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 לחץ אדיר בהתקרב ימי אלול
 שאלה:

 א.”לכבוד הרב שליט

 .אלקיו לו ולכל משפחתו’ כ עצום להרב שעונה לנו על כל השאילות, תהי משכורתו שלימה מאת ה”ייש
כל שנה שכמתקרבים ימי אלול וימים נוראים, אני מרגיש לחץ עצום שקשה עד בלתי אפשרי להשתחרר מזה. 
הלחץ הזה מרחיק אותי מהרוחניות לגמרי, עד כדי המצב המתמיה שדוקא בימי אלול וימים נוראים אני בדרך 

 .כלל נמצא במצב היותר שפל ברוחניות מכל השנה
” יותר טוב“או יראת שמים אמיתי, אלא עצם הידיעה שאני אמור להיות ” יראת העונש“לצערי הלחץ זה לא 
אשמח אם יש להרב איזו . פשוט מקלקל לי את האפשרות של הרוחניות” להנצל כצבי מיד”ולחוש יראה ופחד ו

 עצה איך להתמודד עם זה.
 תודה רבה.

 :תשובה

’ הבה וקרבה. ועל עשרת ימי תשובה, דרשו הימי א”, אני לדודי ודודי לי“עליך לשנות מבט ולהסתכל על אלול, 
 .’בהימצאו, בהיותו קרוב, קרבת ה

מתוך מבט זה לאט לאט תאזן את נפשך בין יראה לאהבה, ותזכה לדרך האמצע, לקבל הימים האלו גם ממבט 
של יראה וגם ממבט של אהבה. ונודע שבמוסר נטו יותר ליראה בימים אלו, ובחסידות לאהבה ולקרבה. ויש 

 .ן ביניהםלאז

 ידיעה ובחירה
 שאלה:

שלום כבוד הרב, סליחה מראש שאני שואלת שוב בנושא זה, פשוט הבנתי את תשובת הרב, ורציתי לחדד עוד 
 .משהו בהבנה

יודע מה נעשה אם נבחר בטוב ויודע מה נעשה אם נבחר ברע (יודע מה נעשה בשני ’ הרב אמר שהבנתי נכון שה
 .כי הבחירה נתונה בידינוהמסלולים) , אבל הוא לא קובע 

האם הוא יודע חוץ מזה האם אדם יבחר בפועל בטוב או ברע? או שמה שכתבתי  -רציתי לשאול בהקשר לזה
 ?יודע הכל (איך נפעל בשני המסלולים) רק משאיר את הבחירה בידינו’ למעלה הוא הנכון וה

 ?איך הדברים מסתדרים? מה האמת
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 :תשובה

 .ולצורך כך נצרך ללמוד קבלה. ולכך אי אפשר לענות בבירור לאשהזה שאלות עמוקות ועדינות, 

אענה בלשון כללית. בעולם תחתון יש בחירה גמורה, ושם יש ידיעה של כל אחד מהצדדים, אולם אין ידיעה מה 
 .יבחר. בעולם עליון יותר יש אף ידיעה מה יבחר

 כוונות המרכבה
 שאלה:

 ד”בס
 א”שלום לכבוד הרב שליט

באדםבין בהליכתו בין בדיבורו וכו' (כגון שמדבר  המרכבה להביא קדושה גדולה כח גדול בכוונותראינו שיש 
 ידבר בכוונת שמות הדיבור).

 .ואיך נזכה ללכת עם זה בלכתך בדרך כפשוטות א. האם הרב יכול להסביר לנו מעט מזה העניין
 ?ואיזה עבודות אפשר להוציא מזה

 השמות מאלה ב. מה צריך לכוון בכל כוונה
 . במהלכי הנפש ה בניקוד פתח , קמץ וכו'”כגון: שם הוי

 :תשובה

 .ה”זה שאלה מאוד כללית. נא ללמוד את הסוגיה על פרטותיה. ואזי אם יש שאלות פרטיות אשתדל להשיב בע

 הפגיעה""
 שאלה:

 א”שלום לכבוד הרב שליט

התחילו בעבודה שורשית ומהם הרבה  , למרות שהם לא”לפגיעה“רואים בחוש כי בדור זה יש אנשים שמגיעים 
 .או שנפתח להם מסיבה אחרת בעלי תשובה שזיככו את עצמם

 ? ברצוא ושוב לאורך כל היום” לאני“א. האם יש עניין להכנס 
 .ב. והאם יש עניין בהתבודדות לשאר שם הרבה זמן? ומשם להתפלל ולעבוד

 .חוטם”, רחההה“ג. ומהו ההסתכלות הפנימית דווקא בכניסה לשם דרך כח 
 ד. וידוע שקשה מאוד לדבק רק במחשבה אחת האם כדאי לעבור ממחשבה קדושה כגון

 .ציור שם קדוש לכוונה קדושה אחרת
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 ?ה. איך אדם ידע מהוא דווקא הציור שלו שהוא צריך לצייר
 .בחינת מליץ אחד מני אלף ו. ואיך ידע האם באיזה מצווה דווקא לדבק בשלמות? על פי שורשו

 ! רבהתודה 

 :תשובה

 .א. כן

 .ב. כן, לפי מדרגתו

 .חוש הרוח –ג. עיין דע את נשמתך 

 .ד. עדיף להתמקד, אולם יעשה כפי כוחו

 .ממש עבורו” פשוט“ה. כאשר חש שזהו 

 .ק, או עבודה לשמה, ואזי חש מהו חלקו בפשיטות”ו. נצרך רוה

 יציבות
 שאלה:

לקשר עצמי חזק עם עצמו . בכדאי להרחיק את זה שאני  –שלום כבוד הרב : אשמח להבין יותר. איך להתקרב 
 .. כיוון מהיר. לעכשיו כי יש לי קושי בדבר .תלוי באחרים

 ..וכיוון איטי הדרגתי. לקירבת המטרה ממש.. תודה רבה לכם

 :תשובה

 .תחפש את הנקודה הכי קרובה ללבך ותעסוק בה בכל יום באופן של חיבור מתוך תענוג והתאמצות יחד

 .ד”בנות מהלך של הוצאה לפועל של אותה נקודה לאורך השנה הקרובה בסוכן ל

 לסייר בעולם הפנימי
 שאלה:

 א”שלום ותודה רבה לרבנו שליט
 .אני התלמיד ששאל על הצורה הפנימי המורגשת בעולם הפנימי
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ולם בע” הרפתקה”איך אפשר לסייר בעולם הפנימי, אולי מילה טובה יותר ל –את הנקודה הבאה קשה לתאר
 ?הפנימי

דוגמא בעולם החיצוני, ילד רואה יער ורוצה לחקור, להסתכל מתחת לסלעים, להתיז בנחל, לרוץ בדשא, לטפס 
 !על עץ, הרפתקה

ברוך השם, אני מרגיש את עולמי הפנימי כמעט כל יום, ויש לי רצון עז לחקור אותו, לטייל בו ממקום למקום, 
 ?זאתאיך עושים  –את המראות השונים” לראות“

 .א יבין”קשה מאוד לתאר את הכמיהה הפנימית הזו, אך בטוח שהרב שליט
 .אני חושב שזהו רצון פנימי אמיתי של הנשמה, ולא של בזבוז זמן וחיפוש אחר פנטזיות

א מספיק, אין לי אף אחד אחר שיכול להבין את העניינים האלה כמו הרב ”אני לא יכול להודות לרב שליט
 .א”שליט

 :תשובה

נצרך ללמוד את צורתו של העולם הפנימי, כלליו, חלקיו, ופרטיו. כאדם הלומד להכיר מקום חדש, את הכניסה 
 .הראשית, את הרחובות, את החנויות, את קיצורי הדרך, ועוד

 …לצורך כך נמסרו כל חלקי סדרת דע את

 ’נבוכים מורה’כיצד יתכן שהרב מוסר שיעורים ב
 שאלה:

נחמן, כיצד יתכן אם כן שהרב מוסר ’ שלום. רציתי לשאול, הרב בונה הרבה על ספרי חסידות ואף על ר
נחמן אחזו מאמונה פשוטה ללא ’ ש שחסידות ור”י לא ללומדו, וכ”שמקובל כיום בעמ’ נבוכים מורה’שיעורים ב

 חקירות? ויש מגדולי החסידות שאמרו שפני הלומדו משתנה לרע ומאבד צלם אנוש?

 :תשובה

אינני בונה רק על ספרי חסידות, אלא גם על ספרי חסידות. וביתר דיוק על ספרי כל חכמי הדורות. וחלקם 
 .הנכבד השתמשו רבות במורה נבוכים. ואציין מעט מזעיר

 .ועוד’, גור אריה, בראשית, א, כו. נצח ישראל, פרק מ. באר הגולה, באר ו –ל ”מהר

 .ועוד מ,”דעת תבונות, אות ק –ל ”רמח

 .תורה אור, תרומה, חקת, ועוד הרבה מקומות –’ ה הק”של

 .א, פסוק ז, ועוד מקומות שם”בספרו מחיר יין על אסתר, פ –א ”הרמ
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 .ז, ועוד”ודרוש ט’, דרוש ו’, חלק א –יערות דבש 

 .ח, ועוד”מכתבים, מכתב שכ –אור יחזקאל 

 שאלות בתורת הרב
 שאלה:

 הנפלאים המתווים דרך בעבודתו יתברך!שלום רב, יישר כח על השיעורים 

 רציתי לשאול:
א. הרב נוקט בפשטות בשיעורים ובספרים שהשגחה פרטית היא על כל דבר הכי קטן ושולי בבריאה, זהו דבר 

 ’?שאמונה זו היא של טיפשים וכו” חינוך”מוסכם? זכורני שראיתי ב
פילה למקומם ולכן צריך להתקשר לצדיק שבדור מביא שאין אנו יודעים להעלות איברי הת’ מ תורה ב”ב. בליקו

נחמן, וכיצד עלו התפילות למקומם קודם ’ ב, שהרי לא שמענו על עניין זה קודם ר”שיעלה התפילה למקומה, וצ
 מ?”מ? וכי היו מתקשרים לצדיק שבדור פעם? זהו חידוש של ליקו”תורה זו בליקו

ם ”ים והדרך אליהם, ספר הברית, מסילת ישרים, רמבג. זכורני שבעבר ראיתי שיש מחלוקות בגדרי יראת שמ
ומדוע הרב הכריע כשיטה זו? ומה הפשט בדברי ”? בלבבי משכן אבנה”על פי איזה שיטה הרב מדבר ב’, וכו

י צדיקי הדור, לכאורה ישנם עוד דרכים, והרב בפירוש לא הולך עם ”מ יז שיראה אי אפשר לקבל כי אם ע”ליקו
 וכו?’ דיבור עם הדרך זו אלא עם דרך של 

ק, היכן ”א שבמקום שתורה אינה כראוי צריך סמי מרפא אחרים שזה העצות שבספה”ד. הרב הביא מהגר
 א הזה?”נמצא הגר

אני מקבל תמונה ’ פלא יועץ‘ומאוד הועיל לי, אך שאני לומד למשל ” דע את”ה. אני מאוד אוהב את סדרת 
’, כדי לדעת כיצד לעבוד וכו” ללמוד”ושאין מה ” הלכיםמ”זה משהו מאוד פשוט וללא ’ שהיהדות ועבודת ה

אין זה דבר חדש כל עניין זה ’, אין צריך חכמות כלל אף לא של עבודת ה’ נחמן שבעבודת ה’ ואולי זו כוונת ר
 של הרב?
 בברכה.

 :תשובה

 .’ט הק”א. נחלקו בכך רבותינו. אולם זו הכרעת חכמי האמת, ובפרט כך השריש הבעש

 .ל במסילת ישרים. התמימות והפשיטות מעלה הכל”י דיבור פשוט כדבר איש אל רעהו, כלשון הרמח”ב. ע

ג. בלבבי משכן אבנה מורכב מחלקים רבים. ויש בו צירוף של כמה דרכים. כל הדרכים אמת. אין זו הכרעה 
 .אלא חיבור וצירוף הדרכים, אחדותם

 .לפי שורשונ מברסלב דיבר ”כל חכם מדבר לפי שורשו. ור
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 .א, בשמו”ב. ומעלות התורה לאחי הגר”ב, נח, ע”ס, ב”ד. קול אליהו על אגדות הש

 ?נ מברסלב אין מהלכים בעבודה”ה. וכי בתורת ר

 הדרכה לשלום בית
 שאלה:

 ,א”לכבוד הרב שליט

 יש מדריכים שמורים לאברכים שלא להעיר לנשותיהם כלל, אף אם עשתה שלא כהוגן (כמובן שאין המדובר
 ?בדברים אסורים ממש), ויש שמורים שיש להעיר באופן הראוי. מה דעת הרב בזה

 ,בכבוד רב

 :תשובה

 .אין דרך אחת נכונה, הכל תלוי באופי נפשו של האיש והאשה

 כיצד מפתחים רצון להשיג משהו שמעולם לא חווה
 שאלה:

’ הדרך לפתח מערכת יחסים עם הכותב הרב כי עם תחילת ”, בלבבי משכן אבנה“בחלקו הראשון של הספר, 
 ולהיצמד אליו, חייב להיות רצון עז וברור למטרה, ואז יש להבהיר עבור מה המשמעות של קרבה לה'.

 :השאלות שלי הן כפולות

 ?כיצד מפתחים רצון עז ורצון להשיג משהו שמעולם לא חווה, ואף אינו מבין
לפחות בתיאוריה אם לא בפועל, ואז הרצון והרצון האם לא היה עדיף קודם כל להבהיר מהי קרבה לאלוקים, 

 ?יבואו מעצמם

 :תשובה
 .דרכים כלליות’ ב

 .ז הנפש כוספת לדבר”י התבוננות במעלת ושלמות הדבר, ועי”א. ע
מרגישה חסרה. ובדקות יותר, להתבונן מה ההבדל  ז הפנש”י התבוננות מה חסר למי שלא השיג זאת, ועי”ב. ע

  בין מי שהשיג זאת לבין מי שלא השיג, הן מצד ההשגה, והן מצד תולדות ההשגה.
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 יש טלפונים חכמים מאושרים איך יתכן
 שאלה:

 תודה על המענה.
 ?הסרתי את האינטרנט מהטלפון החכם.. האם זה בסדר

 . עבודה. מה עושים במקרה כזהבעלי משתמש בטלפון חכם לצורך   ובנוסף

 .איך גדולים אישרו טלפונים חכמים חסומים מיוחדים זה נורא מבלבל
 … אני כל הזמן לא שלמה עם המכשיר הזה . גם בשמיעת שעורי תורה

 האם אפשר לקבל את הקונטרס "וחי לעולם"? תודה רבה.!!! תודה רבה לכם

 :תשובה

את, אלא ועדי הרבנים אישרו זאת. ודברתי עם כמה מועד הרבנים לא ידוע לי על שום גדול מפורסם שאישר ז
”. המומחים במחשוב“לענייני תקשורת, ואמרו לי שמעולם לא בדקו את המכשיר באופן אישי, אלא סומכים על 

 ולכך לדעתי אין להיתר זה שום תוקף.

 הלבהמוח לתוך  תעיידדרכים להפנים את 
 שאלה:

 ,לכבוד הרב
י ”ע -עקב הרב תיאר שלוש דרכים להפנים את הידע של המוח שלנו לתוך ליבנו. א בדרשה של הרב בפרשת

 דעת
 י חזרה מילולית”ע -ב
 .י חידוש חוזר של עובדות חוות דעתנו בלבנו”ע -ג

 בשתי הדרכים הראשונות היו דוגמאות אך בדרך השלישית לא היו דוגמאות
 ?האם הרב יכול לתת דוגמא לדרך זו

 :תשובה

י כח הזוכר והשומר לאותו מקום בנפש שחווה פעם את הידע הזה, ובאותו זמן זה נקלט ברגש ”ע נצרך להיכנס
 .י כח הזוכר והשומר האדם מצייר ומדמיין את הדבר וחוזר לאותה הרגשה”אלא שנשכח, וע
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 איסור הגשמה בגילויו
 שאלה:

 א”ר שליט”לכבוד מו

אין לצייר ציור כלל! זה מביא על דרך כלל ”נה, שבדמיון של השכי’ ציור‘הרב כתב לגבי מה ששאלתי בענין 
 .”ו”ו ח”להגשמה ח

שייכת רק כלפי עצמותו והאור אין סוף, אולם כלפי גילויו, ’ הגשמה‘ל הנחתי, שהבעיה של ”א. בשאלתי הנ
ס, חשבתי ”ה מתגלה אלינו באופן של רגשות, שזו הרי הגשמה נוראה ביחס לא”מאחר שנתברר לי שהקב

ה ”כאן שכלפי גילויו אין את הבעיה של ההגשמה, כי אדרבה, זו באמת המטרה, לגלות את הקבמוכח מ’ שלכאו
באופן המוחשי והמגושם ביותר! כדי שגם בעולם הכי מרוחק נכיר אותו לפי הכלים של אותו עולם. ועתה 

או לאו. האם כלפי גילויו יש את האיסור של ההגשמה  -נתבררה לי טעותי, אך נעשיתי מבולבל בנקודה זו
 .כן -ברגשות אנו רואים שאין איסור, ובציור

ה עומד כנגדי, למה זה לא חשיב ציור? שהרי אני מגביל אותו במקום שהוא ”ב. כאשר אני מצייר לעצמי שהקב
 ?זה בחינה של ציור בגילויו’ רק כנגדי, ולכאו

 ?ל”ה לנגדו, למה אין בזה החשש הנ”ג. מה היא ההבחנה של ציור של שם הוי

ד כלל להגשמה, ולא שזה גופא ההגשמה, ואולי הפשט הוא ”ושוב נתבוננתי שהרב דייק לכתוב שזה מביא ע
זה התפיסה שאני תופס את גילויו כעצמותו, וזה חשש שיש בעיקר בציור ממש ובעיקר בציור של ’ הגשמה’ד

רגשות ובשאר ציורים. כ ב”צורת בן אדם על דרך כלל נתפס שהאדם שאני רואה זה הוא ולא רק גילויו, משא
 ?האם הבנתי נכון

ה שהרב מגלה בנפשותינו, ועל כל מה שהרב עוזר לנו להכיר את נפשנו משורשה ”תודה רבה על כל גילוי הקב
 .העליון עד למקומה התחתון

 :תשובה

א. הגשמה עניינה תפיסת עליון רוחני דק בכלים של תפיסת תחתון עבים יותר ומגשומים יותר. כן הוא בכל 
 .מדרגה ומדרגה

ו שהוא נמצא במקום זה בלבד. וגם בזה באי אפשר לצייר ציור ”לי במקום זה, אולם לא ח” מתגלה“ב. הוא 
 .כפשוטו, אלא קביעת הדעת והלב שהוא כאן
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בצורת אדם, אדם קדמון. אולם יותר נכון לצייר הלבשה ” מתלבש“באותיות. וכן הוא ” מתלבש“ס ”ג. אור א
האדם חש שהדבר מופשט. אולם כאשר האדם מצייר צורת אדם, כיוון שגם הוא עצמו  באותיות, מפני שבזה

 .ו תקלה גדולה. והבנת נכון”צורת אדם, יכול לבוא מזה ח

 אולי כבר הגיע הזמן של חזרת הנבואה
 שאלה:

הזמן הרי מאז הרב קוק עבר כבר מאה שנה, ועכשיו אנחנו כבר הרבה יותר קרובים לגאולה, אז אולי כבר הגיע 
 של חזרת הנבואה?

 :תשובה

 !!! הלואי

 ש”שאלות בתורת הרש
 שאלה:

 ,לכבוד הרב הגאון האמיתי

 .שלום לרב ורפואה שלימה להרב
ע דעובי בסדר עמידתם ”ק ואבי”בלומדי עם חברותא הקדמת רחובות הנהר הקשה לי מאד עניין עמידת א

 .בהשתלשלות העולמות

, 5 4 3 2ע דעובי שהם נקודות ”רחובות הנהר שמוכח מלשון הרב בדרוש הדעת שישנם אבי’ כידוע מהקד
ת ”ע המוזכרים ברוב דרושי הרב. אך עניינם שבכולם יש עולם נקודים שנשבר בהם ז”ק ואבי”נוספים לא

 .ר”והתקיים להם הג

 :פעמים 5ע ”ק ואבי”שתי דרכים להבין עמידתם דא
 )ק אחד (וכך ביאר בספר כצאת השמש”ק טך באמת יש א”וקה פנימית בתוך אא. כולם מעין חל

 .ק ואביע”א 5ב. כולם ממש נפרדים זה מזה ואכן יש בסדר ההשתלשלות 

ע ”ק ואבי”ומעתה באתי שואל בפני כבודו (אחרי נסיונות סברה מצידי כפי שלימדנו הרב לעשות), עיגולים דא
ע נוספים יגרום לכך שבחינת העיגולים תחצה ותנסור ”ק ואבי”פת של אהכולל תופסים את מירב החלל וכל תוס

 .ק השונים וזה לכאורה ליתא”דרך גופי הא
 5נקודות ו 5ק אחד יוצאת הארת הנקודים לכל שאר הנקודים(וממילא בדרך זו יש רק ”או אם נפרש שמעיני א

 1תאלץ לחצות גוף(או יושר) דנקודה ק ”ק אחד) זה גם ליתא שהרי הארת העינים היוצאת מא”ע אבל רק א”אבי
 .יעזרנו רבינו .5 4 3 2וזה שולל את אפשרות קיום נקודות  5 4 3 2כדי להגיע לנקודה 
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 :תשובה

ד. ולכך בעומק אין ”כנגד כתר, כנגד קוצו של יו”, אחד“ק, והוא תפיסת ”ש, תפיסת א”כל תפיסת תורת הרש
ק עצמו. וכן כל ההתפרטות הרבה נגלית ”רובדים באותו אק כפשוטו, אלא הם ”א’ שום אפשרות לתפוס שיש ה

קני מנורה, שהיא ’ ש, ובפרט בתורת תלמידו, התורת חכם, אינו התפרטות כפשוטו, אלא בבחינת ז”בתורת הרש
נקבי הגולגולת שהם נקבים של גולגולת אחת. ולכך אין שום ספק שהכל הויה ’ מקשה אחת. והוא כדוגמת ז

 .ק עצמו בלבד”נו בחינות באק היי”א’ אחת, וכל ה

 העבדות והגאולה האחרונה
 שאלה:

 ?האם נכון שהעם היהודי שוב ישתעבד כפי שהיה במצרים
 .אם כן, איזו עבדות? מה גם המקורות לכך? תודה

 :תשובה

במצרים היינו בגלות אצל המצריים, והיו שם ערב רב. עכשיו אנו בגלות אצל הערב רב עצמם, וזה גופא העבדות 
 .א. עיין בספר התקופה בסערת אליהו”והשעבוד, שעבוד להנהגה של ערב רב. כך כתב הגר

 ערב רב שבנפש
 שאלה:

א) האם הערב רב שבנפש (שהוא הניצוץ ערב רב בנפש) נמצא בחלק הרע גמור של הנפש שהוא למטה מהנפש 
 ?הבהמית או שנמצא בתוך הקליפת נגה בתוך הנפש הבהמית שהוא מעורב טוב עם רע

 
 ?ב) מהו התכונות של הערב רב בנפש ומהו התכונות של הרע גמור בהנפש

 
ר ”ל הערב רב בתוך הנפש יתבטלו ונמצא שחלק הישראל נשאר וחלק העב כשהחלקים ש”ל וכן בעוה”ג) לעת

ר שולט על נפשם ”ל אלו שהיו מזוככים יותר יש להם יותר הויה ואלו שחלק הע”יתבטל, האם זה אומרת שלעת
(כיון שלא ניתקו את עצמם משער הנון דטומאה) הם יהיו קיימים במיעוט יותר כיון שיש רק חלק מועט בנפשם 

 ?אלשל ישר
 ?כ יש מלחמת גוג ומגוג”ד) האם בתחילה יתבטל הערב רב (ביטול מדינת ישראל) ורק אח

הא ערב רב הם הגרועים שבעמלק ”, הערב רב כולל נפשות עמלק וישראל יחד”ה) מהו ההגדרה שהרב אמר ש
אל אלא של הערב רב אינם באמת נשמות ישר” ישראל”(או להיפוך שהעמלקים הם הגרועים בתוך הערב רב) וה

 .כ מה הכוונה שהערב רב כולל ישראל ועמלק יחד”נפשות הגויים האלו של ערב רבעמלק וא
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כ נמצא שלהלכה יש לו דין של ישראל אמנם בפנימיות ”ו) נשמת ערב רב בתוך גוף של ישראל הוא ערב רב, וא
 ?אות ההלכתיתהוא ערב רב, כיצד יתכן זאת, כיצד יתכן שיש מציאות פנימיות שסותרת לגמרי את המצי

 :תשובה

ע ”מינים, וסימנך נג’ קליפות טמאות, ומקביל לכולם יחד. ערב רב ה’ א. מערב יחד הכל, נפש אלוקית, נגה, וג
 .היפוך טוב. קדושה היפוכה רע. נגה היפוכה נגע –היפוך ענג. רע  –ע, כנודע. נגע ”ר

 .ותוב. ערב רב, תערובת, הכל מערוב. הרע, כל רע יש לו תכונה לפי מה
 !ג. כן

 .ד. כבר עכשיו אנו בתוך מלחמת גוג ומגוג! זו מלחמה עם הערב רב
ה. ערב רב, תערובת מן הכל, ובכל ערב רב יש חלק של נשמה מישראל. ולכך יש לו לפעמים דין ישראל, אם 

 נולד מאם ישראלית, כי גם בתוך נפשו יש חלק ישראל, ולכך דינו כישראל, גופו מישראלית, ונפשו חלקה
 .ישראל

 .יש בו חלק של נשמת ישראל’, ל אות ה”ו. כנ

 עבודת אחרית הימים
 שאלה:

שהאדם יכול לראות בהירות בתקופתנו  13675א. מה היה כוונת הרב בתשובה”לכבוד מורי ורבי שליט’ א. שלו
דוגמאות לזה כיצד האדם יכול  ע ראיית ההפכים של כל דבר, זה נראה כדבר מאד מופשט, האם אפשר ליתן”ע

 ?לראות היפוכים בכל דבר
כ נמצא שהכניסה לשם תלוי בכח ”א, אבל א”ן דקדושה הוא הכניסה הרדל”ב. אני מבין שזהו הכניסה לשער הנו

שכלי של ראיית דבר והפכו שהוא כח אינטלקטי ושכלי אבל איך כח זה מביא האדם לקדושה, ואיך זה מעורר 
 .(ג) האם ראיית דבר והפוכו, סוד ההפכים, ודעת המתהפכת הוא אותו דבר’. בההלב ליותר דביקות 

 .א”רדל-ג. האם יש מקור שראיית דבר והפכו הוא הכניסה לשער הנון דקדושה
י שער הנון דטומאה, והשער הנון קדושה הוא או ”ן דקדושה יכולים להלחם ע”י שער הנו”ד. הרב אמר שרק ע

א שהם חזקים ”תמימות או כלילת הפכים, השאלה הוא שלכאורה מצינו שיש בנאמונה פשוטה או פשיטות או 
ה הם דבוקים במכשיר חכם ואינטרנט (או לצורך תורה או ”מאד בכוחות אלו של אמונה פשוטה ותמימות ואפ

אם אין משתמשים בזה לצורך קדושה רק יש להם טבע של תמימות ואמונה ואינם מבינים ’ לצורך קירוב או אפי
י מסירות נפש ”כ לכאורה יותר נכון שרק ע”כ תורה ממקור זה) וא”יש להם לפרוש מזה אם הם מקבלים כ למה

מאיתנו, כיון שהם ’ א אינם מבינים כלל למה זה הרצון ה”יכולים ללחום בזה (אמנם רוב בנ’ לעשיית רצון ה
י מסירות ”פ לכאורה רק ע”ועכ’) ת וקירוב וכו”להשתמש באינטרנט לצורך ד’ רואים אדרבה שזהו גופא רצון ה

י אמונה פשוטה או תמימות לכאורה זאת אינו די להם ללחום על ”נפש יכולים להגיע לשער הנון דקדושה אבל ע
י תמימותם הם נופלים כיון שאינם מבינים את הבעיא בכלל, אין להם את הדקות להרגיש ”כלי הזה, אדרבה ע

כ האם אפשר להרב להרחיב בדבר ”כ תורה מכלי הזה, וא”ם כאיך שכלי זה הוא טמא בעצם ובפרט אם מקבלי
י אמונה פשוטה או תמימות או ראיית דבר והפוכו מגיעים לשער הנון דקדושה הא ”הזה ולבאר מה הכוונה שע
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מאיתנו ואז ’ (וגם להסביר לאחרים איך שזה רצון ה’ לכאורה העצה היחידה היא רק מסירות נפש לעשיית רצון ה
 כ למסור נפש בפועל לרצון ה')..”כ להשיב זאת אל לבם ואח”בין בדעתם באופן שכלי ואחהם יכולים לה

ו שייך עוד חורבן כמו שאירע לאירופה ”ה. האם הדור הזה בודאי יקבל משיח כיון שאנו הדור האחרון או שח
 ו. ”שכבר הרב מרמז לאחרונה שעדיין יש אפשרות לזה ח

יכול להביא את הגאולה לכל העולם ולזכות את כל ’ שיית הרצון הו. האם יחידים בהדור שמוסרים נפש לע
 .ישראל להגאולה

ז. לאחרונה אמר הרב שמשיח כבר חלקים הרבה של היסורין שמתבאר בפסיקתא (בזיונות, בית אסורין, רדיפות 
 ?אליעזר ברנלד’ של הריגה) האם זה קאי על ר

ה ימים במדבר בסוף עקבתא דמשיחא לאו דוקא הכוונה לנסיון פיזי ”גם לאחרונה אמר הרב שהגזירה של מ ח.
ה צדיקים שעלו נשמתם במירון, האם הכוונה שזה היה ”אלא יכול להתקיים באופן רוחני ושזה היה הסוד של מ

ה ימים ”בתוך התהליך של המכ אנו נמצאים ”ה ימים במדבר וא”ל גבי המ”הקיום בעולם הרוחני של נבואה הנ
 ?במדבר באופן רוחני

הרב אמר שככל שמתקרבים למשיח אז האורו של משיח מאיר יותר עם כל הצרות בחיצוניות, השאלה הוא  ט.
שלאחרונה אני מרגיש הרבה חושך, הן מצד מה שנעשה בעולם והן בנפש, ואני מרגיש שיש בזה עצבות 

כ מביא אותי לעצבות ”וזן אז העצבות דקדושה והחושך שאני מרגיש גדקדושה אמנם כיון שהנפש שלי אינו מא
כ השאלה הוא שאני לא חש את אורו של משיח, אני רק יודע מזה באופן ”וא”, קשת רוח אנכי“ומרת רוח, 

כ איך יכולים להרגיש את אורו של משיח בימים ”מופשט ויש לי רק אמונה יבישה בזה אבל איני מרגיש אותו וא
 ?שהוא מתחדד יותר אלו ואיך

 :תשובה

” שכל”שבו. וכן לראות בשכל דבר מהו חלקי ה” רע”שבו, ואת חלקי ה” טוב”א. לראות בכל דבר את חלקי ה
 .שבו” חוק”שבו, ומהו חלקי ה

 .ב. השכל הוא אחד מאפשרויות הכניסה, אולם מתגלה בכל הקומה, ברצונות הפוכים, במידות הפוכות, ועוד

 .ואים חלקי הדבר, חלק כך וחלק כך, דעת המתהפכת רואה הפכיות באותו דבר עצמולא. בראיית ההפכים ר

א, התראות של דברים שונים ומתהפכים, כמו שביאר בלשון ברורה ”ג. מה שייך מקור, זהו מהות הרדל
 .ח פתחי חכמה”ל בקל”הרמח

ן דקדושה. ”דבוק בשער הנו ד. או שזהו אור מקיף, או שזהו אור חלקי. אם יש אמונה ותמימות ופשיטות בהכרח
 .כדבריך”, נפש“הבהמית. ולכך נצרך אף מסירות ” לנפש“אלא שיתכן שלא בקע 

 .ת יחוס ויביא משיחו עתה ברחמים”הצדדים אפשריים, והשי’ ה. ב

 .ו. זהו אתערותא דלתתא, אולם עתה אנו כבר במדרגת למעני למעני אעשה
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 .פעמים רבות לא לשאול על שמות של אנשים ז. אינני עונה על שאלות מסוג זה. כבר בקשתי

 .ק”שלמעלה מאדם, מא”, קו“ח. כן! זהו ביטול צורת אדם, ועתה עיקר האור הוא הארת 

ט. להתחבר לפשיטות, ולאין עוד מלבדו כפשוטו, והוא אור שלמעלה מן העולם, למעלה מכל טומאה. ויותר קל 
 .לחוש אותו למי שנתנתק מן העולם

 חנםאהבת חנם ומתנת 
 שאלה:

 אהבת חנם"?“ל למושג ”א) מה המקור בחז
ב) האם הפירוש של אהבת חנם הוא לאהוב הזולת למעלה מטעם ודעת באהבה שאינו הגיוני או הכוונה להרגיש 

 ?שכולנו אחד
שכלי, הא אנו מצווים לאהוב כל ישראל מחמת -ג) מהו הכוונה של דברי הרב שאהבת חנם הוא דבר בלתי

 אחת?שכולנו נשמה 
 ? פ שכל הגיוני אין היד ימין שלנו אוהב את היד השמאל שלנו”ד) האם ע

 ?כ מה המושג הזו של מתנם חנם”ממתנת חנם של צדיקים לכולנו, הא יש שכר ועונש וא’ ה) מה הראי
בנים אתם ’ ו) הרב אמר שכמו שיש מושג של מתנם חנם לצדיקים כמו כן יש מתנת חנם לכולנו וזהו דברי הגמ

אבל מה השייכות בין ’ בזמן שאין עושים רצונו של מקום נקראים בני הם. נכון שכולנו בנים אתם לה’ אפי ’,לה
מתנת חנם ’ רק בבחי’ הא כשעושים מצוות ונעשים צדיקים לעולם מקבלים מה’, מתנת חנם לבנים אתם לה

 !ת חנםאבל רשעים שעושים עבירות אינם יכולים לקבל מתנת חנם! רק צדיקים מקבלים ממת
כ ”כ בשמים וא”ה עזב אותו בשעת החורבן ג”ו) מה הכוונה שהבית המקדש בשמים לא היה חרב, הא הקב

 .ק בשמים היה נחרב באותו שעה”לכאורה גם הבהמ

 :תשובה

 .א. לא ידוע לי מקור מפורש. אולם המהות אהבה במדרגת חן, חנם

 .י אהבה זו דבקים באחד. אהבה כלי לאחד”ב. כן. וע

מצוה ששורשה למעלה מן השכל, כי בשכל האנושי אפשר להבין שכולנו אחד, אולם אנו נמצאים בעולם ג. זו 
ואינו יכול להכניס השכלה זו להרגשה. ולכך במדרגת שכל הנכנס לפנימי, זהו ” מקיף“הנפרדות, והשכל נשאר 

 .למעלה מטעם ודעת שכלי

בהרגשה. אולם שורשי הנשמות שהם אחד, זהו ד. במקרה זה, זהו גוף אחד, ולכך נתפס אף בשכל אנושי ו
 .אחדות בעולם הנשמות, אולם אינו מורגש בגופים, כי הם גופים מחולקים
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 .ל בדעת תבונות”ה. שורש מתנת חנם, בהנהגת היחוד שלמעלה משכר ועונש, כמו שהרחיב הרמח

ישראל מסלאנט, ’ ר ש”ו. גדולה אהבה שמקלקלת את השורה, כדרך אב שנותן אף לבנו שחטא כנגדו. וכמ
 .בנפשו” בכוחות הכהים“שזהו מתגלה אף באדם 

 .ז. נעזב החיבור של התחתון לעליון, ולא העליון עצמו

 ל”שאלות במאמר הקיווי לרמח
 שאלה:

 ,שלום לכבוד הרב
קו ‘ל, אליו נחשפתי לאחר שהרב כתב בתשובה עבורי על ”אני לומד מזה זמן את מאמר הקיווי לרבנו הרמח

 .נושא שאני מבקש להרחיב אודותיו ’,התקוה
ל/הקבלה, ישנם ”למרות שלמדתי אותו מספר פעמים, ככל הנראה מפני שחסרות לי הקדמות בתורת הרמח

 :חלקים במאמר שאיני מצליח להבין. אשמח אם הרב יבאר לי אותם
ואיני מבין מה ה ואלוקים במאמר זה? הוא חוזר שוב ושוב על שני השמות -ל בשמות יהו”א. מה כוונת הרמח

ה, אשמח להבהרה שתשפוך אור על המאמר כולו ותהפוך -הוא בא להדגיש בכל אחד מהשמות. בפרט שם יהו
 .אותו לברור יותר עבורי

השכינה יצאה מתחילה בלתי מושלמת. מה כוונת הדברים, ואשמח אף להבהרה מצד הרב  –ב. הרב כותב 
 .במושג שכינה

כיצד הדבר יתכן, שהרי קו התקווה בוקע, ’. תקוות עניים תאבד לעד‘ל מביא במאמר את הפסוק ”ג. הרמח
 ?ל להביא את הפסוק דווקא במאמר זה”ובפרט שלא ברור למה ראה הרמח

 ?מהם –ד. סוד ההתפשטות/קו המשפט/עיגול 
ל מבואר שאמונה היא תקוה היא יראה, למרות שאנחנו רגילים לראות בשלושת המושגים ”ה. מתוך דברי הרמח

 ?ו מושגים בפני עצמם. האם אני צודק בהבנתי? האם יש לחדד בה משהוהאל

 !תודה ושבת שלום

 :תשובה

 .ה”מקום החסר. והשלמת החסר מן השלם, השלמת אלקים מן הוי –שלמות. שם אלקים  –ה ”א. הוי

 .’ב. שכינה גילוי אלוקתו בעולמו. בלתי שלמה, בלתי מגלה בשלמות את אמיתת הויתו ית

ש שם, ”ו. אולם אינו כן באמת, כמ”ו שתקות ענים תאבד לעד ח”התקוה אינה שלמה ולכך נראה חג. עכישו 
 .(ה ויהי מתיו”והיינו שלא יהא כן. ועיין רבינו בחיי (וזאת הברכה, לג, ו, ד ,זה אי אפשר – תקות ענים תאבד לעד
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השגחה  –השגחה כללית, קו  –ול ד. עיגול, גילוי כללי, סתום. קו, גילוי מפורט. ובלשון הפתחי שערים, עיג
 .פרטית

ה. ירא מן העליון. יראת העונש, שלא יחסר לו שפעו. יראת הרוממות, שמכיר שהוא עליון ממנו. יראת הבושת, 
מאמין שכל שפעו מן העליון, והקו  –שמשפיע מן העליון לתחתון. אמונה ” קו”בוש לקבל ממנו. וכל זה בנוי על ה

 .ןמקוה לקבל שפעו מן העליו

 מנוחה ושלמות
 שאלה:

איך האדם יגיע למנוחה ושלימות, אם תמיד האדם נמצא בכוח,ונפשו אין לה סוף, והתורה שהוא רוצה ללמוד 
 אין לה סוף, הרי שתמיד יש חסר, ואין השלמה וסיום?

 :תשובה

רצוא ”, נפש”יש ששת ימי מעשה, תנועה, ויש שבת קודש, מנוחה. כן הוא במהלכי ה”, זמן”כמו שבמהלכי ה
ה, ושם יש מנוחה. ומאידך תנועה מתמדת. וכך חוזר חלילה ברצוא ושוב, מנוחה ”ס ב”ושוב. מחד דבקות בא

 .ס, ותנועה”בא

 חלקי האמת והשקר שבחיסונים
 שאלה:

 ,ט”כבוד הרב לאי
י אבל פה אני רואה בעיני) ידוע שהצד שהם נגד החיסון (רובם נגד כל ”פה באמריקה (שמעתי שכן הוא בא

אמרתי ’. יסון, לא רק החיסון לקרונה) משתמשים בשקר לטובת שיטתם. מזייפים חתימות ידי גדולים וכו וכוח
לאחד הצדיקים שלכאורה הם חשודים לשקר, והוא אמר לי לא שהם חשודים לשקר אלא הם מוחזקים לשקר. 

שהחיסון הוא דבר טוב  עוד אמר שאומרים שיש להם ראיות חזקות נגד רובם ככולם של הרופאים פה שאומרים
(בפרט להמסוכנים), אבל אם יש להם ראיות של אמת למה הם משקרים כל כך? ואין להאריך בדברים ידועים. 

 ?רציתי לשאול: למה הם באמת סוברים שצריכים לשקר בדבר? האם זה קשור בבלבול הדעות של התקופה
 .כ”יש



 תשפ"א שופטים שו"ת פרשת יח

 
 

 :תשובה

מדוע יש לעסוק בכל חלקי השקר שבעולם ולברר מדוע משקרים אם לאו. הזמן קצר והמלאכה מרובה ועלינו 
נ. כי בלאו הכי מאוד ”לברר את חלקינו. אם הנך מוצא טעם וסיבה לברר זאת, נא לכתוב, ואשתדל להתבונן בל

 .קשה לברר מה הם חלקי האמת ומה הם חלקי השקר

 לית מחשבה תפיסא ביה כלל
 לה:שא

מצד אחד אין מחשבה תפיסא ביה כלל, מצד שני אנחנו כן מייחסים דברים אל השם, כמו הגדול הגיבור והנורא 
וכן עשיית נחת רוח לו יתברך, הרי שיש איזשהו תפיסא, מה ההסבר בכל הענין העמוק הזה, וכן זה שאנחנו 

 עושים נחת רוח לבורא בעשיית רצונו האם זה כפשוטו ממש?

 :תשובה

אמיתת הויתו, ובה אין לנו שום השגה, וכל מה שידענו שהוא אמיתת ההויה, והכל הוה ממנו. ומאמיתת הויתו את 
זו נתגלה גילוי ראשון הנקרא אור אין סוף. וגם בו זולת שהוא אין סוף לא ידענו (עיין מילון ערכים בקבלה, ערך 

 .ס). ובו כלול הכל, אולם אין לנו השגה בכך”א

ש בפתח אליהו. ואלו ”במידות אלו, כמ” נתלבש“והוא כביכול ’, של ונגלה מידותיו יתלמטה מכך, נשתל
 .”רצוני“ובו נאמר נחת רוח שנעשה ”, רצון“ושורש הלבושים, ”. לבושיו“

 תפילה וחיזוק לרפואת חולת קורונה
 שאלה:

יכול לברך אותה. ומה שלום לכבוד הרב אחותי נמצאת בטיפול נמרץ נדבקה בקורונה וקשה לה לנשום אין הרב 
 ואם אפשר לברך גם את בתי לרפואה שלמה.? הרב ממליץ לעשות ולהתחזק

 תודה רבה. 

 :תשובה

 .ההשתוות יש להתחזק בסגולת הנפש החיים הנודעת, וכן במידת

 !!!רפואה שלמה ומהירה

 .ר”בשורות טובות בקרוב ממש אכי
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 נפש וחוסר חומרים במוח
 שאלה:

קומת הנפש עד העומק לכל רבדיה, אני לוקח כדורים פסיכיאטריים מסיבות שונות בספרים הרב מבאר את 
ששורשם חוסר בחומר מסוים במוח וכדומה, אני רוצה להבין איפה כל זה נמצא בקומת הנפש, האם למשל 

 מחסור בחומרים במוח שגורמות לחוסר איזון בנפש וכדומה הוא רק הגלד החיצוני בנפש?

 :תשובה

שפיעה על הגוף, ופעמים הגוף משפיע על הנפש. רמת השפעת הגוף על הנפש משתנה, פעמים פעמים הנפש מ
 .ל, נפש שיתופא דגופא”ההשפעה רק על הגלד החיצוני ממש, ופעמים זה בוקע יותר ויותר, כי כבר אמרו חז

 קורונה חיסונים ושאלות בפנימיות
 שאלה:

ועייף וחלש ולא יכול ללכת למקווה וממש התרחקתי כביכול מאז שנדבקתי בקורונה אני בקושי לומד  -שאלה א
 ?וקשה לי להאמין שזה מה שהבורא רוצה שאני לא ידבק בו מה החיזוק שהרב יכול לתת לי

האם יש לרב המלצה רפואית כיצד להתרפאות מתופעות שאחרי הקורונה כגון עייפות חולשה כאבי -שאלה ב 
 ?’שרירים קשיי נשימה וכו

לקחת חיסון למחלימים נדבקתי כבר שלוש פעמים וזה אומר שהמערכת חיסונית שלי חלשה  האם -שאלה ג
מאד ואני חושש שאולי החיסון יזיק ומאידך להדבק פעם רביעית עלולות להיות בעיה אחרי כזה הרבה פעמים 

 ואני כבר מרוסק לחתיכות.

 ל להזיק?האם זה נכון שצריך כול חצי שנה חיסון ואם כן האם זה עלו -שאלה ד

האם זה נכון כול הסיפורים שהקורונה הייתה מתוכננת ואם לא מה המניע והסיבה לחשוב כך(אני  -שאלה ה
 (כמעט בטוח שזה הזיות והלוואי שכן

האם הפשט במה שכתוב בהשמטות הזוהר דף רנד שיש תחתנו שבע ארצות זה כפשוטו ואם לא אז  –שאלה ו 
 ?מה הפשט

י ולאחריו האר"י ”ה החסידות שמשה רבינו הוא צדיק האמת ולאחריו הרשבהאם זה נכון השמוע-שאלה ז
ולאחריו הבעל שם טוב ולאחריו רבי נחמן האחרון זה המשיח שכלול מכולם דהיינו שדברים רבי נחמן ועומק 

החסידות הם הקדמה לדברי האריז"ל ונכללים בהם ודברים הארי הקדמה לדברי רשב"י ונכללים בהם ורשב"י 
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לתורת משה ונכללים בהם ודברים המשיח כלול מכולם והקדמה לכולם? ואם לאו אז מה הכרונולוגיה הקדמה 
 ?פה

האם זה נכון שיש משיח אחד שהוא גם משיח בן יוסף וגם משיח בן דוד וגם משיח שילה או שהם  -שאלה ח
 נפרדים?

נים כדרך קמצא דלבושא מה הפשט במושג צמצום שמאידך פירושו כינוס וריכוז הנמצא כלפי פ -שאלה ט
מיניה וביה ומאידך פירוש סילוק וההעדר כדי שיהיה כלי ריק וחלל פנוי לקבל הבחינה ההפוכה ממנו 

המשלימתו כדרך הקו המשלים לחלל . והאם זה קשור לכך שיש בכלי שתי בחינות דופני הכלי הדחוסים וחלל 
 (-הכלי הריק הפנוי?(וזה קשור לשאלה יב

ברי הארי שקודם היה אור אין סוף ואז נוצר חלל וקשיא לי שהרי קיימא לן שבחינת ערב מבואר בד -שאלה י
וההעדר קדם ליום כדאיתא בברשית א פסוק ה ובברכת מעריב שחושך הוא מעל האור וקדם לו בסדר הבריאה 

וכיצד אמרינן שהאור קדם . והאם התירוץ שהלילה קדם ליום הוא רק מבחינת המקבל כיצד הוא תופס 
להמשפיע דהיינו מבחינת החלל שהקו נכנס בו והוא היה קודם הקו דייקא ולא קודם האור המשפיע הבלתי 

יע ”מוגבל עצמו וזה בחינת עולם הבריאה ששם נאמר בורא חושך שהוא קדם לאור ורק שם שייך נברא שמב
בב שאין שם כ מבחינת המשפיע עצמו שהוא האור הסו”מחקרי עולם הפירוד שיש בחינת כלי נפרד משא

נבראים מקבלים אזי האור קדם לחושך וזה בחינת אצילות שלפני הבריאה ששם איהו וגרמוהי חד ואין שם כלים 
ונבראים(וכול זה מבחינת תפיסת הנברא את סדר מהלכי הבריאה אחרי שכבר העולמות נאצלו כמובן) ומה עוד 

 יש לרב להוסיף?

בו וניגלה על ידו או שזה בחינה ממוצעת בין האור לכלי כמו  האם לבוש פירושו כלי שהאור מלובש -שאלה יא
 הצלם וכיצד צימצום קשור ללבוש?

כיצד מיושב שמאידך אור האין סוף פירוש לא נודע ואינו ניראה וצימצום פירושו דבר מוגבל הניראה  -שאלה יב
ינו נודע ואילו האור ומאידך צימצום פירושו סילוק הדעת כמו בחינת בהמה וביטול פירושו העדר דעת שא

 שמאיר בכלי הוא אור הדעת הנודע וזה קשור לשאלה ט

בביאור דברי רבי נתן שבחושן משפט חלק ב פיקדון ד כתב שאור זה הדעת והמוחין וצימצום זה  -שאלה יג
ה בחינת הנשמה ”בחינת בהמה והעדר דעת ואילו בהלכות חזקת קרקעות ה כתב שכוח המושך זה בחינת שם מ

ה בחינת הארץ ששם העפר שיש כוח המושך בארץ וכוח המכריח זה בחינת צימצום. הלא צימצום זה והידיע
 בחינת עפר וצימצום זה העדר דעת?

יש יסוד שכול המידות הרעות באים מה ד יסודות ומאידך מבואר גם שהמידות רעות והתאוות באים -שאלה יד
 ?מיסוד האשמידות נפולות כגון כעס מהגבורה והרי כעס בא ’ מה ז

האם זה שאמרינן שהאור האין סוף הוא תכלית הטוב להיטיב אין זה הגבלה בשבילו שתפיסה של  -שאלה טו
 דבר טוב זה הגדרת מציאות בדבר?
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 ? האם העולם יכל להיבראות בציור אחר -שאלה טז

כתר הרי הרמחל מה הפירוש הכי עמוק למושג רשימו שהוא היולי? ולאיזה ספירה היולי שייך אם ל -שאלה יז
 שהרשימו זה מלכות ואם מלכות הארי אומר שהיולי זה זה בכתר או שיש חליוק בין היולי לרשימו למלכות?

 :תשובה

א. קורונה מלשון קור. זהו זמן לקנות קור רוח, שקט פנימי. מצד אחד נחסר חלק רוחני כדבריך, אולם מהצד 
 .השני זהו זמן נפלא לקנות שקט פנימי

ל. ולכך שורש התיקון קנין קור רוח ושקט, ויתר על כן קנין ההויה שבנפש, ונתבאר ”ב. קורונה קור פנימי, כנ
 .בהרחבה בסדרת דע את הויתך. וכח זה הוא זה לעומת זה של הקורונה, והוא רפואתו השלמה

 .ג. אין צורך

 .ד. ראוי להמתין

 .באיזה הלבשה זה בא מ”ה, ומה הנפק”ס ב”מ, זה ממחשבת הא”ה. אין שום נפק

ש בספר יצירה. וזהו שבע ארצות, שבע שמות, שבע ”ו. לא. זהו שבע מדרגות. לארץ יש שבע שמות, כמ
 .מדרגות

 .ז. זוהי תפיסה אחת, אולם יש מבטים נוספים

 .ח. נפרדים, שכלולים בפנימיות

 .ט. קו ימין, כניסה לתוך עצמו. קו שמאל, חלל. כן

 .י. כן

 .תחתון לעליון. צלם, מוחין, המשכת עליון לתחתון. בלבוש מושג האור העליון בצמצום לתחתוןיא. לבוש, ביטול 

ס, שהוא בלתי גבולי, הצמצום גבול. אול םביחס לאור התחתון, דעת, הצמצום ביטול ”יב. צמצום ביחס לאור א
 .הדעת

שיכנס לתוכו, שהוא בחינת יג. יש את הצמצום עצמו שהוא העדר דעת, ויש את הצמצום שתובע את אור הקו 
 .כח המושך שהצמצום תובע שהקו יכנס לתוכו כנקבה שתובעת הזכר

 יד. הם ארבע שנחלקים לז'.

 .ס, ועל ספירת חסד שבו אמרינן כך”ספירות הגנוזות בא’ טו. נכון. אולם יש י
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 .טז. כהגדרה כוללת כן, אולם בדקות יש בזה כניסה לשאלת מה לפנים

 .ים בקבלה, ערך רשימויז. עיין מילון ערכ

 .זהו מלכות של עולם עליון שהופך להיות כתר של תחתון

 אינטרנט וכיבוד הורים
 שאלה:

 א.”שלום לכבוד הרב שליט

 !!בפני התופעות הטכנולויגיות המסכנות את עתידנו ועתיד עם ישראל אשר מחזקנו ומחסננו

עד מאוד בנגע הסמארטפון והאינטרנט, חמי משפחת רעייתי נגועה ’, רציתי לשאול, אני אברך כולל ברוך ה
וחמותי אנשים יראי שמים, בעלי תשובה, שהגיעו מעולם הסחי והמאוס ועזבו אותו לתורת מים חיים, כך שפחות 

וזה ” מה יש בעולם החילוני המאוס, שצריך לפחד שיפלו אליו”מבינים הם את סכנת האינטרנט, כי 
 .’וכו’ פרנסתם וכו צרכי

 ,הם עברו ממכשיר פרוץ למוגן’ בחסדי הלפני זמן מה 

 שאלתי, מה אשתי אמורה לעשות, כי חוששים אנו מלעבור על "כיבוד הורים"?
ומה בקשר לכניסה לביתי, האם יכול אני לבקש ממנה לא להוציאו בביתי, או שזו חוצפה, בעיקר חששי מפני 

 ?כיצד אמור אני לנהוג באופן שלא לעשות מחלוקת במשפחה ,חינוך הילדים

 .אנא יורנו רבינו מה היא הדרך הנכונה בכגון דא, אודה מאוד אם יהיה בהרחבה

 בברכה.

 :תשובה

 .אלו שאלות עדינות שנצרך חכמת חיים וסייעתא דשמיא בכל מקרה ומקרה לגופו איך לפעול

אולם יש להיזהר בכבודם עד כמה שניתן מבלי לפגוע באיסור שימוש באופן כללי אין חיוב כיבוד במקום איסור. 
 .במכשירים אלו

 .ככלל כדאי לשמור מרחק מן המשפחה ושישאר קשר קל בלבד, ולבנות חיים עצמאיים יותר
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 נפש האדם
 שאלה:

אני מבין שבנפש האדם יש רובד שיש בה מכנה משותף בין כל הנפשות ויש רובד שבה כל אדם הוא יחידה 
 עצמה, האם הבנתי נכון, ואם כן איפה שתי הרובדים נמצאים בקומת הנפש?ל

 :תשובה

וזהו ביחידה. ומשם משתלשל יחידות לכל אחד ואחד. למעלה מכך היחידה קשורה ”, יחידי“לפיכך נברא האדם 
 .ושם כולם כלולים כאחד ,בשכינה

 איש ואשה וצירופם
 שאלה:

האם מדו פרצופין או מהזנב, מה זה מלמד למעשה בעומק בקומת  יש שתי דעות בגמרא מהיכן נבראה האשה
 הנפש של האיש והאשה וצירופם?

 :תשובה

התחלה. יש חיבור מצד תפיסה תחתונה, שהאשה היא הקצה של הבעל, אשתך  –קצה אחרון. ראש  –זנב 
 –אשה אלא לבנים  חומה. ואין –לאיש, דיינו שמצילות אותנו מן החטא ” חומה”ו” כלי“בירכתי ביתך, בחינת 

שווה בשווה, בקומתם, בחינת רעים ”, שותפים“כלי. ויש חיבור מצד תפיסה עליונה, ראש, ובזה איש ואשה 
 .אהובים

 שלמות ללא אשה
 שאלה:

 האם אדם לא יכול להרגיש שלמות בנפשו בלי שיהיה לו אשה?

 :תשובה

משה שפיר ’ ש הגמ”זו מדרגת משה, וכן אצל כל אדם אם זכה לבקוע ולהגיע לבחינת משה שבנפשו, כמ
 .ם שכל אדם יכול להיות כמשה, והיינו בקיעה למדרגת משה הפרטי שבנפשו”ש הרמב”קאמרת, וכמ
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 לימוד נפש האדם
 שאלה:

 האם לימוד נפש האדם הוא אין סופי?

 :תשובה

 .כן. כל דבר בבריאה כן הוא, כי הכל נברא בחכמתו האין סופית של הבורא

 סדר ואי סדר בנפש
 שאלה:

במקרר שלי יש  -למקום שלו במקום שלו. לדוגמא שלום כבוד הרב, אני מאוד מסודרת, אצלי כל דבר ממויין
” מוצרי אפיה” “מוצרי חלב” “דגנים”, “קטניות”, “שתיה”, “ביצים”, “פירות וירקות(“כותרת לכל מדף ומדף, 

אפונה “ובמדף הקטניות למשל, כל סוג קטנית ממוקם בצנצנת נפרדת וגם על הצנצנות יש כותרות ’) וכו” כללי“
וגם בכל ’). וכו” חיטה” “כוסמת”, “סולת”, “אורז מלא(“ל בצנצנות הדגנים ”כנ’. וכו” תעדשים כתומו”, “יבשה

 .’וכו” כורכום” “פפריקה מתוקה.”צנצנות התבלינים 
ובשאר הבית גם כן דברים ממויינים לקופסאות נפרדות, ומדפים , אבל שם זה בלי כותרות. הכותרות זה רק 

 .במקרר
 .ה מסודריש לי ממש ישוב הדעת כשהכל ככ

 ?האם יש עם ההנהגה הזו בעיה מסויימת
 ?או שמא זה פשוט הנהגת סדר בדרגות גבוהות

 !!!!תודה רבה

 :תשובה

 .כל דבר נצרך לכלול הדבר והיפוכו. ואם לאו, זהו קצה אחד, צד אחד של המטבע

ז האדם יכול ”ולפיכך מצד החסד ישובח מאוד מאוד מאוד, אולם מאידך נצרך גמישות בנפש של אי סדר, ועי
לקבל את סביבותיו גם אם הם בלתי מסודרים כמותו. ויתר על כן לקבל הנהגת הבורא, שפעמים רבות הסדר 

 .בהנהגתו נעלם ונראה כאי סדר
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 קנאה
 שאלה:

יש משהו שאני מקנא באנשים אחרים והיא כואבת לי כמו מחט ללב, השאלה שלי א. מה השורש של קנאה 
 עצמי שגם לי יהיה את אותו דבר בעתיד, האם זה הדרך הנכונה?בעומק? ב. אני מרגיע את 

 :תשובה

א. אי הסכמה להיות שפל ביחס לזולתו. אולם זה לא אי הסכמה בעצם לשפלות, אלא אי הסכמה ביחס לזולתו. 
ונחלק לשנים, קנאה דתיקון, בחינת קנאת סופרים תרבה חכמה, רוצה אף הוא לעלות. קנאה דקלקול, רוצה 

 .ולהשפיל זולתולהוריד 

 .ב. אין זו הדרך. נצרך הסכמה לחלקו, שמח בחלקו, וזה מתוך חיבור פנימי לחלקו

 להיות החלטי
 שאלה:

 ,שלום כבוד הרב
בעבר שאלתי את הרב איך להיות החלטי והרב השיב בכללות נצרך לבנות יותר תוקף של יסוד העפר. כגון, 

 .סדר, קביעות
בפרטות יכול להיות לכך מניעים רבים, כגון, כשלון בעבר, תדמית עצמית שלילית, חוסר כח לנתח דברים, 
עצלות, אי רצון לקחת אחריות על התוצאות, הרגל שאחרים החליטו עבורו, הרגשה שמפסיד את האפשרות 

ההחלטה העדר חיבור  כ נחלש כח”ה, נסיון להחליט בדבר שאינו יכול להחליט ועי”השניה, חוסר אמונה בקב
 .ברור למציאות, ועוד

 .ז אופן התיקון”ולכך נצרך מהו המעכב, או המעכבים, ולפ

אני לא ממש יודע מה הסיבה לכך, אני זוכר שגם בצעירותי היה לי כך כמדומני אבל עכשיו מרגיש זאת מאוד 
רור לו מה הוא רוצה קשה לי זה נובע שהאדם לא יודע מה טוב בשבילו ומה הוא צריך לעשות ,לפעול ואז לא ב

 להגדיר זאת בדיוק
לגבי לנתח דברים אז בדיוק ההיפך, אני מנתח אולי יותר מידי לעומת ’ לגבי סדר וקביעות אני די מסודר וכו

 ? אחרים שתוך זמן קצר כבר יודעים מה טוב ונכון עבורם ופועלים מיידית. האם זה דבר שאפשר לתקנו

 תודה רבה.
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 :תשובה

ניתוח יתר יוצר ספיקות לרוב. וכבר כתב החובות הלבבות שמן הזהירות שלא להיזהר יותר מדי. לשם פעמים 
 .כך נצרך תוקף של יסוד העפר, שמכוחו עושים הגבלה וגבולות עד כמה לנתח

ה עושה הכל כרצונו. חיזוק האמונה בודאי יועיל ”ככלל נצרך אמונה חזקה שעלי לעשות לפי כוחי, והשאר הקב
 .ה יודע מה טוב עבורי, והוא יכוון הכל לטובתי”לספיקות בכלל, ולספק מה טוב עבורי בפרט, כי הקבהרבה 
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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. הבהרה
מספר אם לא נתקבלה תשובה עד זמן זה, ניתן לפנות למערכת על מנת לברר את סיבת הדבר [בצירוף 

 ], באופנים הבאים:לההשא
 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 



 תשפ"א שופטים שו"ת פרשת כח

 
 

 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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