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  ועכשיו כאן ומגוג גוג מלחמת
 .א”לכבוד הרב שליט

 ?האם יכול להיות שאנו עכשיו במלחמת גוג ומגוג? מיהו היום גוג ומגוגא. 
 ?האם זה יקרה בקרוב –ב. יש אומרים שנבלה ארבעים שנה במדבר 

 :תשובה

 .א. יש גוג ומגוג פנימי וחיצוני

 .כלומר, כל כח נלחם בכל כח, ללא יוצא מן הכלל”. הכל בכל“פנימי, זוהי מלחמת 

נלחם בו. כי מתגלה בכל כח היחודיות שבו מכח אור היחידה המאיר בעולם. כל כח סותר לרעהו, ולכך 
וכאשר מתגלה בעומק הנעלם היחודיות, הרי שכל דבר שונה מרעהו וסותר לרעהו. ולכך הכל נלחם 

 .בכל

תרבות  –ענפים, עשו וישמעאל, אדום ’ בחיצוניות. יש את השורש, סוד האחד, ישראל. וממנו יוצאים ב
תרבות העולם המוסלמי. אולם מתגלה שורשם שהוא עמלק, ובהרחבה יותר הערב  –אל המערב. ישמע

רב, ואזי נעשה תערובת של אדום וישמעאל. ולכך אנו רואים ערבים נוצרים. ולהיפך חלק מן המוסלמים 
ב כנגד אירן. כי האיסלם נחלק בכללות לשיעים וסונים, ”כמדינות ערב הסעודיות ועוד מצורפים עם ארה

מלשון תערובת. וכן המוסלמים נקראים ” המערבי“קו מצורף למערב. ודרך אדום נקרא העולם וחל
 .לשון תערובת”, ערבים“

ש בלעם, ”ב. ההגדרה הפנימית, שנחזור למהלך שמהותו שווה ללכתם של בני ישראל במדבר. והוא כמ
 .וזהו המהלך עתה שכל אחד שוכן לבדו”. הן עם לבדד ישכון“

 חוש של קרבת ה' ע"י כח המדמה
 .א”שלום לרב שליט

 .ראשית ברצוני להכיר טובה בלי סוף על הספרים והשיעורים של הרב
קדמה לשאלתי. אני אומן, יש לי יכולת דמיון מאוד חיה. במקביל הייתי זוכה קצת הקדמה על עצמי כה

, והוא הדגיש, והטביע עליי דרך הגיונית  ל”שגדלתי בבית הכנסת של הגאון הרב אביגדור הכהן מילר זצ
מאוד לראות את הבורא עולם דרך נפלאות הבורא. הוא דיבר הרבה על שער הבחינה בספר חובות 

אני מוצא את עצמי בעבודתי הרוחנית מנסה לאזן בין שני העולמות הללו: הדמיון  הלבבות. לפיכך
 .והמציאות

עכשיו לשאלתי. לפעמים כשנשמתי חשה כמיהה, אני אוהב לשבת, לשים מוזיקה רגועה בלי מילים, ואני 
עצמי  עוצם את עיניי, ומדמיין שאני נמצא במקום של רוגע מוקף נפלאות הבורא. אני יכול לדמיין את

ביער, או על הר. לפעמים אני מדמיין ציפורים, או פרפרים. המחשבות האלו מביאות לי תחושה של 
מודעות וקרבה להקדוש ברוך הוא. אז למרות שהמוח שלי רואה מקום שאני לא ממש נמצא בו, זה עדיין 
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כללי, האם זו מביא לי רגש של רוחניות. אינני יכול להסביר כל פרט ופרט בתהליך הזה, אך באופן 
 עבודה הנכונה? 

האם זה בסדר בשבילי לחפש השראה וקרבת ה' במוחי, ולהרגיש אותה בליבי? או מכיוון שאני לא ממש 
 ?נמצא בסביבה הרגועה, אני מתעסק רק בתחושת שקר של קרבה להשם יתברך

 .תודה רבה לך

 :תשובה

ית. אולם נצרך לאזן את כח המדמה אמית’ ז לחוש קרבת ה”זה נכון ואפשרי עי’ כחלק ממהלך קרבת ה
 .עם כח של מוחין, לפחות שקולים לכח המדמה. זולת כך הנפש נוטה לדמיון, ולהרגשה בלתי מאוזנת

 .חלקים’ ב -בנין המוחין יש בו בכללות לענינך 

 .א. כלשונך, דרך הגיונית מאוד לראות את הבורא עולם דרך נפלאות הבורא

 .ה”ל תורה. שהיא נקראת כלי אומנותו של הקבק בעיון בעומקה ש”ב. עסק התוה

 .מצד היותך אומן, יש לך מעוף מחשבתי, ודמיוני, ורגש פעיל וחי

 .ל”ונצרך לאזן אותו עם מוחין כנ

 קרבת ה' חושית באמונה ודבקות ללא תורה ודקדוק המצוות
 ,א”לכבוד הרב, שליט

א. בעבר שאלתי את הרב, כי מאחר שתכלית כל המצוות ולימוד התורה הוא להביא לאמונה ודביקות 
המצוות הוא חלק המעשה, וחלק הלב  בבורא עולם, מהו הטעם שכמעט כל המעכב בקיום בחוש

 כמעט שאינו מעכב, ולכאורה היה צריך להיות ההיפך. ועוד שאלתי, מה משנה בקרבת האדם והמחשבה
שחרות  ע בחוש, אם חסר קצת דקדוק במצוות, כגון שחיסר אות אחת מהמגילה, או חיסר קצת”לבו

המעשה, ועל גביו נבנה  – מרצועות התפילין. והשיב לי הרב, א. שנמשל לבנין רב קומות, קומה ראשונה
ב ”כ בעוה”העיקר במעשה, משא ב. העולם שבו אנו נמצאים הוא עולם המעשה, ולכן כאן’, הרגשה וכו

 .ע”וג

ג נבנה ”נה ועלהסביר לי יותר. מה שכתב שהמעשה קומה ראשו ובעניי ממש לא הבנתי, ואבקש מהרב
לכאורה שפיר ’? איני מבין, למה צריך קומה ראשונה של מעשה עם הדקדוקים וכו זה גופא’, הרגשה וכו

אנשים  פ בלי הדקדוקים. ואכן רואים שיש”לבנות הלב באמונה ודביקות בלי כל המעשים, ועכ אפשר
שמדקדקים  ש הרבהי -בלי דקדוק המצוות, ולהיפך ’ שיש להם לכאורה איזשהו דרגה של קירבת ה

א וימצא אמונה ”משכן אבנה ח ע. יעבוד אדם בדרך המתבארת בבלבבי”המון, ואין להם שום שייכות לבו
 והדקדוקים?  אך איך נכנס לזה כל מעשי המצוות’, וקירבת ה

כ ”במעשה, לא הבנתי, דא ומה שכתב עוד שהעולם שבו אנו נמצאים הוא עולם המעשה ולכן כאן העיקר
המעשים, וההרגשה היא דבר צדדי,  אלא המרכז הוא’, מרכז החיים הרגשת קירבת הנמצא שאין 
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ז! ”פה בעוה’ והתכלית הוא הרגשת קרבת ה צועק שהעיקר’ א וב”וכמדומה שהבלבבי משכן אבנה ח
 כ לכאורה ההכנה צריכה”י, וא”ל, וכמו שכתב המס”ב כמו שאמרו חז”לעוה ז הוא הכנה”ועוד, הרי עוה

העולמות הוא דבר אחר? אנא האר עיני, אני ’ ב, ואיך יכול להיות שהעיקר בב”יה בעוהלהיות כפי שיה
 .מאד רוצה להבין

ל ששקול ככל המצוות, דוקא ”ע, כמו שאמרו חז”לבו איך זה שלימוד התורה שהוא המקרב הכי גדול ב. 
הלימוד  ח והחסידים שבאמצע”דעת מיראתו, עד שכתב הנפה והסחת’ בה יש את הסכנה של שכחת ה

ש, אתמהה, לכאורה להיפך היה צריך להיות, שבלימוד התורה יהיה ”היר יש להפסיק כדי להחיות את
 ש ואמונה?! ”גדול ליר החיזוק הכי

ת, ”מרגיש על ידה שום קירבה להשי והאמת אגיד, שקצת נחלשה אצלי התשוקה להלימוד, שהרי איני
[רק בהפסקות באמצע הלימוד] לפי שאני צריך הלימוד  ע כל זמן”איני יכול לחשוב על הבו’ ואפי

י הלימוד, ”ג לדביקות ע”לי התנאים שנתבארו בבלבבי משכן אבנה ח להתרכז על לימודי. הלא ודאי שאין
כמו שהובא שם  י לימודי, והלא אני ממשיך קלקול לעולם”ע ע”גם שלא בחוש איני דבוק בבו כ”א

 .ל על הלומד שלא לשמה”מהרמח

 בעיקר החייםמהמבקש בהירות 

 :תשובה 

 .ה לא רק בשמים, בעליונים, אלא בכל המדרגות כולם”א. תכלית הבריאה לגלות את הקב

שבו שורה האור של גילוי ” כלי“ה אף בעולם המעשה. עולם המעשה הוא ”ומצד כך יש לגלות את הקב
לאופן פרטי נוסף ” כלי”לאופן נוסף של גילוי. וכל פרט במצוות, הוא פרט ב” כלי“ה. וכן מצוה הוא ”הקב

 .במעשה’ של גילוי. ולכך חשוב עד למאוד לדקדק בפרטים, כי לולי כך נחסר פרט בגילוי ה

ואין בו דקדוק גמור במעשה, דומה הוא לאדם שיש לו ידיעה כללית בסוגיא ללא ’ אדם שיש לו קרבת ה
 .הן בתורה והן בעבודה ידיעת פרטיה בדקדוק. אולם יש לידע שישנם נשמות שזהו שורשם וזהו חלקם.

לבנות כלים, והם קיום המצוות. כי לולי כלי אין מקום לאור לחול, והוא כמגדל  תחלה ז העיקר”בעוה
’ הפורח באויר. ולכך עיקר החיוב תחלה הוא קיום הדין. אולם לא זה התכלית, אלא התכלית קרבת ה

 .וגילוי קרבה זו בכלים, במצוות

ב מגלים את ”ה בתוך הכלים החומריים. ובעוה”ז מגלים את הקב”ם בעוהב. אול”ז הוא הכנה לעוה”העוה
 .ה בהפשטה של כלים אלו ובתוך כלים רוחניים”הקב

ב גילוי ”ז גילוי בתוך כלי חומרי, ובעוה”ה בתוך הכלים. הצד השונה, בעוה”הצד השווה שבהם, גילוי הקב
 .כלים ה בתוך”ב גילוי הקב”ז מכין לעוה”בתוך כלי רוחני. ולכך עוה

 .מהות הכלים הרוחניים נצרך לבאר בנפרד

 –נשמה, גשמי  –רוחני וגשמי. בעולם התחתון הם נפרדים. רוחני ”, דבר והיפוכו“ב. כל מהות הבריאה 
 .גוף
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 .אולם בעולם העליון ההפכים כלולים בבת אחת

והיפוכו הסתרה. ובשורש ההפכים כלולים זה בזה. ולכך התורה ה, ”והנה תכלית כל הבריאה, גילוי הקב
 .שהיא שורש הכל, מחד היא שורש כח הגילוי, ומאידך שורש כח ההסתר

ו הסתרו. ושורש הדבר מתחיל בתורה ”ה או ח”ובזה הושרש שורש לבחירה. כי הבחירה שורש, גילוי הקב
 .עצמה

ב. להכיר ’. את אהבתו וכדו’, רגיש את מציאות הלה –יש בה ב' חלקים שורשיים. א. הרגשה ’ קרבת ה
ה. וחלק מהכרה זו, זו הכרת רצונו וחכמתו, והם מתגלים בתורה הקדושה. וזו חלק מן הקרבה ”את הקב

 .שהאדם משיג בעסקו בתורה

כפי הנראה לעת עתה הינך מחפש יותר הרגשה של קרבה, ולא הכרה של קרבה. ודבר זה נצרך שינוי. 
 ה לעסק התורה כראוי באופן של קרבת ה'.”אותך בע שינוי זה יקרב

 לימוד תלמוד ירושלמי למי שלא סיים את הבבלי
 .א”שלום רב שליט

 ?האם עלי ללמוד תלמוד ירושלמי

אני בשום אופן לא מומחה בתלמוד בבלי, וגם לא סיימתי את בבלי אפילו פעם אחת. אך משום מה 
נשמתי חפצה ללמוד תלמוד ירושלמי. האם עלי לרדוף אחרי הירושלמי למרות שיש לי הרבה עבודה 

 ?לעשות בבבלי

כך בשום אופן, אני רק תוהה אם עלי להוסיף את יש לי סדר יומי בבבלי ואני לא מתכוון לוותר על 
 .ירושלמי לסדר היומי שלי

 .תודה רבה לך

 :תשובה

 .חדשים, ואזי מתוך תקופה זו לברר את עומק החיבור עתה’ אם זה אפשרי ראוי לנסות לתקופה של ג
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 וכן מקובץ שאלות ותשובות  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 
 

  



הפצת ספרי קודש
 רח. דוד 2, 

ירושלים 02.623.0294

ספרי מאה שערים
רח. מאה שערים 15, 
ירושלים 02.502.2567

ספרי אברומוביץ
 רח. קוטלר 5, 

בני ברק 03.579.3829

ניתן להשיג גם בסניפי ספרי אור החיים

שיעורים  של  ליקוט  הוא  ברור  עולם  ספר 
אחת  נקודה  ומבררים   המקיפים 
הלבבות.  וחובות  דעות   בהלכות 
שיעורים שנמסרו  מופיעים  בחלקו האחרון 
לאור תקופתנו, וכן שיחה נוגעת לתקופתנו 
מאת הגה”צ רבי שמשון דוד פינקוס זצ”ל, 
עמודים   392 לראשונה.   לאור   היוצאת 

הפצה אברומוביץ  03.578.2270 משלוח ברחבי העולם

ד’  שער  החיים  נפש  ספר  של  מטרתו 
הוא,  אבנה  משכן  בלבבי  פירוש  עם 
התורה  של  ומהותה  עניינה  מהו  לברר 
ה’אדם’  של  חיבורו  יחס  ואת  הקדושה, 
מדרגותיה.  בכל  הקדושה,   לתורה 

562 עמודים

בלבבי משכן אבנה
AVAILABLE IN THE USA FROM SHIRA DISTRIBUTORS 718.871.8652


