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מבט חדש
שאלה:

בתשובה “בענייני דיומא” 11936 הרב הסתיים במילים “צריך לקבל מבט חדש, מה 
המלחמה העיקרית שהייתה, ומה המלחמה העיקרית החדשה.”

האם הרב יכול בבקשה להרחיב על כך בפירוט?

תשובה:
בעבר היה עיקר המלחמה על כניסת דברים מבחוץ לכרם ישראל, הן ע”י כפייה, 
גזירות וחוקים, התערבות של הערב רב שבחוץ בנעשה בתוך העולם התורני. והן ע”י 
את  מכניסים  זה  ידי  כבוד, שליטה, שעל  כסף,  כקבלת  הנאה,  טובת  פיתויים של 
דעותיהם וצורת חייהם לתוך העולם התורני. ובדבר זה לחמו של ראשי ההנהגה בכל 

העשרות שנים האחרונות.

אולם, משנת תש”ס לערך, ובפרט בעשור האחרון, כבר נכנס כמעט כל הטומאה 
שבחוץ לפנים )מעין מה שהיה בחטא אדה”ר, שתחילה היה הרע בחוץ, ועל ידי חטאו 
צורותיה.  המדיה בכל  ע”י  והוא בעיקר  כנודע(.  החיים,  בנפש  כמ”ש  נכנס לפנים, 
ועתה הרע של נו”ן דנו”ן שערי טומאה נמצא רח”ל “בפנים”, בתוך העולם של שומרי 

תורה ומצוות, ויתר על כן בתוך העולם התורני.

ונורא( עם  )אולם בוודאי היא עדיין קיימת באופן חזק  ומעתה, אין עיקר המלחמה 
פורקי עול תורה ומצוות, ולא עם השכן שאינו מדקדק על קלה כבחמורה ומשפיע על 
ילדינו, או עם החברים של הילדים והילדות וכדו’, אלא, בחלק גדול המלחמה בתוך 
הבית עצמו, בין בני זוג שאחד מחובר או רוצה חיבור למדיה, או בין הורים לילדים, 
או בין הילדים עצמם. וזהו “אויבי איש אנשי ביתו”. ונצרך פעמים רבות לכל יחיד 
לבנות עולם לעצמו בתוך ביתו הפרטי. וזהו סוד היחידה, שמאירה בבית, ולכך עיקר 

המלחמה בתוך הבית עצמו.

מה המלחמה העיקרית
שאלה:

תודה רבה על תשובת הרב, וסליחה שהכנסנו את הרב למקום הזה.

אך תורה היא, ובאם אפשר רק לברר אם ההבנה שלנו נכונה, מסקנת הרב היא: 
“לכך, עיקר זירת המלחמה נשתנתה. וחלק גדול מאלו שהיו נלחמים, אם מעט ואם 
הרבה, נגד הרע שמבחוץ, נתהפכו, והפכו להיות אלו שמרבים ומגדילים את הרע 

הדור  את  שמחריב  מה  וזה  מבפנים. 
ומצוות,  תורה  שומרי  עולם  ואת  כולו, 
עיקר  את  להשקיע  צריך  ובזה  בפרט. 
חדש,  מבט  לקבל  צריך  המלחמה.  כח 
ומה  שהייתה,  העיקרית  המלחמה  מה 
כלומר  החדשה”.  העיקרית  המלחמה 
היתה  מבחוץ  הרע  נגד  שנלחמו  דבעבר 
ההוראה לחזק את המלחמה ע”י תמיכה 
במלחמתם.  עמם  שותפים  להיות  בהם 
ההוראה,  נתהפכה   – שנתהפכו  וכעת 
לנתק  יש  אלא  שותפים,  להיות  לנו  ואין 

השותפות עמם. האם אכן זו הכוונה?

הדרך  לנו  להורות  לנו  יאות  בזאת  אך 
ושכמ”ה. בתודה רבה על הכל.

תשובה:
לא הובן כראוי. היחס היה תפיסה נפשית 
בהוראה  עוסק  אינני  בהירה.  פנימית 

למעשה!

במהות בירור האחרון
בירור  זמן  שהוא  עכשיו  א(  שאלה: 
האחרון, האם זה בירור מיהו נשמות כלל 
ישראל באמת ומיהו מהערב רב, שאינם 

נשמות ישראל?

תשובה: א. כן.
דייקא  זה  בירור  האם  ב(  שאלה:  
בחיבור  גם  או  להאינטרנט  בחיבור 

לענינים אחרים?

תשובה: ב. השורש בכלי זה.
מחובר  שנשארים  ואלו  ג(  שאלה: 
האם  רב,  ולערב  הנו”ן  שער  לטומאת 



זה יוברר למפרע שלא היו יהודים והיו מן 
הערב רב, או שכל נפשות אלו הם ישראל 

רק ש”נפלו לחלקו של הערב רב”?

תשובה: ג. אם זהו חיבור עצמי, זהו גילוי 
למפרע.

שח”ו  נמצאו  השני  כצד  ואם  ד(  שאלה: 
נפשות ישראל נופלים לחלקו של ערב רב 
ולא יזכו לגאולה או לעוה”ב, אבל כיון שהם 
בעצם נשמות ישראל האם הם יזכו לעוה”ב 

עכ”פ לאחר אלף השביעי או אח”כ?

תשובה: ד. אם נפלו, יתכן שיזכו אח”כ.
שאלה: ה( אם כצד א’, איך שייך שנשמת 
אם  הערב רב,  מן  להיות  מתהפך  ישראל 
לא שנאמר שהוברר למפרע שהוא מערב 

רב?

תשובה: ה. כנ”ל אות ג’, למפרע.
שאלה: ו( כשיש גדולים מנהיגי דור שהם 
ערב רב )כמו שאיתא בספר הדור האחרון( 
של  ניצוץ  רק  או  ערב רב משש  זה  האם 

ערב רב בנשמתם?

תשובה: ו. גם וגם.
חיבור  של  ההגדרה  מהו  ז(  שאלה: 
לאינטרנט, האם הוא רק בהחזקת כלי זה 
ברשותו או אפי’ אם א’ מטיל כלי זה לפני 
מחבר  זה  האם  דבר,  לי  להראות  ורוצה 
אני  אם  עכשיו  דנון דטומאה  לשער  אותי 
רואה משהו על הכלי )אפי’ אם אינו דבר 

אסור( לרגעים?

תשובה:  ז. חיבור נפשי פנימי.
ח( מצוי הדבר מאד שאני סביב  שאלה: 
הקרובים שלי שיש להם את המכשיר חכם 
על המכשיר  לי דבר  רוצים להראות  והם 
או  וידיאו  איזה  כגון  רגעים,  לאיזה  הזה 
צילום, וכו’, כמובן לא מראה טמאה אלא 
לאחרים  להגיב  צריך  איך  רשות.  דברי 
רוצים  כשהם  לפני  זה  כלי  שמטילים 
צריך  האם  זה,  כל  על  דבר  לי  להראות 
למחות בידם או לאמר להם בנחת שאין זה 

רצוני וכו’ או מיד להעביר פניו מהכלי או 
לברוח ממנו וכו’?

כמה  להתרחק  להשתדל  ח.  תשובה: 
שניתן בשום שכל.

מכשיר  לשאול  מותר  האם  ט(  שאלה: 
חכם ממישהו כדי לצלצל מישהו או לברך 

ברכת המזון ע”י כלי זה.

תשובה: ט. אין זה מברך, אלא מנאץ.

בענייני דיומא תשפ"א
שאלה:

לכבוד הרב הגדול שליט”א.

מטבע הדברים שענין הבחירות יעלה לדיון 
ומצאנו  חיפשנו  המגוון.  מדרשינו  בבית 
“גם  כך:  כותב  שהרב  לבי  שאל  בספר 
היינו  מצוה,  בכך  ורואים  המתירים  לאלו 

שנצרך

לעשות זאת ממקום נקי בנפש לש”ש למען 
כבוד שמו ית’, וזולת זה מערב נפשו עם

וכל  תערובת.  מהותם  שכל  רב,  הערב 
נפשו  מסכן  בנקיות  כן  עושה  שאינו 

הפנימית העדינה.

עיקר  העיקר  את  לעשות  יש  לכך  בנוסף 
להיות חסיד שוטה.  ולא  ואת הטפל טפל 
הענין,  מכל  נפשית  להתנתק  יש  למעשה 

וכל מגמתו

אנפי.  בכל  ית”ש  כבודו  הגדלת  תהא 
ולחפש יותר ויותר דרכים נקיות י”ג נפה

שבהם ישקיע כל מעינו לגלות כבודו ית”ש, 
ויתרחק כמה שיותר מדרכים שהגילוי

זה  באופן  טובא.  בהם  מעורבים  וההסתר 
יעשה כעצת רבותיו למעשה”.

השאלות שעלו לעשה הן:

לעשות  יכולים  שאינם  המתירים  לאלו  א. 
מיד  ומרגישים  בנפש,  נקי  ממקום  זאת 
חיבור למפלגה וכו’, האם יש להורות להם 
שלא יצביעו, שאם לא כן לא יוכלו להתנתק 

את  לסכן  להם  ואין  הענין.  מכל  נפשית 
נפשם הפנימית העדינה כלשון הרב?

ב. מה כוונת הרב ש’יש לעשות את העיקר 
חסיד  להיות  ולא  טפל  הטפל  ואת  עיקר 

שוטה’?

הדורות  גדולי  נחלקו  זו  שבסוגיא  ידוע  ג. 
ישנן דעות שונות  זה  וגם בדור  הקודמים, 
בכל החוגים והעדות, האם יכול כל אברך 
לבו,  נטיית  כפי  בזה  לפעול  אישי  באופן 

שהרי בכל אופן יש לו על מי לסמוך?

ד. האם ישנה איזו שהיא מחוייבות להנהגה 
מרגיש  שאיליה  והעדה  החוג  כפי  כפי 
בחסידים,  מדובר  )לא  שייכות?  האדם 
בעלי  שחלקם  ואשכנזים,  בספרדים  אלא 

תשובה(.

כמו  בזה  לנהוג  צריכה  האשה  האם  ה. 
שתתכן  או  כאביהם,  והילדים  בעלה, 

מציאות שכ”א יפעל בצורה שונה?

ו. האם יש מקום לפעול בענין זה ב’שב ואל 
מתוך  ולא  דשוא”ת,  הלכה  )ע”פ  תעשה’ 

ייאוש(?

ז. האם בענין זה יש ‘לחשבן’ את הסביבה 
בה הוא גר, ומה יגידו, שלא ‘ישרםו’ אותו 

או את ב”ב בקהילה / בת”ת וכיו”ב?

וילמדנו  יורינו  נבוכים אנו בארץ. על הכל 
גדולה  בתודה  ושכמ”ה.  בינה,  ויאלפנו 

מאוד!

תשובה:
כיוון שהחושך מכסה ארץ, אי אפשר לי 
להיכנס לפרטי פרטי של עלמא דשיקרא. 

ואתן בס”ד מבט כללי לעניין.

כח  שליטת  עיקר  האחרונות,  השנים  עד 
וגזירות  חוקים  ע”י  כגון  היה מבחוץ,  הרע 
וטריפות,  נבלות  גיור, חילול שבת,  כגיוס, 

פריצות, ועוד ועוד לרוב רח”ל.

אולם, בעשור האחרון בפרט, עיקר שליטת 
בתוך  פנימה,  אלא  מבחוץ,  אינו  הרע  כח 
עולם של שומרי תורה ומצוות, והוא שורש 
המדיה  ע”י  שחדר  כולם  הטומאות  כל 

לתוך עולם שומרי תורה ומצוות.
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ולכך, עיקר זירת המלחמה נשתנתה. וחלק 
ואם  מעט  אם  נלחמים,  שהיו  מאלו  גדול 
הרבה, נגד הרע שמבחוץ, נתהפכו, והפכו 
הרע  את  ומגדילים  שמרבים  אלו  להיות 
מבפנים. וזה מה שמחריב את הדור כולו, 
בפרט.  ומצוות,  תורה  שומרי  עולם  ואת 
ובזה צריך להשקיע את עיקר כח המלחמה.

המלחמה  מה  חדש,  מבט  לקבל  צריך 
העיקרית שהייתה, ומה המלחמה העיקרית 

החדשה.

בא”י  בעיקר  רב  ערב 
ישראל  ראשי  והם 

המנהיגים בישראל
א( בדברי הגר”א שבסוף  שאלה: בס”ד 
אחרית ימים יהא גלות ערב רב בעיקר בא”י 
והם ראשי ישראל המנהיגים בישראל, מה 
הכוונה ב”מנהיגי הדור”, האם הכוונה רק 
האם  או  בכסף,  שליטה  להם  שיש  לאלו 
הכוונה אפי’ על רבנים שבדור או אפי’ על 

גדולים ח”ו?

האחרון”  “הדור  בספר  עיין  א.  תשובה: 
והובא  זה.  בענין  מרבותינו  הרבה  שליקט 

שם שאף החשובים וכו’.

שאלה: ב( הרב י”מ מארנגנשערן שליט”א 
אף  מתגלה  שהקב”ה  לרצות  שיש  אמר 
בתחתונים ואף אצל הרשעים ביותר, אפי’ 
רב,  הערב  לתקן  יכולים  ואז  רב,  הערב 
היה  לא  שאז  הראשונה  בגאולה  משא”כ 
הרב  הערב רב. האם  לתקן  הראויה  הזמן 

גם מסכים לזה?

תשובה: ב. שורש הכל קו – צמצום, יש 
ושורש ישראל, יש- – אין, חיוב – העדר. 
רל”א, כנודע. ושורש עמלק, העדר. ולכך 
יש מצוה לכלותו ולהשמידו, כי זהו מהותו 
בחלל  בהעדר,  בצמצום,  דבקות  ושורשו, 
הפנוי. והערב מנסים לערב )זהו לשון ערב 
רב, תערובת( יש ואין, חיוב והעדר. ונצרך 

להבדיל, ולהחזיר כל אחד לשורשו.

שאמר  באמריקא  צדיק  יש  ג(  שאלה: 
להחרטומי  שהיה  הקדושה  לשער  שאין 
מצרים, הערב רב, שיצאו עם כלל ישראל 
ביציאת מצרים, כיון שהם הכירו בגדולת 
בה’,  הכרה  להם  והיה  המופתים  ע”י  ה’ 
ואף קרבתם בתוך ישראל גרם להם להיות 

יותר יראי שמים. האם הרב מסכים לזה?

גובהה,  רוחניות  להם  היה  ג.  תשובה: 
כמו לבלעם. אולם בלבוש עכור. ולכך היו 

חטרומי “מצרים” דייקא.

שאלה: ד( הרב אמר שאם יש ניצוץ של 
ערב רב בתוך הזולת, יש לשנוא את אותו 
חלק הרע, ולאהוב אותו ביחד. כיצד עושים 
זאת בפועל, דהא בדרך כלל אם אדם מרכז 
על הרע שבזולת אז הוא בא לשנוא אותו. 
והאם זה גם קאי על הרשעים ארורים של 
ערב רב ממש, שיש לשנוא ולאהוב אותם 
ביחד, או שיש לרק לשנות אותם כיון שהם 

רע?

מלאכה  ואינה  חכמה  זו  ד.  תשובה: 
ולא  “בחלקיו”,  דבר  כל  להכיר  בפועל, 
תפיסה “כללית”. ועי”ז יכול לדבוק בחלק 

ולשנוא חלק. כן.

שהיו  צדיקים  שיש  כנראה  ה(  שאלה: 
והיו  לקדושה  רב  הערב  לקרב  רוצים 
משום  האם  להם,  גדולה  אהבה  מראים 
לתקן  יכולים  הימים  שבאחרית  שסברו 

הערב רב )והשאלה הזו תלוי בשאלה ב’(.

שורש  והוא  כן,  שסברו  יש  ה.  תשובה: 
רב  הערב  את  שקרב  רע”ה  משה  סברת 

והעלאם ממצרים.

שאלה: ו( האם יש חילוק בין המושג של 
“אחד דקליפה” למושג של “תערובות טוב 
ורע” )שאינו שייך לברר(, או שהם היינו הך?

והוא  “אחד”,  זה  חילוק,  יש  ו.  תשובה: 
ויש  בכיפה.  שמולך  אחשורוש  בחינת 
תערובת, וכל תערובת הוא הרכבת חלקים.

נמצא בשער  כיון שהערב רב  ז(  שאלה: 
לטומאת  קשור  זה  האם  דטומאה,  הנו”ן 

דטומאה  הנ’  השער  שהוא  סדום,  מעשה 
הגאוה,  )מלבד  נחמן  רבי  שביאר  וכמו 
הנבראים  בין  ופירוד  בלבול,  כפירה, 
הנו”ן  שער  של  הגדרות,  ועוד  לבוראם 

דטומאה(?

תודה רבה להרב שליט”א

תשובה:
ז. כן! כן! כן!

המצב בעולם עכשיו
שאלה: לכ’ מו”ר הרב שליט”א, ובברכת 

מזל טוב על שמחת הרב שליט”א.

העצומים  שהשינויים  הדבר  עומק  מה  א( 
בארץ  בעיקר  הם  בתקופתנו  בעולם 
ישראל, וכמו שאמר הרב שתחילת תקופת 
הקורונה שאנו נמצאים בזמן הרדל”א שהם 
בעולם,  שלום  שאין  עד  תמידים  שינויים 
מצב  משום  האם  ישראל.  בארץ  ובעיקר 
הגשמי והפנימי של כל העולם תלוי במצב 
הושתת  “מציון  א”י,  של  והפנימי  הגשמי 

העולם”?

תשובה: א. כן, נכון מאוד. הכל מושרש 
ובפורים  נפש,  בבחינת  ישראל  בעם 
בבחינת זמן, ובארץ ישראל בבחינת מקום.

שאלה: ב( הרב כבר אמר בכמה תשובות 
שמצב העולם עכשיו הוא סימן שיש לבני 
שבעיקר  משמע  שזה  לא”י,  לעלות  חו”ל 
צריך לעבוד ה’ לפי ה”מקום”, וצ”ע דהא 
המקום,  או  הזמן  ולא  הנפש  הוא  העיקר 
להמקום  כ”כ  להתייחס  צריך  למה  וא”כ 
שא”א  וא”ת  נמצאים.  אנו  שבו  הגשמי 
לחיות חיים של אמת רק בא”י, הלא מצינו 
כמה  מצינו  וגם  בחו”ל  גם  חשובים  כמה 
כל  מה  וא”כ  בא”י,  גרועים  וכמה  ירידות 

הרעש הזה לעלות לא”י.

תשובה: ב. נצרך כולם יחדיו. כנ”ל אות 
מקומו  הוא  אמרו,  כבר  כן,  על  ויתר  א’. 
של עולם, ואין העולם מקומו. ועיקר גילוי 
בבחינת  שהוא  ישראל,  בארץ  מתגלה  זה 
ארון  ושורשי המקום  מקום שאינו מקום, 
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של  מקומו  נגלה  ששם  המידה,  מן  אינו 
עולם.

שאלה: ג( עוד קשה לי דמאידך הרב אמר 
בתמימות,  להתחזק  לנו  יש  אלו  שבזמנים 
אמונה  של  ומחשבות  ית’  ה’  עם  הליכה 
לבני  תמיד  מורה  הרב  ומאידך  ובטחון, 
וא”כ  לא”י,  עכשיו  לעלות  שיש  חו”ל 
האם עבדותנו בחו”ל עכשיו לדאוג לחבלי 
משיח ולעלות לא”י )שלכאורה קשה לומר 
עכשיו,  מאיתנו  רוצה  שהקב”ה  מה  שזהו 
שעליי’ לא”י הוא דבר חיצוני ובפרט משום 
שעכשיו א”א לעלות מחמת סגירת הטיסים 
לא”י( או שעבודתנו עכשיו גם בחו”ל להיות 
טהורה שהקב”ה  באמונה  לחיות  בבטחון, 

לא יעזוב אותנו ח”ו?

ובטחון  באמונה  לחיות  ג.  תשובה: 
טהורים, ולהשתוקק לעלות לארץ ישראל, 

ולעלות מתי שאפשר.

תשובה  שיש  כיון  קשה  ועוד  ד(  שאלה: 
מותר  שבו  אופנים  כמה  שיש  מהרב 
לירד מא”י ולחיות בחו”ל, וכגון אם רבים 
צריכים לו שמה או משום כיבוד אב ואם 
או משום חינוך וכו’, והצד השוה שבכולם 
הוא, שהכל תלוי במה שהקב”ה  לכאורה 
רוצה מהאדם, ובאלו אופנים הקב”ה רוצה 
מהאדם שהוא יעזוב א”י ושהוא יחי’ בחו”ל, 
מותר  אופנים  באלו  אם  לכאורה  וא”כ 
לירד מא”י לחיות בחו”ל ק”ו לאלו שכבר 
בכלל  להם  פשוט  שאינו  בחו”ל  נמצאים 
ברוב אופנים לעקור דירתם ולחיות בא”י, 
לדוג’ אם ההורים רוצים אבל הילדים לא 
חולה  אם  או  אב  להם  יש  אם  או  רוצים, 

חולה  ילד  יש  אם  או  טיפול,  שנצרך  כאן 
כאן  חולים  בבית  להיות  שצריך  רח”ל 
זה  דבר  כאן,  אותו  לעזוב  לההורים  וא”א 
קורע את לבם, וסו”ס האדם צריך לעשות 
וא”כ בכל אלו  מה שהקב”ה רוצה ממנו, 
אופנים הנ”ל לכאורה דבר פשוט שהקב”ה 
דירתו  יעזוב  שהוא  מהאדם  רוצה  אינו 
הרב  למה  וא”כ  בא”י,  לחיות  כדי  בחו”ל 
והא  לא”י  לעלות  שיש  פשוט  כדבר  אמר 
לגופו,  מקרה  בכל  תלוי  זה  לכאורה דבר 
בני  של  דמיעוט  מיעוט  רק  יש  ולכאורה 

חו”ל שבאמת יכולים לעלות לא”י.

תשובה: ד. רצון אב אינו מחייב להישאר 
לא  למה  “תירוצים”  יש  לרובם  בחו”ל. 
לעלות, אולם אין להם סיבה אמיתית למה 

לא.

שאלה: ה( באופן כללי ואם אפשר, ילמדנו 
והיחס הראויה,  רבינו שליט”א את האמת 
דהנה יש הרבה תלמידים להרב כאן בחו”ל 
שהם מוכנים ברגע לשמוע להרב שליט”א 
שהם דבקים בתורת הרב ובנפש של הרב, 
ואם אפשר להרב לבאר לנו ביותר ברירות 
מהו דעת הרב שליט”ט אם יש באמת חיוב 
כאן לבני חו”ל לעלות לא”י )והשאלה אינו 
עכשיו ממש כיון שעכשיו א”א לעלות א”י 
מחמת ההסגר אבל השאלה נוגע בעזרת ה’ 
בביטול ההסגר שאז זה יהיה נוגע במציאות 

לחשוב על כל זה למעשה(. בהוקרה רבה

תשובה: ה. יש על מה לסמוך ולהקל לא 
לעלות לדינא. אולם העצה הכללית הנכונה 

לעלות.

מכל  שונה  השנה  האם 
השנים האחרות תשפ"א

שאלה:
לכבוד הרב,

כל שנה אני שותה יין כדי לקיים את מצוות 
“עד דלא ידע” בפורים. האם השנה שונה 

מכל השנים האחרות )בגלל  קורונה(?

תשובה:
כבר בואר שאור המאיר בזמן זה עד ביאת 
משיח ועד בכלל, הוא אור הכתר. ובו אמרו 

תכלית הידיעה שלא נדע.

דלא  “עד  השתיה  חיוב  מדרגת  כל  וזהו 
ידע”.

ומעתה ואילך כל השנה מאיר אור הפורים 
זו  הארה  עיקר  ולכך,  ביותר.  ניכר  באופן 
הכל  מקור  שהיא  ישראל  בארץ  הופיעה 
– באדר שנה שעברה תש”פ, וכבר אמרו 
בירושלמי שכל חודש אדר כשר למקרא 
המגילה, כמ”ש והחודש אשר נהפך להם 

מיגון לשמחה ומאבל ליו”ט.

ועתה מאיר בגילוי האור שפורים ראש לכל 
המועדים, כמ”ש ר”נ מברסלב.

השנה,  לכל  זו  הארה  להמשיך  יש  ולכך 
ברצוא ושוב. פורים לא ידע, חנוכה חכמה 

מאין תמצא, וחוזר חלילה כל הימים.


