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 השתדלות
 :שאלה

 ד”בס
 א”כבוד הרב שליט

 ?כיצד אדם יכול לשער מהי ההשתדלות המספקת ו/או הנדרשת בכל מקרה ומצב -’ו לומדים כעת את בלבבי דנא

 בתודה וברכה

 :תשובה
אם אחר שעמל באמונה עדיין אינו רגוע, נצרך להוסיף בהשתדלות באופן שאחר ההשתדלות יאמץ לבבו באמונה וירגע. 

לעולם אחר השיעור שמשתדל נצרך שלא יהיה רגוע בהשתדלותו, כי אם רגוע מצד ההשתדלות כשלעצמה זהו חסרון כי 
י האמונה נרגע. ואם עדיין אינו ”אמונה. ולכך נצרך ששיעור ההשתדלות יהא באופן שאחר השתדלותו אינו רגוע, ורק ע

 !י אמונה”רוגע אלא על באופן שאינו יושלם ה”רגוע נצרך להוסיף בהשתדלות, אולם כנ

 חיסון למחלימים
 :שאלה

 שלום לכבוד הרב
 .ימים במצב לא קל 4חודשים והייתי מאושפז  9חליתי בקורונה לפני 

 ".לחזור לעצמי“ה הבראתי ולקח לי כמה חודשים ”ב
שלי מאוזן אני סוכרתי ולכן נחשב בקבוצת סיכון, אך בשלושת החודשים האחרונים לאחר דיאטה קפדנית מאוד, הסוכר 

 .ה”ב
ה הקפדתי מאוד על כל הנחיות הבריאות וההשתדלות ”י שחליתי למרות האמונה שלי בקבאודה על האמת שלפנ

בידיי שמים וההשתדלות לא מועילה  לגמריהמקסימאלית ובכל זאת זאת נדבקתי. אך כיום אני באמת מרגיש שהדבר 
 .ולא מורידה כלום

שהרופאים ממליצים במנת חיסון אחת, או שכבר איני צריך לזה ואם אני בוטח  שאלתי היא, האם אני צריך להתחסן כפי
 .בהשם אני פטור מכך

 .ישר כח על כל ההארות בעבודת השם

 :תשובה
 !אתה פטור מכך’ אם אתה בוטח בה

 רגיש להערות של עמים אחרים
 :שאלה

 ,שלום להרב
 .בעיון, ונחשף בפני עולם חדש לגמרי של תורהנפתח לי כוחי ללמוד ’ דרך ספרי הרב אני מרגיש שברוך ה

עם זאת, הטבע שלי הוא להיות קצת רגיש. לפני שהתחלתי ללמוד בעיון הצלחתי לדבר עם מישהו ולבדוק איתם. עם זאת, 
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עכשיו, כשהתחלתי ללמוד בעיון, אני מוצא את עצמי נהיה הרבה יותר רגיש ונפגע מאוד מהערות העמים. בנוסף, לפני 

נרל היה טוב מאוד לדבר עם ’ללמוד בעיון הייתי אדם מצחיק מאוד ותמיד הייתה לי בדיחה טובה או שבג שהתחלתי
יחות מהירות והחברות שלי כתוצאה מכך אינן חזקות דאנשים. עכשיו אני מרגיש שאני לא מסוגל להמציא דברים לומר ב

 .כמו פעם
שיחות אמיתיות והן שטחיות מאוד מלאות בדיחות בעיקר אמנם אני יודע שהשיחות שקיימתי עכשיו עם חברותיי אינן 

 .(והלוואי שאמצא חברים חדשים), אך בשלב זה בחיי אי אפשר למצוא חברים חדשים ואני מוקף באנשים האלה בכל עת
הבעיה הזו גורמת לי לחוסר איזון רב בנשמתי ובאותה עת שולחת אותי לדיכאון מכיוון שלמעשה זו המשאלה הגדולה 

שלי לחיות חיים פנימיים מלאים במשמעות ובתורה, אבל מצד שני זה גורם לי לדיכאון גדול שלא להיות מסוגל  ביותר
 .להתחבר לאנשים סביבי וכשאני מרגיש כך כלפי אנשים אחרים זה בדרך כלל שולח אותי לדיכאון

ך שאני מחובר לחברים שלי שאינם האם הרב יכול בבקשה להסביר לי מה קורה בתוכי ואיך אוכל לחיות חיים פנימיים תו
 ?חיים חיים פנימיים

כמו כן, אם הרב יכול להסביר לי מדוע פתאום התחלתי להיות כה רגיש להערות של עמים אחרים וכיצד אוכל לשנות 
 ?זאת

 !! תודה מעומק ליבי לרב על כל ההדרכה

 :תשובה
ר, שיש בו רצינות וכובד ראש, והוא היפך קלות ד הלימוד בעיון, כן אתה נכנס לעולם פנימי יות”ככל שנפתח לך בס

 '.הדעת, שמקלות זו נובעת צורת חיים של בדיחות לרוב וכד

תנסה לומר להם בתחילה דבר בדיחה אולם שיש בה עומק, שיש בה חשיבה, שיש בה מימד שנון, וזהו איזון בין העומק 
 !הפנימי לעולם של קלות של בדיחות. וזהו שלב ראשון בתהליך

 רגיותמאל
 :שאלה

 ,שלום להרב
במשך שנים רבות אני סובל מאלרגיות, ויש לי ליחה מתמדת באף שמאוד מפריעה הישוב הדעת שלי. האם הרב יכול 

 ?, ואיך אוכל לנסות לרפא את עצמיותבפינימי בבקשה להסביר לי מאיפה מחלה זו נובעת
 .תודה לרב מראש

 :תשובה
מחלחל, זורם. כאשר נעשה קרישות ועביות בלחות נעשה ליחה. הקרישות על דרך כלל נובעת ”, לח“באופן כללי דבר 

 .מחסימה מסוימת בזרימה, הגופנית ושורשה בנפשית

ונצרך ”, רוח”נצרך בירור בנפשך אילו נקודות זורמות, ואילו חסומות. כפי הנראה זוהי חסימה בסבלנות, בארך אפיים, ב
י תנועת רוח מאוזנת. יסוד העפר הוא שורש החסימה, ולכך פעמים אתה נוטה לדיכאון שאינו מאוזו כראוי, ”חה עלפות

 .שהוא שורש הליחה
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 יסוד עפר
 :שאלה

 .שלום כבוד הרב, אמר לי תלמיד של הרב שהיסוד הראשון שלי הוא עפר, והשני אש

 ?מה זה אומר עלי

 :תשובה
ע דאש, ואילו ”ע דעפר, וכן איזה חלק באש מתוך ארמ”זהו בירור ראשוני, מעתה נצרך לברר איזה חלק בעפר מתוך ארמ

 !תולדות יש לכך בנפש

 אינטרנט, הידברות
 :שאלה

 .שלום כבוד הרב

 ?למה השימוש באינטרנט הוא אסורא. 
  ?מה הנזק לנפש

 ?אסור אף לא לצורך’ וכו ”נטפרי“האם גם שימוש באינטרנט מסונן מאוד כמו ב. 
 א”ואיך הדברים מסתדרים עם זה שרוב מוחלט של גדולי ישראל תומכים ומעודדים את הרב זמיר כהן שליטג. 

 ?על ארגון הידברות
 .ל הוא זה שפסק כן לראשונה בכנס הידברות שנערך בנוכחותו”והרב עובדיה זצ

 ?עיקרמבחינת הרב, אסור להשתמש באינטרנט בשום אופן כלל וד. 
 ..?מה עם הוצאת מתכונים הורדת סרטוני חיזוק להראות לילדיםה. 
 ?האם יש בעיה שילד יצפה במסך בתוכן מסויים (חינוכי ומוסרי ותורני כמובן) גם בלי אינטרנטו. 
 ’מיילים, מילוי טפסים לביטוח לאומי וכו -איך מסתדרים בלי אינטרנט? היום כל דבר כמעט זה אינטרנטז. 

 !תודה

 :ובהתש
 !שבו נתבארו בהרחבה תשובות לשאלות אלו ”וחי לעולם “נא לעיין בקונטרס שיצא עתה לאור

 

https://bilvavi.net/files/%D7%91%D7%9C%D7%91%D7%91%D7%99.%D7%A9%D7%95''%D7%AA.%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90.%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94.pdf
https://bilvavi.net/files/%D7%91%D7%9C%D7%91%D7%91%D7%99.%D7%A9%D7%95''%D7%AA.%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90.%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94.pdf
https://bilvavi.net/files/%D7%91%D7%9C%D7%91%D7%91%D7%99.%D7%A9%D7%95''%D7%AA.%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90.%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94.pdf
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 ?המודעות העצמית מהי והיכן
 :שאלה

 !שלום רב לרבינו היקר

ם בפנימיות ואם ניתן אז אף בחלקי הגוף. גבעניין המודעות העצמית של האדם, מהי והיכן משכנה מה מהותה? גם בפשט ו
 ?כמו כן מהי מעמדה בהשתלשלותה העולמות

 –קודם לנסות לענות בעצמנו, אומר מה שידוע לי בקצרה: המודעות העצמית מקומה ברוח  מכיוון שהרב דורש מאיתנו
 .היא זו שעושה את הבחירות בחיים

 :תשובה
שטחית, והיא ככל ידיעה שכלית שהאדם יודע בשכלו. ויש מודעות פנימית יותר, הכרת הלב, והיא  –יש מודעות חיצונית 

 .המודעות חזקה יותר מתוכוהכרה שמשלכת ידיעה עם הרגשה ויחדיו 

אולם כל זה אין עיקר המודעות, ועיקרה התבוננות שהאדם רואה את עצמו מבחוץ כמשקיף על זולתו, כן רואה את עצמו. 
מקיף דחיה, שאורו נכנס ויוצא, בסוד אור חוזר כנודע. כן מכיר את עצמו ”, מקיפים“ועיקר מודעות זו היא מדרגת 
 .המבפנים ומבחוץ, וחוזר חליל

 ?אוהב אותי’ ה
 :שאלה

 ,שלום כבוד הרב
אבל עדיין קשה לי להבין  ,”יוכיח’, את אשר יאהב ה”שולח לו ייסורים זה לטובה, ו’ א. אני יודעת שגם אם אדם סובל, וה

עשה שדרך האהבה שלו אלינו ’ כ הרבה ייסורים וקשיים, למה ה”אוהב אותי אם יש לי כ’ איך זה שה -בשכל ולעכל
מייסר אותי ’ פשוט שונא אותי. אני רוצה להרגיש שגם אם ה’ שהוא מייסר אותי? אני מרגישה לפעמים שהתתבטא בזה 

 ?הוא אוהב אותי, ולעבוד אותו גם מאהבה איך עושים את זה
 ?ב. האם הדבר הזה שאני חשה הוא מצוי בחברה או שאני מוזרה בעניין זה

 :תשובה
כ ”נתן לכם, לחשוב כן ולומר בפה, ואח’ יש לכם בחיים, ולהתבונן שהכדאי לשבת ולכתוב את כל הנקודות הטובות ש

 .ה על כל פרט”להודות לקב

מכאן ואילך זהו אמונה ולא הבנה איך הכל לטובה, חלק רואים ומבינים וחלק לא. ובשביל לעכל שזהו לטובה לא מספיק 
 !להבין בשכל, נצרך לחזק ולהפנים את האמונה שהכל לטובה

 נותן והכסף של הדתותכסף שהכולל 
 :שאלה

שלום לכבוד הרב תודה רבה על תשובתו של הרב רציתי לשאול באופן פרטני יותר ולמרות שאין דרכו של הרב לרדת 
 לפרטים אשמח אם הרב יוכל לענות
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כ הכסף של הדתות המגיע ”הכסף שהכולל נותן ואח’ בכולל שאני לומד צורת חלוקת המילגות היא בשתי פעמים א

 .ה נפרדת ומצד כך לכאורה אסור לקחת את הדתותמעמות

אבל מאידך הסכום של ראש הכולל הוא להגיע למלגה קבוע כך שאם תשלום הדתות משתנה הראש כולל משנה את 
 .המלגה ומוסיף ומוריד בכדי להגיע לסכום קבוע ומצד כך לכאורה יותר קל לקחת את הדתות

 .כוח גדול אשמח אם הרב יוכל להנחותי בדרך הישרה יישר

 :תשובה
 !!!אם לא תקח רק תרוויח

 שם האדם
 :שאלה

איך יכול להיות ששם של אדם מורה על מהותו אם יש שני אנשים עם אותו שם ששונים לגמרי זה מזה ,וגם אם נגיד שיש 
 ? מכנה משותף דק ביניהם ,וכי כל אלה שקוראים להם ראובן למשל יש משהו שמחבר ביניהם

 :תשובה
ה ”ה –א ”ה’, ויש אותיות שיש להם כמה אופני מילוי, כגון אות ה’, ת וכד”בי –ף ”האותיות בנויות באופן של מילוי, כגון אל

י. ובאופן זה השינוי, לא באותיות הפשוטות אלא במילוי, וכל אחד המהות שלו לפי המילוי. והיינו שיש מילוי עד אין ”ה –
 .קץ, ולכך ריבוי השינויים

 שהכוח הקדו
 :שאלה

 .שלום וברכה

ועושה איזו מצווה, אזי שפע וכוח הקדושה נכנס תחת ’ טמא’ קלי’ ל שנשמה שבשל עוונותיה נכנסה תחת ג”י ז"הארידוע מ
 .’קלי’ ממשלת הג

נוגה או ’ נוגה, האם שפע וכוח הקדושה נכנס תחת קלי’ ועדיין תחת קלי ר”שאלתי, האם נשמה שעדיין מעורבת טו
 ? שאפשר שנכנס לקדושה, או רק לאחר שתצא הנשמה מנוגה אזי השפע יגיע לקדושה

 .תודה רבה

 :תשובה
ש ”נמצא תחת נוגה, בשעה שפועל שלא לשמה. וכאשר עושה פעולה לשמה מעלה את כל מה שעשה שלא לשמה. וכמ

ז ”רבותינו, שתפלה אחת בכוונה מעלה את אלו שקדמו לה בלא כוונה. והוא ההבחנה שמתוך שלא לשמה בא לשמה, ועי
 .הלשמה מעלה את השלא לשמה, כי השלא לשמה היה כלי והכנה ללשמה
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 הבחיר
 :שאלה
מבואר ’ שגופם אינם מושכם לחומריות. שאלתי היא בדרך ה’ מתנה אלקית’נ מבואר שיש כאלה שזכו ל”ם במו”ברמב

ל. (ואם תאמר שלגבי מי ”ם הנ”עם הרמב רשבהכרח המשיכה לטוב ולרע שוים הם וכאן זכות הבחירה. האם זה מסתד
ב הלא אינו דומה למי שהזכות בחירה שלו בין חטא ללא חטא ”שגופו אינו נמשך לחומריות יש לו בחירה לפום דרגתו, צ

 ').מעלות‘לבין 

 :תשובה
שלבים, מתחת ’ לכל אדם יש בחירה ויש את מדרגת הבחירה, כמו שהרחיב הרב דסלר בקונטרס הבחירה, שיש ג

נקודה הבחירה, נקודת הבחירה, ולמעלה מנקודת הבחירה. ואצל כל אדם נקודת הבחירה שונה. ולכך אצל בעלי ל
 .הבחירה בחלק זה, אלא בחירה בחלק אחר, כגון במידות” עיקר“ח) אין ”ג, פ”נ, ח”ם במו”(כלשון הרמב” החומר הנאות“

 גלגולי נשמות
 :שאלה

 .א"שלום לכבוד הרב שליט

כידוע לפני ביאתו של אדם לעולם בגלגול, יש מצב ששואלים אותו בגלל עברות שעשית בגלגול שלך אם בן אדם לחברו 
 .אם בן אדם למקום מגיע לך גהנום או לרדת בגלגול לתקן את מה שחטאת

לרדת בגלגול  ואז אומרים לו אתה צריך, לדוגמא: אדם היה עשיר בגלגול הקודם ובגלל היותו עשיר פגע וזלזל באנשים
לתקן בן אדם לחברו, ואז הוא בוכה ומתחנן שלא יורידו אותו עשיר כי הוא לא יעמוד בניסיון, ואז אומרים לו, לא חייב 

אתה לרדת עשיר כי חייבים את תשובת המשקל, והוא מתחנן ובוכה שלא ואז בודקים לו בזכיות, ומביאים לו זכות אבות 
 .קשתך תרד עני, ואחר כך בעולם הזה קשה לו עם המצב שלווכו, ואומרים לו טוב קיבלנו את ב

ה שיעשה אותו עשיר ובמקביל עובד על בין אדם לחברו, ולומד תורה ”אז השאלה היא אם אדם מבקש שוב מהקב
האם יש מצב שמזלו התהפך. וכנל לגבי ילדים נגיד שאין לו והוא מבקש עכשיו שיהיו לו. וכל עניין …. שמטהרת אותו וכו

 .אחר

השאלה בגדול, היא האם יש מצב שלמרות שנקבע לו בשמיים שירד, עשיר/עני, ילדים/ללא ילדים, אשה רעה ורוצה 
 ? האם יש אפשרות לשנות את מה שנקבע טרם ירד לכאן לטובה…..טובה, וכו

 :תשובה
 .ד פעמים, אולם אין שינוי לשורש”יש אפשרות! אולם עדיין תלוי בשורשו! יש שינוי לגזירת ב

 לימוד בחבורה
 :שאלה

 א"שלום כבוד הרב שליט

משניות כל שבוע ומסיימים כך את כל  21אנשים שלומדים כל אחד  200אני לומד בחבורה לימוד משניות, קבוצה של 
 .ס משניות כל שבוע”הש
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יות של שנה , עולה לי בזכו 120ס משניות לבדו כל אחד. כלומר אחרי ”האם זה עולה לכל אחד כאילו סיים את כל הש

 ? לימוד התורה שסיימתי את השס משניות כל שבוע
 .ל להצטרפות לחבורה של סיום הזוהר הקדוש בגריסא כל חודש”וכנ

 ? והאם זה מזכך את הנפש שלי ומטהר את נשמתי באותה עוצמה כאילו קראתי ולמדתי את המשניות, זוהר לבד

 .תודה רבה לכבוד הרב

 :תשובה
אלא של ”, זכויות“אינו חשוב כמו לומד ממש. כלל המבט צריך שיהא בעיקר לא על מהלך של אולם ”, כאילו“זהו בחינת 

 '.זיכוך וקרבת ה

 הנקה
 :שאלה

 ,שלום כבוד הרב
 .ד חודש”שאלתי את הרב על הנקה, והרב ענה לגבי זמן ההנקה, שעיקרו עד כ

ד ”ב) למשך כל כ”(כמו מחית פירות וכיורציתי לדעת האם הכוונה כאן היא להנקה מלאה בלי תוספת מזון מסויים כלל 
 ?החודשים

 ?או שכן אפשר לשלב בשלב מסויים גם מזון בייתי
 !תודה

 :תשובה
 .שילוב

 )כוונות בטבילת מקווה (גברים
 :שאלה

 ?שלום כבוד הרב, מה אני צריך לכוון לפני או בשעת הטבילה במקווה בערב שבת
 !תודה רבה

 :תשובה
ובשעת יציאה, כוונה שנעשה בריה חדשה. המקוה ’, לפני כן, וכן בתוך המים להסכים למות על קידוש ה תשובה אמיתית

סוד התשובה, כנודע. כאשר נמצא בתוך המים הוא בחינת מת, כיום שני של מעשה בראשית קודם שנעשה יבשה ואין 
ה חדשה, כאם המולדת מתוך רחמה, כן מת. וכאשר יוצא זהו ליד’ מקום לנפש חיה. ורמזו רבותינו, מים קרים גימט

 .כאשר נמצא בתוך המקוה הוא מעין רחם אמו, ויצאתו היא מעין לידה
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 של כל חודש םפסוקי 
 :שאלה

 א”שליט לכבוד הרב
בסדרה בראש חודש הסביר הרב את העבודה של כל חודש. האם הרב יכול בבקשה להסביר את הקשר בין הפסוק של 

 .כל חודש לעבודה של כל חודש

 ’ב צירופי שם ה”כנגד י –יב חודשים 

 ישמחו השמיים ותגל הארץ -שיחה -חודש ניסן
 יתהלל המתהלל השכל וידוע –התבוננות  –אייר  -חודש

 ידותיו ולצלע המשכן השנית –הילוך  –סיון  –חודש 
 וכל זה איננו שוה לי –ראיה  -תמוז
 הסכת ושמע ישראל היום –שמיע  –אב 

 תהיה לנו כי וצדקה –מעשה  –אלול 
 ויראו אותה שרי פרעה –מישוש  –תשרי 
 ודבש היום הזה יהוה –ריח  –חשון 
 וירא יושב הארץ הכנעני –שינה  –כסלו 
 ליהוה אתי ונרוממה שמו –כעס  –טבת 
 רנו והיה הואיהמר ימ –אכילה  –שבת 
 עירה ולשורקה בני אתונו –שחוק  –אדר 

 :תשובה
’ ל, ישמח ה”ש חז”ש בבריאת שמים וארץ, כמ”ר, מאמר, שיחה, ובו היה שמחה לפניו יתי דיבו”בו נברא העולם ע –ניסן 

 .במעשיו

”, ידע“שור, וזה מכח פגם ההתבוננות בבחינת ידע שור קונהו, ישראל לא  –מזל שור בו היה הפרצה, פגם העגל  –אייר 
 .אותי” השכל וידוע“והתיקון ”, התבונן“עמי לא 

כרגליים של הקרש, אולם זה אינו מהלך אלא קבוע במקומו, וזהו בחינת נענוע, הילוך באותו יתדות הקרשים הם  –סיון 
 .מקום. והשורש שהכל אצל מקומו של עולם, וזהו בחינת משכן ששורה בו שכינה

 .ונגרם שכל זה איננו שווה לי’, ז יש לו מנה רוצה מאתיים וכו”עין רואה ולב חומד, ועי –ראיה  –תמוז 

 .ש אליהו, בחלק”אם בקולו תשמעו, כמ” היום“בחינת שבו נולד משיח, וקאתי ”, היום“ושמע ישראל הסכת  –אב 

 .מעשה, ושורש מצוות מעשיות צדקה, כנודע, בחינת מלכות הנקראת מעשה, ונקראת צדקה –אלול 

 .ויחיו אותה שרי פרעה, וזה גורם לחוש המישוש להתגלות –מישוש  –תשרי 

א) אילו היה נותן בה דבש מעט לא היה כל העולם יכול לעמוד ”כריתות, ו, ע’ רושלמי (והובא בתוסאמרו בי –ריח  –חשון 
 .ש בבני יששכר”ק השלישי שיבנה בחודש חשון, כמ”ל ינתן דבש, וזהו בביהמ”בריחה. ולעת

ו אבל כבד זה ש ויאמר”שינה, יעקב אבינו לא מת, אלא מיתתו בבחינת שינה. ופסוק זה קאי על אבל יעקב כמ –כסלו 
 .למצרים, אבל אצל ישראל אין האבל כבד, כי אינו מוות אלא שינה
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ש המפרשים. ואזי נעשה ”שהוא יחד עמנו, כמ –אתי ’ עמנו. אולם תיקונו, לה’ וכאשר יש כעס כביכול אין ה –כעס  –טבת 

 .טבת לשון טוב, לשון הטבת הנרות

המרה, החלפה, ועיקר ההחלפה בשורש במקום לאכול מעץ החיים המירו ואכל מעץ הדעת, ובתיקון והיה הוא  –שבט 
 .ותמורתו קדדש, יתקדש אף עץ הדעת

 .י שם”פסוק זה נאמר על ריבוי היין, עיין רש –שחוק  –אדר 

 בכי
 :שאלה

בוכה משום סיבה שהיא. לא מצער ולא מכלום האם אדם שאמונתו שלימה אף פעם לא  -שלום כבוד הרב, רציתי לדעת
 .לא בוכה מכאב פיזי אפילו

 ?האם זה נכון שמי שבוכה מצער כלשהו הוא חסר אמונה? או שאמונתו לא שלימה

 .האם השאיפה היא להגיע למצב שלא בוכים מכלום

 תודה

 :תשובה
וכה מפני ששותף עם צער השכינה, וזה אין אדם שאמונתו שלימה. שלם יש רק אחד. ולכך בהכרח בוכה. ויתר על כן, ב

 .אינו חסרון אמונה

 ערב רב
 :שאלה

 .שלום לכבוד הרב

ערב רב. ולכך עיקר בירורם הוא ’ ל שדעת, גימ”ולכך עיקר בירור הערב רב הוא בעסק התורה, שהרי כתבו בשם האריז"
 .בדעת, לברר כל סוגיא באר היטב. והוא הוא עיקר בירור הערב רב

” עצם“ז לגלות ברור זה אף בעולם המעשה, נצרך הארת מסירות נפש, שבוקעת עם ”מ לבררם בשורש ועי”אולם ע
ללא עירבוב. והעושה כן דבק בהארת משיח שבעולם, ובהארת משיח שבנפש ”, טהורה היא“הנשמה, שעליה נאמר 

 ".ונעשה חלק מבירורי הערב רב שזו עיקר עבודת הדור האחרון

 ”הפגיע” “סדק“רי הרב שמי שזכה להגיע לנשמה במידת האם יוצא מדב

 ? גורם עבודת הברור בערב רב ? וקירוב הגאולה

 :תשובה
 .כן, באופן חלקי, כן
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 בכוחות הנפש תיפקודי למידה
 :שאלה

 א”ר הרב שליט”שלום וברכה לכבוד מו

 בזמן הלימוד אנו מפעילים כל מיני תפקודי למידה.

 וברצוני לבקש מהרב, אם הרב בטובו יכול לברר לי היכן אותם תיפקודים מושרשים בכוחות הנפש.

 הבנה.

 של נתונים ופרטים. פעולה של שימת לב,עירנות.-קליטה

 להרכיב אותו) לקשר בין הנתונים כדי ליצור תמונת מציאות שלימה. (אחרי שאספתי את כל חלקי הפאזל,-חיבור

 יש כאן מים) ולכן המציאות (כגון נשבר הכד הסבר מקובל על-הגיון

 העלאת השערות. (למה הבן אדם סוחב כד? אולי)-הסתברות

 הכד. שמים זה תקלה) הבנת מהות העניין (כגון נשבר -הבנת הרעיון

 יכולת להשליך על מציאות אחרת (המסר) (כגון בננה במקום כד מים)-הפשטה

 לחקור אותם) חשיבה. (אחרי שברור לי הנתונים אני מתחיל

 העלאת שאלות-גירוי פנימי

 למה כל פרט נצרך-פירוק והרכבה

 …דומה ושונה ביחס ל-השוואה וחילוקים

 מציאת הכלל והפרט

 אבחנה בין: עיקר לטפל. רעיון והגיון (מה ולמה)

 סיבה ותוצאה

 אחרי שמונח לפניו כל החומר.” שופט“כמו  -שיפוט

  הסקת מסקנות

  תפיסה.

 ת הפרטיםרשימ-ארגון הידע

 תהליך) משיכת רצף (השתלשלות,

 לקשר לנושא המרכזי בסוגיא-חיבור לנקודה המרכזית

 לשליפה נתונים אחסון -זיכרון לטווח קצר

 שימוש במידע-פעיל זיכרון

 הבנת הנקרא.



 תשפ"א דברים שו"ת פרשת יא

 
 בחורים שיש להם קושי עם לימוד מתוך הכתב,אולם בלימוד בעל פה הם מצוינים. -היכרות עם שפת הגמרא

 להפיק את המסר מתוך המילים-משמעותהבנת 

 ארגון ופיסוק משפטים-בניית משפטים

 להבין מה שאינו נאמר במפורש -פענוח

 ניתוח ודיוק הכתוב -חשיבה

 ל בלימוד גמרא.”וכן מה הסדר הנכון בנ

ל ”לפתחת ולהרחיב יותר (כנ  ד”הקשבתי לשיעורים הנפלאים של הרב על דרכי לימוד הגמרא, ואני מנסה בס
 )12816 אלהבש

 תודה רבה לרב עד בלי די.

 :תשובה 
יש שבא  –בינה שבחכמה זו, וזו חכמה דקטנות. שימת לב  –חכמה מה שקיבל מרבו. ופרטים  –קליטה של נתונים : הבנה

יש שכל בכח, והעבודה להוציא לפועל. וכאשר יוצא לפועל ישנה ”, שכל הפועל“ –מרצון, ויש שבא ממח ממוקד. ערנות 
 .ופעמים זו ערנות של חכמה, ופעמים של סקרנותערנות. 

בחינת סיבה ומסובב, ומציאת  –בינה שבחכמה. הגיון  –לקשר בין הנתונים כדי ליצור תמונת מציאות שלמה  –חיבור 
 .דעת –השורש והתולדה 

 .אור חוזר של המוחין, שמשם יוצאים שערות ראשו של אדם, לשון השערה –העלאת השערות  –הסתברות 

 .שכל עיוני, דברי, מעשי’, שכל מעשי. כידוע השכל נחלק לג –הבנת מהות הענין  –הבנת הרעיון 

 .בינה, מבין דבר מתוך דבר –יכולת להשליך על מציאות אחרת  –הפשטה 

למה כל פרט נצרך. חיבור  –עולם המידות, או מידות בפועל או מידות שכליות. פירוק והרכבה  –גירוי פנימי : חשיבה
כלל חכמה,  –דעת המבדלת והמחברת. מציאות הכלל והפרט  –ה ובינה. השוואה וחילוקים דומה ושונה ביחס ל חכמ

 –ל הגיון. שיפוט ”דעת, כח הולדה, כנ –דעת המכרעת. סיבה ותוצאה  –בינה פרט. אבחנה בין עיקר וטפל, רעיון והגיון 
כ נכנס פנימה וחוזר חלילה, אור חיה. הסקת ”וץ, ואחמבט מקיף מבח –כמו שופט אחרי שמונח לפניו כל החומר. עין 

 .תכלית, כח מעשה שבנפש, הן מעשה שכלי, והן מעשה בפועל –מסקנות 

לקשר  –דעת המחברת. חיבור לנקודה המרכזית  –בינה שבחכמה. משיכת רצף  –רשימת הפרטים  –ארגון הידע : תפיסה
 –כח הזוכר, חכמה. זיכרון פעיל  –וח קצר, אחסון נתונים לשליפה יסוד, התקשרות. זיכרון לטו –הנושא המרכזי בסוגיא 

 .בינה –שימוש במידע 

שכל הדברי.  –ראיה. הבנת משמעות, להפיק את המסר מתוך המילים  –חכמה  –היכרות עם שפת הגמרא : הבנת הנקרא
בינה, מבין דבר מתוך  –מפורש בינה שבחכמה. פענוח, להבין מה שאינו נאמר ב –בניית משפטים, ארגון ופיסוק משפטים 

 .כח הגבול שבנפש –דעת המתהפכת, דיוק  –ניתוח  –דבר. חשיבה, ניתוח ודיוק הכתוב 

 .ה”הדברים ארוכים ונכתבו בקצרה ותמצית, ועוד חזון למועד אי
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 צורה הפנימי
 :שאלה

 .א שהנחה אותי לחיי האמת”למען האמת אני לא יכול להודות לרב שליט

 .כמה פעמים את הנושא של ראייה רוחנית אני התלמיד ששאל
 .שנים 15א קרוב ל ”א להתמקד יותר בקשר פנימי. אני לומד את ספרי הרב שליט”לקחתי את עצת הרב שליט

אני כבר לא יכול להתעלם מהתחושות שיש לי לפעמים, ואני אפילו לא בטוח מה אני שואל, אולי אני רק צריך מישהו 
 .א יבין”ה שזו שאלה ארוכה, כי אם אלה רגשות אמיתיים, הרב שליטשמבין אותי. אני מבקש מחיל

לפעמים החיבור הפנימי כל כך חזק, שמתרחשת בתוכי צורה כלשהי, צורה מקום חיים, צורות קלות של צבעים ופסים 
א של קיום ומציאות. הצורה מאוד לא ברורה, אי אפשר לתאר אותה, אבל בהחלט שם. היא לא רק במוחי, למעשה הי

א! אי אפשר להסביר את זה! זה בא עם תחושה של שום דבר לרצות, ”מורגשת בעיקר בכל גופי, וקצת במוחי. רבי שליט
רק להיות שם כמו שהוא. כשאני מרגיש את הקשר הזה וחוש בצורה זו, ניתן להרגיש את השם ללא חישובים כלל. יש כל 

דבר אחר. רק כדי להיות חי וליהנות ממציאות הבורא  כך הרבה שמחה, כל כך הרבה מטרה, כל כך מעט רצון לכל
 .ועולמו

א) ולא הלכתי לחפש את זה, כיוון שעבדתי על עולמי ”לא קראתי את זה בשום מקום (למעט מעבר בספרי הרב שליט
ת השנים האלה, לאט לאט נוכחתי לזה. פתאום יום אחד, זה הפך להיות אמיתי ואני לא יכול להכחיש א 15הפנימי במשך 

 ?זה יותר. אני רוצה לצעוק את זה מהגגות, שזה כל החיים!!, אבל מי יקשיב

כמו שאמרתי קודם, אני אפילו לא בטוח מה השאלה שלי, אני יודע שמה שאני מרגיש אמיתי ונכון ואין לי למי לבקש 
גיש בי? מה הצורה הזה א, אולי להדריך אותי בכמה מילים, במיוחד בנוגע לצורה זו שאני מר”זאת. האם יכול הרב שליט

 !? שמלא בכל כך הרבה חיים, מציאות, ותכלית

 .א”תודה לרב שליט

 :תשובה
עפר מן  –” חומר”כי האדם מורכב מ”, צורה“הוא ” צלם”אלקים עשה את האדם. ואמרו רבותינו, ש  ”צלם”כתיב, ב

 .”צורה“נשמה אלוקית. וכאשר האדם חש את נשמתו הוא חש  –” צורה”האדמה, ומ

 ה בענין השגהשאל
 :שאלה

 שלום כבוד הרב

במשך שנים רבות והתמודדתי עם הרצון המנוגד שיש לי בעבודת השם. מצד אחד אני מבין שההיבט החשוב ביותר הוא 
 ..בצד השני יש רצון חזק להשיג מדריגות ברוח הקודש וכו לשרת את האל בפשטות ובתמימות ולא לבקש גדולות. 

 ?רוח הקודש ? האם עלי להיות עסוק בזה אם יש דרך היום להשיג באמת

 .תודה
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 :תשובה

שמתוך שלא לשמה בא לשמה. והרי שיש שני חלקים ” שלא לשמה“ל לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות ”אמרו חז
לשמה הראוי לו, ופעמים הוא עושר וכבוד,  מהו השלא בירור בעבודה. א. לשמה. ב. שלא לשמה. ונצרך אצל כל אחד

אולם נצרך שיהיו שילוב שלא לשמה עם הלשמה, מאוזן כראוי. ובירור ’. ופעמים רצון להשגת מדרגות כרוח הקודש וכד
 .מדויק מהו השלא לשמה הראוי לו

 .דיקיםדרכי ההשגה שליקט הדרכים איך להשיג רוח הקודש שגם כהיום מושג לצ בטוב ירושלים עיין בספר

 הדרכה בדור פרוץ זה
 :שאלה

 א, המאלפנו בינה, ודבריו נשמעים.”כבוד מורנו הרב שליט

’, בדור פרוץ זה, על מנת שיאכל בהיתר וכו“הנה בתשובה הקודמת בענין ההדרכות לחתנים במצוות עונה, כתב לנו הרב: 
שהדבר יצר אצלנו בלבול במידת מה, וכביכול ובאמת ”, שינו גישה בכל נושאים אלו, פעמים שינוי נכון ופעמים הפכו!

 נשמטה הקרקע מתחת רגלנו.

א. כי מה נעשה מעתה עם ההדרכות שקבלנו, האם מעתה כל הוראה והדרכה ששמענו בעניינים אלו יש לנו לחשוש אולי 
 ו?!במה שקבלנו בעניינים אלו, מה נכון ומה הפכ’ בורר‘זוהי הוראה הפך האמת, וכיצד נוכל לעשות מלאכת 

אייזיק ’ האם הרב מכיר את כתבי ר  ב. האם יש איזה ספר שהרב יכול להפנות אותנו לקבל מבט אמת על עניינים אלו?
 י סלבודקה, שהאריך בזה בכתביו, אולי שם נוכל למצוא מזור למכתינו?”ל ר”שר זצ

 ין אנו יכולין להיותא“י: ”ופירש רש’. וגו” אל מקדש ה' כל הקרב הקרב“קרח, שנאמר ’ ש בפ”ג. נזכרנו במ
 האמנם כן הוא?”, זהירין בכך

האברכים דפה שרעייתו מכסה ראשה במטפחת כדרך הצנועות, לבו נוקפו לומר שמוטב ’ הנה א”, דור פרוץ זה“ד. ואגב 
י שתלך גם היא בפאה נכרית, כי בדור פרוץ זה איך תציל אותו מן החטא ”לו שתתייפה גם היא כחברותיה ואחיותיה ע

ב ”ת קריה, ומה לו להיות צדיק יותר מכל שכניו הצדיקים, ומכל רבותיו שלמדוהו תורה, יהא חלקו עמהם לעוהבחוצו
ושאלתו בפיו האם יש צדק … לטוב ולמוטב, ומרגיש בעצמו כחסיד שוטה שרואה עצמו טובע בנהר מפני חסידותו

ר על לב רעייתו שלא תשב בין העומדים, ולא בהרגשותיו? והאם בדור פרוץ זה נכון לו לשנות כדי שיאכל בהיתר, וידב
 תצדק הרבה?

ל נוגעים בבסיס חייו של כל אברך, צעיר כמבוגר, אנא יורנו את הדרך נלך בה ואת המעשה אשר נעשה. ”הדברים הנ
 ה. בתודה גדולה עד מאוד.”ושכמ

 תשובה:
 א. כדאי לברר את השורשים בירור מדויק! טעות בענף קלה יותר.

לקבל קונטרס שיש בו הדרכה לחתנים ויש בו הרבה נקודות ’ ב. אפשר באופן חלקי. אפשר לפנות לרב קלרמן מפונביז
 נכונות.

ולכך אי אפשר לתת כלליים ”, לפי מדרגתו“על כל אחד לנהוג ”, והייתם קדושים“ג. כל דבר שאינו אסור, והוא בכלל 
צמו כיצד הראוי לו לנהוג, וכן הכרת נפש מחברתו. וכן, לא כל העיתים מדויקים לכולם, ונצרך שיקול הדעת עדין והכרת ע

 שוות.
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ד. כל דבר שמשקיט יצרו ואינו אסור מן הדין, וכן אינו מכשיל אחרים, נצרך שיקול דעת עדין בכל מקרה לגופו. אולם יש 

 הפאות, אסורים מן הדין. ככל שרוב לידע

 בענין בלק
 :שאלה

 ?ליתרוא) כיצד בלק היה קרוב 

 ?ב) כיצד ציפור היה קרוב ליתרו

 ?ג) האם בלק היה קרוב ליתרו או לבלק

 ?ד) ואם כן היה קרוב להם, היאך

 :תשובה
 .ק תחילת פרשת בלק, וכן בהמשך”א. כן, כן כתוב בזוה

 .ק, כח של ציפור שמגדת עתידות”ב. היה זקנו. כתוב שם בזוה

 .שדעת מלשון שבירהש רבותינו ”ג. כח של כעס, דעת של שבירה, כמ

 !ד. לא

 וצורת חיים ,מכשיר חכם, השתדלות
 :שאלה

תורה של הרב עשה בעבורי ומה שהם ממשיכים  א. ראשית ועל כולנה, תודה להרב על מה שהדברי”לכבוד הרב שליט
לעשות בעבורי, שהוא לאין ערוך. יכול אני לדבר עוד ועוד על זה באופן אינסופי אבל אין זה המקום לזה. אני ידוע שהרב 

י תורתו. תודה להרב!! ואלו הם ”א בביתו רק שרצוני להודיע להרב שהרב הציל את חיי ממש, ע”אינו פוגש עם בנ
 .ליהשאלות ש

א) בענין השתדלות. מעולם פעלתי מאד בעבודה שלי כדי לפרנס היטב את ביתי. זהו פרנסה מאד טובה בעיני אלו, )
ה אין לי תלונות בחיים. העסק שלי נתגדל ”פ יש לי את מה שאני צריך וב”כ טובה בעינים של אחרים. עכ”ופרנסה שאינו כ

לי עוד ועוד אינטריס להתבודדות, תפילה ולימוד. אני אוחז עכשיו כבר ה וכן הדבר בבנין הפנימיות שלי, יש ”עוד ועוד ב
פ במצבי הפרטי. אני נמצא ”ה אני במצב שיפור, יום אחר יום, עכ”ח חודשים להתרפא מהתמכרות מכהל וסמים, וב”י

בצנעה חברה של אלו שנמצאים ברפואה ”, אלכוהוליסים אנונימית“ת ”(ר” אי-אי“בתהליך ריפוי מהתמכרות שנקרא 
י לימוד ותפילה. סדר ”ה ע”ואני צריך למלאות את עצמי עם פנימיות, רוחניות וחיבור להקב’), מהתמכרות לכהל וכדו

קנין “כ אני לומד ”כ אני מתפלל ואח”נורמלי של חיי יום יום שלי הוא שאני קם מוקדם ואז אני מאמץ את גופי, אח
רים. אני לומד ברוב לילות עם חברותות, וברוב הזמן אני לומד ואני עובד במלאכה מתשע בבוקר עד חמש בצה”, מסכת

ה יש לי ארבע ילדים. בניתי חברה משותפת תחתי בהמלאכה שבו אני ”חלק פנימיות התורה. יש לי משפחה בריאה וב
ובד על זה הוא נפלא. איני נמצא במכירה, אני בראש על בתים לאסופות זקנים. מאז שהתחתלי ללמוד וע’ עובד, ועם עזר ה

’ עצמי אני מרגיש שאין לי כמעט מה לעשות. לפעמים אני מרגיש אשם בכך ושיש לי לעשות יותר השתדלות, לדוג
כ אחריות ”כשהיום שלי מסתיים בשתים בצהרים ולפעמים אף יותר מוקדם מכך, אין לי באמת לעשות בימים שאין לי כ

י התייגעתי מאד. עכשיו אני נמצא עצמי בנקודה שהעסק שלי ה שנים, וברוב שנות העסק של”ועסקים לעשות. אני בגיל ל
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מתגדל אבל כיון שבניתי חברה משותף להתסדר כל הענינים בעסק, יש לי הרבה פחות מלאכה לעשות מצד עצמי. יש לי 
קושי לעשות הפסקים ליתן רווח בין הפרשיות, אבל אני רוצה לא לעשות השתדלות יתר על המדה, בימים שהמלכאה שלי 

כ השאלה הוא, בשעות הרגילים של העסק שלי, האם יש להשתדל לעבוד אז או לקיים סדר לימוד ”מסתיים מוקדם. א
 ?כ להלוך לעבודה”קביעותי בכל יום ורק אח

ב) עוד שאלה. בתהליך הרפואה מהתמכרות, אנו לומדים הרבה על כיוון וריכוז המוח על דברים מסוימים ואיך ליצור )
וגם מדצאציה. דברים אלו סייעו לי מאד, וגם אני עושה התבודדות, לא ”) ניס-פאל-מיינד“(בלעז נקרא ” מודעות של מוח“

פ אני עושה התבודדות באופן קביעותי בערך. האם הרב ממליץ מדאדציה ”בכל יום ולא במקום ההכי טוב, אבל עכ
 ?”מודעות המוח”ו
כ עם טכנגוליגיה, אבל אני מפחד שאם אני ”ולהיות עסוקים כ ג) אין אני רוצה להיות מאלו שזורמים על החיים של היום)

מתנתק מכל טכנולוגיה, אני לא יכול לנהל העסק שלי ולהתקשר עם אחרים כמו שאני צריך לקיום העסק שלי. כהרב 
 ?פ להחזיק מכשיר חכם מוגן, לצורך העסק שלי”פ במצבי אין לי עכ”אמר, שהמכשיר חכם הוא דבר רע, האם עכ

אני מפחד שאם אני נעשה אדם יותר פנימי, זה יכול לגרום לי פחות הצלחה בהעסק שלי. אני מאמין בשכלי (ולא ד) גם )
מורגש בליבי עדיין אמנם אני יודע זאת בשכל) שאני רודף אחר דברים לא טובים. אמנם יש לי אשה ואת צורת החיים 

יותר מכל דבר ’ אני יודע שיש לי לרצות דביקות עם ה ”.יעדים עסקיים”שהיא גדילה בו, שנותן הרבה מקום לגשמיות ול
ואם אני היה באמת רוצה את זה יותר מהכל, אני היה מוכן לעשות כל דבר שבעולם להגיע איליו, כמו שאני רדף אחר 
כ ”ממון וגידול העסק שלי. האם החלטה זו צריך להעשות? האם יש בעיא בכך על שאני רוצה להצליח בעסק שלי? אני כ

 .לבלמבו

 :תשובה
 .א. כדאי מאוד להתחיל את היום בקביעות בעסק התורה, ומזה יומשך ברכה לכל היום

 .דע את נשמתךו דע את התבודדותך ב. ראוי לילך בדרך רבותינו כמו שנתבאר בסדרות

 .ג. לעת עתה אפשר מתוך הבנה ברורה שזה זמני עד שתעלה יותר ויותר

 !השפע הכללי והפרטי בפרנסה יבוא מתוך עולם הקדושה. חזק ואמץד שכל ”ד. כאשר תתקדש יותר, תזכה בס

 מחשבות ורגשות
 :שאלה

 ?האם הרגשות קודמות למחשבות או מחשבות קודמות להרגשות

 :תשובה
בלב ישנם כמה חלקים, רצון, הרגשות, הכרה. הרצון קודם למחשבה, ומה שהאדם לא רוצה לא יחשוב. אולם המחשבות 

, פעמים המחשבה קודמת להרגשה, וזה הסדר מלעילא לתתא, ופעמים ההרגשה קודמת שבשכל וההרגשות שבלב
 .למחשבה, וזה הסדר מתתא לעילא
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 שאלות בעניני ערב רב
 :שאלה

” ו ערב רב ממש) או עכ”מהן) יש בנפשם ניצוץ גדול של ערב רב (או ח’ א) מהו באופן שהאדם חושש שההורים שלו (או א
הוא רואה הרבה רע בנפשם, אבל גם הוא יודע שההורים שלו היה להם ילדות קשה ונולדו עם חוסר איזון בנפשם ועוד 

כיבוד אב הוא מחויב שלא לראות רע בהם כלל ורק ’ חוויות בלתי נעימות בחיים, איך צריך לייחס לזה, האם מצד הל
חויב להסתכל על אביו ואמו שהם הגדולי הדור באיזה מ’ ש החיי אדם שכל א”להגדיל את המעלות שלהם בלבו וכמ

כ ”מעלה שלהם, וכן כיון שהוא נוגע בדבר אז אין לו לחשוש שהרע שרואה בהורים שלו הם תכונות של ערב רב בנפש א
יש לרק לכבדם הן במעשה והן בלב. או שיש לשנוא את הרע שבהן ולאהוב את הטוב שבהם. או לחשוש שאין הוא יודע 

 .ך להכיר ערב רב בנפש ועל כן יש לו לחדול ממחשבות כאלובכלל אי
א כסדר, האם יש לחשוש שהוא מן הערב רב. הדבר הזה נתגדל בתקופת הקורונה ”ב) יש אדם שהוא מוסר על בנ

שנתרבו המסירות בישראל אמנם לכאורה יש צד לדון אלו לכף זכות כיון שהיה חשש סכנת נפשות ואפשר שהם היו 
 .י מסירה על אלו שלא היו נזהרים”הסכנה ע רוצים להעביר

י בעלי ממון והרבה פעמים יש להם כמה מיני דרישות וניכר הדבר מאד ”ג) מצוי מאד שהישיבות גם באמריקא נשלטו ע
שיש להם שליטה במה שנעשה בהישיבה, והדבר הזה יש בו הרבה פרטים, וקשה להיות בהיר בסוגיא זו כיון שבעלי ממון 

א לא להכיר טוב להם, אמנם הם עושים דברים גרועים שמורידים ”הרבה התנדבות והם תומכים גדולים ואאלו יש להם 
 .ו”את הציבור, אם בכוונה אם בשגגם או בתמימותם, האם יש כללים איך לידע אם בעל ממון הם מהערב רב ח

לעבוד על אהבת ישראל כיון שבמקום א ”ז א”ד) האם יש סברא שאין להתבונן כלל בענין זו של הערב רב היום כיון שעי
 .ו”לדון לכף זכות את כל יהודי ולא לראות החסרונות שלו הוא רואה אותו ממבט של שנאה וחשש שהשני הוא ערב רב ח

ויש רק מיעוט בינינו שיש ’ ה של בני תורה ועדיין פועמת הרוח טהרה לא להחזיק במכשיר חכם וכדו”ה) יש ציבור שלם ב
(וברוב פעמים אין בו חיבור לאינטרנט) אמנם בשנים האחרונות יש ציבורים גדולים ויש שכונות שהם  ל”להם את כלי הנ

ל כיון שהם נתרגלו לזה והם מסתכלים על זה ”קרובים לעירנו שרובם עובדים במלאכה וכמעט כולם יש להם את כלי הנ
ל ברבים כיון שהם בכלל לא רואים ”י הנכדבר נורמלי וחלק מן החיים המעשיים ועל כן אין להם בושה להשתמש בכל

יש לו בחירה נמצא ’ והנה כיון שכל א’. הבעיא בכך כיון שהם רואים זאת כדבר הנצרך להם שמיקל על החיים שלהם וכו
כ האם שייך ”א א”ו בוחרים להיות מחובר לרע וליפול לצד הערב רב וכדברים המבהילים של הרב שליט”שכל אלו ח

ל לאלו ”שה הבדלה עכשיו בין ציבור האמיתי של כלל ישראל שאינם בוחרים להחזיק את כלי הנה עו”ו שהקב”לומר ח
 .ל”שבוחרים להחזיק את כלי הנ

ו) וגם אני רואה שאלו באמיריקא שעובדים במלאכה בדרך כלל בשנים האחרונות הם נעשו יותר ויותר לרודפי הנאה 
וגדולים עם בריחה, והם חיים בשכונות של גויים כיון שמצאו דירה וממון, הם סוברים שהם מוכחרים לחיות בבתים יפים 

ועכשיו יש רוח …) יפה (ובקושי יש להם מנין בשבת, רק לאט לאט עוד יהודים באים לחיות שמה ואז יש להם מנין בשבת
ים לחיות ובתחילה זה היה רק לגבירים אבל עכשיו רוב אלו העובדים לפרנסה רוצ ,”לטוס לפלורידא“חדשה באמריקא 

פ הרדיפת המותרות באמריקא נעשה יותר ויותר בשנים האחרונות, האם ”חיי הנאה ונוחיות והולכים לפלורידה, ועכ
שחיים בעיקר לחיי הנאה, שהתורה הוא טפל אצלם ” בעלי הנאה“לחשוש שכל זה הוא הסימן של כת הערב רב של 

כ הלכו לעבוד ”כתות בזה, יש שהיו בני תורה בתחילה ואח’ והעיקר אצלם הוא חיי הנאה. וכן יש לדון שלכאורה יש ב
כ בחרו בחיים כזה של רדיפת הנאה, או משום השפעת הסביבה או משום שהם באמת רוצים בכך, והם טעמו הטעם ”ואח

כ לא יתכן ”ויש גם כאלו שלא היה להם ריח של התורה כבר מתחילה וא’ של תורה רק שהפסיקו להיות מן הבעלי עליי
כ ”מהם להיות יותר בעלי רוחניים אם כל ימיהם היה בגשמיות ובלי קבלת עול תורה ובלי חיי תורה אמיתי וא לדרוש

אפשר לדונם לכף זכות שהם אינם מערב רב רק שהיו להם טמטום כל ימיהם מחמת חוסר הצלחתם בתורה ובישיבה 
 ?מה הרב חושב על זה’. וכו
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 :תשובה

להכיר ערב רב בנפש, ועל כן יש לחדול ממחשבות אלו. הן על אביו ואמו, וכן על א. לחשוש שאין הוא יודע בכלל איך 
 .זולתם. חוץ מרשעים מפורסמים

 .רק מוסר מפורסם בהרבה עניינים’. ל אות א”ב. כנ

 .’ל אות א”ג. כנ

בוק בטובים. ד. כן! אולם יש לברוח מן הרע בפועל ובמידות, ומכל דעות פסולות, ולהתרחק מבני אדם שעוסקים בזה. ולד
 .ולקרב רחוקים במקום שהסיכון קטן לפי ערכו של כל אחד

ה יעורר אותם, ואזי יהיה להם בחירה גמורה אם ”ה. כן. אולם יש שעושים כן מחוסר בהירות, וקודם ביאת משיח הקב
 .ו”לפרוש או להיפך ח

תורתך בפינו. וזהו שורש ריבוי ההנאות  אלקינו את דברי’ רב, ערבות, היפך והערב נא הע ו. זהו רוח של ערב רב, מלשון
 .והתאוות שיש בדור זה. והבן היטב היטב

 אסון גדול בפלרודיא
 :שאלה

צרה גדולה נפל עלינו באמריקא בנפילה פתאומית של דירה גדול בפלורידא באמצע הלילה, ופתאום מאה יהודים א) 
לתשובה אבל השאלה הוא מה ’ . כמובן שכל טרגדיה היא קריאה הל”ל ורח”משפחות שלימות רח’ נאבדו, וביניהם ב

חי שהוא רחוק  פ בעיר שבו אני”ע רוצה מאיתנו? ב) ומה שהוא יותר מזדעזע הוא שהמחרת היה חיים כרגיל (עכ”הרבש
ת א מכחישים את הקריאה מא”ה שולח צרת גדולות שאין כמוה ונראה שבנ”וכאילו ששום דבר לא קרה. הקבמפלורידא) 

ולא רוצים להרגיש הצער. האם גישה זה לא נכונה? ג) האסונות שנעשו במירון, בקרלין ועכשיו בפלורידא בכולם היה ’ ה
על גבי השני. האם יש שייכות בזה לכל המהלך של חבלי משיח וצירי לידה ’ א נפלו ועוד שנפלו כל א”צד השוה, שבנ

 ?אלו

 :תשובה
א, הראש ”דקליפה, שנצרך לפרוש ממנו במסירות נפש. וזהו אור רדל’ ער הנקש –א. כבר נתבאר הרבה השורש של הכל 

 !הלא נודע. ולכך הכל מבולבל מאוד מאוד מאוד
 .ב. מרוב הצרות כבר אין הלב חש כל כך

ובקלקול זהו מיתה, שכאשר האדם מת מתהפך מקומה לשוכב. ובתיקון זהו מידת ”, נופל“ועתה הכל ”, קומה“ג. יש 
 .ההשתוות

 ?פאות וקורונה
 :שאלה

 –ת של הרב, הבנתי שהרב ראה לקשר בין פאות נוכריות לבין המגיפה. במידה וכך הדבר, אשמח להרחבה ”מתוך השו
 ולעצת חכם באשר להתמודדות בבית עם הנושא, היות וכידוע, הוא רגיש.
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 :תשובה

’ יש להסביר את הדברים הן מצד ההלכה, והן מצד ההרגשה שכל מי שלבו מרגיש, חש שזהו דבר פסול היפך רצון ה
והצניעות. ולהסביר שזהו ניסיון שרוב בנות ישראל הכשרות נכשלות בו, מי במודע ומי שלא במודע. ואף בבתי החכמים 

 .וזהו הניסיון החיצוני של בנות ישראל החרדים בדור זהאין הצלחה יתירה בענין על אף שהוא מן הדין וחשוב ביותר. 

 ך באידישתדע את גאול
 :שאלה

 שלום וברכה

 ממש א זכיה גדולה.’ דע את גאוליך‘קניתי הספר 
רציתי לשאול: היות שאני מוסרת שיעורים בקו טלפוני לנשות ישראל בשפת האידיש, האם זה אפשרי שאני יעביר את 

 ך.שזה מספר: דע את גאולת שאני יגידהחשובים האלה? כמובן  הענינים
 .בברכה. בברכה שנזכה לגאול את עצמינו בגאולה פרטית, בקרוב ובניקל

 :תשובה
 בשמחה –כן 

 שורש מידת הבושה ביסודות
 :שאלה

המים שרוצה  מה שורש מידת הבושה ביסודות? כי לכאורה נראה שיש בזה חוסר עזות שזה העדר יסוד העפר וגם יסוד 1
 להיות שווה לזולתו וגם יסוד האש שמעלה את עצמו שאם היה מרגיש שווה או יותר נמוך אין לו ממה להתבייש

מה התיקון לזה ביסודת ובפרט כיצד להתמודד עם ההרגשה של הבושה שנמשכת זמן רב בכל פעם שאני נזכר בזה יש  2
 הרגשה של בושה מחדש

 ילי (רגש נחיתות)האם יש בזה גם דימוי עצמי של 3

 :תשובה
 .זהו השורש, השאר חלקים וענפים”. הסתרה“א. יסוד עפר, 

 .”הכרה עצמית“ב. הוצאת הכח החזק שלו מהכח לפועל, כפי שנתבאר בהרחבה בספר 
 .ואינו שייך ההדדי”, מבט על עצמו“ג. בושה עניינה הסתרה. דימוי עצמי שלילי זהו 
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 שאלות בכל הנושאים יתקבלו בברכה 
 במערכת השו"ת ויועברו למורינו הרב שליט"א

 03-548-0529פקס:  | rav@bilvavi.net דוא"ל: 

 קולי של הפקס]-[לקבלת תשובה בפקס, נא לציין מספר פקס שזמין תמיד, או את מספר התא 

: מעת קבלת השאלה במערכת, זמן החזרת התשובה נמשך בין כשבוע לשלושה שבועות על דרך כלל. אם לא נתקבלה תשובה עד זמן זה, ניתן הבהרה
 ], באופנים הבאים:מספר השאלהלפנות למערכת על מנת לברר את סיבת הדבר [בצירוף 

 03-548-0529פקס:  |  info@bilvavi.net דוא"ל:
▪ 

 בדוא"ל,  לקבלת העלון השבועי
 וכן מקבץ שאלות ותשובות לפי סדר הפרשיות, 

 יש לשלוח בקשה לכתובת:
info@bilvavi.net 

 ]03-548-0529, יש לשלוח בקשה למספר הפקס הפקס[לקבלת העלון השבועי והשו"ת דרך 

 

 לבירורים בנושאי "בלבבי משכן אבנה" ניתן לפנות למערכת באופנים הבאים:

 info@bilvavi.net  ■  9116302ירושלים מיקוד  16452 ת.ד. ■  548-03- 05294פקס ■ 8588-763-052 טלפון

 
 שיעורי מורינו הרב שליט"א מופיעים ב"קול הלשון"

 USA 718.521.5231|  073.295.1245ישראל 
■ 

 שיעורים שבועי 

 אנציקלופדיה עבודת ה'
 בדיוק 20:30יום ג'  -ירושלים 

 ישיבה ראשית חכמה
 הר חוצבים 8אטון רח' בן ציון 
 052.765.1571לפרטים 

 

 אנציקלופדיה מחשבה
 20:30חולון יום ד' 

 משפ' אליאס 
 4רח' קדמן 

 050.418.0306לפרטים 
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