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 גלות והסתר פנים
 ,שלום כבוד הרב

ה נותן לאדם את מה שהוא צריך, ומתי שהוא צריך, ”נצרך אמונה שהקב”הרב ענה לי בעבר לשאלה 

 ”ובאופן שהוא צריך

מחמת הזמן והמקום כלומר שלפני חמש או עשר שנים לא היה אותם  מה לגבי דברים שהחסרון נובע

חסרונות כלומר מדובר על דברים שכולם מודים שחסר אותם ושצריך אותם ושהם טובים וזה שאין 

אותם זה לא טוב, כלומר גם שאין כאן ממש איזה גזירה פרטית על האדם בהכרח למרות שאם היה 

יכול לזכות לחלק מדברים גם בזמן הזה אבל על דרך כלל לא ואני  לאדם יותר יותר סייעתא דשמייא היה

מדבר בשאלתי על דברים שממש בסיסיים ונצרכים מאוד לבניה וגדילה של האדם ברוחניות ואי אפשר 

 )בלעדיהם (והייתי מפרט יותר להסביר את המצב אבל בינתיים אשאיר כך

 תודה רבה

 :תשובה

ובה. אולם האדם מצד עצמו צריך לעשות את המוטל עליו, ואם ש, והכל לט”מאוד עמקו מחשבותיו ית

 .שגה, לשוב בתשובה

 מצב התקופה לאור המאורעות האחרונים
מנצלים נשים לתאוות ליבם בדרך הפיתוי ” שומרי תורה“בדור יתום זה שגברים בני בליעל גם הנקראים 

על פי דין זה איש הישר  עדות, וכיובמיוחד קטנות, איך יבוא הצדק על פי דין תורה שאשה פסולה ל’ וכו

 ?בעיניו יעשה חלילה, ולא יענש כראוי לו

 :תשובה

והיינו לא רק שיש ריבוי של ”, ערב רב“כבר הוזכר פעמים רבות שאנו נמצאים בדור שהוא בתפיסת 

דהיינו, תפיסה של תערובת, הכל מעורב, ”, ערב רב“נפשות של ערב רב, אלא שכל המציאות בתפיסת 

 .”רב“תערובת זוטא, קטנה, אלא תערובת רבה, ערב ולא רק 
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ואחד מגילוי תערובת זו באופן נורא, הוא התערובת בין גברים לנשים, תערובת רבה מאוד. וניתן כמה 

דוגמאות לכך הידועות לכל בר דעת. תערובת נוראה בתחבורה ציבורית, תערובת נוראה במקומות 

בקבוצות חברתיות, התכתבות משותפת בין גברים לנשים.  –העבודה, תערובת נוראה ברשתות חברתיות 

הן בין השדרנים והן בין המרואיינים והמאזינים. תערובת נוראה ”, החרדים“תערובת נוראה בערוצי הרדיו 

תערובת נוראה בהתנדבות בארגוני ’, במפגשים משפחתיים מורחבים, וכן בהופעות של זמרים וכד

 .פולי הנפש, גברים לנשים ולהיפך! ועוד ועוד ועודותערובת נוראה בטי’. הרפואה וכד

נמצא בסכנה נוראה ליפול בתערובת זו, ומי לנו גדול מרב ’ ויש לידע, שאף תלמיד חכם וירא שמים וכו

ו אצל הפרוצים יותר, ”ו אצל רוב בני האדם שפחות שמורים והסכנה רבה יותר. וק”עמרם חסידא. וק

שאלו ומעין אלו הופכים להיות עסקני הציבור, בעלי דעה שמשפיעים  מחזיקי המדיה למינה. והצער הנורא

רבות על צביון הציבור, ויש הרואים בהם דמות ודוגמא, במקום לראות בהם את הפסולת אשר בקצה 

 .המחנה

ותולדת כך, מה שקרה בחודשים האחרונים בכמה מקרים ידועים, היא נוראה!!! ודבר זה מהוה מצב של 

ו אם ישבחו בני אדם אלו, זה גורם החלשה נוראית ”ממה נפשך, אם ישתקו או קשבר ציבורי! כי 

ו זה גורם לפריצות ושליחת ”ד שנעשה קל בעיני הציבור בכלל, וצעירי הצאן בפרט. וח”ע ושפ”בחומרת ג

ל, והדבר נורא נורא נורא, ומי שחכם הרואה את הנולד, רואה את ”ל רח”יד בנפשם לדבר קל רח

ו יכולים לקרות מכך. ואם ידברו על כך, זה גורם להוציא את כל הלכלוך ”ו ח”ות שחהתולדות הנורא

ו אצל כל אחד ”ו ח”לחוץ, ועל ידי זה נעשה ניבול פה וטומאת המחשבה נורא נורא נורא, וזה הופך ח

 ז נעשה”ואחד כמעט להיות חלק מן הנושאים המדוברים!!! ולצערינו יש הנוהגים כך ויש הנוהגים כך, ועי

 !כל הבעיות בכפל כפלים

 .ולכך, מכל צד זה הוא שבר נורא נורא נורא שהורס עד היסוד את מה שבנו ראשונים כמלאכים

 !ל, וזה מפורר הכל”ן יוצאת ומתגלת רח”ועתה, טומאת שער הנו

 .ומי שנפשו רואה אמיתת המצב, אזי בוכה ללא הפוגות

 .פלה לאור גדולואנו מצפים בכל עת ובכל שעה לישועה השלמה לצאת מא
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 בעיות בריאות הנפש בדור עכשיו
 שלא ראינו בדורות הקודמים למה אנחנו רואים עלייה גדולה בכל מיני חולי נפש

 :תשובה

נגרם חוסר שקט ויישוב הדעת וריבוי מתחים בחיצוניות מפני עומס החומר הרב, ורוב המידע, שעל ידי זה 

 .ועוד

בפנימיות מפני שברוב הנשמות מגולגלים כמה נשמות יחד, או גלגול גמור, או ניצוצות, ועל ידי זה נעשה 

 .סתירות רבות בנפש, בבחינת שני גוים בבטנך

 ה שם מליונים יהודים ברוסיה”שהקב
ה שם מליונים יהודים לרוסיה הקומוניסטית בלי תורה ”האם זה נכון להגיד שהקב ,א”לכבוד הרב שליט

 ?כדי שירגישו חסרים ויגלו בתוכם את אור הכתר

 .תודה רבה לרב שגילה לי שיש בכלל בעולם את המושג של העבודה הפנימית

 בכבוד רב

 :תשובה

גלות זו מתחדד תוקף הרצון לתורה ומצוות, כי כאשר רוצה דבר חלקים. א. רצון. שעל ידי ’ כן! ונחלק לב

 .ביותר ומונעים זאת ממנו, מתחזק כח הרצון. ב. מסירות נפש שנתעוררה הרבה עקב גלות זו

 ?ל”של האריז 13-מהו השער ה
 ?ל”של האריז’ ג”שער י’ל בבקשה להסביר מה ההאם הרב יכו

 ?ג נותן לנו את היכולת לקחת מנהגים שונים מהשקפות שונות”האם השער הי

 ?האם אפשר לקחת את המיטב מכל הדרכים השונות של עבודת השם

 :תשובה

הו ז מאחדם. אולם בפנימיות ז”ג כמנין אחד, כנודע. ובחיצוניות זהו שער שלוקח חלק מכל אחד ועי”י

השורש של השערים. ולכך אפשר לקחת מנהגים שונים מהשקפות שונות, אולם נצרך להיות בר דעת, כי 



 ] מהארכיון264[ גתשפ" ראשיתב בלבבי משכן אבנהשו"ת  ה

אם אינו עושה כראוי נעשה בלבול ועירוב, וזהו ערב רב, תערובת שמערבת את הכל יחד, תערובת 

 .הדקלקול. ונצרך בר דעת שיודע לערב הדברים כראוי. ונצרך לכך חכמה רבה וידיעה רחבה ועמוק

 מחלוקת בעניין ימות המשיח
 ,שלום כבוד הרב וישר כוח גדול על עבודתך הנפלאה

ידועה הגישה שאומרת שלא כולם יזכו ” מי יזכה להיגאל בימות המשיח?“רציתי לשאול חילוק בעניין 

ולכאורה יהיה בירור בין צדיקים לרשעים ויש את הגישה החסידית שכל ישראל יש לראות פני משיח 

 .להם חלק לעולם הבא והפעם זאת תהיה גאולה שלמה של כל ישראל

לגבי ביטחון יסודי וביטחון ” דע את ביטחונך”האם מדובר רק במחלוקת ברובד החיצוני(כמו שהוסבר ב

 ?עליונה) ושתיהם אמת

 ..,אשמח לבהירות בנושא

 :תשובה

שתיהם אמת. כי ימות משיח הוא תחילת תהליך, שנמשך מסוף האלף השישי, אלף שביעי, שמיני, תשיעי, 

עשירי. ובסוף כולם יזכו. אולם כל אחד יזכה רק בחלקי הנפש שבו שלא נפגמו, או שנפגמו ותוקנו. ובכל 

שבנפש, כולם זוכים, כי חלק זה אלף ואלף זוכה מי שראוי לאותו אלף. ובאלף העשירי שהוא כנגד יחידה 

 .בלתי ניתן לפגם

 ?מושג גירות התחיל רק מלאה
א מבאר איך שלאה אמנו ”ר הרב שליט”מו” ואלוקי אבותינו“ 010בהשיעור הנפלא של תפילה שיעור 

י תפילה כיון שמתחילה לאה היתה שייכת ”ול האדם לשנות את כל מהותו עהביאה חידוש לעולם שיכ

’ י תפלתה היא שינתה את כל הויתה ונעשית חלק מכלל ישראל וא”לעשו ולא לכנסת ישראל כלל וע

י תפילתה וזהו כח התפילה שמשנה המציאות.וגם הרב ”מאמהות וכל זה משום שנעשה בריה חדשה ע

ל גרות שגוי יכול לצרף עצמו לכלל ישראל ולשנות את כל מהותו, וכל מבאר שמכח זה נולד המושג ש

א. וזה ”כ דברי תמצית דברי הרב שליט”י תפילתה. ע”י החידוש של לאה ע”אפשרות הזו בא לעולם רק ע

י שאברהם היה ”משמע לכאורה שהמושג של גירות התחיל מכח לאה, אמנם קשה לי דהא מבואר ברש
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כ ”כ המושג של גרות כבר היתה קיימת גם קודם לאה וא”יירת את הנשים ואמגייר את האנשים ושרה מג

 .א להאיר עיני מה היה כוונתו”ר רב שליט”לא הבנתי, ונא למו

 :תשובה

 .י לאה, לא עצם הגירות”י תפלה התחיל ע”שינוי גירות ע

 ימות משיחנוסח שני 
וכמו שמצינו בכל מקום ” לשנות משיח“ולא אומרים ” לשני ימות משיח“למה לשון התפילה הוא 

 ?”שני ימות“ולא ” ושנות“שהנוסח הוא 

 :תשובה

 .ש”ל, שני ממש, עיי”עיין פנים יפות (בראשית, פרק נט, פסוק א) וז

 ביאת המשיח
בצירוף האמונה התמימה שיש לי בביאת המשיח, עדיין קשה לי עם הענין הזה שזה רחוק מהדעת 

שבפתע פתאום יבוא משיח ויהיו דברים שאין לשער ואין לתאר, איך אפשר לקרב את זה אל השכל 

 ם ,שיהיה במהרה בימינו אמןשדבר נורא וגדול זה יקרה כאן בעולמנו עולם ההעל

 :תשובה

 .כבר היה לעולמים, כמו מתן תורה וקריעת ים סוף, ועוד
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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" 
 ם:ניתן לפנות למערכת באופנים הבאי

  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 

 

 


