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 בענין התקופה
 שלום לכבוד הרב היקר

הרב כתב בתשובה שבמכת הרב אמר שאנו נמצאים כעת במכת בכורות, ורציתי לברר כמה דברים: 
גוים עמלק ואחריתו עדי אבד. ” ראשית“של עלמא דשיקרא, ובראשם ” כל הראשיות“בכורות יוכו 

ה יכה ויעקור כל ראש, כל ראשית דקלקול, במקום, בזמן, ובנפש, בדומם צומח חי ומדבר. ”והקב
 .והדברים ארוכים ועמוקים

 ?א. איך מתבטא מכת בכורות אם אפשר להרחיב
 ?מי המכה מיועדת ומה המטרה שלהב. ל

 ?ג. מה השלבים לאחר מכת בכורות
 ?ד. ואיך באו לידי ביטוי תשע המכות שהיו לפני כן

 תשובה

”. אני ראשון“יפול, כמו שבמצרים כל גדול שבבית נפל. ואזי יתגלה הראש האמיתי, ” ראש“ב. כל -א
 .וזהו מטרתם, לסלק ראש דקלקול, ולגלות הראש האמיתי

 .כן יתגלה עתיק בשלמות”, בעתיקא תליא מילתא“ו שבקריעת ים סוף ג. כמ

 .ספירות ממלכות עד חכמה, וכל פעם לוקה השייך לאותה ספירה בפרטות’ מכות מקבילות לט’ ד. ט

  

 ???לא יהא צורך לכלי הטכנולגיה בימות המשיח
 ,לכבוד הרב

היה שאלה: האם בימות המשיח יהיה שימוש בכלי הטכנולגיה לדברים טובים או שכלל לא יהיה 
 ?בשימוש

 .והתשובה של הרב היה שלא יהא צורך, כמו בימי שלמה המלך שזהב וכסף לא נחשב לכלום
 .”ות בלבדז לימות המשיח אלא שעבוד מלכי”אין בין העוה“ב ”אני לא מבין בגלל כתוב ברכות לד ע

 ?איך זה יכוליות שלא יהא צורך לכלי הטכנולגיה

 תשובה

שמואל ורב, האם זהו כל השינוי. וכבר נתבאר שימות משיח הוא תהליך, ובשלב הראשון ’ נחלקו שם בגמ
כ יהא זיכוך החומר יותר ויותר. ולכך כתבנו ”של הגילוי בפועל לא יהא אלא ביטול שעבוד מלכויות, ואח

 .של משיח לא יהא צורך בכלים אלו” בהשלמה”שבתשובה 
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 .שאלות בעניני אחרית הימים  13
 

א) נסיון האחרון של כלל ישראל הוא אמונה וכמבואר בקרא וצדיק באמונתו יחיה שהוא קאי על אחרית )
 .’ו דטומאה וכלים הטמאים וכו”שר בין נסיון האמונה לנסיון שער הנוכ מה הק”הימים, וא

א שבעלי אמונה ובטחון אין להם לפחד מחבלי משיח, מהו אם אדם יש לו חיבור לכלים ”ב) בדברי הגר)
 .י אמונה ובטחון שלו ינצל מחבלי משיח”טמאים האם ע

ת ואתרי תורה איך ”בו רק לצורך דג) ובכלל איך אלו שמשתמשים באינטרנט מסונן או אם משתמשים )
ן, הא ”י שהם מחוברים לשער הנו”ה ע”אמיתית ומחיבור להקב’ הם מונעים עצמם מפנימיות ומעבודת ה

רק שיש להם טעות ’ אינו ניכר בהם שהם נמצאים בשער הנון ואדרבה הרבה מאלו לכאורה הם עובדי ה
או לעבודה פנימית ’ ואינם שייכים לעבודת הבהשקפה, ואילו הרבה בני תורה אין להם חיבור לאינטנט 

 .כ מה פשר הדבר”וא

שעצם ”, כל המחובר לטמא טמא“י חיבור לאינטרנט הוא משום ”ד) האם המקור להמושג של טומאה ע)
אם אינו ’ י החזקת כלי הזה ברשותו הוא כבר טומאה אפי”היכולת של האדם לחבר לזה בכל רגע ע

 .משתמש בו בפועל עכשיו

דייקא שחוצצת את אדם מהאמת, שהנסיון בא ” כלי“יש סוד בזה שהנסיון האחרון שהוא שיש  ה) האם)
 .בלבוש של כלי דייקא

 .הפלפונים הכשרים’ ו) האם לאחר ביאת יבטל לא רק הכלים הטמאים אלא גם הפלפונים אפי)

ות של א כשבא משיח הוא יבטל תחילה את הפאות הארוכ”דן סגל שליט’ צ ר”ז) שמעתי בשם הגה)
כ ”נשים. משמע שהשחתת הכלים הטמאים יהיו אחר זה, אבל לכאורה הכלים הטמאים הם יותר פרוץ וא

 .למה הכלים הארורים האלו לא יבטלו תחילה

א שלוחם עם האינטרנט, והאם יש מצוה לפרסס ”קובי לוי שליט’ ח) האם הרב שמע ממהלך של ר)
 .שצועק על זה ובאופן שמדבר ישר אל הלבד הוא הקול היחיד בדור הזה ”ספרים כאלו, דלענ

ט) אם אני רואה בחור או אברך בישיבה שיש לו מכשיר חכם ואינני יודע אם זה כלי פרוץ או לו האם יש )
 .לצעוק או למחות עליו? אני לא מדבר מצד חיוב תוכחה אלא מצד החיוב למחות על דבר רע

’ ירועי העולם עכשיו אלא יש לעסוק רק בעבודת המהשואלים שאין לעניין בא’ י) לאחרונה אמר הרב לא)
פנימית ונקיה. לא הבנתי מה היה כוונת הרב כיון שלכאורה אנו צריכים להבין מהות התקופה שבו אנו 

 .נמצאים וכמו שהרב מדבר בו הרבה

יא) האם יש ביטול תורה וחבל על הזמן לעסוק בענינים של השפקה על גלות וגאולה ומהות התקופה, )
אליהו ויינטרוב ולראות את דברים בשורשם בדברי ’ ללמוד היטב את הספרים של הסאטמר רב, ר כמו
בלבד ואינם ’ רוב בני תורה שאני מכיר עוסקים רק בגמ’ א ועוד בעניני אחרית הימים, דמצד א”הגר

ח מעיניים בדברים אלה כמעט, ומסתמא משום שהם חוששים שזה יגרר אותם ללמוד ענינים אלו ולהזני
בעיון, אמנם לכאורה על כל בן תורה לקבל המבט הנכון וההשפקה הנכונה ודעת ’ לימוד הנורמלי של גמ

תורה על כמה נושאים בדורינו, כמו מהות המדינה והערב רב, מהות גלותנו, מהו היחס הנכונה של 



 ] מהארכיון265[ גתשפ" חנ בלבבי משכן אבנהשו"ת  ד

אים בעולם ישראל להגויים ואיך להסתכל עליהם, השפעת הדור, הבעיות בדורות האחרונות שעכשיו נמצ
 .דאם לא כן אז הוא בודאי מושפע מהדור והוא נמצא בסכנה בחוסר ידיעתו בענינים אלו’ התורה, וכו

א מדמה חורבן הבית ליציאת נשמה מהגוף, הגלות ”א על מצב עקבתא דמשיחא, הגר”יב) בדברי הגר)
עצמות הם לחוץ לארץ היה דומה לקבורה, והרמה בקבר הם הגויים האוכלים את בשרנו, והרקב 

כ גם זה ירקו ואז יש רק התרווד רקב ”ח, ואח”הישיבות הגדולות וחבורות, והעצמות הנשארים הם הת
א הוא שתרווד רקב הוא החלק הגרוע שנשאר ”של זה שהוא אנחנו שהם כמו עפר. בפשטות דברי הגר

יימים היום ח שאינם ק”אמנם אפשר שכוונתו הוא שעל אף שאנחנו הם התרווד רקב והעפר שנשאר מהת
כ ”כ דייקא על ידינו בא ההצלה מהגלות הזו וא”מ זהו למעליותא כיון שאנו הנשארים ובאים לבסוף וא”מ

 ?א על אנחנו התרווד רקב הם בעצם דברי שבח עלינו ולא לגנאי של הדור הזו. האם זה נכון”דברי הגר

לארץ ישראל או שאין ’ עליי ת הרב בנושא”יג) האם יש לנו להדפיס בהעלון השבועי האינגלית את שו)
להדפיס דברים כאלו שמסתמא רק יחידים ישמעו להם והציבור לכאורה לא יכול לקבל דברים כאלו? 
האם הדבר הזה הוא צורך השעה לדבר בו להציבור כמו הנושא השימוש באינטרנט שער הנון דטומאה 

 ?כ נושא חשוב בתקופתנו לדבר בו”שהוא היה כ

 תשובה

נותנים לאדם את ההרגשה שהוא שולט על הכל מכל מקום בעולם, יכול לשבת בארץ א. כלים אלו 
 .’ב. היפך ההרגשה שהכל ביד ה”ישראל ולהדליק מזגן בארה

 .ב. לא. בודאי נחלש בטחונו

 .ג. זהו חיבור פנימי שנעלם מרוב בני האדם. אולם פנימיותם קשורה לכך, ולאט לאט מתגלה לחוץ

 .קליטה כל הזמן סביבותיוד. כן, ויתר על כן, יש 

 .ה. כן, משיח בן דוד, מלכות, כלי

 .ו. לא היה בהם צורך בגילוי שלם של משיח

 .ז. נא לשאול אותו

 .ח. זעקתו אמת

 .ה שיטהר את העולם”ט. תבכה לקב

 .י. לא נאמר דבר כזה לכלל, זו הוראה פרטית

 .יא. יש לעסוק באיזון נכון

 .יב. גם וגם

 .קניבסקי שאמר לעלות לארץ ישראל ח”יג. להדפיס בשם הגר
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 מלחמת גוג ומגוג
בדברי הרב שאנו נמצאים באמצע מלחמת גוג ומגוג, האם זה דוקא בארץ ישראל או שהמלחמה הזו 

 ?(ל בסנהדרין”ש חז”נחצבים מארץ ישראל וכמקיימת בעולם הרוחני בתוכנו (ובפרט משום שכולנו 

 תשובה

 .לא דוקא, גם וגם

 אחרית הימים
 . א ולכל משפחתו”שלום ושנה טובה וברוכה לרב שליט

 .איש בעולם 7000קראתי מהשאלות לרב וגם משיחות שהחסד לאלפים אמר שיישארו 
השאלה האם מדובר שהוא כתב כולל היהודים, או דיבר על הגויים ? והאם הוא אמר שזה אפשרות או 

 ? כך יהיה אז איך אפשר לכתוב זאת הרי נבואה רעה לא חייבת להתממש כך יהיה ? ואם

 תשובה

 .יהודים, זו אפשרות

 קץ
ס עד ”משנת תש, “ל אמר הרב רומפלער”של הרב דתהילות ישראל זצ” כלו כל הקיצין“א)בקונטרס 

פ כבר עברו עשרים שנה ואיננו חושב ואין לי הוא אמניא שיכול להמשך עוד שנה שנתיים או ”שנת תש
פ ”הוא אמר זאת בהושענא רבה בשנת תש…” שלש. אבל ההכנות לגאולה שלימה בודאי יתחילו עכשיו

שיש רק עוד שנה שהוא כ המשמעות הוא ”שנים וא’ קודם פטירתו. השאלה הוא דלפי דבריו כבר עברו ב
ו ”ו יכול שהמשיח יתעכב ח”גמר הזמן של בעתה שהמשיח לא יתעכב יותר. האם זה מוכרח להיות או שח

 ?ו”ח” חימה שפוכה”ו יכול להיות ה”ו וח”כ ח”גם לאחר שנה זו וא

פ לומר ”האם מותר לחשוב מתי יהיה הקיץ וכן להודיע אחרים? או עכ” כלו כל הקיצין“ב) כיון שכבר 
כ צריכים להכין באמת לביאתו ולעשות תשובה כמו שצריך ”לאנשים שביאת משיח הוא מאד קרוב וא

משיח בא ממש בקרוב! היום או למחר או השבוע זאת או בשבועיים או בחודש הזו או בחודשיים! האם (“
 (”??אתה רוצה להחזיק במכשיר חכם וחיבור אינטרנט כשהמשיח יבא

ת לחשוב על ענינים אלה, הא צריך לידע זאת כדי להכין עצמו כראוי וכן ג) למה הרב אמר בכמה תשובו
להכין את העם כראוי, שאם אנו יודעים שמשיח צריך לבוא בשנה זו בתאריך מסוים אז כל העם יכולים 

להכין עצמם כראוי ולא לחיות בשטחיות. (נכון שכל אדם צריך לחכות לביאתו בכל יום אבל פוק חזי 
שצריך. אמנם אם היו יודעים זמן מסויים שמשיח צריך לבוא אז לכאורה קל להציבור  כמו’ שאין צפיי

 …לעשות תשובה באמת לקראת ביאתו
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 תשובה

ל ששית אלפי שנין הוי עלמא וחד חרוב. ”ש חז”פ, העולם נמצא בהתפוררות, והשורש, מ”א. משנת תש
משעה תשיעית ואילך וקרוב לפלג וכבר עתה שסמוך לחד חרוב, מתחיל להיחרב. כי אנו כבר בבחינת 

 .המנחה, ולכך כל דבר מתחיל להתפורר. וכל בר דעת רואה, שעוד ועוד דברים נופלים ומתפוררים

ידוע מהרבה צדיקים שקודם פטירתם ראו את הגאולה וסברו שזו גאולה כללית, ובאמת זה היה קץ וסוף 
 !!!היום, בלי שום חשבונותוגאולה פרטית של נפשם. ואנו מצפים ומייחלים לביאת משיח 

ב. צריך לחפש ולהחזיק באמת מפני שהיא אמת, ואינו תלוי בביאת משיח מתי יהא. אולם לפעמים ניתן 
להשתמש בכך מעט שאולי יבוא ממש היום, אולם לא לבנות על כך את פנימיות תפיסת נפשו אלא 

 .אחכה לו בכל יום

 .”ום יבוא האדון אל היכלופתא“ה אינו רוצה שידעו את זמן ביאתו, ”ג. הקב

 עבודתנו באחרית הימים
ט שערי קדושה כיון שעכשיו צריך שער הנון דקדושה לנצל ”) הרב אמר שלא מספיק היום רק עם מא

ט ”כ קשה לקנות מ”ט שערי קדושה! ואם כ”אל ממשער הנון דטומאה. השאלה הוא, הלואי שהאדם יגיע 
 .כ משער הנון דקדושה”ש שאנו רחוקים כ”כ כ”שערים של קדושה א

) למה הנקודה העליונה בתורת הקבלה נקראת אדם קדמון או צורת אדם? הלא העיקר הוא לבוא אל ב
י והדרך לבוא ס ולמעלה מצורת אדם, ואין התכלית לבוא לצורת האדם השלם, זה לכאורה רק הכל”אא

 .ס הפשוט”אל התכלית שהוא הויה השלימה שהוא האא
כ ”א ואח”ס, ובשנה שעבר היה כניסה לרדל”) מה היה כוונת הרב לאחרונה שעכשיו יש את הארת קו אג

 ?של הדברים” מפה”ק, האם אפשר להרב להרחיב ב”העולם תחזור לפה דא
זהו לשון של ”? למעני למעני אעשה“ליך של ) מה היה כוונת הרב לאחרונה שעכשיו אנו נמצאים בתהד

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 להרב

 תשובה

 .בנפש, כי זהו הניסיון הגדול שבתוכו אנו נמצאים א. נצרך דילוג

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

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

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

 .הפנימית המאירה עתה, לישועתך קוינו כל היום

ן דקליפה. ”ו נגלה נו”ן, ובעיקר ח”ראים, כי הנבראים בשער הנוד. למעני כלומר לא לפי ערך מעשה הנב
 .ן דקדושה הוא למעלה מן הנבראים”לעומת כך נו
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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" 
 הבאים:ניתן לפנות למערכת באופנים 

  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 

 

 

 


