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 ב ___________________ וביטול הקומה הכשרה האם היא גזירת שמדגזירת הטלפונים 

 ב __________________________ טפול באשה דרך טלפון חיבור לנשמה גלגולים ועוד

 ד ________________________ שימוש באינטרנט לצורך פרנסה במצב של פיקוח נפש

 ד _____________________________ האם יש שייכות בין החושים לארבעת היסודות

 ה __________________________________________ אלו ואלו דברי אלקים חיים

 ה _______________________________ יארצייט של סבא מה לעשות לעילוי נשמתו

 ו _______________________________________ מתן תורה, ומיהו המשיחדבקות, 

 ו ___________________________________________ חיסונים בעקבתא דמשיחא

 ז ________________________________ הדרכה לעמידה בנסיונות ולמניעת נפילות

 ז __________________________________ כיצד להתנהל עם עשירות מול הסביבה

 ח ___________________________________________________ איזון סיפוקים

 ח _____________________________________________ מצליח לשים לב לרגש

 ט _________________________________ רגשית מקנאה -כמעט מתמוטט נפשית 

 ט _______________________________________________ בגדרי מצוות הבית

 

 הודעה חשובה 
נות על שאלות. לעת עתה לצערנו הרב שליט"א לא יוכל להמשיך לע

 .עמכם הסליחה

 בתקוה להבנה, מערכת שו"ת בלבבי משכן אבנה
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 היא גזירת שמדהאם  ההכשרוביטול הקומה  וניםפלטגזירת ה

 ,לכבוד מוה"ר שליט"א

כידוע יש גזירה העומדת על ראשינו היום, שלפי חוק הממשלה ייבטל באופן אוטומטי בל' שבט 
הקוים הכשרים, להיותם יכולים להתקשר לכל מיני מספרים טמאים  סימותהקרוב את כל ח

  .שעד עכשיו היו מוגנים מהם

 הדין הואשאלתי היא האם יש לדון הגזירה כמו שעת השמד, שאפילו לשנויי ערקתא דמסאנא 
 ?ייהרג ואל יעבורש

 :תשובה

 זהו רוח של שמד, חיצוני ופנימי. 

 גזירות זו בכל הויתה!פנימי, המדיה. חיצוני, ממשלת 

 טפול באשה דרך טלפון חיבור לנשמה גלגולים ועוד
 ,אם הלקוחה היא אישהמה קורה לגברים. -מטפלת-. קראתי את תשובת הרב על אשהא

 ?מרחקיםמוהפסיכולוג הוא גבר נשוי מבוגר והטיפול הוא בטלפון 

 תשובה:

 !א. אינו ראוי כלל! כל הסגנון הפוך מדרכי הקדושה

 :שאלה

להגיע לרמה רוחנית גבוהה? איך אישה לא נשואה יכולה להרוויח עולם  אשה. כיצד יכולה ב
 ?אהב

 תשובה:

 .ב. תמימות, אמונה, צניעות, והוצאת כוחותיה לפועל

 :שאלה

, איזו דעה נכונה? (במיוחד לגבי ן”ל ובעל התניא נגד הרמב”ם, רמח”רמבכאשר יש מחלוקת . ג
 האדם/הנאות החושניות הן קדושות או בסיס/לא קדושות)אי ההסכמה אם גוף 

 תשובה:

ן במדרגת ”ם דיבר במדרגת הבדלה והכנעה, והרמב”. אלו ואלו דברי אלקים חיים. הרמבג
 .המתקה

 :שאלה
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 ה לא יכלה ללמוד קבלה?אש. למה ד

 תשובה:

 .. כי שורשה תמימות, ולא חכמהד

 :שאלה

של הנשמה שלו? האם זה אפשרי עבורנו לקבל . איך אפשר להתחבר להיבטים הגבוהים ה
 הדרכה אלוהית אמיתית אם אנחנו לא ברמה מושלמת כדי שנוכל לקבל החלטות טובות בחיים?

 תשובה:

 .. ככל שמכוון לשמה, כן מתנוצץ בו אור הנשמה ומכוונוה

 :שאלה

אינטואיציה, רגשות, . האם יש משהו אמיתי שאנחנו יכולים לקבל מהחלומות שלנו? מה לגבי ו
 מחשבות ואינטלקט? ,חלומות צלולים

 תשובה:

 ה'.ל אות ”. כנו

 :שאלה

. אם לא יהיו לי ילדים במהלך החיים הזה, האם אצטרך להתגלגל רק בגלל שלא היו לי ילדים? ז
מחדש כדי  גלשלי היה שלא היו לי ילדים, האם צריך להתגל’ הפגם היחיד‘ובאופן תיאורטי, אם 

 להביא ילדים לעולם בחיים הבאים?

 תשובה:

 .ז. תלוי אם כבר היה בגלגולים קודמים

 :שאלה

עבור ’ תרופה’. תיאורטית, מה תהיה היצא חי רק רבי עקיבאש ,שנכנסו לפרדס ארבעה. לגבי ח
 ?שלהם מה התיקון? האנשים האחרים שנכנסו 3

 תשובה:

אחד, ולפי זה תיקונו. וזה אי אפשר, כי נכנסו ח. נצרך להסביר בהרחבה מה טעותו של כל 
 .ס, מקום הקבלה. ונתבאר כבר מעט בתשובות אחרות”לפרד

 תודה!
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 פרנסה במצב של פיקוח נפש לצורךשימוש באינטרנט 
 א”צדיק שליטהשלום וברכה לרב 

 ?האם השימוש באינטרנט מותר לפרנסה במצב של פיקוח נפש א.

 :ישנן מספר בעיות חמורותגם אם התשובה היא כן, 

, חובת עבודה באינטרנט פתוח ללא מסנן, לפעמים קוראים לי בשמי הפרטישנשים שם  ותעובד
האם עלי לעזוב את עבודתי באופן מיידי? אני יודע שזה פוגע בי, אבל אני לא יודע איך ועוד. 

ני מפחד לא אחראי להפסיק, אבל אזה לפרנס את המשפחה שלי אחרת. אני מרגיש שאולי 
אני מרגיש שהמוח שלי עכור ואיני מסוגל להבחין היכן אני . לאבד את העולם הבא אם אמשיך

 ).ועובד אחר הצהריים 'אני לומד סדר א( מחזיק בנוגע לאמונה וביטחון.

 :תשובה

א. אינו חסום אסור. פיקוח נפש של פרנסה אני גדר של פיקוח נפש לדינא. וכן חסום למחצה 
י איסור. פרנסה אינה דוחה שום ”ל שמביאו לידי איסור, אין היתר להתפרנס עולשליש ורבע, כ

 !לאו גמור בתורה. זהו ניסיון של מסירות נפש לגבך. ועליך לעמוד בו, חזק חזק ותתחזק

 :שאלה

לא משפיעה כי אצל האשה אמונה היביא יותר פרנסה, או שאצל האשה אם חיזוק באמונה ב. ה
 ?נטל הפרנסה הוא על הבעל

 :תשובה

 .. כן, בודאיב

 :שאלה

כיצד יכול אדם לדעת מתי הגיע הזמן לעבור לקהילה חדשה? מהם הגורמים החשובים ביותר ג. 
 ?למשפחה שיש לקחת בחשבון בבחירת קהילה

 :תשובה

בבחירת קהילה יש לחפש קהילה שמתאימה לאורח חייך וחיי המשפחה, הן רוחני והן מעשי. ג. 
 בברכה ותודה רבה .חדשים, נקיים יותרהגיע הזמן לפתוח חיים 

 יסודותארבעת ההחושים ליש שייכות בין האם 
משוייכים ליסודות מסוימים, האם ליסוד יש חוש חזק ’) האם החושים שלנו (ראיה שמיעה וכו

 .תבורכו מפי עליון ?מסוים מפותח יותר

 :תשובה
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ש אזנים נכווים ”אש, תצלה אזניו, וכמ –מים, לכך האדם נגרר בראייתו. אזנים  –כן. ראיה 
 .עפר. הוצאה לפועל –רוח, שורשים קרובים, ושם האדם מריח ושם נושם רוח. פה  –תחילה. ריח 

 אלו ואלו דברי אלקים חיים
ר נחמן חזן וכן בספרו ביאור הליקוטים (ששם רואים את גדלותו ”אברהם ב’ בכוכבי אור לר א.

כי הם הרב והתלמיד ”ותלמידו  ובסודותיה באופן מפליא), כותב הוא על מוהרןהעצומה בתורה 
וכותב עוד דברים דומים בנוסחאות דומים שזה ’ ” וכו’ שעל ידם יהיה נתקן העולם בשלמות וכו

  .’וכדו בעצמה נשמת משה

לקבל ולהאמין בדברים אלו  עלי’ ברי אלקים חייםאלו ואלו ד‘שאלתי היא, האם במסגרת 
שיש עוד דרכים בעם  תוקף באותולא להסתנוור מהאור ולהכיר ולהאמין  ובמקביל, בשלימות

ואחד הטעמים המרכזיים זה  ,זו דרך יחידית סיבות לקבל שברסלבישראל, קשה לי מהרבה 
ולאו דווקא  היא שעם ישראל המשיך לייצר עוד הרבה בתי חרושת לאידישקייט העובד"מחמת ש

ללא ברסלב. האם זו ’ ש, בן איש חי, בבא סאלי וכו”, צמחו לנו רש"תחת המטריה של ברסלב
והרב מאמין בשאר  ,אחרת היא אכן טענה נכונה? ואם כן האם זו אכן טענה מרכזית או שהסיבה

 יישר כח גדול!! ?או מהם הסיבות ,מהי הסיבהדרכים מסיבה אחרת, 

 :תשובה

ך כל אחד הוא אמת ולא בעיקר מסיבות חיצוניות, ומצד כ”, מבט של כללות“הסיבה מחמת א. 
 !וזהו מבט מוחלט על כל חכם וחכם, על כל דבריו”, לפי שורשו“גמורה, 

  :שאלה

שלכאורה לא מצאנו תקדים לדרכו של  עבר,האם זה אכן נכון לשאול מה ששאלתי בב. 
כי הרב  ,שכל נושא מסתכם בצדיק, מתשובת הרב היה משמע שהשאלה אינה נכונה מוהרן
האם אני צודק בהבנת תשובת הרב? ואם כן, אשמח אם הרב ”, שורשותורתו אמת לפי ” :כתב

 יוכל להשיב לי גם על פרט זה.

 :תשובה

 !נחמן, ולכך זה אמת מוחלטת לפי שורשו’ הוא שורשו של ר” הצדיק“נושא ב. 

 יארצייט של סבא מה לעשות לעילוי נשמתו
יך זה למעשה א ,לפעמיים אני מרגיש שאני מקושר אליוסבא שלי נפטר שנתיים לפני שנולדתי 

אני  קרוב,יום השנה שלו מגיע באפילו שלא הכרתי אותו?  ,ביום יוםאמור לשנות לי את החיים 
ם מסכת בע"ה ועושה סעודת ברכות לכבוד הקב"ה ולעילוי נשמת סבא שלי, האם זה מסיי

 מספיק? 

 .תודה רבה על כל ההדרכה של הרב
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 :תשובה

 .ט, או משניות, לפי אותיות שמו, לעילוי נשמתו”יכול לומר תהלים קי הינך

 משיחמתן תורה, ומיהו ה ,דבקות
השאלה שלי היא, איך זה אפשרי ’. אומר שהמטרה היא להידבק תמיד לה הרב’: דבקות בה  א.

והם  ,כשהשם הוא כל כך עצום וענק בצורה בלתי מוסברת וכל כך הרבה אנרגיה וכל כך מכריע
הרב האם  ,בסיני אפילו לא יכלו להתמודד עם נוכחותו לפרק זמן קצר (או שאני טועה בעניין זה)

אם מישהו תמיד היה דבק בהשם האם הוא לא היה פשוט מרחף ועוזב את גופו  ?ל להבהיריכו
 תודה ?ולא יחזור לעולם

 :תשובה

תורה נסתלקה ופרחה א. אם חש דבקות למעלה ממדרגתו אינו יכול לחיות כך, ולכך במתן 
 .נשמתם. ולכך נצרך להשיג קרבה זו בהדרגה שלב אחר שלב לפי מדרגתו

 :שאלה

 ?ב. האם משיח חי היום אם כן מי הוא

 :תשובה

 !ב. בכל דור יש מי שראוי להיות משיח אם יזכה הדור. איני יודע

 :שאלה

 ?/ דגים ג. מהי הדיאטה האידיאלית? ִצמחֹוִני? או לאכול גם קצת בשר

 :תשובה

 !ט, וראש חודש, וסעודת מצוה”ג. קצת בשר ודגים, ובפרט בשבת, יו

 חיסונים בעקבתא דמשיחא
 ,הרבנים איתם התיעצנו (מכל המגזרים) לא הביעו התלהבות מהחיסון בלשון המעטה

וכיום יש הרבה עדויות של (’ אמרו שזה איסור מן התורה לקחת משהו שיש חשש נזק וכו  וחלק
בחריפות על שאיננו מקיימים  נואותשתקף  היה מיו נגד הקורונה. נל) ועל כן לא התחסנ”נזק רח

 דברי גדולי ישראל. 

לאור כל האמור לעיל, אנו בכנות, בתמימות וברצון עז לשמור על שפיות דעתינו ועל העולם הבא 
חלק מעם  כ כואבת שעולה כאן עבורינו ועבור”כ מוזרה וכ”שלנו, שואלים את השאלה הכ

 ?איזה מין ניסיון הוא זה לא לשמוע בקול גדולי הדור –ישראל 

 :תשובה
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ל בסוף מסכת סוטה, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמים. וכבר ”כבר אמרו חז
ה, כי הכל מסביב יהא ”הוסבר בעומק דברי רבותינו, שלא ישאר לאדם סביבותיו אלא הוא והקב

 .צב שבו אנו נמצאיםמבולבל עד למאוד, וזה המ

 הדרכה לעמידה בנסיונות ולמניעת נפילות
 .שכל+רגש כדי לא להיות במלומדה’ אני עובד הרבה על עבודת ה ,שלום רב

 .ד מגיע להרגשים אמיתיים”אפילו כותב ומחזק אחרים בנושא, ולענ
כלומר,  ,השני יש לי נפילה אל הקצה’ משימות רבות וכד-לחץ-כאשר מגיעים נסיונות של עומס

 .’, חוסר רצון ויכולת לתפילה וכדעל עומס הנסיונות אחושך מוחלט בשכל+רגש, כעס כלפי שמי
’ נעלם ברגע אחד? כל עבודת ה )!!( מפריע לי מאד המעבר מקצה אחד לקצה שני: איך הכל

 ?הייתה דמיון
שלי היא ’ אבל אני לא מצליח לתפוס את הנקודה: כל עבודת ה ,משהו כאן לא בסדר ביסוד

ריכוז בעצמי, ולכן יש נפילה בעומס? בזמן העומס אני מרוכז רק בעצמי  –חיפוש הנאות והרגשים 
נהייתי מפונק וכבר אין לי כוח לנסיונות? זאת דרכם של ימי החושך ’? ואין מקום למציאות ה

  .’וצריך למצוא דרך התמודדות? וכד
מה דרך העבודה א], ואיך אדע היכן הבעיה [זה חשוב למציאת הפתרון ולא רק ידיעה בעלמ

 בתודה ?לבעיה
 :תשובה

כלשונך, וכך נולדים תולדות אלו ”, חיפוש הנאות והרגשים“היא באופן של ’ כיון שכל עבודת ה
אחד לפי שזכרת, כי עסק העבודה נצרך שיהא באיזון בין הנאה לעמל, בין הרגש להשכלה, כל 

שורשו כך שיעור האיזון. ואם לא כן, כאשר נחלש ההנאה וההרגש, הכל נתון בסכנה. ותולדת 
הדבר, שכבר אין כח לנסיונות, כי נחסר קנין באופן של עמל, כי אף שבודאי היה עמל גדול 

במשך כל השנים, אולם עמל זה נתפס ככלי להשיג לבסוף הנאה, ולא קנין עמל בעצם וחיבור 
 .רוחניות אף ללא תענוג, אלא חיבור בעצם אמיתת החיבורעצמי ל

ש המסילת ישרים בפרק החסידות. ונצרך קנין של ”תענוג והנאה, זהו שלא לשמה בדקות, כמ
 .ה ולתורתו”לשם חיבור עצמי לקב”, לשמה“

 מול הסביבה עשירותכיצד להתנהל עם 
והרווחה. עם הזמן עשיתי תהליך רוחני ונכנסתי ה זכיתי להיוולד לבית עם עושר ”ב .שלום וברכה

לישיבה קדושה ולבנות עולם פנימי. אמנם איננו עשירים כקורח, כלומר איננו יוצאי דופן ברמה 
והדבר ניכר יותר בהשוואה ’. מוגזמת, אך עדיין יש בית גדול, הידור באתרוג, רכב חדש וכד

 .לחברים שלי בישיבה
כ כאשר יש מפגש בין צורת החיים הזו שקיימת בבית שלי ”וח כהעניין הוא שאני מרגיש לא בנ

(אם כי אני, בתור נער ובחור בישיבה הסמוך על שולחן אביו לא חי חיי מותרות השונים משל 
ולהורים יום יום על ’ לבין החברים שלי והישיבה. אני לעצמי שמח ומודה לה ,חבריי ובני עירי)
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 בשונהפשר לי לשבת ללמוד יותר ולא לצאת לעבוד זימן לי (מה שמא’ הנוחות והרווח שה
והדבר לא מוציא אותי מעולמי הפנימי וחיי התורנים, ומשתדל לראות את זה בעין נכונה  ,חברי)מ

פנימית ומעשית. אולם ביחס עם  –ולתת לזה את המשקל הנכון בלא חיי מותרות וראוותנות 
הדבר אולי לא מתקבל כפי שהייתי הקושי שלי נובע מצד כך שאצלם  ,החברים יש לי קושי

(למרות ’ ולא כפי ראות עיני. אני לא מרגיש בנוח להזמין אלי חברים וכד ,רוצה שיתקבל
 ).שההורים אנשי חסד גדולים מאוד ואומרים לי להזמין ולהכניס אורחים

 !!תודה רבה .אשמח להדרכה ישרה בנושא, תפיסתית ומעשית

 :תשובה

זאת, בבחינת למה תתראו. אולם מאידך צריך להשריש בעצמו  כמובן ראוי לאדם לא להבליט
ה קבע כך, ולכך אין להתפעל נפשית ממה יאמרו בני אדם. וככל שאדם מחובר ”האמונה, שהקב

 .חזק עם עצמו ובוראו, פחות מתפעל מדעת בני האדם, ומדיבורם

 איזון סיפוקים
ולא כאשר היא מטפלת בילדים  ,חריםמקבלת סיפוק כאשר היא עוזרת לאש אשה .שלום לרב

  .הולך ללמוד בזכותה בעלהשכאו 

אלא מעצם זה שהיא מטפלת בילדים  ,ה שלא תצטרך סיפוק מבחוץאותלחזק  פשראיך א
 תודה רבה ? תורה ללמוד ת בעלהושולחת א

 :תשובה

ממנה, וכן ’ נצרך איזון בין הסיפוקים, ולא שתקבל סיפוק רק מהבית. ככל שתרגיש שזה רצון ה
תקבל משוב חיובי ממך ומהילדים ולא הרגשה שעושה את מה שמוכרחת לעשות, כן תקבל 

  .סיפוק יותר

 .וכן יש לחפש אופן שתרגיש יצירתיות וחידוש בטיפול הבית

 מצליח לשים לב לרגש
 .שלום לכבוד הרב ותודה רבה לרב, על כל מה שהוא פועל ועושה

 .אדם שברמה מסויימת יכול לדייק או לזהות איך מרגיש האדם העומד מולוישנו 

 השאלה היא,

 :שאלה

 הכח הזה? נקראבנפש א) על שם איזה כוח 

 :תשובה

 .א. ביסודות על דרך כלל זהו מיסוד הרוח, נצרך לכך חיות בעולם ההרגשה
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 :שאלה

 ?הרבלפי שיטת הטיפול של באחרים ב) האם אדם כזה יכול להתחיל לטפל 

 :תשובה

ב. אינו מוכרח כלל, זהו מרכיב חשוב, אולם נצרך עוד חלקים רבים בהבנה של תנועות כוחות 
 .הנפש

 רגשית מקנאה -כמעט מתמוטט נפשית 
רגשית  -כל פעם שאני רואה זוג צעיר ברחוב אני כמעט מתמוטט נפשית  ,מבוגראני בחור רווק 

אבל בענין  עתה, אני מטפל בעצמי בכיוונים שונים, וגם מחפש שידוך ולא מוצא לעת מקנאה,
בענין איזה כיוון אם הרב יכול לנסות לתת לי ה .שציינתי אני מאד לא יודע לשית עצות בנפשי

 תודה רבה ? הזה

 :תשובה

נכון הדבר שלכל אדם יש דברים שחסרים לו, פעמים קטנים פעמים גדולים, ולאחרים אין את 
בים אלו, אמונה פשוטה שהכל אותו חסר, אלא חסרים אחרים. הדרך הנכונה והאמיתית לכל מצ

 !ש לטובה!!! נצרך להפנים אמונה זו עמוק! עמוק! עמוק”ממנו ית

ה, ולחזור עליהם כל יום לפי ”בנוסף לכך יש לרשום על גבי דף את כל הטובות שעשה עמך הקב
 !כוחך

 הביתות מצובגדרי 
 ?? יםמה עוש ,כל יוםבאשה שמבקשת מצוות עונה 

 :תשובה

 הוא החיבור הנפשי. ” האור”של חיבור, ו” כלי“המצוה הוא 

עיקר חסרונה אינו בכלי אלא באור. ככל שתגדיל את האור, כן תצטרך את הכלי באופן מאוזן 
 .יותר

 !התבונן בדברים כיצד לבנות קשר נפשי כנה פתוח ופנימי, ואזי המצוה תיעשה כלי לכך
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 וכן מקבץ שאלות ותשובות לפי סדר הפרשיות,  לקבלת העלון השבועי בדוא"ל, 

 info@bilvavi.net יש לשלוח בקשה לכתובת:

 ]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:

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

 

 USA 718.521.5231|  073.295.1245ישראל  שיעורי מורינו הרב שליט"א מופיעים ב"קול הלשון"
■ 

 שיעורים שבועי 
 אנציקלופדיה עבודת ה'

 בדיוק 20:30יום ג'  -ירושלים 
 רכז בלבבימ

  סנהדריה פאג"י ,33לוי ברח' 
 052.765.1571לפרטים 

 

 אנציקלופדיה מחשבה
 20:30חולון יום ד' 

  רכז בלבבימ
 4רח' קדמן 

 050.418.0306לפרטים 

 הודעה חשובה
נות על שאלות. לעת עתה לצערנו הרב שליט"א לא יוכל להמשיך לע

 .עמכם הסליחה

 בתקוה להבנה, מערכת שו"ת בלבבי משכן אבנה
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 'ד שער החיים נפש ספר
 אבנה משכן בלבבי ביאור עם 

 כשיועבחניות בארץ 
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