ה שיהיה סייעתא דשמיא”ב. בע

 .ג. כן! נכון מאוד. קיצוניות בעיקר אש

 .ד. אפשרי

שציבור בני התורה שבפניו נאמרו הדברים בכולל, היה ה. השיעורים נאמרו בעבר הרחוק, 
ן, ”יתר על כן, הטכנולוגיה היא אבי כל ההתמכרויות, כי הוא שער הנו .רחוק מכך הרבה

 .”למעלה מטעם ודעת כלל וכלל“כמינות דמיא שאדיק בה ביותר, 
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 .ו. כן

 

 ביאורי תורה
 #12264ו' אייר התשפ"א 

 :שאלה

ז ”להבין שידוע ששבעה רועים מתחלקים כנגד ז, ספירות ולפי א רציתו”לכבוד הרב שליט
לכאורה משה רבינו יותר מתאים למדת תפארת שקשור לתורה מיעקב וגם מה הקשר בין 

 משה לנצח

 :תשובה

ק יעקב מלבר משה מלגאו. וביחס הזה יעקב תפארת, ”יש למעשה כמה יחסיות. ואמרו בזוה
א (ועיין קהלת יעקב, ערך משה). ”ק, ז”מיות כל וומשה דעת, שהוא פנימיות התפארת, ופני

ל, משה הוא ”ל, בהתורה נצח כל האומות. ועיין תולדות אהרן (סוכות) וז”ועיין חיים וחסד, וז
ת, ומפני ענוה ירד ”ש שביאר שמידתו ת”נצח, שניצח המלאכים והוריד תורה לישראל, עיי

שה שהוא בנצח, בחינת משה אמת דמ” אתפשטותא“ל, ”לנצח. ועיין אמרי פנחס (וישב) וז
כ נצח, הוא אתפשטות משה. ועיין אמרי מנחם (וארא) שירד לנצח, ”ל. וא”ותורתו אמת, עכ

ל, והוכרח להיות קשור בנצח, כי נצח ”ש. ועיין אגרא דכלה, וז”מדין השליך אמת ארצה, עיי
 .”ישקר“ישראל לא 

שנצח נבנה ’), חיים (פרק ג ש בשער המלכים בעץ”יש יחס נוסף מדוע משה הוא נצח, כמ
ת ונצח. ”ה מחמת המקום) שמשה כלול מת”ת. וכתב בספר הקנה (ד”משליש תחתון של ת

 .ת) בנצח, ואיהי בהוד”א, ת”ק, איהו (ז”ועוד אמרו בזוה

ל מהו ”א’), ח (גימט”ל קמ”ה שאלו את רבי מהו בינה) מהו נצח, א”ועיין ספר הפליאה (ד
ה נצח) למה נקרא נצח, כי זו המידה היא מידת ”. ושם (בדש עוד”ל תורה. ועיי”ח, א”קמ

כ יחס משה לנצח, הוא ביחס למטה. ”ש. וא”משה, ובה היה מנצח לכל אויבים במטהו, עיי
 .כ שם בכמה מקומות”וכ

 .ועיין בנקודה זו בהרחבה במגן דוד (אות ז) בתחילתו
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רמיז בנצח, ואיהו עבדו ל, וקרי לנצח משה עבדו, דהא משה ”ועיין מגיד מישרים (צו) וז

ש. ומעין כך ”ת. ועיין עוד פתחי שערים (נתיב שבירת הכלים, פתח טו) שחמה בנצח, עיי”דת
א ”ש בבן ביתי (תהלים, פט), ובגר”בפרי צדיק (כי תצא, אות יא). ומכח כך קרן אור פניו, כמ

 .בתיקונים

קרח), משה הוא  ל (בפרשת”ובחינה נוספת בכך מצינו בדברי אמת לחוזה מלובלין, וז
ל, ונצח מרמז על ”כנ’ י לה”י, ואהרן מקרב את כנס”לכנס’ ממשיך שפע ומקרב אותו ית

ל. ובעומק זהו ההבחנה שאיהו בנצח, ואיהי ”י אהבתו אלינו, עכ”המשפיע לנצח שונאינו ע
 .(בהוד. ועיין עטרת ישועה (וארא

י ניצוח, ששיבר את עצמו ”על, שעבודת משה היה רק ”ועיין עוד תולדות אהרן (לסוכות) וז
ל. ובפנימיות זה מכח דעת, שהוא פנימיות כל המידות. ועיין תולדות ”על כל המידות, עכ

’. ה היה, להכניס את הכל באמונת השגחתו ית”ל, נצחון של משה רבינו ע”יצחק (זכור) וז
 .(ה זורע צדקות). ודובר צדק (אחרי מות, ד”ועיין עוד ישמח ישראל (ליקוטים, ד

 

 יסוד האש –ברסלב 
 #12261כ"ט ניסן התשפ"א 

 :שאלה

הרב כותב שברסלב זה יסוד האש האם אפשר לפרט יותר איזה אש בפרטות כגון אש של 
 .…מים וכו

 :תשובה

 ש האש שלי תוקד”בעולם העליון זהו בסוד כללות ההפכים. ולכך אש, מתתא לעילא (כמ
ת נחל נובע מקור חכמה. והשורש הדק ”עד ביאת המשיח, ומתהפך למים, כנודע, נחמן ר

 .הוא רוח, שכולל בקרבו אש ומים

 

 



  תשפ"א קדושים -חרי מות אשת שו"ת פר טו

 

 מיהם עיקרי הנשמות הגבוהות ביותר בצורת אדם
 #12259כ"ט ניסן התשפ"א 

 :שאלה

מיהם עיקרי הנשמות הגבוהות ביותר בצורת  האם הרב יוכל לכתוב בקצרה מעלא לתתא
ממשיח ולמעטה, ולציין כל אחד מה עיקר שורשו והיסוד העיקרי בעבודתו , בעיקר  -אדם

 .מגדולי החסידות

הובן אצלי בתשובה אחרת שהבעל שם טוב שהוא השורש להתנוצצות משיח כידוע, ועיקרי 
ן שאמר לרבי ”דבריו של מוהרד ואם כן איך מתיישב עם ”הענפים אחריו הם ברסלב וחב

 .13ברוך ממזיבוז שהוא עבר את הבעל שם כבר בגיל 

 .ששורשו לכאורה בפנימי–האם הכוונה שלפי שורשו ראה כן 

 :תשובה

 .א. נתבאר בתשובה בספר שאל לבי

ב. בסוד יתרון האור מן החושך, התחתון עולה למעלה יותר. כמו שנתבאר הרבה בתורת 
 .החושך גדול בהרבה מן האור שתחילה ד. שהאור העולה מן”חב
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