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 עבודת ה׳להיכנס להדרכה 
את הספר "בלבבי משכן אבנה", וראיתי שמכל ספרי המוסר זה הספר  גיליתי מה שניםלפני כ

 היחידי שמסביר בצורה ברורה מאוד בלשון המתאימה לי איך להתעלות בעבודת ה'.

לתוך הנפש ע"י עבודה מעשית. למדתי בספר על התכלית של האדם, ואיך להכניס את זה 
לעשות תזכורת ששם כתוב "תכליתי בעולם להתקרב לבורא", כך עשיתי למשך תקופה יפה 
ובאמת זה נתק אותי רגשית ממה שקורה סביבי. הרגשתי כאילו זה חולף לידי אבל לא קשור 

  כי ידעתי שלא זה העיקר אלא העיקר לעשות רצון הבורא. ,אלי

 הרגשתי שמלווה אותי עצבות. אבל במקום לחוש שמחה

 : זה מה שנראה ליניסיתי להבין מדוע, ו

 :שאלה

 .אולי בגלל תחושת לחץ להסתכל בפתק כל רבע שעה -א

 :תשובה

 !משאלתך ניכר מודעות עצמית יפה ונכבדה

בודה באופן של הדרגה, ולעולם צורת הע”. תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועט תפסת“א. 
עקבית, יסודית, אולם איטית, קמעא קמעא. וכאשר נכתב בספר להסתכל כל רבע שעה, אין 

לה אפשר להסתכל פעם ביום, יהכוונה לעשות כן מיד בהתחלה. אלא כיוון להיכן להגיע. ובתח
עימות. כ פעמיים ביום, וכן על זה הדרך באופן שכל שלב נעשה ברוגע ושלוה מתוך קנין בנ”ואח

כולה נועם, ודרכי ההכרה ’ הכרת ה’. ה” בנועם“באופן זה העבודה היא כלשון הכתוב לחזות 
וקדוש  כי דבר הנעשה בחפזה אף אם הוא מתוך רצון קנה”, מקל נועם“באים באופן של 

ובמקום כך הופך להיות ”, להספג“נות קנין פנימי בנפש, כי אינו יכול אינו יכול לק’, להתקרב לה
פ דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה, כי ”ז נאמר חנוך לנער ע”ו קץ בה. וע”על הנפש וח הכבדה

 .א”ש הגר”אילו מכביד עליה הרי שהיא סרה מן הדרך כמ

 :שאלה

 ואולי בגלל הניתוק הרגשי מהסביבה. -ב

 :תשובה

ב. צורת הבריאה בנויה באופן של איזונים. כגון איזון בין תורה ותפלה. איזון בין תורה וחסד. איזון 
איזון בין עולם פנימי עצמי, לעולם חיצוני חברתי. ולכך נצרך בין רוחניות וגשמיות. וכן בענין זה 

ל. ומאידך לבנות במקביל קשר ”שום שכל מחד להיכנס לעולם פנימי רוחני בהדרגה איטית כנ
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חברתי עם זולתו. ולחפש שהקשר הזה יהיה כמה שניתן יותר קרוב לעולם הפנימי. אולם קשר 
 .פש אלוקיתנפש. נפש בהמית, ונ –שמאוזן בו צרכי גוף 

דבר זה נצרך זהירות יתירה, ובפרט בימי הנעורים שדם האדם רותח יותר, ונפשו של האדם נוטה 
ם, שביל האמצע. ולכך בכל דבר ”כלשון הרמב” שביל הזהב”יותר לקיצוניות של קצוות, ולא ל

יל שביל הזהב לילך מח”, הדרגה ואיזון“נצרך לבדוק מה התכלית. ומה הדרך הנכונה באופן של 
 .אל חיל

 :שאלה

 ואולי חוסר רצון דק בעומק הנפש לבטל עצמי לבורא, ולחוש שאיני כלום. -ג

 :תשובה

ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. ”ג. אמרו חז
דייקא. ולפיכך הרוצה לקפוץ ולעסוק מיד לשמה ” לעולם“ל, שאמרו ”ין זצ’ח מולאז”ודקדק ר

ומדלג על מקום השלא לשמה שבנפש, על דרך כלל מקום זה אינו מושקט אלא תובע את שלו, 
ו מקבל את חלקו נעשה עצב, כטבע כל נברא שכאשר אינו מקבל את חלקו נעשה וכאשר אינ

 .עצב

” לשמה“ש, ביטול מוחלט. וזהו ”וכן הדבר בנידון דידן. שתכלית העבודה היא ביטול שלם אליו ית
גמור. ולכך אם האדם מכוון את עבודתו, לא רק כתכלית, אלא כבר עתה באופן של ביטול אני 

השלא לשמה שבנפש תובע את חלקו ומחפש תענוג, עונג גשמי או רוחני. וכשאינו ניכר, אזי מקום 
בא על סיפוקו נעשה עצב. ולכך נצרך לבנות מקום שלא לשמה בנפש ובו לזונו כראוי מתוך איזון 

לשמה הגמור. מתוך מהלך של הגדלת השלמה, -נכון עם חלק הלשמה. וכתכלית להגיע ל
ית ויסודית. ומתוך שימת לב, מחד שהתכלית לשמה תהא והקטנת השלא לשמה, בהדרגה איט

 .בבהירותה, אולם מאידך לברר היטב תדיר שחלק השלא לשמה ניזון לפי ערכו הראוי לו עתה

 :שאלה

 ואולי התאמה אישית לדרך. -ד

 :תשובה

’ לבחור דרך בעבודת ה”, הדרך“ד. אחת מן ההכרעות הכבדות ביותר אצל האדם, היא הכרעת 
ותפלה וסייעתא דשמיא, ופעמים רבות  שבה ילך. ולצורך כך נצרך נקיות, שיקול דעת דק וישר,

אף התייעצות עם גברא רבה. על דרך כלל ראוי להכיר כמה וכמה דרכים ומתוכם לברר מה 
רחוק ומה יותר קרוב לפי הנראה לעת עתה, וכך להמשיך בבירור יתר בכל תקופה מתוך תפלה 

 .ש שיכוונו לדרכו הנכונה”ובכי לפניו ית

 :שאלה
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על  שאולי לא הבנתי היטב את אופן העבודה ולקחתי את זה צורת עבודה מעשית לא מדויקת -ה

 במקום לקחת את זה בצורה בריאה וקלילה. ,עצמי באופן כבד

 :תשובה

”, שביל הזהב”מרתיחת הדמים של גיל הנעורים, ונצרך לאזנה ל הבנתך יש בה’. ל אות ב”ה. כנ
 .ל”כנ

 :שאלה

 צורת עבודה מעשית לא מדויקת באופן פרטי בהתאמה עבורי. -ו

 :תשובה

ו. זו שאלה אישית שלא ניתן להשיב עליה במסגרת זו. אפשר לנסות לשלוח שאלות פרטיות מתוך 
בירור הבנת הדרך מחד, והכרת הנפש הפרטית מאידך, וכיצד הינך משלבם למעשה, ומתוך כך 

 .ד”ומדויק יותר בסיהא יותר בנקל להשיב באופן מבורר 

 פטר מהטלפון החכםבדרך להי נותניסיו
 ,שלום הרב

החלטתי לפני כמה זמן לעבור  ,בעקבות דברי הרב החריפים נגד האינטרנט והטלפון החכם
עברתי לטלפון הפשוט, יצאתי ש מיד לאחרלטלפון כשר בלי אינטרנט, ואף קניתי טלפון פשוט. 

שבו  אותו במצבהרכב, גיליתי  אלכשחזרתי ו .בקושי יודע איך לתפעל אותותו למנחה כשאני א
את התפעול הידוע לי של הטלפון החכם, עם יכולת לצלם, להיכנס לדואר מאד הייתי צריך 

האירוע בלית ברירה למחרת חזרתי לטלפון החכם, כי בכל השבוע שאחרי ’. אלקטרוני וכו
לכל השירותים שהוא מאפשר, שליחת מסמכים לחברת הביטוח, ניווט למשטרה ועוד  נצרכתי

ועוד. ולא אאריך עוד. אני עדיין מעוניין לעבור לטלפון הפשוט אבל תוהה מה קרה פה. האם אלו 
או  ,נסיונות שרוצים לבדוק את הרצינות שלי ואני צריך להתעקש ולהמשיך במה שהחלטתי

כל ”. לעשות צעד כזה, אתה יכול וצריך להישאר עם הטלפון שלךמה לך “להפך שמראים לי 
עלי על רצוני  וכעסשלא מעט  ,בני ביתימצטרף גם לבקורת של זה מה שקרה החליש אותי ו

 ,תודה רבה על הכל .לעבור לטלפון כשר

 :תשובה

ושה, כן. ניסיון. ונודע מדברי רבותינו שכן הם פני הדברים כאשר האדם מנסה להיכנס יותר לקד
 .לקדושה –כי קליפה קודמת לפרי לעכבו להיכנס לפרי 
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 םצירופהאותיות ו אתללמוד 
 ?םאות לעצמה וממילא להבין את צירופהאם יש ספר או אופן ללמוד את האלף בית להבין כל 

 :תשובה

 .ונתבאר אף הסוד אות אחר אות’, ת וכדו”לס כן. ספרים שנתחברו לבאר צורת האותיות לדינא

 .ם יחד עם ספרים אלו”ונדפס בשנים האחרונות ספרי הלכה לסת

 שאלה:

מהו שמם של ספרים אלו, ואיך הרב ממליץ ללומדם כדי להשיג את מטרתי, ולהפיק את מירב 
 ?התועלת מהם

 תשובה:

 .ם ובו כלולים ספרים אלו”נדפס ספר ילקוט ספרי סת

 .ז לסדר כל תיבה היכן שורשה”יצירה להבין שורש כל אות מספרים אלו, ולפ ללמוד ספר

 כיצד להגיע לתכלית ולהשיג  את חלקי
ש ידגת הפרק השני בתכלית הבריאה הרב הבשיעורים המופלאים של הרב על דרך ה' בהתחל

באופן שכלי שיש ולא לידע רק  ,מאוד הצורך שיהיה תביעה נפשית ולבבית להגיע לתכלית
 מה צריך לחשוב, ולעשות וכו'?  ,להגיע לזהיכול תכלית. איך בעזרת השם אני 

 ?בבקשה ולתת דרך וכיון להשיג את התכלית שלי הרב יכול להסביר יותר  האם 

 :תשובה

לחפש להשיג ”, מבקשי השלמות“גות, והעליונה דרמ’ נתבאר בתחילת המסילת ישרים גב. 
ואזי לסדר ”. חלקי“בשלמות. ולשם כך נצרך בירור מהו ” חלקי“והיינו השגת השלמות הנרצית. 

 .ד בעמל ותפלה”סדר עבודה פרטי להשיגו בס

 .והתכללות בו’ יש תכלית כללית, וזהו תביעה נפשית של קרבת ה

 .ויש תכלית פרטית להוציא כל חלקי נפשי מהכח לפועל

 שאלה:

וונתי בשאלתי איך אני יכול להגיע לתביעה נפשית לא הבנתי בדיוק איך הרב ענה לשאלתי, התכ
 ?חזקה לתכלית. ומה העבודה הנצרכת לכך

 תשובה:
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י התבוננות ”ל, והן ע”י שינון דברי המסילת ישרים הנ”בנפש, הן ע” השלמות“לעורר את תביעת 
 .בכך בכלל, ובכל פרט בהדרגה, איך לעשותו בשלמות

 משפחהבלי לפגוע במשינוי דרך חיים 
  .א”לכבוד הרב שליט

גם לתפיסת העולם המשתקפת  מה שניםולפני כ ,ותי הוקסמתי מחיי הקהילה החסידייםילדמ
א. ”רבי שליטהואני מנסה ללמוד מדרכי  ,עם הזמן התקרבתי לקהילה מסויימת ’.בספרים הק

הם מאד נפגעים , ים מפחד של תגובה קיצונית מהוריבכל זאת לא שיניתי סממנים חיצוני
איך אני אמור : ת לשתיםחולקם אמשיך בזה. שאלתי מא יותרמהתקרבותי לחסידות וייפגעו עוד 

ה רוצה שאני אתייחס במחשבה לנסיון זו ”איך הקב :ויותר חשוב ?קיצוניתתגובתם האת להבין 
 ?וכל המשתמע ממנה

 :תשובה

בל לסובבך עד כמה שניתן וכל זאת מתוך הקטנת הס”. הנכונה עבורך“יש לבחור את הדרך 
 .בלא לוותר על עיקר מהלך חייך

במקביל עליך להתבונן למעשה איך לשמחם מכיוון שונה, כנגד הצער למצוא חלקים אחרים 
 .המשמחים

 אמונה ופרנסה
 א,”לכבוד הרב שליט

פרנסה מהי דרך מעשית לברר את רמת האמונה / ביטחון של האדם, וכיצד היא משפיעה על 
 אם בעל ואישה אינם באותה רמה?

 תשובה:

אינם שווים, נצרך  כל שחש כמעט רגוע ואינו חושש, זהו מדרגתו. באופן שמדרגת האיש והאשה
לפעול קרוב למדרגה של מי שתחתון יותר, באופן שאינו רגוע אם הצד השני יפעל לפי מדרגתו 

בת הזוג יפעל לפי מדרגתו באופן שנוטל את האחריות עליו,  –העליונה. אולם אם אינו חושש שבן 
 .יש לפעול לפי האופן העליון
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 לקבלת העלון השבועי בדוא"ל, 
 וכן מקבץ שאלות ותשובות לפי סדר הפרשיות, 

 יש לשלוח בקשה לכתובת:
info@bilvavi.net 

 

 לבירורים בנושאי "בלבבי משכן אבנה" ניתן לפנות למערכת באופנים הבאים:

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

 

 
 שיעורי מורינו הרב שליט"א מופיעים ב"קול הלשון"

 USA 718.521.5231|  073.295.1245ישראל 
■ 

 שיעורים שבועי 
 אנציקלופדיה עבודת ה'

 בדיוק 20:30יום ג'  -ירושלים 
 33בלוי  רח' הרב

 052.765.1571לפרטים 
 

 אנציקלופדיה מחשבה
 20:30חולון יום ד' 

 4רח' קדמן 
 050.418.0306לפרטים 

 

 


