
בלבבי משכן אבנה

שאלות ותשובות
כי תצא תשפ"ב

]258[
מהארכיון



 ] מהארכיון258[ תשפ"ב כי תצא· בלבבי משכן אבנהשו"ת  א
 
 

 

 

 

 

 
 

 ב ................................................................. ידיעת הבריאה צדיקי אמת וההתדבקות בהם

 ג ...................................................... שורשן ותיקונן –הרגשות של קרבת ה' והריחוק ממנו 

 ד ............................................. שאלות נוספות בענין השימוש בחלקים הטובים שבאינטרנט

 

 

  



 ] מהארכיון258[ תשפ"ב י תצאכ· בלבבי משכן אבנהשו"ת  ב
 
 

 ידיעת הבריאה צדיקי אמת וההתדבקות בהם
 .א”אל מול פני המאור הגדול בעל בלבבי משכן אבנה שליט

 .אחר קידה חמש מאות

א שאלות שבודאי המענה השלם עליהם תלוי בהשגת האדם לפי מעלתו, ”ברצוני לשאול את הרב שליט

מ דברי רבותינו מקרבים אותנו גם ממקומנו, ”ק תלויים בהשגה, ומ”מ מאחר וכלל מעמקי תוה”אך מ

א את דעתו שתקרב ”ות, ומקלות את דרך ההשגה, הכי נמי ברצוני לבקש מהרב שליטקירוב לאותם ידיע

 .ה”כ גם להשגה פנימית של העניינים בעז”אותי אח

ח, מהות ”א. מי שמשתוקק בכל לב לדעת את כל הבריאה שנגד עיניו, מהות כל פרט, כל צמח, כל בע

ם, אלא במערכת מאורגנת וחיה של ערכי אברי האדם, מהות כל הבריאה כולה, ולא רק ברעיונות וברמזי

הקודש שנגד עיניו, שידע כל דבר מה אומר, וכעניין חכמות ר"י בן זכאי שידע שיחת עופות, ובפשוטו 

מה יעשה: א. במה יהגה, ספרי לימוד או דרכים שמכוונים ומקרבים  –’. היינו באופי מעשי ומדוייק וכו

’ ן א יז”הדבר, אם יש עצות פרטיות לזה [בליקוטי מוהרעצה להשגת ’ ז. ב. בבחי”ומדברים במיוחד ע

 ז יזכה לזה].”שבכל דבר ועי’ לגלות את נקודת התפארת לה’ כותב לדוג’ כמדו

ב. ידוע עניין הצדיק שבכוחו להשפיע לאדם ולהשלימו בעבודתו מעבר למה שיכול להגיע בכוחות עצמו 

שיקרבו אלי את ההשגה הזו, או ידיעות  [האם ההגדרה הזו מדוייקת?] אבקש בכל לב לידע דרכים

 .ל”מסוימות בהנוגע לזה כנ

ל מחמת ”ל מבוארים עניינים שכביכול מכריחים את ההתקרבות אליו ז”ק מברסלב ז”ג. בספרי הרה

מעלתו העילאה בהיותו צדיק אמת, שהוא יסודו של עולם ממש. בחרדת קודש יש לשאול תורה היא 

רים אלו למעשה, האם כפשוטם ממש, ומי שדורש טובת נפשו מוכרח וללמוד אני צריך מה הגישה לדב

ל בעניין שורש נוסח התפילה, ”ס על האריז”או שאפשר לומר בזה את מה שכתב החת’, הוא להתקרב וכו

 .או שיש דרכים נוספות בעניין זה’, שלפי שורשו השיג וכדו

לי ככל שיוכל מאוצרותיו הגדולים א להשפיע ע”אנא נפשי כתבית, ואבקש בכל לב כי יאריך הרב שליט

 .בעניינים אלו, ולהסבירם לי במיטב הגיון

 ,בברכה שלמה ובתודה מראש
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 :תשובה

ש בתמורה. ובחיצוניות זהו היקף בכל חלקי התורה. אולם ”א. א. איש האשכולות, איש שהכל בו, כמ

הדבר לנגד עיניו ” הרוא“של הכל יחדיו. ובכל פרט כאשר מתבונן בו ” תמונה שלמה“בפנימיות זהו 

 .ונשפע לו שפע ממקור נשמתו להשכיל ולהבין מהותו ואמיתותו

 .בחיצוניות נצרך שכל מבורר ומסודר, וכח ציור שכלי”, תמונה“ובעומק על מנת לקבל 

 .יביט’ ובפנימיות, זהו אור של נשמה, שהיא בבחינת נשמת שדי יבינם, ותמונת ה

י ”ש המס”ללת כל הגוונים. ועצות למעשה, תביעת השלמות כמב. מדת תפארת, קו אמצע, ססגונא, וכו

ז זוכה לגילוי אור נשמתו וזיוה. הדרך ”בתחילתו, מבקשי השלמות. ויתר על כן מסירות נפש תדיר, ועי

הקצרה. והדרך הארוכה, קובץ על יד ירבה, העקשן יצליח, צובר קמעט קמעא, עד שזורח עליו האור לפי 

 .ערכו

ני חלקים. א. שהצדיק קושר נשמתו של האדם לשורשו של האדם עצמו. ב. שהצדיק ב. כן. ויש בזה ש

 .לצדיק –קושר את נשמתו של האדם אליו 

מלכות.  –יסוד. ועתה מאיר בעיקר אור כתר  –ט ואילך בבחינת חכמה ”עיקר הארה זו הייתה בזמן הבעש

ראה כחוסר השגה. אולם מהצד ולכך כמעט אין צדיקים חיים שדרוכים במהלך זה. מהצד התחתון זה נ

מלכות. מצד עבודה זו יש לקשור את מעשיו, דיבוריו ומחשבותיו  –העליון זהו האור שמאיר השתא, כתר 

 .לצדיק, ויתר על כן לקשור את עומק נשמתו בו, קשר אמיץ וחזק

ה, ג. ישנם כמה דרכים. א. התדבקות בצדיק כפשוטו. ב. התדבקות במידת צדיק. ג. התדבקות בחכמ

 יסוד. –בסוד חכמה 

 שורשן ותיקונן –הרגשות של קרבת ה' והריחוק ממנו 
 ר בישיבה ויש לי כמה שאלות לשאול את הרב.אני בחו

ענקית, אני לא רק מתכוון לימים נוראים או כשפוגשים גדול ’ א. יש פעמים שאני מרגיש יראת ה

ואני ממש רועד. אבל יש ’ בישראל, אבל סתם, אם אני מתבונן על זה, אני יכול ממש להרגיש את ה
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’. רע תופס אותי. אני אפילו לא חושב להתבונן בהפעמים שאני מרגיש כה רחוק, וזאת הפעמים שהיצר ה

 ברגע האמת?’ איך זה יכול להיות?! מה הם הרעיונות להמשיך את יראת ה

איך לנצח את  -ב. שאלה שניה הוא המשך מהראשונה. יכול להיות שזה שאלה ששואלים את הרב הרבה 

מוסר, חסידות, עיון, בקיאות, הלכה, ’, מתפלל, וממש מתפלל. אני לומד גמהיצר הרע. אני מתכוון, אני 

אבל בסוף היום היצר הרע תופס אותי בעבירות חמורות. אני מנסה, מנסה ’. מגיע מוקדם לכל תפלה, וכו

 מאוד, אבל כל העבודה הקשה הזאת הולכת לאיבוד ברגע. מה אני אמור לעשות?

 :תשובה

מים.  –הכרה  –אש. ב. הרגשה שקטה  –חלקים. א. התפעלות ’ כללות לבא. כח ההרגשה באדם נחלק ב

מצב של התפעלות משתנה מעת לעת ותלוי במצבים וגורמים חיצוניים. וכן תלוי במצב הנפש בכללות, 

 .ובפרטות בכל חלקיה

ולכך יתכן מאוד שאדם פעמים מתרגש מאותו דבר, פעם יותר ופעם פחות. כטבע אש המקפצת פעם 

 .פעם פחותיותר ו

הכרה. והיא יציבה וקבועה יותר. ועליה יש לעמול יום יום  –אולם עיקר ההרגשה היא ההרגשה השקטה 

בניחותא, ולקובעה במח ולב. ופעמים נוסף לה גם התפעלות, ויש ליקרה ולהחשיבה, אולם לא לעשותה 

 .עיקר

ולם זהו לימוד, פעמים של מח זה נפלא. א’ מוסר, חסידות, עיון בקיאות וכו’, ב. כל מה שציינת, גמ

 .ופעמים של לב

ובמקביל לכך נצרך לבנות סדר עבודה מעשי, יום יום למעשה. תהליך של עבודה עצמית, ראשית, 

אחרית, ושלבים, וקבלות מעשיות לכל יום. וכך האדם מקדם את נפשו למעשה חיצוני ופנימי ומזכך את 

 טבע מידותיו ורצונות נפשו הבהמית.

 שאלות נוספות בענין השימוש בחלקים הטובים שבאינטרנט
יישר כחכם על התשובות שהשבתם לי בנושא האינטרנט. מה שהבנתי  א. ”לכבוד מורי ורבי שליט

 .ינת הערב רבמדברי הרב הוא ששורש ההתרחקות מהאינטרנט והמדיה הוא מצד התערובת שבו, בח
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 :עדיין לא ברורים לי כמה דברים

שהוא הריסות כל הגבולות, וזהו גם הריסות כל ’, א. שמעתי עוד הסבר לשורש הרע של האינטרנט כו

ל הוא נכון, ואם כן, האם זהו מאותו יסוד ”צורת האדם, ששורש הבריאה והאדם הוא כח הגבול. האם הנ

 ?של דברי הרב, או שזהו משהו אחר

ל, שזה גם דביקות בערב רב. למה ”שבהנ” טובים”ב. משמע מדברי הרב שלא נכון לדבוק גם בחלקים ה

 ?זה לא נחשב כבירור הטוב מהם

ג. איך משיבים דבר זה אל הלב ובכוחות הנפש שגם הטוב שבאינטרנט אינו טוב, שבידיעה סתמית של 

לבטל הדחף הפנימי לחלקים  אמונת חכמים שהחלקים הטובים גם ראוי להתרחק מהם, קשה מאד

 .ל”הטובים הנ

ד. כפי שהבנתי מדברי הרב, שורש תאוות האינטרנט והמדיה נוגע עד שורש השורשים. מה הגדרת 

 ?ל בכוחות הנפש, ואיך מהפכים זה לקדושה”התאווה להשתמש בהנ

ל התורה ו כ”ל, האם ח”ה. קשה לי לשאול, אבל תורה היא וללמוד אני צריך, האם לפי דברי הרב הנ

 ?שעוברת דרך האתר 'בלבבי' היא גם מצד הערב רב

 :תשובה

 .אחדות, וסופו פרוד –א. כוחו כח של אחד דקליפה, תחילתו אחד 

 .יש כח אחד של נברא, ויש כח אחד של בורא

 .אדם, פנימיותו אחד, חיצוניותו התפרטות –בנברא 

 מכשיר זה הורס את צורת אדם החיצונית, ראיה שמיעה וכו'.

 .בוקע לתוך צורת אדם, ששם יש את אור הקו שמקשר את כל הבריאהו

 .ל”ש חז”ב. משה רבינו ניסה לברר את הערב רב, ולא עלתה בידו כמ

ולכך אין בידינו אף עתה כח לבררו, וכל המנסה לבררו מתערב עמו ודבק בכך בערב רב, שמהותו 

 .עירוב. ונופל לחלקו

 .ג. יש שם חלק טוב, אלא שטוב ורע מעורבים זה בזה שאופן שלא ניתן להפרידו
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 .ל כח הקו שמחבר ומקשר את הכל, שלמעלה מצורת אדם”ד. כנ

 .ה. כן!!! ויש בו בחינת מטהר את הטמאים ומטמא את הטהורים, בכללות

 .ובפרטות בכל השתמשות בו. ולכך אין ראוי להשתמש בו כלל

ו לא לרחק קרובים. ולכך על כל אדם ללא ”ו וח”אך ורק לצורך קירוב רחוקים, וחותכלית מי שהקימו 

יוצא מן הכלל יש לפרוש מכך. ואצל הרחוקים, זה מקרבם יותר מאשר מרחקם, אולם גם מרחקם. כי 

 .כולו תערובת, גם ריחוק וגם קירוב

 

 בץ שאלות ותשובות ווכן מק לקבלת העלון השבועי בדוא"ל, 
  יש לשלוח בקשה לכתובת: לפי סדר הפרשיות, 

info@bilvavi.net 

 והשו"ת דרך הפקס,  [לקבלת העלון השבועי 
 למספר הפקס] יש לשלוח בקשה 

03-548-0529 

 

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

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

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

 

 מופיעים ב"קול הלשון" שיעורי מורינו הרב שליט"א 
 073.295.1245ישראל 

USA 718.521.5231 
 



בלבבי משכן אבנה – סט ה’ כרכים• 

בלבבי משכן אבנה – א-ב• 

דע את ביתך• 

דע את גאולתך• 

דע את דמיונך• 

דע את הרגשותיך• 

דע את הויתך• 

דע את ילדיך• 

דע את מידותיך-יסוד העפר• 

דע את מחשבותיך• 

דע את מנוחתך• 

דע את נפשך• 

דע את נשמתך• 

דע את עצמך• 

התבודדות• 

הכרה עצמית והעצמת הנפש• 

 ספר בעל שם טוב עם פירוש• 
בלבבי משכן אבנה

ספר להב אש• 

נפש החיים – שער ד’• 

ספר מסילת ישרים – 3 כרכים• 

מועדי השנה – ב’ כרכים• 

ספר עולם ברור• 

פרקי יסוד• 

שאל לבי )שו”ת תשע”ח-ט(• 

תיקון כח הריכוז• 

תיקון כח התאווה• 

• Bilvavi on the Holy Days

• Bilvavi Parsha Bereishis-Shemos

• Bilvavi Parsha Vayikra-Devarim

• Bilvavi on the Path

• Building a Sanctuary in the Heart 
1-2

• Gateways To Hashem For Today’s 

Jewish Woman

• Getting to Know Your Feelings

• Getting to Know Your Home

• Getting to Love Your People

• Getting to Know Your Redemption

• Getting to Know Your Self

• Getting to Know Your Soul

ָאַזל
ספר קל”ח פתחי חכמה פתחים א-ד• 

ספר קל”ח פתחי חכמה פתחים ה-יז• 

ספר פתחי שערים נתיב הצמצום• 

ספר פתחי שערים נתיב עיגולים ויושר• 

אח"פ •  אורות  נתיב  שערים  פתחי  ספר 
דא"ק

ספר הקדמות רחובות הנהר חלק א• 

ספר עץ חיים שערים א-ג• 

על התורה – פרשיות תשס”ו• 

תורת הרמז – פרשיות חומש• 

ספר דרך ה’ עם פירוש• 

בלבבי משכן אבנה – ח"א אידיש• 

• Un Santuario en mi Corazon
• В сердце моем Святилище 

воздвигну
• J’edifierai un Sanctuaire dans mon 

Coeur

ספרי הרב המחבר שנדפסו עד כה

הפצה אברומוביץ 03.578.2270 משלוח ברחבי העולם


