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

 ב.האם ביאת המשיח היא גם בשביל אלה שכבר אינם בעלמא דידן

 תשובה:

 .א. כן

 !ב. זהו אור שיאיר בכל העולמות

 באמצע מכת החושך
 .שאנחנו באמצע מכת החושךא) אמרת 

 ?כיצד נדע שהמגפה הסתיימה

 ?מה השלב הבא אחרי החשיכה? למה אנו יכולים לצפות

ב) לגבי החיסון, אנשים רבים מתים מלקבל את החיסון, הממשלות דוחפות וכפותות עלינו, הן מסתירות 
אנחנו יכולים אש השלום הזה! מה ’את האמיתות והרפאות הפשוטות, העם היהודי התפצל בגלל הצ

 ?לעשות

 תשובה:

ן, ואם ”ן שבנו”א) אחכה לו בכל יום שיבוא! איננו יודעים כמה זמן חושך זה יקח, אולם יתגלה בו עומק הנו
ר. כי ”ת, אכי”י, והיל”ו רוחנית יכולים ליפול רבים מאוד מאוד מאוד, ה”ו וח”ו לא יבוא משיח עתה, ח”ח

מ, השם ירחם ויציל שארית הפלטה עתה ”שומרי תו” רוב“ל ש, בחושך זה יכולים ליפו”לולי רחמיו ית
 .ברחמים

כל דבר שאין בו הלכה ברורה ויש פוסקים לכאן ולכאן, כל אדם  14346#ענה הרב  -הערת עורך] (ב
עושה הטוב ’ שעשה מה שעשה מתוך כוונה לעשות רצון הבורא, אשריו, ואינו אחראי על התולדות, וה

ק בעומק עצום כפי כוחו ”לאחוז בפשיטות ובתמימות, ומאידך לעסוק בתוה בעיניו. הכל מבולבל ונצרך
ש ובתורתו לנצח ”של כל יחיד מתוך חיבור עצמי פנימי ככל שניתן. וזהו חלקו של האדם, אחיזה בו ית

 [.נצחים
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 התחממות כדור הארץ
 מה עניינה של התחממות כדור הארץ שהחוקרים מדברם עליה ,ומה זה אומר למעשה

 :תשובה

 .הסיבה החיצונית, קלקול שכבת האוזון

 .הסיבה הפנימית, כי העולם נעשה יותר ויותר קרוב לגיהנם, ואש של גיהנם מחממת את כדור הארץ

ה להוציא חמה מנרתיקה, וזהו ”ל, שעתיד הקב”ובדקות יותר, מתקרב יותר ויותר היום שעליו אמרו חז
 .מתחמם יותר ויותרשכבר עתה נעשה בהדרגה. ולכך העולם ” תהליך“

 העבדות והגאולה האחרונה 
 ?האם נכון שהעם היהודי שוב ישעבד כפי שהיה במצרים

 .אם כן, איזו עבדות? מה גם המקורות לכך? תודה

 תשובה:

במצרים היינו בגלות אצל המצריים, והיו שם ערב רב. עכשיו אנו בגלות אצל הערב רב עצמם, וזה גופא 
 .א. עיין בספר התקופה בסערת אליהו”נהגה של ערב רב. כך כתב הגרהעבדות והשעבוד, שעבוד לה

 עבודת אחרית הימים
שהאדם יכול לראות בהירות  13675א. מה היה כוונת הרב בתשובה”לכבוד מורי ורבי שליט’ א) שלו) 

ע ראיית ההפכים של כל דבר, זה נראה כדבר מאד מופשט, האם אפשר ליתן דוגמאות לזה ”בתקופתנו ע
 ?האדם יכול לראות היפוכים בכל דבר כיצד

כ נמצא שהכניסה לשם ”א, אבל א”ן דקדושה הוא הכניסה הרדל”ב) אני מבין שזהו הכניסה לשער הנו)
תלוי בכח שכלי של ראיית דבר והפכו שהוא כח אינטלקטי ושכלי אבל איך כח זה מביא האדם לקדושה, 

ית דבר והפוכו, סוד ההפכים, ודעת המתהפכת הוא (ג) האם ראי’. ואיך זה מעורר הלב ליותר דביקות בה
 .אותו דבר

 .א”רדל-ג) האם יש מקור שראיית דבר והפכו הוא הכניסה לשער הנון דקדושה)
י שער הנון דטומאה, והשער הנון קדושה ”ן דקדושה יכולים להלחם ע”י שער הנו”ד) הרב אמר שרק ע)

א ”ת הפכים, השאלה הוא שלכאורה מצינו שיש בנהוא או אמונה פשוטה או פשיטות או תמימות או כליל
ה הם דבוקים במכשיר חכם ואינטרנט ”שהם חזקים מאד בכוחות אלו של אמונה פשוטה ותמימות ואפ

אם אין משתמשים בזה לצורך קדושה רק יש להם טבע של ’ (או לצורך תורה או לצורך קירוב או אפי
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כ ”כ תורה ממקור זה) וא”מזה אם הם מקבלים כתמימות ואמונה ואינם מבינים למה יש להם לפרוש 
א אינם ”יכולים ללחום בזה (אמנם רוב בנ’ י מסירות נפש לעשיית רצון ה”לכאורה יותר נכון שרק ע

להשתמש באינטרנט ’ מאיתנו, כיון שהם רואים אדרבה שזהו גופא רצון ה’ מבינים כלל למה זה הרצון ה
י ”י מסירות נפש יכולים להגיע לשער הנון דקדושה אבל ע”ק עפ לכאורה ר”ועכ’) ת וקירוב וכו”לצורך ד

י תמימותם הם ”אמונה פשוטה או תמימות לכאורה זאת אינו די להם ללחום על כלי הזה, אדרבה ע
נופלים כיון שאינם מבינים את הבעיא בכלל, אין להם את הדקות להרגיש איך שכלי זה הוא טמא בעצם 

כ האם אפשר להרב להרחיב בדבר הזה ולבאר מה הכוונה ”י הזה, ואכ תורה מכל”ובפרט אם מקבלים כ
י אמונה פשוטה או תמימות או ראיית דבר והפוכו מגיעים לשער הנון דקדושה הא לכאורה העצה ”שע

מאיתנו ואז הם ’ (וגם להסביר לאחרים איך שזה רצון ה’ היחידה היא רק מסירות נפש לעשיית רצון ה
 .(.…’כ למסור נפש בפועל לרצון ה”כ להשיב זאת אל לבם ואח”ן שכלי ואחיכולים להבין בדעתם באופ

ו שייך עוד חורבן כמו שאירע ”ה) האם הדור הזה בודאי יקבל משיח כיון שאנו הדור האחרון או שח)
ו. (ו) האם יחידים בהדור שמוסרים נפש ”לאירופה שכבר הרב מרמז לאחרונה שעדיין יש אפשרות לזה ח

 .יכול להביא את הגאולה לכל העולם ולזכות את כל ישראל להגאולה’ לעשיית הרצון ה
ז) לאחרונה אמר הרב שמשיח כבר חלקים הרבה של היסורין שמתבאר בפסיקתא (בזיונות, בית אסורין, )

 ?אליעזר ברנלד’ רדיפות של הריגה) האם זה קאי על ר
עקבתא דמשיחא לאו דוקא הכוונה ה ימים במדבר בסוף ”ח) גם לאחרונה אמר הרב שהגזירה של מ)

ה צדיקים שעלו נשמתם במירון, האם ”לנסיון פיזי אלא יכול להתקיים באופן רוחני ושזה היה הסוד של מ
כ אנו נמצאים בתוך ”ה ימים במדבר וא”ל גבי המ”הכוונה שזה היה הקיום בעולם הרוחני של נבואה הנ

 ?ה ימים במדבר באופן רוחני”התהליך של המ
אמר שככל שמתקרבים למשיח אז האורו של משיח מאיר יותר עם כל הצרות בחיצוניות,  ט) הרב)

השאלה הוא שלאחרונה אני מרגיש הרבה חושך, הן מצד מה שנעשה בעולם והן בנפש, ואני מרגיש שיש 
כ ”בזה עצבות דקדושה אמנם כיון שהנפש שלי אינו מאוזן אז העצבות דקדושה והחושך שאני מרגיש ג

כ השאלה הוא שאני לא חש את אורו של משיח, ”וא”, קשת רוח אנכי“תי לעצבות ומרת רוח, מביא או
כ איך יכולים ”אני רק יודע מזה באופן מופשט ויש לי רק אמונה יבישה בזה אבל איני מרגיש אותו וא

 ?להרגיש את אורו של משיח בימים אלו ואיך שהוא מתחדד יותר

 תשובה:

שבו. וכן לראות בשכל דבר מהו חלקי ” רע”שבו, ואת חלקי ה” טוב”הא. לראות בכל דבר את חלקי 
 .שבו” חוק”שבו, ומהו חלקי ה” שכל”ה

ב. השכל הוא אחד מאפשרויות הכניסה, אולם מתגלה בכל הקומה, ברצונות הפוכים, במידות הפוכות, 
 .ועוד

פכיות באותו דבר לא. בראיית ההפכים רואים חלקי הדבר, חלק כך וחלק כך, דעת המתהפכת רואה ה
 .עצמו
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א, התראות של דברים שונים ומתהפכים, כמו שביאר בלשון ברורה ”ג. מה שייך מקור, זהו מהות הרדל
 .ח פתחי חכמה”ל בקל”הרמח

ן ”ד. או שזהו אור מקיף, או שזהו אור חלקי. אם יש אמונה ותמימות ופשיטות בהכרח דבוק בשער הנו
 .כדבריך”, נפש“הבהמית. ולכך נצרך אף מסירות ” לנפש“דקדושה. אלא שיתכן שלא בקע 

 .ת יחוס ויביא משיחו עתה ברחמים”הצדדים אפשריים, והשי’ ה. ב

 .ו. זהו אתערותא דלתתא, אולם עתה אנו כבר במדרגת למעני למעני אעשה

 .ז. אינני עונה על שאלות מסוג זה. כבר בקשתי פעמים רבות לא לשאול על שמות של אנשים

 .ק”שלמעלה מאדם, מא”, קו“ביטול צורת אדם, ועתה עיקר האור הוא הארת ח. כן! זהו 

ט. להתחבר לפשיטות, ולאין עוד מלבדו כפשוטו, והוא אור שלמעלה מן העולם, למעלה מכל טומאה. 
 .ויותר קל לחוש אותו למי שנתנתק מן העולם

 חזרת הנבואה
 .א”שלום לרב שליט

ר לישראל, והנה לכאורה אנחנו כבר בשלב הזה, והיכן ם אומר שלפני הגאולה הנבואה תחזו”הרמב
 ?הנבואה

ואם אילו הבעלי השגה שיש היום, הרי מנסיון יש בהם הרבה טעויות וחוסר דיוק, ולא מתקרב כלל 
 ?לדרגת הנבואה, וכמו שהיה פעם נביאים לישראל כפליים כיוצאי מצרים, ואיפה הם היום

 תשובה:

ניסה להחיות את רוח הנבואה בתורתו ובדרכיו. אולם נחלקו עליו, כי זה זו הייתה דעת הרב קוק, שלכך 
 .בבחינת בני אפרים, שעדיין לא בא עת זו

 

 דירה בארץ ישראל לעתיד
ת בהעלון והם מאד נהנים מתשובות ”י שני חבירים בבית הכנסת שקוראים את השו”שאלות שנשאלו ע

 .ביאת משיחי לאחר ”הרב ויש להם שאלות אלו בענין דירה בא

א) לאחר ביאת משיח כשהארץ נתחלק להשבטים האם מי שקנה דירה בירושלים אין לו רשות לדור )
 ?שמה אם הוא אינו משבט יהודה או בנימין
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מוסר נפש לדור בחלק שאינו שלו, כיון שדירה זו היה מזמין והוא רץ לקנותו כדי שיהא לו ’ ב) ומהו אם א)
י לעולם או שעדיין יש חלוקת הארץ ”ש שלו הוא זכה שזהו חלקו באי מסירות נפ”י, האם ע”דירה בא

ל ויש לו את הכסף לכך, שיש ”י למי שדר בחו”ל כפי הנחלות? (ג) מהו ההשקפה על קניית דירה בא”לעת
בשכונות שהם מיוחדות לעשירים ’ הרבה פירסומים בהעתונים החרדים לקנות דירה יפה בירושלים וכדו

מונה בביאת משיח או שזה נובע מרדיפת מותרות, דכמו שהעשיר יש לו דירה האם יש בזה א’, וכדו
אלא מחמת ’ י אבל אין זה נובע מחמת רצון ה”בפלורידה ובכל מיני מקומות בעולם כן יש לו דירה בא

 ?רדיפות קנינים ועוד

 תשובה:

ה (שם), אם משיח ”יד רמיוחנן אמר, חולקין עיר אחת לשני שבטים. ועיין ’ ב) ר”א. עיין סנהדרין (קיא, ע
אומות נוספות, ולכך החלוקה ’ נחלות ג’ ג ל ירשו”אולם לעת’. בן דוד בא ובאין לחלוק ארץ ישראל, וכו

ד ירושלים לא נתחלקה ”ל כמ”ל לעת”תהא שונה. ויעלו זה לזה בדמים. אולם על ירושלים נראה שקיי
 .(א”לשבטים, עיין יומא (יב, ע

ח (דרוש לשבת שובה). והעתיק שם ”חסד לאברהם (מעין ג, נהר כב). ועיין צל ועיין’. ל אות א”ב. לא, כנ
 .(ג שבטים. ועיין תורת משה (דברים, לד, א”ל ארץ ישראל תחולק לי”ם שלעת”ג והרשב”דעת הסמ

 לזכות לאורו של משיח
 א”לכבוד הרב שליט

 :שאלתי את הרב לפני תקופה כך
 :שאלה

 של משיח ביותר. בעוונותי הרבים אינני זוכה להרגיש זאת, ואני ראיתי שהרב כותב שמאיר עכשיו אורו
 רוצה מאד לזכות להרגיש זאת, ומפחד להישאר חלילה בחוץ. האם זה נכון להגיד שאם אני מתגבר לא

 כ”לגלוש באינטרנט כדי שיתגלה אורו של משיח יותר בעולם וכן מקיים מצוות ותורה על זה הכוונה, עי
 ?אזכה לאורו של משיח

 תשובה:
 .כן, באופן של מקיף

 אשמח מאד באם הרב יוכל להרחיב לי את התשובה שאוכל יותר להבין
 ?וכיצד אפשר לזכות לאורו של משיח בשלמות –מה בא הרב למעט  –מה הכוונה באופן של מקיף 

 תשובה:

אותו כל שפורש מן הרע מאיר לו האור, אולם לא נכנס אל תוכו והופך להיות חלק עצמי ממנו וחש 
בתוכו כחלק מהויתו, אלא אור שמסייע לו בעבודתו הרוחנית בלבד. וזהו אור מקיף, ואור זה פעמים רבות 

 .הוא בבחינת איהו לא חזי אולם מזלא חזי
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 לקבלת העלון השבועי בדוא"ל, 
 וכן מקובץ שאלות ותשובות 

 לפי סדר הפרשיות, 
 יש לשלוח בקשה לכתובת: 

info@bilvavi.net 

 לת העלון השבועי [לקב
 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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