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 התנתקות מהמדיה ומחיית עמלק
 .שלום לכבוד הרב

שנים אני לומד מתורת הרב. בכל הנוגע לדרכי העבודה, אני רואה ברב דמות מרכזית מזה 

ומתייחס בכובד ראש לדבריו, תוך ניסיון מתמיד לתרגם אותם למעשה, כפי שמתאפשר  –ביותר 

 :לי. לאור זאת, הייתי רוצה לשתף את הרב באתגר עמו אני מתמודד

שוב ושוב, שעלינו לסלק את ידינו מהמדיה על הרב נוקט בקו תקיף מאד נגד המדיה. הרב טוען 

שבקדושה, בדרכים שהרב ביאר לאורך השנים. זאת, על אף ’ כל צורותיה, ולהתחבר לשער הנ

שהרב נזהר לאורך השנים לא לדרוש מהלומדים דרישות מעבר ליכולתם, אלא כל אחד לפי 

 .מדרגתו

 .כנועקירת המדיה מתו -אני רוצה להתייחס דווקא לחלק הראשון 

מזה תקופה אני מתקשה לאמץ את ההנהגה המדוברת. אני מבקש לשתף את הרב בחלק 

מהקשיים, בתקוה למצוא פתרון וקו מנחה, שיישב את דעתי. המציאות הנוכחית בה הרב מציג 

 .את הדברים כמות שהם, מחייבת שינוי, אך מאידך הוא חייב להיות מושכל, על מנת שיתמיד

ה, הצלחתי לסלק מהבית את האינטרנט שהיה, ובמקומו ישנו ”. בא. אנו זוג בעלי תשובה

אינטרנט חסום במידת מה, בחסימה שנחשבת טובה, אם כי לכל מבין עניין ברור שהחסימה 

בסמרטפון מוגן בהגנה גבוהה ’ המרנו‘אינה הרמטית. כמו כן, יש ברשותנו סמרטפון, שגם אותו 

גורמת לי למעידות (גם בגלישה באתרי  –ית ל). המציאות בה ישנה חשיפה למדיה בב”(וכנ

קודש). קשה עד מאד להסתלק לחלוטין מהרשת, כאשר היא נמצאת בבית. אני מתלבט מה 

לעשות בנושא. ראיתי שהרב כתב שיש להתפלל בנושא ולבקש מעומק הלב מבת הזוג שתהיה 

לשינוי המיוחל, שותפה לשינוי. הרב יברך אותנו שנזכה לזה, ואם הרב רואה אמצעים נוספים 

 אשמח לשמוע. 

אנו צורכים  –וגם צניעותית, יש פעמים ששימוש ברשת מאד מקל. למשל  –ב. ברמה הטכנית 

 ?קניות באינטרנט, באתרי הרשתות הגדולות. כך גם בנוגע לספרים. מה עושים

הפתרון אותו מצאתי לעת עתה, הוא מאמץ מושכל ומתמיד מצדי לא לעשות כל שימוש ברשת 

טכנית, מקצועית וכיו"ב. אני לא רואה כיצד אני עוזב את מקום  –לכוון מראש לתכלית  מבלי
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העבודה/מתנתק ממקורות מידע וכיו"ב. ברוך השם, על אף שאני רחוק משלמות, אני רואה 

 !תודה .התקדמות רבה בנושא, והשימוש שלי היום ברשת הולך ומצטמצם

 תשובה:

 .’אין עצה ואין תבונה נגד ה

והוא כמו עבודה זרה כל הטומאות בו, ואי אפשר ללכת עמו בדרך האמצע. ” שורש“ כלי זה

ושאול שסבר ”. תמחה את זכר עמלק“וכמו עמלק שעליו נאמר ”. אבד תאבדון“שעליה נאמר 

 .להשאיר בהמות עמלק, לקה

אי אפשר למסור שימוש בכלי משחית הגרוע מכל לשיקול דעת של כל יחיד לי מצבו ותנועות 

 .. הדבר אינו אפשרי כלל וכללנפשו

 להתקבץ כמה אברכים לועדים בעבודת ה'
ם בזמן הזה, שלושה או ארבעה אברכים, ולעשות ועדים מה דעת הרב להתקבץ כמה אברכי

 ’?למעשה בעבודת ה', כמו שמופיע בעלי שור חלק ב

ואם כן כמה אברכים הרב מציע? ובאיזה נושא להתחיל, ואולי יש איזה ספר שהרב ממליץ 

 .דקות עד חצי שעה זה מספיק? ישר כוח 20מספרי הרב, ואם פעם בשבוע להפגש למשך 

 תודה על הכל.

 תשובה:

מהלכים. א. לצורך התחזקות. וזה נפלא. ב. לצורך עבודה מעשית. ולצורך כך נצרך שיהיה ’ יש ב

קרבה בדעות ובמדרגה, שעבודתם תהא קרובה זו לזו. כי אם לא כך, מקבלים קבלות שיותר 

 .מתאים לאחד ופחות לרעהו

 20 –הנושא. זמן ל, לפי ”ל. ספר כנ”כמות האברכים עד חמשה. הנושא תלוי במדרגתם כנ

 .דקות
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 אב לבן כמשל לקשר עם הקב"הקשר 
 ,א”ר הרב שליט”לכבוד מו

הרב כותב שהיתום יש לו קושי להבין איך שהוא יכול ’, ד פרק א”בספר בלבבי משכן אבנה ח

ע כמו בן לאב, כיון שהקשר בין אב לבן הוא משל, והנמשל הוא הקשר בין ”להתקשר להרבש

 את המשל הזה, ועל כן יש לו קושי יותר להבין זאת. ישראל לאבינו שבשמים, והיתום אין לו 

שהיתום לכאורה יש לו ”, אבי יתומים“ה נקרא ”ורציתי לשאול, איך זה מסתדר עם מה שהקב

ע, ”ע (וכך אומרים העולם שהיתום יש לו יותר קורבה עם הרבש”קשר יותר פשוט עם הרבש

 אבל לא ידעתי המקור לזה)?

בנפש, שיש מקום פנימי בנפש ששם ” למעלה מאב ובן“כמו כן שמעתי פעם מהרב שיש קומת 

עם אבינו האמיתי, ’ לקשר אב ובן, כיון שיש רק הקשר הפנימי של כל א’ אין צורך לקשר אפי

 ה. ”הקב

ע, כיון שאין לו קשר נכון ”להקשר הנכון עם הרבש” משל”מה יעשה למעשה מי שאין לו את ה

 ו? עם אבא של

ע אף למי שאין לו את המשל של קשר אב ”מה הרב מציע לעשות כדי ליצור קשר עם הרבש

 ?ובן

 א, על הכל.”תודה רבה מאד להרב שליט

 תשובה:

 .ה, ולכל אדם ישנם קשרים גלויים יותר ונעלמים יותר”ישנם קשרים רבים לקב

קשר זה ”, אב“וכן לוי, וכן מלך, ועוד. כן הדבר לגבי לדוגמא. כהן יש בו קשר גלוי מכח כהונתו, 

 .ל”אינו בגילוי באופן שלם אצל כולם, כגון יתום, או יתום בחיי האב, וד

מ ישנם עוד שאר קשרים שיש לחזקם. וכנודע ”ולפיכך אף אם יש חסרון בקשר זה עם אביו, מ

 .ן המצוי. כן הדבר לענייננושמי שחוש אחד לקוי אצלו, על דרך כלל יש לו חוש אחר חזק יותר מ

 .אולם אף על קשר עם האב אין לוותר, ויש לכך כמה פנים



 ] מהארכיון232[ תשפ"ב זכור-יקראופרשת ·  בלבבי משכן אבנהשו"ת  5

 
 

אולם זהו קשר מופשט יותר. אולם יש בו אחיזה גופנית ’. א. תואר שם אב, ביחס לאבות הק

 .י התשטחות על קברם”פורתא, ע

ו שנקרא אב. ב. קשר עם אבי אביו אם ישנו ואפשרי, שאף אבי אביו נקרא אב. וכן קשר עם רב

מחשבה, ערך אב. וקבלה, ערך  –ומעט נמי עם חמיו, שהוא מעין אב. עיין בסדרת בבלביפדיה 

 .אב, פנים נוספות לכף מיהו גדר אב

ג. ישנה הבחנה שהבן עולה מעל אביו, כדוגמת יעקב ויוסף, שתחלה היה הסדר הטבעי שיעקב 

יוסף. ומצד כך ” צרים, וניזון עז שנה שהיה יעקב במ”כ נתהפך, י”השפיע ליוסף, אולם אח

ז נבנה קשר מעין יוסף ויעקב, וכאשר קשר זה יתעורר, הוא יעורר אף ”למעשה יש לתת לאב ועי

 .בן כסדרו-את הקשר הפשוט של אב

ד. יש למצוא את נקודת הגילוי הקיימת ביחס לאביו, ולאחוז בה ברגש רב, ומתוך כך היא לאט 

 .לאט תתפתח

רה. ראשית לזכור את הפעמים שכן היה גילוי ולו פורתא של אבהות צורת עשיית הדבר בקצ

בנפש שהוא מקום היות האדם ילד ” תם”ולהתדבק בהם נפשית. ויתר על כן לחזור למקום של ה

קטן ששם הוא קיבל חום טבעי מאביו כדרך שמביעים לתינוק, ובמקום זה הושרש האבהות, ויש 

 לעוררו ולהתדבק בו. והדברים ארוכים.

 כיבוד הורים באופן שההורה מפליג בבקשתו
 ?עד היכן כיבוד הורים

אם אחד מההורים מבקש עזרה מהבן בהעברת דירה, באופן שהדבר כרוך בזמן ומאמץ רב 

האם הבן מחויב מצד כיבוד הורים לקיים בקשה זו, או ב, על מנת לחסוך בהוצאות מוביל. ”וכיוצ

 ?לחילופין לשלם סכום רב על הוצאות מוביל, או שיכול הוא לסרב לבקשה זו

 תשובה:

כ זהו ”א שיעשו את אותה מלאכה, והאב רוצה לחסוך ממון, א”א ברובם לשכור בנ”כל שדרך בנ

ה, דכבוד ”מ ס”ד ר”ע יו”ג, וטוש”ה ו”ם ממרים, פ”א, ורמב”ל בקידושין לב ע”גדר של ממון, וקי

 .אב משל אב
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ב) איזהו כיבוד, מאכיל ומשקה, מלביש ומכסה, מכניס ומוציא. וכל שאר ”ועוד. אמרו (שם, לא ע

הדברים אינו מעיקר הכיבוד אלא ענפיהם. וכל שמפליג בדבר הוה מעין נעשה שוטה במקצת, 

 .שיש לו להשמט בדרך כבוד

 לימוד הזוהר לנשים
 לטבול במקווה טהורה לפני לימוד הזוהר הקדוש? האם אשה יכולה ללמוד בזוהר, ואם צריך 

 תשובה:

 .ס ופוסקים בלבד”לימוד ספר זה ניתן לאלו שמלאו כרסם בש

ואף בדרך קריאה הקפידו רבותינו שרק גברים המחוייבים בתלמוד תורה יעסוק בו בקדושה 

 .ובטהרה

 בני בניו של המן למדו תורה בבני ברק
מה הכוונה ב"בני בניו של המן למדו תורה בבני ברק", איך זכה אותו רשע של עמלק שיש טוב 

היוצאת ממנו, ובפרט קשה משום שעמלק הוא רע גמור וא"כ איך שייך שיש טוב שיוצא מרע 

באים לתפיסה שגם המן הוא טוב, דאין חילוק בין צדיקים  גמור (האם משום כמו בפורים אנו

לרשעים כיון שאנו חיים בעולם שכולו טוב, א"כ כמו"כ יש להבחין בפנימיות שגם עמלק הוא 

 ?(טוב ועל כן שייך שיצא טוב ממנו, וזהו העומק בבני בניו של המן

 תשובה:

). ובשם משמואל (תצוה, עיין פחד יצחק (פורים, רשימות, ג). וקדושת לוי (כללות הניסים, א

תר"פ) כתב וז"ל, בודאי אין הפירוש שהיו בני בניו ממש, שהרי נשבע הקב"ה בכסאו שלא יקבל 

גרים ועמלק (ועיין בן יהוידע, גיטין, נז, ע"ב) אלא ודאי הפירוש שהיה בהמן ניצוצי קדושה רבים. 

ר. ובעומק "למדו ושורש ניצוצות אלו, כתב בבית אהרן (ליקוטים) שהוא מכח סעודת אסת

תורה", בתורה יש לו ניצוץ טוב, כי מילת עמלק בתורה היא קדושה. ועיין רסיסי לילה (אות לח). 

ובעומק, באופן שקבלו גרים מעמלק כמ"ש, זהו גופא גירות מכח ניצוצות אלו. ועיין עוד חבצלת 

   .(השרון (שמות, יז, יז
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 לקבלת העלון השבועי בדוא"ל, 

 וכן מקבץ שאלות ותשובות לפי סדר הפרשיות, 

 לכתובת:יש לשלוח בקשה 

info@bilvavi.net 

 

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

  ·  548-03- 05294פקס · 8588-763-052 טלפון

 info@bilvavi.net  9116302ירושלים מיקוד  16452 ת.ד.
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