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 עקבתא דמשיחא
א) שמעתי בשם גאון אחד בזמנינו שהוא מקושר עם איזה צדיק נסתר שאמר שהמשיח יכול לבוא עכשיו 

י התפילה לו רק שהמשיח צריך ”מ שהכלי זיין שלו הוא ע”י כח התפילה שלו כמבואר בלקו”וללחום ע
ק הנסתר שהגיע הזמן להציבור לידע מהסוד הזה של ל עכשיו גילה מהצדי”התפילות של פשוטי העם, והנ

א, ”תיקון חדש שיכול לסייע את משיח, והתיקון הוא לומר אלו פרקים בתהילים בזה הסדר: פרקים ל
 ?ל”ו, ס, סח, פ, פג, פט, קט. מה הרב חושב על הנ”ה, ל”ל

או גילויים מסויימים  ב) שאלה כללית בנוגע לזה, ככל שאנו מתקרבים למשיח, האם הגדולים יגלו סודות
פ מאלו ”לרבים כדי להכין את העם לביאת משיח? ומהו אם שמענו גילויים אלה מצדיקים מסויימים (עכ

שמוחזקין להיות צדיקים) אבל הגילויים אלו אינם באים מהגדולים המפורסמים שמנהגים את הציבור 
 ?התורה, האם יש להלוך אחריהם או לחשוש שכל זה איננו הדרך שלנו

ראש הערב רב, האם יש להסתכל על זה כגזירה רעה ”, מלך קשה כהמן”ג) עכשיו שנתינה הטבעת ל
ל רוצה להחריב את כל עולם התורה, ויש לנו להיות שבורים מזה לעשות תשובה, או ”עלינו כיון שהנ

כ ככל שיש יותר הצלחות להערב רב אז יש לצפות ”וא” לפני שבר גאון“אדרבה יש לשמוח משום 
 ?פלתם בקרובלמ

כ ”ד) האם הראש הממשלה החדשה הוא הוא הנפש של ארמילוס הרשע כיון שלא היה עד עכשיו נפש כ
 ?גרוע מהערב רב כמותו

ה) אם בחור או אברך לומד רק תורה כרגיל ואינו בונה את עולמו הפנימי ואינו עוסק בתשובה בפועל רק 
 ?והג כרגיל, האם הוא יזכה למשיחסדרים ביום ומתפלל כל התפילות והוא נ’ הוא לומד ג

כ עכשיו הדבר ”שראויים לגאולה הם כל אלה שאין להם שייכות לאינטרנט, וא” צדיקים”ו) האם ה
 ?ל או לא”שמכריע את הצדקות או הרשעות של האדם הוא אם יש לו את כלי הנ

 :תשובה

אוי לומר, וזה אחד מן מזמורי תהלים, וכמה אופנים איזה מזמורים ר’ א. יש כמה גילויים בענין י
 .האפשרויות

ב. הנהגת הדור בשית אלפי שנין על דרך כלל נמסרה לבעלי הפשט וההלכה, ולא לבעלי הסוד. וזהו עד 
 .ביאת משיח

 .ג. יש להוסיף צער על הצער הקיים עד עכשיו, כי רב הוא, ולצפות ולהתפלל על הגאולה

 .ד. לא

 !עולמו הפנימי כראוי ה יפתח לו את”ה. אם עושה כן בתמימות, הקב

 .ו. זו הנקודה השורשית, אולם יש את כל הענפים
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 המשיח תימו
חווינו קובד, הסכסוך הצבאי האחרון, עלייה משמעותית באנטישמיות עולמית, אובדן חיים נורא בשני 

בישראל וחוסר היכולת להקים ממשלה חילונית. אנו תמיד מתבקשים להגדיל את תקריות ספציפיות 
מאמצינו בתורה, בעבודה ובחסד, בכדי להקטין את הלושן הורה ולהגדיל בין אדם לחבירו, אך נראה 

בנושא זה. זמן. ‘ועל המיקוד הספציפי של עבודות עולם ה ’ יוסף המשיח‘שמעטים הגדולים מדברים על 
 .ול להתמודד עם זהאולי הרב יכ

 :תשובה

 .ן של הקדושה, ואת זה לפתח וללמד לרבים”צריך לחדד את מהות גילוי שער הנו

 גאולה
 ?א) האם יש מקור שיהא רקידה גדולה בביאת משיח

 ?לקראתות ”ב) אם המשיח יבוא האם מבטלין ת

עבר תקופה זו כראוי להגיע ליחידה בתוך הבית אז הוא יזכה ’ ג) בתקופת הקורונה הרב אמר שאם א
י תקופה הזו ”יתירה ע’ לקבל פני משיח. אם האדם חושש שהוא לא הגיע ליחידה שלו ולא זכה לקרבת ה

 ?האם יש לו דרך לקבל פני משיח או שכבר איבד את זכותו לקבל פני משיח

כ בביאת משיח האם יתגלה אותם גילויים לכל או ”ט היה התנוצצות של גילויי המשיח וא”גילוי הבעשד) 
פ ”שיהיה גילוי שונה? ואם יהיה גילוי חדש, האם עכשיו יכול להבין את הגילוי הזה או להגיע איליו (עכ

 ?(בהארה

ך שייך שיבוא משה וגם כ אי”ד) וא”י ומב”הם משה כולל שניהם (מב”, משה עם תרי משיחין“ה) מהו 
 .ד”י ומב”מב

 ?ד יש לו נשמת דוד”י יש לו נשמת יוסף ומב”ו) האם מב

ב דתמיד הרב מארנגנשטערן מבאר ”ז) כמובן שגילוי משיח בן דוד זהו תכלית הכל (אין הגמור) אמנם צ
הגילוי כ נמצא ”שמשיח בן דוד הוא כתר דאריך ומשיח בן יוסף הוא כתר דעתיק, ועתיק גבוה מאריך וא

של משיח בין יוסף הוא העיקר. ולפי דברי הרב שמשיח בן יוסף מאחד הנבראים ומשיח בן דוד יקשר 
י) הוא רק לגלות אחדות ”י מב”ב ביותר דלכאורה כל תכלית אחדות הנבראים (ע”ס אז צ”כולם לא

 .(ד”י מב”ס (ע”הנבראים בא

שראל ובפרט הצאן קדשים מכל נדנוד א תמיד מטהר כלל י”וכאן המקום להודות להרב על שהרב שליט
י ההסבר הנפלא בכל פרט ובפרט של כל נושא, מתוך ”של חטא ובזה הרב מזכה אותנו לחיי נצח ע

 .אהבת ישראל לכולנו נשמת ישראל
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 :תשובה

 .א. כן

ב. כן. אולם בפנימיות ביאתו הוא אור חדש של תורה, מאור שבתורה. ולכך בחיצוניות נראה ביטול, אולם 
 .מיות אינו ביטולבפני

 .ג. אם לא עכשיו אימתי, עכשיו הזמן, ברגע זה

ד. יהיה גילוי של הפשיטות המוחלטת, שהיא שורש לכל ההרכבות, וכל אחד ישיג את הפשיטות לפי 
 .ערכו, ואת תולדותיו, ריבוי ההרכבות לפי ערכו

 .קו אחד, זהו בן דוד שמאל. ובסוד –אמצע, בן יוסף  –ימין, משה  –קווים. בן דוד ’ ה. חיבור ג

 .ו. כן, והם שורש נשמה של יוסף ודוד

ז. כבר שוחחתי עמו כמה פעמים בארוכה בענין זה, והוא סבור שבשורש משיח בן יוסף גבוה ממשיח בן 
 .דוד. ודעתי להיפך, וכן שמשיח יוסף מאריך, ובן דוד עתיק

 שער הנון ודור שכולו חייב
א) מהו הביאור בדברי הצמח צדק שהמן היה רוצה להגיע מיד אל שער הנון דקדושה שכן דרך הקליפות 

כיון שהרצון להגיע מיד אל כל המדרגות  ,א בלי מתינות, וזה היה סוד מפלתו”לחטוף כל המדרגות בב
כ רע אלא היה לו רצון קדוש וכמו ”כ נמצא שהמן לא היה כ”ר תמוה דאהוא הכשלון של האדם. זה דב

כולנו שיש לנו שאיפות להגיע אל כל המדרגות ובלי מתינות ולא עוד אלא שזהו גופא סוד העבודה 
כ ”י מסירות נפש והגעה מיד אל שער הנון דקדושה, וא”באחרית הימים לחטוף כל מדריגות הקדושה ע

הרשע היה לו רצון קדוש כזו. ב) האם יש דרך להפוך הדור שכולו חייב לדור איך יתכן שהמן העמלקי 
ת משום השימוש ”י משיח? ג) למה דור הזו דור שכולו חייב, וא”שכולו זכאי או שזה יעשה רק ע

פ שהכלי הזה פורצת ”ה רוב עולם התורה כנראה אין להם שייכות לאינטרנט, ואע”באינטרנט, הלא ב
מ לא מצינו עכשיו שזה מצוי אצל רוב הבני תורה, וכיון שבני תורה הם ”מ מ”ומרי תויותר ויותר לעולם ש

 .כ למה הנהגת ההמון עם גורם שהדור יהא דור שכולו חייב”נשמת הדור א

 :תשובה

 .א. רצונו היה בהלבשה מצד הקלקול ולא מצד התיקון

 .י משיח, או הארת משיח”ב. רק ע

ש ”דור שכולו חייב, כולו, או רובו, או מהות של העדר, כמג. כבר נתבאר באורכה בתשובה מהו 
 .ל”המהר
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 בירור בתקופה האחרונה
שהרב מדבר וכמו הרבה יהודים מרגישים שאנחנו ממש בתקופה האחרונה כמו , א”לכבוד הרב שליט

 רצינו לשאול .לפני ביאת משיח צדקינו

 ? א. איזה זיכוי הרבים אפשר לעשות דבר שיועיל לרבים שמתאים לעשות לדורינו

ל ליצר הרע לטומאת המדיה ואני מרגיש שאני לא מצליח לבכות גם בתיקון ’ב. הרבה יהודים נופלים ר
 ? .חצות מה הסיבה לכך.ומה אפשר לעשות כדי שאני יוכל להתצער באמת

ועז רצוני לקנות את האמונה שאני ירגיש במוחש ובתמדיות  ג. למדתי מספר פעמים את ספר בלבבי א 
את ה יתברך. ואני לא מרגיש שזה קונה קנין בנפשי .מה אפשר לעשות ? והאם לשנן את האני מאמין 

 ?  .להואילהראשון זה יוכל 
 תודה רבה לרב ותזכו למצוות

 :תשובה

 .ן דקדושה, והצורך והדרך להתחבר אליו”א. בירור מהות שער הנו

 .ב. נצרך זיכוך הלב שירצה בגילוי הבורא ושיהיה לנבראים טוב. ולא רק רצון לרצות

 .ג. כן, שינון מתוך חיבור שכלי ולבבי

 אתם תהיו אור לגויים
הדיון הכי בוער בין היהודים לבין הערבים הינו מי היה ראשון בשטח ישראל מי קדם למי  -א ,שלום לרב

 ?פ המקורות מהי האמת”בבעלות על שטחה של ישראל ע
באמת שלום או שמוכרחים האם הרב חושב שניתן ליישב ויכוח זה , לפתור אותו וליצור מצב של  -ב

 ?לחכות למשיח שיעשה את העבודה
 ?האם התורה אכן מעודדת את עניין ההתנחלויות למרות שמעוררות מתח רב ביחסים עם הערבים -ג

 :תשובה

ל, בתחילת התורה, ומה טעם פתח בבראשית, משום כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם ”י מחז”א. כתב רש
עולם לישראל, לסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גוים, הם אומרים נחלת גוים, שאם יאמרו אומות ה

ה היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה ”להם, כל הארץ של הקב
 .מהם ונתנה לנו

י משיח, לעת עתה יש בזה עליות ומורדות, וניתן ”ב. זוהי גלות בין בני ישמעאל, והיציאה ממנה רק ע
 .ע להשקטה חלקית בלבדלהגי

חלקם גורמים הגנה ושמירה מפני הפורעים, וחלקם  –ג. השאלה מורכבת מחיצוניות ומפנימיות. חיצוניות 
החזרה  –יוצרים מתח יותר. ונצרך שיקול דעת עדין על כל מקום ועל כל עיתוי מה ראוי לעשות. פנימיות 

ר, שנפתחו שערי ”ארה, ובפרט משנת תזהו חלק מתהליך ארוך של ה”, אור“לארץ ישראל, במדרגת 
החכמה, כנודע, בבחינת בשנת שש מאות לחיי נח נפתחו ארובות השמים, שערי חכמה ופנימיות. אולם 
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שולטים הערב רב על האחיזה בארץ ישראל, ולכך אין לנו חלק בכך כלל וכלל. כל ”, הכלי“במדרגת 
אלא ’, א, אינו רצון ה”ט והגר”די הבעשלעומת חזרת תלמי”, שלטון“החזרה לארץ ישראל באופן של 

 .שליטת הערב רב

 ן דטומאה”שער הנו
 .י האינטרנט”ן דטומאה ע”א) האם יש מקור לדברי הרב שהדור הזה נמצא בשער הנו

 .ן דטומאה”האחרון יהיה בשער הנו ל ובמפרשים שהדור”ב) האם יש רמזים בחז

 .ל ובמפרשים, על תופעה של האינטרנט בדור האחרון”ג) והאם יש מקור בחז

 :תשובה

ן ”ל, שער הנו”ב) וז”ן, כח אחדות של כל הפרטים יחדיו. עיין לשון זוהר חי (בראשית, א, ע”א. שער הנו
ט שערים. וכלי זה ”י הרי כולל כל המט, והוא כתר עליון שבהם, ואינו חלק שער פרטי, כ”הכולל כל המ

ן דקליפה, כי גונז בקרבו הכל, ובפרט ”הוא כולל כל פרטי הנבראים בתוכו. ולכך בהכרח שזהו שער הנו
 .ן דקליפה, כל הטומאות יחדיו”את הטומאות יחדיו, וזהו שער הנו

 .ב. עיין בהרחבה בספר הדור האחרון

ן שערי טומאה, ושער ”כ נו”ל, ובטומאה יש ג”ברים, לב, לג) וזס, תורת משה (ד”ועיין חת’. ל אות א”ג. כנ
נ [בטומאה], וכשיבוא ”ן יכול אדם להשיגו, ה”ן בטומאה הוא להבדיל כמו בקדושה, שאין שער הנו”הנו

ן, רמז ”נו’ אדם לזה שער יש לו אחיזה לקדושה (וזהו כלי זה שיש לו אחיזה לקדושה), לכך טמא בגימט
היינו אותו אחד ”, אחד“כ בפני עצמו, וזה מי יתן טהור מטמא, לא ”ף ג”ת אלט בפני עצמו, ואו”מ

ה מהפכו לקדושה. וזהו ראש פתנים אכזר, הוא ראש הטומאה, הלא הוא כמוס עמדי וקשור ”שהקב
 .ל”בקדושה, עכ

עליו  ן שמתגלה”להורות על תרי נוני”, ינון שמו“ל, ולכן נקרא ”ועיין ספר מצת שימורים (שער התפילין) וז
ן שערי בינה. ועיין עוד אור ”ן דקליפה) ויתגלה שער החמישים של נו”ל, ואז (כאשר יתבטל שער הנו”לעת

 .(ה בחדש השלישי”ה ולא יכלו לתמהמה. ופרשת יתרו, ד”לשמים (בא, ד

א ן, ולהוצי”דורות האחרונים באמצעות תורתם ישיגו ליכנס לשער הנו“ל, ”ועיין אור החיים (שמות, ג, ח) וז
 ”.בלעו מפיו

 )אור החיים (שמות, ג, ח הערת עורך[
שערי טומאה וכמו שציינתי דבר זה כמה פעמים בזה ’ הנה למה שקדם לנו כי עיקר הגלות הוא לברר הניצוצות שנטמעו בנ

השיגו בבחינת ’ השאלות כי אם היה מוציאם קודם זה היו מפסידים בירור החלק ההוא, ותדע שעם ה’ ינוח דעת בב
ט שערי בינה, וטעם שלא השיג שער החמישים הוא לצד שאין המושג ”כללותם הכלול במשה שנתיחס בשם עמו השגת מ

שערי טומאה לברר אותו לא השיגו בחינת הקודש שכנגדו, והובטחנו ’ אלא בהשתדלות המשיג ולצד שישראל לא נכנסו בנ
והשגתו הוא באמצעות הגליות ובפרט גלות האחרון אנו  כי לעתיד לבוא ישפיע בנו אל עליון תורת חיים שבשער החמשים
דורות האחרונים  לצד שלא היו בני תורה מה שאין כן’, משיגים הדבר. וטעם שנסתכנו ישראל במצרים בבירור שער הנ

מוציא ’ ואז ספו תמו בחינת הטומאה. ומעתה כל שהיה ה ,ולהוציא בולעו מפיו’ באמצעות תורתם ישיגו ליכנס לשער הנ
ט וקודם ”שראל קודם זמן כל שהוא היו ממעטים הבירור והיו מתמעטים במושג ולזה הוציאם בנקודה האחרונה של מי

 :]ם”הרמב’ ה לגי”י מ”ל וגאלם מיד. (פסחים פ”והוא אומרם ז’, שיכנסו לשער הנ
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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 
 

 

 


