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 ועודדור שכולו חייב 
א ”ו יש בשאלות הללו חוסר כבוד להרב שליט”א אם ח”ר שליט”אני שואל מראש סליחה מהרב מו

א ולבטל את דעתי יותר ויותר אל האמת הטהורה ”ובודאי שרצוני להבין יותר את דעת הרב שליט
א בא לגלות לנו מתוך אהבתו לישראל לעורר כלל ישראל לעשות תשובה אמיתי ”שהרב שליט

 .להיות בין הנגאלים לנצח נצחיםו
’ למה זה שונה ממה שאמר ישעיב) ”? דור שכולו חייב“האם יש מקור לדברי הרב שדורינו הוא  א)
הנביא על שדיבר שלילי על ’ ה לא היה מסכים לדברי ישעי”שהקב” בתוך עם טמא שפתים אנכי“

אם הוא ’ וא’ חירתו שכל אלמה האינטרנט הוא הוא הבירור האחרון שמברר מהו ב )גכלל ישראל? 
רוצה להיות מחובר לטוב או לרע, והא הרצון הפנימי של כל ישראל הוא להיות מחובר לטוב ולרצון 

ו, דכל הרע הוא רק מקרה אצלנו וכמו שהרב מבאר לנו היטב היטב בדע את ”ולא עם הרע ח’ ה
ה למה זה מורה מהו אינו רוצה לנתק את עצמו מז’ ברגע קודם הגאולה אם א’ כ אפי”עצמך, וא

ר אבל אין זה ”רצונו באמת, מאי שנה ממי שאינו מתגבר על יצרו, שהוא סתם נמצא בפח של היצה
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מומר לתאבון, שאינו ’ הרצון האמיתי שלו. ולא עוד אלא שהוא עושה זאת רק מתאווה, בבחי
שראל ומיהו כ למה בירור זו מברר מיהו י”ה. וא”מתגבר על יצרו, אבל אינו רוצה למרוד על הקב

אינו עומד בנסיון זהו סתם חוסר יראת שמים והתגברות היצר עליו, אבל לכאורה ’ ערב רב, אם א
כ למה זה מגלה מהו רצונו האמיתי שהוא ”י בחירתו השלילי וא”ה ע”אינו רוצה למרוד על הקב

אה כ על כח הרע שבברי”רוצה להיות מחובר עם הרע לנצח? ג) לאחרונה הרב אמר שאין לדבר כ
ן דטומאה ”כ למה הרב מדבר על מהות שער הנו”כיון שהדיבור על זה גופא נותן חיות להרע, וא

כ אין להדפיס דברי הרב על מהות ”וכן יש לשאול דא ד)ת? ”בהדרשה על קורונה וגם בהשו
כ בזה גופא שאנו עושים ”האינטרנט בתוך העלון השבועי כיון שזהו דיבור על כח הרע בתוקפו וא

כ למה הרב אמר לי בתשובה אחרת שיש לעשות רעש ”לכאורה זה נותן כח להרע וא רעש מזה
אם הגדולים לא מדברים באופן כזה למה הרב מדבר ”א שואלים ממני ש”לפעמים בנ ה)מכך. 

כ למה הרב מדגיש את זה? ”באופן כזה? אם הגדולים לא אומרים שאנו נמצאים בבירור הנפשות א
על חומר הדבר של האינטרנט כמו האופן החריף שהרב מדבר על  כ”למה הגדולים לא מדברים כ

נושא זו? אני מבין היטב שהרב מדבר מהאמת שבנפש ושהאמת הזו צועקת בפנינו, ושהרבה 
דברים מן הרב הם בגדר דברי קנאות שבאים מלב בוער לאמת שאינם סתם דברי קנאות אלא 

ואינם רגילים בכלל בשפת הרב הוא,  דברי הלכה, אמנם טענתם בפי אלו שאינם יודעים מהרב
שלא מצינו שהגדולים מדברים באופן כזה. לפעמים הם מתנגדים ממש על דברי הרב ושהרב אין 
לו רשות לדבר באופן כזה, ולפעמים יש להם רק קושיות, אבל השאלה הוא מה אני צריך לענות 

לאחרים לשמוע בין אם  להם כדי לשמור על האמת הטהורה שצריך להיות נאמר בין אם זה נעים
דקדושה ללחום על טומאה של היום, ” אחד”מהו האופנים איך להשתמש ב ו)אין זה נעים לשמוע. 

כיון שזה נושא רחב שהרב מדבר באופנים שונים בכל הספרים והשיעורים, והאם שייך להרב 
 לבאר בקצרה את האופנים איך משתמשים בכח הזו להלחם עם הטומאה בהנסיון האחרון,

 .”מדיה“כ נקרא ”פרס שג-האם יש שייכות בין מדיה ואינטרנט למושג גלות מדי )זהאינטרנט. 

 :תשובה

ש בסנהדרין (שם), שבדור שכולו חייב מעמיד להם מלך ”ן הוא מדרגת כולו חייב. וכמ”א. שער הנו
 .”ן”שער הנו“אמה, ” חמשים“יעשו עץ גבוה  –ועיקר גזירת המן ’. קשה כהמן וכו

ו, כי זה ”ל, ענין כולו חייב אינו רשעים גמורים ח”ט) שביאר וז”ו, פ”ש, ש”יין בלשם (הקדואולם יעו
ם (ו, ח) שהבין ”יז). אולם יעויין במלבי-ה (טז”ש בר”אי אפשר, אלא רובו עוונות נקרא חייב, כמ

ש שביאר ”שכולו חייב כפשוטו, שלכך בדורו של נח, לא נקרא כולו חייב, כי נח היה צדיק, עיי
 .מדוע בא משיח

ל, ואם הדור כולו חייב, והם בעלי העדר והפסד, וההעדר ”ל (נצח ישראל, פרק לט) וז”ועיין מהר
הוא ’ ל. והבן מאוד ששער הנ”הוא קודם ההויה, ולפיכך בשביל הדור שכולו חייב יבוא משיח, עכ

אות ’, קכא. ושער ג אות’, אין גמור, העדר, והתבונן היטב בזה. ומעין כך ביאר באמרי פנחס (שער א
 .ש”ה ואת אחיך), עיי”ש בערבי נחל (תולדות, ד”קכג). ואזי הרע מכלה את עצמו, כמ
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ן, זהו בעצם דור שכולו חייב, ולא כפשוטו, שאין ”ל שכאשר יורד מדרגת שער הנו”. לפי הנ1-ב

 .צדיק בארץ, אינו דיבור על כנסת ישראל, אלא על כח הטומאה שירד לעולם

ל, דקרוה לישראל עם טמא שפתים מדעתו שלא צווה לו ”ב) וז”י (יבמות, מט, ע”שועוד. עיין ר
כ אם עושה זאת על מנת להוכיח ולהיטיב לית לן בה. וכן כתב ”וא’. ה ולא מחמת תוכחה וכו”הקב

 .במאירי (שם), ועוד

ישראל,  ל, ואף כי הנביאים היו מדברים דברים קשים על”ל בחידושי אגדות (שם) וז”ועוד. עיין מהר
ת כך, ודבר זה שאמר בתוך עם טמא שפתים אנכי יושב, דברים אלו דבר ”לא היו אומרים אל השי

ה גם צריך). וערבי נחל ”ח, סימן נז, ד”ת כתב סופר (או”ה, ובדבר זה נענש. ועיין שו”אל הקב
 .(וצדקת הצדיק (אות קטז’). ה אולם). ופרי צדיק (פקודי, אות ד”ד’, (האזינו, דרוש ד

כ שאר הבחירות הם ”כח הבחירה שבאדם. משא” שורש“ן מעורר את ”. כלי זה שבו שער הנו2-ב
 .ענפים

לצורך. ובדקות יותר, כל רע יונק חיותו מן הניצוצות הקדושה שבו. וכאשר ’, ל אות ב”ג. כנ
ל גם כל ”שכולו תערובת ומעורב בו רח’ ו נותנים לו חיות. אולם שער הנ”מדברים ממנו ח

 .כי בכלי זה יש בו כמעט את כל הדברי תורה שבעולם, משם יונק חיותו ולא מבחוץהקדושה, 

 .’ל אות ג”ד. כנ

 .ה. לכל נשמה חלקה, ועל כל אחד לעשות את חלקו, וזהו חלקי

ב. הרכבה דקדושה, לכלול כל חלקי  .א. פשיטות ותמימות. והוא כנגד אני חכמה שכנתי ערמה .ו
ג. אמונה פשוטה באין עוד  .ועבודה. כנגד כח הרע שכולל בתוכו הכלהקדושה בבת אחת, בתורה 

ועל ידי זה ”. אין עוד מלבדו כפשוטו“מלבדו, כח אחד פשוט, כנגד אחד דקלקול. ויתר על כן 
 .ס”מאיר אור א

 .ז. כן

 ן דקדושה”שער הנו
ן דקדושה, והאם ”א) באופן כללי מה הם הדרכים למעשה שבו שהאדם יכול להתחבר לשער הנו

 ?יש להגיע לזה או שיכול לקפוץ זה

י לשמה (בפרט תורה לשמה ”ן דקדושה הוא ע”ב) מאידך אמר הרב שהאופן להתחבר לשער הנו
ת נפש, ובמקום אחרת י לימוד במסירו”ן דקדושה נעשה ע”ומאידך הרב אמר שהחיבור לשער הנו

ל או ”י לימוד באופן התבוננות בדבר והיפוכו. האם נצרך את כל חלקים הנ”הרב אמר שזה נעשה ע
 ?מהן מספיק’ שא
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 ?ן או רק להארה שבה”ג) האם יכולים להגיע להמדרגה ממש של שער הנו

ולים לחיות ן דקדושה (או עצם המדרגה או הארה או ניצוץ שבו) האם יכ”מגיע לשער הנו’ ד) אם א
 ?ן דקדושה באופן כללי בכל החיים שלו, או רק לעיתים”כ באותה מדרגה של שער הנו”אח

ה) שאלת השאלות: מהו האופן לפשוטי שאינם בני תורה העם ולנשים, שאין להם את אור התורה, 
 כ אינם יכולים לגלות תורה לשמה או תורה במסירות נפש או לימוד התורה באופן אחדותי, איך”וא

ן דקדושה בקרבם כדי למלאות החלל הפנימי שבהם שהוא הוא ”הם יכולים לגלות את השער הנו
א כאלו אינם רוצים ”י האינטרנט ומכשיר חכם? (דבנ”היה הגורם למלאות הריקנות שבהם ע

להשמע שהם צריכים לפרוש מהאינטרנט, כיון שהם חושבים שזהו כל התענוג שלהם בחיים ואם 
אז הם ירגישו שאין להם תענוג בחיים והם מתפחדים מצורת חיים שאין בו  לוקחים דבר זה מהם

 ).…  תענוג תמידי להם

 :תשובה

 .ובנוסף לכך כמו ששאלת’. , אות ו12533ל תשובה ”א. כנ

 .ן. ועל כל אחד לברר את עיקר חלקו איך להתחבר”ב. כל חלק מחבר לבחינה אחת בשער הנו

 .הן ממש, בשוב להאר”ג. ברצוא לשער הנו

 .ל, ברצוא כן, בשוב יש עליות וירידות”ד. כנ

 .ל, פשיטות, תמימות, דבקות באין עוד מלבדו”ה. כנ

 בענין גאולה ובירור האחרון
  .א”ר שליט”מו’ מה שלו
יוצאים משער הנון דטומאה, והרב מבאר שהכוונה י תורה ”שמות כתוב שרק ע’ ח בפ”א) באוה

ז רק אלו שלומדים תורה בתענוג ”ן דקדושה. ולפי”שלומדים בתענוג באלוקות שהוא הוא השער הנו
באלוקות המה האנשים שבעולם שיכולים לצאת מהטומאה של דורינו ולהיות בהגאולה. האם 

בלי ’ ו שסגי בהתבוננות באלוקות אפיהכוונה שצריך צירוף של לימוד תורה עם תענוג באלוקות א
שזה היה כל ’, ת כיון שהוא סוג אחרת של לימוד תורה, תורה של יחוד ה”ת, שגם זה נחשב ת”ת

ת ביחד עם דביקות, אבל השאלה הוא האם ”ט. וכמובן שהצורה השלימה הוא ת”גילוי תורת הבעש
אדם מהצרות הרוחניות של ת בפועל) יכול להציל את ה”י התבוננות באלוקות בלבד (בלי ת”ע

 .ן דטומאה ולהיות בין הנגאלים”עקבתא דמשיחא ולהוציא אותו משער הנו

מהם הוא קיום המצוות. השאלה הוא ’ ב) הרב אמר שיש כמה תנאים כדי להיות בין הנגאלים, וא
דלכאורה כל אדם אינו שלם בזה דהא יש כמה מצוות שכל אדם הוא חלש בהם וגם יש הרבה 
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כ נמצא שכל אדם חסר בקיום המצוות ”וא’ וכו’ כיחות כגון לשון הרע וביטול תורה וכועבירות ש
ו להאדם להיות בין הנגאלים (אם לא שהגאולה יבא ”כ לכאורה לא שייך ח”כפי מדרגתו, וא

 (.…ברחמים ואז כל אדם זוכה

רשעים של דאם ה’ ב) שהק”פסוק כ’ בא (שמות פרק י’ ת בפ”ש עה”ג) יש דבר נפלא בפירוש הרא
משום שלא יתייאשו ’ כ למה דתן ואברים לא מתו, ותי”ישראל במצרים במתו במכת חושך א

רשע יכול להיות נגאל, אם הוא רק ’ מכאן שאפי’ מהגאולה. ושמעתי ממשפיע אחד שהביא ראי
א שאלו שבוטחים בהגאולה הם אלו שזוכים להגאולה) וכן כתיב ”(וכן אמר הגר’ בוטח בישועת ה

ה הוא הכל יכול, הוא ינצל ”ושהקב’ רשע אם הוא בוטח בה’ כ אפי”וא” חסד יסובבנו’ בההבוטח “
ש ומדברי ”מדברי הרא’ מחבלי משיח והוא יכול להיות בהגאולה. השאלה הוא, האם יש להביא ראי

ל שגם רשעים יכולים להיות בהגאולה (בזכות כח הבטחון), ובפרט לדברי הרב ”א ומכל הנ”הגר
ל שאינם זוכים ”ישראל אלו המה החוברים לכלים המשחיתים והמדיה רח שהרשעים בכלל

 .ו אם הם לא פורשים עצמם מזה קודם הגאולה”להגאולה ח

ן דטומאה, האם מי ששומע בתדירות לרדיו או קורא עיתונים ”ד) כיון שהמדיה הוא הוא שער הנו
ן ”לו שמחוברים לשער הנוחרדיים כסדר וקורא חדשות וחומר שבא מהמדיה, האם זה גם נכלל בא

 .ו”דטומאה שאינם זוכים להגאולה ח

ה) כיון שעכשיו הוא זמן הבירור הנפשות שמבררים מיהו ישראל ומיהו ערב רב, ועיקר הבירור הזו 
ו, השאלה הוא ”י ענין אינטרנט שהאוחזים בו ואינם רוצים לפרוש ממנו הם הערב רב ח”נעשה ע

ם אלו ואינם רוצים לפרוש מהם, או שרוצים לפרוש רק שיש איך צריך היחס לאלו שיש להם כלי
כ הוא העדר רצון לפרוש), שאנחנו נמצאים בסביבה שלהם תמיד, האם ”להם קושי בזה (שבדקות ג

יש לחשוש שכל אלו הם ערב רב, ויש לנו לשנאותם ולפרוש מהם ככל האפשר (ולכאורה זהו רק 
כן הוא לכאורה כמו תינוק שנשבה בדבר זה כיון שכבר קיבל תוכחה לפרוש מכלים אלו, דאם לא 

שהוא עשה כל זה שלא מדעתו, והרשעות שלו התחיל לכאורה רק אם כבר קיבל תוכחה על זה 
ר כזו ”או שיש לדון כל ישראל לכף זכות בזה על שהם נופלים ליצה…), ה אינו רוצה לפרוש”ואפ

’ ר, וצריך להשפיע על כל א”היצהשלא היה מימות עולם, והם יהודים יקרים שמצאים בפח של 
 .…בענין זו ולא לחשוב עליהם שהם נחשדים להיות מהערב רב

 א”תודה רבה להרב שליט

 :תשובה

 .ת גמור”ד, הוא ת”א. התבוננות באלוקות, כמו שנתבאר בהרחבה בתורת חב

 .ב. אם כשנופל מנסה לחזור בתשובה, הוא בכלל זה
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ל בדרוש הקיווי, ועוד. ועיקר הבנין ”ש הרמח”תקוה, כמש הוא בסוד הקו, מלשון ”ג. הנזכר ברא
ו להורות כן לכתחילה ”ק. למעלה מכך הוא אור הקו. אולם ח”הוא לבנות צורת אדם, ששורשו א

 .להתדבק בקו ללא צורת אדם, כי זהו הרס כל התורה כולה

יברים ח א”ולכך כתבתי תנאי של קיום המצוות, כי זהו הצורה השלמה, בסוד צורת אדם, רמ
 .ה מצוות לא תעשה, כנודע”ח מצוות עשה ושס”ה גידים, כנגד רמ”ושס

 .ד. אינו בכלל, אם כי מסכן עצמו הרבה

 .ה. יש לשנוא את חלק הרע שבהם בלבד, אולם לפרוש מקרבתם מפני הסכנה

 שאלות על תהליך של עקבתא דמשיחא
רא ובמדת גבור, האם גם הרב א) הרב אמר שכדי להנצל מיום הדין הגדול יש לדבק במדת נו

והאם כוונת הרב להשיעורים בשמונה עשרה על מילים אלה של ” גדול“מתכוון להדבק למדת 
 ?גדול, גבור ונורא

 ?ב) מתי נתקיים סעודת הלויתן
 ?פ”י התהפכות כל העולם בשנת תש”כבר נתקיים ע” ה לחדש את עולמו”עתיד הקב“ג) האם 

נתקיים עכשיו בפנימיות, האם הכוונה שבתחילה נתקיים כל  ד) בדברי הרב שמלחמת גוג ומגוג
כ בעולם ”ו אח”תהליך האחרית הימים באופן פנימי ואם משיח לא יבוא אז כל התהליך מתקיים ח

 ?הגשמי
’ כ תהי”ה) במדרש היכל רבתי מבואר שכלל ישראל יחיו עוד אלפיים שנה בגן עדן, האם אח

 ?באלף עשירי’ ל שהתכללות תהי”קת על הרמחהתכללות כל הנבראים והאם דעה זו חול
 ?כ”ב ואח”ו) האם יש איזה ספר שמבאר כל התהליך של ימות משיח וימות עוה

כ ברוגע אם שייך ”ז) הרב אמר שיש להלוך באמונה פשוטה אבל לכאורה איך שייך לחיות כ
חא ו העקבתא דמשי”אפשרות של תהליך של צרות שאין כמוהו כמבואר בכל המדרשים אם ח

 ?מתמשך

 :תשובה

 –א. כן. הייתה טעות או בכתיבה שלי או בהעתקה, התשובה להתדבק בגדול ונורא, וזהו יום הדין 
 .ולהינצל ממנו, נדברים בגדול ובנורא

ב. ומן ”ב. אחר שחיטת השטן. עיין שערי צדק (השער השני) סעודתן לויתן, וממנו נכנסין לחיי עוה
ש בבית עולמים (דף ”ב. וזמנו סוף האלף השישי, כמ”עוה –א עורו עושה סוכה שבה מאיר אור אמ

ע מפאנו. ועיין אור ”ש הרמ”לויתן, כמ’ ה ועוד). כי הוא עטרת יסוד, מלכות גימט”א, ד”קכט, ע
 .(ענף יב, סימן יג’, ב, דרוש ד”סימן ב, וח’, א, דרוש ו”ה (ח”תורה (אות קמא). ולשם, ספר הדע
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 .ג. לא

 .ד. כן

ש שתורה קדמה לעולם אלפיים שנה, דברי תורה עניים ”חכמה ובינה. מקביל למ ה. הכוונה כנגד
 .במקום אחד ועשירים במקום אחר, ולא נחלקו, אלא יש לצרפם

 .ו. לא ידוע לי. אולי מחברי זמנינו ליקוטי מרבותינו. אולם לא ספר של חכמי הדורות

ז אינו חי בעולם, וזהו רצוא. ”יש בנפש החיים, וע”ז. מחד לחיות באין עוד מלבדו כפשוטו, כמ
ובשוב, שב ליחודא תתאה, שאין כח שליט אלא הוא. ולשמוח בכל רגע ויום של שמחה ורוגע, 

ה על כל הטוב שניתן, והיינו לדבק עצמו במה שיש וטוב, ומידי פעם כפי הצורך ”ולהודות לקב
 .לחזור ליחודא תתאה, שאין כח שליט אלא הוא לטובה, וחוזר חלילה

 

 

 

 
 לקבלת העלון השבועי בדוא"ל, וכן מקובץ שאלות ותשובות 

 info@bilvavi.net לפי סדר הפרשיות, יש לשלוח בקשה לכתובת:

 03-548-0529הפקס לקבלת דרך הפקס, יש לשלוח בקשה למספר 

 לבירורים בנושאי "בלבבי משכן אבנה" ניתן לפנות למערכת באופנים הבאים:

  0529-548-03 פקס  8588-763-052 טלפון
  9116302ירושלים  16452 ת.ד. 

info@bilvavi.net 

  

 שיעורי מורינו הרב שליט"א מופיעים ב"קול הלשון"
 073.295.1245USA 718.521.5231ישראל 
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