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 ג ______________________________________ ?מה דעת תורה על ספרי חיים ולדר

 ג ______________________________ חכם וההרחקה מהם סילוק השכינה ממחזיקי מכשיר

 ה __________________________________________________ פ"ד תעניות

 ה ________________________________________________ תעניות שובבי"ם

 ו _____________________________________________ טוב ורע מציאות ודמיון

 ו __________________________________________ וד הגנה עצמיתהאם נכון ללמ

 ו __________________________________________ הדרך האמיתית לגדול בתורה

 ז _______________________________________ השקפה נכונה על גימטריות ורמזים

 ח _________________________________________ מה גורם לאבד את התמימות

 ח ____________________________________________ להפוך עובר במצב עכוז

 ח _________________________________ לימוד ספרים חיצוניים לצורך הבנת הסוגיא

 ט _______________________________________________ חיבור לתורה וחסד

 ט ____________________________________________ התבודדות ושלום בית

 י _____________________________________________ מכת חושך אור ליהודים

 י _________________________________________ שור שיניים לגברים משום נוייי

 י _______________________________________________ הנהגה עם אח חילוני

 יא __________________________________________________ אלף העשירי

 יא _____________________________________________ ד' בחינות פנים ואחור

 יב ____________________________________________ רא האדם יחידילפיכך נב

 יב ______________________________________ ן על אריסטו”ם והרמב”דעת הרמב

 יב ________________________________________ תלונה על התעללות ואין עדים

 יג ____________________________________________ מי משנה את המציאות

 יג _________________________________________________ אמונה ובחירה

 יג _____________________________________ ה”י דביקות בהקב”שמירה מקורונה ע

 יד _________________________________________ מקור למחיית ערב רב שבנפש
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 יד ______________________________________________ חיסוני ילדים קורונה

 יד _________________________________________________ פגיעה נפשית

 יד _________________________________ רוב נשמות בדורנו יש להם ניצוץ מהערב רב

 טו ________________________________________ מקורות לספר בלבבי ח"א וח"ב

 טו ____________________________ א מחנכים לדבקותמדוע גדולי הדור אינם עוסקים ול 

 טז __________________________________________ יסוד החזו"א באמונה ובטחון

 טז _______________________________________________ לא ידח ממנו נידח

 יז ________________________________ סדר הלכה יוקר הדיור וריבוי יתומים ואלמנות

 יז __________________________________________ שורש הבעיה בכאבי כליות

 יז ______________________________________ הקב"ה מדקדק כחוט השערהעם מי 

 יח _______________________________________ איך לדעת מי אני ומה היסוד שלי

 יח ____________________________________ רעיון לטהר המחנה מאינטרנט לא כשר
 

 

 

 

 
 הודעה חשובה

 ,א”עקב עומס רב של שאלות המגיעות לאחרונה אל הרב שליט

 בשבוע אחת ר השואלים לא לשלוח יותר משאלהמתבקשים ציבו

 באותו שבוע] אחת [ואף אם זו שאלה בנושא אחד, יש לשלוח בנושא זה רק שאלה

ת בלבבי משכן אבנה”מערכת שו בתקוה להבנה,
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 ?מה דעת תורה על ספרי חיים ולדר

 שאלה:

ילדים “לשאול אודות מחבר הידוע חיים ולדר, המחבר של  כמה אנשים מבקשים ממני

 .ועוד ספרים ידועים שהם מצויים לרוב בבתי ישראל כבר לעשרות שנים” מספרים

א) האם יש בעיה לקרוא ספרי חיים וולדער, הן בעבר והו עכשיו לאחר שיש שמועות עליו, הן 

 ?ש להרחיק מספריוהן הספר שלו על השקפת החיים? או שי” ילדים מספרים“סדרת 

ב) עכשיו לאחר שיש כל מיני שמועות ובלבול ודיעות מחולקים וקולות על חזקת הכשרות של 

 ?המחבר האם יש לזרוק הספרים שלו מהבית

ג) האם יש איזה דברים שהרב יכולים על כל המצב הזה בכללות, שהיה מאד זעזוע בכלל ישראל 

 ?מכה אנפין

 תשובה:
 !הנני תמה מאוד על השאלה, וכי עד כדי כך נעשו עוורים!!! גלות! גלות! גלות

 ?ד יחד ומלמדים זכות”ע ושפ”רק בדור מבולבל כזה אפשר לשאול כאלו שאלות!!! ג

 ?ד יחד, וגם על זה ילמדו זכות”ע ושפ”ז וג”השלב הבא ע

ה, הופכים הכל, שיוצא ומתגלה, במקום כללות ההפכים דקדוש’ וזהו בדיוק עומק שער הנ

 .אומרים לחושך אור הוא

 סילוק השכינה ממחזיקי מכשיר חכם וההרחקה מהם

 שאלה:

מרחיק באופן משמועתי את הרב ענה לאדם ששאל על אדם שיש ברשותו טלפון חכם שזה  .1
השכינה מהישיבות, רציתי להבין האם מדובר רק בשעה שאותו אדם משתמש בו ומחובר 

 ? למדיה או אפילו שנמצא בכיסו

 תשובה:

 .א. אפילו בכיסו
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 שאלה:
 ? האם שהולך אז מיד השכינה חוזרת? ואז שבא שוב פעם הולכת .2

 תשובה:

 .ב. כן

 שאלה:
בהרבה בתי כנסיות יש להתרחק ממנו ארבע אמות או שלא משנה  לגבי תפילה שמצוי מאוד .3

 ?כי בכל מקרה נמצא באותו חדר

 תשובה:

 .ג. להתרחק כמה שיותר בשום שכל

 שאלה:

איך זה בא לידי ביטוי שיש פחות השראת השכינה? האם התפילה קשה מאוד להתקבל .4 
 ?ודבמקום זה? האם יש פחות סייעתא דשמיא בלימוד משמעותית? מה ע

 תשובה:

 .ד. זה חלק מהאופנים. לכל אדם לפי אופן הגילוי הרוחני שיש לו, נסתתר יותר לפי ערכו

 שאלה:
 ? האם יש לעשות מאמץ מיוחד לחפש מקום נקי ממכשירים אלו .5

 תשובה:

 .ה. כן

 שאלה:
שכל העניין להגיע לכותל בעיקר זה מה לגבי הכותל ששם מצוי לרוב מכשירים אלו? כלומר  .6

כי שם התפילה יותר מתקבלת ויותר השראת השכינה אז אם מצוי שם מכשירים אלו יוצא שלא 
 ?מוסיף יותר מידי להתפלל שם

 תשובה:

 .ו. שכינה לא זזה משם
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 שאלה:

 ? והוא הדין לקברות צדיקים .7
 תשובה:

 .ז. תלוי באיזה צדיק

 שאלה:
 ?כאשר מגיע אדם עם מכשיר חכםהאם הצדיק הולך משם  .8

 תשובה:
 .ח. פעמים כן

 פ"ד תעניות

 שאלה:

שלום לכבוד הרב הבנתי פעם מהרב שאת פ"ד תעניות לא חייב לצום ברצף, אבל מישהו ציין לי 
 לשער רוח הקודש שעז ז תיקון כג שצריך ברצף האם נכון? תודה רבה

 תשובה:
 .אולם עקב חולשת הדור הקילו בכמה אופנים”, רצופות“הצורה השלמה 

 תעניות שובבי"ם

 שאלה:

ל ”יום עד פרשת תרומה וקצת מן תצוה, וקשה שצ 40ק תיקון כז שמתענים ”בשער רוה -א
 תודה רבה ?היה ארבעיםקצת מתרומה כדי שי

 תשובה:
 .ח”א. יש ימים חסרים כגון ר

 שאלה:
 ?תעניות פ"ד של האריז"ל, זה דוקא על מזיד או אפילו על שוגג 2אז מה הפשט  -ב

 תשובה:
 .ב. גם וגם
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 טוב ורע מציאות ודמיון

 שאלה:

החטא היה רק הוא אמינא שמשלילתו יתברר האמת, שקר  הרב אמר שהיסוד נכון שהרוע לפני
שיהיה נגדו אמת. האם זה נכון שמבחינת הרע הוא ניצל וקיבל מציאות אמיתית כביכול מאז 

 .החטא? ורק מצד הטוב נעשה עוול. כאילו כביכול שמצד עובדי הנחש זה עזרה לרוע

 תשובה:
” דומה“אינו מציאות גמורה. ולכך שרו של גיהנם ” מדמה“הרע יצא לפועל, אולם כל גדרו בתוך 

 .שמו, מפני שמהותו דמיון, וממונה על אלו שדבקו ברע, דבקו בדמיון

 האם נכון ללמוד הגנה עצמית

 שאלה:
לעשות כלום, וצבי ראינו לאחרונה איך ההמון הערבי התפרע ושרף בתים והמשטרה לא הצליחה 

יחזקאלי אמר שזה רק עניין של זמן עד שכל ערביי המדינה בזמן אמת של מלחמה יתהפכו עלינו 
 .בתוך ביתנו

האם זה נכון לאור מצב זה ועוד אחרים ללמוד הגנה עצמית על חשבון לימוד התורה וזה לא 
 נחשב ביטול תורה?. תודה

 תשובה:
 .לפי מדרגת כל יחיד, והן מצד תקנת הציבורמצד גדרי ההשתדלות יתכן שכן, ותלוי 

אולם מכיוון שלימוד זה אינו נעשה בקדושה על דרך כלל, וכן מגדיל את כוחי ועוצם ידי ברוב 
 .מוחלט של המקרים, לכך יש לחדול מכך ולא לעסוק בעניינים אלו כלל וכלל

 הדרך האמיתית לגדול בתורה
 מהי הדרך האמיתית לגדול בתורה" ”המשך שאלה  ,שלום כבוד הרב

 לא הבנתי את דברי הרב, אשמח לקבל יותר בהירות והרחבה

 ?ח ולהגיע לידיעת התורה”האם כל אדם אדם יכול לגדול בתורה ולהיות ת .א שאלה:

 .דייקא”, חלקו“א. כן, להשיג את  תשובה:
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 שאלה:

שאלתי שיש הרבה דברים שהם הבסיס עוד לפני עמל התורה ותפילה והרב אמר: נכון יש   .ב
ענפים, למה הרב מתכוון? ראשית כל כיצד הם ענפים הרי הם הבסיס של הבניין  שורש ויש

 ?ולאחר מכן מגיע עמל התורה ותפילה פרטית של האדם

 תשובה:

העיקר זהו התורה, והדרך ארץ וכיוצא בזה הם ”, דרך“ב. דרך ארץ קדמה לתורה, אולם זהו 
דייקא ולא ” תורה אור”הכלים, וולא ” האור“כלים, או ענפים. אולם לעולם העיקר זהו עצם 

 זולתה, והיא מאירה את אורו ית'.

 שאלה:
ובנוסף שאם זה הבסיס אז לרוב רובם של האנשים כלל לא שייך לגדול בתורה כי אין להם  .ג

 ?את אותו בסיס, או שיש להם חלק

 תשובה:
 .ג. גדולים בתורה הם באמת המיעוט ולא הרוב של הכנסת ישראל

 תודה רבה

 השקפה נכונה על גימטריות ורמזים

 שאלה:
ריות ורמזים, ולעתים לפני כמה שנים הייתי משתמש בתוכנת מחשב כדי לעשות הרבה גימט

 .קרובות ראיתי דברים מדהימים איך שני רעיונות, אנשים או מקומות היו שווים

אבל אפילו נראה לי שאתה יכול לחוש את השורש נשמה של כמה אנשים שעשיתי עליהם הרבה 
 .ב טרומפ לשעבר היה מהשורשים אלוף מגדאיל וכו'”גימטריות. לדוגמה, נראה לי שהנשאי ארה

שמעתי דברים על השורש נשמה של כמה אנשים מפורסמים בימינו, למשל שמעתי  בנוסף
שיוסף מרן רבי עובדיה היה משורש יוסף הצדיק והוא גם ירד למצרים ונכלא שם לזמן קצר 

ב קלינטון לשעבר היה משורש ”וזכה לכבוד רב מאת נשיא מצרים מוברק. או שנשיא ארה
 .מה עם דבר זימהפוטיפר, בגלל זה הייתה לו מבוכה עצו

השאלה שלי היא עם מה השקפה הנכונה על מציאת דברים עם רמז וגימטרייה; ולהגיד חידושים 
 בכלל בימינו על שורש נשמה?

 תשובה:
 !אולם אי אפשר לבנות על כך כלום”, יהודה ועוד לקרא“זה יכול להיות 
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 מה גורם לאבד את התמימות

 שאלה:

 : שלום כבוד הרב
 ?אך ואיזה סיבות גורמות לאדם לאבד את התמימות שלו –שאלה בבקשה 

 ? ומה היא העיצה לגלות את התמימות חזרה בשם יתברך

 . תודה רבה כבוד הרב

 תשובה:
 .כי האדם נפגש לאורך כל חייו עם היפך התמימות ומושפע מכך רבות מאוד מאוד מאוד

יש לחפש את המקום שנשתמר ולו במעט, ולהעריך אותו ולהתחבר אליו חיבור עמוק, ולאט 
מוריד יותר דמעות, על דרך כלל חוזר למצב של ימי קטנותו  לאט ללבות אותו. וכן ככל שהאדם

 .ומתעורר יותר התמימות. ואזי נצרך להתחבר אליה

 להפוך עובר במצב עכוז

 שאלה:
 שלום לרב

והעובר שלי נמצא במצב עכוז, כלומר עדיין לא התהפך. באופן טבעי אני בתחילת חודש שמיני, 
ישנה אפשרות שהוא יתהפך בימים הבאים, אבל אני חוששת לאור מה שקרה עימי בלידה 

 .הקודמת בה ילדתי במצב עכוז
 ?רצוני לשאול, מה הרב ממליץ לעשות בכדי שהעובר יתהפך, והאם יש משהו שאני צריכה לתקן

 תודה רבה ה ללידה קלה אם אפשר גם ברכ

 תשובה:
 !בשורות טובות .לכוון בכריעות בתפלת שמונה עשרה כראוי

 לימוד ספרים חיצוניים לצורך הבנת הסוגיא

 שאלה:

 ס”וברכה וכט’ שלו ,א”לכבוד הרב הגאון הגדול שליט
ז דיני שליא, ”כ -ו”ברצוני לשאול כך, למדנו עתה בסוגיות דפרק המפלת בנדה דפים כ

א ”לנו אינה מסתדרת כלל עם הסוגיא, והעיר לי אברך שליטוהתעוררנו שהמציאות הידועה 
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י לימוד ”ב] צריך לדעת את המציאות וזה ע”שכיון שלהבנת הסוגיא [וכן עוד הרבה סוגיות כיוצ
ח חודש אצל מגדלי בקר] ”בספרים חיצונים לידיעת מציאות זו בחכמת הרפואה [וכרב שהיה י

שעוד פרטים לא היו מובנים ’ בנת הסוגיא (כמדווטען לי בתוקף שכיון שבלי ידיעה זו חסר בה
שאיננו לומדים אותה זה כדי להבין את הסוגיות ומאידך אני ’ כ יש בזה ביזוי הגמ”כראוי), א

מעודי לא ראיתי שרבותי גדולי עולם למדו בספרים חיצונים לצורך זה, והלה טען שאכן חסר 
חיצוני זה אכן יעשה זאת, והנני חושש  ז ראוי שמי שיכול לקרוא חומר”בהבנת הסוגיא, האם אי

 .שיכנס לי מידע חיצוני זה
 ?ה רוצה שנעשה ונדע”איזוהי דרך הישרה שהקב

 תשובה:
 .ל נהג מידי פעם לשוחח עם בעלי הבנה בענין שיסבירו לו את הנצרך”שלמה זלמן אויערבך זצ’ ר

 .ניתן למצוא שומרי תורה ומצוות שיודעים בעניינים אלו

 חיבור לתורה וחסד

 שאלה:
 אדם רוצה לעסוק גם בתורה ותפילה וגם בחסד, איך יחלק את יומו, וכמה זמן יעסוק בזה ובזה

 תשובה:
 .ע נצרך חיבור עמוק לתורה ולחסד”ם, זה תלוי בשורשי הנשמות. אולם לכואין דרך שווה לכול

 התבודדות ושלום בית
 שלום

 שאלה:

שים לבד ואין האיך המתנהלים אם שלום בית כשעושים התבודדות, האם אין זו סתירה שעו
 ?משתתפים אשתי בכלל

 .אשמח לתשובה באיזה ספר ללמד בענין זה

 תודה רבה

 תשובה:
 .אפשר לשתף במה שניתן, ולעולם אי אפשר לשתף את זולתו עם כל הנימים של עומק הנפש
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ה, שהוא שותף עד העומק הדק ביותר ”לפיכך נברא האדם יחידי, והשותף השלם הוא רק הקב
 .של האדם

 .אין ידוע לי ספר שעוסק בענין

 מכת חושך אור ליהודים

 שאלה:
מה הפשט שבמכת חושך היה אור ליהודים כשהיה חושך להמצריים, והרי בזמן זה מתו שמונים 

ל, וכי זמן ”אחוז של כלל ישראל והיו עוסקים כלל הלילה בקבורת מתי ישראל וכמו שאיתא בחז
 .שמחה היה לישראל, לכאורה אין לך זמן צרה גדולה מזו

 תשובה:
 !האור עצמו בירר וכילה את הרשעים

 יישור שיניים לגברים משום נוי

 שאלה:

משום נוי כגון יישור שלום רב כבוד הרב, היינו רוצים לדעת מה ההלכה בנוגע לעקירת שיניים 
 . שיניים כאשר הרופא מבקש לעקור לטובת אסתטיקה
 . האם הדבר מותר או שמה יש להימנע מהנושא בתוקף

 . כל הברכות והישועות, תודה רבה

 תשובה:
 .ל”כיוון שנהגו כך גברים רבים, בוודאי שאין לחוש ולהחמיר. ויש עוד טעמים להיתר, ואכמ

 הנהגה עם אח חילוני

 שאלה:
 בשביל לחנכו.קראתי בזמנו על רב מסוים שהיה מכה את אחיו כיוון שהיה חילוני כאילו 

 האם זו הדרך? וכמו כן איך עלי להתייחס לזה כיוון שמדובר בדמות תורנית חשובה מאוד

 תשובה:
 .אנו ראינו ושמענו הנהגה שונה לחלוטין אצל רבותינו
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 אלף העשירי
 ,שלום כבוד הרב

 שאלה:

האם אלף השביעי עד העשירי זה כמות זו של זמן כפשוטו? ואם כן מדוע זה זמן רב מאוד עד 
 ? שנגיע לתכלית

 ?הם יהיו” איפה”אותם חלקים שלא זוכים בכל אלף 

 תודה רבה

 תשובה:

הינך מתעניין בנושאים רבים, אולם לשם הבנתם נצרך ללמוד את הסוגיות. זה לא ענין של שאלה 
 .אלו נתבארו בחכמת האמתותשובה. סוגיות 

וזהו אורך התהליך, וחלקים שלא זוכים דבקים ”, תהליך“ואשיב בקצרה: אינו זמן כפשוטו, אלא 
 .בחלל הפנוי

ל, נצרך ”ידעתי גם ידעתי שהתשובה אינה ברורה, אולם אין בכוחי לכתוב מערכות שלמות. כנ
 .ללמוד באופן מסודר

 

 

 

 ד' בחינות פנים ואחור

 שאלה:
 ידוע שיש ד' בחינות פנים בפנים אחור באחור פנים אחור ואחור בפנים

 תכלית ההסתרה –אחור באחור  פנים בפנים תכלית הגילוי בלי שום מסך מסתיר
א מה זה פנים באחור ואחור בפנים ומה ההבדל בניהם הם לכאורה אותו דבר? תודה השאלה הי

 רבה

 תשובה:
 .פנים באחור, המקבל אינו יכול לקבל תוקף ההארה, ולכך מקבלה באחור
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אלא בא ” ראשוני“רצון אחור בפנים, כל שאין זה עיקר רצונו להשפיע נקרא אחור, כלומר אינו 
ש בתניא. וכן כל שמשפיע אף ”וכמ”, ששדי בתר כתפוהי“אחריו. ואזי צורת ההשפעה באופן 

 .נקרא אחור. וזהו כאיש הנושא כמה נשים”, אחרים”ל

 לפיכך נברא האדם יחידי

 שאלה:

לדרוש הדעת. קראתי את תשובת הרב יש לנו חבורה של לימוד הקדמת רחובות הנהר והגענו 
שכל מצורף) ’ אשר היא צינור וקו בצמצום מוחינו והיא ממש בחינת ממוצע בינינו הקטנים (בחי

 !ס המתלבש באותיות”שכל נבדל) ותודה להרב על כל מילה שהיא אא’ לבין דרוש הדעת (בחי
הבריאה רק כח ויתר על כן דרוש הדעת מגלה את כל “א: ”ובסוף התשובה כתב הרב שליט

 ”.בבחינת לפיכך נברא האדם יחידי”. דעת“אחד 
שהוא להיותו נברא ההפוך ” לפיכך נברא האדם יחידי?“מ לדייק: מה כוונת הרב ”שאלתי ע

ן דאצילות בתוך ”מבורא והממוצע מחברם? או להיותו כולל כל העולמות אף אלו שמעל לזו
 ?י”ת נה”ד חג”חב –ן ”נר –קומת אדם 

 .על כך שהרב בעולמנו ולא אלמן ישראל’ ה לבורא יתבברכה והודי

 תשובה:
 .עיקר הכוונה כהצד הראשון

 ן על אריסטו”ם והרמב”דעת הרמב

 שאלה:
 ?ן לגבי ציטוט של אריסטו”ם לרמב”מה היה הוויכוח בין הרמב

 בה:תשו

ל שהיה כופר, והיינו שכפר בכל דבר ”ן ס”ם ציטט רבות מחכמת אריסטו, אולם הרמב”הרמב
 .שלא השיג בחוש

 תלונה על התעללות ואין עדים

 שאלה:
אחרים מהי הגישה התורנית למקרה של התעללות היום שבו יש לך אנשים שמאשימים 

 .בהתעללות אבל אין עדים שיגבו את זה
 ?איך ניגשים למצב כזה
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 תשובה:

אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. ואולם כאשר נעשה ביושר ונקיות, אלקים נצב בעדת אל, ויש 
 .כ בדורות אלו”סייעתא דשמיא לברר את האמת. וזה מיעוט שאינו מצוי כ

 מי משנה את המציאות

 שאלה:
 ,שלום הרב

 ?או אני’ מי משנה את המציאות ה
 תודה

 תשובה:
 .י הבחירה נפעל שינוי בכיוון מסוים שיכל להיות באופן שונה”ש, אולם ע”ית’ ה

 אמונה ובחירה
 א”שלום לכבוד הרב שליט

 שאלה:
 ’(פועל בנפעל) זה כפשוטו? שהוא ית’ רציתי לשאול האם נקודת האמונה שהבורא ית

פשוט כח החיות ’ מזיז את האדם .. (כאילו בלי בחירה) הוא קובע מתי ואיך תזוז היד, או שהוא ית
שנמצא בו ואם רוצה מזיז את ’ של האדם , ומימלא יש לאדם יכולת להזיז את היד מכח השם ית

 (מנקודת הבחירה) .היד ואם לא , לא מזיז

 ! תודה רבה

 תשובה:
ס ללא יוצא מן הכלל, אלא שבמדרגות התחתונות זה ”י אור א”זולת הבחירה הכל מונע ע
 !בנעלמות, ובעליונות בגילוי

 ה”י דביקות בהקב”ירה מקורונה עמש

האם נכון הדבר שהקורונה מזקת רק אלו שנשארים בדמיונות שלהם עם מושגים  שאלה:
אחד, האדם שמור ’ משובשים שמתערבים טוב רע? והאם ככל שכח המדמה שלנו מתדבק לה

 ?מקורונה

 !חלקית תשובה:
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 מקור למחיית ערב רב שבנפש

 שאלה:

חושש שיש ערב רב בנפשו יש לו לקיים מחיית עמלק על אותו ’ מהו המקור לדברי הרב שאם א
 ?י שהוא מוכן להיות נהרג על קידוש השם”חלק בנפשו ע

 תשובה:
 .קלקול זהו חלל הפנוי, ובתיקון מיתה על קידוש השםד, וב”שורש ערב רב, כנגדו קוצו של יו

 חיסוני ילדים קורונה

 שאלה:
 ?מה דעת הרב בנושא חיסון הילדים לקורונה. האם לחסן או לא

 תשובה:
 .ג לפחות”אין שינוי בין מבוגר למעלה מי

 פגיעה נפשית

 שאלה:
מצליח לחשוב על עברתי טראומה קשה מאד לפני כמה שנים. ואני מרגיש שנשבר לי המוח .לא 

 ו .מה עושים כדי לצאת מהמשבר הזה”בורא עולם כאילו הוא נעלם ממני ח

 תשובה:
שהוא ”. הכרת הנפש”אמונה טהורה, וחיבור לכח הטוב החזק ביותר בנפשך, כפי שנתבאר ב

 .וזולת כך טיפול בטראומה עצמה”. לכל נפש“מקור הרפואה, 

 רוב נשמות בדורנו יש להם ניצוץ מהערב רב

 שאלה:
נשמות בדורנו הם מהערב רב ולכן מה המקור לביאור הרב על הא דכתב בשומר אמונים שרוב 

כל אדם צריך לחשש עצמו שמא הוא מן הערב רב, שהכוונה הוא שרוב נשמות בדורנו יש רק 
 להם רק ניצוץ ערב רב בנשמתם, אבל לא שהם ערב רב ממש?
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 תשובה:
 .ל”בדיוק אותו מקור שממנו ינק השומר אמונים, וד

 מקורות לספר בלבבי ח"א וח"ב
 .לכבוד מורנו ועטרת ראשנו

מד בספר בלבבי משכן אבנה חלק א , ב. וגם אני שומע את הרב הרבה על העיקר אני לו
 .בעבודת ה שזה האמונה

 שאלה:
ל, ראשונים ואחרונים, ”ך או חז”א. כאשר דיברתי עם אברך על כך אם יש לכך מקורות מהתנ

וכו', ובא חבקוק והעמידן על אחת. אם ” וידעת היום והשבות”לו חוץ מלא ידעתי כל כך לענות 
 ? אפשר שהרב יכוון אותנו לעוד

 תשובה:
 .’ט-ח”ת שאל לבי, תשע”א. עיין שו

 שאלה:
 ? ל לא אמרו בתוך הארבעה דברים צריכים חיזוק גם אמונה”ב. למה חז

 תשובה:
 .ב. זה לא נצרך חיזוק, זה נצרך חידוש חיות, מאין תמצא, כולה חידוש תדיר

 מדוע גדולי הדור אינם עוסקים ולא מחנכים לדבקות

 ,ראשית תודה לרב שמאיר עיננו ודרכנו שאלה:
 

ברצוני לשאול הרב מלמד אותנו בספרים על פי דברי רבותינו שהעיקר זה דבקות והכל זה 
אמצעי אבל ממש לא מסתדר לי עניין זה אני גדלתי בעולם הישבות, וגם אצל הרב שטיינמן ורב 

ח שבדור שעמלים בתורה כל ”גרשון ועוד, וכן ידוע לי על ר' חיים ורב דב לנדו ועוד הרבה מת
לא רואים אצלם כלל את ענין הזה של הכנה לפני הלימוד, וכן שהעיקר זה דביקות, ימי חייהם ו

ותורה זה אמצעי, שמעתי רבות את הרב שטיינמן ותמיד היה מדבר שהעיקר זה ללמוד כל רגע 
 פנוי וכו', 

ולא ראינו כלל לא בספרים שלהם ולא בהנהגה המעשית שלהם שהשרישו זה, ולכן הציבור 
הג כך, ואני עומד נבוך מאוד שמחד מה שהרב אומר זה לא דברים שהרב בעולם הישיבות נו

ממציא אלא זה הרמח"ל ונפש החיים אומרים, ומאידך יש כאן רשימה ארוכה של רבנים שעיננו 
ע, אז מה פשר הדבר, האם ”רואות שלא נוהגים כך וגם לא מחנכים כך, וזה אנשים גדולים לכו
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שבדור שלנו קשה לחיות במושגים אלו? כי הרי זה הרבה זה גישה אחרת בהשקפה או שאוחזים 
רבנים הסטייפלר וכן הרב שך, הרב שטיינמן ר ניסים ר' גרשון, ר' בערל פוברסקי ועוד, והנה כל 

 זה פשוט שכך הם נוהגים רק לומדים בכל רגע פנוי, ולא משננים יש בורא עולם! 

לו בישיבות שרואים ומרגישים ברור לי ששאלה זו מציקה להרבה מלומדי ספרי הרב שגד
לסתירה זו, ולדעתי זה ממש מצוה גדולה ליתן בהירות בזה בתודה מראש לרב ושהרב יתברך 

 מפי עליון פי מליון.
 

וברור לי שהרב מבין אותי כי גם הרב גדל שם, והרב יודע שזה מה שמחנכים בישיבות וכך 
 בדרך שהרב מנחיל לנו.  נוהגים הרבנים בחייהם הפרטיים, ולכן זה מאוד קשה לילך

 תשובה:
הרב שך עסק רבות באמונה, כידוע שכך  .השאלה לא מדוקדקת, זהו דבקות ברצונו וחכמתו

דן סגל שכשאינו נרדם בלילות עוסק בכך רבות. וכן השיחות שאני שמעתי בישיבה ’ אמר לר
 .גרשון עוסק בכך תדיר’ ממנו עסקו בכך רבות. וכן ר

 יסוד החזו"א באמונה ובטחון

 שאלה:
האם יש דעות שטוענות על יסוד החזון איש שבטחון זה לא שמה שאתה רוצה או חושב שהכי 

או שיש דעות שבטחון הוא מה שאתה חושב שהכי  ?חושב שהכי טוב לך’ טוב לך אלא מה שה
 טוב

 תשובה:
 .נךנתבאר בסדרת דע את בטחו

 לא ידח ממנו נידח

 שאלה:
מצד אחד כתוב שלא ידח ממנו נידח, מצד שני כתוב על רשעים מסוימים שנידונין לדורי דורות, 

 הכלל יבואו לתיקונם השלם?וגיהנום כלה והם אינם כלים, ובכלל האם כל הנשמות ללא יוצא מן 

 תשובה:
 .החלק העליון שבנשמה לעולם לא יתכלה, החלקים התחתונים תלוי לפי מדרגת כל אדם ואדם
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 סדר הלכה יוקר הדיור וריבוי יתומים ואלמנות

 שאלה:

 א. למה בעולם הישיבות אין סדר הלכה מטעם הישיבה באופן עקרוני?
 תשובה:

 .ש, בפרט ישיבה קטנהא. יש ישיבות שי

 אלה:ש
ב. מה המכוון בזה שיש יוקר נורא ביותר בדירות הרי זה מפריע מאוד ללימוד לאברך ועוד רבות, 

 מה המכוון בזה על פי התורה?
 תשובה:

 .ב. בית כנגד יחידה, מתייקר

 שאלה:
 ג. מה המכוון על פי התורה ברבוי מיקרי היתומים והאלמנות שיש בדורות אחרונות?

 תשובה:
 .ג. אין ריבוי יותר מדורות קודמים

 שורש הבעיה בכאבי כליות

 שאלה:
 ? מה ההסתכלות הפנימית . מה שורש הבעיה בכאבי כליות ,שלום לכבוד הרב

 תשובה:
 .בכללות כליות יועצות, וזהו השורש. בפרטות נצרך בירור יותר דק בכל מקרה לגופו

 עם מי הקב"ה מדקדק כחוט השערה

 שאלה:
השם מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, השאלה האם מי שאינו בדרגת צדיק אין השם 

 מדקדק, ומה ההבדל?
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 תשובה:
 .מדקדקים עמו כפי רמת עדינות השגתו בעת זו, וכאשר יתעלה יותר ידקדקו עמו יותר לפי ערכו

 איך לדעת מי אני ומה היסוד שלי

 שאלה:
 לכבוד הרב שליט"א

 הספרים יסודיים ועוזרים הרבה באיזון הנפש.

ד, הן מאד נהנות, ואני מנסה אני מלמדת כבר כמה שבועות על ד' היסודות לבנות כיתה י"
 לעשות את זה מעשי ויישומי כמו בספרים.

השאלה שמתעוררת כל הזמן היא: מה אני? איך בת יכולה לזהות מה היסוד העיקרי שלה? מה 
 היסוד העיקרי שמפעיל אותה? ומה לעשות עם הידיעה הזו?

 וכן: האם זה בסדר שאני משתמשת הרבה בספרים שלכם ללימוד תלמידים?

 אשמח לתשובה בהקדם, תודה רבה מאד.

 תשובה:
 אינני מבין את השאלה!

זהו כל מהות הסדרה ללמד כיצד להכיר את עצמי לאיזה יסוד אני שייך, ע"י זיהוי כל אדם ואדם 
את החלקים היותר מוכרים לו בנפשו מתוך הפירוט של אופני המידות שנתבארו באופן של 

ולפי זה להכיר לאיזה יסוד שייך, ולאיזה מידה בפרטות, חלוקה לט"ז חלקים בכל יסוד ויסוד, 
 ולאיזה חלק מט"ז חלקים שבאותה מידה!

 רעיון לטהר המחנה מאינטרנט לא כשר

 שאלה:

א, ותמצית הרעיון ”עכשיו חשבתי רעיון נפלא בזה ורוצה אני לדעת את דעת תורה של הרב שליט
שיש לו צורך להשתמש הוא, ליצור מקומות שיש שם גוי שעושה כל צרכי אינטרנט ליהודי 

 .באינטרנט
אם יש כאן חנות שיש בהם מקומות להשתמש באינטרנט כשיש להם צורך, והם מאפשרים 

י גוי שמשתמש בהאינטרנט ועושה כל צרכי יהודי, האם יש ”השתמשות באינטרנט ליהודים ע
לזה מעליותא או שיש כאן חשש שזה מכניס יהודים להשתמש באינטרנט שלולא כן לא היה 

עולה על דעתם בכלל לכנס לכל סוג שימוש באינטרנט? האם שימוש כשרה זו יכול להיות מבוא 
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להם להשתמש באינטרנט? והאם מפני זה יש סיבה לחנות יהודי לא להעמיד גוי לצורך זה להועיל 
 ?להציבור כשיש צורך להשתמש באינטרנט, מחמת חשש זו

 תשובה:
 .באופן ניכר ביותראני אינני שותף לרעיונות שאינם נקיים 
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