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 עליה לארץ ישראל לפני ביאת המשיח
 א, בענין העליה לא"י רצינו לשאול עוד:”כבוד הרב שליט

אם מתאפשר לנו לעבור לארץ ישראל מצד רצונם של הילדים ומוסדות הלימוד, האם הרב   א.
לנו לעלות? כלומר, האם בגלל היתרונות  או שמותר’, רצון ה שזה –אומר שאנו צריכים לעלות 

י מותר לנו לעלות ולקחת סיכון של אי יציבות, או שאין לחשוש לזה כלל כיון שזה ”שיש ביישוב א
 הדבר הנכון לנו, ומצוה לעלות?

 :תשובה

 .א לכל שואליו”ח קניבסקי שליט”כן מורה הגר’. א. זה רצון ה

 :שאלה

 אם האשה מהססת משום שחוששת לאי יציבות? מה לעשות  ב.

 :תשובה

ה ולבטוח בו. וכאשר תרגיש שהיא במדרגה זו, ראוי ”ב. נצרך שתהא חזקה באמונתה בקב
 .לעלות לארץ ישראל. ארץ ישראל נקנית ביסורים. ולצורך כך נצרך אמונה ובטחון

 :שאלה

וף שנת הלימודים, או שצריכים אם אכן זה הדבר הנכון לנו לעשות, האם נוכל להמתין עד ס  ג.
 לעלות כמה שיותר מהר? כמובן שאם נמתין זה ייתן לנו זמן לסדר הכל, ולבא ביישוב הדעת.

 :תשובה

יונה שכל שמקבל לעשות נחשב כבר עתה ’ ג. להחליט עכשיו שעולים בסוף שנה. וכבר כתב הר
 .כאילו עשה

 :שאלה

ל, או ”) שעכשיו יש חשש סכנה בחו1משום: (אם אכן זה הדבר הנכון לנו לעשות, האם זה   ד.
) שזה הדבר הנכון 3י, או משום (”להיות בא וצריכים ) שהוא זמן קרוב לפני ביאת משיח2משום (

 י?”) יישוב א4במצב שלנו במיוחד, או משום (

 יישר כחכם!

 :תשובה

ן השיטות. ובפרט . לחלק מ4. כן. 3. כן. 2. אין סכנה בגדרי דין המחייב לעלות, אולם ראוי. 1ד. 
 .משום קדושת ארץ ישראל
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 עצה להתמודדות עם התמכרות למשחקי מחשב
 .שלום כבוד הרב

חזרתי בתשובה לפני ארבע שנים. לפני כן הייתי מרבה לשחק במחשב מאוד מאוד, ברמה של 
ישיבה מתמדת כל יום עד אור הבוקר. כשחזרתי בתשובה החלטתי שאני עוזב את זה בבת אחת, 

הצלחתי, וכמעט שלוש שנים שלא נגעתי במחשב. רק יושב ולומד תורה מהבוקר עד ובאמת 
השעות הקטנות של הלילה. חשבתי שהתגברתי על היצר הזה, אבל היום אני מוצא את עצמי 

 .שוב משחק המון שעות, עם המון תשוקה לדבר, ממש לא יכול לעצור מלשחק
 ?ה לעשותמ ?האם הרב יכול לתת לי עצה איך להתמודד עם זה

 :תשובה

 .להקטין בהדרגה איטית את משך הזמן

 .לעשות הפסקות קצרות תוך כדי

 .באותן הפסקות לנסות ללמוד מעט תורה

 .לשבת על כיסא פחות נח

 .להסתכל מידי פעם לשמים

 התכתבות בין גבר לאישה
שלום לכבוד הרב. אני אישה נשואה, היום פגשתי לדקות ספורות את המלמד של הבן שלי, 

ובלילה קיבלתי ממנו הודעה שהוא אוהב את הבן שלי ומתגעגע אליו. הניסוח הזה גרם לי לחוש 
איזה התעוררות של רגש כלפי המלמד. הרגש הזה פסול בעיני, וזה הבהיל אותי. מה הרב אומר 

 על זה?

 :תשובה

 .צורת החיים בדור זה רחוקה מאוד מן האמת

וי כלל, על אף שמצוי מאוד אצל אלו שמחזיקים התכתבות בין גבר לאישה באופן זה אינו רא
 .ולכן, אין להחזיקם כלל .מכשירים אלו

 עצות להינצל ממקרה לילה
מה העצות לא להיכשל בטומאת מקרה לילה, למי שהוא שמור מפגם הראיה  ,שלום לכבוד הרב

 וכדומה?

 :תשובה

 .יש לאכול אכילה קלה בלילה, ואין לאכול דברים המביאים לידי טומאה
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 .וכן אפשר לישון כאשר כפות רגליו מגולות, וכן בקיפול רגליים

וכן יאמר פרקי התהילים שנהגו לומר בליל יום הכיפורים קודם השינה. ויאמר הפסוק קדושים 
 .פעמים’ תהיו ג

 האם האב חייב להשתדל בשידוכי בתו
קבלתי הצעות.  יש לי בת בגיל שידוכים, אבל היא עדיין צעירה. בחדשיים האחרונים כמעט לא

 האם אני מחויב לעשות איזה השתדלות לקדם הענינים?

 :תשובה

ש, להרבות בתפלה על כך שיחוש את ”ראשית יש לשנן היטב את יסודי האמונה שהכל ממנו ית
 .כ תפלה על השידוך”האמונה. ואח

ש, אלא ”ולאחר שהנפש ספגה הרבה את אור האמונה והתפלה, אזי מתוך מבט שהכל ממנו ית
שדכנים, ויחזור לאמונתו ותפלתו. ומשם תבוא הישועה ’ קנס עלינו שיעור השתדלות, יפנה לבשנ

 .ד”בקרוב בס

 כיצד להתגבר על חרדות
יש לי איזו חרדה שאני לא יכול לפרט. ולמרות שאני מתגבר על החרדה ועושה את המעשה, 

? תודה רבה , עדיין זה מפחיד אותי בכל פעם. רציתי לדעת איך אפשר להתגבר על חרדה
 וסליחה שלא פירטתי יותר.

 :תשובה

 .ת חסד, רחמים, דין”חרד, ר

 .מידות אלו, אינם מאוזנים, נעשית חרדה’ וכאשר כוחות הנפש, ששורשם ג

 .זהו חרדה כללית

 .חרדה פרטית, חוסר איזון פרטי באותו ענין

קטנים, ולראות אילו  ולפיכך צריך לאזן את גישת הנפש באותו ענין. יש לפרק את הענין לחלקים
 .חלקים יוצרים חסד, אילו רחמים, ואילו דין, ולאזנם

 סיבה רוחנית לבעיות פוריות
 א”שלום לכבוד הרב שליט

יש לי בעיות פוריות שנגרם מאיזה סוג של חסימה ברחם, מה שיוצר כאבים, וגם סכנה 
שלי היא: מה הסיבה  בריאותית, ומצריך ניתוח כדי להגדיל את הסיכויים לקליטת עובר. השאלה

הרוחנית למחלה הזו, לא רק מצד היסודות שהרב ציין לגבי מחלות אחרות אלא מבחינת גם 
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המידות של האדם, תכונות אופי, שצריך לתקן לשנות לשפר שזה גורם לתוצאה הגשמית, ואם 
רים ה מרמז לנו מידה כנגד מידה באב”יש גם איזה חטא או עבירה שבגינו זה נוצר (כידוע שהקב

 מה צריך לתקן ברוחניות). תודה רבה לכבוד הרב. 

 :תשובה

 .נח, תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים” תולדות“אמרו רבותינו, אלה 

והיינו, שמלבד תולדות חיצוניות, בגוף, שבהם קיים מצות פרו ורבו, והם: שם, חם, ויפת, עיקר 
 .מעשים טובים –תולדתיו פנימיים 

פנית, בלידה הפנימית. וכאשר הלידה הפנימית, מעשים טובים, נעשים והנה שורש הלידה הגו
ולאט לאט הרגש, החיבור, והאמונה בהם הולכת ונחלשת, ונעשה יותר ויותר ”, חיצוני“באופן 

 .תולדת הדבר שגם כח הפריון הגופני יוצא חלקו ממקומו תוך הרחם לחוץ”, חיצוניות“

 .ד בתוך הרחם”ר, כך גם כח הפריון הגופני יהיה בסיהיו פנימיים יות” המעשים הטובים”ככל ש

 נקיות העבודה לתיקון השכינה במשנת הרמ"ל
 שלום וברכה לכבוד הרב, 

 .…א. צר לי על שאני צריך לפנות דרך הרשת

 :תשובה

 .א. הרשת נועדה לקרב רחוקים ולא להיפך, נא לפנות בדרכים הכשרות

 שאלה:
 

על הצורך בנקיות העבודה לתיקון השכינה ותו לא, אם ל באדיר במרום מזהיר מאד ”ב. הרמח
ק שקשה מאד לכוין רק ”ל בשער רוה”כך יש הרגשה של סתירה בעבודת היחודים שגילה האריז

 .כ בדבר”ח לא משמע שיש קפידא כ”ל’ ג הק”לצורך זה, ועוד שמדבריו שם ובשעה
 !יישר כח, תבורכו מפי עליון

 :תשובה

ל, בסוד הפנימיות. ”ל בסוד החיצוניות, והוא, הרמח”ו שהאריזל באגרותי”ב. כבר כתב הרמח
 .ל”ל לתורת הרמח”להגדרה זו תולדות רבים, ומולידה בהירות רבה בהבדלים בין תורת האריז

ובענין דידן, החיצוניות פחות מזוכך, כי מקבל אור מקיף שאינו בלוע בכלי, וכן חיצוניות הכלי 
 .’לגרמיה. יחודים להשגה פרטית וכדו’ י של עבודת הפחות מזוכך. ולכך יש גם יותר גילו

ל, זכה ובהירה, ולכך שם העבודה כולה לשמה בלבד, לשם ”אולם הפנימיות, תורתו של רמח
 .י בפרק החסידות, שפנימיותה לשמה בלבד”כ במס”השכינה ותו לא. וכמו שהרחיב ג
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 התייחסות נכונה של הורים לבן שפרק עול
ונות הבן שלנו עזב את הישיבה. הוא היה ילד מאד רגיש טוב לב שנים מסיבות ש 10לפני 

הוא עזב לגמרי את הדת ושמר  ,ומופנם, בעל כשרונות ברמה גבוהה מאד. מצבו הרוחני הדרדר
שנים ניתק את הקשר לחלוטין. לדבריו אף אחד בעולם לא מבין  3על קשר מינימלי. לפני כ

 מתנתק מהיהדות ומבורא עולם, רח"ל.ומרגיש אותו כמו אמא. לאחרונה נראה שהוא 
 שאלתנו לרב שליט"א: מהי דעת תורה לגבי ההתייחסות שלנו ההורים אליו,

 ?ולגבי הקשר האמהי שלי אתו
 תודה רבה.

 :תשובה

 .אהבה כנה ועזרה באשר הוא נצרך, ללא כל חשבון על מעשיו

 .מלבד איסור לעזור לו בדבר אסור

 .ד בעומק נפשו”נקיות ופתיחות זו כלפיו תיגע בס

 .ואם יהיה זכות, זה השביל שדרכו יחזור במהרה לשורשו

 זכה עזר לא זכה כנגדו
 א.”שלום לכבוד הרב שליט

ל "זכה עזר לא זכה כנגדו", האם זה אמת שלאשה אין בחירה ביחס שלה ”ידוע מה שכתוב בחז
 לבעלה, כדכתיב זכה עזר לא זכה כנגדו שהכל תלוי בו? 

 .להרחיב קצת, ישר כחואם הרב יכול 

 :תשובה

א. לכל אדם יש בחירה ביחס לעצמו, ונחלקו רבותינו אם יש לו בחירה ביחס לזולתו, כגון אחי 
 .יוסף שהשליכוהו לבור, וכיוצא בזה

זהו ביחס אליו, אולם היא מצד עצמה ביחס אליו יש לה ’, ולפיכך מה שנאמר זכה עזרתו וכו
 .בחירה

אותו דבר עצמו ביחס לאחד הוא בבחירה, ואותו דבר עצמו ממש וזהו סוד ידיעה ובחירה, ש
 .ביחס לאחר זהו בלא בחירה
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 הפרשיות, 
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 ]03-548-0529הפקס , יש לשלוח בקשה למספר הפקס[לקבלת העלון השבועי והשו"ת דרך 
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9116302  ■  info@bilvavi.net 
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■ 
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 אנציקלופדיה מחשבה
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 4רח' קדמן 
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