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 אחריות ההורים על מעשי ילדי הבית הבוגרים
 :שאלה

 .שלום וברכה. א”לכבוד הרב שליט

ת המגלה את ”בחסד הבורא זוכים לראות איך לכל אדם ובכל זמן התורה מאירה את הדרך, זהו חסד עצום שיש את השו
 .התורהדרך 

 .א. שאלתנו היא, מה אחריותם של ההורים על מעשי ילדי הבית הבוגרים בגיל הנערות

 .האם יש חיוב למנוע מהם לעשות כחפצם, או אין חיוב למנוע מהם, וצריך ליתן להם להתנהל כדרכם

ת הלך רוח פ שזה נוגד א”מדובר שהנער או הנערה לא מקבלים את דעת ההורים ונשארים בדעתם לעשות כחפצם. אע
 .הבית, ולפעמים זה גם איסור

 .ואם לא צריך למנוע, אבל כאשר הם משתמשים לדוגמא במחשב של הבית יש בזה מסייע

 בהערכה רבה

 :תשובה

ה. זהו גיל שיש בו בחירה, ועל כל אחד מוטל לבחור ”נצרך להסביר בנועם וחן ובכנות פנימית, ולהתפלל על כך לקב
 .כראוי

להשתמש בממון ההורים לאיסור להדיא. אולם אם אפשר להשתמש בו גם להיתר וגם לאיסור סגי נכון שאין לתת להם 
 !ויש להסביר להם שזה גזל, כי אין ההורים מרשים בכך’. שיודעים שזה נגד רצון ההורים ורצון ה

 ’שאלות בעבודת ה
 :שאלה

 .א”ג שליט”לכבוד הרה

ת לי בשאלות הקודמות, ורצוני להבהיר כמה דברים כדי שהדברים ר טרח לענו”ראשית רצונו להודות על התשובות שכת
 :ר, אמנם תורה היא וללמוד אני צריך”יובנו ויהיו לתועלת מלאה. ואני מבקש סליחה מראש כי לא נעים לי להטריח את כת

”] בקבלהאני אדם איטר יד, ויש שמועה שהשמאליים יותר מוכשרים, האם יש לזה שורש “ל, ”א. בשאלה הראשונה [וז
כ. אמנם לא הבנתי מה ”ע”, שכל לשון השכלה”. חכימנון“ובתרגום ” שכל את ידיו“ביעקב כתוב “ל ”ר ענה לי וז”כת

 .הראיה משם מכיון דשם באמת הוא הפך ידיו ועשה בחכמה כדי שלא ישימו לב והיכן יש ראיה לאיטר יד
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כן, חיבור בכל ענין באופן של “ר ענה לי ”, וכת”מיוחדת לאיטר יד’ והאם יש עבודת ה“ב. ובהמשך השאלה הוספתי 

 '?כללות ההפכים‘ר יכול להרחיב קצת שאבין מה הכוונה ”כללות ההפכים, האם כת

לגבי המושג של קולא וחומרא, אני רוצה להבין, הרי כל עיקר קיום המצוות הוא לקיים רצון “ל, ”שאלתי וז’ ג. בשאלה ב
ז שודאי שלשיטות הנדחות יש להם שורש למעלה והם אמת ”צריך לנהוג, עם כי כללי הפיסקא יוצא שכך ”ואם עפ’, ה

מה יש להחמיר כאן, האם ’, חומרא‘הוא עכשיו אחרי הכללים לעשות כך, מהו המושג ’ לפי הצינור שלהם, מאחר דרצון ה
ייך לשיטות היותר אז הוא מתחבר לצינור אחר וממילא הוא ש’ י דבקות בה”הכוונה שאדם שהגיע למקום גבוה בנשמתו ע

יש חומרא בחשש “ל ”ר ענה לי וז”וכת”], מחמירות או משהוא דומה לזה, האם אפשר להגדיר לי הדברים בצורה ברורה
” זהירות“של איסור, ושם יש חשש שיפול לאיסור עצמו. וזהו מדרגת יראת העונש. וככל שנמצא במדרגת יותר, נצרך 

ולפי קטנות ”. אצלו האור. וזהו בחינת יראת הרוממות” זוהר“פחות כן פחות  וככל שנזהר”. זוהר“יותר, זהירות מלשון 
 .ר שהוא מדרגת יראת העונש, וסיים שזהו בחינת יראת הרוממות”ערכי לא זכיתי להבין דברי קדשו, דבתחילה כתב כת

רור שצריך הכל ר, אמנם ב”נפשי מאוד נוטה לקירוב רחוקים כמו שכבר שיתפתי את כת“ל, ”שאלתי וז’ ד. בשאלה ג
מ, והאם יש עבודה פנימית שאסור לפספס ”כ באגר”במינון ובחכמה, ורצוני לדעת האם יש לתת לכך מעשר זמן כמש

כן! נצרך בירור שמקרב אחרים ולא מתרחק על ידי זה בעצמו. ונצרך בירור שהוא עצמו “ל, ”ר ענה לי וז”וכת”, לפני כן
 .ולא הבנתי את המילים האחרונות”, במתקרב על ידי זה, מעט ריחוק ובעיקר קירו

ז הסכמה, והאם יש תועלת לשמוע ניגונים ”האם זה נכון שהרב נתן ע’, המנגן‘יש פרסום של “ל, ”כתבתי וז’ ה. בשאלה ו
רקיעים, או ’ צלילים של הניגון קשורים לז’ כ עד כמה צריך לתת זמן לזה, והאם הז”אלו, ואיפה זה משפיע בנפש, וא

של באיסור מוציא שם רע, דבאמת ו לא אכ”אמנם רציתי לתקן דברי שח”. לכות, או למשהו אחרי מ”ת נה”לחג
ר נתן ”ר לא להדיא ולא ברמז, רק שחבר אחד אמר לי שהוא ראה או שמע שכת”רסומים לא כתוב כלל שמו של כתבפ

פ ”אמנם רציתי עכ’, המנגן‘יקר  ו לא על אותו יהודי”הסכמה, ולכן רציתי לוודאות אם זה נכון, והטעות על אותו חבר וח
ר, גם אם אינו מסכים עם דרכו של אותו יהודי יקר, דכבר שמעתי אחד מההקלטות שלו בקול הלשון ”שוב לשאול את כת

ן וכן מליקוטי תפילות, ”ובאמת יש לו מנגינות מאד יפות ומרגישים בהם רגש יהודי ושם הוא שר קטעים מליקוטי מוהר
ר ”ר משהו נגד זה באופן ספיצפי או שעל הקו הכללי כת”פ לי, האם יש לכת”ומחזקים, עכ ובאמת הדברים מרגיעים

ר יכול לענות לי על ”מתנגד, אבל על עצם המנגינות אם זה מביא תועלת איזה בזה בעיה, ועוד רציתי לדעת האם כת
 "?י מלכות, או למשהו אחר”נה ת”רקיעים, או לחג’ צלילים של הניגון קשורים לז’ האם הז“ל דהיינו ”המשך השאלה הנ

י התורה הכל נתקן ”א. בקשר לתיקון חטאים, הרי ידועים דברי הסטייפלר ועוד גדולים דע .ו. חשקי לשאול שאלה נוספת
כ עושים ”ולא צריך כל התיקונים המובאים בספרים, אמנם מצד שני בהרגשה תמיד עדיין מרגישים שהדבר לא תוקן אא

י תורה לשמה ”לימוד תורה גרידא, בפרט שחושבים דאולי כל מה שלימוד התורה מתקן הוא רק עתיקון מסוים ולא רק 
י לימוד תורה כל העוונות שלנו ”האם רגשות אלו נכונים או דיש לדחות אותם ולהפנים דבאמת ע’, או בעמל מיוחד וכדו

א, שאמר שהוא פחד ”יים מצאנז זיעב. ראיתי מי שהביא בשם רבי ח .כ באמת באיזה צורה הלימוד מתקן”נתקנות, וא
והתורה שלו הוא מקליפת נוגה עד שהוא ראה שיש לו אהבת ישראל וכך ידע שאינו כן, וחשבתי דאם הוא ’ שכל עבודת ה

א ”אומר כן מה נענה אנו אבתריה, ואיך באמת אפשר לדעת מה שווה באמת התורה שלנו ואם היא לא נותנת כח לסט
ואולי לנו לא מוטל לחקור בדברים אלו אלא העיקר שבחרנו בטוב ומי ’, ח בשער ד”דברי הנפהו, הרי מצד שני ידועים ”ח

 .ר יכול לעשות לי סדר בדברים אלו”יונק מזה איננו ענייננו, האם כת

ר בקול הלשון ואני ”ר יורני בבקשה את מסילת היושר, ורוב תודות וברכות. [אני מקשיב באופן קבוע את שיעורי כת”כת
 ].כל מילה מהיושר והחכמהנהנה מ
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 :תשובה

האם איטר הוא משום חולשת ימין, או משום חוזק שמאל. והשורש, שאיטר הוא ההחלפה של הצדדים ימין ’ א. נחלקו בגמ
א, ”ן באו”ה דב”ה עם מ”ן דמ”ושמאל, ושורשם בחכמת האמת בהחלפת שמאל שבימין לימין שבשמאל (החלפת ב

שכל את ידיו, לשון חכמה, החליף צדדי החכמה, בבחינת הבן שבחכמה וחכם בבינה.  כנודע). ושורשו מתגלה אצל יעקב,
 .ערומים בדעת, בחינת דעת המתהפכת, המהפכת את הצדדים”, דעת“והחלפה היא מידת 

ב. הכח להחליף אינו החלפה חיצונית, כקנין חליפין, אלא גילוי שורש ההפכים, שבשורש הכל אחד, ובענפים נחלקו 
 .ימין ושמאל. ועל מנת להחליפם נצרך החזרתם לשורשם, ואזי החלפתם זה בזה –לחלקים 

ו עונש. וזהו זהירות מן התולדה. ”ג. תחילה מדרגת יראת העונש, ואזי אינו ירא מעצם העבירה, רק מן התולדה, שיקבל ח
רה, ולכך לפי יראתו כן ירא מעצם החטא, מן החסרון שבחטא, וזהו זהירות לשון זוהר, ירא מחסרון ההא” למעלה מכך“

הארה. וכפי תוקף זהירותו כך תוקף הזוהר ”, זוהר“הזהירות, שכיוון שירא מחסרון ההארה, עצם היראה, זהירות, יוצר 
 .שזוהר

חבר, חטא חטא קל  –ד. שכשאדם עוסק בקירוב רחוקים לעולם יש בו צד של ריחוק עצמי, בבחינת אומרים לו לאדם 
י קירוב זה, הוא עצמו ”צל עצמו שמחד יש לו חסרון מכך, אולם מאידך עולה ומתעלה עבשביל שיזכה חברך. וכן א

 .מתקרב ולא רק מקרב זולתו

ל. הנני כואב על ”ה. זה נכון שהם מנגינות יפות ומרגישים בהם רגש יהודי, אולם לא יותר מכך. יתר על כן, זהו דמיונות וד
 !ם שאמרתי שפשוט שצריך לשומעם, וזה אינו נכון כלל וכללמודעות רחוב רבות שנתפרסם בהם הסכמתי ונכתב ש

 .ת דבינה”מקבילים ההדדי, וזה מקביל לז’ כל ז

י תורה מתקן הכל. ”תורה, ע –ו. א. זהו מחלוקת רבותינו הקדמונים יותר. והכל תלוי בשורשים. מי ששורשו בקו אמצע 
ששורשו בקו ימין מתכפר בתורה וחסד, בבחינת כי אם ומי ששורשו בקו שמאל, מתכפר אף בייסורים וסיגופים. ומי 

ד כלל אין להיכנס לחששות אלו, והעיקר לעסוק ”ב. לפי ערך דורנו ע .ש ביבמות על בית עלי”בחסד ואמת יכופר עון, כמ
 .ק ולנסות להזדכך יותר ויותר שיהא יותר ויותר לשמה, הן בכמות והן באיכות”תדיר בתוה

 וך ילדיםכח הריכוז וחינ סבלנות
 שאלה: 

 .א”ג שליט”לכבוד הרה

פ אך שנים רבות שאני קורא ולומד מן הכתב ומשתדל ליישם בחלקים רבים ויש לי ”אמנם לא זכיתי להיות תלמיד בע
ר ”הרבה תועלת וזכות הרבים תלויה בתורתכם, רציתי לשאול מספר שאלות שמאוד מאוד חשובות לי ומאוד אודה לכת

 .אם יעמדיני לאמת
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ז כמו שאם מזדמן לי בבוקר ”א. יש לי הרגשה בשנים האחרונות בפרט, שהסבלנות נהיית מאוד קצרה, הן בענייני עוה

(כשאשתי בעבודה) אני יושב לאכול מבלי להכין כלום ומשתדל להסתדר עם מה שיש, וכמדומני שזה מחוסר סבלנות. והן 
ב, ואשמח לקבל ”בשעת הלימוד לשמוע אריכות דברים וכיומ בין האברכים ובין התלמידים ”בענייני הלימוד כמו במו

 ?במה השורש וכיצד התיקון העצה והדרכ

ב. התחלתי לקרוא בעיון את הספר כח הריכוז ומאוד נהנתי והרגשתי שיש בו תרופה ועצה למחלת הדור, אך התקשתי 
 .למצוא מקומי במדוייק על מנת שאוכל ליישם

פ, ובזמן שקט לומד עם חברותא זמנים ארוכים בריכוז, ”ב לנתח ולפלפל זמן רב בעאני אוהב לקרוא וללמוד מהר, ואוה
ב יותר מחצי שעה יש לי הרבה ניתוקים קצרים לענייני הבית או דברים שצריך לעסוק בהם ”רגיל וכיו’ אבל בסדר א

הספר יותר  בהמשך היום. אשמח לקבל אפילו ציון לחלק בספר שעוסק בסוג הזה. אף שבכללות אני נמצא ליד
 .מהמקובל

סכמים שחוזר ישר מג. בחינוך ילדים, יש לי בן בגיל שש שיש לו תופעה נוראה חסרת פשר והבנה, אנחנו מדברים ו
ב, והוא הולך ומתעכב שעה או שעתיים ונגרר לחברים ”מהחיידר הביתה ולהיפך מהבית לחיידר, או בשבת מהתהלים וכיו

בטובות בדיבור בוויתור בהסכמה, וברעות בצעקות באיומים ובמכות, ולמחרת חוזר ומשחקים. וניסינו אין ספור פעמים, 
יום למחרת חוזר הדבר]. וכן  –י אך כמדומה כתב ”הדבר חלילה, וגם לאחר שבוכה ומצטער ומבטיח [כאן חסר בכת

 .בררנו שאינו הולך למקום אחד בקביעות

 .יישר כוח .גדולה התשובה מהרבהשתדלתי מאוד לקצר ולתמצת כפי הבנתי ויהיה לי תועלת 

 :תשובה

א. פעמים זה נובע מעומס החיים, וכן מייאוש עקב מצב הרוחניות בדור בכלל או האדם בפרט. והן מהתבגרות, שכבר 
 .ז אופן התיקון”רואים את החיים במבט שונה ומבטלים דברים רבים! נצרך בירור בנפשכם ממה זה נובע בפרט, ולפ

יקר חיבור עצמי עמוק ללימוד, וניתוק נפשי עמוק מן העולם בשעה שעוסק בתורה. וכן מידי פעם ב. זה טבעי. נצרך בע
ז המחשבה בורחת למקום ”לנוח במחשבה מעט באופן יזום. כי ריבוי המחשבה ברציפות יוצר פעמים עומס יתר, ועי

 .שרגיל לעסוק בו זולת הזמן שלומד

ה את זה, ופעמים זה נובע מחוסר קליטה בנפש של תחושת זמן. ופעמים ג. פעמים זה נובע מרצונות מרובים שסותרים ז
 !זה נובע מניתוק יתר בכלל מן המציאות. נצרך בדיקה בפרטות ממה הדבר נובע אצלו

 סדרה על מדיהלבקשה 
 :שאלה

שלב האם שייך להרב למסור סדרה בטלפון פעם בחודש בנושא המדיה, סדרה שלימה שמבאר כל הסוגיא בשלב אחר 
וגם באופן של עבודה למעשית, שמבאר מהות הטומאה הזו, מה נקרא חיבור למדיה, ומהו המהות של טומאתו ומשיכתו, 

וכן איך לבנות את היראת שמים ומסירות נפש לפרוש ממנו, וכן מה לעשות אם הוא עובד במלאכה שכמעט כל 
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 -”דע את“של סדרת  ם אפשר ליתן השיעורים בסנגוןהמלאכות של היום צריכים אינטרנט, וכל המסתעף עם סוגיא זו. וא

 .לאין ערוך’ ברור שהתועלת מזה יהי שווה לכל נפש.

גלית ולהדפיסו בספר כיון שהוא חושב ם הוא רוצה שיתורגם השיעורים לאנויש מישהו שרוצה לפרנס את השיעור וג
 .ושכל הסוגיא צריך להיות מסודר ומבורר לפנינו ,א פשוט לא מבינים את הסוגיא כדבעי”שבנ

ושלשה מהם ”!), דע את נצחך“והם מאד חפצים בסדרה כזו. (ואפשר לקרות הסדרה ’ כבר דיברתי עם ששה מבקשי ה
ביקשו זאת ממני לשאול את הרב למסור סדרה כזה. יש מי שמוכן לנדב סיכום נכבד על מסירות השיעורים וגם על 

 .פ סדרה זו. בנוסף פונה עלי אתמול כבפוצה נשים גם כן ביקשו סדרה על המדיה”ית עהדפסת ספר באינגל

יכול למסור השיעור מתוך ביתו. ובנוגע לזמן השיעור, אני חושב שהזמן ההכי טוב הרב אני יכול לנהל את השיעור, וגם 
ובד טוב להרב הוא יותר טוב לנו. בארץ ישראל אמנם מה שהוא ע 12עד  7בצהרים וזהו בין  6עד  1ל הוא בין ”לבני חו

 .ב”וגם אני חושב שיש להתחיל הסדרה באלול או אחרי סוכות תשפ

 .י לשמוע סדרה זו”אני חושב שהרבה ישתתפו בעזה

 :תשובה

 איני ממהר כלל וכלל להכנס לסדנאות חדשות. ובפרט נושא זה שדורש הרבה מאוד כוחות נפש!

 כך.וגם מכניס אותי לעולם רחוק וקשה כל 

 והשי"ת יכוון את הדברים כרצונו.

 פרטית חנייה
 :שאלה

 .א”לכבוד הרב, שליט

שחניה היא רק לתושבי הבניין. לעיתים לא  בבירור אני גר בבניין עם אזור חניה פרטי בחזית הבניין עם שלטים שמעידים
שלא גר בבניין שלנו אני נשאר עם כשאני שואל נהג  .נותר מקום לתושבים מכיוון שאינם תושבים החנו את מכוניותיהם

 .תחושת אשמה וספק עצמי שביקשתי מהם להזיז את מכוניתם

 .תודה? אם עלי להפסיק לבקש מתושבי חוץ להזיז את רכבםה

 :תשובה

 .מן הדין אין איסור לומר כן. לפנים משורת הדין זהו תלוי במדרגה של כל אחד

ו חושב עליכם. ואם כן, נצרך לעבוד על כך לא להסתכל מה תחושת האשמה יכולה לנבוע מכך שאתם מתביישים מה
י. וכן יכול לנבוע מאי הסכמה למדרגתכם. כי אתם רוצים להיות במדרגה שלא אכפת לכם שחנו שבים עלואחרים ח



 תשפ"א ואתחנן שו"ת פרשת ו

 
לא בנח שלא הגעתם למדרגה זו, ונצרך להסכים עם מדרגתי,  בחנייה שלכם, אולם זהו עדיין כואב לכם, ואתם מרגישים

 ד לנסות לעלות יותר!ותמי

 בעניין לימוד לטובת הנפטר
 :שאלה

 !שלום לכבוד הרב היקר

 .תחילה רציתי להודות לכם על כל האור הנפלא שאתם מורידים לעולם

נ אותו פלוני שנפטר, ויש נוהגים להתנות ”השאלה שלי היא בעניין אדם שנפטר, ויש נוהגים שאומרים שהלימוד יהיה לע
 :נ פלוני שנפטר, ורציתי לברר בעניין זה כמה דברים”השנה יהיה לעשהלימוד שנלמד כל 

 ?האם הלומד עצמו מפסיד מזה, ואם כן מה מפסידא. 

 ?לגבי הנפטר מה הוא מרוויח מזהב. 

והאם הלומד מפסיד מזה, האם זה נכון שהאדם יאמר זאת למרות שמפסיד מזה, ואם זה נכון, אם אפשר להסביר למה ג. 
הרבה בני אדם לא מוכנים להפסיד דברים גשמיים בשביל האחר, לדוגמא אם נאמר לאדם תמכור חלק זה נכון, שהרי 

גדול מהרכוש שלך לטובת הנפטר, ואם כך אז למה שהאדם ירצה להפסיד מחלקו הנצחי בעולם הבא? ובפרט עם הנפטר 
 .עצמו הוא לא קרוב משפחה

כר וזבולון, בין הלומד לתומך, שיש דעה שאומרת שנר אם אפשר לבאר איך מסתדרת המחלוקת לגבי הסכם יששד. 
 ?, שהרי שניהם אמת50%, ויש דעת שאומרת שכל אחד מקבל 100%לאחד נר למאה, וכל אחד מקבל 

והאם גם בתמיכה שאדם מקבל מכולל, או מתומכים מסוימים ללא תנאי של הסכם יששכר וזבולון האם גם בזה ה. 
 ?ביאור בזהשייכת אותה מחלוקת, ואם לא מה ה

 ?לגבי תיקון הנפטרים של הרב פתיה, האם שייך לעשות זאת גם לאדם חי, ואם כן כמה זה יועיל לוו. 

לגבי אדם שבא לעולם הזה לתקן מגלגול קודם, מה מועיל לו ומה הוא מרוויח מזה, שהחלקים המתוקנים שלו נכנסו ז. 
היה לו מזה רווח לעולם הבא, או שהאדם נידון לפי חלקו לגן עדן, הוא לא מרגיש מזה כלום בעולם הזה, ועוד האם י

 ?בגלגול זה בלבד

 :תשובה

 .א. אינו מפסיד, אלא אם כן הקנה לו מעשה או לימוד זה

 .”כאילו“למד, מדרגת ” כאילו“ב. הארה, 
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 .’ל אות א”ג. כנ

נעשה כסא ומסייע לגילוי אור התורה, נעשו שותפים, ונחלקים חצי חצי. מצד תפיסה פנימית, זבולון ” קנין“ד. מצד תפיסת 
ועל ידי זה זוכה באור, כיוון שעל ידי שסייע נעשה הדבר, והוא היפך מסייע לדבר עבירה. ובשורש הדק, זהו אחדות מנורה 

 .לחם, שפע פרנסה –חכמה, ושלחן  –

 .ע אינו נעשה שותף אלא מסייע”ה. שם לכו

 .ל”לעילוי, כן אמר רבי יוסף דיין זצו. אפשר לעשות, אולם לומר לזיכוך נשמתו, ולא 

 .ובעולם העליון יחזרו ויתאחדו”. מזלא חזי“ז. מקבל אור מחלקו מגן עדן, בבחינת 

 יתאיש נפגעת תקיפהלטיפול 
 :שאלה

, יש תקופות קשות מאד בעקבות הפגיעה ית לשעבר, מטופלת במרכז חרדי לנפגעותאישרכה אני נפגעת תקיפה שלום וב
המליצו לי גם על אשפוז אך אני נמנעת מללכת עקב עניינים טכניים אני אמא  ,בניתוקים ובחרדות קשותאשר מלוות 

מה עלי לעשות?  ..וזה קשה מאד לעזוב בית לתקופה עבור טיפול במחלקה חילונית שאיני יודעת האם זה יועיל ,ה”ורעיה ב
.. שיטות שעלו הון.. אך ללא הועיל המצב עודנו קשהבהרבה מאד סוגים והאם ללכת לאשפוז? אני מציינת שטופלתי פרטי 

 ..אודה לייעוצך

 :תשובה

ש, ולחוש שהוא אבא שלך ואוהב אותך מאוד, חוש גמור פנימי עמוק, והיא אהבה ”יש לחזור לאמונה והתמימות עמו ית
שהוא נמצא בידיו  ונאמנות גדולה יותר מכל האהבות והנאמנות שבעולם. והוא הפתרון לכל החרדות, כי אזי האדם חש

ש. וכדאי לחזור ולשנן את סגולת ”ה ששומר עליו מכל פגע ורע, ושום דבר לא נעשה אלא ברצונו ית”הנאמנות של הקב
וזהו הפתרון הפנימי לכל מצוקות החיים. ומכיוון שעברתם ”. סגולה נפלאה“ב. ”פרק י’, הנפש החיים הידועה בשער ג

 !ן השורשי והאמיתי ביותרכ, יש לפנות לפתרו”הרבה ולא הועיל כ

 ערב רב
 :שאלה

 .רציתי לשאול כמה דברים. שלום לכבוד הרב

 .ל”לדוגמה המהר לות זו?א לא דברו על ג”לגבי הערב רב מדוע הראשונים לפני הגרא. 

למשל הכפירה של מצרים,  -קראתי מה שהרב כתב בנושא ועדיין לא ברור מה הם מחדשים שגלויות אחרות לא עשו?ב. 
 .התאוות של פרס ומדי, ההתנגדות לתורה של יון? לא נראה שיש חדש אותם נסיונות
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 ?האם יש להם תקנה לחזור בתשובהג. 

קראתי שנכתב שמי שאין בהם ביישנים רחמנים וגומלי חסדים לא עמדו רגליהם על הר סיני כלומר ערב רב, האם מי ד. 
 ?להם את המוחשמשתתף במצעדי התועבה הם ערב רב או יהודים ששטפו 

י שאלו שמתו משבט שמעון הם מילדים של הערב רב, איך זה יתכן שהם יחזרו בתלמידי ”קראתי שאומרים בשם הארה. 
 ?רבי עקיבא? יש להם חזרה על מנת לתקן

 .יישר כח. תודה רבה

 :תשובה

ורק כאשר נתקרב ובא זמנה א כבר היה גלוי יותר כוחם, וזהו גלות מוסתרת כי איננה נראית בחוץ, ”א. כי בזמן הגר
 .נתגלתה יותר

כ שאר גלויות בכללות כל גלות כח פרט, ”בתוך כנסת ישראל, תערובת של הכל יחד. משא” תערובת“ב. החידוש הוא 
 .ועל דרך כלל מחוץ לכנסת ישראל

 .י מסירות נפש נבדל חלקי הערב רב מנפשו”ג. אם רובו ערב רב לא, אם מיעוטו כן. וע

ומי ”, הנורמלי“ל כל עמלם להפוך שכאילו מעשה סדום הוא ”השאר לא בהכרח. אנו חיים בדור שרח ד. הראשים כן.
שיוצא כנגדם, ’ וזהו עומק הגלות. וכל דמות ציבורית או רב מטעם המדינה וכד”. המשונה“שאינו מסכים עמהם הוא 

ל ואינם ”כביכול שהם שייכים להנ” תיותד“הופך להיות בעל דעה קיצונית, חשוך מדורות עברו. ויתר על כן יש קבוצות 
והכל ”, כי צריך לקרב ולא לרחק“ל מקרבים קהילות אלו, ”ן. וישנם רבנים שרח”ן שבנו”רואים בזה סתירה. וזהו שער הנו

כסדום היינו לעמרה “ל. ”ל אף בציבור דתי רח”מבולבל! מבולבל! מבולבל! ועל ידי זה הופך להיות יותר ויותר נורמלי רח
 ".דמינו

 !ה. חלקי הטוב שבהם, בכל ערב רב יש חלקי טוב

 גוף ונשמה
 :שאלה

 ד”בס

רציתי לשאול איך מתייחסים לגוף ולנשמה ראיתי . ל השיחות ועל האפשרות לשאולשלום וברכה ישר כוח לרב על כ
 .ממקורות שונים

אבל כמה  ,ישראל והערבים כמו שלום ,שלום הגוף הוא רע והנשמה הוא טוב ומחוסר ברירה צריך לעשות ביניהם א.
 .רק מה שבהכרח כמי שכפאו שד ,שפחות להתעסק אתו
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כדי להחליש את הגוף  ,מותועם הגוף ורצונותיו וכוחותיו כמו סיגופים צ וצריך להילחם ,והנשמה היא טובה הוא רע הגוףב. 

 .ולא לחפש שלום ולגלות את אור הנשמה

ועל ידו  כי הוא משרת את הנשמה ,וצריך לעשות שלום ביניהם כמו שלום בין אחים הגוף הוא לא רע ולא טוב אלא כליג. 
 .לתכלית את נשמה יכולה להגיע

 .אדם מקבל שכר על זה שהוא קידש את החומר ,ל עבודת האדם לקדש את החומר כדי שהגוף ושפל ונשמה טובהכד. 

 .והטוב לאחד ביניהם והרע שלא מאוחדים ,שניהם כליםה. 

 ?ואם כן מה הם ואיך ניתן להבין את זה ,דרגות האם זה

 ,איך להתייחס למעשה מה צריך לעשות ,עולם של סתירות ,האם זה כמו יושב בסתר עליון

 ?האם זה תלוי באדם בתכונות האדם מאיזה שורש הוא

 ?ואם לא איך צריך להתייחס ,האם הסתכלות הזאת נכונה גם לגבי אשה

 ?ואם לא איך צריך להתייחס ,י העולםהאם הסתכלות הזאת נכונה גם לגב

 .וללמוד מהרב איך לראות את הדברים נכון, כדי ללמוד ולעיין ,בכל הדברים אשמח לקבל פרוט ומקורות

 תודה רבה

 :תשובה

 –שכתבת. הבדלה  2להכניע הגוף. זהו מהלך  –המתקה. הכנעה  –הבדלה  –מדרגות, הכנעה ’ ט ידוע ג”משם הבעש
לצרף הגוף והנשמה יחד  –שכתבת. המתקה  1והנשמה, ולהתעסק עם הגוף כמה שפחות, וזהו מהלך להבדיל הגוף 

שכתבת. ואזי הגוף לאחר שהובדל הרע אינו רע אלא כלי, וזהו  4לעבודת הבורא לאחר שהובדל הרע ממנו. וזהו מהלך 
 .ל”ת. והדברים ארוכים, ואכמשכתב 5שכתבת. ואזי אי צירופם זהו רע, ואחדותם זהו הטוב, וזהו מהלך  3מהלך 

 הנאות שאנו מקבלים מאנשיםיחס לה
 :שאלה

מה הדרך הנכונה לראות את ההנאות שאנו מקבלים מאנשים ודברים? כמה שזה נשמע מוזר, האם אנחנו אמורים לדמיין 
הרגיש שזה שאנחנו מקבלים את התענוג ישירות מהשם? לדוגמא, אם מישהו מחבק אותך או מנשק אותך, אתה אמור ל

 ?באמת השם שמעניק לך את התחושה המענגת הזו

או שההשקפה הנכונה שאתה אמור לראות את האדם כשליח, שנשלח על ידי השם כדי להעניק לך את התענוג, או שאתה 
 ?אמור להרגיש שזה משל להנאה עם השם
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 :תשובה

 .ולשליחויש להכיר טובה למשלח ’, י שליח שנשלח מה”ה שנשלחו ע”הנאות מקב

 טעם בשבת קודש
 :שאלה

 .לכבוד הרב

שמעתי הרבה מצדיקים שהיה להם טעם בשבת קודש האיך יכולים להתחיל לעבוד על זה לקבל טעם משבת קודש 
אם הרב יכול להדריך אותי קצת האיך  ,משום שאני בשבת שאין לי כולל וגם אין לי סדר קבוע אני מרגיש יובש קצת

 ?שבת ולהרגיש קרבת אלקיםלהתחיל לעבוד על קדושת 

 :תשובה
 בלבבי הכנה לש"ק]. – שמודפס בספר גם כן[הכנה לשבת קודש נא לנסות לשמוע את סדרת

 אור או כלי באמירת תהילים
 :שאלה

כשאדם אומר תהילים, הוא מרגיש התחזקות, בטחון, התרוממות הנפש והתקרבות לבורא. אמנם מהי . שלום רבינו
 ?התהילים, אור או כליהבחינה שבה פועל 

אמנם כו'... נולד מאמירת תהילים שהוא גם תחושת ההתרוממות ו”) תורה אור“נראה ברור שבחינת אור וודאי (ככתוב 
ן והשפע לא ירד לולא קיים כלי, ולכן נראה שהאמירה ”שהרי אדם המתפלל לרפואה מעלה מ” כלי“נראה שיש גם צד 
 .עצמה גם בונה כלי

 :תשובה

ל מדרגה יש בה אור וכלי. אולם בקומה הוכללת, דוד המלך מדרגת (מלכות) כלי. אולם בדקות יותר, הוא בפרטות, כ
ואינו כלי כפשוטו, כי צורת אדם שבו אין לה קיום מצד עצמה אלא נופלת. ושורש הכלי שבו בקו, לשון תקוה. ”, בר נפלי“

ק), וזהו משיח בן דוד, צורת אדם ”נמשך צורת אדם (אתקוה. ומשם  –ה, כלי של קו ”וזהו ספר תהלים שכולו תקוה לקב
 .ק) שנמשך מן הקו”(א
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 מילת בני ישמעאל
 :שאלה

 ה”ב

 ,א”שלום רב למורנו ורבנו, הרב בלבבי שליט

ותא חזי, ארבע מאה שנין קיימא ההוא ממנא דבני ישמעאל, ובעא קמי קודשא בריך הוא, אמר ליה מאן . "זוהר וארא לב
חולקא בשמך, אמר ליה אין, אמר ליה והא ישמעאל דאתגזר (ולא עוד אלא דאתגזר בר תליסר שנין) דאתגזר אית ליה 

אמאי לית ליה חולקא בך כמו יצחק, אמר ליה דא אתגזר כדקא יאות וכתיקונוי ודא לאו הכי, ולא עוד אלא דאלין 
יה ועם כל דא כיון דאתגזר לא יהא ליה מתדבקין בי כדקא יאות לתמניא יומין, ואלין רחיקין מני עד כמה ימים, אמר ל

אגר טב בגיניה. ווי על ההוא זמנא דאתיליד ישמעאל בעלמא ואתגזר, מה עבד קודשא בריך הוא, ארחיק להו לבני 
ישמעאל מדבקותא דלעילא, ויהב להו חולקא לתתא בארעא קדישא, בגין ההוא גזירו דבהון, וזמינין בני ישמעאל למשלט 

הי ריקניא מכלא זמנא סגי, כמה דגזירו דלהון בריקניא בלא שלימו, ואינון יעכבון להון לבני ישראל בארעא קדישא כד אי
לאתבא לדוכתייהו, עד דישתלים ההוא זכותא דבני ישמעאל. וזמינין בני ישמעאל לאתערא קרבין תקיפין בעלמא, 

וחד סמוך לירושלם, וישלטון אלין באלין, ולאתכנשא בני אדום עלייהו, ויתערון קרבא בהו, חד על ימא וחד על יבשתא 
 .”וארעא קדישא לא יתמסר לבני אדום

עם כל דא כיון דאתגזר לא יהא ליה אגר טב “ה לא ענה לאותו ממונה על מה ששאל ”מחילה, אבל למה פשוט הקב
יכול להשיב??, (משנה בשבת), מה כבר אותו ממונה היה ” לא! מל ולא פרע כאילו לא מל!“תשובה פשוטה : ”, בגיניה?

אז למה לא לענות  .הרי הוא לא בא בתביעה אלא בשאלה. וזהו, הכל היה נגמר כאן, לא היה לנו בעיות עם הישמעאלים
 ?כך

 !תודה רבה

 :תשובה
ב, שלא ניתנה פריעה לאברהם אבינו. ולכך פשוט שאצל אברהם וזרעו לא שייך הכלל כאילו לא מל, ”עיין יבמות, עא, ע

 .ישראל, שכך נמסר בהלכה למשה מסיני –אלא רק בזרעו 

 אז והיום - אלעזר בבאהאסון עם הצרחה בעקבות 
 :שאלה

 ,א”שלום רב למורנו ורבנו, הרב בלבבי שליט

 ,ל”שנים היה את האסון עם הבבא אלעזר אבוחצירא זצ’ היום לפני י
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ה ”יש שפה חדשה שהקב ,ועקה כבר לא מדבר, כבר לא צ”בעקבות האסון הזה, כבודו מסר דרשה, שאמר שה שהקב

צורח, והצרחה הזאת לא נתפסת בשום דעת ובשום הבנה, הוא לא עובר את מערכת הדעת, הוא בוקע ישר ללב, צורחים 
מי שלא שמע את הדיבור הקשה  ,על מישהו שהוא בסכנת נפשות, ומי שלא יתעורר עד היום שהיה שיחה ודיבור קשה

ואם נזכה זאת תהיה  ,מי שלא שומע נופל לאבדון, וכן שאנחנו בעידנא דריתחא ה נותן בחירה אחרונה, אחרי צרחה”הקב
 …’הצרחה האחרונה וכו

 :שאלותי שהם בעצם שאלה אחת

שנים אחרי הבנתי מדבריו שהיה שיחה, דיבור, דיבור קשה, צעקה וצרחה)? האם אנחנו ’ מהי ההנהגה בימינו (אנחנו כבר י
 ?בשלבים אחרי? אם כן מה הםעדיין בצרחה ההיא? האם אנחנו כבר 

 !תודה רבה

 :תשובה

מכל צד ומכל פינה, ” הכל צורח“אז הצרחה הייתה מכיוון מסוים. כהיום, כל הבריאה, מדבר, בעל חי, צומח, דומם, 
ו צרחות, אלא אם כן חביב לו ביותר ויש ”ומרוב ריבוי צרחות ותערובתם אי אפשר לשמוע, כי תרי קלא לא משתמעי, וק

ש אבן מקיר תזעק. הכל צועק, זועק ”פנימי. כי כבר השתא הוא מעין קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה. וכמלו שקט 
 .א”רצח, הכל עומד בפני ביטול, בחינת רציחה, ולכך הכל צורח. וכך יהא עד ביאת משיח בב –וצורח. צרח 

 כח מסירות נפש וכח המתנת חנם
 :שאלה

ב אמר שאין בידינו לשנות את הדור, ועבודת הקנאות בפועל הוא רק ליחידים, ולכל פנחס הר’ בשיחת השבוע על פ .א
י ”רק ע“כ הרב אמר ”אדם רק להצטער בלבו על המצב של כלל ישראל היום ולהשתתף עם צער השכינה. אמנם אח

ורה יש בידינו כ לכא”(אין זה הלשון בדיוק, רק תמצית הדברים). וא” מסירות נפש שבא מלעילא, הכל יכול להשתנות
  .מוסר נפש, ומה הכוונה שאין בידינו לשנות הדור, הא בידינו הוא’ לשנות את הדור, אם כל א

כ לכאורה זהו ”יכול לעורר עצמו למסירות נפש וא’ ועוד, מה הכוונה שמסירות נפש בא מעילא, הא לכאורה כל אב. 
 .התעוררות מתתא לעילא ולא התעוררות שבא מעילא לתתא

י ”לכנס לא’ _אתה חונן) הרב מבאר שכמו במשה ביקש מתנת חנם מה051ואתחנן, (בהשיעור של תפילה_’ ע לפבנוגג. 
יש לי ”. חבוקר ודבוקה בכך”ו”‘, בנים אתם לה”פ שאין אנו ראויים, כיון ש”אע’ כמו כן אנו יכולים לקבל מתנת חנם מה

הצדיק הגדול ביותר שמבקש לקבלו ’ תן מתנת חנם אפיה גם אינו נו”כ הקב”ס משה לא נענה, וא”כמה שאלות על זה. סו
 .ש לשאר מעמנו”כ כ”שלעולם אנו ראויים לקבל מתנת חנם, אם משה לא קבלו א’ כ מה הראי”(אם כך היא הגזירה), וא

מתנת “למה אלו שמחוברים לשער הנון דטומאה אינם ראויים לגאולה, הא לכאורה יכולים להיות ראויים לגאולה מצד ד. 
פ שאינם ”אלוקיכם ואז לקבל כל שפע וישועה שרוצים אע’ אם הם מעוררים תפיסה זו בנפש של בנים אתם לה” חנם
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לקבלו, כמו שהרב מבאר היטב ’ ראויים מצד מעשיהם ומצד מדרגתם, כיון שיש חידוש של מתנת חנם שיכול כל א

 .היטב

 :תשובה

עורר אור גדול. מסירות נפש מתתא לעילא מעורר אור גדול י מסירות נפש מת”א. אין בכוחנו לפעול לשנות. אולם ע
 .י אור זה נפעלים הדברים מאליהם”מעילא לתתא, וע

 '.ל אות א”ב. המסירות נפש, התעוררות מתתא לעילא, ואזי בא אור מלעילא לתתא, שעל ידו נפעלים הדברים, כנ

יותר. ועוד, כל מקרה צריך בירור לעצמו. ויתכן שמשה ב. והשתא מאיר אור זה באופן רב ”ג. אור מתנת חנם, אור של עוה
 .רבינו לא נענה, כי אין זו ההנהגה הראויה באותה עת עבורו. אולם בעבור כל יחיד נצרך בירור לפי העת ההיא

ן של הטומאה, ורק ”ן סתירה מוחלטת לאור הגאולה. ואם יזכו למתנת חנם, ראשית המתנה לנתקם משער הנו”ד. שער הנו
 .ן דקדושה”מתנה לקבל שער הנוכ ”אח

 וגאולה עשר שאלות בענין אינטרנט
 :שאלה

ן שהוא האינטרנט אינם זוכים לגאולה כיון ”הא דהיהודים שאינם עומדים בנסיון האחרון שהוא בעיקר פרישה משער הנו .א
נפשם שהם ערב רב שבזה נתברר שהם מהערב רב, האם הכוונה בזה שהם יהפכו להיות ערב רב ממש, או שיש חלקים ב

 ?והחלקים האלו יתבטלו בביאת משיח

ו אלו שאינם עומדים בנסיון האינטרנט והם לא יזכו להגאולה, האם הם ימותו בחבלי משיח או שהם יתבטלו ”וח .ב
 ?והופכים להיות אין (העדר מציאות) בביאת משיח, וכולם יהיו אבודים ברגע שמשיח יבוא

’ תקופת חבלי משיח ושם נתבאר בפרטות על הכל הבירורין שיהיו אז, ולבסוף יהי במדרש היכלות רבתי מבואר כל .ג
התקופה המרה בישראל ביותר, ’ שמסתיים עם ביאת אליהו ומשיח בן דוד. ומבואר ששמה יהי’, ה ימים במדבר, וכו”מ

 ?כשיו לעמוד בנסיון הזווהרבה יפרוק עול מצוות מעצמם, ומבואר שהנסיון האחרון הוא אמונה. האם שייך להיות מוכן ע

 ?ל כבר נתקיים באופו הרוחני”והאם הדברים שם יתקיים כפשוטו או שכל תהליך הנ .ד

האם הוא ספק ערב רב? האם צריך לאהוב אותו ’ איך להסתכל על כל אדם שיש לו מכשיר חכם עם אינטרנט וכו .ה
 ?ון לפרושכיהודי או שאין לאהוב אותו כיון שהוא ספק ערב רב ואין לו את הרצ

ת או לצורך זום כפי ההוראה שהורו לו רבו, ”משתמש בתמימות באינטרנט לצורך ד’ בתשובה אחת הרב אמר שאם א. ו
אז אינו בכלל כל הרע של האינטרנט ואין לו היזק מזה (רק בתנאי שהוא ישמור על הגדרים שהורו לו), אמנם בתשובה 

 .כ לא הבנתי”ר ואאחרת הרב אמר שההיתרים כאלו הם החורבן כל הדו
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לכשרות ולזמנים, ואני ” ס”אפפ“יש לי רב שיש לו מכשיר חכם והוא משתמש בו לפעמים בבית הכנסת, ובו יש קצת  .ז

לא יודע אם יש בו עוד דברים אבל לכאורה יש לי חיוב לדון אותו לכף זכות ולא לחשוש אותו שיש בו חיבור לאינטרנט, 
 .האם אני יכול לקבל הדרכה והוראות ממנו

ז האדם יכול לקבל ”בנוגע לאיימיל. לאחרונה הרב כתב בשני תשובות שאין להחזיק איימיל בבית, כיון שעישאלות ’ ג .ח
ת במדיה הרב אמר שאם האדם צריך לקבל ”דברים לא טובים. וקשה לי דהא בתשובה שנתפרסם בקונטרס של השו

י איימיל במקום ”ו לקבל דברים עת או שאר צרכים הסדר הוא (א) פקס (ב) ואם זה לא אפשר, אז יש לו לשלח א”ד
י איימיל בבית, ”ל לא אפשר אז יכול לקבל או לשלח דברים או ע”עבודה, בתנאי שאינו יכול לקבל תמונות, (ג) ואם הנ

כ האם היה חזרה בזה, שבעבר הרב אמר שבדיעבד האדם יכול להחזיק ”בתנאי שאינו מקבל תמונות. השאלה הוא א
 ? מעט אוסר דברים אלואיימיל בביתו ועכשיו הרב כ

 ?האם יש איימיל בבית שאינו יכול לקבל תמונות או סרטים, האם יש בזה בעי ט.

י כלי שנותנים בו את האיימיל ”ומהו אם יש לו מחשב בבית שאינו מקבל ישר את האיימיל, רק יכול לקבל איימיל עי. 
האם זה ’, ת וכדו”ול לראות האימייל וקבצים של דמהמחשב שבו הגיע, ומכניסים הכלי זה תוך המחשב בביתו ואז הוא יכ

 ?חלוק מאיימיל שמגיע ישר למחשב שלו בתוך הבית

 ובה:תש

א. חלקים שאינם ערב רב יכלל בנשמת הכלל, והחלקים שהם ערב רב יתכלו יחד עם הערב רב. והחלק שבחר (רוח) 
 .לדבוק בערב רב, יכלל עם הערב רב

 .ב. חלק כך וחלק כך

 !כבר באמצע התהליךג. כן. אנו 

ה ”ה. ביטול צורת אדם. וזהו מ”מ’ גימט” אדם“ה ימים כלומר ”ד. אינו הכרח כפשוטו, אנו נמצאים כבר בתוכו! מ
 !י, והבן”שנפטרו בהילולא דרשב

 .ה. לאהוב ככל יהודי, אולם לא להתקרב אליו מלבד הלכות דרך ארץ

ם אדם שעשה כן בפרטות לא ימנע ממנו אור משיח, ואולם ו. לא נאמר כן, יש לדקדק, נאמר שהם חורבן הדור, אול
 .בוודאי מחלישו רוחנית

 !ז. עדיף לחפש רב מזוכך יותר

ח. נכתב שם בהערת המערכת שכהיום כאן בארץ ישראל עדיין אין אפשרות לקבל רק כתוביות בלא תמונות. ולכך יש 
 !להתרחק מכך מאוד

 !לנשמה! אלא להיפך ט. עצם החיבור לתשתית האינטרנט אינו מועיל

 .י. כך עדיף
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 מציאות בחייו
 :שאלה

איך אדם יכול לקבל יותר מציאות בחייו? לפעמים יש דברים הגיוניים אבל המוח שלי לא רוצה לקבל את זה איך אני 
 .תודה ?מלמד את מוחי מהי מציאות

 :תשובה

 .א”צריך לפתוח אור של אמונה בנפש ובשכל! כדאי לעבוד לפי בלבבי ח

 ת”גודל יחסי בישסו
 :שאלה

 !תודה רבה הרב על כל האמת והדרך

ס ומלכות. אם כן אמאי בצורת ההלבשה ”ס ומלכות ואמא ותבונה מתייחסים כט”ס מתייחסים כט”מצינו שאבא ויש
 ?עשיריות 5א ולא ”ת דא”ס שמעליהם היו צריכים להלביש עשירית מהחג”ת לוקחים חצי מקום? הרי ביחס לט”ישסו

 :תשובה

יש מהות הלבשה, שהלבוש בטל למולבש, ולכך אין מקומו כפי שורשו בקומה, אלא דייקא עולה למעלה מכך, מפני 
 .שבטל לעליון

 .שביל, שהעליון מתלבש בתחתון, והתחתון נעשה שביל להשפיע שפע מן העליונים לתחתונים –ויש מהות הלבשה, לבוש 

 .ק”ויש הלבשה תחתונה, על מנת לכסות הערוה, ודו

 .ובכל סוגיא יש לברר את מהות ההלבשה באותו סוגיא

 קבוצות על הספר דע את גאולתך
 :שאלה

עם נשים ” דע את גאולתך“קבוצות עבודה על הספר  2א שפתחתי ”רציתי רק להודיע לרב שליט. א”שלום לרב שליט
למצוא תרגילים בחיי יום יום  ב. אנו מתרגמות בצרפתית את הספר של הרב ואנחנו מדברות ומנסות”צרפתיות שגרות בב

 .כדי להוציא מהכח אל הפועל כל מה שכתוב בספר
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ושנזכה כולנו לגאולה פרטית של כל נפש ונפש וגם לגאולה כללית של כל  .תודה רבה לרב על כל מה שהוא נותן לנו

 .כנסת ישראל

 :תשובה

 !חזקו ואמצו, ותזכו להאיר אור הגאולה הפרטי והכללי

 לם הבאשאלות בענין עו
 :שאלה

 . תודה רבה שהרב נותן לנו אפשרות לשאול שאלות. א”לכבוד הרב שליט

ה משלם שכר לרשעים על מצוות בעולם הזה כדי להאבידם מעולם הבא. איך זה ”א. מובא בספרים שיש פעמים שהקב
כאן בעולם הזה.  מסתדר עם כך ששכר מצווה בהאי עלמא ליכא, ושמצווה זה דבר אין סופי ונצחי שלא יכול להשתלם

 ?ובנוסף הרי דרך הטוב להיטיב והטוב האמיתי הוא בעולם הבא לא כאן בעולם הזה

ב. מה הגדר של רשעים בענין הזה ? כלומר האם אדם שמנסה לשמור תורה ומצוות אך נופל לחטאים צריך לחשוש 
? ואם חלילה כן אז מה הדרך שהשפע שיש לו בעולם הזה זה כדי לשלם לו את השכר על המצוות במקום בעולם הבא 

 ?למנוע זאת

ו יעבור על כל העבירות שבעולם אם ”ג. ראיתי פעם באיזה ספר של צדיק קדמון שאמר ששווה לבוא לעולם אפילו אם ח
יקיים אפילו מצווה אחת קלה כי העוונות בסופו של דבר האדם יזדכך מהם ויש להם גבול, והשכר אפילו ממצווה אחת 

 ?משלם את השכר בעולם הזה’ איך זה מסתדר עם כך שלרשעים ה –י קלה הוא אין סופ

א אומר שחלילה אלו שאינם יעזבו את האינטרנט לפני הגאולה לא יזכו לגאולה. איך זה מסתדר עם ”ד. ראיתי שהרב שליט
דחו  הרבה אמרות של צדיקים שאמרו שיכלו להביא את הגאולה בזמנם רק שראו שיש נשמות שלא יזכו לתיקון ולכן

ל שעשה יחד עם תלמידיו תקופה ארוכה יחודים להביא את משיח ”מרדכי מטשרנוביל וכן על הרמח’ (מסופר כך על ר
ל את ”מ שהגיע ואמר לו שאם יבוא עכשיו יהיו נשמות שלא יזכו ודחה הרמח”כ הוא שמע רעש וזה היה הס”ובמוסף של יו

א שהחפץ חיים אמר שמצווה לפרסם שכשמשיח יגיע יהיו כל המאמץ שלו להביא את משיח). וכן ראיתי בספר שמבי
א. איך זה מסתדר עם מה שהרב אומר שלא יזכו כולם. ב.  :אז קשה לי שתי שאלות .לכולם תיקון כי לא ידח ממנו נידח

 אם בזמנם היו כמה נשמות שלא היה מגיע להם תיקון ולכן דחו את הזמן לכאורה מה הרוויחו הרי מה שנראה לעין שנהיה
 ?חלילה יותר גרוע והרבה יותר נשמות היום במצב רוחני קשה יותר

ונותן לנו תשובות בהירות שמאירים לנו את החיים  ,א שמאפשר לנו לשאול את הקשה לנו”תודה ענקית להרב שליט
 .באמת
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 :תשובה

עושר וכבוד, מי שערכו למצוות ערך גשמי, ובפרט שעשה מצוות שלא לשמה על מנת לקבל ”, איש לפי מהללו“א. 
ש ”י אפשר לשלם, כמי כבוד שהוא ממוצע בין רוחני לגשמ”משלמים לפי מהללו, לפי איך שהוא מעריך מצוותיו. ובפרט ע

 .ין'חיים מואלז’ ר

 .יונה’ ב. חייב כרת, ושנכרת משורשו מפני דבקות עצומה בעולם החומרי! וכל תאותה וחפצה בחומריות, כלשון ר

 !לחומר באופן מוחלט, אלא שנופל וכואב לול, כי אינו מחובר ”ג. כנ

ואף שאמרו חוץ, הכוונה לחלקים הנמוכים ”, ב”כל ישראל יש להם חלק לעוה“ד. בחלקים העליונים כולם יזכו בבחינת 
 !יותר בנפש

 !חלק נוסף הוברר, ועתה נשאר אלו שעדיין לא נבררו, והוא הבירור האחרון

 לזכות לאורו של משיח
 :שאלה

 .א”ב שליטלכבוד הר

 :שאלתי את הרב לפני תקופה כך

 ראיתי שהרב כותב שמאיר עכשיו אורו של משיח ביותר. בעוונותי הרבים אינני זוכה להרגיש זאת, ואני
 רוצה מאד לזכות להרגיש זאת, ומפחד להישאר חלילה בחוץ. האם זה נכון להגיד שאם אני מתגבר לא

 כ”יותר בעולם וכן מקיים מצוות ותורה על זה הכוונה, עילגלוש באינטרנט כדי שיתגלה אורו של משיח 
 ?אזכה לאורו של משיח

 והרב השיב:

 .כן, באופן של מקיף

מה בא הרב למעט  –מה הכוונה באופן של מקיף  אשמח מאד באם הרב יוכל להרחיב לי את התשובה שאוכל יותר להבין
 ?וכיצד אפשר לזכות לאורו של משיח בשלמות –

 :תשובה

רש מן הרע מאיר לו האור, אולם לא נכנס אל תוכו והופך להיות חלק עצמי ממנו וחש אותו בתוכו כחלק מהויתו, כל שפו
אלא אור שמסייע לו בעבודתו הרוחנית בלבד. וזהו אור מקיף, ואור זה פעמים רבות הוא בבחינת איהו לא חזי אולם מזלא 

 .חזי
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 פיזור הנפש
 :שאלה

איך ממקדים את החיים כך שהכל יהיה מקשה  וכך האדם חי חיים מפוזרים, ,בחייםלאדם יש מערך שלם של חובות 
 ?אחת וחטיבה אחת ועל בסיס אחד

 :תשובה

או על מנת להתקרב, ולכך ’, או מתוך אהבת ה’, יש לקחת נקודה אחת ומסביבה לבנות הכל, כגון שהכל נעשה לרצון ה
 !קרבה. וכל הפרטים כפרטי מכונה שמשמשים כולם לענין אחדעוסק תמיד בפנימיות בנקודה אחת, רצון, אהבה, 
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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:
▪ 

 לקבלת העלון השבועי בדוא"ל, 
 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 

 ראשית חכמהישיבה 
 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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