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מה עליי לעשות אם אני צריך הדרכה נוספת מהרב ובגלל שאין לי   שאלה:
 ?גישה ואני לא יכול לקבל תשובות מהרב

 .'תתפלל לה תשובה:
תוותר על הרצון שלך עבור הרצון של ה' ואז תקבל בהירות גדולה עוד 

  יותר, בס"ד

 

  
 אמת זהו מעיין מים חיים’ לימוד הגמ

 שאלה:

שלי הוא שאי אפשר לי לחיות בלא ידיעה  מעת שהתחלתי לשמוע ממושגים בקבלה ההרגש
בהירה בחלק זה של התורה שהוא הוא עצם פנימיות כל החיים, הן המבנה העולמות והן הדרגות 

באופן של נפש, ותמיד אני רוצה להעמיק בחלק זה של התורה ולקרב ’ השונות בדביקות עם ה
ס, ואני מרגיש שזהו ”ל האור אאת עצמי יותר ויותר להיות שלם ביותר, הן בכלים הן בשייכות ש

א לי ”חיים. אי אפשר לי להיות במקום שאינם לומדים חלק זה של תורה, ועוד אני מרגיש שא
’ לחיות בצורה אמיתית של חיים בלא ידיעה באמת בענינים אלו... וגם אני מרגיש שלימוד הגמ

יקות באלוקות. ונכון הוא דבר יבש כיון שאיני יודע מאלוקות ועל כן הלימוד שלי הוא בלא דב
 שאין זה מדרגתי ממש אבל הא גופא, אני רוצה להיות במדרגה פנימית באמת ...

 תשובה:

ו לזנוח לימוד הוויות דאביי ורבא בעיון ובקיאות. כיוון שלא מצאת ”לשלב כל החלקים יחדיו. וח
 .חייםלכן הנך מרגיש בזה יובש. אולם באמת זהו מעיין מים ’, עדיין חלקך בלימוד הגמ

 כיצד לנהוג בכל ספק שקשה להכריע
 שאלה:

 ,שלום לכבוד הרב
פ, אני משתדל לפעול בהתאם ”כהקדמה לשאלתי, אציין שמאז פרוץ המגיפה, פורים תש

ובפרט בהתרחקות  –ה עוד היד נטויה ”ה, זכיתי להתעלות של ממש, ובע”להוראות הרב. ב
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 המוחלטת מהמדיה, לסוגיה...
בלבטים האישיים שלי בנושא הקורונה והחיסונים, תוך תקוה לקבל דעת אני משתף את הרב 

 תורה...
אני מאמין שבהינתן לי דעת תורה, ייקל עלי לנהוג בהתאם. ידוע לי שאין דרכו של הרב להכריע 

עבור אחרים, אך אבקש זאת, ואולי הרב ינהג באופן יוצא דופן היות ואני הוא המבקש הכרעה, 
 ע אליה בכוחות עצמי...ומתקשה עד מאד להגי

 ,בכבוד רב

 תשובה:

הצדדים, בכל ’ פתקים, ולכתוב את ב’ על דרך כלל בכל ספק שקשה להכריע, העצה לקחת ב
כ ללמוד תורה לשמה, או להתחזק באמונה טהורה שאין שליט ”פתק צד אחד, ולסותמו, ואח

 .א פתק אחדה קובע, לבקש מילד קטן שיוצ”זולתו, ואזי מתוך אמונה חושית שרק הקב

 מבט פנימי וחיזוק לאשה המפלת נפלים
  שאלה:

 ,רב יקר

נשאלה שם שאלה אם נשים חוות הפלה האם זה יכול להיות  .תודה לך על ספרך האחרון לנשים
 .מכאב רגשי, ואמרת שכן

.. הרופאים ביצעו .מהן כבר היו מאוחר יותר בהריון 3הפלות.  4יש לי ב"ה ילדים, אבל היו לי 
 .מדוע זה קורה ואין תשובהבדיקות 

 .להמשיך ולחוות זאתזה מעבר לכואב 
אני ממשיכה לחזק את האמונה שלי, ושהכל מהשם … אני יודעת שאנחנו לא אמורים לשאול למה

 … ורק הוא יכול לתת לי ילדים
 ?האם אנו יכולים באמת לדעת מדוע זה קורה כל כך הרבה פעמים

 ?עם הטיפול בזהמה צריכה להיות ההשקפה שלי ומהלך 
 ,תודה

 תשובה:

 .ש ואין בלתו”נצרך אמונה טהורה שהכל ממנו ית

לנשמות הצריכות תיקון ” הכנסת אורחים“ש מקום ”י ית”מחד יש מבט שהרחם שלכם נעשה ע
 .לזמן מועט כאן בעולם הזה. בדור זה יש הרבה נשמות כאלו שזקוקים לתיקון זה
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מתחילתו ועד סופו, ולא להפסיק באמצע ולא מאידך כדאי להתחזק לעשות מעשה בשלמות, 
 .לגומרו, אפילו אם הדבר מצריך מאמץ רב

 .וכן להקפיד על גזיזת או שריפת הצפרניים

 האם להפסיק ללמוד קבלה
 שאלה:

התחלתי לאחרונה ללמוד קבלה והתעוררו בקרבי יצרים חזקים מאוד עד כדי כישלון, האם יש 
 ?הקבלה לזה קשר, ואם כן האם להפסיק בלימוד

 תשובה:

ראוי לפרוש לעת עתה, ולעסוק בקדושה בכלל, וקדושת החומר בפרט. ובתיקון המידה העיקרית 
 .הבלתי זכה שבקרבך

 להוציא את האינטרנט מהבית

 שאלה:

 לכבוד הרב,

 יש לי שאלה לגבי השימוש באינטרנט.

זה) שהאינטרנט הוא אני בא מרקע מודרני יותר ולא פעם אמרו לי (אפילו על ידי רבנים בעולם ה
כלי ניטרלי שניתן להשתמש בו לטוב ולרע וזאת הבחירה שלנו להחליט כיצד להשתמש בו. 

) משמש לדברים 99%הבנתי שזה לא יכול להיות, וזה רחוק מהאמת.. רובו של האינטרנט (כמו 
 שליליים, ולדעתי הוא בסך הכל מרושע להחריד.

ה לא ”השם... לאחר כמה פעמים של נפילות (ב אשתי מסורה מאוד לעזור לי לגדול בעבודות
לדברים הגרועים ביותר, אבל בהחלט לא טובים), הסכמנו שיש לתת לה את הסיסמה לגישה 

באינטרנט בבית (רק בתחנות ” כמעט“למחשב, ומאז ועד היום אין לי ואינני יכול להשתמש 
אשתי היא היחידה האינטרנט הכי כשרות שהן ציבוריות ואינן מאפשרות תמונות כלל). 

שמשתמשת כעת במחשב, והיא אכן משתמשת בו לעבודה, היא מעדיפה לא לסנן אותו מכיוון 
שזה יאט את המחשב... אני מקווה שיום אחד היא תחליט בכוחות עצמה להשיג פילטר יעיל 

לעצמה או שתשיג עבודה שלא דורשת קיום אינטרנט בכלל, כי אני באמת רוצה לחיות 
 וזה כל כך קשה עם חיבור לאינטרנט... תודה רבה!”, רהבקדושה ובטה“

 תשובה:

 .ה שזכית להכיר האמת ולהתקרב יותר ויותר”ב
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לא תביא תועבה אל “עליך לדעת שפסקו פוסקי זמנינו, שעצם הכנסת כלי זה לבית אסור מדין 
 .ולכך אף אם אינו משתמש בו, עובר איסור זה”. ביתך

 .ל”ז רח”ויתר על כן, כלי זה מטמא את הבית יותר מבית שיש בו ע

ד, ותבער כלי ”עליך לנסות להסביר זאת לרעייתך בנועם וברגישות. וכשתבין זאת במהרה בס
 .משחית זה מן הבית

 שאלות למציאת שדוך הגון ומקום עבודה מתאים
  שאלה:

 ,לכבוד הרב

 ?אם כן, מדוע? אם לא, מדוע א. האם הרב סובר שחיי הכוללים הם לכתחילה?
ב. האם בחורה בשידוכים צריכה לרצות מישהו שנמצא בכולל? (כי בתיאוריה, זה אומר שהבחור 

 בוחר תורה על פני כל השאר)
ג. אולי ארצה להיות מורה / להיכנס לחינוך. אבל אני מפקפקת ביכולות שלי. איך אדע אם זה 

עצמי כשאני מוצפת בזה, כדי לגרום לי להיות בשבילי? האם יש משהו שאני צריכה להגיד ל
 ?רגועה יותר

ד. אני לומדת הרבה חסידות, מוסר ומחשבה. האם עלי לחפש בחור המעריך את אותה תורה 
כמוני? (כמובן שהוא צריך להיות מעורב גם בגמרא). או שמספיק לו פשוט לכבד את אהבתי 

כה גדול בחיי. לא בטוח אם אני הקשר שלי למוסרי החסידות והמחשבה הוא היבט  .אליו
 .מסוגלת להתחתן עם מישהו שרק לומד ומעריך גמרא

ויש לי חזונות  20ה. איך הרב היה מציע למישהו ליזום ולהתחיל משהו גדול בעולם הזה? אני בת 
 לעתיד... 

 תשובה:

ה חנן כל אחד עם כוחות משלו, ומי ”ש. הקב”א. אין דרך אחת בלבד לעבוד את הבורא ית
 .כוחו לעסוק בתורה יומם ולילה אשריו ואשרי חלקושב

 .ב. ראוי לרומם הדעת והשאיפות. לרצות בכך מכל הלב

 .ג. לבדוק כמה חלקים: סבלנות, אהבה לזולת, הבנת נפש הזולת, כושר הבנה והסברה

 .ד. עדיף מאוד, לפחות באופן חלקי ניכר

כ לסדר סדר ”איך מתחילים. ואחה. ליצור תמונה בהירה של השאיפה. ולסדר סדר מעשי קטן 
מ נצרך בהירות ”של המשך, אולם מתוך מודעות שצורת הדברים למעשה יתנהלו באופן שונה. מ

 .בתכלית, ובצעד הקטן הראשון. והשאר תוכניות, אולם ברי שינוי לפי השתנות המצבים
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 ברכה לזכות לבנים בדורנו
 שאלה:

, לזכות לבנים זכרים. והרב אמר שהיום ע”א עבור אשה חולה ל”ביקשתי ברכה מהרב שליט
 בדורנו עדיף לא להפציר והטוב בעיניו יעשה. והביא הרב מקור מדברי החפץ חיים. 

ובדקתי בספר חפץ חיים חייו ופועלו, ששם מבואר שרק לא בירך מעבר למצות פרו ורבו, אך מי 
יים מצוות פו"ר. וגם שהיו לו רק בנות או בכלל לא, כן בירך, כי זה בגדרי ההלכה שיזכה לק

ז ביקש ברכה עבור חתנו הגאון רבי אהרון קוטלר, והסכים לברך. אך אחרי ”ראיתי תיעוד שהגרא
 .שהיה להם בן ובת ורצו ברכה לעוד ילדים שמעבר לפו"ר,  כבר לא הסכים לברך

 ואשה זו יש לה רק בנות, ורוצה בנים זכרים צדיקים לזכות לפו"ר.

 תשובה:

 .על פרו ורבו, ולכך דומה לאיש שכבר קייםאשה אינה מצווה 

ולא חיובית, כל שקיים בגלגול קודם, אין ” קיומית“ויתר על כן, כבר כתבו רבותינו שכל מצוה 
” כעין“הכרח לחזר אחריה. ופרו ורבו, אינו חיובי לתוצאה, אלא לקיים מעשה המצוה, והתוצאה 

 .מצוה קיומית

ד יותר מדורו של החפץ חיים, אפשר שעל זה אמרו ויתר על כן, בדורנו שהסכנה גדולה מאו
 ייתי ולא אחמינא".”, “נוח לו שלא נברא“בפרטות: 

 עצה למי שיש לו פחד להירדם
 שאלה:

 ,שלום הרב
 ,מה דעת הרב על בעיה כזאת

ויש לו  אדם שלפי כמה זמן איבד הכרה וחווה שיתוק שינה בלילה (תופעה ידועה ולא מסוכנת),
שקוראת בשינה, ולכן ” התנתקות”הפחד בשורשו זה מה נה ופחד להירדם,לאחרונה בעיות שי

 .הוא נרדם מאוחר. בבוקר הוא יכול לחזור לישון, והפחד הוא רק בלילה
מהו שורש הפתרון ואיך אפשר ליצור ביטחון בנפש ושלא יחשוב יותר מידי ורק יתרכז בעייפות 

 בלי לחשוש?
 .תודה
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 תשובה:

מעשה מצוה, מצות נטילת  יעשה על עצמו במחשבה ובפה שמיד שיקוםלפני שהולך לישון יקבל 
ויאמר  .המעשה ידים, או עוד מצוה נוספת, כצדקה, ועל ידי זה נקשר בעומק פנימיותו לעולם

 .פעמים’ ג” יושב בסתר“מזמור 

 .שיש בעולם הזה, וירדם מתוך מחשבות אלו דברים טובים ובשעת שכיבתו יחשוב על

 של תינוק איך להתייחס לבכי
 שאלה:

 ! שלום לכבוד הרב
הבן שלנו בן תשעה חודשים, ורצינו לדעת האם ראוי לתת לו לבכות הרבה ואף להגיע לבכי 

ושירגע לבד בלילות וירדם מעצמו, או שהדבר יוליד נזק, וכן להרימו בידיים כמו ” היסטרי“
בגיל כזה ולהתרגש  שעשינו עד עתה? ובכללי ביום יום, כמה ראוי לחנך ילד שלפעמים בוכה

 ? מכל בכי שלו

 תשובה:

אין צריך לגשת על כל השמעת קול קטנה, אולם כאשר חשים בנפש פנימה שכואב לו, יש 
 היסטרי".“לגשת, אולם אין להגיע עד מצב של בכי 

 שאלה מאד מאד יסודית
 שאלה:

 יאת עצמי, כדי שאני יכול לידע מהכמה שאלות שאני יכול לשאול  ליהאם הרב יכול להציע  
 בחיים שלי.ה שאני צריך להיות מכוון אלי תהנקודה הרוחני

  תשובה:

 זו שאלה מאד מאד יסודית, וקשה לענות עלי' בזמן קצר. בכללות, כל אדם צריך לידע: 
עמוקה  הכיולאחר מכן, לזהות את החוויה (ב) החזקה שיש לו אצלו עכשיו,  הכיהנקודה (א) 

ואז צריך לחבר את ידיעות הללו ולהגיע למקום העמוק ביותר בנפשו שהוא (ג) שמכיר בנפשו, 
 אחר מכן, יכול האדם להגיע לחוויות עמוקות יותר מזה.לו(ד) מכיר בעצמו, עכשיו. 

אמנם שאלה זו היא שאלה גדולה, והוא כמו השאלה של ההוא אדם שבא לפני שמאי והלל ושאל 
 ו כל התורה כולה על רגל אחת.""ילמדני רבינ
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 וכן מקבץ שאלות ותשובות לפי סדר הפרשיות,  לקבלת העלון השבועי בדוא"ל, 
 info@bilvavi.net לכתובת:יש לשלוח בקשה 

 ]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"
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 שיעורים שבועי 

 אנציקלופדיה עבודת ה'
 בדיוק 20:30יום ג'  -ירושלים 

 סנהדריה פאג"י , 33רח' בלוי 
 052.765.1571לפרטים 

 

 אנציקלופדיה מחשבה
 20:30חולון יום ד' 

 4קדמן רח' 
 050.418.0306לפרטים 

 


