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 האם יש לזה שורש פנימי עמוק –המחלוקת בישיבת פוניב'ז 

 שאלה:
 ! שלום וברכה כבוד הרב

יש לזה איזה שורש פנימי ועמוק מלבד מה שרואים בחיצוניות  -אשמח מאוד לדעת האם בכל נושא המחלוקת שיש בישיבת פוניב'ז 
איזה מידות רעות וכדומה וכמובן שאין לי שום רשות כי לכאורה בפשטות הדברים נראים כאינם טובים שנובע מתוך  .הדברים

לדבר כך כי אין אני מגיע לאפס קצהו ולגדולה של הצדיקים והתלמידי חכמים העצומים שנמצאים שם אבל פשוט אני נשאל 
לכשעצמי  מאנשים ואיני יודע כי בצורה פשוט אני צריך לומר למי ששואל שהתנהגות כזו אינה בסדר וודאי שאין זה רצון אבל לי

ברור הוא שיש לזה איזה שורש פנימי עמוק יותר ממה שרואים בחיצוניות הדברים ואשמח מאוד אם הרב יוכל לכתוב לי על זה איזה 
 .הסבר מניח את הדעת

 תשובה:
 בדור האחרון כל כח הרע יוצא לפועל, כמו שהרחיב לבאר בדעת תבונות, ואזי נתגלה בכל הקומה, זה לעומת זה עשה אלקים.

ובשורש בקדושה, זה בחינת "תורה אחת" תהא לכם, ובהתפשטות נעשה שנים, "תורתי", תורה שבכתב ותורה שבע"פ. והוא השורש 
הדק לחלוקה בתורה. וכשנתפשט יותר נעשה ב' אופנים, שני דינים בכל ענין. וכשנתפשט יותר נעשה ספק או מחלוקת, כמ"ש 

 .שמחלוקת ראשונה לסמוך או שלא לסמוך

תפשט למטה לקלקול נעשה מחלוקת בפועל, ויונק ממחלוקת של תורה, כמו שנאמר את והב בסופה, בתחילה נעשים אויבים וכשנ
 .זה לזה ואח"כ נעשים אוהבים, וכשלא זוכים נשארים אויבים זה לזה, ומשתלשל בפועל למעשה, במידות רעות והוצאתם לפועל

ים, ולא יכלו דברו לשלום, והשליכהו למקום נחשים ועקרבים. והיא המונעת ובחינת מחלוקת זו שורשה הדק במחלוקת יוסף והאח
 .את חיבור תרי משיחין, בן יוסף ובן דוד, ומעכבת הגאולה

.אלא שבשורש זהו מחלוקת לשם שמים, ובענפים להיפך. ויונק מעלמא דפירודא, ששורשו יום אידם ודגלם, היפך דגלו עלי אהבה
  

 ’בטל בשישים‘מדיה בבחינת 

 :שאלה
ה רואה סייעתא דשמיא רבה. התחזקתי בתחומים רבים, ”מאז פרוץ המגפה אני מתנהל בהתאם לקו אותו מנחיל הרב, וב. שלום רב

ה אפשר ”על פי ההדגשים של הרב, ועדיין בנושא המדיה, על אף שאין להשוות כלל בין המצב שקודם למגיפה למצב הנוכחי, וב
  .טרם זכיתי להגיע ליעד אליו מכוון הרב את התלמידים’, בטל בשישים‘המצב כעת הוא בבחינת לומר שבהשוואה לעבר, 

עיקר המורכבות נובעת מהנוכחות של המדיה בביתי, גם אם לא לרצוני (לכאורה, מתוך שיקולי שלום בית), ומהעובדה שמקום 
לאור זאת, רציתי '. מסוננת‘אלא למדיה  –צה לחלוטין העבודה שלי מאפשר גישה לרשת. חשוב לציין שלא מדובר בגישה למדיה פרו

  :לשאול

הרב המליץ לשואל (פסיכולוג) לצרוך את המוכרח לו מהמדיה מחוץ לבית. רציתי לדעת מה הסיבה לחילוק,  12152’ בשאלה מסא. 
 .ואם הוא רלוונטי גם עבור (ואולי דווקא עבור) מי שמתמודד עם מדיה בתוך ביתו

התבוננות, ראיתי שאני יכול לצמצם ביותר את החשיפה למדיה. אלא, שיתכן שיהיה לכך מחיר מקצועי/כלכלי. רציתי מתוך ב. 
במקצועיותו/פרנסתו של המתנתק, או שגם אם כן, עליו  ות מהמדיה, גם אם חלקית, לא תפגעלשאול, אם יש להניח שההתנתק

 .ם בדבר איסורי תורהלעשות זאת, שהרי כך מצווה אותנו ההלכה, היות וכרוכי

נדמה לי, שככל שאני מחזק את נושא שלום הבית עם האישה, בנפש ובגוף, העמדה שלה כלפי המדיה מתרככת. חשוב לציין ג.  
שמזה שנים אנו מתמודדים עם קשיים בתחום זה. האם הרב רואה קשר בין הדברים, וממילא האם עלי להתחזק בזה ביתר שאת 

 !למצוותתודה ותזכו  ?ועוז
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 :תשובה
 .א. עצם הקיום בתוך הבית הוא טומאה. מלבד כך עצם הנגישות והקרבה גרועים עבור נפש האדם

 .ב. עליו לעשות כן, כי כך מצווה אותנו ההלכה

 !ג. אכן כן

 צדקות

 :שאלה
שישנם שני תחומים בהם הם השבת נתקלתי בספר אודות צדיקים נסתרים. מהסיפורים על הצדיקים, התרשמתי . שבוע טוב

 : שאלות ’רציתי לשאול את הרב בהקשר זה מס .השקיעו את כל כוחם: שמירת היסוד וייחוד השם

בישיבות לשים ’ חונכנו‘האם כך הוא הדבר? האם שני יסודות אלו משמעותיים ביותר בבניין האדם? אני כותב זאת מפני שלא א. 
 .אם הדגש הנרצה הוא על יסודות אלו, הרי שהם מחייבים אורח חיים מותאם דגש על יסודות אלו, אלא על לימוד תורה.

אבל אם מתעמקים בזה, מבינים שמן הראוי ואף ’, מוזרה‘איפה לומדים להיות צדיק? אני מבין שהשאלה נשמעת במבט ראשון ב. 
ואם לא, כיצד מצפים מאדם להגיע מוכרח היה לאפשר למעוניין בכך סדר עבודה בדרכו להיות צדיק. האם יש מי שילמד זאת?! 

מגיע לאנשים הנכונים שמסייעים לו להוסיף קדושה על  –ה מסובב את הדברים כך שמי שמקדש את עצמו ”הקב –לכך? אולי 
  ?קדושה

 .תודה'? מי שמבקש להיות צדיק, במה עליו להתמקד, ועל מה עליו להתפלל לדג. 

 :תשובה
 .א. כן

 !דרכי ההשגה ועוד, שליקט רבות מדברי רבותינו באופן נפלא ויקרב. עיין בספר בטוב ירושלים, 

 '.ל אות ב”ג. כנ

 רפואה עם תהילים ושמן ומלח ועוד

 :שאלה
שמדבר על אמירת פרקים מסוימים בתהילים בבעיות מסוימות ובקצת ” שמומי תהילים“א) שמעתי מבני שראה בספר הנקרא 

הספר אומרת שיש לאמר התהלים אצל שמן זית ומלח ואז לערב השמן ומלח וליתן  ובקצת מקרים,’. מקרים לכוין איזה שמות הק
על מקום הגוף שכואב לו. בני עשה לי מעט מזה והדבר נפעל באופן מפליא. השאלה הוא, האם מותר לעשות זה או שזהו השתמשות 

 ?עצמו בתורה לצורך רפואה או השתמשות בכתרה של תורה שהוא אסור לצורך הנאת

נקרא עלינו, מגבהיו המרומים נתן לנו את התורה, והתורה היא ’ ידוע לכל העמים ששם ה“ל כתוב ”ב) והנה בהקדמה להספר הנ
’ א סי”כ הספר הביא תשובות הרשב”ו פסוק כב. ואח”ה ומצלת אותנו ממקרים רעים, כמו שנאמר במשלי פ”כולה שמותיו של הקב

שאם אדם יש לו קדחת אז יש לו לומר לחש עליו ואז הוא נרפא מהעולמות של תורה. האם זה  ץ”כ הביא תשוב של הריא”תיג, ואח
 ?רק תפילה או שדבר זה אסור

 :תשובה
 .א. מותר. זוהי השתמשות בהתפשטות הארתה של תורה

 .ב. מותר, כן נהגו הרבה מחכמי הדורות
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 כלי מדיה

 :שאלה
פ שיש לו צורך ”חכם האם יש לי לדון אותו לכף זכות שאינו משתמש בו באיסור או עכ א) אם אני רואה מישהו שיש לו מכשיר

  ?להחזיק דבר זה ברשותו

מישהו שיש לו מכשיר חכם עם אינטרנט? האם יש לרחם עליו או לשנוא אותו כמי שבוחר דרך רעה ” לשנוא“ולא ” דון”ב) איך לא ל
שעדיין איסור זו עומדת ואינו תלוי ’, השתמש בו ברבים מחמת חילול הועושה עבירות בפרהסיא (ובפרט משום שיש עבירה ל

 .לכאורה בהנהגת הדור אלא הוא דבר עצמי

כיון שעצם קניית דבר זה ” ן דטומאה”חיבור לשער הנו“כ נכנס לנושא של ”ג) האם מכשיר חכם שאינו יכול להתקשר לאינטרנט ג
 ?ברשותו הוא פירצה וקירבה להנחש

ש אם יכול לקבל ”(מודעות) וכ” טקטס“פון שאינו מכשיר חכם או אייפון), שיכול לקבל ולשלח אכשר (הכוונה לכל פללפון טד) האם 
 ?ן דטומאה”כ בכלל חיבור לשער הנו”תמונות, האם זה ג

ול לרבים פונים שלהם, האם הם מצילים כלל ישראל או אדרבה זהו מכשול גדאא ליתן סינון על הפל”ה) האם האירגונים שעוזרים בנ
 ?ז נותנים הכשר לדבר”כיון שעי

ו) ככל שאני קולט היטב את דברי הרב שאינטרנט ומכשיר חכם הוא חיבור לשער הנון דטומאה אני מרגיש שאני חי בעולם של 
 לחשובים. האם הרגש זה נכון או שזהו מבט שלילי יותר’ כ נפשות ואפי”כ ירידה לכ”ם, כאילו שיש תנועת השכלה שגורם כניגה

 ?מדאי שאינו מבט בריא

 :תשובה
 ?כלל, למה לך לדון אותו” לדון“א. לא צריך 

 .לרחם ב. צריך פחות להתעסק במה אחרים עושים, ולעסוק בעולם הפנימי. וכאשר בכל אופן הנפש פונה לחוץ, יש

 .זה פרצה וקרבה לנחש, אולם לא חיבור כלל ג. אם אין חיבור

 .ן”ן שבנו”ן ולא נו”ט של הנו”ד. מ

 .ה. מצילים מעט, ומאידך מכשול גדול לרבים, וגדול הקלקול בהרבה מן ההצלה

 !ו. נכון

 משנה

 :שאלה
האם יש תועלת רוחנית לקרוא את המשניות בלי פירוש בהבנה הכי בסיסית שאפשר לקלוט בלי  .א"שלום לכבוד הרב שליט

, ומאידך אמר לי מישהו שגם גריסת המשניות יש בה גריסת הזוהר יש בו תועלת רוחנית אני שואל כי אני יודע שרק ,פירושים כמובן
 .תודה רבה רבה רבה .ל"אשמח אם הרב יאיר עיננו בנושא הנ. תועלת רוחנית

 :תשובה
 ).י דברים, יז, יח”כן בודאי, מועיל מאוד להאיר את הנשמה. ומשנה נקרא כן מלשון שינון ודיבור (מעין כך עיין רש
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 חינוך ילדים

 :שאלה
מאיזה גיל צריך לדבר עם ילד על שמירת עיניים שלא להסתכל בבנות שלא לובשות צנוע. ועל א.  :רצינו לדעת. א"לכבוד הרב שליט

  .בנות בכלל

 ? מה דעת הרב על כל נושא של ספרי קומיקס שנכנסו למגזר החרדי מותר או אסורב. 

 .בן שש כדאי לתת לו לגרוס זוהר לזיכוך וטיהור נפשו ? ואם לא מאיזה גיל הרב ממליץהאם ילד שיודע לקרוא כבר ג. 

 :תשובה
להתחיל דבר בעדינות. וקרוב לגיל מצוות יש להסביר באופן ברור את גדרי הדין ואת הטומאה בכך. כל זה לילד  9א. בעיקר מגיל 

 .מצוי ולא ביחידי סגולה עסקינן

 .בשום שכלב. מומלץ להמעיט כמה שניתן 

 .ק שמודפס לזמירות שבת, בכל שבת”ג. כדאי לקרוא את הזוה

 גמבוי

 :שאלה
 התחיל בשנים האחרונות, מכירה בחנויות מסוימות שמוכרים מכשירים כשרים, גם מכירה של גמבויי .א"לכבוד הרב שליט

Gameboy,   ,מה דעת . שיש שם קרוב למאה מאתיים משחקיםמשחקי דרך מסכים לציבור החרדי, וקוראים לזה גמבויי כשר
 ? הרב בנושא, האם מותר לתת לילדים חרדים את הדבר הזה

 :תשובה
 .יש לפרוש מכך ככל שניתן בשום שכל

 שאלה בנוגע לברכת המזון

 שאלה:
 !ישר כוח על הספרים הנפלאים

בשר כי לעולם חסדו. אני מבין שהשם הוא כולו טוב. אבל עכשיו אנחנו אומרים נותן לחם לכל  .יש לי שאלה בנוגע לברכת המזון
כשהשם יצר הכל, האם זה חסד שהוא נותן אוכל לכולם? נראה שזה ההפך מחסד אם הוא לא ייתן אוכל לאחר שיצר את כולם. 

יעשה כיוון ’ שה אך נראה כי מתן של מזונות בסיסיים הוא דבר‘, חסד שהוא עשה את האוכל טעים וכו כמובן שאני מבין שזה
אך נראה כי האזכור הספציפי ’, ייצור אנשים שהוא ייתן להם אוכל לחיות. החסד כמובן הוא שהשם יצר אותנו וכו ‘ם השמצפים שא

 .של מזונות בסיסיים אינו משתלב עם המילה חסד

 תשובה:
הוא יכול לא לתת המשך לחיים לאדם והרגע ימות, ל, מאן דיהיב חיי יהיב מזונא. מי שנותן חיים נותן מזון. אולם כביכול ”אמרו חז

 .ולא יהא צורך יותר במזונות

 .ה נותן מזונות יותר ממה שמוכרח לאדם, וזהו בודאי חסד”ויתר על כן, על דרך כלל כמעט ללא יוצא מן הכלל, הקב
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 אמונה

 :שאלה
 .שלום לכבוד הרב

ל -הזרה בימינו בעם ישראל? ( ולא באומות שזה ברור. וכן מלבד מה שנקרא אאם הרב יוכל לפרט מה העבודה א. : רציתי לשאול
זר בקירבו יצר הרע) כמשה רבינו הזהיר בכל ספר דברים על עבודה זרה מה התכוון על הדורות שלנו? למשל מה זה אשרה בדורנו? 

 ?וכן לא תעבדם ולא תשתחוה להם על מה מדובר

ה ”ה עורר אותו לקיים תורה ומצוות, אז איך ניתן לו שכר על כך? ומדוע חילוני שהקב”הקבלגבי בחירה חופשית, הרי אדם דתי ב. 
 ?לא עורר אותו להיות דתי כי רואים שהוא נשאר חילוני הוא יענש

בנושא תפילה של ילדים, כיוון שהילד לא מבין את התפילה למשל מה זה לבקש דעת, השיבה שופטינו, גאולה משיח בית ג. 
. איך אפשר לעזור לו להתפלל כך שהתפילה לא תהיה רק להגיד את המילים האם זה אפשרי לעזור לו להתחבר אל המקדש וכו.

 .התפילה? שלא יתרגל להתפלל כך וזה יהיה מלומדה

מדוע אהרון הכהן שלא היכה בסלע נענש? מה הכוונה לא האמנתם בי להקדישני לגבי אהרון הכהן שלא היכה ולא ידע שמשה ד. 
 ?יכה בסלע רבינו

איך הצליח קורח להשפיע על הנשיאים ולפגום במידת נשיא אם הוא לא היה נשיא, איך הצליח להשפיע עליהם? מדוע הסכימו ה. 
לעשות את נסיון המחתות אם ידעו שאהרון הכהן הוא הנבחר? מדוע לא נשלחו הנשיאים לבדוק את ארץ ישראל ונשלחו אחרים 

 ?ם כי הם צדיקיםבמקומם יתכן והם לא היו חוטאי

 ?איך יכלו דואג האדומי ואחיתופל לחלוק על דוד אם שמואל הנביא משח אותו והיה איתו לאורך הדרךו. 

 תודה רבה יישר כח

 :תשובה
וכל דבר שהאדם עושהו עיקר ומסביבו נחוג כל חייו, ”. בטניהם אלהיהם“א. לשון החובות הלבבות (שער הפרישות, פרק ב) עושים 

 .בדקותזהו אלוהות 

ב. כי היה צריך לחפש אמת ומשמעות לחיים, ואם היה מחפש בכוונה ישרה היה מוצא. לכל אדם יש בת קול פנימית שתובעת ממנו 
 .לחפש יותר אמת ויותר משמעות, והוא התכחש לה כי רצה בהנאה ועצלות

 .יושלם ג. להסביר לו באופן כללי את משמעות הענין, ואת הצורך בכך, ואת עומק החסר אם לא

י קארו (שם, פרק כ, פסוק יב). ”ד. שאלה זו כבר שאלו הראשונים. עיין אבן עזרא (במדבר, כ, ח). ועיין רבינו בחיי (שם). ופירוש מהר
 ).יג-ם (שם, פסוק ח, ופסוק יג). ואברבנאל (שם, פסוק א”ומלבי

 .ל”ש האריז”היו ניצוץ של השבטים, כמה. כי בא מכח זרעו שמואל. כי סברו שמשה בדה מלבו, כן אמר קרח. המרגלים 

 .של נפשו, וזה היו לעומת זה של דוד” זה לעומת זה“ו. כל אדם יש לו 

 על אחרים לדעת פרטים אישיים

 :שאלה 
דות, ומעשה שאני על ידי שמוסרים להם שם ותאריך לידה והם אומרים גם עתי יש אנשים שיכולים לדעת על אחרים פרטים אישיים

ומה יוולד, וכמו שאמר כך היה, והשאלה מהיכן הם שואבים  על רב שהיה עונה ברדיו, ואמר לאשה כמה יוולדו לה מכיר באופן אישי
 .יישר כח .את הידע הזה? נראה שלא בהכרח הם אנשים גדולים
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 :תשובה

 .שהמי שאינו מחובר בקדושה באופן פנימי, על דרך כלל יונק מקליפת נוגה שפעמים דבוקה לקדו

 גרושהשאלות מ

 :שאלה
לא יודעת  כ רצון ואני”עוד אין לי כ כשכרגע השתדלות ולפנות לארגון שידוכים? אני גרושה כמה חודשים ושואלת האם לעשות .1

 .מתי טוב לי לשמוע שידוכים

מה לומר  טפחת, אך בהדרגה,יש לי שאיפה לעבור למ. אה באירועים, אני כרגע עם מטפחת ביום חול ופלגבי כיסוי ראש .2
 תודה. איך לבוא בפגישות? בשידוכים?

 :תשובה
 .א. כדאי להמתין עד שיהא ישוב דעת ובירור עדין ונעים מה הכיוון

 . ב. את האמת. פעם כך ופעם כך

 שאלות מחתן לפני חתונה

 :שאלה
 בלחץ גדול בקושי נפשי רוחני וגשמי ענק. לחתונה הכנהה. עברתי את כל התקופה של 1

 ונכשלתי במחשבות פסולות ושליליות. .אינני רוצה כללולעיתים  ,. שלעיתים אני רוצה מאודשונות על זיווגיוגם במחשבות 

 ברגשי אשמה על כך שכל התקופה הזאת עברה בסיוט והיא בעצם היסודות לבניין הבית. ברגשות מעורבביםהינה לחתונה  הגישה

 מה אני יעשה?

שבגלל שזה ר"ה לרוחניות  יראתיולא הצלחתי להתגבר עליהם.  בכלל את זיווגי. כל חג שבועות היה לי מחשבות שאני לא רוצה 2
 כל השנה.עם זיווגי ככה יהיה לי 

 כי איך שהתנהגתי בר"ה שהיה ככה בדיוק אני כל השנה!

 ובלילה של החתונה. ביום החופה. . איזו הכנה רוחנית אחרונה אפשר לעשות לפני החתונה.3

 (מדובר על חתן ירא"ש בן תורה אמיתי מהישיבות הטובות בארץ. וכלה ירא"ש בוגרת סמינר )

 אשמח לתשובה מפורטת. תודה.

 :התשוב
 ! בזיווגךאת המעלות הטובות שיש לרשום דף ויש ליקח א. 

 על מעלות אלו מידי פעם, ובכל פעם שעולה מחשבות שליליות. ולחזור

 ב. אין לחוש לכך!

את המעלות, ולהתחבר בעיקר אליהם, ולהפנים שנצרך אורך רוח רחב  בזיווגיג. להחליט שהכל תלוי בי אם אעבוד על עצמי למצוא 
 וארוך להכיל נפש שונה יחד עמי בבית. 
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 "התמודדות". –אמצא חסרונות או אתקל בקשיים, כי זה חלק ממערכת נישואין ולהכין את עצמי נפשית שלא להתפעל אם 

 - המבט של הכל שמח והכל טוב והכל זורם והכל מושלם הוא

 "דמיון"

 החיים הם "אתגר". פעמים נעים קל ושמח, ופעמים פחות!

שלי, תדע לך שהשנה הראשונה היא , הגאון ר' אברהם סטפנסקי זצ"ל בתוך ימי השבע ברכות שבה למדתי אמר לי ראש הישיבה
 - פעמים הקשה ביותר, כי אז מתחילים להכיר אופי שונה, ונצרך לעמול להתחבר לשונה

 "בשמחה"

כן למעשה, בע"ה הזיווג יעלה יפה, ומתוך עבודה עצמית נכונה תבנו יחד בית נאמן בישראל, מלא שמחה  ייעשהאם זה יהיה המבט, ו
 ונועם! ועבודת השם נכונה, מתוך אושר

 

 
 USA 718.521.5231 | 073.295.1245ישראל  "הלשון קול"ב מופיעים א"שליט הרב מורנו שיעורי

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

  0529-548-03או בפקס:  rav@bilvavi.net :שאלות לשליחת הכתובת
שזמין תמיד, או את נא לציין מספר פקס [בשליחת שאלה בפקס, במספר הפקס שאליו תוחזר התשובה, 

 052.763.8588לנייד  לפנות ניתן "אבנה משכן בנושאי "בלבבי לברוריםהקולי של הפקס]-מספר התא
 info@bilvavi.net :ל"לדוא או

 שיעורים שבועי
 אנציקלופדיה עבודת ה'

 בדיוק 20:30יום ג'  -ירושלים 
 ישיבה ראשית חכמה

 הר חוצבים 8רח' בן ציון אטון 
 052.765.1571לפרטים 

 

 אנציקלופדיה מחשבה
 20:30חולון יום ד' 

 משפ' אליאס 
 4רח' קדמן 

 050.418.0306לפרטים 
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