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 בענייני שידוכיםובחירה אמונה 
 .שלום וברכה כבוד הרב,

 רציתי לשאול שאלה בענייני שידוכים.

מחשש סגור לפחדתי  כ לאופי שלו.”רק לא התחברתי כ טוב מכל הבחינות, עם בחור נפגשתי
אז לא היתה לי מנוחה מ אמרתי לא. בסוף ההתלבטות שלי היתה אדירה. כל החיים.לכזב תאאש

 שמתאים לי מבחינה רוחנית. ירא שמים אמיתי, כי הוא אני מתחרטת שלא סגרתיכעת לרגע! 
 .כולם מוותרים על משהו ,אף אחד לא מתחתן עם מי שהוא חלםהרי ו

מענה לשון. אבל מצד שני אני ’ ומה’. מאת ה אני מנסה להתחזק באמונה שהכל השאלה שלי:
 ’.נתן לי הצעה טובה מאוד ואני לא הסכמתי לקבל את הטוב של ה’ טעיתי! ה

 ,’באמונה שזה מה איך אמורים לקבל את זה ו שידוך.”יש מושג של בחירה חופשית, ולהפסיד ח
 ?אבל טעיתי בבחירה

 תודה רבה 

 :תשובה

 .את התוצאה בכל בחירה יש את עצם הבחירה, ויש

 .כאשר בחר בדבר שאינו נכון, ראשית נצרך לעשות תשובה על עצם הבחירה

 .ביחס לתוצאה. זה תלוי במדרגת אמונת האדם

ש עשה עושה ויעשה לכל המעשים כולם באמת בלב שלם לפי ערכו, ”אם חש תמיד שהוא ית
 .נצרך תשובה רק על הבחירה

 .ל אחריות אף על התוצאהאולם אם נחסר לו באמונה זו בחוש, נצרך לקב

ש עשה עושה ויעשה לכל המעשים כולם. וזה גופא ”או לחילופין להתחזק באמונה זו, שהוא ית
 .תשובתו על המעשה

 בעניינים שוניםרשימת שאלות 
לא שומרים כל חוקי התורה. ברוך ה', זכיתי גרים בחו"ל עם ההורים שה, שובאחי בעלי תואני 

אני מאוד קשור לכתבי חסידות, כתבי רבי נחמן זי"ע,  ,גדוליםללמוד מהרבה אנשים ורבנים 
 .עודו

מה צריכים להיות התגובה והשקפה שלנו לרבנים, רובם ספרדים, בארץ ובחו"ל שמלמדים א. 
 ?לם הזה ובגיהנוםושכולם צריכים לחזור לה' כדי לסבול בעו ,תשובה מיראה
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 :תשובה

 .א. על כל אחד להתחבר למה ששייך ומתאים לחלקו

 .ישנם רבנים שעושים כן מפני שכך קבלו מאבותיהם ורבותיהם

 .וישנם שעושים כן מפני שנראה להם שכך הדרך לקרב בני אדם בקלות

 :אלהש

האם זה התחלת טובה  ,את בלבבי (חלק א') ו"הכרת הנפש" התחלתי ללמוד ?מאיפה להתחילב. 
 ?לספרי הרב שליט"א

 :תשובה

 !ב. מצוין

 :אלהש

בגלל שאני לומד בבית ספר קהילתי ואני מבין עברית, זה יותר קל לי ללמוד ספרי מוסר ג. 
עניינים שונים בש"ס. וחסידות. הרבי שלי אמר שהעיקר בגיל זה ללמוד רק גמרא כדי שאדע 

 ?האם זה בסדר ללמוד דברים אחרים במקום גמרא

 :תשובה

 .העיקר גמרא. ומעט דברים אחרים .ג

 :אלהש

איך  ותו. זכיתי לשאול אשליט"א , פגשתי את הרב ברוך מרדכי אזרחיישראלכשהייתי בארץ ד. 
על מה שאתה עושה, אבל אף פעם לא  דהרב אמר לי אתה צריך להקפי ,מתייחסים להורי

להתרגז, אף פעם לא להתעצבן. זה מאוד קשה לי. איך מגיעים למקום שאתה בר דעת כל הזמן 
 ?כדי לקיים את זה

 :תשובה

 .ד. מתקדמים לאט לאט, בדרך כלל אי אפשר לקפוץ. בכל פעם להתגבר קצת יותר

 :אלהש

בעוד כמה שבועות, בעזרת ה', אחזור לבית הספר. העם הרב יכול לתת עצה או הדרכה על ה. 
 ?הזאת איך להמשיך את ההתלהבות לעבודת ה' שהרגשתי בתקופה

 :תשובה

ה. לפנות כמה דקות בכל יום להתבוננות פשוטה, מי ברא אותי? מה הוא רוצה ממני? ולדבר עמו 
 .ש מעט בפשיטות ותמימות, דיבורי בקשה ואהבה”ית
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 :אלהש

מה זה מסמל או מסביר שכל קהילות היהדות לומדים ומקושרים לחסידות ופנימיות התורה ו. 
 ?בדורנו

 :תשובה

יראי “ל: ”לם. אור האהבה. וכבר אמרו רבותינו שעל זה אמרו חזו. אור האחדות בוקע ומאיר בעו
 .היינו שידבקו יותר באהבה. אור הדבקות”, ימאסו’ ה

 :אלהש

או בגלל שיש ליהודי המזרח אמונה חזקה יותר  ,צורך לחסידות והאם לספרדים יש אותז. 
ת צורך לתורת הבעל שם טוב ופנימיו ומהאשכנזים (בגלל הפוגרומים, ההשכלה, וכו') אין את אות

 ?התורה

 :תשובה

ז. יש צורך שמלבד אהבה פשוטה וטבעית, והיה אהבה הבאה מהתבוננות, כמו שהאריכו בפרט 
 .פש פרטיתד. אולם כל אחד נצרך לפי שורשו וחלקו. ואינו תלוי רק בעדה, אלא בנ”בתורת חב

 :אלהש

 קרי ללמד? יכאשר מלמדים אחרים (כשכבר מאמינים שיש בורא לעולם) מה המסר העח. 

 :תשובה

 .י מעשה, וקרבה חושית”ח. נכון! לקיים רצונו, ולהתקרב אליו, קרבה ע

 :אלהש

 ?האם יש עצה איך להתחזק בהתבודדות ותפילה? האם הכל קשור להתחזקות באמונהט. 

 :תשובה

 .פשיטות –ט. לדבר מהמקום הפשוט בנפש, בלי חשבונות. תמימות 

 :אלהש

ספרים של הרב. מה המסר הכי חשוב שאני צריך לקחת מהלימודים של במד ואני ל "הבי. 
 ?הרב

 :תשובה

יותר ויותר. ומאידך להתבונן במה שכבר זכיתי להתקרב, ולהודות על ’ י. לחפש איך להתקרב לה
 .ה”כך לקב
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 :אלהש

כדי להתקרב,  ,להתקרב לכל הצדיקים האמיתיים זכהברכה שא אם הרב יכול לתתיא. 
 .להתקשר, ולדבק בה'

 :תשובה

 .יא. ברכה והצלחה עד בלי די

 .תודה

 בענין העבודה להסתכל בתמונה של צדיק
  א"מורנו הרב שליט בודלכ

בעניון העבודה להסתכל בתמונה של צדיק, אני רוצה לעשות העבודה ” דע את נשמתך“בסדרת 
שם) ויש לי תמונה של צדיק  ארי להסתכל בתמונה של צדיק גדול (משום הסכנה המבו”ל ע”הנ

רות כשאני מסתכל עליו. האם צריכים לחפש תמונה של צדיק אחר? גדול, אבל אין לי התעור
 ?כ, האיך אפשר לדעת מי שיש לו נשמה גבוהה”וא

 תודה רבה

 :תשובה

 .ישנם שם עוד עבודות, ואפשר להתחיל בעבודות אחרות

 .אהרן’ ק מבעלז, ר”וכן לחפש תמונה אחרת, כגון הרה

  אמונה ובטחון רפואה וחרדה
 !א”שלום וברכה לכבוד הרב שליט

 ועוררשבבדיקות שגרתיות שעברתי עלו מספר ממצאים : רציתי לשמוע דעת תורה בנושא הבא
ו ”כליות. אני מוצא את עצמי מלא חרדה, עד כדי מחשבה שחהבי חשש עמוק באשר לתפקוד 

למנוע  בקש לשמוע דעת תורה, מה עלי לעשות על מנתא .נגזרה גזירה, חושש לעתיד המשפחה
קיבלתי על עצמי להתפלל  ?כיצד להתמודד עם המצב ?מחשבות כגון אלו? במה עלי להתחזק

 .’דע את ביטחונך‘אני לומד את סדרת  .בנושא, וכן לתת צדקה במידה ואזכה לבשורות טובות

 !אשמח להכוונת הרב בנושא

 :תשובה

 .ראוי לפעול למעשה לפי מדרגת אמונתך וביטחונך
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 .עיקר החיזוק ראשית באמונה, שאין כח שליט אלא הוא יתברך שמו ואין בלתו

 .ה על כלי זה לקרבך לאמת הנקיה”אמונה במחשבה ובהשבה אל הלב יום יום. ולתת תודה לקב

 .ולא רק עבורך עצמך ומשפחתך”, כללי“יתר על כן, עליך להיות איש 

לאו דוקא עצה בפועל, אלא איש כללי, לצורך וזהו כליות, כלליות, כליות יועצות, עצה לזולתו. ו
 .כלל ישראל

 .ר”י, אמכי”בשורות טובות במהרה ורפואה שלמה בתשח

 לאחר שנים רבותתפילין פסול שנמצא ב
כשהכתיב  ,מצאתי בתפילין של יד ושננתם לבנך בלי יוד ,הבר מצוה שלימ לאחר עשרים שנה
וקיבלתי  ,מה עלי לעשותשלו, י המזכיר ”ע האדמורי"ם שליט"אמאחד שאלתי  .הנכון הוא עם יוד

  .וליתן צדקה לפדיון נפש ,תשובה לקנות תפילין חדשות

מפעם לפעם אני מרגיש קצת תיסכול על כל השנים האלו שחשבתי שאני מקיים מצות תפילין 
 ?זה את איך עם כמה פרוטות לצדקה אפשר להשלים .היו פסולותהן ובאמת 
 .רבינו מה צריכים להיות המחשבות שלי בעניין זהילמדנו 
 יישר כח תודה ו

 :תשובה

 .לקיים מצוות ושננתם לבניך בהידור רב. ובעיקר ללמוד עמהם עשרת הדיברות בעומק

 .פרוטות בכל ערב שבת, ערב ראש חודש, וערב ראש השנה’ ליתן י

 כיצד להתפלל ולבקש בקשות 
 א”שליטג ”לכבוד הרה

כך היה גם עם לידת שיעזור לי, אם טוב לי להינשא לה' שהתפללתי  ידוכיםכשהגעתי לגיל ש
 רוצה שאבקש.שהוא ה הראה לי בחיים ”הקב …הילדים

 נורצוכך או לבקש בצורה שברור לי ש ,באהבה’ רצון האת לקבל  האם – שאלתי כיצד לבקש
 רוצה ממני?’ מה ה מ שאבקש).”שמונע משהו ערק (

 :תשובה

שתשוחחו עמו לאורך היום בטבעיות ובפשטות, כאדם ההולך לאורך היום בטיול עם ’ רצון ה
 .רעהו ומשוחח עמו בטבעיות בתדירות. לא רק בקשות והגדרות איך לבקש, אלא קשר פשוט

 .אמיתי” פתוח“ד לפשיטות העמוקה של הלב, וזהו ניתוח לב ”קשר זה יבקע ויגיע בס
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 בבקשות קטנותהקב"ה את  הטריד'ל'האם מותר 
 ,שלום כבוד הרב

מנו בקשות אפילו אל הקדוש ברוך הוא הרבה? ולבקש משאלה לכבודו, האם מותר לדבר 
הקטנות ביותר? אפילו במשלח יד לכוס וצלחת? כי אני פוחד להציק לו ולהיות קטנוני ולדבר 

 .ולהטריד אותו יתברך ,אליו לשווא

 :תשובה

 .ראוי ומצוה גדולה, הוא אבא אוהב ששמח בכל פרט קטן של בנו אהובוכן, מותר 

מלבד דיבור עמו יתברך שמו, מאוד ראוי ללמוד בכל יום הלכה אחת ולקיים, וכך לילך מחיל אל 
 .חיל בדרכיו יתברך שמו

 

 

 

 

 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:
info@bilvavi.net  ■ 9116302ירושלים מיקוד  16452 ת.ד. ■  0529-548-03 פקס ■ 8588-763-052 טלפון
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