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 ם נכון ללכת לגרפולוגהא
 :שאלה

 ,שלום כבוד הרב
 ?האם נכון/כדאי ללכת לגרפולוג? ולמי בעיקר כדאי

 ?מה היתרונות ומה החסרונות

 תודה רבה

 :תשובה

זה אפשרות של עזרה לבירור עצמי. לאדם שקשה לו מאוד לברר את עצמו מתוך עצמו זה מועיל יותר, אולם בירור עצמי 
י פחות רצוי, אולם אין לשלול זאת כלל. אולם נצרך ללכת רק למומחה גדול, וכן לא "לסמוך יקר מן הכל, כל דבר חצונ

 על דבריו", אלא באופן שיגרום לאדם לבדוק זאת עתה בעצמו. 

 חיסונים עבודת השם לאשה וכיסוי השוק כהלכה
 יש לי כמה שאלות אם אפשר : שלום,

 :שאלה

ונה? (לאלו שאין להם רב לעצמם ושלא שייכים לקהילה ספציפית (עולים א. האם הרב הורה לתלמידיו להתחסן נגד הקור
 חדשים)? מה לגבי אנשים שמרגישים בעצמם חזק חזק שהם לא צריכים / רוצים?

 :תשובה

 א. אינני "מורה הוראה", ולכך איני מורה כלל לאנשים מה לעשות.

 :שאלה

קומה “לבניית ” דע את עצמך”ם אני יכולה להסתפק בהא”, בלבבי משכן אבנה“ב. אם יש לי נטיה חזקה לעבוד דרך 
אני מבינה ’ מתחברת עם התוכן של בלבבי יותר מאשר דע את נפשך וכו אני אישה עובדת, מאד”? הראשונה

בנפשנו אבל אני מרגישה שזה יותר להנאה עצמית/ חכמה מעניינת ’ וחשוב להבין את הארבעה יסודות וכו שמועיל שכלית
 ה ולקיים מצוות הדבקות ותכלית החיים.”מאשר לעבוד את הקב בשבילי בינתיים,

 :תשובה

 ב. כרגע כן.

 :שאלה

לא חומרא אלא עיקר  ושזה רגל עד ברך, –ג. האם זה נכון מה שקראתי בקונטרס שהחצאית צריכה לכסות את כל השוק 
 סוגיה זו? ברורה לא הובן כמו שצריך לגבי ושהמשנה הדין,

 :תשובה

 ג. כן.

 שיש לנו את הרב בדור שלנו להראות לנו את הדרך,’ ה-בתודה ל
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 הרבי מליובביץ' 
 שאלה:

 מעניין אותי לדעת ולהבין את דרכו של הרבי מליובביץ',
 א. למי ראוי לצעד בדרכיו ונכון להוראותיו?

הקים ל -תביעה של עליה תמידית רוח  -אהבת ישראל אש  -ב. לכאורה התגלה ברבי כל הרבעה יסודות בתוקפם מים 
 דבר תורתו מאוד מסודרים ומחושבנים, מה אם כן היה השורש החזק והבולט של הרבי? -תנועה חובקת תבל עפר 

ג. הרב הסביר לגבי הראי"ה קוק שתפיסתו נבעה ממקור נשמתו שהיתה מושרשת בחיה דאצילות האם גם הרבי ראיתו 
 נבעה מאותו תפיסה של חיה דאצילות או מעולם אחר?

 ץ אמת באלה שדוגלים וסוברים שהרבי הוא משיח אם כן הרב בטובו יכול בבקשה להסביר את תפיסתם?ד. האם ניצו
 ה. נהוג האמרה בחב"ד שהנשיא הוא הכול, מה הפירוש לאותו אמרה והאם הרבי היה בגדר הנשיא של הדור?

פילו שהאדמו"ר הזקן לא ו. הרבי הנהיג שלא ליטול ידים בסעודה שלישית האם הרב יכול לבאר לי את טעם הדבר א
 מצויין ככה בשולחן ערוך הרב?

 ז. האם הסיבה שהרבי לא עלה לארץ היא משורש נשמתו כמו משה רבינו?

 תשובה:

ככלל, דרכו להאיר את אור המוחין העליונים ביותר, חב"ד, עד לתתא ממש. באופן של "השכלה" ובצירוף של "עשיה", 
יה ע"י עפר. ובנוסף גילוי אור האמונה והתמימות, "תמים", אחר הנהגת הרבי תנועה חזקה ביותר של רוח מסודרת ובנו

 תנועת "השלוחים", וזהו למעלה מחב"ד, למעלה מטעם ודעת, והוא "שורש" החב"ד.

 א על המועדים’י דיוויד שליט”ספר הגר
 :שאלה

 א!”תודה לרב שליט

על המועדים, אין בקול הלשון. האם ידוע לרב היכן א ’י דיוויד שליט”שכדאי לשמוע שיעורי הגר’ שאל לבי’הרב כתב ב
 ניתן להשיג שיעורים שלו?

 תודה רבה

 :תשובה

 ירושלים, במשרד. -הר נוף  42ישיבת פחד יצחק, רח' הקבלן 

 מידת הגאווה

 :שאלה

 בעניין מידת הגאווה, נראה שיש אחרי הכל חלק של גאווה באדם שאי אפשר לעקור גם אחרי עבודת המידות מרובה,
 האמנם כן?

 :תשובה

לכך אמרו לחד מאן דאמר, שנצרך שיהא באדם שמינית שבשמינית שבגאוה. וזהו ביאור אחד. ובדקות כל מידה אי 
 .של המידה” צל צילו“אפשר לעוקרה לגמרי, כי ישאר רשימו, או 
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 לדון בערכאות ודיני נפשות בבתי הדין
 ,שלום כבוד הרב

 :שאלה

ושה אסור לדון בבתי דין שהם לא על פי דין תורה, וכל מי שעושה כן כמרים יד בתורת א. אני יודע שעל פי התורה הקד
 ?משה. האם הבנתי נכון

 :תשובה

 .א. כן

 :שאלה

ב. האם יש מקרים בהם מותר לדון בערכאות (בתי דין שלא על פי דין תורה)? ובתמצית אם הרב יוכל לומר מה הם 
 !! המקרים תודה רבה

 :תשובה

ל, כל המורד בדין מתרין בו תחלה ”ם. וכתב רב שרירא גאון ז”שלא ציית דינא. וכן כדי להציל מידם של עכוב. כן, באופן 
 התראה מפורסמת ואם אינו מקבל מעידין עליו לפני הערכאות וגובין ממנו. ועיין תומים (סימן כו, אות ב).

 :שאלה

מקרים של פלוני שרצח את פלוני הוא יכול לפנות לבית  -ג. האם בבתי דין התורניים היום דנים גם בדיני נפשות? (למשל
 ?דין תורני על כך

 :תשובה

 .ג. לא

 :שאלה

יתברך שורה שם ונותן בדעת כל הדיינים את הרעיונות והסיעתא דשמיא לדון ’ ד. האם זה נכון שבבתי הדין התורניים ה
 ?ם שלא יטעו בדיןולכוון לאמת מה שאין כן בבתי דין שלא על פי תורה? וצריך להתפלל עליה

 .ישמור אתכם סליחה על ריבוי השאלות זה ממש ממש חשוב לי לדעת’ תודה רבה כבוד הרב!! ה

 :תשובה

 .ד. אם כוונתם לשם שמים, ונצרך תפלה

 יהרג ואל יעבור בגילוי עריות
 שלום כבוד הרב

ושפיכות דמים. רציתי לדעת מה עבודה זרה, גילוי עריות  -איסורים שבתורה נאמר יהרג ועל יעבור 3אני יודע שעל 
 ?הכוונה בגילוי עריות

 :שאלה

 ?ם”הקרובים) והאם זו דעת הרמב 5-א. האם הכוונה לכל נגיעה של חיבה בכל אישה שהיא לא אשתו? (חוץ מ
 :תשובה

 .א. ביאה או העראה
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 :שאלה

 ?ב. האם הכוונה דווקא בעבירה עצמה או אף בנגיעת חיבה רגילה
 :תשובה

 .ן לא”ם כן, לרמב”לרמב’). ק י”ד, קנז, ס”ך (יו”ן. עיין ש”ם ורמב”א בעריות שחייב כרת, ויש מחלוקת רמבב. נגיעה דווק

 :שאלה

 ?ג. האם הכוונה לנגיעה/קיום העבירה באישה נידה או אשת איש בלבד? או שניהם
 :תשובה

 ת השרון, במדבר כה, ז.ג. נדה בכלל עריות, לחלק מן השיטות, ועיין יו"ד קצ"ה, ובש"ך ס"ק כ. ועיין חבצל

 :שאלה

 ?ד. האם איסור יהרג ואל יעבור נאמר גם על להיות עם גויה? או רק נידה ואשת איש
 :תשובה

 .ד. רק בישראלית

 :שאלה

 ?ה. האם יש חילוק בין יהודי שאומרים לו להיות עם גויה לבין יהודיה שאומרים לה להיות עם גוי? או לשניהם אסור/מותר
 :תשובה

 .ה. אסור

 :שאלה

 ?ו. איך הדברים מסתדרים עם אסתר שהייתה עם אחשוורוש? האם בגלל שזה לא יהרג ואל יעבור היא עשתה כן

 :תשובה

ו. כי הייתה קרקע עולם, ונעשה שלא ברצונה. ויש שיטות שאפילו באיסור דרבנן בגילוי עריות יהרג ואל יעבור. עיין מנחת 
 ו, אות כה).”חינוך (מצוה רצ

 הכתב ואיזון כח האש להתפלל מתוך
תודה רבה על תשובת הרב. אשמח אם אפשר לקבל עוד פרטים. שאלתי על הקושי שלי להתפלל מתוך הכתב, והרב 

ביאר לי שזה נובע מיסוד האש, שדרכו לקפץ וקשה עבורו צמצום וסדר. שאלתי אם יש מקום לעבוד על כך והרב השיב: 
 כן, בנין יסוד העפר בנפש. 

 את שאלתי. אני רוצה לדייק

 :שאלה

לעבוד על כך כדי להגיע למצב של רצון ויכולת להתפלל מתוך הכתב, או שאפשר להשאר כך וגם זה  צריכה א. האם אני
 ת?”רצוי לפני השי

 :תשובה

 .א. להתקרב לכך לפחות חלקית
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 :שאלה

 ב. אם צריך, כיצד אני עושה זאת?

 :תשובה

יסוד  –מתוך הכתב. מומלץ לשמוע את סדרת דע את מידותיך ב. הרגל להתפלל לפחות פעם אחת ביום קטע אחד 
 .העפר, ולמצוא את חלקכם באש, ותיקונו

 :שאלה

ג. אני נפגשת עם כח האש בהרבה מצבים, לטוב ולמוטב, האם עלי לעבוד לאזנו עם שאר הכוחות בכלל, ואיזה כח כדאי 
 שהרב נותן מעצמו לעזור לכלל ולפרט. לחזק בפרט כדי להגיע לאיזון נכון? שוב תודה על כל הטרחה והזמן

 :תשובה

 .ד תבררו זאת”י שמיעת שיעורים של יסוד האש ובירור עצמי בס”ע’, ל אות ג”ג. כן, כנ

 יסוד הפזיזות בנפש
 :שאלה

 א”שלום לכבוד הרב שליט
 . תודה על האפשרות לשאול שאלות

 .יסוד הפזיזות ? שהיא גם חוסר סבלנות רציתי לשאול מה שורש
 . בין בלימוד בין בכל דבר שתמיד ממהרת מאזנים את זה בנפש ואיך

 עד שזה גורם לסבל נפשי?

 ! תודה רבה .אשמח מאוד להדרכה

 :תשובה

 .או אש מקפצת או רוח בלתי סדורה, או חוסר איזון כללי בכוחות הנפש, ופעמים שכל מוחלש

 ריבוי תפילה 
 :שאלה

יף שמשאלותיו יתגשמו רק אם הן לטובתו, כי פעמים שאדם מפציר אני יודעת שכשאדם מתפלל הוא תמיד צריך להוס
בתפילה על עניין שהוא על פי האמת לא לטובתו ובדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו ותפילתו מתקבלת, ובעצם 

 ה נאלץ לעצרו ואמר”פעמים על עניין שלא היה לטובתו ולכן הקב 515מקלקלת. (כמו משה רבינו שהתפלל  -לרעתו 
י מכסת תפילות מסויימת ”ל). כי יש חוק כזה בבריאה שע”כי עוד תפילה אחת וזה היה קורה (שלא לטובתו וכנ” רב לך“

כל דבר שמבקשים יכול לקרות, ואם לא אומרים בתפילה שאותה בקשה תתגשם לטובתי, אזי היא גם כן מתקבלת אבל 
 ?עלולה לקלקל. האם הבנתי נכון

 :תשובה

 .ויש דברים שגם ריבוי תפלה לא ייענהיש דברים שכך הם, 
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 חיסונים בגזרת עליון
 :שאלה

 .בהמשך לשאלה שלי בנושא : מה התורה אומרת לגבי חיסונים אם הם מכילים חלקי עוברי אדם וחיות טמאות
מרשה לרשעים הללו ה ”הרב אמר שמבחינה דינית מותר אבל זה כן פוגע בקדושת היהודי , אז השאלה שלי למה הקב

להכניס לגופות של היהודים את כל הדברים הללו ,הרי הכל זה בגזרת עליון ובמיוחד עכשיו בחיסון של הקורונה שמכיל 
של האדם ואפילו כמו ששלחתי לרב את המידע של הרב החשוב יעקב  DNA – את הטכנלוגיה החדשה שמשנה את ה

 ? לאישה אישה לגבר עם כל המשמעות של זהלושינסקי שאמר שזה משנה את התכונות של גבר 

 . תודה רבה לכבוד הרב על המענה לשאלות

 :תשובה

עצתי אמונה לטובתך שתפסיק לעסוק בנושא שלוקח מנפשך כוחות רבים, ועדיף להשקיע אותם בעולם הפנימי שבוודאי 
 !יועיל לך רבות

 לקיחת תרופות בזמננו
 :שאלה

 ,א”לכבוד הרב שליט

פ דין, שהרי אף איסורי הנאה מותרים שלא כדרך ”על החיסון, שאף אם יש בו דבר איסור, מותר ע הרב כותב בתשובה
מ אם יש בו דבר שאין טהור יכול לפגום בקדושתו. שאלתי: האם לא כן בכל החיסונים ובכל התרופות, שהרי ”הנאתם. מ

 ?מחמת חשש פגם בקדושהאנו לא יודעים בדיוק מה בתוכם? האם יש מדת חסידות שלא ללקח שום תרופה 

 ,בכבוד רב

 :תשובה

 .ולא לפעול למעלה ממדרגתו”, מדרגת חסידותו“כן, אולם נצרך לכל יחיד ויחיד לבדוק מה 

 איך ומתי לעשות פדיון נפש
 ,שלום כבוד הרב

 :שאלה

וסייעתא  א. למי נכון לעשות פדיון נפש , האם דוקא לחולה או כל אדם שמחכה לישועה או בכללי שרוצה יותר ברכה
 ?דשמיא בחיים

 :תשובה

 .א. בכלל ובפרט בעת צרה ומצוקה

 :שאלה

 י שם.”י שם או שעדיף לבוא ולהיות שם ? כי מי שעושה הם עושים ע”ב. האם מספיק ע
 :תשובה

 .ב. עדיף להיות שם
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 :שאלה

 ה כמובן).ג. עשיתי כמה פעמים ולא ראיתי כלל הבדל במצב בחיים, מדוע? (ומדובר שפניתי לרב אמיתי שעוש

 :תשובה

 .נצרך בעל השגה בכלל, ושיש לו השגה בפדיון בפרט, וכמעט אינו בנמצא כלל וכלל”, רב אמיתי“ג. לא מספיק 

 תודה רבה

 אמירת לשם יחוד
 ,שלום כבוד הרב

 :שאלה

עניין והאם יש ’, ליחד וכו’ א. האם זה נכון שאפשר לומר לשם יחוד קודשא בריך ושכינתיה בלי ההמשך? בדחילו וכו
 ? להוסיף את ההמשך

בהרבה ספרי תהילים כתוב כך: לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה בדחילו ורחימו על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל 
 ? ישראל. האם זה יותר עדיף מהקצר, או שפשוט כך המדפיסים הדפיסו וזה השתרש

 :תשובה

 .א. הארוך עדיף מהקצר

 :שאלה

א לפי מה שהבנתי, על מי מדובר? האם ”ומר כי אם לא אז אולי ילך ההשפעות של המצווה לסב. מה שכתוב שיש עניין ל
על אדם שעבר במזיד או אפילו משהו אחר כי סתם אדם הוא עושה הכל טוב לכאורה כלומר יכול להיות שיש לו שוגג 

 ?ו אז מדוע יש עניין לומר”אך לא מזיד ח

 :תשובה

 .וסיפה אור הקדושהב. לעולם אמירה אם נאמרת כראוי מ

 :שאלה

א הכונה לחלק או הכל, והאם הכוונה שפשוט לא זוכה לטוב של המצווה, או שהכוונה שיוכל ”ג. האם בזה שהולך לס
 ?א”לקבל היזק לאחר זמן שנתן כוחות לס

 :תשובה

 .כ הוא בעל עבירה שדבוק בעבירה, ולא עשה תשובה”א, אא”ג. אינו הולך לסט

 :שאלה

על המדיה או שהיה משתמש יותר במחשב, ’ ותו טלפון חכם שלפני שידע את כל מה הרב אומר וכוד. אדם שהיה ברש
ל? ומדובר על אדם שכן רצה שיהיה לו כשר לאחר זמן אלא בינתיים היה לו ”האם גם היה לו מזה היזק מסויים ביחס לנ

 זה, וששמע את כל מה שהרב אומר אז יותר הזדרז להחליף.

 :תשובה

 .ועילה למפרעד. תשובתו מ
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 :שאלה

ה. אדם שאמר או כיוון את מה מכוונים בהנחת תפילין האם שווה למטרה שאומרים לשם ייחוד? ואם כן אז מדוע לשם 
 ? יחוד

 :תשובה

 .ה. לשם יחוד הוא כללי, ויש נוסחאות פרטיים למצוה פרטית

 תודה רבה

 צדקה במזומן ובכרטיס אשראי
 ,שלום כבוד הרב

 :שאלה

דל אם נותנים צדקה במזומן או שמעבירים כרטיס או שאומרים בטלפון מספר אשראי, שהרי שהתורה א. האם יש הב
’, אשראי וכו’ ניתנה, ובכל הדורות הנתינה הייתה במזומן בפשטות וגם מבחינת שיש מעשה ולא רק דיבור נגיד שאומר מס

 ות ובנפשו של האדם וכו'?אני מתכון מבחינת המצווה שבדבר והקדושה שמגיעה לאדם והתיקונים בעולמ

 :תשובה

 .א. נתינה בפועל עדיף. יתן בכל יום פעם אחת ביד, והשאר באשראי

 :שאלה

ב. דבר נוסף זה שנתינה במזומן לעומת אשראי אז באשראי הנתינה יותר בקלות, האם יש מצד זה לתת דווקא במזומן, 
 ?ר, האם עדיף באשרי בגלל הכמות או שלאל מצד ההרגש בדב”ומה לגבי אם יתן באשראי אז יתן יותר שוב כנ

 תודה רבה

 ’השנה התשיעית החודש התשיעי וכו
 ,שלום כבוד הרב

 :שאלה

והאם זה עת רצון כמו עשרת ימי ’ א. האם הרב יוכל להסביר ולהרחיב על העניין של השעה התשיעית ביום התשיעי וכו
 ?אפילו בכל יום אז מה מיוחד בשעה זותשובה או אולי יותר? הרי יש הרבה עתי רצון במהלך השנה ו

 :תשובה

יסוד. עיין בספר עת רצון שמנה הרבה זמנים של עת  –פ קבלה, מידה תשיעית מתתא לעילא ולהיפך, חכמה ”א. זהו ע
 .רצון

 :שאלה

 ב. ולפי מה שהבנתי עיקר העניין נאמר על השנה התשיעית אך מצד שני נאמר גם על כל שנה שבאותו זמן יש עת רצון
גדולה האם נכון שכל שנה זה ממש עת רצון גדולה מאוד כפי מה שהעם אומרים מה האמת? אני מתכוון שעושים מזה 
הרבה עסק, האם זה באמת באופן בלתי ישוער יותר משאר זמן או שזה עוד עת רצון כמו הרבה עתי רצון הרי גם מנחה 

 ?זה הרבה מה האמת היא עת רצון גדולה מאוד אך שם לא מדברים על’ של שבת לדוג
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 :תשובה

 .ל”ב. בכל שנה רק פחות. העסק נעשה פעמים רבות משיקולים חיצוניים, וד

 :שאלה

כמה ”ל איך למעשה הדברים נפעלים כלומר ”ג. באופן כללי ישנם הרבה עתי רצון במהלך השנה ואפילו במהלך היום כנ
” נים? דוגמא מסוימת זה על פורים שכתוב בספרים כי אנשים אכן מתפללים באותם עתי רצון ולא תמיד נע” זה מוסיף

ובפועל אנשים מתפללים ולא תמיד נענים וכמובן שמדובר על תפילות בין רוחניות ובין ’ ” כל הפושט יד נותנים לו וכו
 גשמיות

 :תשובה

 .ג. זה מועיל יותר, אולם אין הכרח שבוודאי יקבל בקשתו בפועל

 :שאלה

ל תפילה ברוחניות מתקבלת הרי בפועל האדם לא נענה אז מה פירוש מתקבלת ומצד ד. א. מה ההסבר במה שכתוב שכ
ב. וכן מה ההסבר שכתוב ? שני גם כתוב שאין תפילה שחוזרת ריקם כלומר גם על גשמיות אם אפשר הסבר בדבר

 ?שתפילה בציבור מתקבלת, ותפילה ביחיד מה קורה איתה

 :תשובה

 מזליא חזי".“יר זאת, אולם ד. מקבל שפע, אולם לא תמיד מודע ומכ

בגשמיות אין הכרח שהשפע יגיע עד הגשמיות, אולם יתכן שישאר השפע רוחני, ולא ירד לעולם הגשמי. עיין בלבבי חלק 
 .תפלה, שם נתבאר בהרחבה’, ג

 :שאלה

 ? ה רוצה מאוד לתת ופרט ברוחניות המון”ה. מהן הסיבות שתפילה ברוחניות לא נענית, ובנוסף שהרי הקב

 הרבה תודה לרב

 :תשובה

 ל אות ד'.”ה. כנ

 :תשובה

 .ש גלוי מהו טובת האדם באמת! וכן נצרך תשובה אמתית שיהיה זך לקבל השפע”ו. מפני שלפניו ית

 השגחה פרטית בחירה וסימנים
 ,שלום כבוד הרב

 :שאלה

לפעמים זה נזק להרבה עושה הכל לטובה, אבל מה לגבי דברים שהאדם כביכול גרם לעצמו את הנזק ו’ א. כל מה שה
זמן, שעשה טעויות במהלך החיים שלפעמים יכול לנבוע מלב לא טהור ומידות שורשיות שלא מתוקנות, מצד שני מה 

 ?האדם אשם שליבו לא טהור הוא ודאי רוצה שליבו יהיה טהור, אבל בינתיים עד שיהיה טהור מה יכול לעשות
 :תשובה

 .ואינו תלוי בו’ מחזיר הכל להנהגת ה א. ישוב בתשובה, ויתחזק באמונה, ואזי
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 :שאלה

ב. האם שהאדם עושה טעות בבחירה ולא שמודבר בדבר אסור אלא טעות בשיקול הדעת כמו ללמוד עם פלוני זה או 
עבורו, או שהכל זה מסלול אחד ” מסלול חדש”ה כביכול מכין כל פעם ”האם הקב’, אחר, ללמוד בישיבה זו או אחרת וכו

 ?ריך לעבורמעיקרא שהיה צ
 :תשובה

 .י מעשיו נגזר באיזה מסלול ילך”ב. כל המסלולים כבר מוכנים מראש, אין צורך לחדש דבר. וע

 :שאלה

ה מכוון את האדם לעשות משהו כשהוא מתלבט זה אמור להיות דבר ברור שיהיה לו בהירות שלימה ”ג. א. האם שהקב
א מאוד לא ברור לפעמים האדם מתלבט מה לעשות ומתפלל שכך הנכון לעשות, או שלא ואם אפשר להרחיב כי זה נוש

אבל לא רואה סימנים מספיק חדים וברורים, ולפעמים הוא רואה השגחה פרטית שרואה או פלוני או משהו ’, להשם וכו
אחר. השאלה עד כמה צריך ללכת בתמימות עם הסימנים או ההשגחה הפרטית או שצריך לחשוב באמת מה הנכון 

ה הראה לי את זה אם לא שאעשה זאת, מצד שני שבאמת חושבים ”כל בהשגחה פרטית ובשביל מה הקבלעשות? הרי ה
ומתבוננים רואים שאין הכרח לעשות כך וכך, ואם למפרע האדם מסתכל ומבין שהיה צריך לעשות כך האם זה נכון שכך 

 ?היה צריך לעשות, או שגופא בגלל שלא עשה זה אומר שלא היה צריך לעשות
 ?ל וכיצד יש להיזהר”אם מחמת התקופה שאנו נמצאים בה שיש הרבה תערובת זה יכול לבוא לידי ביטוי בדברים הנב. ה

 :תשובה

ג. אין בהירות מוחלטת, פעם יש בהירות יותר ופעם פחות, אי אפשר ללכת אחר הסימנים בלבד, אלא בצירוף שיקול דעת 
פ סימנים. אולם לעולם קודם נצרך שיקול דעת, ”לל, ניתן להכריע עוהכרעה. ורק כאשר השיקול דעת אינו יכול להכריע כ

והסימן תוספת לנטייה של שיקול הדעת בלבד. ורק כאשר אין שום נטייה של הכרעה, פעמים אפשר לסמוך על סימן, 
 .וזהו תלוי בזוך האמונה של האדם. ובפרט שהכל בלתי מבורר בדור זה, לכך אין למהר כלל לסמוך על סימנים

 ודה רבהת

 רגש חלש והומופאטיה
 ,שלום כבוד הרב

 :שאלה

כל כך מה ” מופעל”א. אדם שההרגש החיובי שלו יותר חלש רגש של אהבה לא פעיל כביכול וגם הרגש שלך שמחה לא 
 ?יש לעשות

 דבר זה יכול לבוא לידי ביטוי לדוגמא בשמחת תורה שכמעט כולם ממש מרגישים שמחה גדולה ורוקדים יחד עם הספר
 תורה ואני לא מרגיש כלל דבר, לא מדובר שמרגיש עצב אלא נייטרלי.

מסתמא זה דבר שבמהלך החיים כך נהיה כי הרי ילד קטן תמיד שמח והרגשות שלו פועלים חזק מאוד השאלה מה יש 
 ? לעשות ? או יכול להיות שזה שילוב שפשוט כך נפשו של האדם

 :תשובה

 .נצרך למצוא את הנקודה שבו כן פעיל ולהרחיבו”. חלשיותר “אלא ”, לא פעיל“א. אין מושג 

 :שאלה

 ?ב. האם הומופאטיה זה דבר שיכול לעזור

 :תשובה
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 .י מומחה”ב. כן, כאשר נעשה כראוי ע

 שער היסודות למבי"ט
 :שאלה

 סגנון שיתירו? ט בבית אלוקים, או שזה”שאלתי, האם לאוסרים לימוד מורה נבוכים, חל האיסור על שער היסודות למבי

 תודה

 :תשובה

 .קל יותר ללומדו

 מדוע היו שהתנגדו לספר תניא
 :שאלה

שמעתי שהחפץ חיים לא הרשה ללמוד ספר תניא מחמת שהיה סבור שהיה בו דעות משובשות ביסודות האמונה. מהו 
לעולם הישיבות ז אלו ששייכים ”ההבנה הרחבה יותר הענין זה? האם היו גדולים שהתנגדו מאד לספר התניא ולפי

 ?הליטאים אין להם ללמוד ספר תניא

 :תשובה

ו ”ז לטעות בענייני אלוקות, שח”היה ויכוח גדול האם ללמד מושגי אלוקות לרבים, כי מביא פעמים לאי הבנה ברורה. ועי
וי אלוקות, א לדעת החסידות בגדרי גיל”טעות בזה יכולה להביא לידי כפירה. זולת כך ידועה מאוד המחלוקת בין דעת הגר

 .ל”ואכמ

 דע את עצמך
 :שאלה

 א”ר שליט”לכבוד מו
ר מאיר בנו בברור אמיתי וזך, המטהר ליבינו לעבודה ”ראשית כל תודה רבה וישר כח על הדעת והאמונה הקדושה שמו

 !זכה וברורה והתקשרות אמיתית אליו יתברך ישר כח
בספר דע את עצמך ועוד, שהאדם עצמו הוא טוב ’ הק רציתי לשאול את כבוד הרב בעניין עצמו של אדם נתבאר בדבריו

 והרע הוא לבוש לו,
 ?ושאלתי היא אם כן מדוע צריך בשביל זה יצר טוב שהוא גם [לכאורה] חיצוני לאדם

וחשבתי לומר ואיני יודע אם זה אמת שהאדם עצמו הוא מעל מציאות הטוב שאנו מכירים כיון שטוב בהכרח שיש כנגדו 
ן ”שעצם מציאות הטהור גונזת בתוכה הפכיות שממנה משתלשל הטמא כמבואר בליקוטי מוהר רע כמו טהור וטמא

 תורה נא, ובליקוטי הלכות ריבית.
האם שייך לומר שכמו שאצלו יתברך שמו שהוא אחד ובאחד לא שייך נגדיות כך הוא גם אצל האדם הנברא בצלם 

יות האדם היא מרוממת למעלה מכך [וכמובן שאין השאלה ביחס אליו יתברך שמו ודמות בערך הטוב המוכר לנו עצמ
מה שאומרים על הבורא יתברך שמו שהוא ’ ו אלא ביחס של נברא] והא דאמרינן שעצמו של אדם הוא טוב [או אפי”ח

מיתי שבו אין שום כולו טוב] אין זה אלא משל הקרוב ביותר לפי תפיסתינו אבל באמת אין אנו יודעים מה הוא הטוב הא
נגדיות ואנו מחוייבים להאמין בזה באמונה פשוטה מכל שכל ולהידבק בטוב הידוע ולסור מהרע בתקווה ובאמונה 

 ובהשתוקקות להיכלל בטוב האמיתי שהוא למעלה מהדעת,
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ן כדי שלא אכשל ר ירחיב לי מעט בעניין כפי יכולתו או יפנה אותי למקורות בעניי”ואם זה נכון או לא אשמח אם כבוד מו
 ו.”ח

 !תודה רבה רבה

 :תשובה

נכון, באצילות למעלה מטוב ורע, למעלה מטוב שהוא היפך לרע. בבריאה ויצירה ועשיה, זהו טוב היפך רע. ונשמות 
 .ע אינם יכלים לתפוס אור האצילות”ששורשם בבי

 תיקון למי שרוצה אישה יפה מאוד
 :שאלה

 ,א”רב שליט

על העובדה של להתחתן עם אישה יפה, כמו שום דבר אחר לא יספק אותי אלא אם כן אשתי  אני עדיין לא יכול להתגבר
רוצה ’ היא יפה מאוד. אני לא רוצה להיות בררן אבל אני מרגיש שאני צריך אישה יפה, אבל אני לא יודע אם זה מה שה

 ות של מה שאני שואל? האם יש אמתשאתחתן אבל אני לא יודע מה לעשות. מה אני יכול לעשות רב אני אבוד. האם זו זכ
 ?במה שאני מבקש

 .תודה רב

 :תשובה

 .ז נצרך סדר עבודה לתקנו”ז לברר מה גרם לאותו רצון, ולפ”תבדוק ממתי יש לך רצון זה, ותנסה לפ

 קדושת הזיווג
 :שאלה

 שלום לרב.
 כיצד היא מעלת קדושת הזיווג שכתבו בספרי המוסר ובספרי החסידות?

 :תשובה

 .כ שאלות פרטיות אשמח לנסות לסייע”ן, ואם ישנם אח”ית, ניתן ללמוד אגרת הקדושה לרמבשאלה כלל

 הכרת הנפש
 :שאלה

 שלום רב.
 ?ברצוני לשאול כאשר אני מגיע להבנה שמעשה מסוים שאני עושה הוא ממקום לא אמתי האם עלי לבטל אותו

הוא מדברים חיצונים כמו הניגון והאווירה הכללית  וכגון בתפילות ימים נוראים הגעתי להבנה שהרגש הוא לא אמתי אלא
אבל לא מעצם התפילה ומטבעי קשה לי לעשות דבר שאני יודע שהוא לא אמתי אז ביטלתי את הרגש הזה ומה שיצא 

 האם טוב עשיתי או באמת כיצד עלי לעשות? שנשארתי בלי כלום עם יובש אבל מאידך המעט שיש לי הוא אמתי,
ד שיש ויכוח ויש לי מה לומר אבל ברור לי שזה ממקום של גאוה ולא ”רא לעיתים שאני רואה בביהמעוד באתו עניין קו

 ?לשמה כדי להראות חוכמתי כיצד עלי לנהוג
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 :תשובה

ולא לפי מה שהינך ”, לפי מדרגתך“נצרך לבטל באופן של הדרגה, או ביטול המעשה, או זיכוכו, אולם בהדרגה איטית 
 !ביטול לא לפי מדרגתך יוצר סילוק חיות ויובש”, חיות“חושב!!! נצרך 

 יום הולדת
 ,שלום כבוד הרב

 :שאלה

 ?א. האם יש מעלה להיולד בשבת ואם כן מה היא ומה המשמעות של כך
 :תשובה

 .ט”א. כן, כי אז היה בחינת לידת העולם. עיין קהלת יעקב (ערך עטרן). ויש בו תוספת קדושה, וכן ביו

 :שאלה

 ?המועדיםב. ומה לגבי שאר 
 :תשובה

 .ב. כל שעה יש לה הארה אחרת ומקבל לבוש הזמן לפי אותה הארה

 :שאלה

 ? ג. וכן בשעה אם ביום או בלילה או אם לפני חצות או אחרי
 :שאלה

 ) ד. מה המשמעות של יום ההולדת? וכיצד יש לנהוג בו? (ואם אפשר להרחיב
האדם ביום זה יותר מאשר יום רגיל ועל איזה דברים בפרט? האם זה יום שיותר מסוגל לקבלת התפילה? האם דנים את 

 ’וכו

 :תשובה

 .ד. עיין בספרים שעוסקים בנושא זה, על יום ההולדת. מקובל יותר תפילתו

 תודה רבה

 שיחות עומק בזוגיות
 :שאלה

 .שלום לכבוד הרב
 ?להגיע ביחד לשיחות עומקהאם אחד הקריטריונים שלי לבחירת בת הזוג שלי היא חברות טובה איתה ו/או יכולת 

 ?או הזוגיות הוא לא המקום לשיחות עומק

 :תשובה

 !לכתחילה בוודאי שכן! אולם לא כולם זוכים לכך
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 מושג גירות שהתחיל ע"י לאה
 :שאלה

א מבאר איך שלאה אמנו הביאה חידוש ”ר הרב שליט”מו”, ואלוקי אבותינו“ 010בהשיעור הנפלא של תפילה שיעור 
י ”י תפילה כיון שמתחילה לאה היתה שייכת לעשו ולא לכנסת ישראל כלל וע”דם לשנות את כל מהותו עלעולם שיכול הא

י ”מאמהות וכל זה משום שנעשה בריה חדשה ע’ תפלתה היא שינתה את כל הויתה ונעשית חלק מכלל ישראל וא
ות שגוי יכול לצרף עצמו לכלל תפילתה וזהו כח התפילה שמשנה המציאות. וגם הרב מבאר שמכח זה נולד המושג של גר

כ דברי תמצית דברי ”י תפילתה. ע”י החידוש של לאה ע”ישראל ולשנות את כל מהותו, וכל אפשרות הזו בא לעולם רק ע
י שאברהם היה ”א. וזה משמע לכאורה שהמושג של גירות התחיל מכח לאה, אמנם קשה לי דהא מבואר ברש”הרב שליט

כ לא הבנתי, ונא ”כ המושג של גרות כבר היתה קיימת גם קודם לאה וא”את הנשים וא מגייר את האנשים ושרה מגיירת
 .א להאיר עיני מה היה כוונתו”ר רב שליט”למו

 :תשובה

 .י לאה, לא עצם הגירות”י תפלה התחיל ע”שינוי גירות ע

 ניני משיחעשאלות ב
 :שאלה

 
מצריך אותנו להאמין שיש מישהו שהוא משיח עכשיו  שהוא עושה הכל ושהוא מביא הגאולה, האם זה’ א) כשמאמינים בה

 ?י אמונה זו יכולים ליתן לו כח ללחום המלחמה הרוחנית של מלחמת גוג ומגוג”על אף שהוא לא ידוע, וכדי שע
 :תשובה

ש רבותינו, שבכל דור יש מי שראוי להיות משיח, אם כי עדיין לא ”א. אינו חלק מעיקרי האמונה, אולם הדבר אמת כמ
 .י אמונתינו בו מוסיף בו כח והארה”ל את נשמת משיח. ועקב

 :שאלה

 ?ה הוא הכל”ה בעולם ושהקב”ל נכון כיצד עושים זאת בלי שאלה של עבודה זרה ולהאמין שיש רק הקב”ב) ואם הנ
 :תשובה

 .ת, ואין לו שום כח מצד עצמו כלל וכלל”של השי” שליח“ב. המשיח 

 :שאלה

 ?ם בנשמת משיחג) האם כל הנשמות שלנו נכללי
 :תשובה

 .ג. כן

 :שאלה

 ?י דביקות בהצדיק”רק ע” אין”ד) האם אנו יכולים להגיע ל
 :תשובה

 .ד. זו אחת מן הדרכים
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 :שאלה

 ?ה) כיון שהמשיח אינו נגלה כיצד אנו יכולים לעזור אותו
 :תשובה

 .ה. תפלה ואמונה, וצפייה, ותשובה

 :שאלה

שיש לנו להאמין שיש מישהו שהוא משיח על אף שהוא אינו ידוע לנו וצריך  ה יגלה המשיח או”ו) האם יש להתפלל שהקב
 ?להאמין שהמשיח סובל בעדנו

 :תשובה

 .ו. יש להתפלל, ונכון הדבר שהוא סובל בעדינו

 :שאלה

ה, השדלותי יתן כח לכל אלו שעושים יחודים לעמנו ”אנא הקב“ז) אם עושים יחודים, האם די לומר תפילה פרטית זו, 
 ”!יגלה נשמת משה רבינו’ יר אלו שלא יודעים כדי שיהיו כלים חזקים לגלות אור עליון להעולם, אנא הולהא

 :תשובה

 .ז. אפשר

 :שאלה

 ?ח) האם זה מחליש הדביקות שלנו בהצדיק מחמת שלא יודעים מיהו הצדיק הזה

 :תשובה

 .ח. מחד מחליש, אולם מאידך נעשה זך, כי אין חומריות המעכבת

 דע'מהו 'על מו
 :שאלה

 לא הבנתי מהו העל מודע?

 :תשובה

שורש המודע הבלתי נתפס, ובדקות מקום שלמעלה מן השכל בעצם, לא רק מפני העדר גילויו וחוסר השגתו, אלא הויה 
 .שלמעלה מן השכל, והוא הוית האדם

 ’המצוות הן עצות להתקרב לה
 :שאלה

 ד”בס

 א”שלום רב לכבוד הרב שליט

 יישר כח על הכל!!

 :שאלה
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וקיבלתי תועלת עצום, אך ברצוני להבין עניין, שהרב כתב מהספרים שכל המצוות עצות להתקרב ’ בלבבי”למדתי הרבה 
וזה צריך לחפש בכל מצווה הדבקות עימו יתברך, אך נתקשיתי, שנראה לפי מהלך הרב שכל המצוות הם אותו כלי ’, לה

לפי גוון המצווה המסויימת, זה ראה שהכל אותו אור ה' ’ הוהרב לא פירט והסביר האם וכיצד מוצאים אור ’, לאור ה
 ודבקות.

 מקווה שהבהרתי די את השאלה, אשמח שהרב יחכימני בבקשה!

 :תשובה

א. בוודאי שכל מצוה יש בה גוון מסוים של דבקות, ולשם כך נתחברו כמה ספרים על סדר המצוות באופן פנימי, כגון 
 .ז”נתיב מצותיך, מצודות דוד לרדב

 :אלהש

האם יש ’, כמו סוגיא בגמרא עם ראשונים ואחרונים וכו’ ועוד שאלתי בפי, הרב אומר שצריך לישב על סוגיות המוסר וכו
 מראה מקומות לרב בכל עניינים אלו שיוכלו לשמש לתועלת הציבור?

 ושוב תודה על הכל!!

 :תשובה

 .’יראת הב. לא, רק על אהבה ויראה, ונמסר בסדרות הללו של מערכות באהבת ו

 יחודים במשנת החסידות
 :שאלה

 ד”בס
 , שלום לכבוד הרב

 .ה”צירופי שמות הוי ז”ע, ידוע שיש כ”לגבי היחודים של הקומרנא זי רצית לשאול

 . ה , אלוקים , אדני , ואקיק”הוי ויש גם שילובים של
 עולה” ארץ“האם פשוט כל דבר האדם מיחד לשם קדוש בגימטריה כגון: המילה 

 .וכו' וכו' ”ויו הי מם אלף למד“

 ?עוד אפשרות
 -אלף ריש צדיק-” ארץ“

 .אלף למד פי ריש יוד שין צדיק דלת יוד קוף

 . אשמח שהרב יחדד אותי בזה העניין
 ! תודה רבה

 :תשובה

כ לעסוק בחידוש של ייחודים, שזהו ”ה. נצרך קודם ללמוד את הייחודים הידועים, ואח”ז צירופי שמות הוי”אינני מכיר כ
 .רכו של הקאמרנאד
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 תחשוב טוב יהיה טוב
 :שאלה

 הסוד".“יש ספר עולמי לא ממקור יהודי בשם 
למשוך את הטוב לחייו, הטוב  –י מחשבתו ואמונה חזקה שהטוב יגיע אליו ”ע –עיקר טענת ומסר הספר היא שאדם יכול 

 .פשוט יופיע
 ?האם זה תואם לעמדת היהדות

 ?יש חומר מרוכז בענייןהיכן אוכל למצוא מקורות בעניין זה? 

 :תשובה

וזהו על סמך יסוד ”, תחשוב טוב יהיה טוב“זהו סוד הבטחון, אמונה חזקה שהטוב יגיע. ויש עוד מהלך מצד המחשבה, 
 .ט שהיכן שהאדם חושב שם הוא נמצא, ואם חושב בטוב, נמצא בטוב, ולכך יהיה טוב”ן והבעש”הרמב

 .בטחונךל, נתבארה בסדרת דע את ”נקודת הבטחון הנ

 תיקון לאדם רגיש במיוחד
 :שאלה

 ,שלום הרב

אני מאוד רגיש ורגשי מטבעי. אני מרגיש מאוד עמוק ונוטה לקחת דברים קרוב ללב. אני מאוד מודע לרגשות שלי אבל 
אני עדיין מרגיש הכל בצורה מאוד אינטנסיבית. אני יכול להרגיש את הכאב של אחרים, את האנרגיה שלהם, אני כל הזמן 

מרגיש את כאב הגלות ואת כל הסבל שבעולם, מאז שהייתי ילד. הגעתי להבנה שמה שפעם חשבתי שהוא אחת 
החולשות הכי גדולות שלי הוא בעצם החוזק שלי. אני יכול בקלות להזדהות ולחוש חמלה לאנשים, ועכשיו אני מבין 

ידה זו יכולה לשמש בצורה חיובית, האתגר שהמידה הזו הולכת לשני הכיוונים בשימוש לטוב ולרע. עם זאת, בעוד שמ
הגדול ביותר שלי הוא לא לאפשר לה להכניס אותי למצב מדוכא. אני לא יודע איך להגן על עצמי מלחוש את הכאב של 

אחרים כשאני רוצה לעזור או להזדהות, איך אני מציב גבולות? איך אני לא נותן לזה להגיע אליי כי אני מרגיש שזה לא 
” מפת הלידה”יסודות מים ב 3יכול לשלוט בהרגשה. (השמש שלי במזל אריה והירח במזל עקרב, יש לי  משהו שאני

 האסטרולוגית שלי).
 .תודה רבה לך הרב על זמנך

 :תשובה

רחב ויציב, ואזי יש איזון בין מח ולב, השכלה והרגשה. וכן נצרך לבקוע לתוך עולמך הפנימי, ואזי האדם ” מוחין“נצרך בנין 
 .לתוך עצמו ברצוא ושוב, ומתנתק מן הסובב. וכן נצרך לבנות את מידת הגבורה בנפש נכנס

 זיכרונות מחיים קודמים
 :שאלה

ברצוני להודות לרב על תשובתו לפנייתי הקודמת על שיטות ריפוי חלופיות. אבל משהו ספציפי שלא הבנתי עליו. עולים 
 .רחם, ואפילו מלפני הלידה ומימי התורהזיכרונות שהם כביכול מחיים קודמים, אבות אבותי, ה

 ?האם זה אפשרי שהזיכרונות האלה נכונים

 :תשובה
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 .כן, הדבר מצוי בפרט בבדואים שזוכרים כן

 אם הרב יכול לחוות דעתו על ד"ת 
 :שאלה

ם, ולקבל את דעתו על הדברי’ מלאכת הוצאה‘שכתבתי בעניין ’ חבורה‘א, אשמח להציג בפניו ”לכבוד מורי ורבי שליט
 !תודה רבה

ובהזדמנות זו אביע מעט מהכרת הטוב הרבה שישי לי כלפי הרב על השיעורים ועל הספרים שאני עוסק בהם כשנה וחצי 
לפי הסדר המתאים לי, והם ממש בשבילי למשיב נפש ומכוונים אותי בעבודת השם ובתהלוכות העולם, וככל שאני 

 ממשמש בהם אני מוצא בהם טעם. 
 .ות לבכם לטובהכל משאל’ ימלא ד

 :תשובה

לצערי לא אוכל להשיב, מפני שעל ידי זה יפנו רבים לשלוח דברי תורה שלהם, ואין בכוחי לעמוד בכך בזמן ובנפש, 
 .בתקוה להבנה, חזק ואמץ

 המשך שאלות בפנימיות 
 ,שלום כבוד הרב

 :שאלה

תי את הסבר הרב שזה שורש ולא תוצאה א. הרב הסביר לי ששורש הנבראים הוא דבר והיפוכו ריבוי אור וצמצום, הבנ
ושזו מהות התהליך, רק לא מתחבר לי בנפש השכלית איך יכול ששורש הנברא הוא ריבוי אור, כלומר זה ששורש הנברא 

צמצום זה מובן שנברא הוא מצד הגבול ולכן כביכול מסתיר את הבלתי בעל גבול אבל איך מסתדר שנברא מהותו 
 ?א ריבוי אור(כשהוא מאיר את שורשו) הו

 :תשובה

א. והבריאה חדשה ”כלשון הפרד”, לבדו”, “אחד“א. זה סוף הבריאה, כביכול קודם שנברא העולם היה הוא ושמו 
 .ז הנברא תוספת של אור”יוסף, הוספה על האחד. האחד אור, אור אין סוף, ולפ”, תוספת“

 :שאלה

ס לאחר הצמצום? ”אור א” ריבוי“י הצמצום לבין ס לפנ”ב. מה ההבדל בבחינת עבודה/דבקות/התסכלות בין אור א
 ((השוותי בין שניים אלה כי אולי זה יחדד לי את ההבנה של מה המהות של ריבוי האור בנברא

 :תשובה

כבר היה קיים כח ” בבכח”ס קודם הצמצום אין לו סוף, ולכך לא שייך תוספת. צמצום חידש כח של תוספת. ו”ב. אור א
 .ועל בצמצוםס, ויצא לפ”זה באור א

 :שאלה

ג. הרב הסביר לי שהדירה בתחתונים היא דירה לריבוי אור אבל לפי הקו מהות העבודה להמשיך אותו למטה, דירה 
מהאור למעלה ומורידים אותו למטה עד שכל העיגול מתמלא ואז בעצם ” לוקחים”בתחתונים, אבל כל זה מצד ש

אור למטה בעצם כבר אין ריבוי אור למעלה ואין ריבוי אור למטה אור למעלה כי שמושכים את ה” ריבוי“התוצאה שאין 
 ?אלא כביכול האור התקפל בחזרה, לא מובנים לי דברי הרב שבעצם למטה יש דירה לריבוי אור

 :תשובה
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 .ג. כלל מוסד שהמשכת אור אינו ממעט מקור ההמשכה, אלא כנר מנר, שנעשה תוספת אור ולא נתמעט המקור

 :שאלה

א ורצון) ”ר לי שאריך אנפין חזק מרצון אבל אני יותר מכוון שהרב יסביר לי בכללי ובפרטי (לדוגמא אד. הרב הסבי
בבחינת נפש איך יכול להיות שמושג קבלי (אפילו שהוא חושי) יהיה יותר גבוה מכוח נפש, הרי הנפש תופסת את כוחותיה 

שהתורה היא גם בפנימיות הנפש אבל אני מדבר כקרובים יותר מאשר מושגים שהיא רואה בחוץ לה, כלומר ברור לי 
בבחינת זה שדיברנו שיש לימוד קבלה בחוש של מושגים ויש לימוד בכוחות נפש והלימוד בחוש מושגים גבוה מנפש כי 

שורשו מהמוחין שגבוהים מהגוף, ההסבר הזה של הרב מובן אבל בנפש לא ברור איך לימוד בתפיסת חוש מושגים גבוה 
בכוחות נפש הרי הנפש תמיד תתפוס את כוחותיה כפנימיים יותר מאשר דברים (אפילו חושיים) שהיא  מתפיסת לימוד

 לומדת/חווה מחוץ לה
 :תשובה

היינו אור מקיף, שהוא ” חוץ“בתפיסה ראשונית, הוא חיצוניות וזר יותר מהפנימיות. אולם בעומק ” חוץ“ד. מה שנמצא 
 .וזהו חוץ שהוא שורש של הפנים”. חוץ”לפנימי, וחלק נשאר בהשורש לאור פנימי, שחלק מן המקיף נכנס 

 :שאלה

ה. חשבתי שראיה גשמית יש רק בעשיה ומכאן נבעה הטעות, אם יש גם ראיה גשמית בעולמות מעל העשיה אז הרב יכול 
איה להסביר לי מה ההבדל בין ראיה גשמית לרוחנית? אשמח שהרב גם בכללות יגיד לי בדוגמאות מה ההבדל בין ר

 גשמית ורוחנית בעולם היצירה הבריאה ואצילות
 :תשובה

היינו שרואה החפץ עצמו, רוחני היינו שרואה את צורתו ומהתו. ובכל עולם ועולם יש גשמיות ורוחניות לפי ערך ” גשם“ה. 
ת של אותו אותו עולם. כי בחינת מלכות דפרטות בכל עולם הוא גשמיות לפי ערכו לשם הגשמה, ולמעלה מכך הוא רוחניו

 .עולם

 :שאלה

ו. הרב אמר לי דעת זה חיבור נפרדים וזה מובן לי אבל לא מובן לי למה השתלשלות היא חיבור עצמי הרי כל ספירה 
נפרדת ומעבירה רק לספירה אחת אחריה בחד סמכא כלומר הקשר פה הוא גם לא עצמי ויש פחות חיבור כי כל ספירה 

 מחוברת רק לספירה אחת בשלשלת
 :תשובה

 .שלשלת אחת, ולא רק חיבור חוליה אחת סמוכה לחברתה בלבד –ו. שלשלת מחברת את כל החוליות לשרשרת 

 :שאלה

ז. הרב אמר לי שהלשם מהלכו להעלות את הכל למוחא סתימא בעוד מהלך שני זה שכתר משתמש במוחין כדרך מעבר 
 ?למידות, של מי מרבותינו המהלך הזה

 :תשובה

 ., תמימות ופשיטות, ששורשה כתר, והוא הארה מהארת תורת משיחט”ז. שורש תורת הבעש

 ! תודה רבה

 

 



 216# תשפ"ב שלחוישו"ת פרשת  כב
 
 

 אמונת חכמים בדברי מוהר"ן מברסלב
 :שאלה

 יישר כח שהרב מקדיש מזמנו היקר לעזור בבירורים יסודיים בחיים!

חלק מובן וחלק לא שכל דברי החכמים כולם אמת, ” להאמין“נצרך “ בנוגע למחלוקות חכמי הדורות הרב ענה לי בזו הלשון:
איך מתיישבים כל דברי החכמים יחדיו, כי נראה ” להבין“ו שאינו יכול ”תמיד מובן. אינו צריך להבין כל דבר של החכמים, וק

 ”שכולם אמת יחדיו, ולמעשה עושה כהוראת רבו.” להאמין“כסותרים זה את זה. אולם נצרך 

לם הדבר מאוד לתועלת לי, להמשך בירור נוקב, ולכן ברשות יתכן והרב מעדיף לא להתעסק עם שאלות בסגנון זה, או
 הרב אשאל עוד, ואם הרב חושב שאין צריך להגיב לי, אקבל זאת.

ן, שדיבר מפורשות ללא סייג על חובת הביטול אליו ולדרכו ללא ”רציתי לשאול, האם כאשר יש צדיק, ובמקרה הזה מוהר
ז אין ”נו והלאה, שעצם קיומם אמנם טוען שאין מקבלים דבריו, אך בכיוצא מן הכלל, וכנגד ישנם עוד הרבה דרכים ממ

ן, האם במקרה כזה זה ”דיבור מפורש של גדול אחר כנגד שטוען או שהוא הנכון בלבד או שאיננו מקבל את דברי מוהר
ורכה, פ לא לא”ן ודרכו (עכ”נקרא מחלוקת, או שאולי אפשר לפרש את שאר הדרכים, שמכיוון שלא הכירו את מוהר

ן ונפלאות תורתו והשגותיו לילך אחריו ”רוחבה ועומקה) לכן לא נהגו בדרך זו? ובאמת שצריך מי שמכיר את משנת מוהר
 בעיניים עצומות ולהאמין שכולם צריכים לקבל ממנו?

ולם אך דיבורי ההפלגה על עצמו ותורתו, או על עניין שכ”, אנו מאמינים אך לא מבינים”חלק הרב התכוון ש ולאיזה
 ת?”צריכים להתבטל לדרכו וזו הדרך היחידה לעבודי

 סליחה על השאלה הבוטה והישירה, אך זה לתועלת רבה, להמשך בירור יסודי!!

 יורנו רבינו איזה דרך ישכון בה אור, אנא!

 :תשובה

 .פ כן הלך בדרך אחרת”ר הזקן ידידו ורעו הכיר את תורתו, ואע”כפי הנראה האדמו

י השגתו יש חלק שמבין ויש חלק שאינו מבין, ואינו אלא מאמין בחלק זה. והדבר משתנה מאדם אצל כל אחד ואחד לפ
 .לאדם לפי ערך השגתו

 היצר הרע של האינטרנט
 :שאלה

אני נתקל בכמות מפתיעה (מבחינתי) של התנגדות מהיצר וכן הלאה על הניסיון לעזוב את האינטרנט. היצר אומר לי כמה 
יך להתעדכן במידע העדכני (מידע תורני וכדומה) ואיך אני צריך אותו לרוחניות שלי ולחיבור אני מפסיד ואיך אני צר

לצדיקים ושהצלחתי הרוחנית. תלוי באינטרנט וכן הלאה. וכדי לדחות את העצירה עוד כמה שעות, עוד יום ועוד יום וכן 
 .הלאה

ויח הרבה כסף וחבריו אמרו לו שאין צורך ללכת אני זוכר סיפור שבו יהודי כרה זהב או יהלומים או משהו כזה והרו
לצדיק (או לא ללכת עדיין אלא להתעכב כי הנה הוא מרוויח כל כך) ושכאן זה מושלם ונפלא אבל בסופו של דבר הוא 

האלה היו שדים שמנסים להרחיק אותו מהצדיק. ” עוזרים”היה עקשן והלך וגילה שהכל אשליה שהוא כבר נפטר וה
 .מרגיש עם עצמי כלפי האינטרנט הטוב. וככה אני

 .אני יכול להשאיר את זה נכון? זה נראה כאילו אני בנתיב של חושך/הסתרה ללא סוף באופק
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האם הרב יכול בבקשה לברך אותי ולהתפלל עבורי שאהיה זוכה לעזוב את זה ולעשות תשובה מלאה אמיתית ממעמקי 
 ?לבי

 ?/חיזוקוהאם הרב יכול בבקשה לתת לי כמה מילות עידוד

 :תשובה

בידך להצליח ולפרוש, בסוף עוזבים את העולם ופורשים מן הכל, אולם החכם עושה כן כבר בחייו לפרוש ממה שאינו 
 !מועיל באמת, עלה והצלח

 השגחה פרטית
 :שאלה

 ,שלום כבוד הרב
אות פתאום אדם מכיון שהכל בהשגחה פרטית לפעמים לא מובן מה המסר מהקבייה באותו מקרה לדוגמא אדם יכול לר

 ?שמכיר מהעבר ומנסה לחשוב מה נפקא מינה שראה אותו ולא מבין, מה ההסבר לכך

 תודה.

 :תשובה

ה, ברוב הפעמים זה נעלם ובלתי מובן, ומעט ”א, שאנו איננו במדרגה להבין כל השגחה פרטית של הקב”כבר אמר החזו
 .מובן, ויש להתעסק בחלק המובן

 תיקון הנפש בדור שלנו
 ,בוד הרבשלום כ
 :שאלה

ואומרים להם ’ א. בעבר אפילו ממש בעשרות שנים האחרונות היו הולכים אנשים לצדיקים שהיו עושים להם תיקונים וכו
 ?איך היום מסתדרים ללא זה’ מה מעכב וכו

ידר ודאי שיש להתפלל רבות, אבל גם בעבר היו מתפללים רבות וישנם סיפורים על אנשים שהיו מתפללים והלכו לרב וס
 ?להם את הבעיה והסיר את המונע כלומר שתפילה לה הספיקה

 ?או שגם היו הולכים רבות לצדיקים שיתפללו עליהם וגם זה כמעט ואין, איך מסתדרים בדור שלנו ללא זאת
 :תשובה

מים, ל, בסוף מסכת סוטה, על דור אחרון, עקבתא דמשיחא, אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבש”א. כבר אמרו חז
 .ה”וזה עיקר שורש כל עבודת דור זה להשליך עיקר וכל יהבו על הקב

 :שאלה

 ?ה? ומה צריך לתקן”ב. איך אדם יכול לדעת מה מונע מלהשפיע לו טוב מאת הקב

 :תשובה

 .ב. יתקן תחילה מה שיודע שצריך תיקון, וכאשר יעשה זאת כראוי, מן השמים יעוררו אותו לתקן מה שצריך

 תודה רבה
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 האלוקית והנשמהנפש 
 :שאלה

 שלום רב.
 מה היא הנפש האלוקית, ומה ההבדל בינה לבין הנשמה?

 :תשובה

 –כח הדיבור. נשמה  –כח המעשה. רוח  –נפש האדם נחלקת לחמשה חלקים, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. נפש 
 .רצון, עד כדי שמחה, שהוא שלמות הרצון –חיבור למקור החכמה. יחידה  –מחשבה. חיה 

 המדיה והקיצוניים
 :שאלה

 ,ט”כבוד הרב לאי
(מסוג המכשירים שמשיחים בהם, ממדיה החדש) לכמה שעות. ” ווטס אפ”הפסקה במערכת ה’ לפני כמה שבועות הי

לאחר מכן, נכתבו מאמרים בעיתונים על הפחד והבהלה שנפלו על כמה וכמה מהציבור החרדי שהם משתמשים בזה 
הובאו שם דברי כמה חרדים (בשמם) על אודות הבהלה. גם ביארו שם איך אותו ’. ומאוד להתקשר עם קרוביהם וכ

מערכה היא האמצעי שדרכה מפרסמים כמה וכמה שמועות של שקר לציבור החרדי בפרט בענין התנגדות ללבישת 
ה. מה עושים ’יכנראה יש קשר בין הקיצוניים המשתגעים בענינים אלו והערב רב שעובדים את המד’. מסכות והחיסון וכו

כ קטן מהציבור? בודאי אין להתיאש. אבל צריכים חיזוק גדול ”אם אותם שעוד נשארו קצת מיושבים בדעת, הם חלק כ
 .לזה

 תודה מראש

 :תשובה

 .ה מעומק הלב והנשמה”בוכים לקב

 היסוד שכל חי מרגיש
 :שאלה

 א”הרב שליט לכבוד מורינו

והוא שורש ”, מתנועע“'והבן שחי פירושו  ל:”מרגיש, והשיב הרב בזה כהמשך לשאלה ששאלתי ביאור על היסוד שכל חי
 ל. ”ש בהרחבה'. עכ”כח ההרגשה, כי כח ההרגשה אינו מרגיש את הוית הדבר אלא את תנועתו, ועיי

הנה ראיתי בדע את עצמך שביאר היסוד שחיות הוא תנועה, ובדע את הרגשותיך שההרגשה הוא בתנועה, אמנם כעת אני 
ברי הרב נקודה חדשה שהאופן שמרגישים הוא בזה שהתנועה שבא להרגיש מורגש בתנועה שלו. האם הבנתי לומד מד

 על נכון? והאם יכול הרב להוסיף קצת ביאור בהבנת הדברים? יישר כח מעומקא דלבא.

 ק?”החיות רצוא ושוב בחיר ל שפירשו”בדרך אגב אשאל, היכן הוא החז

 :תשובה
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גשר,  –גרש  –! לא מרגישים את מהות הוית אמיתת הדבר עצמו, אלא את אופן תנועתו. רגש כן, נכון מאוד מאוד מאוד
ט. ועיין בית ”ל, עיין תולדות (וזאת הברכה) בשם הבעש”גרש, ומקור להנ –גשר, או תנועה של פירוד  –תנועה של חיבור 

ל, וגם תדע סוד הפסוק ”עריטש, כתב וזאהרן (ויגש, ויחי, פרקי אבות, ועוד). ובספר חיים וחסד, כללים מהמגיד ממז
ש (האזינו). וכן מאור עינים ”ל. ועיי”והחיות רצוא ושוב, החיות שבאדם, דהיינו הנשימות והאויר רצוא ושוב תמיד באדם, עכ

א, השורש החמישי, ענף א). ופרי הארץ (וישב, ובא). וקדושת לוי ”(האזינו). וישמח משה (בשלח). וסידורו של שבת (ח
ה שריקין לא עברי). וכן בביאורו על ”ב, ד”צ (פ”א, בפירושו על ספד”טים). ועוד הרבה בחסידות. וגם רמוז בגר(משפ

 א).”א, מ”י (פ”ד בספ”ה). ועיין ראב”תיקוני זוהר (תיקון מ

 ספר על קדושת השבת
 :שאלה

ב המושגים להבנה רציתי לשאול איזה ספר הרב ממליץ ללמוד על קדושת שבת שמבאר בשפה השוה לכל נפש לקר
 שלנו בתודה מראש על כל התשובות

 :תשובה

 .אפשר לנסות בספר שבת מלכתא

 זמן תפילה ע"פ סוד ומידת החסד
 רציתי לשאול

 :שאלה

 האם על פי הקבלה צריך להתפלל ערבית בבין השמשות כבר כדי שכל התפילות יהיו ביום, או לא? -א

 :תשובה

 .א. לא

 :שאלה

מאוד ’ סדום היו רעים וחטאים לה’ שלא יהפוך את סדום דלכו’ שת וירא שאברהם מתפלל להעוד רציתי לשאול בפר -ב
והם ההפך מממידת החסד שצריך להיות בעולם ומה שייך שהם יהיו כאן מה וכי גם על דור המבול היה מבקש זה דהרי 

 לא ביקש שיחזרו בתשובה אלא שלא יהפוך?

 :תשובה

 .ל בפרשה”ח. וכן רמח”ה על פרשה זו, אות כ”ף אם אינם ראויים כלל. ועיין שלב. ממידת החסד, לתת חיים לכולם, א
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  ניתן להשיג בחנויות ספרים הנבחרות בארץ כבר השבוע.  
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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]-א[לקבלת תשובה בפקס, נא לציין מספר פקס שזמין תמיד, או את מספר הת 

: 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 

 

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

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

 

 
 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 
 שית חכמהישיבה רא

 הר חוצבים 8רח' בן ציון אטון 
 052.765.1571לפרטים 

 

 אנציקלופדיה מחשבה
 20:30חולון יום ד' 

 משפ' אליאס 
 4רח' קדמן 

 050.418.0306לפרטים 

 


