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 תשובה שלמה ובירורים בשידוכים
 :שאלה

 .א”לכבוד הרב שליט

], והאמת שדברי הרב זעזעו את השואל, 14498א. קיבלנו את תשובת הרב בענין תשובה אמיתית באלול [
ודוקא דברים אלו הביאו אותו ”, תשובה חלקית ומכלל רשע עדיין לא יצא“שבתוך הדברים נכתב שזו 

והתבוננו מהיכן זה נובע, ”, רשע“לדבריו, כי אינו יכול לסבול את התואר לקבל קבלה חזקה יותר, כך 
ש נקל בעיניו, אך כשנוגע לתדמית שלו בעיני עצמו יש יותר כח ”האם זו אנוכיות, שלהכעיס את הבורא ית
באחד שתבע אשה לדבר עבירה, אמרה לו ריקא יש לך ’ לפרוש? האם זה דומה לאותו מעשה בגמ

טובל בהן מיד פירש, שהעברה נקל בעיניו אבל לא יכול לסבול הטומאה הנמשכת ארבעים סאה שאתה 
 ?ממנה

ב. ובענין אחר, הנה בעבר נשאלה השאלה בבית מדרשינו על מועד נישואי הבנים והבנות, והרב השיב לנו 
ד, כעת הגיע המועד, והשאלה שעלתה היא מה צריך לברר בשידוכים, על איזה נקודות ”באריכות בטוטו

עמוד, וכמה חברים/ חברות/ רבנים/ מורות/ צריך לשאול? אם הרב יוכל לכוון אותנו הן לגבי בירור על ל
בחור, והן על בחורה, כי מי מאיתנו שקצת נכנס לזה מוצא עצמו מבולבל, אחד תם, ואחד שאינו יודע 

הטובים,  לשאול, גם כי הנתונים הנמסרים הם כלליים, וגם שהנשאלים מדגישים תמיד את הדברים
ומסיחים את דעת השואל מדברים שיכולים לגרע. בקיצור, איזה שאלות צריך לשאול, והאם להסתפק 

ר ”ה, ויה”בדברים כלליים או גם לרדת לפרטים, וכמה אנשים צריך לשאול. על הכל יורינו רבינו ושכמ
ר ”תודה רבה לכתשנזכה לתשובה שלמה, כתיבה וחתימה טובה, ובשורות טובות, בתוך כל כלל ישראל. 

 .על כל התשובות שמחכימות אותנו מאוד, ומרוממות את מבקשי האמת

 :תשובה
 א. זהו פן אחד לדברים!

ב. בעיקר על טוב לב וגמישות נפשית, בהקבלה לרמה רוחנית התואמת לשני הצדדים. בכל מקרה לגופו 
 יש לברר שיתאים באופן סביר לצד השני, וכל מקרה לגופו.

 כל שאין מתעורר חששות סגי בב' רבנים, וב' חברים קרובים. רמת הבירורים,

 רצוי לברר מהי הנקודה הטובה ביותר שבו ומהי החולשה שלו, בעיקר.

 הדרכה לאברך
 :שאלה

 מורי ורבי!
עצם תשובת הרב, הפירוט הרב של הדברים, הבהירות … מאוד התרגשתי לקרוא את דברי הרב אליי

ורי הדברים הנכתבים עומדת דעת תורה זכה וצלולה, ריגשה אותי המיוחדת, ומעל הכל, ההכרה שמאח
וכפי ’, ר שיזכה לשפע, שמחה, אושר וקירבה לה”בגדר ברכת הדיוט אני מברך את מו… שעות ארוכות

 .כתיבה וחתימה טובה, אמן… חפץ ליבו הטהור
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 .ברשות מורי ורבי, מאיר דרכי ונתיבתי, שאלת המשך נכבדה אודות בחירת כולל
תב האחרון הרב הפליא לבאר, וכדרכו בקודש, את סוגיית בחירת הכולל (מדדים לכולל ראוי, קבלה במכ

 טובה בעת כניסה לכולל, וסוגיית הצהריים והילדים). 

דרכי לאן. מה בדיוק עושים עם אותם בירורים  –כעת, רגע לפני כניסתי לכולל חדש אני עומד ותוהה 
לימודי מעתה. לפני שאמשיך, אציין כאן נקודה חשובה: אינני רוצה חיים נפשיים, ואיך אמורה להיות צורת 

רוצה ’ קלים. למרות שהייתי מעדיף תשובה מהפכנית, אבל אני עוד יותר רוצה את הדרך הישרה שבה ה
 .שאלך

אוסיף עוד, שלצד כל הדיבור שלי בגנות החיבור שלי ללימוד הרגיל, מכל מקום אם הרב יורה לי 
ימוד הרגיל, הרי שאכנס לשם בעוז ותעצומות, בניסיון חוזר לשוב אל הלימוד, ככה להמשיך את הל

שעדיין לא הגעתי לנקודת שבירה מהלימוד. מאין העוז ומהיכן התעצומות? אין לי תשובה ברורה, וזה די 
 .מוזר לאור מה שדיברתי מקודם. אולי אהבת נעורים ללימוד הרגיל עדיין מותירה בי את רישומה

כך, חבר שלי טען בפניי, ובדרך שמא, שבגלל ששהיתי בכולל שלא התחברתי אליו, לכן איבדתי מלבד 
(שיותר ’ ובקיאות סדר ב’ א’ את החיבור שלי ללימוד. הוא צופה שכאשר אכנס לכולל החדש בו עיון סדר

 .מתאים לי ביחס לכולל העיוני), אני אחוש עם הזמן את החיבור שלי ללימוד

איך באופן עקרוני אמורה להיות צורת לימודי מכאן ואילך: א. עיקרו נפש ומיעוטו  כ השאלות:”אלו א
לימוד. ב. עיקרו לימוד ומיעוטו נפש. ג. זמן שווה לשניהם. ד. תקופה מוגבלת לנפש, ולאחריה איזון. או כל 

 .ר”תשובה אחרת שנראית נכון בעיני מו
צריך להקדיש ללימוד הרגיל. כלומר, איך  ר באותם זמנים שאהיה”שאלה נוספת: מהי המלצתו של מו

לחלק את הזמן בין עיון לבקיאות? איזה סוג עיון יותר מתאים לי? איזה סוג בקיאות יותר נכון כלפי? והאם 
ל, ומתוך חכמת ”י מה שיוצא מתוך הבירורים הנ”יש חלק בתורה עצמה שנכון לנפשי להתחבר אליו (עפ

 ר)? ”מו

ת ההסתכלות הנכונה כלפי נטייתי החזקה ללימודי נפש, כמו גם כלפי כמו כן, כיצד אמורה להיראו
הגדרתי שזהו תכלית חיי לשנים הקרובות, האם תביעתי הנפשית רבת השנים ללמוד נושאי נפש מלמד 

 ?שלשם כך נשלחתי לעולם, ולאן בעצם עליי לכוון את אותו כח’ חובתי בעולמי‘על חלק מאותו 
בפועל, הדברים קצת יותר סבוכים. כי אם נניח הרב יורה על … עיקרוןכל השאלה כאן היא רק ברמת ה

אשר סכום המלגה שם נמוך (אלף שקל פחות ’, ליבו חפץ‘מהפך בחיי, אצטרך לנדוד לכולל של 
מהכוללים האחרים), ויהיה צורך מצדי לכאורה ללמד נערים בערב, דבר שעד היום לא עשתי, וגם איני 

לא תמיד גבוהה (רוחנית ולימודית), דבר שיש לקחת בחשבון. בקיצור, עוד מעוניין. גם רמת האברכים 
ר שעמו ”ועוד פרטים מבלבלים שמכניסים אותי לספיקות ותהיות אינספור. חסד השם עליי שיש את מו

 …עצה ותושיה

אני מסיים מתוך צריבה כפולה של בושה עמוקה. גם על עוצמת התדירות של השאלות, וגם על שאלות 
 ר בעניין? ”אנא, מהי דעתו של מו… שלא נגמרות המשנה

ב. איה הדרך הראויה בכתיבת מכתבים, והאם למעשה עלי להמעיט בפרטים, לחסוך בשאלות משנה, 
 ?ויותר להתרכז בכללים ובנקודות העיקריות

 מלב ירא ואוהב. תודה עמוקה
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 :תשובה
ה. להמשיך מחוץ לסדרים את בדיקת לבו בקיאות. עיון להלכ’ עיון, ב’ עיקר לימוד ומיעוטו נפש. סדר א

שזו הדרך לבנות צורת חיים מאירה “חפץ. עיקר הקושי כלשונך שאף לימוד הנפש נובע מתפיסה 
וזה מה ’, אולם נצרך חיבור עצמי בעצם, ולא רק לשם תכלית. זה מה שנחסר בלימוד הגמ”. ומאושרת

 !שנחסר אף בלימוד הנפש. וזה עיקר המעכב בעלייתך
 .ר אולם לשמור על הבהירותיש לקצ

 האם יש מניעה להתחסן לצורך לימודים
 :שאלה

 !ו שלום רב”לכבוד הרב הי
 .כפי שכבר ידוע המצב קשה מאוד והמטרה כרגע בעיקר היא הילדים

(בדיקות ’ הנחיות’ש שיודעים את האמת ואת הסכנה, מתלבטים באם לפעול על פי ה”לצערנו, גם אנ
 .שהילדים יהיו במסגרת ולא תהיה סיבה לרשויות לטעון לאי קיום חינוך חובהבשביל …) קבועות, זריקות

גם אנחנו חוששים, אך לנו צעד נואש זה נראה מוטעה מיסודו, מכיוון שברור שהזריקות מסוכנות וגם 
 .הבדיקות הוכחו כפוגעות

הפרדה, מה גם שהבריאות הנפשית של הילדים נתונה לשגעונות הממסד בתוך המסגרת (אפליה, 
 מסיכות, בידודים וסנקציות).

 ?איך כבודו רואה את הדברים ומה לומר לחברים שחושבים לפעול כך מתוך לחץ

 :תשובה

אין סיכון גבוה בלקיחתו שיאסור ”. נידון בהשתדלות“כל הנידון מתחילה האם להתחסן אם לאו, זהו 
 .שימוש בו. בכל תרופה וחיסון יש סיכון

הסיכון העתידי, זה מקטין את הצורך להשתמש בו לצורך השתדלות. ותלוי אלא שכאשר לא ברור רמת 
 .בהכרעת חכמי הדור לטובת הדור

 .אין שום מניעה’, אם יש צורך להשתמש בו לצורך לימודים וכדו

 קשר בין איש לאשה
 :שאלה

 א.”לכבוד הרב שליט

 .ד הולכים בדרך תורה”יש זוג מבוגר שבנו בית, חיתנו ילדים, וכולם בס

 .יסודו עפר –יסודה אש, ובעל  –אישה 

 .אישה מאוד אוהבת את הספרים של הרב ולבעל אין שום טעם בעבודה פנימית

 .יש שלום בין בני זוג, אבל אין קשר פנימי כי לכל אחד יש חיים פנימיים שלו

 :אישה יכולה לבחור אחת משתי דרכים של אורך החיים



 גתשפ" ראש השנהשו"ת  ד
 
 

הכל מה שהיא חייבת כדי שהבית יתפקד כראוי, לחייך לבעלה א. לעבוד על העולם הפנימי שלה, לעשות 
 .ולא לדרוש בחכמה ועדינות ממנו לבנות ביחד את העולם הפנימי המשותף

ב. כן לנסות לבנות את העולם הפנימי המשותף, לבקש יותר יחס ורגש כלפיה, לשנות את הבית לבית 
 יסתה לעשות את זה ולא הצליחה).שיש שם יותר אהבה וחום (וברור שבמשך עשרות השנים היא נ

 .’או את הדרך ב’ השאלה: מהי הדרך של תורה: לבחור את הדרך א

 ?איך לעשות את זה’, ואם התשובה היא לבחור את הדרך ב

 .דורש ממנה’ האישה תעשה בשמחה כל דרך, אם היא תדע שזה מה שה

 .ותנים אור לחייםתודה רבה לרב על התשובות על השאלות ששלחתי קודם. התשובות האלה נ

 בכבוד רב

 :תשובה
 דרך א'.

 העיסוק הראוי בתקופה זו
 :שאלה

 הרב, שלום.

עד שנראה ’ למה יש לנו (אף אצלנו החרדים) הרבה שנוהגים כמעט בלא דעת לענין קורונה והחיסון וכו
וזר אצל כמה מהם שזה כמעט בגדר חולי נפש? זה כאילו הם גרים בעולם הדמיון ממש. מה שעוד יותר מ

כ נגד גדולי הדור בענין הצבא. חושך ”הוא שהרבה מאנשים אלו הם אותם אנשים שלחמו באופן בזוי כ
 ?ממש. מה עלינו לעשות

 ,בכבוד

 :תשובה
 !עדיף שתעסקו בעולם הפנימי שלכם במקום לחשוב על הבעיות של אחרים

 חרדות למי שגדלה עם ניצולי שואה
 :שאלה
 ,שלום

ניצולי שואה. יש לי פחדים נוראים מהשואה ומהמוות. יש לי זיכרונות חיים אני גדלתי עם סבא וסבתא 
וחלומות על השואה. יש לי כל מיני מחשבות מפחידות אילו דברים איומים יכולים לקרות בכל רגע. אני 

 .נכנסת למצב של פאניקה מהר מאוד
הרפות מהחיים. כיצד אוכל להביא ול’ א. אני רוצה שיהיה לי יותר ביטחון. אני רוצה להרגיש יותר אמון בה

 ?את האמון הזה לליבי? איך אני יכול להפחית את הבהלה
 ?ב. מה אני יכולה לעשות בנוגע לזיכרונות ולחלומות? לפעמים אני חושבת שאני גילגול
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ה רוצה שאני אסבול וחיה חיי מצמצומדיגה, אני מתקשה לטפל בעצמי ”ג. יש לי אמונה/תחושה שהקב
ני אוכל מעט מאוד) ולישון (אני מתקשה לישון). איך יכולתי להגיע למקום של אמונה שהשם כמו לאכול (א

 .רוצה שאחיה טוב? אני מרגישה שאין לי אישור לחיות
 !תודה רבה ושנה טוב ומתוקה

 :תשובה
 .יותר נכון לפנות לליווי מקצועי

 בטחון והשתדלות בפרנסה
 :שאלה

 ,שלום רב
 ,נושא השתדלות בפרנסה אני מחפשת חומרים של הרב על

 .כלים מעשיים וגם השקפתיים
 אשמח לקבל הפניה למאמרים ושיעורים של הרב בנושא.

 תודה מראש.

 :תשובה
 דע את ביטחטנך תלמוד הסדרה -א
 .פרק ד, אות ז’, וכן מאמר יז. וחלק ו’. ענף ד’, פרק ג -’חלק ג –תלמוד ספר בלבבי משכו אבנה -ב
 ’ת פרָנָסה”בלבבי שו ת מהארכיון”מהמערכת את שואפשר לבקשה  -ג

 עלייה רוחנית
 :שאלה

לאחר קבלת תשובת הרב והפנמת ההערה על רעננה, זה הוביל אותי לשאלה עמוקה יותר. בשלב זה אני 
שוכר ולא קניתי כאן נכס המאפשר לי חופש לעבור בקלות לעיר אחרת, כך שאם לרב הייתה עיר 

 . פחתי הייתי מאוד פתוח לשמוע הצעותספציפית המומלצת לי ולמש
 כתיבה וחתימה טובה.

 :תשובה
 .רוחנית, מלבד העלייה המעשית לארץ ישראל” עלייה”עליכם לחפש רב איש אמת שילווה אתכם ב

 התקפי חרדה ולחצים
 :שאלה

ממה זה ואיך יוצאים מזה תודה  שלום לכם יש לי בבקשה שאלה מה הרב אומר על התקפי חרדה ולחצים
 אשמח שתשלחו לי את העלון.  רבה.

https://bilvavi.net/files/%D7%91%D7%9C%D7%91%D7%91%D7%99.%D7%93%D7%A2.%D7%90%D7%AA.%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%9A.pdf
https://bilvavi.net/files/%D7%91%D7%9C%D7%91%D7%91%D7%99.%D7%93%D7%A2.%D7%90%D7%AA.%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%9A.pdf
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 :תשובה
 .זה אינו ענין לשאלה קצרה ותשובה מעין כך, נצרך טיפול אישי וליווי מקצועי צמוד

 טבעונות
 :שאלה

 עדיף לא, -שלום כבוד הרב, מה דעת הרב לגבי טבעונות (שלא אוכלים כלל מוצרים מן החי)
 ?מה ההשלכות של אדם טבעוני / לא טבעוני על הנפש

 !תודה

 :תשובה
ב) שעם הארץ אסור לאכול בשר. וזהו המקור התורני לכך. ומי שאינו ראוי ”אמרו בגמרא (פסחים, מט, ע

 .ואוכל מתגשם מכך וגופו נעשה כבד, וזרימת דמו אינה זורמת כראוי

 מדיטציה
 :שאלה

 ,שלום להרב
 !! תודה להרב שנתן לנו את היכולת לשאול את שאלות להרב

 .ת לרב בנושא מדיטציהיש לי כמה שאלו

א) במדיטציה נלמד שבתוך אדם יש מקומות בגוף עם אנרגיה נסתרת (למשל באמצע המצח שלו), ואם 
 ?אדם מתמקד בהם הוא יכול להוציא את האנרגיה הזו. מהי השקפת התורה בנוהג שכזה

מה הם  ב) כאשר לומדים לעשות מדיטציה כמו שצריך אפשר לקבל מחשבות של אנשים אחרים ולדעת
 ?חושבים. אם לאדם השני לא אכפת שמישהו אחר יודע את מחשבותיו, האם מותר לברר מה הוא חושב

 ?ג) אם אדם ניגש לאנרגיה בתוך גופו, האם מותר לשלוח אנרגיה זו לאדם אחר על מנת לרפא אותו

לעזוב את  ד) גיליתי יכולת לעזוב את הגוף שלי. כשאני מתמקד בחלל באמצע המצח שלי ויש לי רצון
הגוף שלי אני מרגיש שכל הגוף שלי מתחיל לרטוט, ואז אני רואה אור בהיר מאוד ואני מרגיש את עצמי 

 ?עף בחלל הזה. האם זה מה שהספרים מכנים עליית הנשמה? האם זה מותר

 ?האם הרב יכול לתת גם מקורות”? העין השלישית“ה) מהי מבט התורה על 
 .תודה רבה לרב מראש

 :תשובה
 .ה החדש, והוא שורש כל התיקונים”זה מקום אור התיקון, הנקרא אור שם מ א.

 .ב. רק לטובת חבירו, וברשותו המפורשת

 .ג. באופני קדושה, כן. אולם נצרך ידע רב כי פעמים רבות זה לא מהקדושה

 !ד. זה אינו עליית נשמה, אולם זה מותר
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ן שלא יצאו מתחילה, כי תחילה יצא רק שם ”ם בה. אין מושג עין שלישית כלשונו. אולם שורשו בחלקי ש
ן, וזהו שורש ”ס דב”והוציא עמו ט”, קו אמצע”ה החדש ב”כ יצא שם מ”ן בנקודה אחת בלבד, ואח”ב

ש לגבי תרומה, עין טובה, רעה, בינונית. ומתפשט עד הטבור, ”כמ”, עין בינונית“העין השלישית. ולדינא זה 
 .גוונים’ ת, טוב, בינוני, ורע. ובפרטות בעין עצמה יש ג”ילה. טבור, רש בריש מג”מלשון טובה ראייתה, כמ

 הכרת כוחות הנפש ורגשות
 :שאלה

כ, והחינוך שקיבלנו אז היה ”י עד אמצע העישור התש”א) נתגדלתי באמריקא בתקופת העישור של תש
ה שאחרים כיצד אתה מרגיש"? כל הדגש אז הי“שיש להיות רגיש לרגשות של אחרים וכל השפה היה 

כיצד אני מרגיש". מעולם לא זרמתי עם תנועה החדשה של נשי ליברליזם, וגם נפשי “צריכים לשים לב 
מחמת שביטוי בזה היה ביטוי של כעס שא' מההורים שלי ”, כיצד אני מרגיש“סולדת מכל המושג של 

מילוי הצרכים שלי השתמש איתי וזה גרם לי להרגיש רגש נתיחות ורגשי אשמה. אני מעדיף להשאר בלי 
” מה אתה חושב כיצד אני מרגיש מחמתך?“י הביטוי של ”ולא לגרום להזולת את אותו הרגשה שעברתי ע

ועכשיו אני סבתא, ואני רוצה להרגיש איך אני מרחם על ” למה אינך עושה מה אני רוצה?“והביטוי של 
שתמש בספר תורה שחסר בתורה, ושאסור לה” אות“היאך שאחרים מרגישים, והיאך שכל אחד הוא 

תלותי על איך שאני מרגיש. אני רואה איך ביטויים -בחיי האישי זה מתורגם להיות בלתי’. אות א’ אפי
כאלה יוצרת תולדות מסויימות מחמת החסרון של השומע, שהוא באמת עלובה וחוסר כבוד למי ששומע 

וצה להעלים עין מכך ולרכז רק על רצון להיות במרכז ואני ר” אני”ביטוי כזה. אמנם זה גם כן מכניס את ה
עושה את הכל, ולא לגרום הזולת להרגיש חסר בעצמו ולהרגיש אשמה. אני מכיר שזה יכול ’ ושרק ה’ ה

להיות תפיסה קיצונית מצידי. ועל כן אני שואל את הרב מהו התפיסה המאוזנת לזה, כיון שבדרך כלל 
בליבי את הרחמים לאור המוסתרת כיצד להתמודד עם אחרים אינם מבינים אותי ואז אני צריך למצוא 

י תפיסה זו ”ה שולח אותי את נסיונות אלה. ובאמת ע”כל הצמצומים, שיתכן מאד שזהו הסיבה שהקב
ה ואני ”לרצונו של הקב” מה אני מרגיש”מצאתי שינוי משמועתי. התפיסה הוא שאני מבטלת את רצוני ל

תוך אהבה ויראה ואמונה. אני עובדת על כך כל חיי לבנות נשאר מחובר לתורה עבודה חסד ומצוות, מ
מדרגה זו של תמימות, אמנם אני רואה זאת כניגוד על תנועת נשי ליברליזם ועוד תנועות של רוחות זרות 

כיצד אני מרגיש ולמה “כ, שנשים צריכים לעמוד על עמדם ולעמוד על רגשותיהן ”שהיו בעישור התש
אני ’ וזה היה העיקר במקום שהעיקר היה צריך להיות לעשות רצון ה?” אתה אינך רגיש להרגשות שלי

מוצאת איך העלמת עין מהרגשות של הזולת ולהמשיך לאהוב ורק לראות טוב בהזולת הוא תפיסה 
שמדבר הרבה יותר משמעות מכל ביטוי של חוזק ותוקף לשמור על כבודי ועל רגשות שלי שבעבר אני 

כאלה, שזה רק מוליד קלקולים ומריבות. השתיקה עדיף! אמנם עדיין יש  חושבת שצריכים לבטא בטויים
לי רצון להיות נאהב ולהיות מקובלת אצל אחרים ושאחרים יהיו רגישים לרגשות שלי, ולא להיות שחוק 

י אחרים. ומסיבה הזו אני שואלת, האם זה מאוזן, ”ולא להיות נשלט ע” תחרות”לאחרים ולא להתראות כ
 ?א אלו יהיו השלוחים ליתן אהבה לי”בנ יכריע אם’ וה

ה על זאת הרבה פעמים. והאם יש מקום לומר ”ב) יש לי בטחון בזה מחמת שעברתי זאת וגם הודה להקב
 שאני צריך לומר מישהו להזולת שאינו רגיש לי, היאך אני יכולה ללמוד איך לאומרו בנועם? 

ולפרוש מהשפעות הגויים ’ יצור קשר עם הג) האמונה שלי אומרת שאני צריך לשתוק ורק לאהוב, ל
י זה אני עושה תיקון להדור שלי ”האם ע”. כיצד דבר זה מרגיש אצלי“ומהדגש שנשי ליברליזם נותנת על 

 ?כ מצטער ומבולבל אצלי”ואני ירפא את החוויות שעברתי בילדותי שהיה כ
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 :תשובה
אין. ועבודת  –ונקרא בלשון רבותינו אני ביטול האני.  –הגדלת האני. וכח לשמה  –א. יש כח שלא לשמה 

האדם להכיר כוחות נפשו, מה שיעור האני ומה שיעור האין שבקרבו, ולאט לאט לעלות ולהקטין האני 
 .ולהגדיל האין

ב. מתוך חיבור פנימי ורגוע לאני, ומתוך הכרה בהירה שזו מדרגתי בחלק האני שבקרבי, ומתוך הכרה 
 .שלפי מדרגתי זהו רצון הבורא

 .ל. נטייה יתר על המידה שלא לפי מדרגת האדם, זהו אינו רצון הבורא”ג. נצרך איזון כנ

 מהות הפנימיות של נסיון האינטרנט
 :שאלה

 .א”א) האם האינטרנט הוא הקליפה שמנגדת על הרדל
 ?א וממשיך החומר של בני אדם איליו”ב) האם האינטרנט מסתרת הרדל

בעולם, ’ מהאינטרנט הוא סימן שאנו מכירים ואוהבים את גילוי הג) האם המסירות נפש שלנו לפרוש 
 ?מודעות לנו-במקום מילוי הרצונות בלתי’ לגלות רק אותו ית

 ?א”ד) האם המשיכה שלנו להאינטרנט בא מהרדל
ולרצות לגלותו, ולבקש ’ ה) האם זהו הסיבה שהאינטרנט הוא הנסיון האחרון, כדי שאנו יכול לאבחן בו ית

 ?ות נפשנו מהאחיזה של האינטרנט עלינו, כדי שאנו יכולים לעבדהוממנו לפד
האם אנו יכולים לחסום ”, גורם ותוצאה“י חשיבה של ”ו) כיון שלא שיין להבין המקור האמיתי של הנפש ע

י ”החלל ולהחליף הזיהוי שלנו לנפש אלוקית כדי לגשר על מה שהיה נסבך ונמשך אחר האינטרנט, ע
 ?ולא את רצוננו’ בהתורה, ושכל אחד מאיתנו נוצר רק לגלות רצונו ית” אות“תנו הוא מאי’ האמונה שכל א

מאיתנו הוא אות בתורה, כדי שאנו יכולים ’ י שכל א”ע” גורם ותוצאה“ז) האם יש להשתמש בחשיבה של 
 ?להעזר להיות רץ ושב, בנסיון האחרון הזו, האינטרנט

 :תשובה
 .א. כן

 .ב. כן

 .ג. כן

 .המתהפכת ד. מלהט החרב

 .ס שכולל הכל”ה. לגלות אמיתת אור א

 .ו. כן, אמונה חושית בהירה

 .ז. כן
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 עבודתנו באחרית הימים
 :שאלה

ט שערי קדושה כיון שעכשיו צריך שער הנון דקדושה לנצל ”ב) הרב אמר שלא מספיק היום רק עם מ
ט ”כ קשה לקנות מ”ואם כט שערי קדושה! ”משער הנון דטומאה. השאלה הוא, הלואי שהאדם יגיע אל מ

 .כ משער הנון דקדושה”ש שאנו רחוקים כ”כ כ”שערים של קדושה א
ג) למה הנקודה העליונה בתורת הקבלה נקראת אדם קדמון או צורת אדם? הלא העיקר הוא לבוא אל 

ס ולמעלה מצורת אדם, ואין התכלית לבוא לצורת האדם השלם, זה לכאורה רק הכלי והדרך לבוא ”אא
 .ס הפשוט”לית שהוא הויה השלימה שהוא האאאל התכ

כ ”א ואח”ס, ובשנה שעבר היה כניסה לרדל”ד) מה היה כוונת הרב לאחרונה שעכשיו יש את הארת קו א
 ?של הדברים” מפה”ק, האם אפשר להרב להרחיב ב”העולם תחזור לפה דא

זהו לשון של ”? אעשה למעני למעני“ה) מה היה כוונת הרב לאחרונה שעכשיו אנו נמצאים בתהליך של 
כ מה היה כוונת הרב שעכשיו אנו ”ו וא”מדת הרחמים אבל יש עדיין אפשרות של גאולה במדת הדין ח

א ”נמצאים בתהליך של למעני מעני אעשה? וביותר, מהו שורשי הדברים האלה? תודה מאד להרב שליט
 וכתיבה וחתימה טובה. 

 :תשובה
 .הגדול שבתוכו אנו נמצאיםא. נצרך דילוג בנפש, כי זהו הניסיון 

ק, וחלקיו. קבלה לשון מקבל, עוסקת ”ס, צמצום וקו, אלא בא”ב. הקבלה אינה עוסקת בעיקר באור א
ס הוא רזין דרזין שלמעלה מהקבלה, שלמעלה מן הסוד, והוא פנימיות ”ק. הדבקות בא”במקבל שהוא א

 .ק, קו”הסוד, פנימיות הקבלה, פנימיות א

ק. ”א, ובאלף השביעי נעלה לפה דא”פנימיות. בחיצוניות אנו נמצאים עתה בהארת רדלג. יש חיצוניות ויש 
ק מאיר הקו, וזהו ההארה הפנימית ”שערות. אולם בפנימיות א –אוזן. עשירי  –חוטם. תשיעי  –שמיני 

 .המאירה עתה, לישועתך קוינו כל היום

ן דקליפה. ”ו נגלה נו”ן, ובעיקר ח”הנוד. למעני כלומר לא לפי ערך מעשה הנבראים, כי הנבראים בשער 
 .ן דקדושה הוא למעלה מן הנבראים”לעומת כך נו

 בנושא מדיה
 :שאלה

א) בנושא מדיה. המומחים בטכנלוגיה כאן אומרים שהרבה עדיף לקנות ממוסדות מסוימים או מחנויות )
ישן שבא עם חיבור יהודיים מסויימים את המכשיר חכם על ידם שאינו יכול לחבר האינטרנט, מפלפון 

לאינטרנט מיד בקנייתו אלא שיכול להסיר החיבור אם לוקחו לארגון לשימוש בטכלנוגיה באופן כשירה 
להסיר החיבור לאינטרנט. אמנם מדברי הרב אני מקבל שלעולם המכשיר חכם הוא הרבה גרוע. ’ וכדו

 ?האם זה נכון? מה דעתו של הרב בזה
בכי באלול) הרב אמר שבשלמא הילדים הגדלים בהאי דור אינם כח ה 017ב) בדרשה על אלול (מספר 

מבינים הבעיא של כלי טכנלוגיה כיון שלא ראו דור שלא היה בו כלים אלו, אבל מה נאמר המבוגרים 
כ קנו כלים הללו ועל כן ”בהאי דור שיש להם כלים אלו, שראו דור קודם שלא היה בו כלים הללו ואעפ
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האי דור ואין לטעון טענות על הדור החדש אלא על המבוגרים של האי דור  הטענה הוא על המבוגרים של
שבחרו בכלים הללו ובחרו בחיים של הפקרות כזו. האם זה כולל אף מחשבים ומחשב נייד שאין בהם 

 ?חיבור לאינטרנט? או הדברים קאי רק על כלים טמאים
ת והן לצורך ראיית הקבצים ”כתיבת דת, הן לצורך ”ג) אם אדם יושב כל היום על המחשב שלו לצרוך ד

ת, ובזה הוא מאבד הרבה זמן והילדים שלו רואים אותו כל היון במחשב, האם זה סתם כאדם ”של ד
שאינו מאוזן ושקוע בלימודו יותר מדי, או שזה נכלל בסוגית התמכרות ומשיכה לטכנולוגיה, כיון 

ינטרנט אז אין זה התמכרות לטכנלוגיה אלא שהמחשב הוא דבר מושך בעצם, או שכיון שאין בו חיבור לא
 ?הוא סתם חוסר איזון

 :תשובה
 .א. אינני מומחה בענין

 .ב. כלים טמאים

ן הכללי, אלא ”ט. ולא הנו”ן של המ”ג. פעמים אינו מאוזן, ופעמים התמכרות, כי שורש המחשב, שער הנו
 .ט, מאין תמצא”ן פרטי של המ”נו

 זהירות בצער אישה
 :שאלה
 ,כבוד הרבשלום 

א. בעל שציער את אשתו, ולמחרת הוא בלי להתייחס אליה, הולך לכולל ולא מפייסה. יש לו שכר על 
 ?הלימוד

 ?ב. יש ברכה בכסף שמרוויח מהכולל באותו הזמן
ג. מה אני צריך לעשות אם ציערתי את אשתי? אני חייב לפייס לפני שאני הולך לכולל? אפילו אם אאחר 

 ?גיע בכלל באותו יוםויכול להיות שלא א
 תודה.

 :תשובה
 .א. יש לו שכר, אולם ערך תורתו נמוכה

 .ב. ברכה מועטת

 .ג. יש לנסות מאוד. נצרך שיקול דעת עדין בכל מקרה לגופו

 צער ואמונה
 :שאלה

 .שלום כבוד הרב
 ?אדם שאמונתו שלימה לא ירגיש צער כלל? ואם כך הוא הדבר, לא חל עליו לפום צערא אגרא
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 :תשובה
 .הוא במדרגת מתנת חינם, ומקבל מאוצר מתנת חינם

 התאמת יסודות של בני זוג
 :שאלה

יש התאמה ביניהם?  -שלום כבוד הרב, אישה שהיא יסוד עפר ואז אש, ואיש שהוא יסוד הרוח ואז מים
 .הם ההיפך הגמור אחד מהשני

 .תודה

 :תשובה
 .דע את ביתך-נצרך אהבת השונה, ונתבארה בהרחבה ב

 נהיגה לנשיםרשיון 
 :שאלה

שלום כבוד הרב הרב אמר להמעיט לנשים שימוש בנהיגה, למה? משום מה העניין של נהיגת נשים ברכב 
 ?הוא מפוקפק

 :תשובה
כי גורם ליציאה למקומות רחוקים ומבודדים, ופעמים מרבה יציאות. ובדקות, זהו קביעות בכח הנפש של 

 .ויוצאת ומתערבת גם גברים רביםיציאה, היפך כל כבודה בת מלך פנימה, 

 לימודי הוראה במכללות ובאקדמיה
 :שאלה

 , שלום לכבוד מורנו ורבינו
 . תודה על הענייה לשאלות לעם ישראל הצמא לשמוע דעת תורה צרופה והרב מספק אותה בכמויות

 , הרב ענה לגבי מכון אחיה, שאנחנו בגלות גלות גלות
שיש מה לתקן בלשון עדינה בחינוך של ילדי בית רבן מצד המלמדים למה גדולי הדורות האחרונים שראו 

ושיטות הלימוד הישנות אם בדרך של אלימות כלפי הילדים ואם זה באיך ללמד את הילדים, וראו גדולי 
הדורות שקמים ויהיה יותר מכללות חרדיות, וכניסה של שלטון הערב רב להתערבות בתכנים , אז למה 

לימוד על פי דרך התורה הקדושה, למי שרוצה להיות מלמד של תינוקות של בית הם לא הקימו מוסדות 
רבן, מקביל למה שנקרא מכללות חרדיות, זה מאד כואב לי, מה יעשה הנער ולא יילך לשתות בשדות 

 ,זרים

הרב ענה על התשובה שלא מחליפים קלקול אחד בקלקול שני, אבל הרב גם לא נתן אלטרנטיבה למי 
על טהרת הקודש כדאי ללמד את תינוקות של בית רבן איפה יילמד כדאי לקבל כלים,  שרוצה ללמוד

אני לא מדבר בכלל כדאי לקבל הכרה לצורך משכורת גבוהה יותר, או לקבלה למקום לימוד שרוצה 
 ..…תעודה של מכון אחיה או תואר בחינוך. אלא כדאי לקבל כלים איך ללמד, מה ללמד, וכו



 גתשפ" ראש השנהשו"ת  יב
 
 

והם צועקים שם על כל הכניסה וההשתלטות של הערב רב לציבור החרדי, במיוחד אני שומע קו ההגנה 
מצד המחופשים לחרדים שמשתפים פעולה עם הרשעים, ושם גם יוצאים נגד המכללות החרדיות, אבל 

 .הם לא נותנים אלטרנטיבה. ולא מקימים מכללות אלטרנטיביות על טהרת הקודש. מה שנקרא

 :תשובה
א בצעירותו שהיה ”וטל על כתפיהם היית רואה זאת אחרת. כן אמר החפץ חיים לחזואילו ידעת העול שמ

 .ח את דורו”לו תמיהה על הנהגת הח

 כח מדמה חזק
 :שאלה

 לכבוד מורינו הרב שליט"א.

רציתי לשאול יש לי כח מדמה חזק שמתבטא בזה שאני יכול לתכנן מהלך בחיים הם בעסקים או 
ק בסוף ככה זה מתבצע (ברור שהכל זה בהשגחת הבורא ולא אני זה ברכישת כל דבר ועם הדמיון החז

שמתכנן את העולם) אבל לפעמים זה פוגע בי כשאני שומע או מרגיש קצת לא טוב וכל מיני אפשרויות 
במהלך החיים שיש בהם סיכון אפילו קטנטן גם שם כח המדמה חזק ואני נכנס לדאגות ופחדים 

הרב שליטא איך להתנהג כדי לא להגיע לדמיונות והפחדים בכל  אשמח לעצת…שמובילים ללחצים וכו
 .דבר, יישר כח

 :תשובה
נצרך להפנים זאת מאוד! ”. וברור שהכל זה בהשגחת הבורא ולא אני זה שמתכנן את העולם“כדבריך, 

 !מאוד! מאוד

 מצוות שבין אדם לחברו
 :שאלה

 ,שלום לכבוד הרב שליטא
 והרב ענה לי:… בנושא למה אין יותר מסכתות בין אדם לחברו, וכותודה רבה לרב שענה לי על השאלה 

"עיין חובות הלבבות בהקדמתו, שדרכי העבודה הפנימיים כאהבה ויראה נעלמים אף מן החכמים. וכן 
הוא בכל ענין יקר ופנימי שחל בו העלם יותר. עולם לשון העלם. החיצוניות גלוי יותר, והפנימי נעלם יותר. 

הנבראים, לגלות את הנעלם עוד ועוד. ובדרך כלל המיעוט מגלה זאת, והרוב נותרים יותר  וזו כל עבודת
 בחיצוניות".

 .אבל מחילה וסליחה מראש לכבוד הרב, באמת מחילה מחילה מחילה, עדיין לא נחה דעתי
כי מה שהרב הביא את תשובת החובת לבבות זה לגבי אהבה ויראה, עבודה פנימית, אבל אני מדבר על 

צוות בין אדם לחברו, לא על עבודה פנימית, של יראה אהבה ודבקות , מצוות חיצוניות בין אדם לחברו, מ
אולי זה עונה על העניין של המידות אבל לא על שאר המצות, כמו עזוב תעזוב עימו, לפני עיוור לא תתן 

 …מכשול, וכו

ות שלמות של מצוות עם ה בכוונה לא עשה מסכת”כמו כן אם אני מבין את תשובת הרב אז הקב
הלכותיהם בין אדם לחברו , כי הוא רצה שזה יהיה עבודה פנימית של האדם? ואם כן זה לא מסתדר לי, 
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הרי מה זה עבודה פנימית, צריך האדם לדעת את ההלכות מתי כן לעזור לבין אדם לחברו מתי לא, מתי 
 …נופה, מתי כן מתי לא , וכוצריך לדעת מה הגדר של ח…., לקיים ואהבת את רעך מתי לא, וכו

וכנ"ל לעניין של המידות שזה עבודה פנימית לדעת החובת לבבות, גם כאן התורה היא שצריכה ללמד 
 . …איך, וכו…אותי מהם המידות, מה צריך לתקן וכו

החובת לבבות זעק את הזעקה שלמה לא לומדים בדורו עוד את העניין של חובת הלבבות, אבל אם הייתי 
ייתי אומר לרב, מה אנחנו אשמים, זה לא מפורט בתורה שבע"פ , איך אני יודע שלעבוד על זה על בדורו ה

כבוד, תאווה, קנאה, שנאה, עצבות, עצלות, עניין של כוחות הנפש, הכרת הנפש, (כמו שהרב מלמד אותנו 
מדגיש כמו  ה, אם זה היה חשוב לו כמו בין אדם למקום היה”עכשיו בשיעוריו ובספריו) זה חשוב לקב

שאמרתי בשאלתי הקודמת. בתלמוד בבלי, בתלמוד ירושלמי, וכן איך אני יידע לעבוד עבודה פנימית, 
כמו הכרת הנפש, הכרת כוחותיי, הכרת המידות הלא טובות אם זה לא כתוב לי בצורה ברורה, רחבה, 

 , מפורטת כמו הלכות שבת לדוגמא

 .ה מאד לרב אם הרב שוב יתייחס לשאלה שלימחילה שוב מכבוד הרב שאני חזרתי לשאול אוד

 :תשובה
תכלית הבריאה אחדות. אחדות בין הנפרדים לשורש, וזהו אחדות לבורא. ואחדות בין הנפרדים עצמם. 

וכן מצוות בין ”. כלל גדול שבתורה“גדול מאוד, שיש אחדות בנפרדים עצמם. ולכך נקרא ” חידוש“וזהו 
. ומכיוון שפנימיות זו נעלמת, לכך אף החלק המעשי פחות גלוי אדם לחבירו, זהו שורשם ופנימיותם

 .למעשה אצל רוב בני האדם

 פתרון לפגם הברית
 :שאלה

 שלום כבוד הרב.

 שנים,  12הנני גרוש מזה כ

ולאחרונה נחשפתי לספרייך המרתקים והמעשירים  .. MASTER NLP TRANCE הנני מטפל רגשי בשיטות
לרכוש את כל הסט והתחלתי להעמיק בדברי המתיקה עם   גדולה נפלה בעבוריבידע פנימי יהודי, וזכות 

עמל רב של אימון חשיבתי ושינוי תפיסת עולמי ואף אצל מטופליי. ראשית תודה רבה לכבודו שהאיר את 
 עיני מכוחי ועוצם ידי, לראיית אין עוד מלבדו ,רופא כל בשר ומפליא לעשות ,כך שהנני רק שליח.

שבמשך שנים רבות אינני מצליח לפתור אותה, עוד בשחר ילדותי בישיבה, הנני  נקלעתי לבעיה
פתח לי אופקים רחבים ועמוקים מסע אל תוך נבכי הנפש על מנת ” דע את גאולתך ” הספר   מדגיש

למקד את את עצמי במרחב, כך שזה ממקד את הבעיה מהשורש אצלי. אומנם שנים דחקתי והתביישתי 
הבורא. והבעיה היא כזאת, ישנם רגעים שהנני חש שכח אחר משתלט לי על אך עדיף שאתבייש מ

התודעה מעוור אותי כך שהנני מגיע למצב חוסר שליטה ואז פוגם בבריתי, זה מאוד מתסכל אותי ונמאס 
לי למרוד בבורא אף שעדיין הנני טוען שכח אחר מסמא אותי (לא מתוך מקום של להשליך את 

י יותר ממבקש יעוץ אני אפילו זועק הצילו.. אינני פונה לסגולה, אני פונה לדעת האחריות).. כבוד הרב אנ
 בתודה וברכה. מה הפתרון מה עלי לעשות לבטל את הכח שמשתלט על תודעתי!
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 :תשובה
שנים לבדך זהו תולדתם. נצרך כח נפש רב להישמר בקדושה בדור זה, ובפרט למי שפנוי, בלתי   12

 !נשוי, זמן כה רב

לתולדה זו הוא להתחתן! זולת כך נצרך עבודה רבה ועלייה ניכרת במדרגתך. אי אפשר למצוא  הפתרון
או פתרון לבעיה, נצרך שינוי מעשי, נישואין, ועלייה למדרגה גבוהה בהרבה, מהיכן שהינך נמצא. ” עצה“

 !נצרך להגיע למודעות תדירה כפי שנתבאר בדע את הויתך

 תאווה להשגת השגות
 :שאלה

 ,בשלום הר
 .אני חש תאווה גדולה להשיג השגות רוחניות

אני משתמש במילה תאוה בגלל שאני חש שזה צורך נפשי שיש בו בחינה לא מבוטלת של לגרמייהו. זה 
באותן חוויות, אבל אני בכל זאת מזהה שם ממד של תאווה נפשית ’ לא נוגד את הרצון להתקרב לה

 .להשיג השגות
בודה רוחנית מתוך מקום כזה בתקווה להצליח בעבודות רוחניות לשמה רציתי לשאול האם ניתן לעבוד ע

 .בסופו של דבר או שעדיף להימנע מניסיון לכנוס בעבודות שכאלה מתוך מקום כזה
 תודה רבה.

 :תשובה
 .עדיף להימנע

 ביאת המשיח
 :שאלה

 א. האם ביאת המשיח היא בהכרח תוך ששת אלפים שנה?

 ל אלה שכבר אינם בעלמא דידן?ב. האם ביאת המשיח היא גם בשבי

 :תשובה
 .א. כן

 !ב. זהו אור שיאיר בכל העולמות
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 לקבלת העלון השבועי בדוא"ל, 
 בץ שאלות ותשובות ווכן מק

 לפי סדר הפרשיות, 
  יש לשלוח בקשה לכתובת:

info@bilvavi.net 

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

 למספר הפקס]
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 

  

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

 073.295.1245ישראל 
USA 718.521.5231 
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