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נפש בהמית
שאלה:

שלום לרב,

כולם בחסידות מדברים על אותה נפש בהמית שעושה לנו את כל הבעיות, השאלה 
האם כשאנו מדברים על נפש בהמית הכוונה

לתדמית העצמית שלנו?

* האם שורשה של הנפש הבהמית הוא טוב כפי שאומרים שגם השחור נוצר מלבן?

האלוקית  הנפש  עם  או שהיא תתאחד  השישי  באלף  גם  איתנו  תהיה  היא  האם   *
)בדרך של השוואת הצורה עד אז(?

תשובה:
וז”ל, הכח  ז(  ב,  )בראשית,  נפש בהמית, מהותה נפש מתאוה, כמ”ש הרבינו בחיי 

המתאוה לבעלי נפש הבהמית, עכ”ל. עיין זהר חדש )ט, ע”א(.

ומצד התגלותה לתתא, תאוה חומרית, וכמ”ש הכתב והקבלה )ויקרא, טז, כט( וז”ל, 
תאוות נפש הבהמית משתוקקות תמיד למלא תאותם בבעילות ומאכלות אסורות 
וכדו’, עכ”ל. וזהו כאשר הנפש הבהמית מצורפת לקליפה – לג’ קליפות הטמאות, אזי 
היא מתאוה לדבר איסור. אולם כאשר עומדת כשלעצמה, תאותה לעצם החומריות, 
כמ”ש שם )דברים, יד, טו( וז”ל, תאות נפש הבהמית המשתוקקת לדברים ארציים 

הפחותים, עכ”ל.

ובדקות יותר מתגלה בנפש הבהמית שורש המידות רעות, כמ”ש הגר”א )משלי, יד, 
א( וז”ל, נפש הבהמיות כשעושה מעשיה שהוא התאוני והכעסני, עכ”ל. ועיין שערי 
קדושה )ח”ג, שער ד’(. והבן שבדקות הנפש הבהמית, נפש חיה, כוללת בקרבה את 
הנפש הדוממת ואת הנפש הצומחת ודו”ק. ומצד כך יש נפש הבהמית, ורוח בהמית, 
כמ”ש בלקוטי תורה )כי תשא(, וכמ”ש הגר”א )שם, כד, יג(. ועיין עץ חיים )שער נ, 

פ”ז( וכמ”ש ורוח הבהמה היורדת למטה.

ובכללות כל כח נפש הבהמית הנקרא כח הגוף, כמ”ש בבן יהוידע )סנהדרין, צא, 
ע”ב( וז”ל, נפש הבהמית שנקראת בדברי רבינו האריז”ל כח הגוף, ולזה קורא אותה 
כאן בתלמוד בשם גוף, עכ”ל. ועיין פרדס רימונים )שער לא, פ”ט(. ועץ חיים )שער 

מט, פ”ג, ושער נ’, פ”ב, ופ”ז, ופ”ט, ופ”י(.

סעדיה  לר’  המיוחס  בפירוש  כמ”ש  מדע,  יש  בהמית  בנפש  אף  בפרטות  אולם 
גאון )ספ”י, פ”א( וז”ל, עולם המדע הוא נפש הבהמית, כבהמה המכרת את קונה, 

וחמור  קונהו  שור  ידע  בבחינת  עכ”ל. 
אבוס בעליו, ובבחינת הנותן לשכוי בינה 
להבחין בין יום ובין לילה. ודעת זו שורשה 
הגר”א  כמ”ש  ורע,  טוב  הדעת,  בעץ 
)אדה”ר(  עליו  נגזר  וז”ל,  פ”ד(  )ספד”צ, 
והוא  טו”ר,  מיתה באכילתו מעץ הדעת 
התמשכו בתר נפש הבהמית שהוא נפש 
שהיא  הבהמית  נפש  והוא  וכו’,  חיה, 
ומתולדת  עכ”ל.  היצה”ר,  אחר  נמשכת 
כנפש  עצמו  את  מזהה  שהאדם  החטא 
בהמית, אולם זה רק תולדת החטא. וזה 
מה שנתבאר בתניא. אולם קודם החטא 
עיקר התדמית העצמית של האדם נפש 
)בראשית, עט,  בזוה”ק  וכמ”ש  אלוקית. 
מסטרא  נפש  דא  בהמית  נפש  ע”ב( 
נפש  )ויקרא(  הרמ”ז  וז”ל  דיצה”ר. 
בנפש  מתדבקת  האדם  של  הבהמית 
הבהמה והיא בנפש דנוגה ומחטיאה את 
וכו’, שהנפש  נפש העיקרית של האדם, 
הטוב  מחלק  היא  הטהורה  הבהמה 
ונפש  החיצוניות,  מצד  נוגה  שבקליפת 
הפנימיות,  מן  הוא  האדם  של  הבהמית 
של  עיקרית  נפש  מתלבשת  ובתוכה 
אדם שהיא נפש דאופנים מסוד קדושה 
שבעשיה, עכ”ל. ועיין נהר שלום )דף כה, 

ע”א(.

אולם אצל אומות העולם נפש הבהמית 
וכמ”ש  הטמאות,  קליפות  ג’   – הרע  מן 
בספר הליקוטים )בשלח, פרק יח( וז”ל, 
מהו,  שבאדם  הבהמית  נפש  תדע  והנה 
מג’  הגוים  ונשמות  ויצה”ר,  יצה”ט  והוא 
וכן  רע,  כולם  ואש,  ענן  רוח  קליפות, 
נפש  אך  טמאות,  ועופות  וחיות  בהמות 
הבהמית שבישראל, ונפש הבהמית וחיות 
טהורות, כולם מנוגה, עכ”ל. ועיין מבוא 



הקליפות(  שער  פ”ו,  ח”ב,  )ש”ו,  שערים 
והשד  היצה”ר  כי  הוא  המיתה  וענין  וז”ל, 
הנחש,  בה  שהטיל  הזוהמא  הוא  הנזכרים 
שהוא הנפש הבהמית של היסודות תתאין 
הנקרא עפר, “וע”י המיתה מתעכלים גולם 
גוף  ונשאר  בהמית”,  נפש  שהם  וצורה 
אדה”ר הזך כמו קודם שחטא שהיה מעפר 
העליון ויסודות עילאין וצורתם שהוא הנפש 
חיה הראשונה מקודם החטא, “וגם נשאר 
ממה שנזדכך אז מד’ יסודות עצמן תתאין 
שבהם,  הטוב  והוברר  וצורתם,  בגולמם 

וכו’, ויתחבר עם הטוב של הקדושה”.

בחיות  שורשה  העליונה  הבהמית  ונפש 
ובהמות שבכסא. עיין אמת ליעקב )מערכת 
עץ חיים, אות ג, אות לט(. ועל שם כן נקרא 

בהמית.

צער השכינה
שאלה:

השכינה? צער  מהו   א( 
אחרים  של  הצער  מרגיש  אני  אם  ב( 
השכינה? צער  נקרא  זה   האם 
ג( האם השכינה היא דבר נפרדת מהנשמות 
 שלנו או שהשכינה היא חלק מהנשמות שלנו?
ד( כשאני מרגיש צער של הזולת האם אני 
צריך להרגיש הצער שיש להשכינה מזה ג”כ 
או שעצם השתתפות בהצרות של אסונות 
השכינה? צער  עם  משתתף  שאני   נקרא 
עם  להתחבר  יכולה  אשה  איך  ה( 
שלה? יום  היום  בחיי  השכינה   צער 
בכל  שנפגשים  נשים  של  חבורה  יש  ו( 
כדי  הרבים  צרות  על  ביחד  שבוע לבכות 
“להשתתף עם צער השכינה”, ובזה הזמן גם 
אמונה  של  מחשבות  וחושבים  מתפללים, 
ואין עוד מלבדו, וגם באותו זמן הם אוכלים 
ומשוחחים  אכילה,  קדושת  של  בכוונות 
בעניני עבודה וענינים גבוהים. ועושים כמה 
דברים שאני חושבת כמדרגות של צדיקים, 
הם  באמת  אלה  שנשים  חושב  אני  אבל 
לעשות  שראויים  וצדקניות  מדרגה  בעלי 
כל  אם  אני מסופק  גם  אבל  אלו.  דברים 
הנ”ל באמת נכון לנשים לעשות כיון שאין 
החבורה  האם  לנשים.  הנורמלי  הדרך  זה 

נכונה? בלתי  או  נכונה  דבר  עושים   הנ”ל 
טיב  בספר  ללמוד  לנשים  ראוי  האם  ז( 
אלה? בדברים  מעוניים  הם  אם   ירושלים 
ללמוד  לנשים  יש ספרים שראוי  האם  ח( 

בנושא צער השכינה?

תשובה:
גילוי הקב”ה בעולמו,  יתר של  א. צמצום 
ויש  צמצום.  צרות,  ע-צר,  מלשון  צער 
יותר,  רב  צמצום  ויש  ראוי,  צמצום 
השכינה. צער  הוא  יותר  רב   וצמצום 
ושורש  צר,  לו  צרתם  בכל  כי  כן!  ב. 
העליון. בצר  האדם,  של  התחתון   הצר 
הנשמות. של  השורש  היא   ג. 
באדם,  למטה  בענף  צער  וגם,  גם  ד. 
צמצום  כל  כי  בשכינה.  בשורש  וצער 
להיפך. וכן  בעליון,  צמצום  פועל   תחתון 
לגילוי  הרצון  את  ולגלות  להחדיר  יש  ה. 
הקב”ה וכבוד בעולם, שזהו הרצון הפנימי 
הרצון  וכאשר  מישראל,  נשמה  כל  של 
בגילוי  חסרון  כל  על  צער  יש  בגילוי  הזה 
הצער. ערך  כך  הרצון,  ערך  וכפי   זה. 
ו. אם זה מדרגתם זה נכון! ונצרך לאזן זאת 
עם כל שאר חלקי הנפש, ועולם המעשה. 
ופעמים שאינו מאוזן ואזי פוגם בנפש האדם 
 עצמו, בשלום בית, ובכל בני הבית, ועוד.
MMMMMMMMMMMM.ז. לא 
זה,  בענין  מסודר  ספר  מכיר  איני  ח. 
וישנם  מפוזר בדברי רבותינו,  הדבר  אלא 
באב  לתשעה  בקינות  למשל  ליקוטים, 
ליקוט  עם  האחרונות  בשנים  שיצאו 

מרבותינו בעניינים אלו.

התעוררות עכשיו 
בעולם

שאלה:
לביאת  בעולם  התעוררות  יש  עכשיו  א( 
לעשות  יכולים  איך  אנפין.  מכמה  משיח, 
חיים  בתוך  הגאולה,  לקראת  תשובה 
ההכנות  כל  את  ולעשות  שלנו,  הרגילים 
לזה וכל המוטל עלי לתקן? ב( האם התילים 
סימן  הוא  ירושלים  אצל  שנזרקו  )חיצים( 

ומגוג  גוג  מלחמת  לקראת  מיוחדת  יותר 
וביאת משיח? ג( האם ההתעוררות הגדולה 
עכשיו  ישראל  בכלל  הגדולה  והאבילות 
שיכולים  דבר  הוא  במירון  האסון  מחמת 

להביא את כל כלל ישראל לתשובה?

תשובה:
הנו”ן  משער  שיותר  כמה  לפרוש  א. 
דקליפה, ולדבוק כמה שיותר בשער הנו”ן 
דקדושה, פשיטות, תמימות, אמונה, חיבור 
התוה”ק,  מעמקי  ולעומק  לקב”ה.  חזק 

וחיבור עצמי עמוק מאוד ופשוט לעצמו.

גוג  ממלחמת  חלק  זה  סימן,  אינו  זה  ב. 
ומגוג, אנחנו כבר בתוכה.

ג. לעורר רחמים שיבוא בפחות ייסורים.

לבוש בן תורה
שאלה:

שלם כבוד הרב,

שמרגישים  כאלו  יש  מתחזקים  בין  א. 
בנפשם את היכולת ללבוש בגדים של בני 
תורה, חלק ממש תוך זמן קצר ממש כבר 
ביום יום וחלק לאחר יותר זמן וכן הלאה, 
יש חלק שרק בשבת ואחר זמן בחול וכו ‘ 

מה ההבדל בין נפשות אנשים אלו ?

להרגיש  כדי  לעשות  יכול  אדם  מה  ב. 
באמת שייך ללבוש בגדים שונים משהיה 
רגיל ללבוש בחייו להרגיש זה ממש חלק 
בשבת  אפילו  ,אני  וכו’  הוא  שזה  ממנו 
וגם בשבת  ללבוש  שייכות  מרגיש  בקושי 
מה שכן יצא לי ללבוש לעיתים לא מדובר 
וכובע שזה כלל לא אוחז  יחד עם חליפה 
שם , מה אדם יכול לעשות,אני שואל זאת 
כי מחמת סיבות מסויימות זה מאוד נצרך 

לי

לא תכלול דברים  )אם אפשר שהתשובה 
שקשורים לארבע יסודות כי עדיין לא יצא 

לי ללמוד זאת(

תודה רבה
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תשובה:
כאלו  יש  א.  סיבות.  כמה  לכך  ישנם  א. 
לעשות  בטבעם  מהירה  שתנועתם 
שינויים. ויש כאלו שתנועתם לשינוי כבדה 
נעשה  אצלם  שהשינוי  כאלו  יש  ב.  יותר. 
אינו  שינוי הלבוש  ולכך  בעיקר בפנימיות, 
החיצוני  שהשינוי  כאלו  ויש  אצלם.  עיקרי 
קושי  יש  ג.  אצלם.  יותר  משקל רב  בעל 
להתחבר  קושי  ויש  העבר,  מן  להתנתק 
חיבור  הוא  ללבוש  החיבור  חדש.  למהלך 
חיבור  מלבד  חיבור  זהו  ופעמים  חדש, 
לנותן התורה ולתורה, חיבור נוסף לציבור 
החרדי, ופעמים בחיבור זה יש קושי מפני 
אליהם,  התחברות  וחשש  העבר,  מבטי 
הן מצד החיבור, והן מצד המחויבות שזה 

יוצר.

ב. אין הכרח להרגיש שייך ללבוש, ולהרגיש 
שזה חלק ממנו, ושזה הוא. בפרט בחלק מן 
אולם פעמים  קדוש.  ממש  שאינו  הלבוש 
ידו  שעל  זה,  בלבוש  “צורך”  יש  רבות 
מחובר יותר לציבור שומרי תורה ומצוות, 

ושומר אותו ומרחיקו יותר מן החטא.

יותר צניעות  אולם חלק מן הלבוש יש בו 
יותר  האדם  את  מקשר  וזה  ומכובדות, 
למען  כמ”ש  “כבוד”,  שנקראת  לנשמתו 

יזמרך כבוד, וכמו שביאר הבעל המאור.

הכרת השורשים
שאלה:

לכבוד הרב שליט”א,

מהרגיל  שונה  יחוס  להם  שיש  הורים  א- 
)כמו הורה גוי או גר( או הורים שהם עצמם 
גרים או הורים שאימצו ילדים, האם צריך 
לגלות את השורשים האלה לילדים שלהם?

הורים בעלי  מדובר על מקרים רבים של 
תשובה מחו”ל שעלו לארץ וגרים בשכונות 
שאסור  שטוענים  רבנים  ישנם  חרדיות. 
יכול  זה  כי  לילדים  השורשים  את  לגלות 
במיוחד בדור  נזקים נפשיים,  להם  לגרום 

החלש שלנו, ואי התאמה לחברה.

בצד השני האם זה בריא להסתיר סוד כזה? 
ממקום  בעצמו  זה  את  מגלה  הילד  ואם 

אחר ? הנזק יכול להיות עוד יותר גרוע?

באיזו  הסוד,  את  לגלות  צריך  כן  אם  ב- 
צורה, באיזה גיל ?

ג- לגבי שידוכים, באיזה שלב להגיד לצד 
השני ?

תודה רבה לרב

תשובה:
א. צריך לגלות.

משתנה  אלא  כלל,  בו  אין  זה  דבר  ב. 
ממקרה למקרה ומאדם לאדם, לפי טבעו 
מקרה  בכל  נצרך  לכך.  המרכיבים  וכל 

לגופו לדון איך ומתי.

חיובית,  ג. אחרי הבירורים שנתנו תשובה 
לפני הפגישה הראשונה.

כח הרע
שאלה:

א( מה המקור שהרע מכלה את עצמו?

רק  הוא  הקליפות  מציאות  שכל  כיון  ב( 
דמיון א”כ האם שייך שככל שאנו מדברים 
הקליפות  כח  ועל  הרע שבבריאה  כח  על 
הנון  שער  )ובפרט  וכו’  הטומאה  וכוחות 
דנון( האם זה גופא נותן כח לכל הרע כיון 
הרע  מציאות  את  מחשיבים  אנו  שעי”ז 
ואנו מתפעלים מהרע ובזה אנו נותנים כח 
)עכ”פ בעלמא  מציאות  להיות  להקליפות 

דשיקרא שבו אנו נמצאים(?

ג( האם אנו חיים עכשיו בעולם של עשיי’ 
או בעולם הקליפות כיון שעכשיו הטומאה 

חופפת את כל הבריאה?

עולם  הוא  הוא  הקליפות  עולם  האם  ד( 
הדמיון, עולם התמורות, ותהום רבה?

ואינו  דמיון  רק  הם  שהקליפות  הא  ה( 
מציאות, האם הוי מציאות עכשיו או שהוא 

דמיון גמורה?

ו( כיון שכל הרע הוא רק דמיון א”כ מהו 
זה  האם  בעבירה,  מרגיש  שהגוף  התענוג 
שהוא  דקליפה  תענוג  זהו  או  דמיון  כולו 
רע  תענוג  שהוא  רק  ממש  תענוג  באמת 
ברוחניות  לתענוג  ביחס  רק  דמיון  והוא 

שהוא התענוג האמיתי?

ז( אם א’ מחליט שיש במעשיו הרבה שלא 
לשמה שהוא יותר מחלק הלשמה במעשיו, 
האם צריך לחדול מהמעשה שהוא עושה 

כיון שהוא רובו שלא לשמה?

שהוא  דנו”ן  נו”ן  הוא  כיון שהאינטרנט  ח( 
לכאורה  א”כ  שבבריאה  הרע  תוקף 
אמנם  עצמו,  את  לכלות  צריך  האינטרנט 
ע”י  יתכלה  שהוא  בתשובה  אמר  הרב 
אורות של משיח, וא”כ מהו סוד כליון של 
האינטרנט, האם זה יהיה ע”י הרע שמכלה 

את עצמו או ע”י אורו של משיח.

יכולים  אנו  משיח  של  אורו  ע”י  איך  ט( 
ללחום עם כח הטומאה של האינטרנט.

חכם  מכשיר  שמחזיק  שמי  אמר  הרב  י( 
או אינטרנט ואינו רוצה לפרוש ממנו יש בו 
לשנוא  ואין  בנפשו  ערב רב  של  חלק  רק 
אותו רק את חלק הערב רב בנפשו, אמנם 
מאידך אמר הרב שאלו שמחזיקים חיבור 
ח”ו  הגאולה  קודם  ברגע  לאינטרנט  נפשי 
משמע  ומזה  רב,  הערב  של  לחלקו  יפלו 
שהם יתגלו למפרע שנפשם היה ערב רב 
ולא רק ניצוץ של ערב רב בנפשם  ממש 
אלא נפש של ערב רב גמור, ח”ו, )והדברים 
עכשיו  גם  לפי”ז  ומזדעזים!(וא”כ  נוראים 
לכאורה יש להתייחס לאלו שמחזיקים כלי 
וא”כ  ממש,  ערב רב  נשמת  כספק  הנ”ל 

מה פשר הדבר ומה היה כוונת הרב.

יא( האם יש שייכות בין ער לערב רב, כיון 
ששניהם הוי ר”ת ע”ר. יב( ואם יש קשר, 
ואונן  ער  מעשה  בין  שייכות  שיש  נמצא 
וא”כ צ”ב מהו השייכות.  לכח הערב רב, 
של  כח  הוא  שהאינטרנט  משום  האם 
וזהו טומאה שמביא את האדם  הערב רב 
למראות טמאות של שער הנו”ן דטומאה 
את  מביא  כלל  שבדרך  סדום(  )קליפת 

האדם למעשה ער ואונן?
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כל השאלות והתשובות הן מהארכיון של בלבבי - "שאל לבי"

תשובה:
העדר,  הרע  הווית  חייב.  שכולו  דור  א. 
מעצם  ולכך  המהר”ל,  שהאריך  כמו 
מעדיר  הוא  העדר,  שהוא  הוויתו 
ב”צמצום”. ושורשו  עצמו.  את   ומכלה 
לא  שראוי  רבותינו,  כתבו  כך  כן,  ב. 
חיות. לו  נותן  בזה  כי  מהרע,   לדבר 
קליפות. ריבוי  שבה  עשיה,   ג. 
אולם  לזה  זה  מקבילים  ד. 
לעצמו. מדרגה  אחד  כל   בפרטות 
זהו  בניסיון  שנמצא  למי  בערך  ה. 
ואין  עברו  שכבר  למי  ובערך  מציאות, 
דמיון. זה  בערכו  כלל,  זה  ניסיון   לו 
ו. תענוג אפשר לקבל אף מדמיון, ומבשרי 
ויתר  מדמיון.  מתענג  שהאדם  אחזה 
מציאות. אלא  דמיון  אינו  בערכו  כן   על 
ז. על דרך כלל הדרך להקטין את השלא 
לפי  לפעול  עליו  כי  לפרוש,  ולא  לשמה, 

מדרגתו.

ח. כיוון שכלי זה אינו “רע” כפשוטו, אלא 
 “תערובת”, ולכך כילויו ע”י אורו של משיח.
לעומת  אחד,  של  כח  ט. 
אחד. הכל  שעושה   תערובת 
יפרשו,  לא  האחרון  ברגע  ח”ו  אם  י. 
בבחירתם  עצמם  את  הכריעו  אזי 
ח”ו. לרע  נצחי  לחיבור  שעה   באותה 
יא. כח הרע אינו ישן כלל, וכלשון החוה”ל 
לך. ער  והוא  לו  ישן  אתה  היצה”ר,   על 
חי  אבר  גדר  קודש,  ברית  באות  יש  יב. 
ואבר מת. וחי בחינת ער, ומת בחינת ישן, 
כי אינו מת כפשוטו, אלא כעין שינה. ואצל 

ער כח הרע – ער שבו, היה ער תמיד ולא 
ישן. וזהו כח הערב רב, כי כל דבר בבריאה 
עיתים ער ועיתים ישן, אולם ע”י התערובת 
לכך  וגורם  דבר  שבכל  הער  כח  לוקח 
שהתערובת תמיד ערה. ונגלה רח”ל בכלי 
זה שפועל כל המעת לעת בכל העולם ללא 

הפסקה.

מדות טובות לרחוקים
שאלה:

מספר  ענה  הרב  בתשובה  לרב,  שלום 
דין  בהם  שיש  צדיקים  יש  למה  אופנים 
משקל  על  ושאלתי  להעולם.  נוחים  ואינם 
אינם  שעדיין  אנשים  שיש  זה  איך  זה, 
שומרים תורה ומצוות ואולי אף גויים, שיש 
להם מדות מאד טובות, האם יש להם נפש 
יותר מזוככת באופן טבעי? או שכבר תיקנו 

בגילגולים קודמים? או סיבות אחרות?

תשובה:
 – מידות  ג’  יהודי  ובכל  יהודים,  הם  א. 

רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים.

ב. הם נשמות שעתידים להיות גרים, וניצוץ 
זה כבר גלוי עתה.

ג. נפשם מאוזנת מלידה, או עבודה עצמית 
בשיטות חיצוניות, בגלגול זה או אחר.

ד. כל אומה יש למידה אחת טובה לחלקה.

מתוקנת.  אחת  מידה  לה  יש  נפש  כל  ה. 
העסק  פעמים  ותורה,  מצוות  בעלי  ואצל 

המידות,  את  לצד  דוחק  ותורה  במצוות 
כאשר נעשה באופן בלתי נכון. לעומת כך, 
כל  פעמים  ומצוות,  לתורה  זכו  שלא  אלו 

השקעתם במידות.

ו. כיוון שהתורה איקרי אמת, לכך פעמים 
לעומת  והשלום.  שבה  נועם  הדרכי  נעלם 
אמת  אין  ממנה,  שרחוקים  אלו  אצל  כך 

שתסתיר את השלום.

קריאת תיקוני זוהר
שאלה:

שלום כבוד הרב.

הזוהר,  תיקוני  גריסת  של  המעלה  ידוע 
ותיקון  תיקון  לכל  האם  לשאול  רציתי 

שאומרים יש מעלה וסגולה בפני עצמו?

ואם כן, למה מסוגל אמירת תיקון כ”א?

תשובה:
וחוששני  סגולות,  של  בדרך  עוסק  אינני 
שאם אתחיל להשיב על סגנון שאלות אלו 

יתרחב הדבר לעולם של סגולות.


