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 מבוא לביאור
 הביאור מורכב מג' חלקים:

 ששולב בגרסת התורה והוא מסקנת העיון שבהערות  ,ביאור הפשוט  -הראשון

 . ותירוץ בבנוי על פי רוב בדרך של קושיא, אההערות -החלק השני
שהלומד יוכל בעצמו לדון בדיוק ופתיחת כל המראה מקומות עם מפרשיהם כדי 

שעל כן נקרא חיבור זה חברותא, כי הכוונה  הדברים ולא יוכרח לסמוך עלי.
בו גם הרבה  שמובלעיםלהיות עזר ללומד ולא ספר חידושי תורה אע"פ 

 חדושים.

היא הקדמה לתורה שהיא מבט כללי על התורה, שאמור לקשור את   -והשלישי
  .אחד בקשרכל חלקי התורה 

 גם לבאר נושאים שבמיוחד קשים להבנה בתורה.עוד ו
כמעט ראיות למבואר בה ל מסקנת העיון שבהערות לכן אין עבנויה   -ההקדמה

 בה
דרך הלימוד נ"ל לדמות למחרוזת כי כל תיבה ומשפט בתורה הן חרוז נפלא שצריך 

לעיין בו תחילה בפני עצמו ללמוד אותו היטב ולכן בזה גלשתי גם מעבר לקשר העניין 
לתורה, ואח"כ לעיין בו כיצד נקשר לתורה, וכן לעבור מחרוז לחרוז אע"פ שעדיין לא 

כך נהגתי בכל מקום שכתבתי הערה ולפי מסקנת נקשרו היטב החרוזים כולם זה לזה. ו
 ההערה ביארתי את הפשט המשולב בגרסא.

זה למצא את החוט החזק  "ברינה יקצורו", כי עיקר ה"הזורעין בדמעה"בחי' וכל זה עדיין 
שיחרוז את כל החרוזים היטב דהיינו לתפוס את מהלך התורה באופן שכולל את כל 

וזה השתדלתי  .גביכול אין בו צורך למהלך התורההפרטים בלא שישאר פרט מיותר שכ
 לעשות אחרי לימוד כל התורה בעיון כתבתי הקדמה לתורה שהכוונה בה לבד מביאורי

העיקר לעשות סיכום קצר שכולל את כל החרוזים ופושט את כל  ,מושגים קשים להבנה
"ד בלא חידוש גם )אמנם כיון שאין ביהמ כפי שנתבררו בעיונים שבהערות. הספיקות
ועדיין אני מצפה )זו היתה כוונתי  דשו דברים שלא תמיד העתקתי אותם להערות(חבהקדמה נת

 (להצליח יותר

 
 

בהשוואה לשאר שהיא גרסת מוהרנ"ת שהדפיס בביתו, מוגה מהדורת תקפא המדויק, חו מליקוטי מוהר"ן דפי הליקוטי מוהר"ן בצורת הדף נלק
 .הישנים וחדשים ובתוספת מ"מ .מהדורות
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. )הריצ"ח במדבר 23( פירוש שהוא ביאור שאמר בתורה כה בדקה ה23היכן שנזכר הריצ"ח הכוונה להרה"ג רבי יוסף צבי חשין שליט"א. )הריצ"ח כה  א
הרבה יסודות וביאורים ששמעתי ממנו הבאתי ולא כולם   ( הפירוש שהוא ביאור שאמר בשיעור על הזוהר פיקודי שנאמר בשנת תשנד פ' במדבר.תשנד

  , והוא רחום יכפר עוון.אוי לי אם אומר ואוי לי אם לא אומרבחלקם ציינתי שדברי הם עפ"י מה ששמעתי ממנו דציינתי מחשש שלא לזה היתה כוונתו ו
 כדי להקל על מי שרוצה לעיין בעיקר בקושיות.וכל קושיא התחלתי בלשון צ"ע  אותו המכריחה קושיאאת הכל ביאור להקדים לו השתדלתי מאד  ב
שפט שכל תורה של רבינו אע"פ שהיא חדרים חדרים היא קשר אחד הדוק, ועיין תורה סה שהתפלה של רבינו היא אחד ממש ובסופה אות עיין חיי מוהר"ן  ג

  .עדין אחוז בתחילתה וכן מסתבר שמי שאמר על עצמו שזכה ליחידה דיחידה אצלו התורה והתפלה הן כל אחת ושתיהן יחד אחדות פשוטה
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 הודעה
  ,והצעה בלבדכל הביאורים הם בדרך אפשר 

שכל פי ין ולחדש בתורתו אנו מקיימין דבריו על יורק כיון שציוה לעוהלוואי שגם במה שכיוון למדרגתי לא שבשתי, ובפרט אנן עומק כוונתו  מי יודעכי 
קש הפשוט שלנו וכדברי מוהרנ"ת הנוקבים ֹאד ָעמְּ י מְּ ה, ּכִ ּיָ ִ תּוש  ַלִים לְּ י ִכפְּ ָלל, ּכִ ַע ּכְּ ינֹו יֹודֵּ ֲעַדִין אֵּ ֶּׁ יַדע ש  ַרּבֹו ָצִריךְּ לֵּ ל מֵּ ַקּבֵּ ּמְּ ֶּׁ ם ָכל ַמה ש ּ ָבָריו הֵּ י ּדְּ בֹוָתיו, ּכִ ְּ ש  ּו ַמחְּ

ָכל ּפַ  ִריִכין ּבְּ . ּוצְּ ב ִאיש  לֶּׁ ָצה בְּ ים עֵּ ִחיַנת ַמִים ֲעֻמּקִ ם ּבְּ הֵּ ַע וְּ ָין ַהּנֹובֵּ ַמעְּ יל אֶּׁ ּכְּ ַהּצִ ּיּוַכל לְּ ֶּׁ ן ש  ֹאפֶּׁ ָלאֹות ּבְּ צֹות ִנפְּ ם עֵּ הֶּׁ ֹאב מֵּ ְּ ִלש  ּתֹר וְּ ַלחְּ ים וְּ ִ דֹוש  ָבָריו ַהּקְּ דְּ ב ּבִ יטֵּ ן הֵּ ַעּיֵּ ת ַעם לְּ
הַ  ָהִבין ּולְּ יַדע ּולְּ ָבָריו ָצִריךְּ לֵּ יֹוִציא ִמּדְּ ַדע וְּ ּיֵּ ֶּׁ ָכל ַמה ש ּ ה ָהעֹוָלם. וְּ ל זֶּׁ ֶּׁ ים ש  ף ַמִים ַרּבִ טֶּׁ ֶּׁ מֹו ִמש ּ ים אֲ ַעצְּ ָבָריו ָהֲעֻמּקִ קּות ּדְּ יִעים ַעמְּ יָכן ַמּגִ ָלל ַעד הֵּ ַע ּכְּ ינֹו יֹודֵּ ֲעַדִין אֵּ ֶּׁ ִמין ש 
ָגתֹו, ֲאבָ  רֵּ ִפי ַמדְּ ַרךְּ ּכְּ ּבָ צֹות ַלֲעבֹוָדתֹו ִיתְּ ם עֵּ הֶּׁ ן מֵּ ּבֹונֵּ ִהתְּ ה ָיכֹול לְּ ָ ש  ֻהרְּ ֶּׁ ַמה ש ּ כּו'. ַרק ּבְּ י ָים וְּ ם ּתֹוָרתֹו ַוֲאִפּלּו ִשיחֹוָתיוִמּנִ צֶּׁ ן  ל עֶּׁ ּום ֹאפֶּׁ ש  יג ּבְּ ַהּשִ ר לְּ ָ ש  פְּ ֹות ִאי אֶּׁ דֹוש  ַהּקְּ

כּו'. א וְּ ּלָ ם אֶּׁ הֶּׁ י מֵּ ּתִ רְּ לֹא ִחּסַ ַרּבֹוַתי וְּ י מֵּ ּתִ ה ָלַמדְּ ּבֵּ ָרָכה, ַהרְּ רֹוָנם ִלבְּ ינּו ִזכְּ רּו ַרּבֹותֵּ ָאמְּ ֶּׁ מֹו ש   עכ"ל ּוכְּ

בעיון.  ועיקר כוונת החיבור הזה הוא לבאר הפשט באופן שכל אחד יוכל ללמוד ולעורר קושיות ללימוד בעיון ולפתוח את המראה מקומות להקל על הלומד
לם הוא ולחדש מסתמא אצ והרבה חדושים שעמלתי שעות רבות להביןולרגע לא שכחתי את אנ"ש החריפים שאם יעיינו בזה מסתמא יהיו להם הרבה הערות, 

להקל על הרוצה ללמוד וך את הדברים רכל מעלתי עליהם היא רק הסבלנות לעמול ולטרוח הרבה שעות עמ"נ להגיש כשלחן ע דבר פשוט שמיד עלו עליו.
 . , כיון שלא מצאתי אחר שעשה זאתבעיון

 
 התנצלות

 ארי כבוד אמנם מעט בברסלב העיזו לפרסם חידושיהם חלקם כדי לא להיקרא בעל המחבר וכיו"ב ת
המבוררים לו כאחותו שאסורה לו כמבואר בשבת אלא דברים לרבים וחלקם כנראה מחשש שלא יצאו חובת הזהרת רבינו בתורה כא אות ח' שאין לדרוש 

 , מסתמא כוונתו להאמין אבל לא לדרוש ולפרסם. ' )סוף אות ה'( שכ"א חייב להאמין בחשיבות חדושיואקמה:, ואע"פ שהזהיר בתורה ס

ב"ב י: שעל זה  מהרש"אמפרשים רבים שהאריכו בחיוב כתיבת חידושים עיין דווקא יצא לחדש ולחלוק על אבל כיון שאמר אני חדש מלא ישן ולא ידוע שבזה 

הקב"ה דבר, ואינו כותבה ויכול לכתוב, הרי גוזל מי שגילה לו, כי לא  מי שגילה לואות תקל  ובספר חסידיםאחז"ל פסחים נ. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו 
יד( יביא במשפט  גלה לו אלא לכתוב, דכתיב )תהלים כה יד( סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם, וכתיב )משלי ה טז( יפוצו מעינותיך חוצה, וזה שכתוב )קהלת יב

משם שכתב בהקדמתו  לב אריה הוסיף בשם ספרשם.  להחיד"אברית עולם ובביאור   ינה כותבה:על כל נעלם, שגורם שנעלם, אם טוב שגילה לו אם רע, שא
ב בזמן שבית המקדש קיים כשאדם מקריב קרבן מתכפר לו וכשאדם כותב בספר מה שלומד איזה חידוש הכתיבה זו עולה לו במקום קרבן. ובזה פי' הרשרז"ל 

עוד עי"ש בשם ספר  . וחטאה לא שאלת אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי שיעלה במקום קרבןזבח ומנחה לא חפצת וכו' עולה  הנ"ל את הכתוב

ז"ל שכל מי שמגלין לו רזי תורה מן השמים ואינו כותבו עתיד ליתן את רבי אליעזר מגרמיזא שם ביד פרשת כי תשא שכתב  על התורה כתב רבינו אפרים

ה מלמוה"ר מרדכי הכהן מגורי האריז"ל בהקדמת ספרו בזה"ל "ניתנה רשות למי שחננו ה' קצת דעה וחכמה ובינה לבאר ולפרש  שפתי כהן ועיין הדין עכ"ל.

אות טו  צדוק הכהןלר'  מחשבות חרוץבספר ועיין      .שקבלה נשמתו בסיני ואם לא יכתבם נראה לי שהוא נענש כמו הנביא שהוא כובש נבואתו שחייב מיתה
    חיוב לפרסם כי שמא יש בדבריו איזה חידוש השייך לחלקו ולא נגלה לשום אדם והוא לכך נוצר לגלותו בעולם, ואם לא, ח"ו יצטרך להתגלגל. שכתב שיש גם

ולי ע"י לכן א  זי"ע שכתב בהקדמת ספרו בשם ספר תורת גיטין מאמר הקדמון שדבר טוב אחד בספר מציל על הספר כולו. עכ"ל. קהילות יעקבעוד עיין בספר 
 לו.הודעה והתנצלות הנ"ל אפשר כן לפרסם איזה חדושים גם לפחותים כמונו, ואנו תקווה שעכ"פ דבר טוב אחד יש גם בחיבור זה ויציל על הספר כו

להוראה  ואע"פ שהרמב"ם מזהיר באגרות קדש מאמר קדוש ה' שלפני שדורש לרבים יחזור ד"פ אבל מה שכותב צריך לחזור אלף פעמים, מסתמא הכוונה
הרת למעשה ואע"פ שבודאי בדברי רבינו יש הוראה בקיום עצותיו ועניני השקפה למעשה, מסתמא בדרך לימוד מותר דאל"כ לא שבקת חי. ומסתמא גם הז

 רבינו הנ"ל אפשר לפרש כך.
את ספקותיו ולא רק דברים המבוררים כאחותו עכ"פ אם טעינו והזהרתם היא בכל עניין, אולי ראוי לכנות את הביאור חברותא, כי חברותא דרכו לומר גם 

  שאסורה.

שרשב"ג מי' הרוגי שסז שחכמים ראשונים נמנעו כדי שלא להנות מהתורה ועיין שם סימן ח'  ספר חסידיםחתימת שם המחבר היא סוגיא בפ"ע עיין עוד עניין 
לציין  בא דעלמא נהגו כןומאידך ר ., אמנם יש מקשים א"כ מאי משמאלה עושר וכבודלו מזכויותיו עוד עי"ש סימן פד שמנכין מלכות תלה בזה סיבת הריגתו

ע"י תלמידיהם או שכל היחס לפירוש הוא כפי גדולת המחבר בחכמה ויר"ש לכן חששו שאם לא יציינו שמם לא ינהגו כובד ראש שצויין שמם ונ"ל הטעם או 
 בדבריהם.

 בתורה של רבינולעורר על חשיבות העיון 
ּטֹוב ָאַמרסימן שמו ש חיי מוהר"ןעיין  ֶּׁ ּבֹעַ  ש  מוֹ  ִלקְּ ַעצְּ י לְּ נֵּ ְּ עּוִרים ש  ִ ֹמד ש  ָפָריו ִללְּ ים סְּ ִ דֹוש  עּור, ַהּקְּ ִ ָחד ש  ּוט אֶּׁ ש  מֹד ּפָ ִהירּות ִללְּ מְּ ה ּבִ ּבֵּ ֹאד ַהרְּ י מְּ דֵּ ה ּכְּ יֶּׁ הְּ ּיִ ֶּׁ גּור ש  ָ ַעל ש  -ּבְּ
ה עּור, ּפֶּׁ ִ ש  ָחד וְּ מֹד אֶּׁ ִעּיּון ִללְּ דֹול ּבְּ י. ּגָ ש   ּכִ קּות יֵּ דֹול ַעמְּ ָלא ּגָ ִנפְּ ָפָריו וְּ סְּ ן. ּבִ ַעּיֵּ ָמקֹום וְּ ר ּבְּ ה ַאחֵּ ַין ִמּזֶּׁ ִענְּ ם מֵּ קּות ֹעצֶּׁ דֹול ָהַעמְּ ש   ַהּגָ ּיֵּ ֶּׁ תֹוָרתוֹ  ש  ה ּבְּ ָ דֹוש  ַהּנֹוָרָאה ַהּקְּ ֹאד וְּ  ַעד מְּ
ין ין סֹוף אֵּ אֵּ ִלית וְּ כְּ    :ּתַ

לבאר דברי רבינו בסוף תורה כה  (חכמה ובינה אות לו)שהעיון בתורתו מסוגל לבטל הרהורים רעים כי הם באים מהמדמה ועיין ככבי אור  תורה קה תנינאועיין 
ו מסוגל שצריך לקרא שם חדש ליצה"ר דהיינו מדמה. הטעם כי המדמה הוא מדרגה שמינית ביצה"ר שנתחדשה כנגד התורה של רבינו ולפ"ז דווקא תורת רבינ

 ותר להכניע ולתקן את המדמה.בי

 שרבינו אמר כבר נתתי לכם כח המדמה כשר וטוב וכו'.   -תקכאסימן חי"מ ועיין 

שהכוונה בעיקר לתורה נד שבה המשיך לאנשיו ובעיקר למוהרנ"ת מדמה זך וברור. ועי"ש אות ו' שכל אחד כפי  -(נד אות ד')תורה  קוטיםהלור איבועיין 
 (בו ולעשות עמו איזה עבודה עי"ש)וכיצד ההתכללות בתורתו עיין בסוף תורה פז תנינא מש"כ רבינו דהיינו לעיין באותו מאמר ולזכות להבין בו ובתורתו כן יזכה.  התכללותו

אות ח' שע"כ צריך מאד לחפש ולבקש מאד צדיק כזה שיכול להמשיך מדמה מבורר  שעיקר האמונה תלויה בברור המדמה ועי"ש תורה ח' תנינא אות ז'ועיין 
 לאנשיו.

שע"י הסתכלות בצדיק והצדיק בו זוכין להתנוצצות המוחין ולשפלות )שרק היא תקום בתחית המתים( ולגדולה כפי מדרגת מוחו.  תורה עב תנינאעוד עיין 
 כז שגם ע"י לימוד ספרו מתקיים כל זה עפ"י המבואר בתורה קצב שפניו ושכלו של הצדיק נמצא בספרו. ועיין בפל"ח שם אות ב' וד' עפ"י לק"ה תפלין ו'

שרבינו שאל את רבי אהרן תלמידו שהיה הרב של ברסלב למה לא תקח את ספרי  -(סימן ב' אות טז)הובא בחכמה ותבונה  (שיחות וספורים אות מג)ככבי אור ועיין 
 על דעתך איזה קשיא ואח"כ תוסיף ותעיין בו עד שתבין ותדע את התירוץ שע"ז.ותעיין בו היטב עד שיעלה 

וא"א .  ונראה פשוט כוונתו בזה שאין אחד שלא יכול למצא תועלת בספרו.  ידועים דברי רבינו שכינה בשם אפיקורס את אותם שאמרו שתורתו גבוהה מדאי
א אמר זאת על ספרו אלא על תורותיו קודם שנעשו לספר א"כ בכל תורה בלקוטי מוהר"ן לומר שהכוונה שכל אחד יש כמה תורות שמתאימות לו שהרי ל

צריך זהירות  עכ"פ לפ"ז.  יכול כל אחד בכל מדרגת הבנה למצא איזה תועלת נצחית ואמנם לכאורה צריך לומר זאת גם על כל חלק מתורה אבל בזה צ"ע
)רמב"ם במציאות הנבואה ובנבואת משה מה שנקט לשון אפיקורס דהיינו כופר  .גדולה וכל אחד לבחון עצמו אולי ח"ו הוא מאותם אלה שמכונים בפי רבינו אפיקורס

נמצא שמי שסובר שרבינו אומר  .ע רק מה שצריך לו ולא יותרתורה מז תנינא שאסור לומר תורה אלא אם יכול לומר באופן שכל אחד ישמבנראה כוונתו כיון שאמר  '(,ח 'תשובה ג
 תורה גבוהה הוא מטיל פגם בצדיק .

 אחר התחיהלעשרת אלפים שנה ואי שאבין ואדע עכ"פ והל( ששון ושמחה יז)אמר בככבי אור זצ"ל שהיה גאון ועמקן עצום ואם תקשה שרבי אברהם בן נחמן 
שם שך דבריו מאדרבה משם ראייה כי ה . וא"כ מה הטענה על אזובי הקיר כמונו. אבלדבור אחד מדבריו הנוראים כפי שידע אותו אדמו"ר ז"ל עוד בזה העולם

מזה שהיו לו כמה  שעל כל זה רבנו בעצמו הזהיר לכמה וכמה שישתדלו לחדש בתורתו כמבואר בתורה קה תנינא שאפילו אם לא יכוון לכוונתו זה טוב, ומובן
 .כוונות בדבריו הנוראים שגם אנו נוכל לידע ולהבין בהם קצת וכו' עי"ש

קוטי מוהר"ן רואה בחוש שהספר לא נכתב לגאונים, ולא ליודעי קבלה, ולא ליודעי כל התורה כולה, אלא לכל אדם כפשוטו ממש ימי שיש לו קצת הרגשה בל
יש גאונים גדולים ואפילו כאלה שכותבים פירושים על הספר אעפ"כ ו .ר של רבינו יותר מגאונים גדוליםורואים בחוש שאדם פשוט יכול להתעורר מהספ

כי הספר הזה צריך רק ביטול לרבינו זה הכל, וכמובן כשיש ביטול אזי  ,רואים בחוש שאין להם את ההרגשה והמסר של רבינו שמקבל חסיד פשוט של רבינו
 ספרים גם מוצא בו יותר טעם ועומק.ככל שהוא בעל כשרון ויותר בקי ב



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חברותא
 ללימוד עיון 

 בספה"ק 
  ליקוטי מוהר"ן

 תנינא 
 

 . גכדף 
 
 
 ה כתורה 



 מוהר"ן  תנינא           כג.                 ליקוטי                               כה כו כז                  

  הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל   ההתבודדות  [א]   כה

יותר  [ב] או  שעה  עכ"פ  לו  לקבוע  לבדו   [ג]  דהיינו  להתבודד 

חדר בשדה  [ד]   באיזה  קונו  [ה]   או  לבין  בינו  שיחתו  ולפרש   ,

ולהתחנן   לבקש  ופיוס  וריצוי  חן  בדברי  ואמתלאות  בטענות 

יחה זו וש  ז. ותפלה [ו]  מלפניו ית' שיקרבו אליו לעבודתו באמת

.  {במדינתינו}ט  [ח]   יהי' בלשון שמדברים בו דהיינו בלשון אשכנז

כי בלה"ק קשה לו לפרש כל שיחתו וגם אין הלב נמשך אחרי  

כ"כ בהלשון אין דרכינו  [י]  הדיבורים מחמת שאינו מורגל  כי   ,

קל   בו,  ומדברים  שמספרים  אשכנז  בלשון  אבל  בלה"ק.  לדבר 

נמשך הלב  כי  לבו  לשבר  יותר  לשון    וקרוב  אל  יותר  וקרוב 

כל   יכול לפרש  ובלשון אשכנז  בו.  אשכנז מחמת שהוא מורגל 

שיחתו ואת כל אשר עם לבבו ישיח ויספר לפניו ית' הן חרטה  

אליו   להתקרב  לזכות  תחנונים  בקשת  והן  העבר  על  ותשובה 

והלאה מהיום  דרגי'.    יאית'  לפום  חד  כל  בזה,  וכיוצא  באמת. 

להתמי  עצמו  להרגיל  מאד  שעה ויזהר  ביום  יום  מידי  בזה  ד 

הוא   זו  והנהגה  כנ"ל.  בשמחה  יהי'  היום  ושאר  כנ"ל.  מיוחדת 

גדולה במעלה מאד מאד והוא דרך ועצה טובה מאד להתקרב  

עצה כלליות שכולל הכל. כי על כל מה    יבאליו ית'. כי זאת היא 

וכל   מכל  לגמרי  רחוק  הוא  אם  או  ה'  בעבודת  לו  שיחסר 

יפרש  הכל  על  ית',  כנ"ל.    מעבודתו  ית'  מאתו  ויבקש  שיחתו 

ואפי' אם לפעמים נסתתמין דבריו ואינו יכול לפתוח פיו לדבר 

כלל ית'  ההכנה    , לפניו  דהיינו  מאד  טוב  בעצמו  זה  אעפ"כ 

שהוא מוכן ועומד לפניו ית' וחפץ ומשתוקק לדבר, אך שאינו  

טוב מאד ג"כ  זה בעצמו  לו שיחה    .[יג]  יכול,  לעשות  יוכל  וגם 

ב מזה  ית'  עצמוותפילה  לפניו  ויתחנן  יצעוק  בעצמו  זה  ועל   ,

ית'   מאתו  ויבקש  לדבר.  אפי'  יכול  שאינו  עד  כ"כ  שנתרחק 

פיו שיוכל לפרש שיחתו   ידחורחמים ותחנונים שיחמול עליו ויפת 

ודע שכמה וכמה צדיקים גדולים מפורסמים סיפרו שלא     לפניו. 

זו  טוגתםיבאו למדר יבין מעצמ[טז]  רק ע"י הנהגה  והמשכיל  ו  . 

דל מעלת הנהגה זו העולה למעלה למעלה. והוא דבר השוה  גו

זו,   הנהגה  לנהוג  יכולים  כולם  כי  גדול.  ועד  מקטן  נפש,  לכל 

 :  אשרי שיאחז בזה . ועי"ז יבואו למעלה גדולה

, דהיינו כשלומד או שומע [יז]   טוב לעשות מהתורה תפילה  גם

 איזה מאמר תורה מצדיק האמת, אזי יעשה מזה תפלה. דהיינו 

באותו  לבק שם  שנאמר  מה  כל  על  ית'  לפניו  ולהתחנן  ש 

המאמר. מתי יזכה גם הוא לבא לכל זה, וכמה הוא רחוק מזה. 

ויבקש מאתו ית' שיזכהו לבא לכל הנאמר שם באותו המאמר. 

והמשכיל והחפץ באמת יוליכו ה' בדרך אמת ויבין בעצמו דבר  

דברי   דבריו  שיהיו  באופן  בזה.  להתנהג  איך  דבר  חן,  מתוך 

וענין   באמת.  לעבודתו  שיקרבהו  ית'  לרצותו  נכונות  וטענות 

מתורה   כשעושה  ובפרט  מאד.  גבוה  למקום  עולה  זו  השיחה 

 :  , מזה נעשה שעשועים גדולים מאד למעלהיחתפלה

 

 [ יט]שייך לא"ב   

יותר  צריך    [כ]   כו ולדקדק שלא לשתות  להרחיק משכרות 

י הצורך  ה לפמיכלתו כדי שלא יבא לידי שכרות כי מעט השתי

דעתו להרחיב  טובה  בחסדים [כא]  הוא  מלובש  הדעת  כי  ודע   . 

דעתו [כב] נתרחב  אזי  ערכו,  לפי  כראוי  במדה  וכששותה   .

כי   השתי'.  ע"י  ביותר  החסדים  נגדלין  ואזי  מוחו  ונתרומם 

כשנתרומם הדעת נתרוממין ונגדלין החסדים כי הדעת מלובש  

סה )עירובין  רז"ל  אמרו  זה  ועל  כנ"ל  כלבחסדים  פתה  המת  ( 

. מתפתה דייקא, בחי' חסדים, שע"י  [כג]   ביינו יש בו מדעת קונו

וזהו מתפתה, שע"י הגדלת החסדים הוא   היין נגדלין החסדים. 

אע"פ שלא הי' ראוי להתפתות לפי   [כה]  ומתפייס  [כד]   מתפתה

חסדים סתם והי' יכול להיות רוגז. אבל ע"י הגדלת החסדים ע"י  

מדאי ומשתכר אזי  תה יותר  השו   היין הוא מתפתה כנ"ל. אבל

ולפעמים   ורוגז  כעס  ונעשה  הגבורות  תוקף  מתגברין  אדרבא 

 :[ כו]  מתגברין גבורות דס"א ויוכל לבא לידי רעות וכו' ח"ו

שע"י שכרות שוכחין כל המצות והאזהרות שצוה משה  ודע  

רבינו ע"ה. כי משה הוא מלובש בכל אחד ואחד מישראל בכל 

אב כל  ומזכיר  ואבר  ואאבר  שיעשה  ר  השייכה כחצוה  המכזבר 

. וע"כ משה  [כט]   לאותו אבר כי רמ"ח מצוות כנגד רמ"ח אברים 

שהוא גימ' רמ"ח שמזכיר רמ"ח מצוות כנ"ל.   [ל]   מחק"קנקרא  

פן ישתה וישכח  וע"י השכרות שוכח אותם בבחי' )משלי לא(  

מצות  מחק"ק רמ"ח  שוכח  והשכרות  השתיה  של    [לא]  שע"י 

והתלבשו [  לב]משה   משכנ"ל:  בעת  זהו  באברים,  בחי'  ה  צמו 

הדעת  הוא  משה  כי  כנ"ל.  בחסדים  הדעת    [לג]   התלבשות 

והאברים הם רמ"ח בחי' אברהם איש החסד שהוא גימ' רמ"ח 

 :[ לד]  אברים

שקורין    מי  [לה]   כז מנהיג  או  חודש  פרנס  יר(  יר  ג  )רו  לושהוא 

המשאוי  להטיל  ומסתכל  ורואה  וביושר  בכשרות  מנהיג  והוא 

ביושר להכביד ע"ז    כפי מה שמעריך את כ"א לו    על כ"א כראוי

ולהקל ע"ז כראוי עי"ז מבטל הד' מדות רעות דהיינו ע"ז וגילוי 

כי הנדר שנודרין צריכין  והסוד     :    עריות וש"ד ולשון הרע

מיד הנ"ל  [לז]  לשלם  מדות  הד'  אלו  גורם  נדרו  והמאחר   ,

לז פ'  )ויקרא  במדרש  שבשביל  [לח]   כדאיתא  מיעקב  שלמד   )

הסירו את אלקי   [לט]   'ע"ז, שנארו בא לידי ד' הנ"ל.  ר נדשאיח

וישמע  . לה"ר  [מא]   . ש"ד בשכם[מ]   ותצא דינה וכו' . ג"ע,  הנכר

, שבשביל שראה משה  ([מג]   . ואיתא )שם[מב]   את דברי בני לבן

דהיינו שנתן לב    וירא בסבלותם  [מד]   ש"בסבלות בני ישראל כ

ש נתנו לאי  על סבלותם שהיו מכבידין עליהם והעבודה השייך

יפך והי' משה מסתכל על זה והיפך הדבר ונתן על אשה וכן לה

על כ"א העבודה הראוי לו מה שראוי לאיש וכו' וכן בין אנשים  

השם   לו  ואמר  לו.  שראוי  מה  כ"א  על  ליתן  הסתכל  בעצמן 

זה תזכה להתיר נדר שנאמר בו גם כן   על ידייתברך למשה, ש

  ידיעל : נמצא ש[מה]   בין איש לאשתו וכו'
 

 
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו  א
חי"מ  וב  שיחות הר"ן עו רבוי הלימוד עולה על הכלעיין    ב

    תג ר"ה שלי עולה על הכל 
עצות   ג לקוטי  עפהתב  עיין  יג  אות  זו ודדות  תורה     "י 

ואות כג עפ"י שיחות הר"ן אות מ שצריך ליחד ולקבוע לו  
 לפרש שיחתו.   איזה שעות

תחת    ד אפילו  סח,  סימן  ועי"ש  ערה.  הר"ן  שיחות  עיין 
הסדין, ועיין קינות לט' אב קינה לט וחגרי שק וגם תהמי  

 תחת סדיניך. 
נב   ה תורה  לעיל  תנינא  ,עיין  יא  הר"ן שיו   , ובתורה    חות 

    . סימן רכז
עוד עיין לקמן תורה צה עד קא ושיחות הר"ן סימן רכז    ו 

 עד רלד ובאריכות בספר השתפכות נפש 
 ותפילה  -מתרצו  ז 
טוב    ח תקפח  סימן  חסידים  בלשון  ליר"ש  ספר  שיתפלל 

ועיין    ., ועי"ש ברית עולם לחיד"א יר"ש דייקא וכו'שמבין
יב: שבת  מה.  מאירי  א  דברים  דבר  העמק  עיין  ו  ועיין 

, דכל דבור קדוש הוא  'ות ב ר לק"מ השלם תורה יט א קיצו 
(, דבכל  עפ"י תורה לא)עיין לק"ה דם א' ד' לשה"ק. ועיין  

לשונם.  שינו  בלא  נכלל  קדושים  דבורים  שמדבר    לשון 
ועיין באבי הנחל תורה יט שרבינו קידש את לשון אשכנז  

ש קט  הר"ן  בשיחות  התרגום  "רשבכמבואר  את  קדש  י 
בלשון ארמי,    יחיד לא ישאל צרכיו. דעיין סוטה לג   עי"ש.

 
  כיון שהיא ע"י מלאכים.   כל לשון לבד מלשה"ק,גם  וי"א  

כהרא"ש  רבנו  דעת  פ"ב    וי"ל  יב( )ברכות  דווקא  ש   ס"ק 
נקראת    ולקמן צז ע"י מלאכים    שהיאלשון ארמי. אבל צ"ע  

קונו.  לבין  אבל  ואולי    בינו  דיקא  תשובה    ת בקשצרכיו 
ועיין ש"ע או"ח סימן    צרכיו אלא צורך גבוה.   אינה בכלל 

מן   שמצוה  שם  במ"ב  ד'  סעיף  קא  וסימן  ב'  סעיף  סב 
שסדרו   תפלה  בין  לחלק  ונראה  בלשה"ק,  דווקא  המובחר 

 לנו חז"ל לתפלה שצריך לסדר בעצמו.
ל   ט ותקפא  במדינתינו.  בדפו"ר  כתוב  במדינתינו    -לד תר בא 

בלשון  -ינו, מתרצובלשון אשכנז במדינת -בלשון אשכנז, בתרלו

   .במדינתינו()אשכנז 
 עיין לקמן תורה קכ ושיחות הר"ן סימן רכט  י 

 ולהלאה  -מתרצו  יא
 הוא -בתרלד  יב
עיין מהר"ל בספרו נתיבות עולם נתיב העבודה פרק ה'    יג

ועיין לק"ה ברכת המזון ד' כ'. ובשר    -בדין שכר פסיעות
 בחלב ד' סוף אות א, וערב ג' אות א' ואות ה'.  

 ויפתח  -ויפתוח, ומתרלו -גם בדפו"ר ובתרלד  יד
 למדרגתם -מתרצו  טו 
ישר  הקב  בו  ,ה'   שערי תשובה שער ב' דרך רבינו יונה ב  טז 

כג סוף   )סגולה    . פרק  עג  ופרק  סה  פרק  סוף  והחרדים 
צניעות   צ'  אות  האותיות  שער  הקדוש  של"ה  חמישית(. 
הספר.   בתחילת  בהנהגות  אלימלך  ונועם  ט'(.  ח'  ז'  )אות 

 
מרדכי    המאירי לרבי  תורה  ליקוטי  כח:  דף  ברכות 

הספר,   בתחילת  לרבמטשערנוביל  קדש  נפתלי  זרע  י 
ויואל משה  מאור ושמש הפטרת ש"ת,  רא,  פ' ואמרופשיץ  

רבי יואל מסאטמער במכתבים, בעל החפץ חיים בביאור  ל
ד  תקעא  סימן  תלמיד.הלכה  ק'    "ה  תורה  לקמן  ועיין 

 בהערה שם. 
ין מכתבי מוהרנ"ת שעב הובא  עיין שיחות הר"ן קמה ועי   יז 
ליק"הב ב'  אות  הנפש  תורה ע  'ה  ר"ח  השתפכות  ג  )עפ"י 

ו מאות  בעיקר  והלכות    ,' תנינא(  כב.  ד'  נחלות  והלכות 
 והלכות תערובות ה' ד'.  .חלוקת שותפות ד' ז'

 תפילה  -מתרצו  יח
 חלק ב' ערך שכרות דהיינו ספר המידות  יט
ח"ב אות ד'    תורה זו היא פירוש על ספר המדות שכרות  כ

 ואות ה'. לא ידוע מתי והיכן נאמרה  
והוריות    כא ע.  וריחני  עיין סנהדרין  חמרא  עו:  ויומא  יג: 

שם ופרש"י  ביומא  עוד  מדה(    -פקחין  לפי  )לשתות  זכה 
 נעשה ראש )שמפקח לבו בחכמה( 

 .כלל יד , ועי"ש חי כללים ' עץ חיים שער כה דרוש ב כב
אוסי   כג לא  לומר  התפתה  שהקב"ה  עוד  לקלל  ף  כדמצינו 

לעיל   שנתבאר  וכפי  נח  קרבנות  כשהריח את  האדמה  את 
 יין. תיה בכששריח  בגמ'  שם 
נראה שבכלל זה גם מתפתה לגלות סוד כמבואר ביומא    כד

בתולות,   ינובב  ותירוש  וכתיב  סוד  יצא  יין  נכנס  עו: 

 
דלימרו  ובסנהדר היכי  כי  אדרדקי  חמרא  אגברו  לח.  ין 
 מילתא 

 ות נקרא חסיד עיין אבות ה' יא נוח לרצ  כה
זכה    כו  לא  עו:  ויומא  תחטא.  ולא  תרוי  לא  כט:  ברכות 

ש  עוד  לעולם  משממו.  יללה  כי מביא  יין  תירוש נקרא  ם 
ופרש"י על ידי היין רב הניאוף, ועיין רבנו בחיי בראשית  

כג    ' ט ובמשלי  לריבוי תשמיש.  יין מביא  רוב  כא תענוג 
א יב  רבה  ויקרא  ודרשו  יתאדם  כי  יין  אל תרא  י  כ  ' לא 

נדה.   לדם  ובתנחומא  יתאוה  דם.  שאחריתו  ע.  ובסנהדרין 
 ישוך.  שמיני פ"ה אחריתו כנחש 

 המצות  -המצוה, בתרלד  -בדפו"ר  כז 
 ובלק"ה יין נסך ג' כך הלשון בכל הדפוסים  כח
 מדרש תהלים לב. פסיקתא דרב כהנא פסקא יב אות א.  כט
דברים    ל שמעוני  ילקוט  יד,  הברכה  זאת  ספרי  טו.  ב"ב 

 . כא לג דברים *    רמז תתקסב.
ובתנחומא    לא רמח  גמט'  כתיב  מחקק  ה'  יב  רבה  ויקרא 

אמצע  ה'    שמיני  ארמי  פרק  ובלשון  יין  שמו  עברי  בלשון 
כנגד איברים שבאדם היין נכנס בכל אבר  רמח  חמר בגי'  

 . נכנס היין והדעת יוצאת וכו' ואבר 
השפלות  בהר סיני זכו ישראל שעיין תורה עב תנינא ש  לב

ישראל ועיין ערובין    בר שלאבר ואבכל  של משה מלובשת 
 . הנ"ל ששכרות נקראת גאוה .סה

 
ח"  לג הפסוקים  זוהר  שער  טז.  א'  לאברהם  חסד  רכא.  ב 

עליון(  בלק ויודע דעת  ועוד  )ד"ה  וארא.  . מגלה עמוקות 
הרבה. נזכר הרבה בלק"מ עיין תורה ו' אות ז', תורה טו  

ו אות  אות ז', תורה כ' אות י', תורה כא אות יא, תורה ל
תנינא    ' תורה קטו. תורה ה   ב', תורה מג תורה נו אות ח' 

 אות ז'. 
 א לך לך פרק טז זוהר ח"ג דף רפ: תנחומ לד
 לא ידוע מתי והיכן נאמרה תורה זו  לה
 )ריגיריר( -. בתרלד נמצא כבר בדפו"ר  לו 
 לעיל תורה נז אות ב'. ]דף סח.[  לז 
 ויקרא רבה לז א'  לח
 בראשית לה ב'  לט
 בראשית לד א'  מ 

 ראשית לד כה כו ב מא
 בראשית לא א'  מב
 ויקרא רבה לז ב'  מג
 יא  ' שמות א מד
 יז   'במדבר ל מה

 תורה אור 
 (כא)לג  וזאת הברכה  דברים  

ם   ש ָׁ י  כ ִׁ לֹו  ית  ֵראש ִׁ ְרא  ַוי ַ
ֵתא  ַוי ֵ ן  פו  סָׁ ְמחֵֹקק  ֶחְלַקת 
ה   ש ָׁ עָׁ ק  ְיקֹוָׁ ְדַקת  צִׁ ם  עָׁ י  אש ֵ רָׁ

ֵאל: ס  רָׁ ש ְ ם יִׁ יו עִׁ טָׁ ָׁ פ  ש ְ מִׁ  ו 
פ ֶ  )ה(  לא  ה  משלי  ֶ ת  ש ְ יִׁ ן 

ל  כ ָׁ ין  ד ִׁ ה  נ ֶ יש ַ וִׁ ק  ְמֻחק ָׁ ח  כ ַ ש ְ ְויִׁ
י: ֵני עֹנִׁ  ב ְ

 רה כז תו
)ב( לה  וישלח    בראשית

ְוֶאל   יתֹו  ב ֵ ֶאל  ַיֲעקֹב  ֹאֶמר  ַוי 
רו  ֶאת ֱאלֵֹהי   סִׁ ֹו הָׁ מ  ר עִׁ ל ֲאש ֶ כ ָׁ
ֲהרו    ַ ט  ְוהִׁ ֹתְכֶכם  ב ְ ר  ֲאש ֶ ר  כָׁ ַהנ ֵ

ְמלֵֹתיֶכם:  יפו  ש ִׁ  ְוַהֲחלִׁ
ֵצא    לד וישלח    בראשית ֵ )א( ַות 

ה   ְלדָׁ יָׁ ר  ֲאש ֶ ה  ֵלאָׁ ת  ב ַ ה  ינָׁ דִׁ
בְ  ְראֹות ב ִׁ ֶרץ:נְלַיֲעקֹב לִׁ אָׁ  ֹות הָׁ

י  לד  וישלח    בראשית )כה( ַוְיהִׁ
ים   ֲֹאבִׁ ם כ  ְהיֹותָׁ י ב ִׁ יש ִׁ לִׁ ְ ַבי ֹום ַהש  
ְמעֹון  ש ִׁ ַיֲעקֹב  ְבֵני  ֵני  ש ְ ְקחו   ַוי ִׁ
ֹו  ַחְרב  יש   אִׁ ה  ינָׁ דִׁ ֲאֵחי  י  ְוֵלוִׁ

י עִׁ הָׁ ַעל  בֹאו   ַהְרגו  ַוי ָׁ ַוי ַ ַטח  ב ֶ ר 
ר:  כָׁ ל זָׁ  כ ָׁ
ַמע לא  ויצא    בראשית ש ְ )א( ַוי ִׁ
ד ִׁ  ֵלאמֹר  ֶאת  ן  בָׁ לָׁ ְבֵני  ְבֵרי 

ר  ֲאש ֶ ל  כ ָׁ ֵאת  ַיֲעקֹב  ַקח  לָׁ
ה   ש ָׁ עָׁ ינו   בִׁ ְלאָׁ ר  ֵמֲאש ֶ ו  ינו   בִׁ ְלאָׁ

ה:  בֹד ַהז ֶ ל ַהכ ָׁ  ֵאת כ ָׁ
ים  א    שמות מִׁ י ָׁ ַ ב  י  ַוְיהִׁ )יא( 

צֵ  ַוי ֵ ה  מֹש ֶ ל  ְגד ַ ַוי ִׁ ֵהם  ֶאל  הָׁ א 
ְרא   ַוי ַ ם  ְבלֹתָׁ סִׁ ב ְ ְרא  ַוי ַ יו  ֶאחָׁ

יש   אִׁ ה  ַמכ ֶ י  ְצרִׁ מִׁ יש   י  עִׁ   אִׁ ְברִׁ
יו:   ֵמֶאחָׁ
ה  ל  מטות    במדבר ֶ ֵאל  )יז( 

ֶאת   ק  ְיקֹוָׁ ה  ו ָׁ צִׁ ר  ֲאש ֶ ים  ַהֻחק ִׁ
ין  ב ֵ ֹו  ת  ש ְ ְלאִׁ יש   אִׁ ין  ב ֵ ה  מֹש ֶ
  : יהָׁ בִׁ ית אָׁ ְנֻעֶריהָׁ ב ֵ ֹו ב ִׁ ת  ב ְלבִׁ אָׁ

 פ
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  התבודדות מעלה גדולה מן הכל התבודדות מעלה גדולה מן הכל ההמאמר מאמר 
 מוהר"ן  ליקוטיליקוטימספה"ק 

 א
 

 זמן ומקום אמירת התורה 
    לא ידוע

 
 פתיחה

 רבנו מדבר ממעלת ההתבודדות 

 כל העבודות  שעולה על 

  )ואפילו שעות(, וצריך כל אדם לקבוע לו לפחות שעה ביום לזה

 )ולשפלות(לבקש שהקב"ה יקרבהו לעבודת ה' 

 )מכל הלשונות( בו ביותר וידבר בלשון שרגיל

 ות( נ)בעווויזהר להתמיד בזה בכל יום אפילו כשלא מוצא דבורים לדבר, 

 (וישכח מכל החסרונות)ה, שמחאבל שאר היום יהיה ב

  מתורה תפילותטוב לעשות 

 ( למעשה עצות) ,ממה שמתחדש לו בלימודדהיינו 

 ,  לשמור ולעשות שיזכה להבין ולקיים יתפלל 

 למות()בעו ים מאד למעלהם גדול ונעשה מזה שעשועי

 
 

 שיחות השייך לתורה זו
הזהיר מאד כמה פעמים על ענין השיחה בינו לבין קונו שכל אדם ידבר וישיח בינו לבין קונו ויישב  

לבקש   ופיוסים  בתחנונים  כפיו  ויפרש  עצמו  על  וירחם  הזה.  בעולם  עושה  הוא  מה  היטב  עצמו 

ברחמיו   שיזכהו  יתברך  מלפניו  לעבוולהתחנן  להתקרב  לו  המרובים  להמציא  וישתדל  יתברך.  דתו 

בספרים  זאת  מבאר  וכבר  בו  שמדברים  אשכנז  בלשון  יהיה  זו  שיחה  וענין  זה.  על  ובקשות  טענות 

לנהג   עצמו  שירגיל  מי  כי  זה  בענין  מאד  הרבה  עמנו  לדבר  הרבה  מזה  יותר  אבל  )קכו(.  הנדפסים 

ברך באמת. ואף אם לפעמים יזכה להתקרב אליו יתהנהגה זו בכל יום על כל פנים שעה אחת בודאי  

הוא רואה שמקים הנהגה זו ימים ושנים ואף על פי כן עדין לא זכה להתקרבות כראוי אף על פי כן 

יחזק עצמו יותר ויותר כי סוף כל סוף יועיל לו בודאי )קכז(. ואמר שדוד המלך עליו השלום יסד מזה 

התבודדות ואמר שעקר  )קכח(.  תהלים  על  ספר  היה  המלך  דוד  מטתו    של  על  בעת ששכב  מטתו, 

וכסה עצמו בסדין אז היה מדבר ומשיח כל לבו לפני השם יתברך כמו שכתוב )תהלים ו ז(: "אשחה  

שיחות  )  בכל לילה מטתי בדמעתי" וכו' )קכט(. אשרי מי שירגיל עצמו לקים הנהגה זו העולה על הכל:

 ( הר"ן סח

ר   ֶשל  יָסתֹו  ְכנִּ בִּ יֶכף  ָלדּותֵּ ְסֶלב  ְבר  יר  ְלעִּ נּו  ָש בֵּ טֹוב ר  ָמקֹום  ְמָצא  נִּ יָכן  הֵּ ְסֶלב  ְבר  מִּ נ "ש  א  ֶאת  ל  ָשא  ם, 

נ  בֵּ ל אֹוָתם ר  ְוָשא  יר.  ָהעִּ טֹוב, אּוָלם הּוא ָרחֹוק מֵּ ְמָצא ָמקֹום  ֶשנִּ נ "ש  ְוָאְמרּו לֹו א  ְתבֹוְדדּות,  יל הִּ ְשבִּ ּו:  בִּ

ּמֹוח   ה  יָכן הּוא ָרחֹוק מֵּ הֵּ י ֶשיֵּשמֵּ י מִּ ב? כִּ לֵּ ה  "ן     אֹו מֵּ י מֹוֲהר  קּוטֵּ ּמּוָבא ְבלִּ ָיְך ֶאְצלֹו ָמקֹום, כ  ין ש  ב אֵּ לֹו לֵּ

ֶמק ָהָיה ָשם ְמָערָ  ים. ּוָבעֵּ יבֹו ָהרִּ ֶמק ָעמֹוק ּוְסבִּ ד. ֶזה ָהָיה עֵּ ְתבֹודֵּ נּו ְלהִּ בֵּ ְך ָשם ר  יָמן נו. ְוָהל  ֶלק ב סִּ ה, חֵּ

ךְ  נ "ש    ּוְלָשם ָהָיה הֹולֵּ ד. א  ְתבֹודֵּ נּו ְלהִּ בֵּ א, ְוָהיּו  ר  יֹוצֵּ "ג ָבעֹוֶמר ְוכ  ְתבֹוְדדּות ְבל  ים ָלֶלֶכת ְלָשם ְלהִּ ָהיּו נֹוֲהגִּ

ייל"(. יְנס הֵּ נּו" )"ֶדעם ֶרעבִּ בֵּ ת ר  ֹזאת "ְמָער  ְּמָעָרה ה  ים ֶאת ה  נִּ  (רמבאות חלק ב  -שיח שרפי קודש ) ְמכ 

נ בֵּ ר: ר  ר לָ ָאמ  בִּ ּו ָאס  יֵּם נּו ְלה  ינֹו ְמק  ירֹות, אּוָלם ָאָדם ֶשאֵּ ֲחקִּ ֲעסֹוק ב  ים" ְול  ֶפר "מֹוֶרה ְנבֹוכִּ ְלמֹוד ְבסֵּ יט ְולִּ

ְתב ֶשּמִּ ָבֶזה  י  כִּ ֶפה,  ל  ְבע  ים  ְנבֹוכִּ מֹוֶרה  ע  ָהר  ְצרֹו  יִּ מֹו  עִּ ד  לֹומֵּ נּו  בֵּ ר  י  ְברֵּ ְכדִּ ְתבֹוְדדּות  הִּ ה  ת  ֲעצ  ד  ֶאת  ֹודֵּ

ש ֹשִּּוְמ  קֹות.יָחתֹו ְלפָ ָפרֵּ ירֹות ּוְספֵּ ֲחקִּ צֹול מֵּ ָיה, ְונִּ ית ְברּוָרה ּוְנקִּ תִּ ְך ֶנְחָקק בֹו ֱאמּוָנה ֲאמִּ ְתָבר  שיח שרפי )  ָניו יִּ

  (חלק ג תצו -קודש 

כּו  ּוִּ ְוה  ֲחֹלֶקת  ּמ  ל ה  ע לֹו ע  ְונֹוד  ל  ֹשְָראֵּ יִּ ֶאֶרץ  ְבָרָכה מֵּ לִּ ְכרֹונֹו  זִּ "נ  ָראְבר  ם  ע  ם ְכֶשָחז ר פ  יִּ ְשנ  ין  בֵּ ֶשָהְיָתה  ח  

ְתבֹוְדדּו ין הִּ ְשנֵּיֶהם אֵּ ר, "לִּ ֲעָנה ְוָאמ  נ "ש, נ  י א  י ּוְגדֹולֵּ ֲחשּובֵּ ל ּוְמ מֵּ לֵּ ְתפ  י ָכל ֶאָחד מִּ ְך ת", כִּ ְתָבר  ה' יִּ ש מֵּ קֵּ ב 

ְהיֹות,   לִּ יְך  ָצרִּ ה  ָנכֹון  ה  ָהֱאֶמת  הּוא  ן  כֵּ ְוֹלא  הּוא,  ְדָקתֹו  צִּ ֶלה  ְתג  ל  ֶשיִּ לֵּ ְתפ  ּוְלהִּ ש  קֵּ ְלב  יְך  ָצרִּ ֶאָחד  ָכל  י  כִּ

י ֶשהּוא. ּמִּ ְתג ֶלה ָהֱאֶמת ָהְרצּוָיה, מִּ   (חלק ג תסג -שיח שרפי קודש ) ֶשתִּ

 
א
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ְש  י  פִּ ל  טו( "ע  יט,  )דברים  ָכתּוב  ְבֶרֶמז ה  חּות  ְבצ  ידּוָאְמרּו  ֶשָיעִּ ָהָאָדם  י  דֵּ ָדָבר", ֶשעֵּ ָיקּום  ים...  דִּ עֵּ לֹו   נֵּי 

לּו   ם ְשנֵּי ְיסֹודֹות ֶנֱאָמנֹות אֵּ ין הֵּ דִּ ינֹו, ְביֹום ה  י ָהָאָדם ְביֹום דִּ דֵּ ם עֵּ ם הֵּ ת ֲחצֹות, ְוהֵּ ימ  ְתבֹוְדדּות ְוקִּ הִּ ֶשל ה 

ֲעָלה נּו ֶשהּוא מ  בֵּ ר ר  ְתבֹוְדדּות ָאמ  הִּ ל ה  י ע  ֹכל )ליקו"מ ח"ב סימן כה(. ְוע    כִּ ן ה  ת  ֶעְליֹוָנה ּוְגדֹוָלה מִּ ימ  ל קִּ

לִּ  ֹשְְראֵּ יִּ יש ה  ת אִּ ר ֲעבֹוד  ק  ר ֶשעִּ ת  ֲחצֹות ָאמ  ְתָמד  ְיָלה )שיחות הר"ן סימן שא(. ּוְבה  ֲחצֹות ל  י הּוא ָלקּום ב 

ֲעבֹודֹות אֵּ  ְשנֵּי  י  פִּ ל  ְוע  ת ה'  ֲעבֹוד  ר  ק  עִּ ָתלּוי  יּוָמם  ְמ קִּ ּׁשּום ה  ְוג ם מִּ ָהָאָדם,  ֶשל  ינֹו  דִּ ר  ְדב  ָיקּום  ֹבָאר  לּו 

ין דִּ ים ה  יקִּ ְמתִּ נּו ֶשְּׁשנֵּיֶהם מ  בֵּ י ר  ְברֵּ יָניו ֶשל ָהָאָדם   ְבדִּ ן ְכֶנֶגד דִּ ל כֵּ ְמֹבָאר ְבתֹוָרה ט"ו. ּוְבתֹוָרה קמ"ט. ְוע  כ 

לּו ְלז   ים אֵּ ים ֶנֱאָמנִּ דִּ ידּו בֹו ְשנֵּי עֵּ ין ָכָראּוי לֹו.ָיעִּ דִּ  (חלק ו רז -שיח שרפי קודש )  כֹותֹו ב 

קָ  ה  ְלשֹונֹו  בִּ ר  ָאמ  ְך  ְוכ  ָטהֹור  ְוה  ָקדֹוש  ה  ְלקּותֹו  ְסת  הִּ קֹוֶדם  "ל  ְזצ  ָנָתן  מו"ה  ְדמּו"ר  א  מֵּ י  ְעתִּ ָשמ  ְך  דֹוש  כ 

לְ  לִּ ין  יכִּ ְצרִּ ָערּוְך  ְלָחן  ְושֻׁ  , ְנֹסע  לִּ ין  יכִּ ְצרִּ ָּׁשָנה  ה  ֹראש  ל  ע  ְמבּוָררֹות:  ֲהָלכֹות  ג'  ָתה  ע  ָלנּו  יֵּש  ֹוד,  מֶשב"ה 

ין ְבָכל יֹום. )שם מא(.  יכִּ ְתבֹוְדדּות ְצרִּ  )וע"ע בבאיהל"ק ח"א, תו' ס"א אות סא(.  (חלק א קסח -שיח שרפי קודש )ְוהִּ

ָלש ָגנּוז ָבֶזה ה  ְקָרא אֹור ה  יל ְונִּ ְתחִּ ּמ  תֹוָרה ט"ו ה  ל ה  ר מוהרנ"ת ז "ל ע  ת ָאמ  ח  ם א  ע  נ "ש ֶשפ  א  י מֵּ ְעתִּ ֹון: ָשמ 

ָגנּוז, מי שרוצה לטעום מרבנו הקדוש שיהיה לו התבודדות"! "ֶווער ֶסע   י"מִּ  ם אֹור ה  ע  ְטעֹום ט  ֶשרֹוֶצה לִּ

ְתבֹוְדדּות". )שם כו(. ין ֶדעם ֶרעְבן, ָזאל ָהאְבן הִּ אְרזּוכִּ ויל פ    (חלק א רמו -שיח שרפי קודש ) וִּ

 -עיין שם  ו  :פנה לבו לבטלה בא לכעס ב. על ידי התבודדות ומאות   ערך התבודדות  -ספר המידות  

ידי התבודדות שאינו כראוי:אות   ערך כעס  על  כעס בא  נב שמבאר לשון המשנה   לה.  תורה  ועיין 

שמתבופ"ג  באבות   פירוש  לבטלה  לבו  לבטל  מפנה  שיזכה  וכל  דד  הרעות  ותאוותיו  ישותו  מדותיו 

 זי בא לכעס. טלה כפשוטו אומפנה לבו לב זו התבודדות כראוי אבל כשמתבודד נמצא שלגמרי 

ָלה י ְוגִּ ּמִּ ר עִּ בֵּ ה    ְכֶשדִּ ֲעֹשֹות מֵּ ֶדֶרְך ל  י ה  ר  לִּ יָמן כ"ה(, ָאמ  ְנָיָנא, סִּ י מוהר"ן תִּ קּוטֵּ ס )ְבלִּ ְדפ  נִּ לֹות כ  תֹורֹות ְתפִּ

ב   ְוהֵּ י  יתִּ ָראִּ ְוָאז  לֹות.  ְתפִּ ה  ְצמֹו  ְלע  ְכֹתב  לִּ ֶשטֹוב  י  ְתנּועֹוָתיולִּ בִּ י  ְקד  ְנתִּ ְונֹוָרא ה  ְפָלא  נִּ ָדָבר  ֶשהּוא  ֹושֹות 

ֶש ְמֹאד   ּוְכמֹו  לֹות.  ְתפִּ תֹורֹות  ה  מֵּ ֲעֹשֹות  ם ל  ע  פ  ג ם  ְוכּו'.  ְעָלה  ְלמ  ים  ְגדֹולִּ ים  ֲעשּועִּ ש  ֶזה  מִּ ֲעֹשִּין  ֶשנ  ר  ָאמ 

ְעגֵּע   ְתג  ם ֶאָחד, ְוָהָיה מִּ ר עִּ בֵּ ת ָהָיה ְמד  ח  תֹורְמֹאד ֶשי ֲעֹשּו מֵּ   א  ץ ְמֹאד ֶש ה  י ָחפֵּ ר: ֲאנִּ לֹות. ְוָאמ  י ֲעֹשּו ֹות ְתפִּ

י ינִּ ְך אֵּ לֹות, א  תֹורֹות ְתפִּ ה  ים ֹזאת.   מֵּ י מֹוְסרִּ ע  ְלמִּ  יֹודֵּ

ם ע  ְקָרא "י ד ה  -ּופ  נִּ ר ְבָסמּוְך, ה  בֵּ ְתח  ֶפר ֶאָחד ֶשָהָיה ֶאְצלֹו, ֶשנִּ י ְבסֵּ ּסֹוף ֶאָחד ֶהְרָאה לִּ ָנה". ּוב  ר ָשם ְקט  ְמָבאֵּ

ָּמה עִּ  ָלה, כ  ְלשֹון ְתפִּ ים בִּ ם  ְנָינִּ ּׁשֵּ ר ְלה  בֵּ ְת -ֶשְּמד  י ְוכּו' אֱ יִּ ְנָין ֱאֹלק  יל ָכל עִּ ְתחִּ ְך, ּומ  י  ָבר  י ְוכּו'. ְוָקָרא אֹותִּ ֹלק 

ה ֶשזֶ  ר: ְראֵּ בֵּ ְמד  י ָאז כִּ ז לִּ ים, ְוָרמ  ְפנִּ יֵּן בֹו בִּ ָּוה ְלע  רְוצִּ בֵּ ר ְמד  בֵּ ְמח  ים מִּ   ה ה  ְנָינִּ ָּמה עִּ םכ  ּׁשֵּ ְתָבר  -ְדרּוָשיו ְלה  ְך יִּ

ָלה. ְורָ  ְלשֹון ְתפִּ ת בִּ ן מִּ ֲעֹשֹות כֵּ י ֶשְתשּוָקתֹו ְמֹאד ל  ז לִּ לֹות,  מ  תֹורֹות ְתפִּ ָכל ה  ֲעֹשֹות מִּ ְקדֹושֹות, ל  ֹורֹוָתיו ה 

ל   ע  ז  ּמֵּ ְלר  ְרכֹו  ד  ָהָיה  ן  כֵּ י  ע  כִּ ים  ְגבֹוהִּ ים  ְקט  -לְדָברִּ ים  ְדָברִּ י  ָקֶשהְידֵּ ֶשָהָיה  ת  ֲחמ  מֵּ ים,  ְעתֹו   נִּ ד  ר  ְלָבאֵּ לֹו 

ְועְבפֵּ  יעֹות,  ְּמנִּ ְוה  ים  ְטרּוגִּ קִּ ה  ֹגֶדל  מִּ לרּוש,  ע  ים.  ְטָעמִּ ָּמה  כ  מִּ ֶשָהָאָדם -ֹוד  י  ְכדֵּ ים  ְפָלאִּ נִּ ים  ְדָרכִּ בִּ ז  ָרמ  ן  כֵּ

עְ  ין ד  ְצמֹו ָיבִּ רְ ְבע  ם יִּ ָליו אִּ אֵּ נְ תֹו מֵּ ְנָהָגתֶצה. ְויֵּש ָבֶזה עִּ ים ְבה  ְפָלאִּ ים נִּ ְנָינִּ ָינִּ ָּמה עִּ י ְבכ  ּמִּ י ֶאְפָשר  ֹו עִּ ים, ְואִּ

 ְלָבֲאָרם:  

ר: ֶשכְ  ְעָלה, ֶשֹלא ָעלּו לְ ג ם ָאמ  ים ְלמ  ים ְגדֹולִּ ֲעשּועִּ ֶזה ש  ֲעֹשִּים מִּ לֹות, נ  תֹורֹות ְתפִּ ה  ְך  ֶשעֹוֹשִּין מֵּ ְתָבר  ָפָניו יִּ

יםש   ים ְגדֹולִּ נִּ   ֲעשּועִּ ימֹות עֹוָלם, כ  ֶלה מִּ תָכאֵּ ְקָדמ  ס ְכָבר ְבה  ֶזה  ְדפ  ר מִּ לֹות )= ליקוטי תפילות(. ְויֹותֵּ ְתפִּ  ה 

ל ע  ָבֶזה  ְזָקנּו  י -חִּ אשִּ "ְברֵּ תֹוָרה  ה  ת  יר  ֲאמִּ ר  ח  א  י  ּמִּ עִּ ֶשָּסח  ְקדֹוָשה  ה  יָחה  שִּ ה  י  ֹשְרָ -תְידֵּ יִּ ָכל  ינֵּי  ל"  ְלעֵּ אֵּ

ָּמן )בשיח  )ליקו"מ ח"ב, סי' ְמֹבָאר ְלק   , סימן קמ"ה(. שיחות הר"ן)ה"ר סעיף קצ"ו(: ס"ז( כ 

ְזהִּ  ֶשהִּ ית  ְכָללִּ ה  ְנָהָגה  ה  ְכרֹונוֹ ה  זִּ נּו  בֵּ ר  ְרבֹות  -יר  ְלה  ים,  ְפָעמִּ ָּמה  ְוכ  ָּמה  כ  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ְבָרָכה,  לִּ

ְתבוֹ  שְדדּות ְבָכל יֹום ָויוֹ ְבהִּ ְיינּו: ְלָפרֵּ ְתבָ ם, ְדה  ְפנֵּי השם יִּ יָחתֹו לִּ "ז, לְ  שִּ ע  ְלשֹון ל  ְך בִּ ְך,  ר  ְתָבר  ְלָפָניו יִּ ש מִּ קֵּ ב 

הּו  תֹור ֶשְיָקְרבֵּ ה  ֲעשֹות מֵּ יר ל  ְזהִּ ְך, ְוהִּ ְתָבר  ָמה ְלָפָניו יִּ ְתשּוָבה ְשלֵּ הּו בִּ ירֵּ ֲעבֹוָדתֹו, ְוי ֲחזִּ ְיי ל  לֹות, ְדה  נּו:  ֹות ְתפִּ

ים ה   ְדָברִּ ָלה ְבכָ ָכל ה  ים, ֶשגִּ ֲעשוֹ ְקדֹושִּ נֵּן מֵּ ל תֹוָרה ְותֹוָרה, ל  ְתח  ש ּוְלהִּ קֵּ ָלה, ְלב  ֶזה ְתפִּ ְך,  -השםת מִּ ְתָבר  יִּ

בִּ  ה  י  ְכפִּ ָלה,  ֶשגִּ תֹוָרה  ה  י  דּושֵּ חִּ ֶדר  סֵּ י  ְכפִּ ֶזה,  ְלָכל  ָלבֹוא  ְזֶכה  ֶשבָ ֶשיִּ נֹוָרא,  ה  ְותוֹ ְנָין  תֹוָרה  ְבָכל  ָרה,  ָנה 

ְרכֹו   ָלה ְבד  ר: ֶשנ עֲ ֶשגִּ ְפָלא. ְוָאמ  נִּ ְעלָ ה  ים ְלמ  ים ְגדֹולִּ ֲעשּועִּ ֶזה ש  ים, ָשה מִּ ֲעשּועִּ ֶזה ש  ֲעָשה מִּ ר: ֶשנ  ה. ְוָאמ 

ְת  ֶלה ְלָפָניו יִּ ים ָכאֵּ ֲעשּועִּ ן ש  יִּ עֹוָלם:  ֶשֹלא ָעלּו ֲעד  ְך מֵּ ְלכֹות ֹראשו"ה  ליק  )ָבר  ְת -או"ח ח"ג, הִּ ָלתֹו;  ֹחֶדש ֲהָלָכה ה', בִּ חִּ

 סעיף מ"ה(. מובא בשיש"ק ח"א, 

ְפָעמִּ  ָּמה  כ  אֹוָתנּו  יר  ְזהִּ ֶזה  הִּ מִּ ֶשנ ֲעֶשה  ר:  ְוָאמ  לֹות,  ְתפִּ תֹורֹות  ה  מֵּ ֲעשֹות  ל  ְלשֹונֹות,  ינֵּי  מִּ ָּמה  ְבכ  ים, 

ֲעשּו ְעָלה ש  ְלמ  ים  ְגדֹולִּ ים  ֹלאעִּ ן  יִּ ֶשֲעד  ר:  ְוָאמ  לֶ   .  ָכאֵּ ים  ֲעשּועִּ ש  םָעלּו  ּׁשֵּ ה  ְפנֵּי  לִּ ְתָבר  -ה  לּו  יִּ אֵּ ְכמֹו  ְך, 

ים ֶשנ ֲעשִּ  ֲעשּועִּ ּׁש  ם  ה  ים עִּ ָּמה ְפָעמִּ ָּמה ְוכ  ֶזה כ  ר מִּ בֵּ תֹורֹות, ְועֹוד דִּ ן ה  ים מִּ לּו ֶשעֹושִּ לֹות אֵּ ְתפִּ ָּמה  ים מִּ כ 

ָּמה ְבנֵּי  קכ"ה(.   הקדמת ספר ליקוטי תפילות; מובא בשיש"ק ח"א, סעיף)ָדם: אָ -ְוכ 

ְכרֹונוֹ  זִּ נּו  בֵּ ר  ז  ֶשָרמ  י  ְעתִּ ֶּׁש -ָשמ  ה  ְבמ  ְבָרָכה  ָזכּו  לִּ ֹלא  ֲאֶשר  קבצנים(,   =( "ֶבעְטֶלעְרס"  ם  ְבשֵּ אֹוָתם  ָקָרא 

ְלה   ֶלה  ָהאֵּ ים  נֹוָראִּ ה  ים  יקִּ דִּ צ  לֶ ה  ָהאֵּ ְפָלאֹות  נִּ ה  לָשג ת  ע  ק  ר  ֶשָהיּו-ה,  י  ְמב    ְידֵּ ֶשָהיּו  ים ֶבעְטֶלעְרס  ְקשִּ
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תָ  ים  ְננִּ ְתח  םּומִּ ּׁשֵּ ְלה  יד  ֲעב -מִּ ל  ְזכֹות  לִּ ְך  ְתָבר  ֶלה,  יִּ ָכאֵּ ָרמֹות  ְגבֹוהֹות  יגֹות  ְדרֵּ ְלמ  ֶשָזכּו  ד  ע  ְך,  ְתָבר  יִּ ֹוָדתֹו 

ְכר  זִּ ְדָבָריו  בִּ ּמּוָבא  א  -ֹונוֹ ְוכ  ְבָמקֹום  ְבָרָכה  סימלִּ מוהר"ן ח"ב  )ליקוטי  ר  דִּ חֵּ צ  ה  ָכל  ֲאֶשר  ֹלא  ן כ"ה(:  ים  יקִּ

ְדרֵּ  לָבאּו ְלמ  ק ע  ם -יָגָתם ר  שֵּ ָלה! ְוה  י ְתפִּ ְרצֹונֹו  יִּ -ְידֵּ ְהיֹות כִּ ְזֶכה לִּ ד ֶשנִּ יד, ע  ָלה ָתמִּ ְתפִּ ֲעסֹוק בִּ נּו ל  ְך ְיז כֵּ ְתָבר 

רְ  ְך ְוכִּ ְתָבר  ייִּ ְקדֹושִּ ָאיו ה  ן !  צֹון ְירֵּ יֹות):  ם זכותם יגן עלינו, ָאמֵּ ֲעשִּ ּמ  ְמזֵּי ה  ְכרֹונ  רִּ ְבָרָכה( ְבסֹופֹו; -וֹ )להרב מטשערין זִּ לִּ

 יף רל"א(.  מובא בשיש"ק ח"א, סע

ְכרֹונוֹ  זִּ ֶבְנֶדר  ְצָחק  יִּ י  וִּ לֵּ י  בִּ ר  ר  אֹומֵּ ְבָרָכה  -ָהָיה  אוֹ   -לִּ ֶּׁשָהעֹוָלם  ה  מ  ְני ן  ְתבוֹ ְלעִּ הִּ ה  ְני ן  עִּ ל  ע  ים  ְדדּות  ְמרִּ

דִּ  ק ְלצ  ָיְך ר  ים ְבמ  ֶשּׁש  ים ּוְגדֹולִּ ְגדֹולָ ֶשאָ   -ֲעָלה  יקִּ ָדָבר ֶשֶדֶרְך ָהֲעבֹוָדה ה  ן ָנכֹון ה  יא כֵּ ְתבֹוְדדּות הִּ הִּ ה ֶשל ה 

)בלי ְצמֹו  ְבע  נּו  בֵּ ר  י  ְברֵּ ּוְכדִּ ְמֹאד,  ְמֹאד  ּוְגדֹוָלה  ֶעְליֹוָנה  ֲעָלה  אוֹ מ  ֲאָבל  כ"ה(;  סימן  ח"ב,  ָתּה קו"מ 

ָהָרָמה   ְתבֹוְדדּות  ְנבִּ הִּ ֶשה  ָשָאה  נִּ ק  ְוה  ה  ים  יקִּ דִּ צ  ְוה  ים  ָבּהיאִּ ים  ְּמשִּ ְשת  מִּ ָהיּו  ים  לֹות    ְדמֹונִּ ְתע  ְלהִּ

ֲעָלה ְבמ  ים  נִּ ְקט  ה  ָאנּו  ֶשג ם  י  ֲהרֵּ נ ֲעלֹות,  ה  יֶהם  גֹותֵּ ְדרֵּ ּומ  יֶהם  ָשגֹותֵּ ְלהִּ   ְבה  ים  ָיבִּ ּוְמחֻׁ ים  יכִּ ָבּה ְצרִּ ש  ּמֵּ ְשת 

דְ  ָנה, לְ ֲעבּור מ  ְקט  נּו ה  ָגתֵּ ְזֶכה  רֵּ ל ֶשנִּ לֵּ ְתפ  ְדבָ הִּ ירּות מִּ ם, ּוְזהִּ יִּ ינ  ת עֵּ יר  ְשמִּ טּול תֹוָרה, ּוְשָאר  לִּ ים ּובִּ לִּ ים ְבטֵּ רִּ

יָבם יוֹ  טִּ ְפָרם ּוְלהֵּ ים ְלש  יכִּ ְנָהגֹות ְפשּוטֹות ֶשְצרִּ ר  ה  ר ְויֹותֵּ לֹות ְוה  ֶדֶרְך אֹותָ   -תֵּ ְתפִּ ת ה  ת  ּה ֲעבֹוד  ָקשֹות ְבעֵּ ב 

ְת  הִּ  סעיף רפ"ז(.   שיש"ק ח"ו,)בֹוְדדּות: ה 

חּות ְבֶרמֶ  ים... ָיקּום ָדָבר"  ָאְמרּו ְבצ  דִּ י ְשנֵּי עֵּ ל פִּ ָכתּוב )דברים יט, טו(: "ע  ידּו לֹו   -ז ה  י ָהָאָדם ֶשָיעִּ דֵּ ֶשעֵּ

ין  בְ  דִּ ה  ְיסוֹ   -יֹום  ְשנֵּי  ם  הִּ הֵּ ה  ֶשל  לּו  אֵּ ֶנֱאָמנֹות  תדֹות  ימ  ְוקִּ י    ְתבֹוְדדּות  דֵּ עֵּ ם  הֵּ ם  ְוהֵּ ְביֹום  ֲחצֹות,  ָהָאָדם 

הִּ  ל ה  י ע  ינֹו, כִּ ל  דִּ ֹכל )ליקו"מ ח"ב סימן כה(. ְוע  ן ה  ֲעָלה ֶעְליֹוָנה ּוְגדֹוָלה מִּ נּו: ֶשהּוא מ  בֵּ ר ר  ְתבֹוְדדּות ָאמ 

י ֲעבקִּ ר  ק  ֶשעִּ ר:  ָאמ  ֲחצֹות  ת  הּו מ  י  לִּ ְשְראֵּ יִּ ה  יש  אִּ ת  יְ ֹוד  ל  ֲחצֹות  ב  ָלקּום  שא(א  סימן  הר"ן  )שיחות  . ָלה 

ק   יּוָמם ָתלּוי עִּ ת קִּ ְתָמד  ּׁשּום  ּוְבה  ינֹו ֶשל ָהָאָדם, ְוג ם מִּ ר דִּ לּו ָיקּום ְדב  י ְשנֵּי ֲעבֹודֹות אֵּ ל פִּ ת ה', ְוע  ר ֲעבֹוד 

ְמֹבאָ  נּו ֶשְּׁשנֵּ ה  בֵּ י ר  ְברֵּ ין, כ  ר ְבדִּ דִּ ים ה  יקִּ ְמתִּ ל כֵּ   ְמֹבָאר ְבתֹוָרה ט"ו.יֶהם מ  יָניו  ּוְבתֹוָרה קמ"ט. ְוע  ן ְכֶנֶגד דִּ

ין ָכָראּוי לֹו: ֶשל ָהָאָדם ָיעִּ  דִּ לּו ְלז כֹותֹו ב  ים אֵּ ים ֶנֱאָמנִּ דִּ  שיש"ק ח"ו, סעיף ר"ז(.  )ידּו בֹו ְשנֵּי עֵּ

זצ"ל(   יצחק  לוי  ה  )רבי  יב  ְרחִּ מ  ְני  ָהָיה  ְלעִּ ים  ֲעל  ְדָברִּ מ  ֲעָלתֹו  ן  מ  ר  ק  ֶשעִּ ָליו,  אֵּ ְתָקְרבּות  הִּ ְוה  נּו  בֵּ ר  ֶדֶרְך  ת 

ְרבֵּ  ת ָהֱאֶמת ה  ד  ֶלה בֹו מִּ ְתע  ר ּומִּ יּוָמם גֹובֵּ בּוי קִּ ְתבֹוְדדּות ֶשְברִּ הִּ ָלה ְוה  ְתפִּ ת ה  יעּות ֲעצ  ְקבִּ ר  הּוא בִּ ה יֹותֵּ

ְידּועֹות, כִּ  צֹות ה  ָכל ָהעֵּ ְנהָ מִּ ין ָלנּו ֹלא מִּ ר ְמיָֻׁחד  י אֵּ חֵּ ָלה ְוֹלא ָדָבר א  ים ְוֹלא ֲהָלכֹות ְוֹלא תֹוָרה ְוֹלא ְתפִּ גִּ

ָלה" )ליקו"מ ח"ב סי' קא( "ָכל   יז ְתפִּ יין ז אְך אִּ ר "ָגאר מ  ה ֶּׁשָאמ  ד מ  ְלב  ים ּוְבנֵּי ָהעֹוָלם מִּ ידִּ ֲחסִּ ְּׁשָאר ה  מִּ

ָלה", ֶשהּו י הּוא ְתפִּ ְנָינִּ ְת עִּ הִּ ת ה  ר ֲעצ  ק  ּמּוד תֹוָרה  א ְבעִּ י יֹום ְבתֹוְספֹות לִּ דֵּ ְקָשנּות מִּ יּומֹו ְבע  בֹוְדדּות, ֶשְבקִּ

ד אֵּ  ְרָגא ע  ְרָגא ְלד  ד  יר לֹו ְבָכל ְדָרָכיו מִּ ְהֶיה ֶנְחָקק בֹו ֱאֶמת ָכֶזה ֶשָיאִּ ְצֹות ָכָראּוי יִּ ּמִּ יּום ה  ָּמש.  ְוקִּ ין סֹוף מ 

ית זֹו ָבֶזהּוֶבאֱ  תִּ ָקדֹוש. ֶמת ֲאמִּ נּו ה  בֵּ ְנָינֹו ֶשל ר  ר עִּ ק  ד עִּ ְתי חֵּ   (חלק ו תט -שיח שרפי קודש )  מִּ

יע    גִּ ית )רבי לוי יצחק זצ"ל(  ְכֶשהִּ ים: ָכאן ְבבֵּ ָבאִּ ג  ה  ר לֹו ֶאָחד מֵּ נּו ָאמ  ְדָרשֵּ ית מִּ ל ְבבֵּ לֵּ ְתפ  ָלָאֶרץ ּוָבא ְלהִּ

ין נּו אֵּ ְדָרשֵּ ְתפ    מִּ ָלה ְלהִּ ְתפִּ ּמּוד ה  ים ְלע  ר  שֹוְלחִּ ְתבֹוְדדּות". ָאמ  ים בֹו ֶשיֵּש לֹו ָכל יֹום הִּ ק ֶזה ֶשיֹוְדעִּ ל, "ר  לֵּ

ת ע  ים ָלד  רִּ ים ֲאחֵּ יכִּ דּוע  ְצרִּ י מ  ְתבֹוְדדּות, ְוכִּ ָזן ֶשיֵּש לֹו הִּ ח  י לֹו ְלֶזה ה  ְצָחק ז "ל: ד  י יִּ וִּ י לֵּ בִּ ינּוג ֹזאת? "  לֹו ר  גִּ

אְרְפן ָדאס  יְסן". ָוואס ֶער ָהאט, ָוואס ד  ְנֶדעֶרע וִּ   (חלק ו תנב -שיח שרפי קודש ) א 

שמעתי בשמו שאמר: בודאי נמצאים כשרים אף על פי שאין להם התבודדות. אבל אני קורא אותם  

ם. אבל  "פלייטיס" מבהלים ומבולבלים. ופתאם כשיבוא משיח ויקרא אותם יהיו מעורבבים ומבולבלי

השנ אחר  האדם  כמו  דומים  נהיה  נוחה אנחנו  דעתנו  תהיה  כן  היטב  ומיושבת  נוחה  שדעתו  ה 

 (אות רכח -שיחות מוהר"ן ) ומיושבת עלינו בלי מהומה ובלבול:

שמעתי בשמו שהיה מדבר עם אחד מבני הנעורים והיה מחזק אותו מאד מאד בהתבודדות ושיחה 

דרכו זכרונו לברכה. ואמר לו שבתחלה זה היה עקר התפלה מה  בינו לבין קונו בלשון שמדברים בו כ

בו כמבאר ברמב"ם בתחלת  שהיה כל אחד מדבר מה שבלבו לפני השם יתברך בלשון שהיו מדברים  

לה )תפלה א ב' ד'( עין שם שמבאר שם זאת היטב, שבתחלה היה זה עקר התפלה וכו'.  הלכות תפ 

נו סדר התפלה עין שם. אבל על כל פנים מדינא זהו אך אחר כך ראו אנשי כנסת הגדולה וכו' ותק

טוב מאד להאדם    עקר התפלה. על כן גם עכשו שמתפללין סדר התפלה שתקנו אנשי כנסת הגדולה,

רגיל להתפ  ובקשות מלבו בלשון שמבין שיזכהו השם  להיות  ותחנות  יתברך תפלות  לפני השם  לל 

לעיל.   כנזכר  התפלה  עקר  זה  כי  באמת  לעבודתו  בדברינו  יתברך  מקומות  בכמה  אחר  במקום  ועין 

הצדיקים   כל  באו  דיקא  זה  ידי  שעל  זו  בהנהגה  עצמו  ולחזק  עצמו  להרגיל  צריך  האדם  כמה 

  (אות רכט -שיחות מוהר"ן ) למדרגתם עין שם היטב )תטז(:

 

   עד כאן השיחות

 בסוף התורה עי"ש  נמצאוכיון שהם רבות ההמשך 

 

 



      4והר"ן  תנינא           כג. מ                          הכ  ה תור                            ליקוטי                          

 הקדמה

ההתבודדות   שנושא  מכל    יועלנראה  ביותר  רבנו  שהי  .\ב/נושאיםהדיבר  שדבאע"פ  עצה    רו א 

ה וכן  נהגו בה הרבה צדיקיםחרונים,  אבשבחה כבר הראשונים  גם וגם  ואצל החסידים היא עצה   ,

אחד עבודת  ים שהנ)להבדיל מאותם שטוע  ,לכל  רבנו    (\גהגדולים במעלה/  הצדיקיםיא  רק  אעפ"כ 

את   בככל  חייב  להתבודד  יוםאנשיו  ואמ ל  שעו ,  עלר  העבודות  לה  סימן    ,כל  ההתבודדות  ונעשה 

   .לבערהיכר לברס 

 המניעות והקושי 

לזה לפנות  ידועים קשה  זו  עצה  קיום  על  כיצד למלא את השעה   הקשיים  יודעים  וקשה שלא  זמן 

ואפילו    ולא מצליחים לדבר שוטף כפי שרוצים וגם כשזוכים לא רואים מיד תוצאות וכו'.בדבורים  

בקצרה   אזי  צרה  לאדם  ו כשיש  בטענות  להתאמץ  קשה  אבל  תהלים  ואומר  ישועה  ריצוי  מבקש 

אותי שיושיע  הקב"ה  את  לשכנע  וכו'  חן  ודברי  ותחינות  ופיוס  צריךואמתלאות  כי  מחשבה לזה    , 

   ן וכשרון דיבור.ועיו

כי כל דבר שאיני   ,החוסר בתפיסת התלות שלי בהקב"ה  והיאונ"ל שכל הסיבות שרשן בסיבה אחת,  

שאני   הפירוש  עליו  מודע  מבקש  בתת  ית' בתוכי  בלעדיו  להסתדר  יכול  שאני  עיקר    ,מחזיק  וזה 

שגם על הדבר קטן ביותר צריך    \ד/ בשיחההנקודה שרבנו רצה להכניס בנו וכמו שאמר למוהרנ"ת  

 אתז םאצלינו הדבר קשה להפני כןכל שכמה  אפשר ללמוד עד ,וממה שמוהרנ"ת התפלא ,להתבודד 

   .גם אחרי שאומרים לנו

שזה הפך כל הישות שלי אפילו כלפי הקב"ה,    , יסוד כל ההתבודדות היא ללמד עצמי להיות תלותי

מאד    .וחייו אינם חיים  המצפה לשלחן אחרים העולם חשך בעדו  \ה/ :()ביצה לבחז"ל    וכמו שאמרו

מפני מה היו עקורים  .(  סד  מות)ביבל  "זח  אמרוואפילו על האבות ואמהות  להרגיש תלותי.    לא נח

הרי ודאי היו מתפללים על כל דבר  וזו תימה גדולה  מפני שהקב"ה מתאווה לתפלתם של צדיקים.  

כן שהיו צריכים זירוז כדי להרגיש  וכיצד ית  ובטחונם בה' ית' היה בשלימות,  להקב"ה כמנהג צדיקים

 תלות גמורה בהקב"ה. 

בוודאי כל  כי  נדמה לו שאין לו דבורים וזה תימה  וזו הסיבה שקשה לאדם לבקש על כל דבר קטן ו

צריך מאמץ    אלאם נשאל אדם מה ההבדל בין אדם פשוט לצדיק הוא  להיות צדיקים ו  אנו הורצונ

 
ק מדבר בינו לבין קונו ויש תורות  תורות שנקט בהם ר  ואעפ"כ יש תורות שכתוב התבודדות וישקונו  מדבר בינו לביןהתבודדות היא ש ב

 שנקט שתי הלשונות.
מדבר בינו לבין  וכש  -  ' תורה לח אות ה.    ודי שיאיר בחי' הנקודה המיוחדת לוכשצריך לדבר בינו לבין קונו    -  ' תורה לד אות חעיין  

ין בהם, יטאתיו אחר כתפיו ולא עא. כי עד עכשו השליך חחיתותיו וגדלת הבורות בתשובה, ורואה פלבו, בהתעוררקונו דברי אמת שב
ביטול המדות    -תורה נב  ו.    ועכשו כשיודע אותם, אזי נכנס בו בושה גדולה על גדל פשעיו, כנגד רב ושליט עקרא ושרשא דכל עלמין

.   את הקב"ה ותו לשכחהדבור אינו מניח א -תורה עח ו .   זמן הטוב בחצות -סוף תורה נד  ו.   י התבודדות בלילה מחוץ לישובע" והישות
.   כשבאמצע ההתבודדות נופל ממדרגתו זה פגם הרהור ע"ז וצריך לשבר רוחו ולהתאנח ובזה נעשה נסירה וחוזר פנים בפנים  -תורה קח  ו
 תורה יא ו.    בחי' רוח הקדש  פעם ואזי כשמדבר בינו לבין קונו הוא  לבו זוכה לדבר דבורים חדשים בכל  ע"י שמטהר את  -תורה קנו  ו

בכשמת  -תנינא   לתפלה.      שדהפלל  מסייע  תנינא  ושיח השדה  כה  הכלה  -תורה  מן  גדולה  מעלה  תנינאותו.     תבודדות  צג       -  רה 
  ' תורה קו.    תורה צט תנינאו .    צח תנינא  רהתוו.    שיחה בינו לבין קונו  -נא  תורה צז תניו    -  תורה צו תנינאו     -  תורה צה תנינאו

    . כעס בא על ידי התבודדות שאינו כראוי  -לה  אות  ספר המדות כעס  ו.    התבודדותערך  ספר המדות  ו.    תורה קא תנינאו.    תנינא
. תלח.  תלז.  תלו.  רמא.  רלט.  רל.  קי.  קה.  חיי מוהר"ן נטו    .  רעה.  רעד.  רלד.  רלב.  רכט.  רכח.  רכז.  קסד.  קסב.  קנד.  קיז.  "ן סחת הרשיחוו

הלכה קריאת שמע  .  ברכת השחר ה' פז.  לק"ה תפלין הלכה ה' אות ו' מגו   .  גל.  כז.  יד.  יג  .יב.  שבחי הר"ן יאו   .  תקיא.  תמב.  תמא.  תמ
וראה     .  תכח  .שלה  .רצג  .רעה  .קצב  .קכד  .פז  . פא  .סט  . נז  .נב  .מה  .לד  . לא  . כז  .יא  .ז'  .עלים לתרופה ד'ו     ועוד... .  יא יג יד יטאותיות  ה'  

 . תפכות הנפששהעוד בספר 
ּוְגדוֹ   -  ק ו רפז חל  -שיח שרפי קודש    ג יִקים  ְלַצּדִ ַרק  ְך  ּיָ ַ ש ּ ַהִהְתּבֹוְדדּות ש ֶּׁ ִעְנַין  ַעל  ָהעֹוָלם אֹוְמִרים  ֶּׁ ַמה ש ּ ְלִעְנַין  ַז"ל  ִלים ָהָיה אֹוֵמר רל"י 

ַמֲעָלה, ש ֶּׁ  דּבְ ְך ָהֲעבֹוָדה ַהּגְ רֶּׁ ּדֶּׁ ָבר ש ֶּׁ ְליֹונָ ָאֵכן ָנכֹון ַהּדָ ַמֲעָלה עֶּׁ ל ַהִהְתּבֹוְדדּות ִהיא  ַעְצמֹו )בליקו"מ  ֹוָלה ש ֶּׁ ּבְ נּו  ה ּוְגדֹוָלה ְמֹאד ְמֹאד ּוְכִדְבֵרי ַרּבֵ
דִּ  ְוַהּצַ ִביִאים  ַהּנְ ש ֶּׁ ָאה  ּשָ ְוַהּנִ ָהָרָמה  ִהְתּבֹוְדדּות  אֹוָתּה  ֲאָבל  כה(,  סימן  הּ ח"ב  ּבָ ים  ש ִ ּמְ ּתַ ִמש ְ ָהיּו  ְדמֹוִנים  ַהּקַ ם    יִקים  גֹוֵתיהֶּׁ ַהּשָ ּבְ ְלִהְתַעּלֹות 

ּה ֲעבּור ַמְדֵרָגֵתנוּ ּוַמְדֵרגֹוֵתיהֶּׁ  ש  ּבָ ּמֵ ּתַ ִבים ְלִהש ְ ַמֲעָלה ְצִריִכים ּוְמֻחּיָ ים ּבְ ַטּנִ ם ָאנּו ַהּקְ ּגַ נִּ   ם ַהּנֲַעלֹות, ֲהֵרי ש ֶּׁ ל ש ֶּׁ ּלֵ ַטּנָה ְלִהְתּפַ ִמיַרת ֵעיַנִים  ַהּקְ ה ִלש ְ ְזּכֶּׁ
ָבִר  ָאר ַהְנָהגוֹ ּוְזִהירּות ִמּדְ ֵטִלים ּוִבּטּול ּתֹוָרה ּוש ְ ֹות ים ּבְ ש  ּקָ ִפּלֹות ְוַהּבַ ְך אֹוָתּה ֲעבֹוַדת ַהּתְ רֶּׁ ָרם ּוְלֵהִטיָבם יֹוֵתר ְויֹוֵתר ּדֶּׁ ּפְ ִריִכים ְלש ַ ּצְ ּוטֹות ש ֶּׁ ש  ת ּפְ

ֵעת ַהִהְתּבֹוְדדּות.  ּבְ
ר: תתפלל על  דבר קטן ופחות מאד שהיה קצת מוכרח לי. ואמ  וכן שמעתי אנכי גם כן מפיו הקדוש על   ...  -שיחות הר"ן אות רלג  עיין    ד

השם יתברך על דבר פחות כזה. וגם כי לא היה מוכרח ביותר. להתפלל ל זה להשם יתברך. ועמדתי משתומם. כי היה לי לדבר פלא בעיני
קטנה מענין בטחון אפלו על    ה כבודך שתתפלל להשם יתברך על דבר קטן כזה?! ואחר כך ספר מעשהענה ואמר )בלשון תמה(: אין ז

 ר באלף בית עין שם )תכ(:ש אחד ממז'בוז'. והכלל שעל כל הדברים שבעולם צריכין להתפלל להשם יתברך וכן מבאדברים קטנים מאי
אחרים עולם חשך בעדו שנאמר נודד הוא ללחם איה ידע כי נכון   המצפה על שלחן  ואמר רב נתן בר אבא אמר רב כל:  ביצה דף לב  ה

תנו רבנן שלשה חייהן אינם חיים ואלו הן המצפה לשלחן חבירו ומי שאשתו מושלת  בידו יום חשך רב חסדא אמר אף חייו אינן חיים  
 עיין במניה:נא קמא אפשר דמעליו ומי שיסורין מושלין בגופו ויש אומרים אף מי שאין לו אלא חלוק אחד ות



      5והר"ן  תנינא           כג. מ                          הכ  ה תור                            ליקוטי                          

אני   ,המון הבדלים  מנותגדול כדי ל זה כל מה שצריך לעשות בהתבודדות לחשוב במה  והנה הרי 

ילוק  לא יודע מה לבקש הרי בהמון דברים יש ח , הרי אני מבקש להיות צדיק, ומדוע אנימצדיקשונה  

  יש חילוק.ובכל מדה ובכל רצון ותאווה לצדיק, הרי בכל תנועה  ביני

ת צדיק ולא בוער  ורגיש עד כמה הוא רחוק מלהיממרגיש מסודר ולא כל כך  בתת מודע  אלא שאדם  

לגמרי מרגיש  ולא  צדיק  להיות  מספיק  בהקב"ה.  לא  רק  תלוי  ח  שזה  שאמרו  בידי ואע"פ  הכל  ז"ל 

ב לבקש  ותרצו המפרשים שכשמבקש זה לא נחשב בידי שמים, ויש חיבר  ראת שמים כמים חוץ מיש

 \ו/ .הע"ז כמבואר בגמרא 

ואפילו על עצמו התחרט שלא הדרך היא התבודדות,    שהיום במקום תעניות וסיגופים  \ז/ ררבנו אמ

יותר בהתבודדות  הסגופים  את  להקל  .\ח/ החליף  בא  שרבנו  נראה    ,ונדמה  באמת  החליף  אבל  רק 

בקושיק הלב.,  ושי  בשיבור  הגוף  שיבור  החליף  נחלשו  שהגופות  קל  כיון  לא  בהרגשה    כי  לדבר 

חיים,   לי  למה  צדיק  אהיה  לא  שאם  דוחקא  של  את אמיתית  לשכנע  שעות  על  שעות  ולהתאמץ 

צדיק.   אותי  שיעשה  הבעש"ט ובאמת  הקב"ה  של  החדוש  עיקר  היה  ורק  שרבנו    \ט/ זה  האיר  עורר 

  .תחדשות בדרכו ה

לבית קברות וישן שם ושאלו אותו כיצד    ים לעיירה שלו וברחרוצחבאו  מעשה באדם ש  \י/ רבנו סיפר

. מסתכל מידין רבנו לזוהר שאומר מאן דאיהו בדוחקא לא  וציי  ,לא פחד ואמר שמרוב פחד לא פחד

י חושב עד כמה  אנכש,  רגע  אבל באמת דוחקא זה תמיד בכל  ,ונדמה לאדם שדוחקא זה שעת צרה

את, וגם יש בזה קצת סתירה אבל שקשה להרגיש ז  ,וחייב להיות  אני רחוק ממה שאני רוצה להיות

כך שלא מאידך צריך להרגיש בדוחקא עד כדי  בטחון הוא להרגיש כגמול עלי אמו ודמחד גיסא ה

רעב  זו לא סתירה שהרי תינוק מיד כשהוא  אבל באמת    בלילה מחוץ לעיר.יחיד  מרגיש פחד לצאת  

ובוכה   נוראה  בדוחקא  כאילו אמרגיש  מבוקשו  כלל עד שמקבל  נמצאת  בטחון    ,מו לא  מרגיש  ולא 

  , ף דעת יוסיף מכאובאבל יוסי  ,שיודע מהם מעטיםצרכיו   קנו. ותיתיתןלה ושהנה אמו כאן ורק ירמוז  

לנו   יודעים על המון חסרונות שיש  צריכים לבכות בלא הפסק,  אנו  בוכים כלל. אםהיינו  אני   ולא 

  לא יכול להסתדר בלעדיו   להיות עסוק באיזה דבר ולא לבקש מה' שיעזור לי כי אני  יכול יום שלם

, ופוטר  ר זרה אבל אני מסתדכמו עם עאולי לא    מסתדר בלעדיו  הפירוש שאני מרגיש בתוכי שאני

עמידה. תפלת  בסוף  קטנה  בקשה  באיזה  כי   עצמי  הקב"ה  עם  שלנו  והקשר  הברית  פגם  בחי'  וזה 

חציים  כר שני  כמו  שאנו  שפירושו  ברית  ותנו  אחד  דבר  זהשל  את  זה  שאני,  משלימים  רגע   ובכל 

  מסתדר לבד אני מנותק מהחצי 

 
ויי טובה בשעה שאמר הקדוש ברוך  תנו רבנן מי יתן והיה לבבם זה להם אמר להן משה לישראל כפויי טובה בני כפ    .עבודה זרה דף ה  ו

 . ועיין שם מהרש"א הוא לישראל מי יתן והיה לבבם זה להם היה להם לומר תן אתה
ְזדַּ נּו זִ מֹוַהְרַנ"ּתְ ָאַמר: ַרבֵּ   -אות תקצח  עיין שיש"ק ח"ב    ז ּמִ ש ֶּׁ ַתֲעִנּיֹות ְוִסּגּוִפים, אּוָלם ּכְ ה ְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָאַסר ָלנּו ְלִהְתַנֵהג ּבְ ַצּוֶּׁ ּמְ ֲעִנית ש ֶּׁ ן ּתַ ּמֵ

ֲעִנית ָוואס ּדֶּׁ  מֹו עּוָגה טֹוָבה, "ַאז ְס'ַמאְכט ַזאְך ַא ּתַ ְלָחן ָערּוְך ָלצּום, ְצִריִכים ָאנּו ַלְחטֹוף אֹותֹו ּכְ ֻ ְלחָ ער  ַהש ּ ֻ ען ש  אְרף מֶּׁ ן ָערּוְך ֵהייְסט ַפאְסְטן ּדַ
עִקיְכל".  ן ִווי ַא ּגּוט לֶּׁ אס ַחאּפְ  ּדָ

ִפלָּ ָעָנה רַ   -  סימן רחצושם   ּתְ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ָיָדּה ַלש ּ ַעל  ְלִהְתָקֵרב  ָנה  ְיש ָ ּוַמַסע  ְך  רֶּׁ ּדֶּׁ ִהיא  ְוִסּגּוִפים  ֲעִנּיֹות  "ּתַ ְוָאַמר:  נּו  הִ ּבֵ ְוִהְתּבֹוְדדּות  ְך ה  רֶּׁ ּדֶּׁ יא 
ַרְך,  ם ִיְתּבָ ֵ ה ְלִהְתָקֵרב ַעל ָיָדּה ַלש ּ  ּוַמַסע ֲחָדש ָ

העֹוד ָמָצא    -קט    ועיין תורה ָ ְקֻדש ּ ּדִ ָהֲאָנָחה  ִיְקַרת  ַמֲעַלת  ל  ִמּגֹדֶּׁ ֵבאּור יֹוֵתר,  ּבְ ם  ּוְמֹבָאר ש ָ זֶּׁה.  ֵמִעְנַין  ַהֲחֵבִרים  ַתב ַיד  ִמּכְ ם ִתי  ְמֹבָאר ש ָ י  ּכִ  .
ָהֲאָנָחה   ה ִסּגוּ ש ֶּׁ ּמָ ָגתֹו, הּוא יֹוֵתר טֹוב ִמּכַ ַח ָהָאָדם ַעל ֲעוֹונֹוָתיו, אֹו ַעל ִמעּוט ַהּשָֹ ַאּנֵ ּמְ ר ַרק ַהּגּוף ְלַבד,  ש ֶּׁ ּבֵ ַתֲעִנית ֵאינֹו ְמש ַ י ּבְ ִפים ְוַתֲעִנּיֹות. ּכִ

ל ַהּגּוף, ְוַגם מַ  ר ּכָ ּבֵ ֲאָנָחה ְמש ַ ש  ְוַהִחּיּות ֲאָבל ּבַ ת ַהּנֶּׁפֶּׁ ּלֹו ֵמַרע ְלטֹוב.ֲחִליף אֶּׁ  ש ֶּׁ
י ש ֶּׁ   -הנהגות    -השתפכות הנפש    ח ַמְעּתִ סֹוף ָיָמיו, ִאם ָהִייִתי  ְוש ָ כֹוִלין ִלְזּכֹות ַעל  ָאַמר ּבְ ּיְ ֶּׁ ה ַמה ש ּ ֲאִני יֹוֵדַע ַעּתָ מֹו ש ֶּׁ יֵמי ְנעּוַרי ּכְ ם ּבִ יֹוֵדַע ִמּקדֶּׁ

ת גּ  ד ּוַמְפִסיד אֶּׁ ַתֲעִניִתים ְוִסּגּוִפים. ְיֵדי ִהְתּבֹוְדדּות לא ָהִייִתי ְמַאּבֵ ְך ּבְ ל ּכָ ָקר ּכָ  ּוִפי ַהּיָ
שפעם אחת שאלו להבעל שם טוב, זכרונו לברכה,   )לרבי ברוך ממעזבוז(  דנהורא",ספר "בוצינא    בשם   -הקדמה    -עצות ישרות    עיין  ט

טלתם את הדבר  משבת לשבת, ואתם ב מהו עקר העבודה הלא אנו יודעים ואבותינו ספרו לנו, שבימים הקדמונים היו אנשי מעשה מתענין
ת נפשו על כן הגידו נא לנו מה עקר העבודה. הזה, שאמרתם, שכל אדם שהוא מתענה עתיד לתן את הדין, שנקרא חוטא, שמענה א

דברים   הזה להראות דרך אחר, שיראה אדם להמשיך על עצמו שלשה  זכרונו לברכה: אני באתי לעולם  טוב,  והשיב להם הבעל שם 
 ת ישראל ואהבת התורה, ואין צריך לעשות סגופים, עין שם עוד מענין זה: ינו: אהבת השם ואהבהללו, ה

קודש  י בְּ   -  תקלטאות  ב  "ח  שיח שרפי  ש ֶּׁ ְיָלה,  ּלַ ּבַ ַהּנֵעֹור  ֵמַהּתֹוָרה:  מֹוַהְרַנ"ּתְ  ַעם  ּפַ ר  ּבֵ ּדִ ֶּׁ ש  ּוֵמִעְנַין  ּכְ נ"ב  ִסיָמן  א'  ק  ֵחלֶּׁ מֹוֲהַר"ן"  "ִלּקּוֵטי 
ֵהם ְיֵרִאים ָלֵצאת ְלִהְתּבֹוְדדוּ ַהְיִציאָ  , ש ֶּׁ ה ֵמַאַנ"ש  ּמָ ר לָ ה חּוץ ָלִעיר ְלִהְתּבֹוְדדּות, ָאְמרּו לֹו ּכַ ֹוְדִדים  ת. ִסּפֵ לּו ש  ַעם ִהְתַנּפְ ּפַ ה, ש ֶּׁ ם מֹוַהְרַנ"ּתְ ַמֲעֹשֶּׁ הֶּׁ

ים "ֵאיי ֵבי ָהִעיר. בֵּ ַהְמֻכּנִ ל ּתֹוש ָ עס" ַעל ֵאיזֶּׁה ִעיר ּוָבְרחּו ּכָ דֹול ְמֹאד;  ִדיַמאקֶּׁ ִבים ְלַפְחָדן ּגָ ין ַהּתֹוש ָ ָהָיה ָידּוַע ּבֵ ָחד, ש ֶּׁ ין ַהּבֹוְרִחים ָהָיה ִאיש  אֶּׁ
ַרח,  וּ  ּבָ ש ֶּׁ ְכש ֶּׁ ְיָלה. ְלָמֳחָרת, ּכְ ל ַהּלַ ם ּכָ ָהה ש ָ ָברֹות ְוש ָ ֵבית ַהּקְ א ּבְ ָאלּוהּו ְיִדיָדיו: "ֵאיְך ֹלאִהְתַחּבֵ בּו ַהּבֹוְרִחים ָהִעיָרה, ש ְ ָ ֵאר ְלַבד    ש ּ ָ ַחְדּתָ ְלִהש ּ ּפָ

ֹוְדִדים ֵהטִ  ם: "ַהש ּ ְיָלה"? ָעָנה ָלהֶּׁ ל ַהּלַ ָברֹות ּכָ ֵבית ַהּקְ ְחָדן ֲאִני..." ְוִסּיֵם מֹוַהְרַנ"ּתְ וְ ילּו ָעַלי אֵ ּבְ ּפַ י ש ֶּׁ ַכְחּתִ ָ ש ּ זֹו, ַעד ש ֶּׁ מֹו ֵכן הּוא יָמה ּכָ ּכְ ָאַמר, ש ֶּׁ
ְוַכּמּובָ  ַרְך  ִיְתּבָ ֲעבֹוַדת ה'  מְ ּבַ ּנִ ֶּׁ ִמי ש   : ירּוש  ּפֵ ִמיֵדי",  ל  ּכֵ ִמְסּתַ דֹוֲחָקא, ֹלא  ּבְ ִאיהּו  ּדְ ֹזַהר )ח"ג קנח:(: "ַמאן  ּבְ דֹוַחקא  ּבְ ּום   ָצא  ל ַעל ש  ּכֵ ִמְסּתַ ֹלא 

ַחד ְוהַ  ת ַהּפַ ים אֶּׁ יש ִ ְרּגִ ּמַ ש ֶּׁ י ּכְ ב. ּכִ ל ַהפְּ ְמַעּכֵ ִלים ּכָ ּטְ ין ַהָקֵרב ּוָבא, ִמְתּבַ ְרָאה ִמּיֹום ַהּדִ ים. ּיִ ִמּיִ ש ְ   ָחִדים ַהּגַ
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הי הנ"ל  כל  ו  אובאמת  גבוהה  בגלמדרגה  להחלש  אליה   שאני  לאסור  לשאוף  אלא  ממנה  רחוק 

לדבר, אלא    וכל דברינו רק לבאר שזו שטות לומר שאין למהובנתיים להשתדל במה שקרוב אלי,  

 להתפלל. , ועל זה צריך י ולותי בו כראת וקשה לי להיות  הטעם הוא שחסר לי בקשר עם הקב"ה

מה שמוהרנ"ת אמר שיאמר רבש"ע הצילני אפילו אלף פעמים נראה שזה לא התבודדות אלא  נמצא  

התבוננות  היא  שהתבודדות  פשוט  אבל  להתבודדות  יבוא  בסוף  מתייאש  שלא  שע"י  התמיד  מצד 

וכמ"ש שמתוך   וריכוז  חן  כוונה  ודברי  ופיוס  ורצוי  ואמתלאות  טענות  לשונות  ז'  בתורה  כאן  אומר 

ואומר בלא מחשבהכ  ,ובקשה וחנינה רק מראה על   ,ן תזה לא משכנע את הקב"ה לי  ,י מה שחוזר 

עקשנות, אבל צריך לשכנע את הקב"ה שיתן לי אע"פ שבאמת לא מגיע לי כך משמע מרוב הלשונות  

פיו  הנ"ל שאני מבקש וצריך  חינם  כיון שלמתנת  וריצוי  ו  אס  לי,  ולהפנים גם  מגיע  צריך להבין  זה 

 שבאמת לא מגיע לי.  

 התבודדות עולה על הכל ה

שא שהתבודדומר  ומה  העבודות  תכאן  כל  על  תורהמע  מש  ,עולה  מלימוד  יותר  העזה   ,אפילו  זו 

ד יותר העיז רבנו  עוו  כמבואר במשנה ריש פאה שתלמוד תורה עולה על כל המצוות, גדולה לומר,  

ובאמת צריך  לומר שרוצה שכל היום יהיו אנשיו בהתבודדות,  הר"ן תלח  ומובחיי    בתורה צו תנינא

כך  ורבנו,    על  שהבעיר את המחלוקתד הדברים  ונראה שזה אח  עיון כוונתו ותורה מה תהא עליה?

 .\יא/ צג תנינא משמע בתורה

י  חיוב  ו רבוי הלימוד עולה על הכל"עסימן  ן  שיחות הר"עיין  שהרי בעצמו גם אמר    וקצת יש לישב

  משלשה דברים אלהכל אחד  שבזה  הכוונה  נראה  . ור"ה שלי עולה על הכלאמר  ג  " תסימן    והר"ןמ

ביות הדרך    היא דהיינו    להשיג  רהמעולה  אחר,  ביותרודדו שהתבעניין  המעולה  הדרך  היא    ת 

ובזה לימוד התורה היא ת רצונו  ולהמליך אותו צריך לדע  להכיר את הקב"ה, אבל  להתחבר להקב"ה

א"א אלא ע"י הצדיק ודייקא בקבוץ כל אנשיו בתחילת  כראוי  לקיים כל זה  ו   ל הכל,העולה עהדרך  

היום התבוד   השנה. נוכל  שרוצה שיהיה  אדות  ומה שאמר  הכוונה  למ אין  תורה    ילא  למד  שכבר 

 ביום בתפלה. וכמו שתרצו המפרשים בברכות על החסידים שהיו שוהים תשע שעות  הרבה

סמוך להתקרבות תקסג  שנת    ילתבתחבודדות היא תורה נב  נראה שהתורה הראשונה שדיבר מהת

אליו  אורוכמבואר    .מוהרנ"ת  זאת    "תנשמוהר  \יב/ בככבי  לרוץ    התלהב מאדכששמע  לפרסם  ורצה 

י רובן נדפסו בליקוט וסיף לדבר מזה הרבה  הואח"כ    .עי"שתו  נו עצר אובל העניין הזה ור דולם ג בעו

 . עד ק'צה   ,צג  ותור ת  תורות בסוף הספר ושבעה תנינא תורה יא כ

העולם  כשהעולם    בלילה  להתבודדשטוב  מבאר    נברה  בתו  מטרדת  שו פנוי  לישוב  טוב  מחוץ  יצא 

וילך ממדה למדה לתקנה וכשיתקן כל מדתיו  יה לבטל ישותו  ועיקר הדבור יהבמקום שאין בני אדם,  

 כמוהו. מציאות ה להכלל בו ית' ולהיות חוייב הבטל ואזי יזכת וגם אותה יעדיין נשאר איזה ישו

לילה דווקא מבואר גם בתורה נד שחצות הזמן הטוב ביותר. וכן מעלת היציאה  בודדות ב מעלת ההת

  בתורה צו מבאר  עוד    עי"ז כל שיח השדה מסייע בתפילתו.לשדה מבאר רבנו גם בתורה יא תנינא ש

ג ואחד זה טוב מאד    דבוראלא  לדבר    שאפילו כשלא מצליח  תנינא עוד .  רודל כח הדבושם מבאר 

שם שיהש   כתב  לנו  רצה  מצווה  יה  כן  על  זאת  לקיים  יכול  אדם  כל  לאו  אך  התבודדות  היום  כל 

 שעכ"פ היה שעה אחת ביום.

לוי  בשם    \יג/ שמעתי ז"לרבי  לו שעה התבודדות  אמר  ש  יצחק  מי שיש  רק על  ששם ברסלבר שייך 

א ברסלבר ואין  יו שהורים עלמפורסם של שקר זה מי שאומ ש  צציק ז"ל  רבי שמואלבשם  ו   .בכל יום

 .שעה התבודדות בכל יום לו

 
ת    -ורה צג תנינא  ת  יא ָאַמר ְלִעְנַין ַהַמֲחֹלקֶּׁ מֹו, ש ֶּׁ ש ְ י ּבִ ַמְעּתִ ָהיּו חֹוְלִקים ש ָ ָרכֹות ו:  ש ֶּׁ י ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ּבְ ת "  (:ָעָליו. ּכִ ֻרם זֻּלֻ ּכְ

בָ  רוּ ִלְבֵני ָאָדם" 'ֵאּלּו ּדְ ל עֹולָ ִרים ָהעֹוְמִדים ּבְ ם,מֹו ש ֶּׁ הֶּׁ ן ֵמֲחַמת ש ֶּׁ   ם, ּוְבֵני ָאָדם ְמַזְלְזִלין ּבָ ה'. ַעל ּכֵ ִפּלָ פִ ּוַמאי ִניהּו, ּתְ ל ִעְסקֹו ּתְ ִעְנַין ּכָ י ּבְ ה. ּכִ ּלָ
יו, ְוהִ  ר ִעם ֲאָנש ָ ה ְלַדּבֵ ה ָהָיה ַמְרּבֶּׁ ִפּלָ ה וְ ּתְ ְתִפּלָ יחָ ְזִהיָרם ְמֹאד ְלַהְרּבֹות ּבִ ינֹו ְלבֵ ִהְתּבֹוְדדּות ְוֹשִ ְסָפָריו ַהקְּ ה ּבֵ ְמֹבָאר ּבִ ים ְויֹוֵתר ִמזֶּּׁה  ין קֹונֹו, ּכַ דֹוש ִ

ר ִעמָּ  ה ְלַדּבֵ ה ְוִהְתּבֹודְ נּו ְוִחזֵּק אוֹ ִהְרּבָ ְתִפּלָ עּור, ְלַהְרּבֹות ּבִ ִלי ש ִ קּות ּבְ ִהְתַחזְּ ֵני ָאָדם ְמַזְלְזִלין  ָתנּו ּבְ ן ּבְ ין אֹותוֹ דּות. ַעל ּכֵ ָליו,   ְוחֹוְלִקין עָ ּבֹו ּוְמַבזִּ
ִפלָּ  י ָכל ִעְסקֹו הּוא ּתְ ל עּכִ רּומֹו ש ֶּׁ ָבִרים ָהעֹוְמִדים ּבְ ֵהם ּדְ ם. ְוָהֵבן: ֹוָלם, ּוְבֵני ָאדָ ה, ש ֶּׁ הֶּׁ  ם ְמַזְלְזִלין ּבָ

ֹות מֹוַהְר  יב ש  ם ְמִתיקּות ַהְרּגָ ה, -ַנ"ּתְ ִזְכרֹונוֹ ּוֵמֹעצֶּׁ ִעיִמים ָהֵאּלֶּׁ ְדָבָריו ַהּנְ ל ִמגַּ ִלְבָרָכה ּבִ ּטֵ קֹולֹו ַוּיֹאַמר: ֲאָהּה!  ִנְתּבַ ְזַעק ּבְ ַעְצמֹו, ַוּיִ ִמּיּותֹו ֵמֲחַמת זֶּׁה ּבְ ש ְ
יוַ  ָוִקי  ואְלד![, ָארּוָצה ]ּגִ ְ ש ּ ִבים לְ ּנָא ּבַ ְצַעק: ֲאָהּה! ַמה ֵהם חֹוש ְ ש  ָיָצא מִ ם ּוָבְרחֹובֹות ְואֶּׁ ּמָ ּמַ ְבֵעַרת ְלָבבֹו ַעד ש ֶּׁ ל ּתַ ם! ּוִמּגֹדֶּׁ ר ֱאנֹוש ִ ַנְפש ָ דֶּׁ י, ָרָצה  ּגֶּׁ

ר ְזּכַ ּנִ ת ָלרּוץ ְוִלְצֹעק ּכַ ֱאמֶּׁ ד ָחַטף אֹותֹו ֲאדֹונֵ -ּבֶּׁ י  לִ -נּו ִזְכרֹונוֹ נּו מֹוֵרנּו ְוַרבֵּ ְלֵעיל. ּוִמּיָ ִבְגּדֹו, ְוָעָנה ְוָאַמר לֹו: "ֲעֹמד! ּכִ ָלל"  ְבָרָכה ּבְ ְפַעל ּכְ  -ֹלא ּתִ
ט ּפֹוֵעִלין ועְסט ִניש ְ ֵטייא, ִדי וֶּׁ  " ! :"ש ְ

"בעת ההיא לאמר"  רה צט עה"פ  ברנר סעודה שלישית ואתחנן תשסב( ועוד שמעתי ממנו אז באור בתואיר  ישראל ממהרב  )שמעתי    יג
 .  ו והיינו "בעת ההיא לאמר"דות כמובן היא ששגורה בפיד יקר ההתבושע

 השעה רק רבש"ע.  פילו יאמר כליכולתו תמיד, ואחנן אל ה'" תמיד, בין בדביקות ובין לא בדביקות, דהיינו שמשתדל כפי בחי' "ואתיש ו
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 קושיות 
ורה תב איזה שעות בכל יום, וצ"ע ותבודדות ומוהרנ"ת בלק"ע כו שעה ביום התאותנצוה  ו מרבנ . א

כמבוא המצוות  כל  כנגד  במשנשהיא  עליה,  ר  מה תהא  פאה  מסכת  בריש  מנין?  פו ה  כבר  רנסה 

ן היאך משתמרת ומלאכתן היאך נעשית  תורתע שעות ביום בתפלה  וכי מאחר ששוהין תשברכות לב:  בגמרא    שו זאתהק

ת הדין גם הקב"ה עושה  ון שהם עושים לפנים משורכיש)   :סידים הם תורתם משתמרת ומלאכתן מתברכתשח   ךאלא מתו

 ם(  בלהם לפנים משורת הדין שלא תשתכח התורה מעמ

יהו .ב בן  וכדיעיין  משע  במהרש"א  ן  שכיון  מע  חסידששם  הארץ  עם  תורה    ,לא  למדו  שכבר  הרי 

כיצד תורתם משתלא ושלכן  ודם חסידותם  קו ילמדו תורה, אבל  מרתת הגמרא  כיצד  עצת    ולא 

יוב הקשר עם  חואולי גם כוונת רבנו לחלק בין שעה שהיא    ודו. ת היא לכל אדם גם בתחילת לימההתבודדו

 ( ע, וצ"היא עצה לחסידים שכבר למדו תורה הרבה הקב"ה לכל אחד אבל יותר משעה

בשפה .ג לדבר  אומר  אשכ  רבנו  לשון  בה,  ותרל שרגיל  תרלד  ובמהדורות  שהכוונה  ו,  נז,  הוסיפו 

הכוונה    צ"עדווקא,    במדינתינו מדיבפשטות  דהיילכל  ומרוקאי   וננה  אנגלית  ידבר  שאמריקאי 

את    קידשרגיל בה, כי רבנו  מי שלשבא לאפוקי רק מלשון הקודש  גם  אבל אפשר  וכיו"ב,  ערבית  

  , וא"כ אולי שאר לשונות לא, אלאלשון הארמיי קידש את  כמו שרשב"  )באיבי הנחל(  לשון אשכנז

שיה  שז מי  יעשה  מה  כי  לומר  מדינתוע  דוקשה  לעירק שפת  יש  עכ"פ  שיו,  מי  בזה  דע שפת  ין 

 ת מולדתו. פ רגיל יותר בשכנז, אע"פ שמדינתו וגם שפת אש

מוצ"ע   .ד לעניין להתעוכקדש את לשון אשרבנו  ה שאולי  זה  אמר במה שכמבואר    להקב"הרר  נז 

אולי מאידך  .  קבל תפילתויין שתתולא לענ,  \יד(/ )בשיחות הר"ן קט   רשב"י קידש את לשון ארמיש

 ת. רות היא מתקבלרע"י ההתעו

ון  אם כיון שיש קדושה יותר בלש   ,לשון הקודש מי שרגיל בשפת אשכנז ובקי ביש לעיין בזה    דעו . ה

בתור כמבואר  לדבר    ההקודש  שישתדל  טוב  הקודשיט  סברי    .לשון  הפוסקים  שרוב  ובפרט 

לא אמרינן שהרי רבנו ומוהרנ"ת היו בקיאים  זה  אה ש ונר חר מלשון הקדש,  אלא נזקקין ללשון    שהמלאכים

ידבר לשון אשכנז.   ואמר שבמדינתינו  לעיין בזה  בלשה"ק  יש  טוב  אבל עדיין  מי שיודע בעצמו שלא כל כך מכוון אולי 

שתפלה בלא    וכדלקמן  .ן שרגיל בהושפוך לבו לפני ה' אזי ידבר בלשה' ל  וכשיעזור לו  .ר בלשון הקודש שירגיל עצמו לדב

עולה  פלל בלשון הקדש אפילו בלא כוונה היא  שבת יב: שהמת  ומבואר במאירי  .לא עולה אלא ע"י מלאכים   גדולהכוונה  

   קד סימן קא ד'. \טו/ אבל בשאר לשונות לא. וכן כתב הביאור הלכה 

כל לשון   נהוהאם הכ ,המלאכים נזקקין ללשון ארמי שאין \טז/ ת יב:(בש)  "ל אמרוחזש מה צ"ע עוד  .ו

כי לשונם   מהר"ל חדושי אגדות שם ביאר טעם שלא נזקקין ללשון ארמיעיין  ו  .קודשלבד מלשון ה

 
שתמיד    ד בבחי' "בעת ההיא לאמר" דהיינותמי  הוא  ,ואתחנן אל ה'"אבל יש עוד בחי' לפי ערכנו שאע"פ שיש לו בכל יום שעה, של "

 שגורה בפיו.  שתהיה תפלתוכראוי התבודדות לההיא", שהיא תהיה כראוי דהיינו שיזכה  פלל על ה"בעתהוא ב"לאמר" דהיינו מת
 ון אשכנז  שרבנו קידש את לשיט על תורה  חלהנעיין באבי  יד
הס"ח דמוטב להתפלל בלשון שמבין אם   עיין במ"ב וכתב במ"א בשם  -  יכול להתפלל בכל וכו'  *   -ביאור הלכה סימן קא סעיף ד    טו

רק כדי שיתפלל בכונה אבל אם אינו בכי האי אינו מבין בלשה"ק ומוכח בס"ח סימן תקפ"ח דהיינו דוקא אם הוא י"ש ורצונו בזה הוא  
הרמב"ן    גוונא יתפלל בלה"ק והטעם כי לה"ק יש לו סגולות רבות מכל לשונות והוא הלשון שהקב"ה מדבר בו עם נביאיו כמו שכתב

לה היו בפ' תשא וחז"ל אמרו בלה"ק נברא העולם כדכתיב לזאת יקרא אשה כי מאיש לוקחה זאת וגם כשתקנו כנה"ג את נוסח התפ
וכשאנו אומרין   ונשגבות  נעלמות  סודות  ובצירופי אותיותיה בכמה  נימנו על כל ברכה בתיבותיה  והמה  נביאים  ומהם כמה  זקנים  ק"ך 

כנה  פועלין קדושתן למעלה דברים אלו כלשונם של  כי התיבות בעצמן  כהוגן  לנו תפלתינו  לכוין מ"מ עלתה  יודעין  אנו  "ג אף שאין 
 ז: משא"כ כשמתפללין בלע"

  , זימנין אמר המקום יפקדך לשלום חולים(    קור)לביזר לשיולי בתפיחה  הוה אזלינן בתריה דרבי אלע  אמר רבה בר בר חנה כי:  שבת דף יב  טז
ואמר רבי יוחנן   ,דם צרכיו בלשון ארמיוהאמר רב יהודה לעולם אל ישאל א  ,היכי עביד הכי  ,רחמנא ידכרינך לשלםנין אמר )ליה(  וזימ

דאמר רב   ,שאני חולה דשכינה עמו  .בלשון ארמישאין מלאכי השרת מכירין    ,ולו בלשון ארמי אין מלאכי השרת נזקקין  כל השואל צרכי
 .נאמר ה' יסעדנו על ערש דויועד את החולה שענן אמר רב מנין ששכינה ס

יהוידע  מחשבה    -  בן  דאפילו  התוספות  ואיהקשו  יודעין  האדם  והקשהשבלב  מכירין,  אין  ארמי  לשון  ז"  ך  עינים  פתח  דמוכח  הרב  ל 
וציא בפיו  של אדם בדברים שהוא מ  בדו, ונראה לי בס"ד דמחשבההמחשבות אלא הקב"ה ל  בותינו ז"ל דאין יודעאמרי ר מהכתובים ומ

ו בדברים אלו, אך מחשבה  י קדושתם מה מחשב בלב אלו מוציאם בפיו יכולים להשיג על יד  יודעים מלאכי השרת, כי כיון שהדברים
 הוא חילוק נכון וישר,בזה אלא הקב"ה לבדו ויכיר  ים בפיו לאשמחשב בלבו ואין מוציא הדברגרידה 

ון ארמי. אע"ג דאפילו מחשבה שבלב יודעים, בודאי יודעים מחשבה שבלב, אבל  כי שרת מכירין בלשמלא  שאין  -  מהר"ל חדושי אגדות
אין   מלאכי שהלשון  ואין  למחשבהיודעין,  לא  ללשון  נזקקין אלא  זהרת  אין  בלבד  במחשבה  התפלל  וראיה שאם  ואין תפילה    .  כלל. 
בה שבלב יודעים, ]אבל שיהיו נזקקין אין  בלב, אין זה קשיא דמחשלשון, כמו שיודעים מחשבה ש  ה לא ידעו להבין שארלהקשות למ 

 אכים נזקקין ללשון דוקא שהוא עצמו והמחשבה בפני עצמו. והמל  נה בלשון שהלשון בפנין אלא ללשון קודש, דאין תולה ענין ההבנזקקי
פעל, אין נזקקין  הוא הדבור שהוא נגלה בולדבר שאין נמצא בפעל כמו שלא נמצא בפעל כלל,  בפעל, לאפוקי המחשבהא נמצא נגלה והו

עיקר התפלה הוא בדבור והמלאכים דבור שלהם בלשון  ולפיכך  )   שהוא בפעל.  ומה שדבור שלהם  הקודש כדאיתא בפרק  ט"ז(  חגיגה 
שם,  לשו מבואר  הוא  דוקא  הקודש  אין  ן  שהונזקקין  ולכך  הקודש  ללשון  לאלא  ואין  שלהם[  דבור  כי א  יש  הפרש  ]וגם  כאן  האריך 

ו שאר לשון אין  ר והמלאכים נזקקין לו אבל לשון ארמי אפ"י שאין מתכוין בתפילה ]סוף[ סוף יש כאן דבוהמתפלל בלשון הקודש אע
ויודעים, לפעמי' אין האן ואי משום המחשבה שהמלאכים מכנזקקי   לגמרי שאין המלאכים   ן המלאכים נזקקין לווא"כ אידם מכוין  ירים 

ן המלאכים נזקקין לו שאין  צריך לשון ואין התפילה במחשבה ועל זה אמר שאיצריך כלל כי כל תפילה  מכירין לשון ארמי אבל אין  
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רק בלשה"קאו"ח  בש"ע  וכן  ון הקדש,  של  אהו יתפלל  קא כתב שביחיד  ביאר בחכמת  ו  \יז/ סימן 

. \יח/ ולא נזקק לתפלה בלשון אחרר שלה מדבר בלשונה  שכל אומה הש"ע סימן קא  שלמה על ש

ו ה  ובכת  וכן אברהם  לשומגן  נזקקין  לא  שהמלאכים  ברורה  הקדש משנה  מלשון  לבד  לשון   . ם 

  בביאור וכן משמע מביאור רבי יהודה בר יקיר המובא    ין וצ"ע.כנז לא נזקקמשמע שגם לשון אש

עיין שם  ראל.  מיש תשתכח לשון הקדש    לשון ארמי כדי שלאנזקקין ל שם שלא    החת"ס   ביאור אבל 

א"כ מי שמכיר באותו לשון אין    ודבר עם נביאיו ונתן בו תורתו  שבו ברא עולמוקדש אוהב לשון ה שכיון שהקב"ההחת"ס 

לפנינכון שיב ואין כבודו של מלך בכך  הקב"ה  א  ריך להשתדל לשון צמכיר ה מבואר שדווקא מי ש  .עכ"ל.  בלשון אחר 

לרבנו    דהלשון הקדש מסתמא גם הוא יולשפוך לבו לפני ה' כראוי ברגיל בה וקשה לו    ון הקדש, אבל מי שלא לדבר בלש

לתפילות   כוונתו  שעיקר  שם  שנראה  ועוד  שרגיל.  בלשון  שידבר  לשטוב  כנ  ונשתקנו  שהם אנשי  שכיון  הגדולה  סת 

גם עיין משנה ברורה סימן    יר הלשון.שמכ  א מישון הקדש, וגם זה דווקרן מעצמו טוב לאמרן בלמסודרות ולא צריך לסד

זקקין המלאכים ויכולות להתפלל בשאר  נלשון ארמי לא  לות לסמוך על דעת הראש שרק  תרמום  קא הנ"ל ס"ק יח שנשי

כשמתפללות    לא נזקקין,  לכל הלשונות  לבד מלשה"ק  שגם לשאר מפרשים הסוברים ש עיין לקמן בשם הראב"ד  ו  .לשונות

וצ"ע האם    ,הקדש   וןלש  אשכל דבור קדוש הוה יט  בתור  עייןעוד    .התפלה עולה בלא מלאכים  בדמעות  או בכוונה גדולה  

   וצ"ע כנ"ל. ן נכלל בלא שינו את לשונם.ש בכל לשוקדו דבורוכן בלק"ה ד' א' ד' משמע ש גם לעניין זה.

ובצבור חולה    שאצל  מבארת   יב:  הגמ' בשבת  ולה ע"י מלאכים?האם שיחה בינו לבין קונו גם היא עצ"ע  ו .ז 

בכל להתפלל  נ  אפשר  כיון ששכינה  והקב"ה  לשון  הלשונות,  ממצאת  כל  בכח  ובתורה מח  כיר  רבנו שתפלה  הם  אומר 

, ואולי לבין קונו הוא רוח הקדש   מה שמדברים בינוו  רבנ  ובתורה קנו אומרדבורים של הקב"ה )שמדבר מגרונו(  עצמם ה

עו  דבורים בינו  לפ"ז   שו"ת תמיםועיין    . גם לשון בינו לבין קונו משמע בלא אמצעי וצ"ע.לאךלים שלא ע"י מלבין קונו 

ות שיביאו מלאכים תפילתן לפני שים המתפללות בדמעה וצעקה אינן צריכשנ ,ד"סימן קפ  (בעל ההשגות)  דעים להראב"ד

  שאין ה שהן נשמעות אע"פ  ללות בכוונה גדולה מתוך צרשערי דמעה לא ננעלו )ב"מ נט( והוא הדין כשמתפמקום שהרי  ה

ל כרחן של  ת תפלתו בעל בלשון הקדוש ומתוך תשובתו קיבל הקב"ה אהמלאכים מכירים לשונן שהרי מנשה היה מתפל 

, מלמד שהמלאכים היו מסתמין  ויתפלל אל ה' ויעתר לו  (המלאכים כמבואר בדברים רבה פ"ב עה"פ )בדברי הימים לג

 עכ"ל.  קב"ה ברקיע וקבל תפלתו.ע שלא תכנס תפלתו וחתר הקיברהחלונות 

 
 ה עד כאן ההקדמ

* 
 

 
הלשון להיות ן מכירין  היינו שאי[  כירין בלשון )הקודש( ]ארמילשון. ומה שאמר שאין המלאכים מרין לשון ארמי שיהיה  המלאכי' מכי 

הי'  לשון הקודש דוקא ואין מכירין לשון ארמי שי  ה כי לשון המלאכים הואיות נזקק ללשון יותר מן המחשבן לו כמו שראוי להנזקקי
 לשון:

ו שאין יקיר ז"ל אין נכון לפרש כמשמעהודה בר  ין תמים דעים סי' קפ"ד כ' ר' יעי  זקקין ללשון ארמי.שאין מלאכי השרת נ  -חתם סופר  
יניחו המתפללים   רים כדי שלאי"ל לכך אמרו שאין מכי שונות הרחוקים מלה"ק וכו' אלא כך  רים הם בשאר למכירים כלל שהרי מכי

ארמי להביא י השרת משגיחים בהמתפלל בלשון  ורוצה לומר שאין מלאכלה"ק אם יתירוהו להתפלל בו וגם ירבו עמי הארץ בישראל.  
 טן. ואני אפרש בעזה"י. על ש"ס שאין נכון לפרש דבריו כפשושאמר הוא  כמו"ל ני אומר על דברי הגאון זתפלתו לפני הקב"ה, ע"ש. וא

נתן בו תורתו כמ"ש למו ודבר עם נביאיו וכים מבינים כל לשון אך יען שעיקר לשון שהקב"ה אוהב הוא לה"ק שבו ברא עו בודאי המלא
ין כבודו של מלך בכך אפי' מלך  וא  שון אחר בל   ב"ה ן אין נכון שיבא לפני הק א"כ מי שמכיר באותו לשו "ן ר"פ כי תשא  והאריך הרמב

כלשון  בשר ומדבר  נאמר  ומ"מ    ודם  ע"יעמו.  השולח  ולשון אך  עם  דברי כל  הוא שומע  בפנים  פנים  עצמו  מליץ    המדבר עם המלך 
שרת י הלאכולא המליץ וכן נמי אין מאא"כ כתובה בצחות לשונו כי המלך רשאי  יפט אין המליץ מביא לפני המלך  אדוואקאט ביטשר

ומע בכל לשון ועונה תפלת כל פה ואמנם מ"מ כל כינה שורה שגון בצבור או חולה שהשללשון ארמי' אע"ג שהקב"ה בעצמו כ  נזקקי'
הלשון מכניס תפלתם בצחות לשונם לפני    נה על אומה ההיא והוא בעל אותות לשונם הרי השר הממו שבעים אומות המתפללים בצחו

תפלת ישראל כלשון כל עם    כה"ג מתקנים  הי' אנשי  ניתן אותו הלשון למורשה. והה"נ אי "ש כי להם  ית  ונההקב"ה אם יקראוהו והוא ע
לא תקנו   ם ולשון אך מפני זה הטעם בעצמותנו נשמעת כתפלת כל ע שישראל מפוזרים באופן שהי' לה"ק נשכח מאתנו לגמרי הי' תפל

כדי שלא תשתכח וירבו עמי הארץ בישרא  תפלה בכל לשון  כיון  לה"ק  וממיל'  ולא נשתל  כחה לה"ק  שלא תקנו תפלה אלא בלה"ק 
  ם של ישראל בלשון אחר פלל לפני הקב"ה בצחות לשונו ואין מלאכי השרת המליצים נזקקים להכניס תפלתמחויב להת  בעזה"י ממילא
 כ"א בלה"ק.  

מחשבות בנ"א. וכמדומה לי שבזוהר כ' בכמה  יעתם בפשיטות דמה"ש יודעים חסרון ידיעתי לא ידעתי מנ"ל לתוס' וסימיהו ב -שפת אמת  
  י' שרה אשתךוירא גבי א  להו למינדע. א"כ י"ל דגם מחשבות בנ"א אינם יודעים. ועיינתי בזוהר פ'  סרדוכתי דלא ידעו אלא מה דאיתמ

ו כך.  לתוסכ'  ס"ל  עלמאולי  בהאי  דדוקא  למעל'  כשהם  אבל  ידעו  דלא  אמר  יודעיןא  מקוה  יהי'  אם  אף  לפע"ד  אבל  להוכיח  .  מות 
יודעין מחשבות ב יודעין מחשבות אלא    נ"א. מ"מ אפשר דיש מלאכים מיוחדיןדמלאכים  להכניס תפלות בנ"א לפני הקב"ה והם אינם 

יוחדין וכן  מלאכים מהקול כו'. א"כ נראה דיש לקול  השמים יוליך את    קא כדכתי' עוףה מפיו דויא דברי תפלך צריך להוצהדיבור. ולכ
. ועי' בזוהר בהקדמה )ט ע"ב( כ' דאין נזקקין אין מספר. כך נ"ל לולי דבריהם ז"לבה. לכל מלאכים מיוחדין כי לגדודיו לדיבור וכן למחש 

שם   ה ע"ש. ונראה דב' תירוצי הגמ'רי תורה מאריך בז' לך פט.( בסתובזוהר )פג"כ הלשון.  אין מכירין  ללשון תרגום וגם שם משמע ד
 ה פליגי בזה ע"ש:בסוט 

רק ללשון  עי"ש שכתב המשנה למ"ד זה ש  ואע"פ שכתב שם וי"א שרק בלשון ארמי לא יתפלל, הכלל שסתם וי"א הלכה כסתם. אבל  יז
 כה. הנשים להתפלל בשאר לשונות. משמע שאפשר לסמוך על הי"א הזה להל  ולכן מותרותלא נזקקין המלאכים  ארמי

 . כדאיתא בגמרא בא גבריאל ולימד את יוסף שבעים לשון תו לשונאע"פ שגבריאל כן ידע כל ה  יח
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 [יט ]  כהתורה 

ר  ש קבברית ו כי עיקר ההתחברות [כ]  הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל  תודדוההתב

 .דייקא \כב/ ר הקשר הוא בדבורעיק, ו\כאע"י תפלה כמבואר בתורה פד תנינא/ "הקבתמיד עם ה

 \כה/אפילו פחות משעהלקבוע   ובוט  [כד]  או יותר ששים דקות  \כג/דהיינו לקבוע לו עכ"פ שעה

של  אם   לבטהחיוב  לו  גורם  מהתבודדות  לשעה  עצות  .לגמרי  שצריך    \כו/ ובלקוטי  מוהרנ"ת  כתב 

מה תהא עליה, כבר תרצו ופרנסה  ואם תשאל תורה  ביום שיפרש שיחתו.    \כז/שעותלקבוע לו איזה  

לבדונו  יידה  , מתברכת   ומלאכתם  משתמרתשתורתם    \כח/ בגמ' לא   אדם  םשוש  \כט/ להתבודד 

 
 יכן נאמרה תורה זו מתי וה  לא ידוע  יט 
    חי"מ תג ר"ה שלי עולה על הכלוב  יחות הר"ן עו רבוי הלימוד עולה על הכלשעיין  כ

ר ִהְתַחבְּ     -  תנינא  תורה פד   כא ִעּקָ ע, ש ֶּׁ ַרְך הּוא ַעל ְידֵ ת ְלַהש ֵּ רּות ּוְדֵבקוּ ּדַ ְך ש ָ י ַהתְּ ם ִיְתּבָ רֶּׁ ּדֶּׁ ַער, ש ֶּׁ ה הּוא ש ַ ִפּלָ י ַהּתְ ּכִ ה.  ם ִפּלָ ֵ ם ִנְכָנִסין ְלַהש ּ
רַ  ִאש ְ ִיְתּבָ ם  ָ ּוִמש ּ "ַוֲאִני  ְך,  ק"ט(  ים  ִהּלִ )ּתְ תּוב  ּכָ ש ֶּׁ מֹו  ּכְ ַמְלכּות,  ִהיא  ה  ִפּלָ ּתְ י  ּכִ ֵלּה.  מֹוָדִעין  ּוְתפִ ּתְ ה";  מֹו  ְתִפּלָ ּכְ רּות,  ִהְתַחּבְ ֹון  ְלש  ה  תּלָ ּכָ ּוב ש ֶּׁ

ית ל(: ֵראש ִ לְ  )ּבְ ְרּגּומֹו:"ַנְפּתּוֵלי ֱאֹלִקים ִנְפּתַ י", ּתַ ֹון ִהתְ  ּתִ רּות':'ְלש   ..... ַחּבְ
רגם  כמו שמתו  .ולא נתחדש בו אלא דיבור  ,ידומם צומח וחאחר שנבראו    ,שהאדם נברא כמדבר(  11)נה  כמה פעמים    ח" צישמעתי מהר  כב

  .ממללאלרוח והות באדם  "לנפש חיה האדם  יויה")בראשית ב' ז'( עה"פ אונקלוס 
נברא יחיד נמצא לפי הנ"ל שכל החדוש באדם הוא כח הדבור שבו, אם    .ו'וכ  אדם נברא יחידי  ן )ד' ה'( לפיכךואמרו במשנה בסנהדרי

   .הש"ילהיות מדבר לשנברא  , היאומהותו דםא  גדר עיקראר שאלא מבו ידבר?למי 
 .ם-לת מ-לף ד-א -כך ,מתפללותיות אוכן אותיות המילוי של אדם הן 

 . אמר שומר אתא בקר וגם לילה אם תבעיון בעיו"  ה כא יב()ישעי  דכתיב  ,רב אמר מבעה זה אדם  :בא קמא דף גגמרא בבוכן אמרו  
הפסוק שם הוא שהנביא אומר לישראל  פשט    ., שהוא תואר לאדם בלבדו מבקששמבעה פירושצא  נמ  לשון ארמי לתבקשו,  אהובעיו  
גדר אדם שעיקר נמצא רמוז בפסוק שרומז לקשו בקשו.  ע הגאולה שהיא בקר לצדיקים ולילה לרשעים, אם תשובו בתשובה ותבשהגי
 ובה וגאולת הנפש. הוא של תשובה ובקשה שנזכה לתש הדבור

  נמצא שעה של   כיום אתמול וכו' ואשמורה וכו' ובחשבוןעפ"י הפסוק אלף שנים בעינך    כי  חותצלומר ב י אפשר  אול  –עכ"פ שעה    כג
  .תן לי שעה שלך ,שלינתתי לך שעה שאומר וזהו ונים שנה, וכתבי אם בגבורות שמ ,שמונים שנה שלנו הקב"ה היא

לפועל את    כנ"ל כי לא מוציא ו  .הוא לא אדם  ,ותדבודלו שעה הת  שאדם שאין   רמז  . אין לך אדם שאין לו שעהאמרו באבות )ד' ג'(    וכן
 . המהות וגדר אדם

 לפרש שיחתו.   ה שעותאיז"ן אות מ שצריך ליחד ולקבוע לו "י תורה זו  ואות כג עפ"י שיחות הרטי עצות התבודדות אות יג עפ עיין לקו כד
ָחד מֵ   -  חלק ה שיא  -שיח שרפי קודש  עיין    כה ַאל אֶּׁ ָ ש ּ ש ֶּׁ י ֵלִוי ִיְצָחק ַז"לּכְ ת ַרּבִ לֹוֵמנּו אֶּׁ י ש ְ ל ַמעֲ   ַאְנש ֵ ֹגדֶּׁ ּבְ ִדּבּוָריו  ּבְ ַלת ַהִהְתּבֹוְדדּות ַמּדּוַע 

ַמְדגִּ  ֵאינֹו  נּו,  ַרּבֵ ִסְפֵרי  ּבְ ְמֹבָאר  ּכַ יֹום,  י  ִמּדֵ ִמדֵּ ְוִחּיּוָבּה  ַאַחת  ָעה  ש ָ ל  ש ֶּׁ ְקִביעּות  ַהְינּו  ּדְ ַהִהְתּבֹוְדדּות,  ְזַמן  ת  אֶּׁ ַרק יש   ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ ִדְבֵרי  ּכְ יֹום,  י 
ם ַמֲעָלָתּה ְוִחּיוּ ַמְרִחיב ַהדִּ  צֶּׁ ִריְך ְלַקיְּ ּבּור ַעל עֶּׁ ּצָ ֹוֵמַע ש ֶּׁ ַמע ַהש ּ ש ְ ּיִ ֶּׁ ש  א ּכְ ּמָ ש  ש ֶּׁ חֹוש ֵ ּום ש ֶּׁ ָמּה, ָבּה, ְוָעָנהּו ִמש ּ ַקּיְ ָלל ִמּלְ ְעּתֹו ּכְ ָעה ֵיָחֵלש  ּדַ ְך ש ָ ש ֶּׁ מֶּׁ ָמּה ּבְ
ָמּה כַּ ְוַאף ִאם יְ  ּלֹא ִקּיְ ְעּתֹו ש ֶּׁ ָמּה ֵיָחֵלש  ּדַ ְך ַינִּ ַקּיְ א ִמּתֹוְך ּכָ ּמָ ן, ְוש ֶּׁ ָבר ְוִחּיּוָבּה  ֹהגֶּׁ ל ַמֲעַלת ַהּדָ ּבּור ַרק ִמּגֹדֶּׁ ן ַמְרִחיב ַהּדִ ה ְלַגְמֵרי, ַעל ּכֵ ּנָ ַעת יחֶּׁ ְלִפי ּדַ

ִקּיּוָמּה יְ  ִמידּות ּבְ ַמן ְלֹרב ַהּתְ ְך ַהזְּ ש ֶּׁ נּו, ּוְבמֶּׁ ֵלמּות ְוָכָראּוי, ַרּבֵ ש ְ ָמּה ּבִ ָמּה ַהְמַקּיְ נּו ַז"ל. ַקּיְ  ְוִכְרצֹון ַרּבֵ
ינכון וישר מאד    עלה גדולה ודרךיג. כבר מבאר, שהתבודדות הוא מאות  ערך התבודדות    -צות  לקוטי ע  כו די זה לשם להתקרב על 

ביום,ו .  יתברך זה איזה שעות  לו על  יתברך בלשון שמדברים ב  צריך כל אחד לקבע  לפני השם  כגון במדינות אלו שיפרש שיחתו  ו, 
השם   לבבו ישיח לפניכל שיחתו היטב, ואת כל אשר עם  רים בו, בנקל יותר לפרש  אשכנז, שאנו מדברים בו, כי בלשון שמדב בלשון  

ים, שיזכה להתקרב אליו יתברך כל אחד כפי מה שיודע נגעי לבבו ואיך מרוחק מהשם ודברי רצוי ותחנונ  ות ואמתלאותיתברך בטענ
על ידי זה יכולין לבוא   א כוללת כל עבודת ה'. כיולשער כי זאת ההנהגה עולה על הכל והי  ם מעלות הנהגה זאת אין לבאריתברך. ועצ

דולי הצדיקים לא באו למדרגתם כי אם על ידי הנהגה זאת,  לה ותחנונים. וכל גל על ידי תפהכל יכולין לפע   ב בזה ובבא. כילכל טו
יות זאת ההנהגה. אשרי הזוכה  ומשכיל על דבר יבין מעצמו גדל מעל יום  ום ושאר היום יהיה לקבע עצמו על זה שעה מיוחדת בכל 

 :(תנינא  כהתורה ) בשמחה
ן אחד כלל. כי עצבות היא כמו שהוא בכעס ודע שלב נשבר ועצבות אינם עני כג. לב נשבר יקר מאד.אות ת ודדוערך התב - לקוטי עצות

ל כבן המתחטא  הוא  נשבר  לב  וקובוברגז, אבל  כתינוק שבוכה  אביו  יקרפני  וזה  ממנו,  על שנתרחק  אביו,  לפני  השם   ל  לפני  וחביב 
אד רחמנא א מלב נשבר לעצבות שהוא מזיק מלין בקל לבושרב בני אדם יכוהיום. אך מחמת  והיה טוב שיהיה לו לב נשבר כל  יתברך.  

ו בלב נשבר, ואז לבד יהיה לו  לפרש שיחת ו איזה שעות ביוםעל כן צריכים ליחד ל לצלן, כמבאר כמה פעמים, ]ועין בשמחה אות כ"ב[, 
 :מא(  שיחות הר"ן )חה תמיד עצות להיות בשמה. ועין בשמחה רבוי האזהרות והושאר כל היום יהיה בשמח לב נשבר,

שינה מלשון  "ת  מוהרנוצ"ע ש  "ן השלם.וכן העתיק הקיצור ליקוטי מוהר  .י התורה הזו"פע  יגאות  בערך התבודדות  מוהרנ"ת  כך כתב    כז
רבנו אמר ם  ש  וצ"ע כי בשיחות הר"ן  ,סימן מא  באות כג עפ"י שיחות הר"ןשם  בלק"ע  מוהרנ"ת  וכך כתב    ה או יותר.אמר שע שרבנו  

  שעות הרנ"ת שינה וכתב ועל כן צריך ליחד לו איזה  ביום שיהיה לו לב נשבר דהיינו להתבודד וכו'. ומו  שעהל כן צריכין ליחד איזה  ע
 .שיחתו בלב נשבר וכו'ביום לפרש 

אמר  תפלתו מנין שנ  תפלתו ושעה אחת אחר תפלתו קודםריך שישהא שעה אחת קודם  תניא נמי הכי המתפלל צ:  ברכות דף לב  ןעיי  כח
תו מנין דכתיב אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את פניך תנו רבנן חסידים הראשונים היו שוהין שעה פלביתך לאחר תאשרי יושבי  

תמרת ומלאכתן היאך  יום בתפלה תורתן היאך משן שעה אחת וכי מאחר ששוהין תשע שעות בללין שעה אחת וחוזרין ושוהיאחת ומתפ
ון שהם עושים לפנים משורת הדין גם הקב"ה עושה עמהם לפנים משורת הדין  )וכי   :כתמלאכתן מתברתורתם משתמרת ו  תוך שחסידים הםנעשית אלא מ

מ )צ"ע  בלשלא תשתכח התורה  יהום(  בן  וכן משמע במדיעיין  קודם חסידשם שכיון לא עם הארץ חסיד הרי שהרש"א  ע  למדו תורה  תורתם  ותם  כבר  כיצד  ושאת הגמרא 
יוב הקשר עם הקב"ה לכל אחד אבל  ח ת היא לכל אדם גם בתחילת לימודו. ואולי גם כוונת רבנו לחלק בין שעה שהיא  ואבל עצת ההתבודדלמדו תורה,  מרת ולא כיצד ימשת

 ( , וצ"ע שכבר למדו תורה הרבהיותר משעה היא עצה לחסידים 
והיכן שחושב  בו ית' במחשבתו,  ו   יות דבוקוך קהל גדול להת רבנו אמר שאפשר גם בתאבל באמלבדו, לכאורה כפל לשון    להתבודד  כט

 לכתחילה טוב שימצא לו מקום  לכן  ,שבינו לבין קונומעו את דבריו  שי, וגם מסתמא לא מעוניין שאחרים  אלא שכיון שזה קשה  ,שם הוא
 הדעת. לבדו בלא סיבות חיצוניות להיסח  אשהו
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קונוי לבין  שבינו  דבריו  חיצוניות  ולמעט   ,שמע  הדעת  ילה  סיבות  או    \ל/ באיזה חדר  תפלתו, בסח 

סדין   תחת  בשדה  \לב/[לא]  הטליתאו  עכ"פ  שניה   \לד/[לג]   או  כאפשרות  שדה  נקט  שכאן  תימה 

בשדה    אמר שהתבודדות  לעיל בתורה יא תנינאבתורה נב אמר שצריך לצאת חוץ לישוב וכן  ואילו  

י כי  טוב  השותר  מסישיח  בתפילהדה  לכבד  ,  יע  הקל  מן  כוונתו  כאן  כיומסתמא  שמדבר  ון 

ו לבין  , ולפרש שיחתו בינ\להאולי יש גם לחלק בין א"י לחו"ל/ ומהתבודדות השווה לכל נפש,  

ניגרעכגון    בטענות  \לו/ קונו לי ,  למה  מגיע  מדוע  סיבות  מיני    ות סיבדהיינו  ואמתלאות    וכל 

וריצוי  ם  ליתן לי מתנת חינמעצמו  וירצה    יו ית'נשאמצא חן בעיברי חן  דב לי    שיתןמדוע  תרוצים  ו

ליתןלשכנע   לי    שירצה  מגיע  שלא  אע"פ  בקשתי  לפניו  ופיוס  לי  שחטאתי  על  ית'  לבקש  אותו 

  שיקרבו אליו לעבודתו באמת   שבע לשונות   נקט מלפניו ית'    \לזמתנת חינם/לבקש  ולהתחנן  

אותו ית' עד שתתבטא יצ , ולהרגיש מהרעשהוא יסוד כל  ת וגאווה  ביטול הישו  שאזכה  בעיקר  [לח]

 .  הבהביראה וא

אשכנז  \מ/יחהוש   לט לה ותפ  בלשון  דהיינו  בו  שמדברים  בלשון  יהי'   \ מב/[מא]  זו 
שהוסיפ   צ"ע  {תינובמדינ}מג דבמדינתתיבת  ו  מה  הכוונה  בפשט ינו,  מדיות  דהיילכל  נו  נה 

 
בתורה ותפלה, ובפרט התבודדות   טוב מאד להאדם שיהיה לו חדר מיוחד לו לבדו לעסק שם בעבודת ה'  -אות רעד    -שיחות מוהר"ן    ל

 ושיחה בינו לבין קונו שלזה צריכין בודאי חדר מיוחד )תנו(:
ַמע מֹוַהְר כְּ   -  תשכא  אותחלק א    -שיח שרפי קודש  עיין   ָ ש ּ ר ְמֻיָחד  ַנ"ּתְ ִזְכרֹונֹו  ש ֶּׁ דֶּׁ ָחד חֶּׁ ְהיֶּׁה ְלָכל אֶּׁ ּיִ ֶּׁ ּטֹוב ש  נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ש ֶּׁ ִלְבָרָכה ֵמַרּבֵ

ִלְבנֹות לֹו אֹויּבֶּׁ לְ  ַדְעּתֹו  ּבְ ְוָעָלה  זֶּׁה,  ַע ַאַחר  ְעּגֵ ְלִהְתּגַ ִהְתִחיל  ם,  ֵ ָרֵטי ֲעבֹוַדת ַהש ּ ּפְ ּוְלָכל  ל ְוכוּ עִהְתּבֹוְדדּות  ִטיּבְ ּמוּ ר ש ְ מֹו ש ֶּׁ ]ּכְ ר ',  "ֵספֶּׁ ּבְ ם  ּגַ ָבא 
ַלֲעבֹודַ  טֹוב  ה  ֲעִלּיָ ּבָ דּור  ּלָ ש ֶּׁ א'(,  סעיף  ח"ב,  בית  )אות  ּדֹות"  ַעד  ַהּמִ זֶּׁה,  ַעל  ְלַבּלֹות  ִיְצָטֵרְך  ְזַמן  ה  ּמָ ּכַ ב,  ֵ ִחש ּ ֲעִנּיּותֹו  ֵמֹרב  ֲאָבל  ַהּבֹוֵרא[,  ת 

וְ  ִלְבנֹותֹו  ָמעֹות  ץ  ַקּבֵ ּיְ ֶּׁ ִניָּ ש  ַהּבְ זֶּׁה  ִטְרַחת  ּבְ ְוָאַמר  ּוְבכֵ ה,  ועְרן"  ָאְנוֶּׁ עם  ּדֶּׁ צּוִליּב  ִאיְך  אְרף  ּדַ ה  ִפּלָ ּתְ ּתֹוָרה אּון  "ִוויְפל  ֹון:  ש  ָמָצא ַהּלָ ה  ַעּתָ ְלֵעת  ן 
ר ּבֹו, ּוְבֵאּלּו ַהד' ַאּמֹות זָ  ּדָ ר ש ֶּׁ דֶּׁ חֶּׁ ה ּבַ ה לֹו ְמִחּצָ זֶּׁה ְוָעֹשָ ק ּבָ ּפֵ לְלַעְצמֹו ֵעָצה ְלִהְסּתַ ר ּכָ ִפּלוֹ   ָכה ְלַחּבֵ ר ַהּתְ ְך ֵספֶּׁ ָרָכה, ְוַאַחר ּכָ ִאיר ַאֲחָריו ּבְ ִהש ְ ת, ש ֶּׁ

ְלקּותֹו ַזַצ"  ם ִהְסּתַ ִנים ֹקדֶּׁ ה ש ָ ּמָ ִית. )ִסּפּוִרים ִנְפָלִאים, עמ' ר"י(.[ּכַ ֲעִלּיַת ַהּבַ ר ּבַ דֶּׁ  ל ָזָכה ִלְבנֹות ְלַעְצמֹו חֶּׁ
 סדיניך.קינה לט וחגרי שק וגם תהמי תחת   ן קינות לט' אבאפילו תחת הסדין, ועיי ן ערה. ועי"ש סימן סח,עיין שיחות הר" לא 
אפלו הישיבה בעצמה שיושבין בחדר מיוחד לבדו גם זה טוב מאד. ואף על  ואמר רבנו זכרונו לברכה ש  -עיין שיחות הר"ן סימן ערה    לב

זכרונו לברכה שתחת   נוהתבודד ולדבר בינו לבין קונו. ואמר רבפי כן אפלו אם אין זוכין שיהיה לו חדר מיוחד, אף על פי כן יכולין ל 
ו לבין קונו מה שרוצין. גם יכולין להתבודד ולפרש הטלית הוא גם כן חדר מיוחד. כי כשמשלשלין הטלית על עיניו, יכולין לדבר בינ

יו השלום. שזהו בחינת )תהלים ו ז(:  שיחתו כששוכב על מטתו ומכסה עצמו בהסדין כמבאר במקום אחר )תנז( שכך נהג דוד המלך, על
נו לבין קונו. ועוד יש לזה ה בכל לילה מטתי" וכו'. גם יכולין לישב על הספר ויסברו אחרים שהוא לומד, והוא יכול אז לדבר בישח"א

כו' כמבאר כמה תחבולות למי שחפץ באמת לנהג הנהגה זו של התבודדות העולה על הכל שהוא יסוד שרש הקדושה והטהרה והתשובה ו
 להשתדל שיהיה לו חדר מיוחד:ר כבר כמה פעמים. אבל טוב יות

    .ושיחות הר"ן סימן רכז ,ובתורה יא תנינא ,עיין לעיל תורה נב  לג
מצאתי כתב יד החברים. שאמר שטוב יותר שההתבודדות יהיה מחוץ לעיר במקום עשבים כי העשבים    -אות רכז    -שיחות מוהר"ן    לד

 ב )תטו(:גורמים שיתעורר הל 
ר ִמְנָהגֹו בְּ )רבי אברהם בן נחמן( ָאַמר - תקפאת  אוחלק ג  -שיח שרפי קודש  לה ץ,  : ִעְנַין ַהִהְתּבֹוְדדּות ַקל יֹוֵתר ֵסדֶּׁ חּוץ ָלָארֶּׁ ָרֵאל ִמּבְ ץ ִיֹשְ רֶּׁ אֶּׁ

נּו ְלִהְתּבֹוֵדד   ָאַמר ַרּבֵ נֹו ַעל ִעְנַין ַהִהְתּבֹוְדדּות ִמחּוץ ָלִעיר ש ֶּׁ ּוְ ִהְתּכַ ארֶּׁ ּבְ ּום ש ֶּׁ ָכל  ץ ִיֹשְ חּוץ ָלִעיר, ּוִמש ּ ָתּה ּבְ ָ ל ֲאִויָרּה ָטהֹור ְוָקדֹוש  ּוְקֻדש ּ ָרֵאל ּכָ
חוּ  ן ּבְ ֵאין ּכֵ ין ָהִעיר ְלחּוָצה ָלּה. ָמקֹום, ַמה ש ֶּׁ ץ, ֵיש  ִחּלּוק ַרב ְמֹאד ּבֵ  ץ ָלָארֶּׁ

ים קנה לו הקב"ה ננייחמשה ק  )ו' יא(  ותבוכמבואר באבנו.  ם בחי' הקניין שלו  עע מדוע השיחה עמו ית' היא  צ"  –ונו  בינו לבין ק  לו
 אחד.ישראל קנין  בעולמו וכו'

ון בכל מקום אלא לשון מתנת חנם אע"פ שיש להם לצדיקים לתלות במעשיהם  אין חנ  -ואתחנן    -רש"י על דברים פרק ג פסוק כג    לז
אחד מעשרה   אשר אחון אמר לו בלשון ואתחנן. ד"א זההטובים אין מבקשים מאת המקום אלא מתנת חנם לפי שאמר לו וחנותי את  

 י:לשונות שנקראת תפלה כדאיתא בספר
 כז עד רלד ובאריכות בספר השתפכות נפשעוד עיין לקמן תורה צה עד קא ושיחות הר"ן סימן ר לח
 ותפילה  -מתרצו  לט

שיחה ולא שייך תפילת חולין אבל  ,  קשהבאו ב  בין בשבח ובין בהודאהנ"ל כי תפלה היא התחברות אליו ית'  החילוק    –פלה ושיחה  ת  מ
לימוד. צריכה  ת"ח  של  חולין  שיחת  חז"ל  כלשון  חולין  ואפילו שיחת  נושא  כל  על  להיות  הקשים   ניכשאו  יכולה  הדברים  על  מספר 

 וכשאני מבקש ישועה וקירוב זו תפלה. פלה אבל זו שיחה.לא ת שעוברים עלי זה
ר לק"מ השלם עיין קיצוו   ועיין העמק דבר דברים א מה.  ת יב:ועיין מאירי שב  .א וכו'חיד"א יר"ש דייק , ועי"ש ברית עולם ל יתפלל בלשון שמביןשליר"ש  טוב    ספר חסידים סימן תקפח   מא

ועיין באבי הנחל תורה יט שרבינו   ונם.בלא שינו לש (, דבכל לשון שמדבר דבורים קדושים נכללעפ"י תורה לא)עיין לק"ה דם א' ד' , דכל דבור קדוש הוא לשה"ק. ועיין 'ות בתורה יט א
כיון שהיא ע"י    כל לשון לבד מלשה"ק,גם  בלשון ארמי, וי"א    שאל צרכיויחיד לא י. דעיין סוטה לג  י קדש את התרגום עי"ש."קט שרשב  "ןקידש את לשון אשכנז כמבואר בשיחות הר 

  בכלל   נה תשובה אי  תבקשצרכיו דיקא אבל  ואולי    בינו לבין קונו.  ולעיל אמרע"י מלאכים    שהיא ע  י. אבל צ" לשון ארמ  דווקא ( שפ"ב סימן יב)ברכות  וי"ל דעת רבנו כהרא"ש    מלאכים.
שצריך לסדר  מצוה מן המובחר דווקא בלשה"ק, ונראה לחלק בין תפלה שסדרו לנו חז"ל לתפלה  שמ"ב שם  בסב סעיף ב' וסימן קא סעיף ד'  "ח סימן  או  עיין ש"עו  צרכיו אלא צורך גבוה.

   צמו.בע

  בא לפניך אשה, אמור וין(, או אם תיבא אליך מי שאינו מבין לשון עברי והוא ירא שמים )וירצה לכו  ואם  -סימן תקפח    -פר חסידים  ס  מב
ן שילמדו התפלות בלשון שמבינים, כי התפלה אינה אלא בהבנת הלב, ואם הלב אינו יודע מה שיוציא מפיו, מה מועיל לו, לכך טוב  לה

 מבין: לשון שהואשיתפלל באותו 
ון עברי  לש  תפללו בלשון שמבינים אעפ"י שאינודווקא ירא שמים וירצה לכוון מה שיתפלל אותן י  -ברית עולם(   וש)בפירוכתב שם החיד"א  

אבל אם אינו בכי האי גוונא יתפלל בלשון הקדש דווקא כי לשון הקדש יש לו סגולות רבות מכל הלשונות ונאמר עליו וליגלוגו עלי  
 . אהבה

  .(במדינתינו)בלשון אשכנז  -, מתרצובלשון אשכנז במדינתינו -במדינתינו בלשון אשכנז, בתרלו -לד תר בר ותקפא לא כתוב במדינתינו. בדפו" מג
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  ין ק"ש ותפלה וברכת המזון וכיו"ב שלעני  ואע"פ  \מד./ וכיו"ב אי ערבית  אנגלית ומרוק  ידברשאמריקאי  

 \מה/ יש לחלק בין תפלה שסדרו לנו חז"ל  (וקא ד'  ,או"ח סב ב')ש כמבואר בש"ע  דוקמצווה לומר בלשון ה

היחיד זקוק לסיוע  ש  \מו/ .רש"י בסוטה לגחז"ל  חשש למשרבנו לא    וצ"ע  סדר בעצמו.ל  ךצריותפלה ש

שתתקב כדי  ילנה  המלאכים  שבת  ובגמרא  ללשון  מבואר    \מז/ ב:תפילותיו  נזקקין  המלאכים  שאין 

שיבוש  הוא  כי    לא נזקקין  שדווקא ללשון ארמי  )פ"ב סימן יב(כהרא"ש ברכות  בר  או כי ס וצ"ל    .ארמי

שיש לחלק בין התפילות שסדרו לנו אנשי כנסת גדולה להתבודדות שהיא בינו  או  ,  של לשון הקדש 

ש קונו  סב לבין  מלאכים  ולהע  שאינה  ראולי  כמע"י  תפל  בואר,  לעניין  כיון    הבגמרא  חולה  אצל 

למראשותיו,   צבור  שהשכינה  וותפלת  עמהם,  השכינה  הנ"ל כי  חסידים  בספר  כך  משמע  קצת 

בל כי  לשון  בכל  להתפלל  יכול  בתפילתו  שמכוון  שמים  ירא  לכווןשדווקא  נקל  שרגיל    ואולי   .שון 

מדברים בינו לבין קונו קנו שכשבתורה    כמבואר,  א ע"י מלאךכשמכוון אזי היא בינו לבין קונו ולש

 .  הם עצמם דבורי הקב"הבתורה מח שתפלה בכח  כעין זהו בחי' רוח הקדש  אהו

 
אמר שרבנו קידש את  )על תורה יט(  בא לאפוקי רק מלשון הקודש לרגיל בה, כי בבאיבי נחל  דווקא לשון אשכנז ואבל אפשר גם ש  מד

פת אלא שזה קשה לומר כי מה יעשה מי שיודע רק ש   .י שאר לשונות לאידש את לשון הארמי, וא"כ אולשרשב"י ק  כנז כמולשון אש
 . דינתומודע שפת מדינתו וגם שפת אשכנז, אע"פ שרגיל יותר בשפת שי מדינתו, עכ"פ יש לעיין בזה מי

דש את  "ן קט בעניין שאמר שרשב"י קי בשיחות הר מבואר  וצ"ע אולי הכוונה שקדש את לשון אשכנז זה לעניין להתעורר בתשובה כ
 לשון ארמי, ולא לעניין שתתקבל תפילתו.  

בש"ע או"ח סימן  כמבואר  ) אם כיון שיש קדושה יותר בלשון הקודש  ה  ,הקודשון  זה מי שרגיל בשפת אשכנז ובקי בלשעוד יש לעיין ב
היו בקיאים בלשה"ק  רנ"ת  אמרינן שהרי רבנו ומוה   ה ודאי לא ונראה שז  ,טוב שישתדל לדבר לשון הקודש  (תורה יטקא סעיף ד' ועיין  

 לשון אשכנז.ב ידבר שואמר 
פלל בכל לשון וכו'. כתב בספר עשרה מאמרות דמוטב להתפלל בלשון שמבין להת]טז[ סעיף ד. יכול    -"ח סימן קא  כף החיים על או  מה

אות ה' כתב שיש ם ס"ק ה'. אמנם הסולת בלולה  מגן אברה   אם אינו מבין לשון הקודש, וכן כתב בספר חסידים סימן תקפ"ח ותשפ"ה.
לעשות יחודים ולתקן תיקונים ולהעלות העולמות  וד וכל נקודה על פי הסדולה כל מילה לגמגם בזה כי התפילות תיקנו לנו אנשי כנסת הג

שלא ישנה אפילו    רמ"ט ע"ב  והן הם הפעולות שהיו נעשים בזמן שבית המקדש היה קיים על ידי הקרבנות ועל כן כתב השל"ה דף
הכוונות בדרושי  ער  ם אות ה', ועיין בשתב החסד לאלפיי שינוי אפילו נקודה אחת יכול להחריב העולם וכו' עכ"ל, וכן כנקודה אחת כ

ש  התפלה דכמה סודות עמוקים ורזין עילאין יש בנוסח התפלה, ועל כן מי שיודע להתפלל בלשון הקודש לא יתפלל כי אם בלשון הקוד 
ה אם בנת נוסח התפל דולה אף אם אינו מבין רק שישתדל למצוא איזה אנשים שילמדוהו ההתפלה המסודרת מאנשי כנסת הגובנוסח  

 ינו יודע להתפלל כלל בלשון הקודש אף באין מבין אז יתפלל בלשון לע"ז כדי שלא יתבטל ממצות התפלה לגמרי. שא אפשר, מיהו מי
ר רב יהודה לעולם אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמית  ל היכי דבעי מצלי ותפלה בכל לשון והאמתפלה: רחמי היא כ  .סוטה דף לג   מו

השרת מכירין בלשון ארמי לא קשיא הא מלאכי השרת נזקקין לו לפי שאין מלאכי  ין  דאמר רבי יוחנן כל השואל צרכיו בלשון ארמי א
שהוא אומר נצחו טליא   חנן כהן גדול שמע ב"ק מבית קדש הקדשיםביחיד הא בצבור ואין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי והתניא יו

קד מבית  קול  בת  הצדיק ששמע  מעשה בשמעון  ושוב  לאנטוכיא  קרבא  לאגחא  הדאזלו  דאמר ש  עבידתא  בטילת  קדשים שהוא אומר 
וכיוונו ובלשון ארמי היה אומר  שנ אי בעית אימא בת קול אה לאייתאה על היכלא ונהרג גסקלגס ובטלו גזירותיו וכתבו אותה שעה 

 ידא ואי בעית אימא גבריאל הוה דאמר מר בא גבריאל ולימדו שבעים לשון: שאני דלאשמועי עב
צריכי להו דכתיב )איוב לו( הן אל כביר לא ימאס אינו מואס בתפלתן של   הו מלאכי השרת ציבור לאיעוצריך שיסי  -יחיד    -  רש"י
 רבים: 

  , המקום יפקדך לשלום זימנין אמר  חולים(    קור)לביתפיחה  זלינן בתריה דרבי אלעזר לשיולי בהוה אאמר רבה בר בר חנה כי    :שבת דף יב   מז
ואמר רבי יוחנן   ,והאמר רב יהודה לעולם אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמי  ,י עביד הכיהיכ  ,מנין אמר )ליה( רחמנא ידכרינך לשלםוזי

דאמר רב   ,שאני חולה דשכינה עמו  .ן מלאכי השרת מכירין בלשון ארמישאי  ,לוכל השואל צרכיו בלשון ארמי אין מלאכי השרת נזקקין  
 .ויש ד סועד את החולה שנאמר ה' יסעדנו על ערנן אמר רב מנין ששכינה ע

ל לבד מגבריאל כדאמר בסוטה בריש אלו נאמרין )דף לג. נ( דאמר מר בא גבריא  -שאין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי    -תוספות  
 יודעים:לב כל אדם יודעים ולשון ארמי אין נות ליוסף ותימה דאפילו מחשבה שבם לשוולמדו שבעי

 ושפת אמת שם. שם. ם ובן יהוידע שיד"א לח עינים עיין פתחיודעים מחשבות מלאכים הבעניין זה אם 
לא נזקקין אלא  אבל    ממה שתפלה במחשבה אינה תפלה שאפילו אם המלאכים יודעים מחשבותמוכיח    –שםמהר"ל חדושי אגדות  ועיין  

  ,ונהבלא כו  רים בו ונחשב אצלם לשון אפילודש לארמי שלשון הקודש המלאכים מדב וההבדל בין לשון הק  .יופלה שמוציא בשפתלת
 נזקקין לו. לא ,אבל לשון ארמי אין לו חשיבות בלא כוונה

נביאיו הוא לה"ק שבו ברא עולמו ודבר עם  אוהב  בודאי המלאכים מבינים כל לשון אך יען שעיקר לשון שהקב"ה    -שםחתם סופר  ועיין  
ין כבודו של  חר ואי הקב"ה בלשון אלפנמי שמכיר באותו לשון אין נכון שיבא    ונתן בו תורתו כמ"ש והאריך הרמב"ן ר"פ כי תשא א"כ

ולשון אך   כל עםמלך בכך אפי' מלך בשר ודם נאמר ומדבר כלשון עמו. ומ"מ המדבר עם המלך עצמו פנים בפנים הוא שומע דברי  
ין  י אלשונו כי המלך רשאי ולא המליץ וכן נמאט ביטשריפט אין המליץ מביא לפני המלך אא"כ כתובה בצחות  השולח ע"י מליץ אדוואק

ללשון ארמי' אע"ג שהקב"ה בעצמו כגון בצבור או חולה שהשכינה שורה שומע בכל לשון ועונה תפלת כל פה   זקקי'מלאכי השרת נ
ם בצחות השר הממונה על אומה ההיא והוא בעל אותו הלשון מכניס תפלתאומות המתפללים בצחות לשונם הרי  בעים  ואמנם מ"מ כל ש 

 ניתן אותו הלשון למורשה.  להם  וא עונה ית"ש כיוה לשונם לפני הקב"ה אם יקראוהו
בנ"א. מ"מ אפ  -שםשפת אמת  ועיין   יודעין מחשבות  להוכיח דמלאכים  יהי' מקומות  די לפע"ד אף אם  ש מלאכים מיוחדין להכניס  שר 

' עוף השמים יוליך כתילהוציא דברי תפלה מפיו דוקא כדצריך    ך נ"א לפני הקב"ה והם אינם יודעין מחשבות אלא הדיבור. ולכתפלות ב
לולי   ך נ"לאת הקול כו'. א"כ נראה דיש לקול מלאכים מיוחדין וכן לדיבור וכן למחשבה. לכל מלאכים מיוחדין כי לגדודיו אין מספר. כ

( פט.רין ג"כ הלשון. ובזוהר )פ' לך  ין מכי אקדמה )ט ע"ב( כ' דאין נזקקין ללשון תרגום וגם שם משמע דדבריהם ז"ל. ועי' בזוהר בה 
 בסתרי תורה מאריך בזה ע"ש. ונראה דב' תירוצי הגמ' שם בסוטה פליגי בזה ע"ש: 
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וגם אין הלב נמשך  מי שלא רגיל בה  לקשה לו לפרש כל שיחתו  בלשון הקודש  בלה"ק    י כ 

בהלשון כ"כ  מורגל  שאינו  מחמת  הדיבורים  אי \נ/[מט ]  \מח/ אחרי  כי  דרכ ,  לדבר  ן  ינו 

אבל  בלה אש"ק.  וקרבלשון  קל  בו,  ומדברים  שמספרים  ככנז  לבו  לשבר  יותר  י  וב 

בו  ב נמשך הל  יותר אל לשון אשכנז מחמת שהוא מורגל  היא   וקרוב  עיקר התפלה  כי 

  ,, שקל לו לכוון ולדבר בדבור שוטף)תורה קכ( לכן העיקר לדבר בלשון שרגיל בו   הדביקות השם ית'

 .  ה שרגיל בהולתרגם מהשפ המיליםא מצ ץ לולא צריך להתאמ

עם לבבו ישיח ויספר לפניו ית'  ובלשון אשכנז יכול לפרש כל שיחתו ואת כל אשר  

ותשובה חרטה  והן  הן  העבר  מהיום    על  ית'  אליו  להתקרב  לזכות  תחנונים  בקשת 

 .  וכל אחד לפי מדרגת באמת. וכיוצא בזה, כל חד לפום דרגי' נאוהלאה

זוכה לדבר  מסתב   ,גולות שבהל מעלת לשון הקדש ורוב הס ד וגעכ"פ לפי הנ"ל   בכוונה ר שאם לא 

בהמשך לדבורים  ואם יזכה תה אפילו שלא רגיל בה. אם מבין או בלשון הקדש  דברישטוב  אזי  גדולה

היום  כי    נראהולא ראיתי שנוהגים כך, כ  כך מסתבר  חמים היוצאים מהלב יאמר בלשון שרגיל בה.

   ...וכו'  חדשות. יםמיל בעיבריתכיון שמעורב  הקודשיש זלזול גדול בלשון 

 

צ"ע כוונת    ם שעה מיוחדת כנ"לי יום ביוד בזה מידלהתמי   זהר מאד להרגיל עצמוי ו

.  בועבזמן קוחדת רק להתבודדות אבל לאו דווקא  שעה המיאו    בזמן קבוע,רבנו האם שעה מיוחדת  

 .  ה הידורבשעה קבועה ז האבל שיהי ,שעההמשך אלא שהעיקר הוא  ,ונ"ל שהכוונה לשניהם

יהי' בשמחה כנ"ל לומר שבאותה שעה שבוחן    ושאר היום  שב דובוצמו  ע רוצה  ו  לבק החמץ 

אם כל  תמיד, ממילא שמחה להיות ב  ד שמצוהבתורה כלעיל אמר   כבר , ו\נב/ א בלב נשברמא הומסת

אזי   נשבר  היה בלב  לחזור לשמחה  בודדותרי ההתמיד אחההתבודדות  , אבל באמת חלק  \נג/צריך 

 
יב  מח )שבת  המאירי  כתב  בלשו  :(כן  צרכיו  אדם  ישאל  הב  ,ין ארמ לעולם אל  בפי  הלשון שגור  מצויה  שמתוך שאין  הכונה  אין  ריות 

ומ"מ   מקובלת  תפלתו  עד שתהא  מכוין  בדבריו  שאדם  מתוך  חולה  לענין  בבתפלתכל  הגאונים ו  כתבו  וכן  מיחוש  בית  בזה  אין  יותר 
 ינה עמהם ר"ל שכונתם מצויה הרבה:בתפלת הציבור שהוא בכל לשון מטעם זה שהציבור שכ

 קכ ושיחות הר"ן סימן רכט  תורה עיין לקמן מט 
ה    ...  -תנינא  קכ    תורה  עיין  נ ִפּלָ ַהּתְ ר  ִעּקָ י  ּכִ ַרךְ ְוָאַמר  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהש ּ ֵבקּות  ּדְ טוֹ ,  ִהיא  י ְוָהָיה  ּכִ ּבֹו,  ִרים  ַדּבְ ּמְ ש ֶּׁ ַלַעז,  ֹון  ְלש  ּבִ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ יֹוֵתר  ב 

ִרי ַדּבְ ּמְ ֹון, ש ֶּׁ ש  ּלָ ִלים ּבַ ּלְ ְתּפַ ּמִ ש ֶּׁ ב ָסמּוְך ְוָדבוּ ם ּבוֹ ּכְ ִדּבּוֵרי, ֲאַזי ַהּלֵ ק עַ   ק ְמֹאד ּבְ ה, ְוָיכֹול ְלַדּבֵ ִפּלָ רַ ַהּתְ ם ִיְתּבָ ֵ יֹוֵתר ְלַהש ּ בָ   ְך.ְצמֹו ּבְ נּו ָלנּו  ַאְך ּכְ ּקְ ר ּתִ
ר הַ  ר ֵסדֶּׁ ל ָאָדם ָיכֹול ְלַסּדֵ או ּכָ ּלָ ה )ֵמֲחַמת ש ֶּׁ ִפּלָ ר ַהּתְ דֹוָלה ֵסדֶּׁ ת ַהּגְ י ְכנֶּׁסֶּׁ פִ ַאְנש ֵ ּמּוָבא(, עַ ּתְ ה ְלַעְצמֹו, ּכַ בִ ּלָ ן ָאנּו ַחּיָ ֹון ַהּקֹל ּכֵ ְלש  ל ּבִ ּלֵ ש   ים ְלִהְתּפַ דֶּׁ

רּו ָלנּו. ֲאבָ  ּדְ ּסִ מֹו ש ֶּׁ ר הוּ ל  ּכְ ם יִ ָהִעּקָ ֵ ִלין ִלְפֵני ַהש ּ ּלְ ְתּפַ ּמִ ה, ש ֶּׁ ִפּלָ ר ַהּתְ זֶּּׁהּו ִעּקָ ּוטֹו, ש ֶּׁ ְפש  ּלֹות ּכִ רּוש  ַהּמִ ן ּפֵ ָבר ְוָדָבר, וְ ְתבָּ א ַרק ְלַכּוֵ ל ּדָ ַעל  ַרְך ַעל ּכָ
ִקין ּבֹו ִיתְ ְיֵדי זֶּׁה ִמְתקָ  ּבְ ַרְך:ְרִבין ּוִמְתּדַ ַדבֵּ        ּבָ ּמְ ֹון  רְוִהּנֵה ִמי ש ֶּׁ ְלש  ּלֹות, ַרק   ּבִ רּוש  ַהּמִ ַדְעּתֹו ּפֵ ֹב ּבְ ְלִמי, ֵאין ָצִריְך ַלֲחש  גֹון ְירּוש ַ ִמיד, ּכְ ש  ּתָ ַהּקֹדֶּׁ

ָאזְ  ה  ּטֶּׁ ּיַ ֶּׁ מַ ש  ִעקָּ נֹו  ְוזֶּׁה  אֹוֵמר,  הּוא  ֶּׁ ש ּ פִ ה  ּתְ ּבַ ָנתֹו  ּוָ ּכַ ָהאֲ ר  יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ְוֵאצֶּׁ ה.  ַמֲעָלה,ּלָ ּבְ דֹוִלים  ַהּגְ ים  ּיִ ל  אֶּׁ   ִמּתִ ּכָ ִזְכרֹונֹו ְצָלם  ָהֲאִר"י,  ל  ש ֶּׁ נֹות  ּוָ ַהּכַ
ם כְּ  הֶּׁ ּלָ ּלֹות ש ֶּׁ ֵפרּוש  ַהּמִ ּבְ ּלֹות, ש ֶּׁ רּוש  ַהּמִ נֹות:לוּ ִלְבָרָכה ְוכּו' ֵהם ּפֵ ּוָ ל ַהּכַ  עכ"ל.  ִלים ּכָ

 ת. פירוש המילולא נמצא שהכוונות אצלו הם  ,בו הכוונות שכתוב רצריך להסתכל בסידו לכוויןכדי  "ל כוונת רבנו שמי שנ

 שמעתי בשמו שהיה מדבר עם אחד מבני הנעורים והיה מחזק אותו מאד מאד בהתבודדות ושיחה בינו לבין   -אות רכט    -שיחות מוהר"ן  
מדבר מה שבלבו לפני השם  חד  לברכה. ואמר לו שבתחלה זה היה עקר התפלה מה שהיה כל אבלשון שמדברים בו כדרכו זכרונו    קונו

כמבאר ברמב"ם בתחלת הלכות תפלה )תפלה א ב' ד'( עין שם שמבאר שם זאת היטב, שבתחלה היה זה    ו מדברים בושהייתברך בלשון  
עין שם. אבל על כל פנים מדינא זהו עקר התפלה. על כן    נסת הגדולה וכו' ותקנו סדר התפלהנשי כעקר התפלה וכו'. אך אחר כך ראו א

וב מאד להאדם להיות רגיל להתפלל לפני השם יתברך תפלות ותחנות ת הגדולה, טכנסעכשו שמתפללין סדר התפלה שתקנו אנשי  גם  
ז כי  באמת  לעבודתו  יתברך  השם  שיזכהו  שמבין  בלשון  מלבו  עקרובקשות  א  ה  במקום  ועין  לעיל.  כנזכר  מקומות התפלה  בכמה  חר 

ול עצמו  להרגיל  צריך  האדם  כמה  באו  חזקבדברינו  דיקא  זה  ידי  שעל  זו  בהנהגה  למ   כל  עצמו  היטב  הצדיקים  שם  עין  עיין )דרגתם 

 (:בהשתפכות הנפש
 ולהלאה  -מתרצו  נא 

ס ושלום על שאינו עושה  כמו שמתרעם ומתלונן עליו יתברך ח ברגז עצבות הוא כמו מי שהוא בכעס ו   -אות מב    -שיחות מוהר"ן  עיין    נב
 :  אביו על שנתרחק ממנו וכו' ועין במקום אחר מזה יפנתחטא לפני אביו כתינוק שקובל ובוכה ללו רצונו. אבל לב נשבר הוא כבן המ

למרה שחורה. ק שבין לב נשבר  החלו  ספר לי אחד מאנשיו שפעם אחת שאל את רבנו זכרונו לברכה מהו   -אות רלא    -שיחות מוהר"ן  
בעצמה ובתוך כך אמר  עה  ויאמר: רבונו של עולם וכו'. ובאותה שלו: לב נשבר הוא כך שאפלו כשעומד בין העולם יחזיר פניו    השיב

 כה בעצמו: רבונו של עולם בהתעוררות נפלא ובנשיאת ידים בהשתוקקות נמרץ כדרכו:רבנו זכרונו לבר 
תורה כג )ל  אחד כלל. כי לב נשבר הוא בלב, אבל עצבות הוא בא מן הטחו   בות אינו עניןלב נשבר ועצ   -ת מא  או  -  שיחות מוהר"ןעיין    נג

ב פה.  ןתיקו   ',אות  דף  ו(מח  סטרא אחרא והקדוש ברוך הוא שונא אותה. אבל לב נשבר היא חביב לפני השם    עצבות שהוא מהטחול היא. 
כערככם יכולין לבוא  לו לב נשבר כל היום, אך אנשים. והיה טוב שיהיה (תורה כד תנינא )ברך יתברך, כי לב נשבר יקר מאד מאד בעיניו ית

דהינו להתבודד ולשבר לבו לפניו יתברך כמבאר במקום   ביום שיהיה לו לב נשברעה  בר לעצבות. על כן צריכין ליחד איזה שמלב נש 
. ועל זה  ( רלו חיי מוהר"ן רלה מגכ'  יט "ן ת הרושיחו ותורה י' תנינא  כד תנינאה ותור רכב תורה)( אבל שאר כל היום כולו יהיה רק בשמחה סחלקמן אחר )

אותנ יהיהזהיר  שלא  ולהתגבר  להתאמץ  פעמים.  כמה  לו  איזה  רק  נשבר  לב  שענו  יהיה ה  היום  כל  ושאר  לא.  כלל  ועצבות  ביום,  ה 
 בשמחה:
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בהתבודדו התודה  חשוב  היא  שהקב"הת  הטוב  כל  לומש  על  ב,  \נד/פיע  אומר  בודאי  שמחה  וזה 

 .  גדולה

  מאד להתקרב אליווהוא דרך ועצה טובה    ה מאד מאד א גדולה במעל והנהגה זו הו

ו  ר לו בעבודת ה' אכי על כל מה שיחסעצה כלליות שכולל הכל.    נהא ית'. כי זאת הי 

שיחתו ויבקש מאתו ית'    ל יפרש הכאם הוא רחוק לגמרי מכל וכל מעבודתו ית', על  

שה,  קדושב  חסרונותיו  בה את כללל הכל כיון שכולל  דדות כו שההתבו  פשטות הלשון משמעכנ"ל.  

ש נראה  ההתבודדור  יקעאבל  הקשמעלת  עצם  היא  הקב"ההקבוע  ר  ת  החסרון  \נו/ עם  עיקר  שזה   ,

,  ורוחני  , בכל דבר גשמי\נז/ נוק בחיק אמוגע קשור אליו וסומך רק עליו ית' כתיהאמיתי להיות בכל ר

, אע"פ שהעיקר הוא \נח/ ביותר   רו על כל חסרון אפילו הקטןי עיקר הקשר בבחי' עיני כל אילך ישבכ

   .הרוחני

נסתת לפעמים  אם  יכול ואפי'  ואינו  דבריו  כלל   מין  ית'  לפניו  לדבר  פיו    , \נט/ לפתוח 

לפע רק  לא  שזה  ה  \ס/מיםואע"פ  דהיינו  מאד  טוב  בעצמו  זה  מוכן  אעפ"כ  שהוא  הכנה 

 
ַמְעתִּ   -  קסטאות    אש"ק ח"שי  נד ָאַמרש ָ נּו ַז"ל ש ֶּׁ ש ֶּׁ   י ֵמַרּבֵ ָחד ֵיש  לֹו ַצַער ּוְמַקבֵּ ּכְ ם יִ אֶּׁ ֵ הּוא טֹוב, אֹוֵמר לֹו ַהש ּ ַרְך: זה טוב? ל אֹותֹו ְואֹוֵמר ש ֶּׁ ְתּבָ

יט ִאיז". )שם מו(.   –ב. טו אני עוד אראך מהו יר ַווְייְזן ָוואס ּגִ ועל ּדִ אס ִאיז ּגּוט ִאיְך וֶּׁ  "ָאט ּדָ
ָחד ּפֹוגֵ   -  לבאות    בשיש"ק ח" אֶּׁ ש ֶּׁ ה לִ ש  בַּ ָאַמר: "ּכְ ֹוֲאלֹו ַהּלָ לֹומֹו ְואֹוֵמר לֹו, ֹלא טֹוב  ֲחֵברֹו ְוש  ם ִיתְ   -ש ְ ֵ ַרְך: "זֶּׁה ֹלא טֹוב?! עֹוד  אֹוֵמר ַהש ּ ּבָ

ַרְחָמָנאךָּ ַאְראֶּׁ  ַרּבֹות,  ָעָליו ָרעֹות  ּוָבִאים  ַמהּו ֹלא טֹוב..."  ש ֶּׁ -  ּכְ לֹומוֹ ִליְצָלן. אּוָלם,  ֹוֲאלֹו ִלש ְ ְוש  ֲחֵברֹו  ֹו  ְועּפֹוְגש  ְמָחה: "טֹוב, בָּ   ש ִ ּבְ לֹו  -רּוךְ ֹונֶּׁה 
ם" ! ַאף ֵ ת ֵאין טֹוב -ַעל-ַהש ּ ֱאמֶּׁ ּבֶּׁ י ש ֶּׁ ַרְך: "זֶּׁ ּפִ ם ִיְתּבָ ֵ ּךָ ַמהּו טֹוב..." !  ה נִ לֹו אֹוֵמר ַהש ּ  ְקָרא טֹוב?! עֹוד ַאְראֶּׁ

 הוא  -בתרלד  נה

קב"ה שהרי  וב שיהיה רק כדי להיות בקשר עם הט  כיות צרעיין בתורה ב' מה שבארנו בעניין שהתפלה היא חרב פפיות כי גם הבקש  נו
 צריך להיות שמח בחלקו הגשמי.  

יח( אל תעש תפלתך קבע, אלא  -יש קושיא חזקה, יש במשנה )אבות ב  -ה  בענין התפיל  -מאמר קכז    -על בראשית    אור רש"זעיין  ו
רכיו, ובפרט הלא הוא מבקש צ  -ב( מה זה עבודה  ת  ענישקראו חז"ל לתפלה עבודה )ת  רחמים ותחנונים לפני המקום, והנה זה סותר למה
 -א ענין תפלה, הלא כלל גדול הוא בידינו  הו  מה  -ש להטעים הענין כך: כי באמת קשה  מה שאמרו )יבמות ה( עבודה צורך גבוה היא, וי

יעות, ישמחו להראות מנתר  מים כי בכל מה שיהיה להם יושאדם צריך לעבוד את בוראו בין בצער בין שלא בצער, ואדרבא משפט החכ 
ממנו, ותדע תר  ב"ה מרחם על האדם, ועוד הרבה הרבה יוא"כ אין מקום להתפלל על עקתא )דחקות(, ועוד הלא ודאי הק  תוקף אמונתם,

ט( הנוטע אזן  -)תהלים צד  הוא רק כוח נטוע ממנו ית', הלא שבה היקש דהמע"ה  -כי כל כוח הרחמנות של האדם על עצמו ועל זולתו  
על השגחה, ויען כי כל  התפלה היא רק עבודה, והוא כי כל עיקר עבודת השי"ת עומדת  ע וגו', אשר על כן באמת כל ענין  שמא יהל

שהוא כל רגע ורגע    -אינן אלא להזכיר את עצמו    -וע"כ ניחא שנקראת עבודה, ומה שמבקש צרכיו    -סיבה ומסובב  ק בעניני תבל הם ר 
טוב לביד והאמת מה שהוא  ית',  ב  -באמת  ו  פניו  וצריך לבטוח  יודע,  לו, ע"כ אמר דהמע"ה אינו  לו מה שטוב  יעשה  הקב"ה שהוא 

ק  כגמו -לא)תהלים  נפשי  ודוממתי  בענין עיון תפלה  ל עב( אם לא שויתי  לגמ' ב"ב קסד  )כונתו  וע"כ אז"ל  נפשי.  עלי  כגמול  לי אמו 
ד( לעולם יקדים אדם וקא שתקובל, ע"כ אמרו )סנהדרין סד  וצהינה מקובלת, כי האדם אינו רועיי"ש( כל מי שאומר תפלתו תקובל א

ולא צורך גבוה, וזהו הענין "כל    -בהרגש צערו  קש  ו ומב ל על זה האופן, כי אז מרגיש צערתפלה לצרה, כי בעת הצרה קשה לו להתפל 
 ...הקובע מקום לתפלתו" וכו'

וצ"ע מדוע    ( ון בה' הוא כגמול עלי אמושגדר הבטחער בטחון פ"ז  שהלבבות    ובת)חשון כגמול עלי אמו, וכן מובא בספרים  הל  (קלא ב)צ"ע בתהלים    נז
שגמול לאו   ( לוינשטין)אור יחזקאל  ראיתי מפרשים    ם)אמנ  ומך רק עליה.סתר  ם לכן כשכל מזונו רק מאמו הוא עוד יודווקא גמול הרי קוד

 אבל דבריהם צ"ע כנ"ל(  .הכוונה ליונק דווקא אלא
פעם אחת דבר רבנו זכרונו לברכה עמו מענין בגדים. ואמר לו שעל כל  עתי מאיש אחד מאנשיו, ששמ  -אות רלג  ן  שיחות מוהר"  עיין  נח

ו קרוע וצריך לבגד יתפלל להשם יתברך שיתן לו בגד ללבש, וכן בכל כיוצא בזה דבר גדול ודבר  דבר צריכין להתפלל. הינו אם בגד
להתפלל על העקר, דהינו על עבודת  חסר לו אף על פי שהעקר  רך על כל מה שיקטן. על הכל ירגיל עצמו להתפלל תמיד להשם יתב

  ן להתפלל:השם יתברך לזכות להתקרב אליו יתברך, אף על פי כן גם על זה צריכי
ן  ואמר: שמי שאינו מתנהג כך. אף על פי שהשם יתברך נותן לו בגדים ופרנסה והצטרכות חיותו, אבל כל חיותו הוא כמו בהמה שגם כ 

חיותו שנותן לו השם יתברך. כי מאחר שאינו ממשיך כל חיותו על ידי תפלה מהשם יתברך על    ותן לה לחמה וכו' כן הואהשם יתברך נ
  ו הוא כמו חיות בהמה ממש. כי האדם צריך להמשיך כל חיותו והצטרכותו מהשם יתברך על ידי תפלה ותחנונים דוקא:כן כל חיות

מ   כן  גם  אנכי  שמעתי  עלוכן  הקדוש  שהיה    פיו  מאד  ופחות  קטן  ועמדתי  דבר  יתברך.  להשם  זה  על  תתפלל  ואמר:  לי.  מוכרח  קצת 
השם יתברך על דבר פחות כזה. וגם כי לא היה מוכרח ביותר. ענה ואמר )בלשון תמה(:  להתפלל ל  משתומם. כי היה לי לדבר פלא בעיני

ל דברים קטנים מאיש אחד קטנה מענין בטחון אפלו ע  כך ספר מעשה  אין זה כבודך שתתפלל להשם יתברך על דבר קטן כזה?! ואחר
 ר באלף בית עין שם )תכ(:ממז'בוז'. והכלל שעל כל הדברים שבעולם צריכין להתפלל להשם יתברך וכן מבא

לנצח כל המלחמות. : העקר הוא הדבור. שעל ידי הדבור יכולין לכבש הכל ו)רבנו(  ואחר כך אמר לו...  -אות רלב  שיחות מוהר"ן    עיין  נט
ם לין להתבודד במחשבה, אבל העקר הוא הדבור. ומבאר הנמשל ממילא לענין מה שקשה על האדם לדבר לפני הש ואמר: אף על פי שיכו 

בלבו. וכל זה מחמת בושה וכבדות שלו שאין לו עזות דקדושה )תיט(, בודאי הוא שטות גדול. כי  יתברך או לפני הצדיקים האמתיים מה ש
חמת היצר, ועכשו כשהוא סמוך לדבר, ולכבש ולשבר חומות ולפתח שערים על ידי רוצה לכבש בדבורו מלחמה חזקה שהוא מל הלא הוא

מלדבר?! כי הלא המניעה הזאת נחשבת לסתימה של קורי עכביש   ה מחלישות דעתו וכיוצא, ימנע חס ושלוםהדבור, ובשביל מניעה קל 
 כנגד החומות שרוצה לשבר בדבורו: 

התבודדות שתי שעות ביום. שעה אחת שילך וישתוקק ויכין עצמו לדבר, ויערך לבו    ר לי האיש הנ"ל שרבנו צוה לו שיהיה לוגם ספ 
 ה אחת:לכך, אחר כך ידבר שע
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יכול,  ועומד  לדבר, אך שאינו  ומשתוקק  וחפץ  ית'  בעצמ  לפניו  טוב מאד. זה  ג"כ    ו 

ילו גדולה בחי' שאפבזה  ש  וידולה מאד  גהיא    ,\סב/ לכל דבר שבקדושהת  כי מעלת ההשתוקקו  [סא]

בעצמועמהמ עולם  \סד/.  \סג/ שה  של  רבונו  רק  אומר  השעה  כל  אם  להיות    ,\סה/ ואפילו  רוצה  אני 

ים שלא צריכים וכו' כיו"ב דבורים פשוט   ,ך תמיד בכל תנועההמליך אות ות רצונך ול כרצונך ולעש 

דושה קהכסופים ד  א גודל מעלת העניין להוציא את"כמבואר בתורה ל  ,דבר נפלא  אוה  מחשבה רבה

גער בו ואמר האם אינך יכול לומר רבונו של עולם מוהרנ"ת שאין לי דבורים  טען לכשאחד  ו.  בדבור 

 .\סזשיתאנח/ לו  לא מצליח לפתוח את פיו אמר טען לרבנו ש וכשאחד  .\סו/ואפילו אלף פעמים ניהציל

ניו  לפ ן  ו יצעוק ויתחנ, ועל זה בעצמבעצמו  הותפילה מז  שות לו שיחהוגם יוכל לע

לדבר.  אפי'  יכול  שאינו  עד  כ"כ  שנתרחק  ותחנונים    ית'  רחמים  ית'  מאתו  ויבקש 

 
ִהְתּבֹוְדדּות כְּ (  )רבי אברהם בן נחמן  -  חלק ג תקסא  -שיח שרפי קודש  עיין    ס ֵאיָהָיה אֹוֵמר: ָצִריְך ָהָאָדם ְלַהְרּבֹות ּבְ י ש ֶּׁ נּו ַאף ַעל ּפִ ן  ִצּוּוי ַרּבֵ

ַרְך ּוֵמִאי ם ִיְתּבָ ֵ ַעְצמֹו עֹוְזרֹו ְלַבּסֹוף ַהש ּ ּבּוִרים, ְוַעל ְיֵדי זֶּׁה ּבְ תֹורָ לֹו ּדִ ר ּבְ ְזּכָ ת ַהּמֻ ה, ְוִהְסִמיְך ָלזֶּׁה אֶּׁ ִפּלָ ת ַהּתְ הּוא ר לֹו אֶּׁ ְליֹון ש ֶּׁ ה כ' ֵמִעְנַין ֵלב ָהעֶּׁ
ִחיַנת צּור, ְוָצִריךְ  נִּ   ּבְ ִדּבּוִרים ַעד ש ֶּׁ בְ ְלַהְרּבֹות ּבְ ְליֹון ּבִ ב ָהעֶּׁ ִעים ִמּלֵ ּפָ ח ְוִנש ְ י ְלַבּסֹוף ִנְפּתַ ְליֹון ְוכּו', ּכִ ח ֵלב ָהעֶּׁ ים  ְפּתַ ּבּוִרים ַחּמִ ִחיַנת צּור ְלָבִבי, ּדִ

ן , ַעּיֵ ַגֲחֵלי ֵאש  ם. ּכְ  ש ָ
   .'ואות ה 'סוף אות א, וערב ג' אות א ובשר בחלב ד' כ'. המזון ד' ועיין לק"ה ברכת -שכר פסיעותות עולם נתיב העבודה פרק ה' בדין נתיבמהר"ל בספרו עיין  סא
ולפיכך כאשר הולך לבית הכנסת הוא נמשך אל השם     -עבודה פרק ה' בדין שכר פסיעותמהר"ל בספרו נתיבות עולם נתיב העיין    סב

דביקו לו  להיות  המתנועע אל  יתברך  כי  וידוע  יתברך.  בו  יותר  ת  המתנועע  עם  גמור  דביקות  הוא  לו  דבר  קרוב  כי ממי שהוא  כבר, 
 ור גמור, ודבר זה בארנו למעלה גם כן.הוא הולך אליו וזהו דביקות וחב ועם כל זה המתנועע אל דבר הרי אינו עמו

 ועיין בזה עוד מה שכתב בדרך החיים על אבות פ"ד משנה יח 
ת ִאיש  ַהיִּ ְוָהִענְ   -לק"ה ברכת המזון ד' כ'  עיין    סג ַ ר ְקֻדש ּ י ִעּקַ ְמֹבָאר בְּ ר ֲעבֹוָדתֹו הּוא ַרק ָהָרצֹון ְוהַ ְשְרֵאִלי ְוִעקַּ ָין ּכִ ה, ּכַ ָ ְקֻדש ּ ּסּוִפין ּדִ ִדְבֵרי ּכִ

ְמקֹומֹות   ה  ַכּמָ ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  נּו  ִלבְ ַרּבֵ ִזְכרֹונֹו  הּוא  ָאַמר  ש ֶּׁ ה' ּוְכמֹו  ת  אֶּׁ ֲעֹבד  ּלַ ש ֶּׁ מִ   ָרָכה  לְ ֵאין  ּיּוַכל  ש ֶּׁ זֶּׁה  ּבָ ֵאר  ְתּפָ ּיִ ש ֶּׁ רַ י  ִיְתּבָ ַוֲאִפּלּו  ָעְבדֹו  ְך. 
זֶּׁה   ַמְלָאְך ַוֲאִפּלוּ  ֵאר ּבָ ִריְך ְלִהְתגַּ   ָשָרף ֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתּפָ ּצָ ּסּוִפין ש ֶּׁ ר הּוא ָהָרצֹון ְוַהּכִ ַרְך ַרק ָהִעּקָ ּיּוַכל ְלָעְבדֹו ִיְתּבָ ה לֹו תָּ ש ֶּׁ ְהיֶּׁ ּיִ ר ש ֶּׁ צֹונֹות  ִמיד ְר ּבֵ

דוֹ   ֲחָזִקים  ּגְ ַלֲעבֹוַדת  ְוִכּסּוִפין  ְמֹבָאר  ִלים  )ּכַ ְוכּו'.  ַרְך  ִיְתּבָ ִסּפּוֵרי ַמעֲ ה'  סֹוף  ּבְ ְקָצת  ֹזאת  ִזְכרֹונֹו  ִשיָחה  יו  ִמּפִ ַמְענּו  ִמזֶּּׁה ש ָ ְויֹוֵתר  ם(  ן ש ָ ַעּיֵ ִשּיֹות, 
ַעְצמֹו ִמּגֹדֶּׁ  קְ ִלְבָרָכה ּבְ ה  ל ַמֲעַלת ָהָרצֹון ּדִ ָ ר ֲעבֹוַדת ה'. ְוָכל הָ ֻדש ּ הּוא ִעּקַ ה ּוִמְצוֹות ּוַמֲעִשים ט  ֲעבֹודֹות ּתֹוָרהש ֶּׁ זֶּׁה. ְוִאי  ּוְתִפּלָ לּוִלים ּבָ ם ּכְ ּלָ ֹוִבים ּכֻ

י ִאם ַעל ְיֵדי זֶּׁה, ַעל ְיֵדי ָרצֹון ְוֵחש ֶּׁ  ה ּכִ ָ ְקֻדש ּ ּבִ ָבר ש ֶּׁ ּום ּדָ ר ִלְזּכֹות ְלש  ְפש ָ ּתֹוְקקּות וְ אֶּׁ ת ָהָרצוֹ ין ְוַגְעּגּוִעים ֲחָזִקים ְוֹלא ַיְר ִכּסּופִ ק ְוִהש ְ ה אֶּׁ ּום  ּפֶּׁ ש  ן ּבְ
 ֶּׁ ַמה ש ּ ל  ּכָ ַרק  ן,  ִיְראֶּׁ ֹאפֶּׁ יֹוֵתר  ּבְ ת  רֶּׁ ּבֶּׁ ִמְתּגַ ְויַהְמִניָעה  יֹוֵתר  ּבְ ֲחָזִקים  ּוְרצֹונֹות  ְוַגְעּגּוִעים  ְוִכּסּוִפין  ק  ֵחש ֶּׁ ּבְ ַעְצמֹו  ת  ִלְגּבֹר אֶּׁ ַעד ה  ְלעֹוָלם  ְוֵכן   ֹוֵתר 

זְ  ּיִ ֶּׁ ל  ש  ה ִלְגֹמר ְלהֹוִציא ִמּכַֹח אֶּׁ ת ַהמִּ ּכֶּׁ הַהּפַֹעל אֶּׁ ָ ְקֻדש ּ ּבִ ָבר ש ֶּׁ ש ְ   ְצָוה אֹו ַהּדָ ְך ּבִ ה. ְוֵכן ַאַחר ּכָ הּוא רֹוצֶּׁ ה  ש ֶּׁ ְרצֶּׁ ּיִ ֶּׁ ה ש  ָ ְקֻדש ּ ּבִ ָאר ֲעבֹודֹות ּוְדָבִרים ש ֶּׁ
ר גַּ  ּבֵ ְך עֹוד ַלֲעשֹות. ִיְתּגַ ְרצֹונֹות ֲחזָ ַאַחר ּכָ ן ּבִ ַהְמִניעֹות ְוָהִעּכּובִ ִקים. וְ ם ּכֵ ֶּׁ ְלּבּולִ ָכל ַמה ש ּ בֵּ ים ְוַהּבִ ִרים יֹוֵתר. ִיְתּגַ ּבְ ְרצֹונֹות ים ִמְתּגַ ת ַעְצמֹו ּבִ ר אֶּׁ

יוֹ  ְוכֵ ֲחָזִקים  ְוָהֲעבֹוָדה  ְצָוה  ַהּמִ ְלאֹוָתּה  ם  ּגַ ה  ְוִיְזּכֶּׁ ַהּפַֹעל  ל  אֶּׁ ִמּכַֹח  ּיֹוִציא  ש ֶּׁ ַעד  בְּ ֵתר  ְמֹבָאר  ּכַ ְלעֹוָלם,  ִסיַהּתוֹ ן  )ּבְ ַנִים  ש ְ י  ּפִ ָנא  ִויִהי  סו( ָרה  ָמן 
ַהְמנִ  ק.  ש ֶּׁ ִביל ַהֵחש ֶּׁ ש ְ קיָעה ִהוא ַרק ּבִ ְהיֶּׁה לֹו ֵחש ֶּׁ ּיִ ֶּׁ ר ש  ּבֵ קּות  ְוִאם ִיְתּגַ ר ַהִהְתַחזְּ ִעּקַ ר ַהְמִניָעה. ִנְמָצא, ש ֶּׁ ּבֵ אי ְיש ַ ַוּדַ ִפי ַהְמִניָעה, ּבְ דֹול ּכְ ְהיֶּׁה לֹו   ּגָ ּיִ ֶּׁ ש 

ק גָּ  בֵּ דֹול כְּ ֵחש ֶּׁ אי ְיש ַ ַוּדַ קּות לְ ר ַהְמִניָעה. נִ ִפי ַהְמִניָעה, ּבְ ר ַהִהְתַחזְּ ִעּקַ ֻדש ָּ ְמָצא, ש ֶּׁ ר ַעל ַהּמֹוְנִעים ֵמַהּקְ ּבֵ ר  ִהְתּגַ ק. ְוזֶּׁהּו ִעּקַ ה הּוא ַרק ָהָרצֹון ְוַהֵחש ֶּׁ
אֵ  ַרְך ִמְתּפָ ה' ִיְתּבָ ֶּׁ ֲארּות ַמה ש ּ שְ ַהִהְתּפָ ָחד ִמּיִ ל אֶּׁ ֲארּות ֵמָהַעזּוּ ָרֵאל.  ר ִעם ּכָ ר ַהִהְתּפָ ִעּקַ נּותש ֶּׁ ר   ת ְוָהַעְקש ָ ַעל ְיֵדי זֶּׁה ִעּקַ ם. ש ֶּׁ הֶּׁ ּלָ ַלת ַהּתֹוָרה.    ש ֶּׁ ַקּבָ

ַלל ַההִ  ִהיא ּכְ ִריְך ָהָאָדם ש ֶּׁ ש ֶּׁ ּצָ ָהָרצֹון ש ֶּׁ נּות הּוא ּבְ ר ָהַעזּּות ְוָהַעְקש ָ ּנַ"ל. ְוִעּקַ ֲארּות ּכַ ֲעבוֹ ְתּפָ ה ִלְכֹנס ּבַ ָרצוֹ ַדת ה' ש ֶּׁ רֹוצֶּׁ דֹול ּבְ ן ּגָ ְהיֶּׁה ַעְקש ָ ן ְלַבל  ּיִ
ּוםַיֲעֹזב וְ  ת ָהָרצֹון ִמש ּ ה אֶּׁ ר ָהַעקְ   ֹלא ַיְרּפֶּׁ עֹוָלם. ְוזֶּׁה ִעּקַ אֵ ְמִניָעה ּבָ ַרְך ִמְתּפָ הּוא ִיְתּבָ ֶּׁ ַרְך ַמה ש ּ ֲארּותֹו ִיְתּבָ ר ִהְתּפָ ה. ְוזֶּׁה ִעּקַ ָ ְקֻדש ּ נּות ּדִ ֲעבֹוַדת ש ָ ר ּבַ
י ּבֶּׁ ִיְשָרֵאל ֲארּות הּוא  , ּכִ ר ַהִהְתּפָ ת ִעּקַ ה' יִ ֱאמֶּׁ ֶּׁ ֵאר ִעם ָהָרצֹון וְ ַרק ַמה ש ּ ַרְך ִמְתּפָ ה ש ֶּׁ ְתּבָ ָ ְקֻדש ּ ּסּוִפין ּדִ ק ְוַהּכִ ל  ַהֵחש ֶּׁ ּכָ ֶּׁ ְשָרֵאל. ַמה ש ּ ָחד ִמּיִ ל אֶּׁ ל ּכָ

ָרצֹון חָ  ִמיד ּבְ ְשָרֵאל ִלּבֹו ּבֹוֵער ּתָ ָחד ִמּיִ אֱ   ָזק ִלְזּכֹות ַלֲעבֹוַדתאֶּׁ ֲארּותֹו יִ ה' ּבֶּׁ ר ִהְתּפָ ת. ְוזֶּׁה ִעּקַ מוֹ מֶּׁ ַרְך ש ְ ַעְצָמּה ֵאינָ ,  ְתּבָ י ָהֲעבֹוָדה ּבְ ל  ּכִ ּה ְיָקָרה ּכָ
י ַהּכֹל ֵמִאתּ  ְך, ּכִ ר ָלנּו לַ ּכָ ְפש ָ ם ְוכּו'. ְוִאי אֶּׁ ּלֵ יַמִני ַוֲאש ַ תּוב, ִמי ִהְקּדִ ּכָ מֹו ש ֶּׁ ַרְך, ּכְ ָבר ש ֶּׁ ֹו ִיְתּבָ ּום ּדָ ְקֻדש ָּ ֲעשֹות ש  ּום ֲעֵברָ ּבִ ֵצל ִמש ּ י  ה ְוֹלא ְלִהּנָ ה ּכִ

מוֹ ִאם ַעל יְ  ַרְך, ּכְ ּוָעתֹו ִיְתּבָ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלבְ ֵדי ְיש  רּוְך הּוא עֹוְזרוֹ  ש ֶּׁ דֹוש  ּבָ ָמֵלא ַהּקָ ר ְוִאּלְ ּבֵ ל ָאָדם ִמְתּגַ ָכל יֹום ִיְצרֹו ש ֶּׁ ּבְ  ָהָיה  ָרָכה, 
ָידֹו. ּבְ כֵּ   נֹוֵפל  ַרק  ְוַעל  הּוא  ֲארּות  ַהִהְתּפָ ר  ִעּקַ ָהָרצֹוןן  ֶּׁ   ּבְ ש ּ ְשָרֵאלַמה  ִמּיִ ָחד  אֶּׁ ל  בְּ   ּכָ ה  וּ רֹוצֶּׁ ַרְך.  ִיְתּבָ ְלָעְבדֹו  ָחָזק  ָהָרצֹון  ָרצֹון  רּות  ּבְ ִהְתּגַ ְכִפי 

ָרצֹון ָחזָ  ַרְך ּבְ ָחד ִלְכֹסף ַלה' ִיְתּבָ ל אֶּׁ ר ּכָ ּבֵ ְתּגַ ּמִ ה ַלעֲ ש ֶּׁ מֹו ֵכן זֹוכֶּׁ ַרְך ִמְתפָּ בֹוַדת  ק, ּכְ יה' ּוְכמֹו ֵכן ה' ִיְתּבָ ֲארּות הּוא ָהַעזּ   ֵאר ִעּמֹו, ּכִ ר ַהִהְתּפָ ּות  ִעּקַ
 ֶּׁ ל ִיְשָרֵאל ַמה ש ּ נּות ש ֶּׁ ֲארּותֹו יִ ְוָהַעְקש ָ ר ִהְתּפָ זֶּּׁהּו ִעּקַ ֲעבֹוַדת ה' ש ֶּׁ דֹול ּבַ ן ּגָ ְשְרֵאִלי הּוא ַעְקש ָ ּנַ"ל. ִאיש  ַהּיִ ַרְך ּכַ  ְתּבָ

מה לומר   תפילה, לכאורה כמעט אין דבר כזה שאיןעלה כשעושה מתורה  בואר לקמן השעשועים הגדולים שנעשים למאבל לפי המ  סד
הלכות ולבקש על כל הלכה שיזכה לקיים אותה בשלימות, אבל הכוונה שלפעמים הלב כל כך שבור שהרי תמיד יכול לקחת איזה קיצור  

ואפילו שלבעל    א.הוא דבר נפל  רצונךימה רק רבונו של עולם עזור לי להיות כלדבר, ואזי אפילו אם יאמר שעה של  שגם זה אין כח
שהרי אני באמת רוצה,    ,צדיקלעשות אותי  , כל שכן  ואמונה י'(אור אמת    )ככבי  יכול לעשות מרובע  הי אפילו משולש אתקשה לעזור, הר  בחירה
 ...בעיסה מעכבור שארק ש

ֵאין ְיכֹוִלין ְלַדבֵּ )ד( ָאַמר אֲ   -אות תמ    -חיי מוהר"ן    עיין  סה ש ֶּׁ כֹולִ ִפילּו ּכְ ּיְ ֶּׁ ן טֹוב ְמֹאד. ָאַמר ש  ם ּכֵ ל עֹוָלם ּגַ ַבת ִרּבֹונֹו ש ֶּׁ ִהְתּבֹוְדדּות ַרק ּתֵ ין  ר ּבְ
ַאֵחר ִאם ֵיש  לֹו ִהְתּבֹוְדדּות: יר ּבְ  ְלַהּכִ

ָחד ִהְתאֹוֵנן ִלְפֵני מֹוַהְרַנ"ּתְ זַ   -  תרלה אות  חלק א    -שיח שרפי קודש    סו ּבּוִר אֶּׁ ֵאין לֹו ּדִ זֶּּׁה, ש ֶּׁ ַעת ִהְתּבֹוְדדּות.  ַצ"ל ּבָ ש ְ ַרְך ּבִ ר ְלָפָניו ִיְתּבָ ים ְלַדּבֵ
ַער ּבֹו מ ל עֹוָלם    ֹוַהְרַנ"ּתְ ְוָאַמרּגָ ען טֹויְזְנטלֹו: "ֲהִכי ֵאיְנָך ָיכֹול לֹוַמר: "ִרּבֹונֹו ש ֶּׁ וע ִמיְך, ָזאְגט מֶּׁ ל עֹוָלם...  ַראִטיוֶּׁ ". )ֲאָבנֶּׁי"ָה  ָמאל ִרּבֹונֹו ש ֶּׁ

ְרזֶּׁל שיחות וסיפור  ים ממוהרנ"ת סעיף א'(.ּבַ
לֹוֵמנּו ָהָיה קֹובֵ   -אות תקיא    -חיי מוהר"ן    סז י ש ְ ָחד ֵמַאְנש ֵ ר ָאז ֵאיזֶּׁה ל לְ אֶּׁ ה ְלַדּבֵ ָנה הּוא רֹוצֶּׁ ֵ ם ַהש ּ תֹו ֹקדֶּׁ ֹוֵכב ַעל ִמּטָ ש ּ ש ֶּׁ ַאַחר ֲאִכיָלתֹו ּכְ ָפָניו ש ֶּׁ

ל ִהְתּבוֹ  ּבּוִרים ש ֶּׁ רַ ּדִ ם ִיְתּבָ ֵ ש  ֵמַהש ּ יְדדּות ְלַבּקֵ ָלל. ֵהש ִ יו ּכְ ָקְרבֹו ַלֲעבֹוָדתֹו ְוכּו' ְוֵאינֹו ָיכֹול ִלְפּתַֹח ָאז ּפִ ּיְ ֶּׁ ן  ב לוֹ ְך ש  נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ִאם ּכֵ  ַרּבֵ
נּו ִזְכרֹונוֹ  ה ַרּבֵ ִניָחה. ְוָעֹשָ ִניָחה ַאַחר ּגְ ֹוְכִבין ַעְצָמן ְוגֹוְנִחין ּגְ ִניחֹות תְּ  ש  ַעְצמֹו ּגְ ה:ִלְבָרָכה ּבְ ְך ַיֲעֹשֶּׁ ּכָ ז ש ֶּׁ ְמַרּמֵ  כּופֹות ּכִ

 עתם ע"י תענית נ והכ שאינו כראוי, ולא נותנים לאדם לדבר לפני ה'מהדיבור ים קניווורידים שרי פרעה הם קנה וושט ג' שב צ"ע מדוע סיפר שזה היה אחרי אכילתו דייקא ועיין תורה ס
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לו אם עוברים ימים ולא יתייאש אפי    לפניו.   פיו שיוכל לפרש שיחתו  סחח ושיחמול עליו ויפת

 \סטלום/פעל כ  לו שלא ושנים שנדמה

וכמ שכמה  גדו ודע  צדיקים  למדרה  באו  שלא  סיפרו  מפורסמים  ע"י    ע גתםי לים  רק 

יהו הנביא וגם אל  \עב/[עא] רבה ספרים  בההנהגה ישנה ומובאת  של התבודדות, שהיא    הנהגה זו

 .  \עגבא למדרגתו ע"י התבודדות/

ר תיקון כי זה עיקדל מעלת הנהגה זו העולה למעלה למעלה.  צמו גווהמשכיל יבין מע

שלנו  ה והקשר  שרקברית  מה  הקב"ה,  ישועכמסו   עליו  עם  מבקשים  ממנו  ורק  כל  ושלימ  הים  ות 

 תמיד.לנגדי ה'  . בחי' עיני כל אליך ישברו. ושיויתי חסרון

ועי"ז   ול. כי כולם יכולים לנהוג הנהגה זו,עד גדנפש, מקטן והשוה לכל  והוא דבר  

 :  אשרי שיאחז בזה .ה תמידכרון דקדושי דביקות וזל   יבואו למעלה גדולה

 

מהתורה    גם לעשות  שומע\עה/[עד]   תפילהטוב  או  כשלומד  דהיינו  מאמר   ,  איזה 

יו ית' על כל  ש ולהתחנן לפננו לבק אמת, אזי יעשה מזה תפלה. דהיי תורה מצדיק ה

 
 ויפתח   -מתרלוויפתוח, ו  -ו"ר ובתרלד גם בדפ סח

ברים ימים  שמעתי בשמו לענין התחזקות בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו. אמר שאפלו אם עו  -אות רלד    -מוהר"ן    שיחות  עיין  סט
ושנים הרבה, ונדמה לו שלא פעל עדין בשיחתו ודבוריו כלום אף על פי כן אל יפל מזה כלל כי באמת בודאי עושים הדבורים רשם. 

פי שנדמה לנו שאין להמים כח כנגד האבן הקשה ואין נכר רשם המים באבן, אף על פי    האבן, אף על  א משל כמו מים היורדים עלוהבי
על האבן כמה וכמה זמנים רצופים הם עושים נקב בהאבן כנראה בחוש )תכא(. כמו כן, אפלו אם לבו לב האבן ואין    כן כשהמים יורדים

ו האבן על ידי שיחתו כמו )איוב יד י(: "אבנים שחקו מים"  שנים ינקב לבעל פי כן ברבות הימים וה  נכר בו רשם דבוריו ותפלתו אף
 כנזכר לעיל: 

 למדרגתם  -מתרצו  ע
(. ונועם אלימלך בהנהגות  )סגולה חמישית(. של"ה הקדוש שער האותיות אות צ' צניעות )אות ז' ח' ט'  והחרדים סוף פרק סה ופרק עג  .פרק כג  סוף  ישרהקב  בותשובה ב' ה',  שערי    עא

רבי יואל  ויואל משה לת ש"ת,  מאור ושמש הפטררא,  פ' ואיץ  זרע קדש לרבי נפתלי מרופשרבי מרדכי מטשערנוביל בתחילת הספר,  להמאירי ברכות דף כח: ליקוטי תורה    בתחילת הספר.
 תורה ק' בהערה שם.ועיין לקמן  "ה תלמיד.מכתבים, בעל החפץ חיים בביאור הלכה סימן תקעא דבמסאטמער  

יודע מחשבות ב"ה, ויבכעל כן צריך האדם להתבוד   ...  -ק כג  פר  -שר  ספר קב הי  עב ה  ד בהתבודדות בבה"כ, וירבה בכל לבו לפני 
אשר לב האדם יודע מרת נפשו מה שחטא וקלקל בימי נעוריו,    ברון לב בזכרו את חטאיו וחטאת נעוריובדמעות ויתאנח בכל לבו בש

וחק ימוהכל רשום  בתשובה שלימה  פוק למשמרת. אם שב  והחו  הכתמים  ומתלבנות  ומתטהרות  ועונש שם  שעיו,  הדין  ובמקום  פגמים. 
עין   והצלה, כאשר  ישועה  לו  לפני כסאו  תעמוד  יראה בבואו  וחשבון בעת שיקראו למשפט  בעין  לדין  עליו הש"י  יתברך  יגזור  אשר 

ם  ת פקודתו, כי יפקוד עליו ויבא משלוו בעכנשר יעוף, וה' ברחמיו יקבל נשמת  פתאום. ע"כ יעסוק האדם בתפלה, כי יום זה בא פתאום
פלות, וכאשר חנוך זכה למטטרון דול מטטרון הוא ממונה על התאל שלום. הכלל העולה שאל יהיה תפלה קלה בעיניך, שהרי השר הג

 יעמוד:  מבשר לאש בשביל צדקתו, אף אתה תמים תהיה עם ה' אלהיך וצדיק וצדק לפניךשנהפך 
ֵעת ש ֶּׁ   -  א תשכד "ח  שיש"ק  עג ר ִעם מֹוַהְרַנ"ּתְ ֵמִעְנַין ְמָעַרת ֵאִליָּ ּבְ ּבֵ נּו ְזצּוַק"ל ַהּתֹוָרה ס"ו, ּדִ נּו,  ָאַמר ַרּבֵ הּו, ָזכּור ַלּטֹוב, ְוֵהִבין מֹוַהְרַנ"ּתְ ֵמַרּבֵ

י ִאם ַעל ְיֵדי ִהְתּבֹוְדדוּ  הּו ְלַמְדֵרָגתֹו ּכִ א ֵאִלּיָ ּלֹא ּבָ  , תש ֶּׁ
ת חלוקת שותפות  ת נחלות ד' כב. והלכווהלכו  ,')עפ"י תורה עג תנינא( בעיקר מאות ו  'ה  ר"ח  נפש אות ב' ליק"ההשתפכות המוהרנ"ת שעב הובא ב עיין שיחות הר"ן קמה ועיין מכתבי   עד

 ת ה' ד'.ות תערובווהלכ .ד' ז'
ר לי שטוב לכתב לות כנדפס )בלקוטי תנינא סימן כ"ה( אמכשדבר עמי וגלה לי הדרך לעשות מהתורות תפ -אות קמה שיחות מוהר"ן  עה

וכמו שאמר שנעשין    לעשות מהתורות תפלות.עותיו הקדושים שהוא דבר נפלא ונורא מאד מאד  . ואז ראיתי והבנתי בתנולעצמו התפלות
לות. ואמר: אני חפץ מאד ם למעלה וכו'. גם פעם אחת היה מדבר עם אחד והיה מתגעגע מאד שיעשו מהתורות תפשועים גדולי מזה שע

מהתורות מוס   שיעשו  למי  יודע  איני  אך  הראה  תפלות  אחד  ופעם  זאת.  "רים  הנקרא  בסמוך  שנתחבר  אצלו  שהיה  אחד  בספר  יד  לי 
בר להשם יתברך ומתחיל כל ענין אלקי וכו'. וקרא אותי וצוה לעין בו ון תפלה שמדף מבאר שם כמה ענינים בלשהקטנה" )רפז( ובסו

שוקתו מאד לעשות כן  בלשון תפלה. ורמז לי שת  ה ענינים מדרושיו להשם יתברךז לי אז כמדבר. ראה שזה המחבר מדבר כמ בפנים, ורמ
ל ידי דברים קטנים, מחמת שהיה קשה לו ים גבוהים עכן היה דרכו לרמז על דבר  מכל התורות תפלות. כימתורותיו הקדושות לעשות  

דעתו מאליו אם    נפלאים כדי שהאדם בעצמו יביןת ועוד מכמה טעמים. על כן רמז בדרכים  לבאר דעתו בפרוש מגדל הקטרוגים והמניעו
 ם ואי אפשר לבארם: ש בזה ענינים נפלאים בהנהגתו עמי בכמה עניניירצה. וי

לם מזה שעשועים גדולים למעלה שלא עלו לפניו יתברך שעשועים גדולים כאלה מימות עופלות נעשים  ם אמר שכשעושין מהתורות תג
וי אחר אמירת התורה בראשית לעיני כל  יחה הקדושה שסח עמי  ותר מזה חזקנו בזה על ידי השכנדפס כבר בהקדמת התפלות )רפח(. 

 באר לקמן: מוהר"ן תנינא" סז( כמישראל )"לקוטי 

דוֹ   -  ח"אתפילות    ליקוטיה  הקדמת ָנתֹו ַהּקְ ּוָ ֵאר ָהִעְנָין ֵהיֵטב, ֵאיְך ָהְיָתה ּכַ ָבָרי ָאְמָנם ֹלא ּבֵ ַלל ּדְ זֶּׁה, ַאְך ִמּכְ ה ּבָ וָּ ש ָ ר ּכַ ִעּקַ ְיָתה ָנתֹו הָ ו ֵהַבְננּו, ש ֶּׁ
ּתֹור ן ּבַ ל ְלַעּיֵ ּדֵ ּתַ ש ְ ּנִ ֶּׁ יטּות, ש  ְפש ִ ֹות וְ ּבִ דֹוש  ה ֹות ַהּקְ ּלָ ּגִ ֶּׁ י זֶּׁהּו ָהעִ ָלנּו ְלָהבִ ַהּנֹוָראֹות ש  ה )ּכִ ַנת אֹוָתּה ַהּתֹוָרה ְלַמֲעֹשֶּׁ ּוָ יל ּכַ ּכִ ְדָרש  ין ּוְלַהֹשְ י ֹלא ַהּמִ ר ּכִ ּקָ

ה כַּ הּוא ָהעִ  ֲעֹשֶּׁ א ַהּמַ ּלָ ר אֶּׁ נַ ְמֹבָאר אֶּׁ ּקָ ּוָ ּכַ ר  ל ִעּקַ ּכָ ָעִמים ש ֶּׁ ּפְ ה  ּמָ ּכַ ָבר  ּכְ דוֹ ְצֵלנּו  נּו ַהּקָ ה, ָהָיה    ִלְבָרָכהש  ְוַהּנֹוָרא ִזְכרֹונוֹ ת ַרּבֵ ּלָ ּגִ ֶּׁ ָכל ַהּתֹורֹות ש  ּבְ
ה, ש ֶּׁ  ֲעֹשֶּׁ ִביל ַהּמַ ש ְ ץ ְוִנְתחַ ַהּכֹל ַרק ּבִ ל ְוִנְתַאּמֵ ּדֵ ּתַ ש ְ ֹמר וְ ּנִ ָכל ֹעז ִלש ְ ָכל ּתֹוָרה ְותֹוָרה(,ַלֲעֹשוֹ זֵּק ּבְ ָכל ַהּנֱֶּׁאַמר ּבְ נ  ת ּוְלַקּיֵם ּכְ ְרּכֵ ה ָאנּו ְוַנְחֹשב ּדַ ּמָ ּו ּכַ

ל ְוַנעְ   ים ֵמֵאּלוּ ְרחֹוקִ  ּלֵ ָכל ּתֹוָרה ְותֹוָרה, ְוִנְתּפַ ִרים ּבְ ְזּכָ ָבִרים ַהּמֻ ִרּבּוי ַהְפָצרֹות  ַהּדְ ם ּבְ ֵ יר ַלש ּ ֹות ְוַתֲחנּוִנים  ּתִ ש  ַרחֵ ּוַבּקָ ּיְ ֶּׁ נּו, ִויָקְרֵבנּו  ש  ם ָעֵלינּו ִויַזּכֵ
רֻ  ַרֲחָמיו ַהּמְ הּבְ ְזּכֶּׁ ּנִ ֶּׁ ים, ש  ּנֶּׁ   ּבִ ֶּׁ ל ַמה ש ּ ַרךְ ֱאַמר ש ָ ְלַקּיֵם ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ יֵחנּו ִלְפֵני ַהש ּ ּפְֹך ֹשִ אֹוָתּה ַהּתֹוָרה, ְוִנש ְ ָבִרים ַהּנֱֶּׁאָמִריםם ּבְ ל ַהּדְ ה    ַעל ּכָ ְזּכֶּׁ ּנִ ֶּׁ ם, ש  ש ָ

ֵלמּות: ָמם ּוְלהַ ְלַקיְּ  ש ְ ם ּבִ יַע ֲאֵליהֶּׁ  ּגִ
ה ַלֲעֹסק  זֹוכֶּׁ זֶּׁה, ַלֲעֹשֹות מֵ   ּוִמי ש ֶּׁ ִפּלֹות כַּ ּבָ ַרְך, וְ ּנַ"ל, בְּ ַהּתֹורֹות ּתְ ם ִיְתּבָ ֵ יָחתֹו ִלְפֵני ַהש ּ ִמיד ְלָפֵרש  ֹשִ אי יּוַכל ּתָ יחַ ַוּדַ ר ִעם ְלָבבֹו ָיֹשִ ל ֲאש ֶּׁ ת ּכָ  אֶּׁ

ל ּתֹוָרה וְ  דְ תֹוָרה, כִּ ַעל ְיֵדי ּכָ ּיִ ֶּׁ ה ָיכֹול ִלְהיֹות ש  ִחּלָ ּתְ ּבַ י ש ֶּׁ ַהּתֹורָ י ַאף ַעל ּפִ ה לֹו ש ֶּׁ כְ ה ַהזֹּאת ֵאיָנּה ְמַדּבֶּׁ מֶּׁ ת ֵמהֶּׁ ּלֹו,רֶּׁ ָגִמים   ֵרִחּיּות ש ֶּׁ ְסרֹונֹות ְוַהּפְ ּוֵמַהחֶּׁ



      16והר"ן  תנינא           כג. מ                          הכ  ה תור                            ליקוטי                          

שנאמ הואמה  גם  יזכה  מתי  המאמר.  באותו  שם  רחוק    ר  הוא  וכמה  זה,  לכל  לבא 

מא גו רבנו מביא לדהמאמר.  ר שם באותו  ו לבא לכל הנאממזה. ויבקש מאתו ית' שיזכה

אלא    ,ובוודאי אין הכוונה שמבקש תאריך מתי יזכה  !.וזכני  ,?קרחו  וכמה אני  ?אזכהג' לשונות מתי  

  נקט בסוף וזכני לבא לכל הנאמר והיינו מה שלא זכה לזה.    הכאב שכואב לו שעדייןשכוונתו לומר  

לפניו   מתאונןעוד  שה שאזכה, ואזכה ואחד בק  ן כסופים מתילשונות אחד לשו  , אלא שנקט בשנישם

 .שאתקרב לזה ואזכהי ראה כמה אני רחוק ורחם עלית' 

בדרך אמת ה'  יוליכו  באמת  והחפץ  בעצ  \עו/והמשכיל  דבר מתוויבין  דבר מו  איך    ך 

י  . באופן שיהיו דבריו דבר וכיצד לעשות מתורה תפלה  בהתבודדותכיצד לדבר    להתנהג בזה

יזה דבר צריך להבין  אמצ"ע  .  ית' שיקרבהו לעבודתו באמת  \עז/וטענות נכונות לרצותוחן,  

כיצד    . ואולי כוונת רבנו שממה שביאררק ע"י הבנת דבר מתוך דבר אפשר לזכות לזהמדוע  זאת ו

תפלה מתורה  אזכה  ,לעשות  מתי  רחוק  ,לבקש  אני  כמה  ומהג'   ,ולהתאונן  לזה,  שאזכה  ולבקש 

ורצוי  ףלהוסי   ,ך דבר צריך להבין דבר מתו   , דוגמאות האלה טענות אמתלאות  חן  ופי   עוד  ודברי  וס 

 כנ"ל. ש ולהתחנן ק ולב

 

 .  בוה מאד קום גלה למעו של התבודדות ה זו השיח וענין

כשעושה   תפלה בהתבודדות  ובפרט  מאד    ,עחמתורה  גדולים  שעשועים  נעשה  מזה 

לא    היא בבחי'  נתו בלימודעד כמה כוו  מראה ביותר  ,ום התורהמבקש על קישנראה כי כ  למעלה

עיקר   המעשההמדרש  ללמוד    ,אלא  רק  כוונתו  ית'וכל  רצונו  את  ית'  למלהכדי    ,בדקדוק  אותו  יך 

עולה    ,שכל תפילה שקדם לה למוד תורה)ובלק"ה חו"מ נחלות ד' כב(  '  עיין תורה בו  .בשלימות יותר 

למד שיש  ש   מהצ על התורה בע  לה היאכשהתפ   כל שכןכנראה  ו   ומתקבלת יותר,מקושטת  ו ית'  לפני

 .  ורהלהמליך אותו ית' בקיום בתועוד שמבקש   בךלגינא תבמה ברא קא בזה גם בחי' חזי

ר"ח בלק"ה  מבאר  מעתיקא  חדושי  ע"י  דייקא  ש  \עט/ עוד  ידה  תורה  התורה  שעל  כל  כיצד  מתגלה 

דהיינו תפילה    ורהמת  תולעש  אזי יכול  יקאומצוות הן קומה אחת שעי"ז התפלה היא נוכח פני ה' די

 
אֹותֹו ָהעֵ  ּלֹו ּבְ ְתִחיל לְ ש ֶּׁ ּיַ ֶּׁ ש  י ֵכן ּכְ ּפִ ר ַעל ְיֵדי אֹוָתּה הַ ת ַאף ַעל  ַרְך ְויּוַכל ְלהַ ּתֹוָרה  ַדּבֵ ם ִיְתּבָ ֵ אי ַיַעְזֵרהּו ַהש ּ ַוּדַ יָחתוֹ ּבְ ל ֹשִ ל  ְכִניס ּכָ ת ּכָ ם, ְואֶּׁ  ש ָ

נוּ ר ִעם ְלָבבֲאש ֶּׁ  ְבֵרי ַרּבֵ י ּדִ ל ּתֹוָרה ְותֹוָרה ּכִ ָלִלּיוּ  ֹו יּוַכל ְלָפֵרש  ַעל ְיֵדי ּכָ דֹול ְמֹאד ְמֹאד, ְוכָ ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֵהם ּכְ ל  ל ּתֹורָ ת ּגָ לּוָלה ִמּכָ ה ְותֹוָרה ּכְ
לָ  ּה ּוִמּכְ ּלָ ָרֵאל וּ ַהּתֹוָרה ּכֻ ל ַהדְּ ִלּיּות ִיֹשְ ָלִלּיּות ּכָ ַתְכִלית ַמְדרֵ ָבִרים ש ֶּׁ ִמּכְ ין ִאם הּוא ּבְ הּוא, ּבֵ מֹות ש ֶּׁ עֹוָלם ְוָכל ָאָדם ּכְ ין ִאם הּוא ּבָ ְליֹוָנה, ּבֵ ָגה ָהעֶּׁ

ְחתּ בְּ  יֹוָטא ַהּתַ ּדְ ין ַעד סֹוףֹוָנה, הַ ַתְכִלית  ְרּגִ ּדַ ל  ר ַלּכֹל, ֵמֵריש  ּכָ ֲאש ֶּׁ ין, כֻּ   ּכֹל ּכַ ְרּגִ ּדַ ל  ם ְיכֹוִלים ִלְמֹצא  ּכָ ל  ַעְצָמם, עִ ּלָ תֹוְך ּכָ ם, ּבְ ִחינֹוֵתיהֶּׁ ּבְ ל  ם ּכָ
נּו ַהקָּ  ַרּבֵ ל  ִלְברָ ּתֹוָרה ְותֹוָרה ש ֶּׁ ִזְכרֹונֹו  ְוַהּנֹוָרא  ְיֵדי כָּ דֹוש   ן ַעל  ּכֵ ְוַעל  ָכל ֵעת ּובְ ל ּתֹורָ ָכה  ּבְ עֹוָלם  ּבָ ל ָאָדם ש ֶּׁ ְלָפֵרש   ה ְותֹוָרה יּוַכל ּכָ ְזַמן  ָכל 

יָחתֹו ִיְהיֶּׁה ֵאיְך  הֹשִ ְהיֶּׁ ּיִ ֶּׁ  :ש 
דֹוש  )תורה לה( ְוִהּנֵה ֵמַהּתֹוָרה ַהזֹּאת ... נּו ַהּקָ ר ַרּבֵ ּבֵ ַעְצמֹו ִעם ּדִ ים ֵמאֲ ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ יו, ְלעִ ֲאָנש ִ ִהְזִהיר אֹוָתם ַלֲעֹשֹות ֵמַהּתֹורֹות ָנש ָ ה, ש ֶּׁ ִפּלָ ְנַין ּתְ

ִפלּ  ד אֹותָ ּתְ ְוִלּמֵ ְוָתפַ ֹות,  ה,  ִפּלָ ּתְ ר  ֵסדֶּׁ ם לְ ם  ְתִחילּו לְ ס ָלהֶּׁ ּיַ ֶּׁ יטּות, ש  ְפש ִ ּבִ ַהזֹּאת, ְוהֹוָרה אֹוָתם  ה ֵהםדּוְגָמא ּתֹוָרה  ּמָ ּכַ ַעְצמֹו  ל ַעל  ּכֵ ְרחֹוִקים    ִהְסּתַ
ימִ  ל זֶּׁה, ּכִ ש ְ   ּכָ א ּבִ ּלָ ל ָהעֹוָלם ֹלא ִנְבָרא אֶּׁ ב לֹוַמר ּכָ ָחד ְמֻחּיָ ל אֶּׁ ְסרֹון ָהעוֹ ִביִלי, ּוְלִהְתפַּ ּכָ ל ַעל חֶּׁ ין אֹו ְלַאַחר ָלם, ְוֵלידַ ּלֵ ַזר ּדִ ם ּגְ ע ִאם הּוא ֹקדֶּׁ

ה ן ַעּתָ ין ְוִאם ּכֵ ַזר ּדִ ה הוּ   ּגְ ּמָ ל ַעל ַעְצמֹו ּכַ ּכֵ יעַ ל זֶּׁה, ְוִיתְ א ָרחֹוק ִמכָּ ִיְסּתַ ה ְלַהּגִ ְזּכֶּׁ ּיִ ֶּׁ ַרְך ש  ם ִיְתּבָ ֵ יר ְלַהש ּ ל ְוַיְעּתִ ּלֵ ֲאלוּ   ּפַ י  ְלָכל זֶּׁה ְוש ָ  אֹותֹו ָאז, ּכִ
ל ַעל זֶּׁה ְלפִ   זֶּׁה ָצִריךְ ֵאין   ּלֵ יו ְלִהְתּפַ י ָאנּו ְרחֹוִקים ַעְכש ָ ּכִ יו  יב לָ ָלנּו ַעְכש ָ יו ֵהש ִ ם, ֲהֹלא יִ י ַמְדֵרָגֵתנּו ַעְכש ָ ְמעּו ָאזְ הֶּׁ ר  ש ְ ם ְמַדּבֵ יכֶּׁ ּפִ ֶּׁ ם ַמה ש ּ ֵניכֶּׁ

ֲהֹלא   י  ּכִ ַהזֹּאת,  ַהּתֹוָרה  כָּ ּבְ ש ֶּׁ אן,  ּכָ לֹוַמרְמֹבָאר  ב  ְמֻחּיָ ָאָדם  ָהעוֹ   ל  ל  אֶּׁ ּכָ ל  ּכָ ַעל  ל  ֻמּטָ ַהחֹוב  ן  ּכֵ ְוִאם  ִביִלי,  ש ְ ּבִ א  ּלָ אֶּׁ ִנְבָרא  ֹלא  ָחד ָלם  ְואֶּׁ ָחד 
ְכַרח ְוֵאינֹו ָיכוֹ  הֶּׁ דֹוש  ִזְכרֹונוֹ ְצמֹו ִמזֶּּׁה וְ ל ִלְפֹטר עַ ּבְ יו ַהּקָ ַמע ִמּפִ ה ִנש ְ ָבִרים ָהֵאּלֶּׁ ּדְ ַעְצמכּו' ּכַ  ֹו: ִלְבָרָכה ּבְ

ת מֹוְסִרין לֹו ַמלְ  ת שבין הצדיקים(מחלוקהבעניין ) –'  אות ה 'המנחה הלכה ועיין לק"ה  עו ֱאמֶּׁ ָחֵפץ ּבָ י הֶּׁ ה ֵליַדע הָ ּכִ ת ְוִיְזּכֶּׁ ל ֱאמֶּׁ תָאְך ש ֶּׁ  .ֱאמֶּׁ
 בע שנקט לעיל.מתוך השנקט כאן ג' לשונות  עז
 תפילה  -מתרצו  עח

עֹוָלם ַלֲעשֹות ֵמַהּתֹורוֹ   -ה' אות ו'  ר"ח  ק"ה  ל  עט ְך ּבָ רֶּׁ יְך זֶּׁה ַהּדֶּׁ רֹוִצין ְלַהְמש ִ ש ֶּׁ י ּכְ ִפּלֹות, ְצִריִכין ָלזֶּׁה ְלַהמְ ּכִ בֹוִהים  ת ּתְ י אֹוָרְיָתא ּגְ יְך ִחּדּוש ֵ ש ִ
ִחיַנת ִכין ִמּבְ ְמש ָ ַעתִּ   ְמֹאד ַהּנִ ל ַהמִּ אֹוָרְיָתא ּדְ ל ַהּתֹוָרה ֵאיְך ּכָ ִתיבֹות ש ֶּׁ ָרִכים ְוַהּנְ ל ַהּדְ ין ּכָ ּלִ ין ֵאּלּו ִנְתּגַ ַעל ְיֵדי ִחּדּוש ִ ּדֹות צְ יָקא ְסִתיָמָאה, ש ֶּׁ ֹות ְוַהּמִ

ּוִרים ְונֱֶּׁאחָ  ה ְלרַ ְקש  רֹוצֶּׁ ש ֶּׁ ה ּכְ ְמחֶּׁ מֹו ָהרֹוֵפא ַהּמֻ זֶּׁה. ּכְ זֶּׁה ְוזֶּׁה ּבָ אֹות ֵאיזֶּׁה חוֹ ִזים זֶּׁה ּבָ י  ּפְ ר ֵליַדע ַמהּות ַהחֹוַלַאת ּוְרפּוָאתֹו, ּכִ ְפש ָ ָאָדם ִאי אֶּׁ ּבְ ַלַאת ש ֶּׁ
ַהְינּו   ּדְ ּתּוַח,  ַהּנִ ָחְכמֹות  ּבְ ִקי  ּבָ ש ֶּׁ ּכְ ָהָאדָ ִאם  קֹוַמת  ָרֵטי  ּפְ ל  ּכָ ַדע  ּיֵ ֶּׁ ש ֶּׁ ש  ֵלמּות,  ש ְ ּבִ ְוכּו'  ְועֹוְרָקיו  ְוִגיָדיו  ֵאיָבָריו  ל  ּכָ ּוְתכּוַנת  ֵאים  ֵהיֵטב  ַדע  ל  ּיֵ ּכָ ְך 

ם ְוחִ  ֵריהֶּׁ ְוִקש ְ ם  ְרֵקיהֶּׁ ּפִ ּוְתכּוַנת  זֶּׁה.  ל  זֶּׁה ֵאצֶּׁ ִרים  ּוְמֻסּדָ ְוַהִחיצֹוִנים ֲערּוִכים  ִניִמים  םָהֵאיָבִרים ַהּפְ צֶּׁ ְועֶּׁ ל ֵאיָבר  ּכָ ם ֵאיְך  ר    ּבּוֵריהֶּׁ ּוְמֻחּבָ ר  ָ ְוכּו' ְמֻקש ּ
זֶּׁה ַעל ְיֵדי זֶּׁה ְוזֶּׁה ּבָ ר זֶּׁה ּבָ יִדי  ּוְמֻסּדָ ֵרי ַהּגִ לוּ ִקש ְ ָרָקיו ְוכּו', ַהּכְ ְרֲחֵקי ּפְ כּוַנת ַהּגּוף ּומֶּׁ ל ּתְ ָאר ּכָ ם ּוש ְ הֶּׁ ִמים ָרִצים ּבָ ים לִ ם ְוָהעֹוְרִקים ְוכּו'. ְוֵאיְך ַהּדָ

ּתּוַח. ְוָאז דַּ  ָחְכַמת ַהּנִ ֵנס ְלָהִביּבְ ָכל זֶּׁה ֵהיֵטב ָאז ָיכֹול ִלּכָ ִקי ּבְ ָהרֹוֵפא ּבָ ש ֶּׁ ים   ן ַמהּות ַהחֹוַלַאתְיָקא ּכְ ּיִ יֵקי ַהּדֹור ָהֲאִמּתִ מֹו ֵכן ַצּדִ ְרפּוָאתֹו, ּכְ ְוַלֲעֹסק ּבִ
פְ  ֹות ִיְשָרֵאל ִאי אֶּׁ ְרפּוַאת ֳחִלי ַנְפש  ְרפּוָאָתם כִּ ָהעֹוְסִקים ּבִ ם ַלֲעֹסק ּבִ ר ָלהֶּׁ ּיֹוְדעִ ש ָ . ְוזֶּׁה ַעל ְיֵדי ש ֶּׁ ש  ּיֹוְדִעין ַמהּות ֳחִלי ַהּנֶּׁפֶּׁ ֶּׁ ש  כוּ י ִאם ּכְ ִחיַנת ּתְ ַנת  ין ּבְ

ם לֶּׁ צֶּׁ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ְליֹון ש ֶּׁ ָהעֶּׁ ָהָאָדם  ָאָדם  קֹוַמת  ְקֵראת  ּנִ ֶּׁ ַהּתֹוָרה ש  קֹוַמת  כּוַנת  ּתְ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ַהּתֹוָרהֱאֹלִקים, ש ֶּׁ תּוב, "ֹזאת  ּכָ מֹו ש ֶּׁ ּכְ י   ,  ּכִ ָאָדם". 
לּוָלה   י ִהיא ּכְ ִחיַנת קֹוַמת ָאָדם, ּכִ דּוַע. ּוְכמֹו  ֵמְרַמ"ח ֵאָבִרים וּ ַהּתֹוָרה ִהיא ּבְ ּיָ ה ּכַ ֲעשֶּׁ ָס"ה ֹלא ּתַ ִחיַנת ְרַמ"ח ִמְצֹות ֲעֵשה ּוש ְ ֵהם ּבְ יִדים, ש ֶּׁ ָס"ה ּגִ ש ְ

ָהְרַמ"ח ֵאיָבִרים ְוַהש ְּ  ָאָדם ֲערּוכִ ש ֶּׁ ּבָ יִדים ש ֶּׁ ל זֶּׁה ְוכּו' ְוָצִריךְ ָס"ה ּגִ זֶּׁה ְוזֶּׁה ֵאצֶּׁ ִרים זֶּׁה ּבָ ּוִרים ּוְמֻסּדָ ם  ָהרֹוֵפא ִלְהיֹות    ים ּוְקש  ִסְדָרם ְוִחּבּוֵריהֶּׁ ִקי ּבְ ּבָ
ְוַהחִ  ר  ש ֶּׁ ַהּקֶּׁ ר  ֵסדֶּׁ ַהּתֹוָרה  קֹוַמת  ְבִחיַנת  ּבִ ֵליַדע  ְצִריִכין  ֵכן  מֹו  ּכְ ּנַ"ל,  ּכַ ֲעשֵ ֵהיֵטב  ִמְצֹות  ְרַמ"ח  ל  ּכָ ל  ש ֶּׁ ּדֹות ּבּור  ַהּמִ ְוָכל  ה  ֲעשֶּׁ ּתַ ֹלא  ָס"ה  ּוש ְ ה 

לּולִ  ָנן ַהּכְ ַרּבָ ם ֵליַדע הֵ ּוִמְצֹות ּדְ הֶּׁ תים ּבָ זֶּׁה. ְוָאז ְיכֹוִלים ֵליַדע ְסֻגּלַ זֶּׁה ְוזֶּׁה ּבָ ִרים זֶּׁה ּבְ ָ ִרים ּוְמֻקש ּ ִרים ּוְמֻחּבָ ל ִמְצָוה  כָּ   יֵטב ֵאיְך ֵהם ֲערּוִכים ּוְמֻסּדָ
ה ּוִמדָּ  אֹות ֳחִלי ּוִמְצָוה ּוִמּדָ יֹוֵתר ְוֵאיְך ְלַרּפְ ת ּבְ לֶּׁ :ה ְלֵאיזֶּׁה ְרפּוָאה ִהיא ְמֻסּגֶּׁ ש   ַהּנֶּׁפֶּׁ
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שתפלה שמבקש    \פ/שם אות כב  דועג מדות של רחמים.  עושה ישהתורה נדרשת בהן  מדות    ג'הימ

היא על   כשהתפלהדהיינו  אבל כשעושה מתורה תפלה  מיעוט הירח  קטנות בחי'  ות היא בחי'  גשמי

התורה בחי  קיום  בעצמה  והיא  הירח  מילוי  בחי'  חלוקת עי"שתורה.    'היא  בלק"ה  מבאר  עוד   .

שעושה מהתורה תפילה חוזר   י התורה וע"יצרופריב  ן תורה מחעבירה את די  ות ד' ז' שכלהשותפ 

הצרופי את  לק"הומתקן  ועיין  אבל    ם.  לקיימן  שקשה  עצות  הרבה  שיש  ד'  ה'  לרצות  תערובות 

שמעלה עליו הכתוב כאילו  בברכות ו.  )כחז"ל  אחד ובזה כבר מקיימן קצת  ולהתפלל על זה יכול כל  

 : משיים מגם לקלה יזכה התפ"י עו( ין להאדםו ד"ה כי אסוף תורה ס , עיין בזה עשאה

 
 תנינא עד כאן ביאור חברותא לתורה כה 

 

* 
 קונו   הדבור בינו לביןועוד שיחות בעניין ההתבודדות  

עיין ספר השתפכות הנפש שם נקבצו כל השיחות בעניין ההתבודדות וכאן אני מעתיק רק שיחות 

 משיח שרפי קודש שנדפס מאוחר יותר 

ְבָרָכה  -  עראות  חלק א    -פי קודש  שר  שיח ְכרֹונֹו לִּ ְמעֹון זִּ י שִּ בִּ יש  (  )המשמש של רבנו  ר  ָתן,  ָהָיה אִּ ָשא ּומ  ק ְבמ  עֹוסֵּ

ְתבֹוְדדּות ְרָבה ְמֹאד ְבהִּ ְך. ְוג ם הּוא הִּ ְתָבר  ֲעבֹוָדתֹו יִּ ֲעֹסק ב  ְרָבה ְמֹאד ְבתֹוְך ֶזה ל  ן הִּ י כֵּ ל פִּ ף ע  ין ְוֹשִּיחָ   ְוא  ינֹו ְלבֵּ ה בֵּ

ְפעָ קֹונֹו ע   ָשֶדה, לִּ ים ב  ל ְפנֵּי ה  ְפָעמִּ יֹום ְולִּ ים ב  ְיָלה. ּופ  מִּ ְנָיה( ל  ְכס  י" )א  יֶזה "ְקֶרעְטְשמִּ יָרתֹו ְבאֵּ ע דִּ ב ְוָקב  ְתי ּׁשֵּ ת נִּ ח  ם א  ע 

ת לְ  ְך ְבָכל עֵּ ילֵּ ל לֵּ ְהֶיה לֹו ְבָנקֵּ י ֶשיִּ יר, ְכדֵּ ד ּוֶשָהְיָתה ְסמּוָכה ָלעִּ ְתבֹודֵּ ר ְלהִּ י ע  ש ָשם ֹשִּיָחתֹו,  ה  ְוג ם ְבבֹואֹו ְלֶאֶרץ ְלָפרֵּ

ֹשְרָ  לוֹ יִּ ר  ָבח  ל  ְרָבה   אֵּ הִּ ְוָשם  ָכְך,  ָכל  ים  ְמצּויִּ ָאָדם  ְבנֵּי  ין  ֶשאֵּ ְבָמקֹום  ָשֶדה  ל  ָּסמּוְך  יר ה  ָהעִּ ה  ְקצֵּ בִּ ָמקֹום  יֶזה  ָשם אֵּ

ְך ּו ְתָבר  ֲעבֹוָדתֹו יִּ ֲעֹסק ב  ְת ל  ָלה ְוהִּ ְתפִּ ְפָרט בִּ יְ בִּ ְכרוֹ בֹוְדדּות יֹוָמם ָול  זִּ יָרתֹו  ת ְפטִּ ד עֵּ ְבָרָכה.ָלה ע  ככבי אור אנשי  )  נֹו לִּ

 י"ז(.מוהר"ן 

קודש   שרפי  א    -שיח  ְתבֹוְדדּות    -  תרעז אות  חלק  הִּ יֹום  ים  ְרָבעִּ א  ְלָך  ְהֶיה  יִּ ם  אִּ נ "ש  א  מֵּ ְלֶאָחד  ר  ָאמ  "ְת  ְרנ  מֹוה 

יפּו ְרצִּ ְהֶיה ְלךָ בִּ אי יִּ נּוי ְלטֹוָבה. )ֲאבָ ת ְבו ד  ְרֶזל שם סמ"ג(.[  שִּ  ֶני"ָה ב 

 
י ּתוֹ ְוַעיֵּ   יִכין ִחּדּוש ֵ ְמש ִ ּמַ ש ֶּׁ ְיָקא ּכְ ר ָהא"ב ְוָתִבין ְמַעט ִמזֶּּׁה. ְוָאז ּדַ ה ְלֵספֶּׁ ִנּיָ ָמה ש ְ ַהְקּדָ ז ִמזֶּּׁה ּבַ מֶּׁ ּיֹוְדִעין ַעל ָיָדם  רָ ן רֶּׁ ֶּׁ ֵאּלּו ש  כּוַנת קֹוַמת  ה ּכָ ִחיַנת ּתְ ּבְ

יךְ  ְלַהְמש ִ ְיכֹוִלין  ָאז  ּנַ"ל,  ּכַ ַלעֲ   ַהּתֹוָרה  ְך  רֶּׁ ַהּדֶּׁ נּו  זֶּׁה  ִלּבֵ ת  ִלְפּתַֹח אֶּׁ ה  ִנְזּכֶּׁ ֵאיְך  ה  ִפּלָ ּתְ ר  ֵסדֶּׁ ין  ְמַגּלִ ְיָקא  ּדַ זֶּׁה  ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ִפּלֹות,  ּתְ ֵמַהּתֹורֹות  שֹות 
נֵ ְוִלש ְ  ּפְ ִים ֹנַכח  ּמַ ּכַ נּו  ְזֵרנּו וִ ּפְֹך ִלּבֵ עֶּׁ ּבְ ֲעֹמד  ּיַ ֶּׁ ַרְך ש  ת ּבֹוְרֵאנּו ִיְתּבָ יֵבנּו ֵאָליו ּבֶּׁ י ד' ּוְלַרּצֹות אֶּׁ ִחיַנת יש ִ ת ִמּבְ כֶּׁ ה ִנְמש ֶּׁ ִפּלָ ֵלמּות ַהּתְ ר ש ְ י ִעּקַ ּכִ ת.  ֱאמֶּׁ

ְשֵרה ֹלש  עֶּׁ ה  ש ְ ִפּלָ ר ַהּתְ י ִעּקַ ל ַרֲחִמים, ּכִ ְשֵרה ִמּדֹות ש ֶּׁ הּוא ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים ְוַעל כֵּ   ִמּדֹות ש ֶּׁ ֹלש  עֶּׁ ִחיַנת ש ְ ְך ִמּבְ ֵלמּוָתּה ִנְמש ָ ר ש ְ ל ַרֲחִמים. ן ִעּקַ
לֹ  כִ ּוש ְ ַעל ָיָדם ִנְמש ָ ן, ש ֶּׁ הֶּׁ ת ּבָ ש ֶּׁ ַהּתֹוָרה ִנְדרֶּׁ ְשֵרה ִמּדֹות ש ֶּׁ ֹלש  עֶּׁ ִחיַנת ש ְ ל ַרֲחִמים ֵהם ּבְ ְשֵרה ִמּדֹות ש ֶּׁ ּדֹוְר ין  ש  עֶּׁ י אֹוָרְיָתא ש ֶּׁ ל ִחּדּוש ֵ ת  ּכָ ין אֶּׁ ש ִ

קֹום ְלָמקֹום ּוֵמִעְנָין   ִרין אֹוָתּה ִמּמָ ְכָלל  ַהּתֹוָרה ּוְמַחּבְ ֵהם ְלִעְנָין ּבִ ל ַרֲחִמים, ש ֶּׁ ְשֵרה ִמּדֹות ש ֶּׁ ֹלש  עֶּׁ ְ ָוה ְוכּו'. ְוֵאּלּו ַהש ּ ר ּוְגֵזָרה ש ָ ּוִבְפָרט ּוְבַקל ָוֹחמֶּׁ
ֹלש  עֶּׁ  ִחיַנת ש ְ ש ֶּׁ ּבְ ַהּתֹוָרה ִנְדרֶּׁ ֹלש  עֶּׁ ְשֵרה ִמּדֹות ש ֶּׁ ִחיַנת ש ְ יק, ִמּבְ ִחיַנת ַעּתִ ִכין ִמּבְ ם ִנְמש ָ ּלָ ן, ּכֻ הֶּׁ ּקּוֵני דִּ ת ּבָ יק ְשֵרה ּתִ ּקּוֵני ַעּתִ ִחיַנת ּתִ ֵהם ּבְ יְקָנא, ש ֶּׁ

דּוַע.  ּיָ  ּכַ
דֹוש    -לק"ה ר"ח ה' כב    פ זַֹּהר ַהּקָ ִאיָתא ּבַ ֶּׁ ִחיַנת ַמה ש ּ ִחיַנת ְנֵקבָ ְוזֶּׁה ּבְ ֻסּכֹות הּוא ּבְ ּבְ ָחד  ש ֶּׁ ִאיש  אֶּׁ ים ּבְ ַבע ָנש ִ ֱחִזיקּו ש ֶּׁ ִחיַנת ְוהֶּׁ ר, ּבְ בֶּׁ סֹוֵבב ּגָ ה ּתְ

י ָאז ע ִחיַנת ְנֵקבָ ְוכּו', ּכִ ִפּלֹות. ְוָאז ִהיא ּבְ ְך ַלֲעשֹות ֵמַהּתֹורֹות ּתְ רֶּׁ יְך ַהּדֶּׁ עֹוְסִקין ְלַהְמש ִ ה ַעל ְיֵדי ש ֶּׁ ִפּלָ ה ִיְראַ ה תְּ ֹוָלה ַהּתְ ָ ָהִאש ּ ר, ש ֶּׁ בֶּׁ ת ד'  סֹוֵבב ּגָ
ל ִאיש   ְרּכֹו ש ֶּׁ ו ּדַ ַעְכש ָ ֶּׁ י ַמה ש ּ ת ַאַחר ַהּתֹוָרה, ּכִ פֶּׁ ה רֹודֶּׁ ִפּלָ ִחיַנת ּתְ ֵרַח.  ּבְ ִחיַנת ִמעּוט ַהּיָ ִהוא ּבְ ַמֲעָלה, ש ֶּׁ ה זֶּׁהּו ֵמֲחַמת ַקְטנּוָתּה ּבְ ָ  ַלֲחֹזר ַאַחר ִאש ּ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינוּ  ין  ) ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ּוְכמֹו ש ֶּׁ ַעל ֲאֵבָדה ְמַחזֵּר ַאַחר ֲאֵבָדתֹו, וְ בִקּדּוש ִ ְבָדה לֹו ֲאֵבָדה ְוכּו' ּבַ ּנֶּׁאֶּׁ ֶּׁ ל ְלִמי ש  ה (, ָמש ָ ִפּלָ ו ַהּתְ י ַעְכש ָ כּו' ּכִ
ה ִלְר  ְתחֹון ּפֶּׁ ה ּפִ ִפּלָ ִפּלֹות ֵהם ָצְרֵכי ַהּגּוף. ְוָאז ֵאין ְלַהּתְ ַקְטנּות ְוֹרב ַהּתְ ִהיא ְלָצְרֵכי ַהּגּוף ֵאין ָלּה  ּדֹף ַאַחר ַהּתֹוָרה ְוִלְתּבַֹע אוֹ ּבְ ה ש ֶּׁ ִפּלָ י ַהּתְ ָתּה, ּכִ

י ִאם ַעל ְיֵדי ַהתּ  ֵלמּות ּכִ אּוַכל ְלִהתְ ש ְ ֵדי ש ֶּׁ ְלֹמד ּתֹוָרה ּכְ ת לֹוַמר אֶּׁ ְך ַהּטֹוב ְוָהֱאמֶּׁ רֶּׁ אי ֵאין זֶּׁה ּדֶּׁ ַוּדַ ן ּבְ "ל. ְוַעל ּכֵ ּנַ ל ַעל ָצְרֵכי ַהּגּוף,  פַּ ֹוָרה ְוכּו' ּכַ ּלֵ
י זֶּׁה   ָנתֹו ַעל ָצְרֵכי הַ ּכִ ּוָ ר ּכַ י ִעּקַ ּה, ּכִ ָה ַקְרּדֹם ַלְחּפֹר ּבָ ֲעשֶּׁ ִחיַנת ַאל ּתַ ֵדי הּוא ּבְ ן הּוא לֹוֵמד ּכְ ֹאל ַעל ְצָרָכיו, ַעל ּכֵ ּיֵש  ִלש ְ ְתּבַ ּמִ ּגּוף ַרק ֵמֲחַמת ש ֶּׁ

אי מְ  ַוּדַ ַאל ְצָרָכיו. ְוזֶּׁה ּבְ ש ְ ּיִ ֶּׁ ה בִּ ש  ן ֵאין ָנאֶּׁ עֹושִ ֻגּנֶּׁה ְמֹאד, ַעל ּכֵ ה ש ֶּׁ ִפּלָ ּנַ"ל, ֲאָבל ַהּתְ ת ַהּתֹוָרה ּכַ ש  אֶּׁ ַבּקֵ ה ּתְ ִפּלָ ַהּתְ זֹו ש ֶּׁ ה ּכָ ִהוא ְתִפּלָ ין ִמּתֹורֹות, ש ֶּׁ
ְוכוּ  ֵרַח  ַהּיָ ִמּלּוי  ְבִחיַנת  ּבִ דֹול  ּגָ ֵלמּות  ש ְ ּבִ ִנְבֵנית  ה  ִפּלָ ַהּתְ ָאז  ַהּתֹוָרה,  ת  אֶּׁ ֵאיָנהּ ְלַקּיֵם  אי  ַוּדַ ּבְ ְוָאז  ּיֶּׁ   '  ַאַחר ִמְתּבַ ִלְרּדֹף  ה  ָ ִאש ּ ִחיַנת  ּבְ ה  ִפּלָ ַהּתְ ת  ש ֶּׁ

ְבִחינַ  הּוא ַהּתֹוָרה, ּבִ ְעָלּה, ש ֶּׁ אי ּתּוַכל ִלְרּדֹף ַאַחר  ּבַ ַוּדַ ֹזאת ּבְ ֵלָמה ּכָ ה ש ְ ִפּלָ י ּתְ ֱחִזיקּו ְוכּו', ּכִ ִחיַנת ְוהֶּׁ ר, ּבְ בֶּׁ סֹוֵבב ּגָ ש   ַהתּ ת ְנֵקָבה ּתְ אֹוָתּה ֹוָרה ּוְלַבּקֵ
י כָּ ְלֹמד ַועֲ  ִפּלֹות ִמּתֹורֹות ֵאּלּו, ּכִ אּוַכל ַלֲעשֹות ּתְ ֵדי ש ֶּׁ ִביִלי ּכְ ש ְ ּתֹוָרה ּבִ ִחיַנת  ֹסק ּבַ ים" ּבְ ַבע ָנש ִ ֱחִזיקּו ש ֶּׁ ָנִתי ַלֲעשֹות ְרצֹון ּבֹוְרִאי. ְוזֶּׁהּו, "ְוהֶּׁ ּוָ ל ּכַ

ִחי ִהוא ִיְרַאת ד', ּבְ ה, ש ֶּׁ ִפּלָ ּיֹוםּתְ ַבע ּבַ יָך וְ   ַנת ש ֶּׁ ְלּתִ הוּ ִהּלַ ְמָחה, ש ֶּׁ ם ְוַהּשִ חֶּׁ י ַהּלֶּׁ ", ּכִ ש  ְך  כּו'. ְוזֶּׁהּו "ַלְחֵמנּו ֹנאַכל ְוִשְמָלֵתנּו ִנְלּבַ ְמש ָ ְרָנָסה ַהּנִ א ַהּפַ
כִּ  ֵמַהּתֹוָרה,  ְך  ִנְמש ָ ְרָנָסה  ַהּפַ ר  ִעּקַ ַהּגּוף  ָצְרֵכי  ל  ש ֶּׁ ּוטֹות  ש  ּפְ ִפּלֹות  ּתְ ְיֵדי  ֹזאתַעל  ּכָ ה  ִפּלָ ּתְ ּום    י  ש  ָלּה  ת ֵאין  לֶּׁ ַקּבֶּׁ ּמְ ֶּׁ ש ּ ַמה  ִאם  י  ּכִ יַע  ּפִ ְלַהש ְ ּכַֹח 

עֹות ּפָ ל ַהַהש ְ ם ּכָ ָ ש ּ ּמִ ַעְצָמּה תּ   ֵמַהּתֹוָרה ש ֶּׁ ה ִהיא ּבְ ִפּלָ ת ַהּתֹוָרה ֹזאת ַהּתְ ָנָתּה ְלַקּיֵם אֶּׁ ּוָ ל ּכַ ּכָ עֹוִשין ִמּתֹוָרה ש ֶּׁ ה ש ֶּׁ ִפּלָ ל וֹ ְוכּו', ֲאָבל ּתְ ְצָלּה ּכָ   ָרה ְואֶּׁ
עֹות מֵ  ּפָ עֹות. ְוזֶּׁהּו 'ַלחְ ַהַהש ְ ּפָ ל ַהַהש ְ ם ּכָ ָ ש ּ ּמִ ת ַהּתֹוָרה ש ֶּׁ ל ִעְסָקּה ְלַקּיֵם אֶּׁ ּכָ ה ַעל ְיֵדי  ַאַחר ש ֶּׁ ַאּתָ י ֵאין ָאנּו ְצִריִכין ש ֶּׁ ,, ּכִ ש  ֵמנּו ֹנאַכל ְוִשְמָלֵתנּו ִנְלּבַ

ְר  ַהּפַ ַפע  ָלנּו ש ֶּׁ ְֹך  ְמש  ּתִ ֲאַנְחנוּ ִלּמּוְדָך  ַנמְ   ָנָסה ַרק  ַעְצֵמנּו  בְּ ּבְ ַהּתֹוָרה  ִקּיּום  יְך  ְלַהְמש ִ ִעְסֵקנּו  ל  ּכָ ֵמַאַחר ש ֶּׁ ְוִשְמָלה  ם  חֶּׁ לֶּׁ ַפע  ֶּׁ ַהש ּ יְך  זֶּּׁה ש ִ ה, ש ֶּׁ ַמֲעשֶּׁ
הַ  ּדְ ֵתנּו",  ְרּפָ חֶּׁ ֱאֹסף  ָעֵלינּו  ְמָך  ש ִ ֵרא  ִיּקָ "ַרק  ְוזֶּׁהּו,  עֹות.  ּפָ ַהַהש ְ ל  ּכָ ם  ָ ש ּ ּמִ ש ֶּׁ ר,  ַהתְּ ָהִעּקָ ַלֲעלֹות  ֵמֲחָרפוֹ ְינּו  ה  ָגלּוָתא  ִפּלָ ּדְ ילּוָתא  ִמזִּ ּוִבְזיֹונֹות,  ת 

ָבִרים   ת ְוכּו' ֵאּלּו ּדְ ֻרם זֻּלֻ ִחיַנת ּכְ ֱאַמר, "ַרּבֹות בָּ ִמּבְ זֹאת נֶּׁ ה ּכָ ִפּלָ ְעָלּה ְוכּו'. ְוַעל ּתְ ת ּבַ רֶּׁ ת ַחִיל ֲעטֶּׁ ִחיַנת ֵאש ֶּׁ ֹזאת ִהיא ּבְ ה ּכָ ת ָעשּו נוֹ ְוכּו'. ּוְתִפּלָ
ְעָלּה, ּתְ ָעִלית ַעל כֻּ ָחִיל ְואַ  ּה ֵלב ּבַ ַטח ּבָ ִחיַנת ּבָ ָנה", ּבְ  ּלָ
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ה    ()מוהרנ"ת  -  שצגאות  חלק א    -שרפי קודש  ח  שי ר: מ  ת  ָאמ  ֲחמ  ְקָנתֹו, הּוא מֵּ ת זִּ ְך ָעז ר לֹו ָכל ָכְך ְלעֵּ ְתָבר  ם יִּ ּׁשֵּ ֶּׁשה 

ש ֹש  ְתבֹוְדדּות ּוְלָפרֵּ ְצמֹו ְלהִּ ח ע  ין קוֹ ֶשָלק  ינֹו ְלבֵּ ינֹו יָ ִּיָחתֹו בֵּ ר, ֶשאֵּ ֲעשֹוֹת שּום ָדָבר, בִּ נֹו ְוָאמ  ֹקֶדם  כֹול ל  ש מִּ י ֶשְיָפרֵּ ְלתִּ

ּׁשֵּ ֹשִּיָחתֹו לִּ  ְך. )ָשם אֹות כ"ב(. ְפנֵּי ה  ְתָבר   ם יִּ

ר  -  חלק א תשכד  -שיח שרפי קודש   בֵּ תֹוָרה ס"ו, דִּ "ל ה  נּו ְזצּוק  בֵּ ר ר  ת ֶשָאמ  נְ   ְבעֵּ עִּ "ְת מֵּ ְרנ  ם מֹוה  ָיהּו, עִּ לִּ ת אֵּ י ן ְמָער 

רְ כּור ל  זָ  ין מֹוה  בִּ נּו, ֶשלֹ טֹוב, ְוהֵּ בֵּ ר  "ְת מֵּ ָגתנ  ְדרֵּ ָיהּו ְלמ  לִּ "ְת  א ָבא אֵּ ְרנ  ֶזה מֹוה  ר מִּ ְתעֹורֵּ ְתבֹוְדדּות, ְונִּ י הִּ ל ְידֵּ ם ע  י אִּ ֹו כִּ

נָ  ת  ֶעְזר  יֶזה  ְלאֵּ ָכְך  ר  ח  א  ְך  ְוָהל  "ל  לִּ ְזצּוק  ְתהִּ בִּ ק  ְוָעס  ים  ְבהִּ שִּ ְתבֹוְדדּות  ְוהִּ ְבתֹוךְ ים  ְגדֹוָלה.  ֶאָחד  ְתעֹוְררּות  ָהָיה  ְך  כ   

י   ְנשֵּ א  עוֹ מֵּ יר  ת ָהעִּ ד  ְסעֻׁ אֹותֹו,    ֹשֶה  ָמְצאּו  ְוֹלא  אֹותֹו  ְפשֹּו  ְוחִּ ים,  ְתָנאִּ ה  ל  ע  ְהֶיה  יִּ ן  כֵּ ג ם  "ְת  ְרנ  ֶשמֹוה  ְוָרָצה  ין,  רּוסִּ אֵּ

ינ  בִּ ְסָתָמא הּוא עֹוסֵּ ְוהֵּ ְת ּו: מִּ ְתבֹוְדדּות ְוהִּ ְצֹעק ָבְרחֹובֹות: "ק ְבהִּ ילּו לִּ י ָנָתן",  חִּ בִּ י ָנָתן", "ר  בִּ חּוץ ְוהָ ְוָאז ָיצָ ר  ּמֹו  א ל  ְך עִּ ל 

ְרֶזל, שיחות וסיפורים ממוהרנ"ת סכ"ד(.[ ָדה. )ֲאָבֶני"ָה ב  ְּסעֻׁ  ל 

י  -  חלק א תשא   -שיח שרפי קודש   בִּ ר ר  ט  ָאמ  ְחָמן מִּ ין  נ  ְכרֹונֹו לִּ ּוְלְטשִּ ח  ְמֹאד  זִּ בֵּ ְוָקא ֶאת ְבָרָכה ְלֶאָחד, ֶשָהָיה ְמש  ד 

ֹשְרָ  מִּ יֶזה  ם אֵּ ְרָנָסה עִּ פ  ְבָרָכה: בענין ההליכה  ה  לִּ ְכרֹונֹו  זִּ נּו  בֵּ ֶדֶרְך ר  י  פִּ ל  ְתבֹוְדדּות ע  הִּ ת ה  ְקר  יִּ ֹגֶדל  ת  ֲחמ  ר, מֵּ י ע  ה ב 

ר על ידי התבודדות כראוי, או שאפשר להיות  ידה יהודי כש  כות ולהיות עלאו שאפשר לז   יה לבד ביער,והשהי

ֶדרעל   יין ְכסֵּ יֶכער    ידה פוחז וריק חס ושלום "צּו גֵּ יין ְגרֹויֶסער ֶעְרלִּ יין ו ואְלד, ָאֶבער ֶמען ָקאן ֶוועְרן אֵּ ין אֵּ יין אִּ לֵּ א 

ָכרָ  ְתבֹוְדדּות  הִּ י  ְידֵּ ל  ע  ָאֶבעיּוד  אְרֶקערְ אּוי,  פ  וֶ ר  ָקאן  ֶמען  יין  ט  אֵּ ֲחָשבוֹ ועְרן  מ  י  ְידֵּ ל  ע  איי"  הֹוְלט  ת ְגרֹויֶסער 

ן. )ֲאָבנֶ  ְצל  ֲחָמָנא לִּ ים, ר  ְרהּורִּ ְרֶזל, שם עמ' תצ"ד(. ְוהִּ  י"ָה ב 

ר ְלָפנָ   -  רחצאות  חלק ב    -שיח שרפי קודש   ְתָפאֵּ ֶדֶרְך, הִּ נּו ב  בֵּ ם ר  ע  ע פ  יּותֹון ְבֹגדֶ יו ָהֶעְגלְכֶשָנס  ת  ל מּוְמחִּ יע  ְנסִּ ֹו בִּ

ֶּמלֶ  ת ֶשֶדֶרְך ה  ֲחמ  ים, ֶשמֵּ ְדָרכִּ יטה  ָאה בֹוץ ְוטִּ יל ָהְיָתה ְמלֵּ ב   ְך ָהָרגִּ בֵּ ם ְוסִּ קֵּ ן עִּ ל כֵּ ים, ע  ְּׁשָלגִּ ת ה  ְפָשר  ים ְוה  ְגָשמִּ רֹוב ה  מֵּ

ר, אּוָלם בְ  יֹותֵּ ָכה  ְבֶדֶרְך ֲארֻׁ ֶדֶרְך  ְלדֶ יּותֹו חָ ֹרב מּוְמחִּ ֶאת ה  ֶּמֶלְך  ז ר שּוב  ָענָ ֶרְך ה  ָוֶרֶפש;  ין בֹו בֹוץ  נּו  ָהָראּוי ֶשאֵּ בֵּ ה ר 

ג יֹות ְוסִּ ֲענִּ ר: "ת  יא ֶדֶרְך ּומ  ְוָאמ  ְתבֹוְדדּות הִּ ָלה ְוהִּ ְך, ְתפִּ ְתָבר  ם יִּ ּׁשֵּ ל ָיָדּה ל  ב ע  ְתָקרֵּ ע ְיָשָנה ְלהִּ ס  יא ֶדֶרְך ּומ  ים הִּ ע ּופִּ ס 

ְת ֲחָדָש  ל ָיָדּהה ְלהִּ ב ע  ְתבָ ָקרֵּ ם יִּ ּׁשֵּ דֶ  ל  ֹכל חֹוזֵּר ְוָשב ל  ְך, אּוָלם ה  יר  גּופִּ יֹות ְוסִּ ֲענִּ ָיָשן. "ת  ְלֶטער ְטָראק צּו  ֶרְך ה  יז א  א  ם אִּ

ְתָבר   יִּ ם  ּׁשֵּ צּו ה  ְטָראק  ייֶער  נ  א   יז  אִּ ְתבֹוְדדּות  הִּ ָלה אּון  ְתפִּ ְך,  ְתָבר  יִּ ם  ּׁשֵּ ָאבֶ ה  יקּוְמ ְך,  מִּ רֹויער  א  ְלץ  ֶדעם  ט א  אֹויף  ף 

ין ֶוועג".א    ְלטִּ

ְּמדּות   - תשבחלק ב    -שיח שרפי קודש   ְּמל  ְרנֵּס מִּ ְתפ  ְלהִּ ר מִּ ְהיֹות סֹוחֵּ נּו, ֶשטֹוב לִּ בֵּ ר ר  ה ֶשאֹומֵּ ל מ  ר ע  "ְת ָאמ  ְרנ  מֹוה 

ר ְהיֹות סֹוחֵּ ְמקֹום לִּ "ן, "בִּ יֵּי מֹוֲהר  ְמֹבָאר ְבח  ְתב  ְוכּו' כ  הִּ ְנָהג ת ה  ייֶדערֹוְדדּות ְכָבר טֹוב יֹותֵּ ְבלא ה  ד, "אֵּ ּמֵּ ְהיֹות ְמל    ר לִּ

ד".  א   ּמֵּ יז שֹוין ֶבעֶסער א  ְמל  ְתבֹוְדדּות אִּ ר ָאן הִּ  סֹוחֵּ

ֶדר,    -  תשכטחלק ב    -שיח שרפי קודש   י ְכסֵּ ְקנּותִּ ת ה' ְבזִּ ֶדר ָהֲעבֹוד  י סֵּ ְך לִּ דּוע  הֹולֵּ ם: מ  ע  ר פ  י ָאמ  ְשנֹות  ּׁשּום ֶשבִּ מִּ

י ה   ְקתִּ ירֹות ָעס  ְצעִּ ְתבֹוְדדּוה  ה ְבהִּ אְרבֵּ יְך ָהאב אֹויף ֶדער    ר ָוואסת. "פ  אר ו וייל אִּ יגֹול  יר רִּ אֹויף ֶדער ֶעְלֶטער גֵּייט מִּ

ְתבֹוְדדּות".  אְך הִּ ס  אט א  יה   יּוְגְנד גִּ

ר שדבר דבורי  - חלק ג קכח  -שיח שרפי קודש   ח  ם א  ע  דת ה', נענה ואמר: "אם  בולעו ועורר את אנשי שלומנו  פ 

ר זאת לענין  האלו עם ההדבורים    אינכם משמנים ומורחים את  תבודדות, איני מקנא בכם". ויש אומרים ֶשָאמ 

 חיוב ההתחזקות. "טאמער איר באשמאלצט און באשמירט דאס נישט מיט התבודדות בין אייך נישט מקנא". 

ם ְבעֶ   - קלז אות  ג  חלק    -שיח שרפי קודש   ע  ָבת  פ  ֹדח  ֶרב ש  ֲהָכנֹות ְוה  ע ה  ְבֶאְמצ  ת  ח  בא  ְפנֵּ   ק ָהר  ָבת, לִּ ּׁש  ת ה  יס  ְכנִּ י 

ְוָרָאה   יעֹו,  יֹודִּ קֹות  ָּׁשה ד  ֲחמִּ ֶשְכֶשי ֲעֹבר  לֹו,  ר  ְוָאמ  יֶנער  טּוְלְטשִּ ְחָמן  נ  י  בִּ ר  ֶאל  "ְת  ְרנ  ְחָמן טּולְ ָפָנה מֹוה  נ  י  בִּ יֶנער  ר  ְטשִּ

ֶשֶנעֱ  יְך  ְלי ד  אֵּ "ְת  ְרנ  מֹוה  ד  ֶדֶלתמ  ֶשב  ְּמזּוָזה  ְת   ה  לּומִּ לֵּ ָעְברּו   פ  ֶשְכָבר  יֶנער  טּוְלְטשִּ ְחָמן  נ  י  בִּ ר  לֹו  ז  ּוְכֶשָרמ  ד,  ְתבֹודֵּ ּומִּ

ֶשת ְרגָ  ְחָמן ֲחמֵּ י נ  בִּ ְרנ "ְת ְבֹשְִּמָחה, "ר  ר לֹו מֹוה  ים, ָאמ  ָּׁשה ְרָגעִּ ים", "ְגרוֹ ֲחמִּ ים ְגדֹולִּ ינּוט", ְלרֹ עִּ יְנף מִּ ב ֹשְִּמָחתֹו יֶסע פִּ

ֶש  ֲחמֵּ ְגעֵּ ב  ְת ת רִּ ק. י ה  ֹדח  ְרָדה ְוה  טִּ ף ֹרב ה  ל א  ְחֹטף ע  ְתבֹוְדדּות ֶשָזָכה ל  הִּ ָלה ְוה   פִּ

ְנחָ   - חאות  חלק ד    -שיח שרפי קודש   י פִּ בִּ ש ר  ר  ר ּופֵּ ְכרֹונוֹ ָאמ  יְטֶשער זִּ יְבלִּ ֶנֱאמ  ס קִּ ְבָרָכה ֶאת ה  ב ר ב   לִּ יָלה "ו ֶיֱאה  ְּמגִּ

ָכל ר מִּ ֶּמֶלְך ֶאת ֶאְסתֵּ נּו ה  בֵּ י ר  ְברֵּ ְּמֹבָאר ְבדִּ י ה  ל פִּ ים", ע  ָנשִּ ת    ה  ְרא  ֶלק ב', ֶשאָּׁשה יִּ ֶלק א' ּוְבתֹוָרה א' חֵּ ְבתֹוָרה מ"ט חֵּ

ָלה,  ְתפִּ ינ ת  ְבחִּ יא  הִּ חֲ   ה'  ה  ָלה  ְתפִּ ֶשה  ש  ר  ֶבֶלת  ּופֵּ ְּמקֻׁ ְוה  ְתבֹוְדדּות,ְוה  שּוָבה  הִּ ה  ת  ל  ְתפִּ יא  הִּ ר  ְביֹותֵּ יא    ְּמרּוָצה  ֶשהִּ

ב ה   ָלה מּוְסֶתֶרת, ְוֶזהּו "ו ֶיֱאה  יא  ְתפִּ ָלה ֶשהִּ ְתפִּ ינ ת ה  ְינּו ְבחִּ ר" ה  ְלכֹו ֶשל עֹוָלם "ֶאת ֶאְסתֵּ ְינּו מ  יא  ֶּמֶלְך" ה  ר, הִּ ְבֶהְסתֵּ

ְתבוֹ  הִּ ים,ה  ָנשִּ ה  ָכל  מִּ לְ ה    ְדדּות  ָוֶחֶסד  ן  חֵּ ָשא  "ו תִּ לֹות,  ְתפִּ ה  ָכל  מִּ ֹזאת  ְינּו  ר  ֶשָאמ  ר  ח  א  ְבתּולֹות".  ה  ָכל  מִּ ָפָניו 

אְנֶצע נ אְכט". "ְלת   יין א  ג  ר  ין ֶפעְלד א  יָלאְפן אִּ ים, "ֶזעֶנען זֵּיי גִּ יל פּורִּ יָדיו ְבלֵּ ָשֶדה ְוָשהּו ָשםְלמִּ ְיָלה   ָרצּו ל  ל  ֶמֶשְך ָכל ה 

ר ְתעֹוְררּות". מֵּ הִּ ֲהבּות ְוה  ְתל  הִּ  ֹוב ה 

ם    -  כבאות  חלק ד    -  שיח שרפי קודש ְשכֵּ ְלָהְרְגָך ה  ָבא  ְבָרָכה )סנהדרין עב.(: "ה  ְכרֹוָנם לִּ זִּ ינּו  ֶּמה ֶשאְמרּו ֲחָכמֵּ ב 

ְקדָ  ר ְוָאְמ ְלָהְרגֹו", ְוָדְרשּוהּו ְבה  קּונֵּי ֹזה  ת תִּ ם ְוָהְרגוֹ מ  ְשכֵּ ּמֵּ   רּו: "ה  נ "ש, ֶשֶזה ְמר  ֲארּו ָבֶזה א  ְצלֹוָתא", בֵּ ְנָין  בִּ ל עִּ ז ג ם ע 

ְדבָ  דּוי  ּוִּ ְוה  ְתבֹוְדדּות  הִּ עֹודה  ָיד  ּומִּ יֶכף  תֵּ ֲעֹונֹו  ל  ע  ָפָרה  כ  ש  קֵּ ּוְלב  ְתו דֹות  ְלהִּ ָהָאָדם  יָך  ֶשָצרִּ ים  ָעלָ   רִּ ג  ְטרֵּ ֶשְיק  ְפנֵּי  יו לִּ

ְלא   יֵֶּצר ֶשהּוא מ  ֲעָלה, ְוֶזהּוךְ ה  ין ֶשל מ  ית דִּ בֵּ ְפנֵּי ה  ָּמֶות לִּ ְצלֹוָתא ּובְ   ה  ָיד ְלָהְרגֹו בִּ יֶכף ּומִּ ם תֵּ ְשכֵּ דּוי.ה   וִּ

ְמֹקָרב    - ל אות  חלק ד    -שיח שרפי קודש   יְך ָכל ֶאָחד ה  נּו: ָצרִּ י ְשלֹומֵּ ְנשֵּ נּו, ְלד  ָאְמרּו א  בֵּ ת ר  ע  בֵּ ּמֹות ְבנ ְפשֹו ֶש ְלד   נּו ר 

ְדלֹו ּוְמ  ירֹו ּוְמש  ְפצִּ ד ְכֶנְגדֹו ּומ  צֹוָתיו ְלטֹוָבתֹו ה  עֹומֵּ יֵּם עֵּ ירֹו ְלק  ְזהִּ ֶּוה ּומ  ְתבֹוְדדּות צ  הִּ ָלה ְוה  ְתפִּ ת ה  ָקר ֲעצ  ית, ּוְבעִּ ְצחִּ נִּ

חּות: "ש ָּמש. ְוָאְמרּו ְבצ  ר מ  יְכשֹוטֵּ ים ְושֹוְטרִּ ן ְלָך ְבָכלֹוְטרִּ תֵּ ְש ָערֶ ְש   ם תִּ יְך ְלהִּ י ָצרִּ ל ָבֶזה יָך", ֶשָכל ֶאָחד ְבֹאֶפן ְפָרטִּ דֵּ ת 

ְתבֹוְדדּות ֶשהּוא יד ְבהִּ ְתמִּ ד  ְלה  ר עֹומֵּ לּו שֹוטֵּ ים' ְכאִּ ינ ת 'שֹוְטרִּ ְבחִּ ְצמֹו בִּ ז ע  , ּוְלָזרֵּ ָידּוע  ְשָפט כ  ינ ת מִּ  ָעָליו.ְבחִּ
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יךְ נ "ש, מֵּ ָאְמרּו א    - חלק ד מו  -ש  שיח שרפי קוד י ֶשָצרִּ ע  ְבתֹוָרה ס"ה ֲהרֵּ מֵּ ְשת  ּמִּ יֶכף  ה  תֹוָרה תֵּ ּמּוד ה  ל לִּ יד ע  ְקפִּ  ְלה 

ח   י  א  ְכלִּ ֲעֹשָה ה  טּול נ  בִּ ָלה ְוה  ְתפִּ י ה  ל ְידֵּ י ְמֹבָאר ָשם ֶשע  ְתבֹוְדדּות, כִּ הִּ ָלה ְוה  ְתפִּ ין ְדאוֹ ר ה  דּושִּ י ֶש ְלחִּ ְייָתא, ֲהרֵּ ר ר  ח    א 

ְת  יְך לְ ה  י, ָצרִּ ְכלִּ ל ָיָדּה נ ֲעֹשָה ה  ָלה, ֶשע  ְיָתא.פִּ ין ְדאֹור  דּושִּ ְלאֹו ְבחִּ  מ 

ֲאָנָש   - עגאות  חלק ד    -שיח שרפי קודש   נּו ב  בֵּ יס ר  ְכנִּ יָמן רס, ֶשהִּ "ן" סִּ יֵּי מֹוֲהר  נּו ְב"ח  בֵּ ר ר  ה אֱ ָבֶזה ֶשָאמ  ְרבֵּ ֶמת, יו ה 

נ "ש ֶש   ָאְמרּו ָקר ָהֱאמֶ א  י עֲ עִּ ל ְידֵּ נּו הּוא ע  בֵּ יָלנּו ר  ְנחִּ ינֹו לְ ת ֶשהִּ יָחה בֵּ שִּ ְתבֹוְדדּות ְוה  הִּ ת ה  ל ָידֹו זֹוֶכה  צ  ין קֹונֹו, ֶשע  בֵּ

ת ָהֱאֶמת ֶבֱאֶמת.  ד   ָהָאָדם ְלמִּ

נּו   - תמב אות  חלק ה -שיח שרפי קודש   י ְשלֹומֵּ ְנשֵּ ְתבָאְמרּו א  הִּ ת ה  ֲעל  ח מ  נּו  ֹודְ ְבֶשב  בֵּ ְיָבנּו ר  ת ֶשחִּ ע  ד  ּׁשּוב ה  יִּ דּות ְוה 

ֹכחוֹ  ְשנֵּי  ָבֶזה  ֶשיֵּש  יֹום,  י  דֵּ מִּ ְימֹו  ָקשְלק  ה  ֶנֶפש  ה  ֲחלֹות  מ  ל  ע  ָלָאָדם  יע   ּוְלהֹודִּ ְראֹות  ְלה  ן  הֵּ ֹשְָגבֹות,  נִּ ֲעלֹות  ּומ  ֹות  ת 

ֶהם, ָכל אֶ  ל מֵּ ן לָ ֶשּסֹובֵּ ֲחָלתֹו, ְוהֵּ ע  ָחד ּומ  יָכן ְלמָ ד  ְנכֹונֹות ֲעבּורֹו ְוהֵּ י  ת ֶאת ָהְרפּואֹות ה  ש ָבֶהם, כִּ ּמֵּ ְשת  יְך ְלהִּ ְצָאם ְואֵּ

בּו ל ָכל אֲ ְברִּ ל ָכל ָדָבר ְוע  ְפרֹוְטרֹוט ע  ין קֹונֹו בִּ ינֹו ְלבֵּ ֹשִּיָחה בֵּ לֹות ְוה  ְתפִּ פ  י ה  ְמָצא מִּ בֹו יִּ ל לִּ יָקה  ֶשר ע  ְבדִּ ם בִּ ע  ם ְלפ  ע 

רא   קּו  ח  ים תִּ יכִּ ְצרִּ ים ה  יָקה עֹוד ְועֹוד ְדָברִּ ְתפִּ ְבדִּ ְפָצרֹוָתיו בִּ ָקשֹוָתיו ְוה  בּוי ב  ְמֹצא  ן ּוְברִּ ָקדֹוש ָברּוְך הּוא לִּ הּו ה  ְזרֵּ ָלה י ע 

יֹות ְלנ ְפשֹו. תִּ  ְרפּואֹות ֲאמִּ

ֲעל    ָמָשל  ָאְמרּו  - חלק ה תמד  -קודש    שיח שרפי ְני ן מ  ל עִּ ְתבֹוְדדּוע  הִּ ית ה  ח, ֶשֶמן  ת, ֶשְכמֹו ֶאָחד ֶשיֵּש לֹו ְבבֵּ תֹו ֶקמ 

טְ  ים ְועֹוד מ  יצִּ ין ּובֵּ ֲעֹשֶה אֵּ ֹכל, ְלמ  י ֶשיֵּש לֹו ה  ל פִּ ף ע  ְמָצא ֶשא  ש, ֶשנִּ ר לֹו אֵּ ים, אּוָלם ָדָבר ֶאָחד ָחסֵּ ּמִּ ה ֶלֱאֹכל    ע  לֹו מ 

יָלה   ן הּואֲאכִּ ּׁשֵּ עִּ   ֲהגּוָנה. ְכמֹו כֵּ ְמב  ש ה  ְתבֹוְדדּות ֶשדֹוֶמה הּוא ְלאֵּ הִּ ְשלֵּ ְני ן ה  ר בִּ בֵּ ְמח  ים ְוה  ְשלִּ ּמ  ן ְוה  גֵּ ְמט  מּות ֶאת ל ְוה 

ים ֶשל ָהָאָדם. טֹובִּ ֲעֹשָיו ה  ְצֹות ּומ  ּמִּ ם ה  ים הֵּ טֹובִּ ים ה  ֲאָכלִּ ּמ   ָכל ה 

צְ פ    - חלק ו נא  -שרפי קודש    שיח ם ְכֶשָהָיה ר' יִּ רְ ע  יו מֹוה  ֶצל ָאבִּ יו מ  ָחק אֵּ ע ֶאת ָאבִּ "ְת ז "ל ָשמ  בּורֹו ְבֹגֶדל נ  יב ְבדִּ ְלהִּ

עֲ  שֶ מ  ד  ע  ְוָדָבר,  ָדָבר  ָכל  ל  ע  ְך  ְתָבר  יִּ ם  ּׁשֵּ ה  ש מֵּ קֵּ ְלב  יְך  ֶשָצרִּ יְך  אֵּ ְתבֹוְדדּות  הִּ ְוה  ָלה  ְתפִּ ה  ת  ְפעֻׁ ל  שּום  י ֲעֹשֶה  ָלה  ֹלא 

יְ ְושּום ָדָבר ְבלֹ  ְך ֶשְיס  ְתָבר  ם יִּ ּׁשֵּ ה  ָקָשה מֵּ ָלה ּוב  ְצָחק ְואָ א ְתפִּ י יִּ בִּ ֲעָנה ר  ָקָשתֹו, נ  ר ב  ְדב  הּו בִּ ל  עֵּ ם ג ם ע  אִּ ָבא, ה  ר: "א  מ 

ּמ י עִּ ְנָהָגתִּ ֶדר ה  י ְוסֵּ י ָמְרְדכ  בִּ ם ר  י עִּ ידּותִּ ְני ן ְידִּ קֵּ עִּ יְך ְלב  י ָצרִּ ְך?ֹו ֲאנִּ ְתָבר  ם יִּ ּׁשֵּ ה  ד   ש מֵּ ָּמש ְוע  ים ְבֶנֶפש מ  י ָהיּו אֹוֲהבִּ כִּ

י כ   ְצמֹו שּום ָדָברְכדֵּ ְצָחק ְלע  ְצָחק   ְך ֶשֹלא ָהָיה קֹוֶנה ר' יִּ ן ֹלא ָהָיה ְלר' יִּ ּׁשּום כֵּ י. ּומִּ ן ְלר' ָמְרְדכ  ם ֹלא ָקָנה ְכמֹו כֵּ אִּ

רְ  יל פ  קְ ְמעִּ נִּ י טֹוב ה  י ֹלא הָ ָוה ָחְרפִּ יֶטער", כִּ לּוָרא "פִּ ים ָכאֵּ ילִּ פּוק ֲעבּור ְשנֵּי ְמעִּ י סִּ ד ֹלא ָיה לֹו ְכדֵּ ְצמֹו ְלב  , ו ֲעבּור ע 

הֲ  ב. ְולֹ ָקָנה ְוָכל ֶזה ְלרֹוב א  ן ר  ּמֹו ְכָבר ֶמֶשְך ְזמ  ג ָהָיה ָכְך עִּ ינֵּיֶהם ְונֹוהֵּ ים ֶשָהָיה בֵּ רִּ ֲחבֵּ ת ה  ְכאֹוָרה ָמקֹום ב    א ָרָאה לִּ

זֹו. ָעָנה מוֹ  ָלה  ְתפִּ דָ לִּ ל ה  ָתה ע  ל א  לֵּ ְתפ  ם מִּ ר לֹו: אִּ "ְת ְוָאמ  ְרנ  י ְבָך וְ ה  נֵּא ֲאנִּ י ְמק  ְך ֲהרֵּ ְתָבר  ם יִּ ּׁשֵּ ם ָלאו ֹלא, ָבר ְלה  אִּ

יְשט,   נִּ ָטאֶמער  נֵּא  ְמק  יר  דִּ יְך  אִּ ין  בִּ ֶדעם  אֹויף  ָגאט  ֶבעְטְסטּו  ָדָבר  "ָטאֶמער  ה  ְוָהָיה  י  נֵּיין".  בִּ ר  ינֵּי  ְבעֵּ ְצָחק  ְלֶפֶלא  יִּ

הָ  ְדֶמה  נִּ י  כִּ "ְת,  ְרנ  יו מֹוה  ָאבִּ ת  בִּ ְתשּוב  ר  ם  ר עִּ ֶהָחבֵּ ת  ֲהב  ית א  ְכלִּ ְלת  יע   גִּ ֶשהִּ לֹו  ין ָיה  ְלָהבִּ ָמקֹום  ָמָצא  ְוֹלא  י  ָמְרְדכ  י 

ים  בִּ ים ר  נֵּה ֹלא ָעְברּו ָימִּ יו. ְוהִּ י ָאבִּ ְברֵּ ְעָתם זֶ דִּ ְפְרדּו ְבד  יֶזה ְתקּוְונִּ ֶזה ְלאֵּ בִּ ה מִּ ינֵּי ר  ָדָבר ְלֶפֶלא ְבעֵּ ן. ְוָהָיה ה  י  ָפה ֶשל ְזמ 

ד ְצָחק ע  י ֶשֶאְרֶאה    יִּ ק ְכדֵּ ְך ְור  י, ֶאָלא א  י ָמְרְדכ  בִּ ם ר  י עִּ ְעתִּ י ֶנֱחָלק ְבד  יתִּ י ְלעֹוָלם ֹלא ָהיִּ ר: ֲאנִּ ן אָ ֶשָעָנה ְוָאמ  י  ֶשָאכֵּ בִּ

יְך   ק. "אִּ יָהָיה צֹודֵּ בִּ יט ר  יְך מִּ י    ָוואְלט זִּ יְגט, ָנאר ְכדֵּ יְשט צּוְקרִּ יין ָמאל נִּ י קֵּ יז  ָמְרְדכ  אֶטע אִּ ז ֶדער ט  יְך ָזאל ֶזעהן א  אִּ

יֶרעְכט יֶווען גִּ  ".גִּ

ְניָ   - חלק ו שיג  -שיח שרפי קודש   ר רל"י ז "ל ְלעִּ הָהָיה אֹומֵּ "ן )סימן מה( מ  יֵּי מֹוֲהר  ֶפר ח  ְמֹבָאר ְבסֵּ ר   ן ֶזה ה  ֶּׁשָאמ 

בִּ  נּו ְלר  בֵּ יק ז  ר  ְייזִּ ל א  ָצה ה  "ל מִּ י ְשמּואֵּ ת ָהעֵּ ֲעל  ר ֶאל ָהאֵּ ֹגֶדל מ  בֵּ ף ָלנּו ְגדֹוָלה ְלד  ָצה זֹו א  ֶיֶכת עֵּ ים ְוכּו', ֶשֶבֱאֶמת ש  ָברִּ

ְניָ  ין ָכָראּוי עֲ ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד. ְוָלֱאֶמת עִּ ְימִּ ף הּוא ְכֶשְּמק  ְכָלל א  ְתבֹוְדדּות, ֶש ן ֶזה נִּ הִּ ת ה  ין ֹשִּיָחתֹו לִּ צ  ם   ְפנֵּיְּמָפְרשִּ ּׁשֵּ ה 

ְבעִּ  ְך  ְתָבר  בְ יִּ ֶשָפג ם  ְפָגם  סְני ן  ח  ֶזה  ָבר  ְבאֵּ ר  יֹותֵּ ְפֹגם  יִּ ֶשֹלא  ְלָפָניו  מִּ נֵּן  ְתח  ּומִּ ש  קֵּ ּוְמב  ָוֶזה,  ֶזה  ָבר  ְזֶכה   אֵּ ְוֶשיִּ ְוָשלֹום 

ָּׁשתֹו ָכרָ  ל ְקדֻׁ ְשֹמר ע  ה י ֲעֶנה  לִּ י מ  ָדה ְוכּו' וְ אּוי, כִּ צוֹ כּו'ְליֹום ְפקֻׁ ן ָכל ָהעֵּ י  . ּוְכמֹו כֵּ ְפרֵּ ר ת ֶשָּמָצאנּו ְבסִּ בֵּ ר ְודִּ נּו ֶשָאמ  בֵּ ר 

צֹות יּות, ֶבֱאֶמת עֵּ ְפָרטִּ ם ָאָדם ֶזה ָוֶזה בִּ ָצה זֹו ָוזֹו עִּ יּות.  עֵּ ְפָרטִּ ָיכֹות ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד בִּ לּו ש   אֵּ

קודש   שרפי  שכ  -שיח  ו  ְנהָ   - חלק  ְוה  ֲחצֹות  ת  ימ  קִּ ת  ֲעל  מ  ְבֹגֶדל  יָגם  ְפלִּ נּו ְבה  ְשלֹומֵּ י  ְנשֵּ א  ָאְמרּו  ְתבֹוְדדּות  הִּ ה  ג ת 

ישבְ  ֶשהֹורִּ ֹשְָגבֹות  נִּ ה  ֲעלֹות  ּמ  ה  י  ֶשְּׁשתֵּ ְלשֹוָנם  חּות  ֶשל  צ  ְקדֹושֹות  ה  צֹות  ָהעֵּ ם  הֵּ ֲהֹלא  נּו  בֵּ ר  ְיָלה    ָלנּו  ל  ֲחצֹות  ת  ימ  קִּ

יוְ  י  דֵּ מִּ ְתבֹוְדדּות  הִּ ְבדֹורוֹ   ֹוםה  ם  הֵּ ם  הֵּ ְבחִּ ְביֹומֹו  נּו  ְרָגתֵּ ּוְבד  ינּו  ְכמֹו  תֵּ ֶגל  ָהעֵּ ֲעֹשִּי ת  י  ְידֵּ ל  ע  ֶשֶנֶאְבדּו  ים  ְכָתרִּ ה  ינ ת 

ז "ל )שבת פח.( ר  כְ ֶשָאְמרּו  לּו ה  ְצמֹו אֵּ ְלע  ָהָאָדם  יר  ֲחזִּ יּוָמם מ  ּוְבקִּ ינ  ,  ְבחִּ ְוהּוא  ים,  ְש ָתרִּ נִּ ְוה  ֲעֹשֶה  נ  'ה  ָכל ָמעת  ֶשל   '

י ְתפִּ  ְשמָ ֶאָחד, כִּ נִּ ינ ת  יא ְבחִּ ָעֶליָה ָלה הִּ ר  ְתבֹוְדדּות ָאמ  הִּ ת ה  ל  ינ ת ְתפִּ ע )כמבואר בלקוטי מוהר"ן תורה כב(. ּוְבחִּ

נּו בֵּ ְגדֹוָלה ֶשְבָכל ָהֲעבוֹ   ר  יא 'ֲעבֹוָדה' ה  ר ע  דֹות )חיי מוהר"ן סימן תקז "ל ֶשהִּ ן ָאמ  ר  ל קִּ נח(, ּוְכמֹו כֵּ ק  ת ֲחצֹות "עִּ ימ 

הִּ 'ֲעבֹוד   י  לִּ ֹשְְראֵּ יִּ ה  יש  אִּ בִּ ת'  ָּׁשה  ְקדֻׁ דִּ ֲעֹשִָּיה  ְני ן  עִּ ְינּו  ְוה  שג(,  סימן  )שיחות הר"ן  ְיָלה"  ל  ֲחצֹות  ב  ָלקּום  מּות.  יא  ְשלֵּ

ְש  ְונִּ ֲעֹשֶה  'נ  ינ ת  ְבחִּ ן  כֵּ ל  ע  בְ ֲאֶשר  ָתה  ע  ָלנּו  ם  הֵּ צָמע'  ָהעֵּ ְשנֵּי  נּו  יְ   ֹותָגלּותֵּ ה  נ "ל,  ה  ְקדֹושֹות  ְשָמע',  ה  נִּ 'ה  ת  ֲעבֹוד  נּו 

'נ   ינ ת  ְבחִּ ם  ֶשהֵּ ְתבֹוְדדּות  ְוהִּ ֲחצֹות  ת  ימ  ְוקִּ ְגבֹוָהה  ה  ָלה  ְתפִּ ה  ינ ת  ְבחִּ ְשֹמע  ֶשהּוא  לִּ ְזכֹות  לִּ ים  ְיכֹולִּ ָיָדם  ל  ְוע  ֲעֹשֶה'. 

ֲעשֹוֹת ָכָראּוי ְוכ  וְ  ל ָכל ה  ל  תֹוָרה.ּמִּ ָנכֹון ֶאת ְכל     ְצֹות ֶשב 

נ  - חלק ו שלח  -ודש רפי קשיח ש ְּׁשרּותֵּ ְתק  ר הִּ ק  י ֶשעִּ יּות ֲהרֵּ ְשמִּ ג  ָּמנּו ב  ְמָצא עִּ נּו נִּ בֵּ ין ר  ר ֶשאֵּ ח  א  ָליו הּוא ָאְמרּו: מֵּ ּו אֵּ

וְ  ְקדֹושֹות  צֹוָתיו ה  י עֵּ ְידֵּ ל  ְקדוֹ ע  צֹוָתיו ה  ר עֵּ ק  ְתבֹוְדדּועִּ הִּ ְילָ שֹות הּוא ה  ל  ֲחצֹות  יָמה ב  קִּ ְוה  יֹום  ת  י  דֵּ ת ה' מִּ ֲעבֹוד  ל  ה 

ְיָמם הֲ בְ  ְלק  ְלָפחֹות  ל  דֵּ ְשת  ין מִּ ְואֵּ ְיָמם  ְמק  ין  ְכֶשאֵּ יָלה  ֶשָחלִּ ְמָצא  ְונִּ ריֹומֹו.  ְוָחסֵּ ָגדֹול  ָעָליו אֹורֹו ה  יר  אִּ ין מֵּ ֶשאֵּ י  לֹו    רֵּ

ְּׁש  ְתק  הִּ ה  ת  ֲעל  ּמ  ֲעבֹודוֹ מִּ ב  י  כִּ ָלנּו  תרּות,  נֹוָסף  ָקר  ְבעִּ לּו  ּו  אֵּ ְלעּוְבָדא  נּו  בֵּ ר  צֹות  ְוֹלא  עֵּ ט  ְמע  כִּ ּוּויֹו  צִּ א  ְולּולֵּ ֲעֹשֶה,  ְלמ 

ים אֹוָתם. ְימִּ ינּו ְמק   ָהיִּ

ֲעָלתָ   - ו שדמ  חלק  -שיח שרפי קודש   נּו ְבמ  י ְשלֹומֵּ ְנשֵּ ְתבָאְמרּו א  הִּ ת ה  בּה ֶשל ֲעבֹוד  ים ֹוְדדּות ְורִּ דִּ ָלה ֶשְלמֵּ ְתפִּ ּוי ה 

יָאנּו ֹזאת מִּ  ף ֶשי ֲעֹקב ָאבִּ נּו ֶשא  ּמֵּ ָאה אִּ ע לְ לֵּ ְקב  ֶדר ֶשנִּ ּסֵּ י ה  ל פִּ ָאה ָהְיָתה ְמֹיֶעֶדת ע  יא לֵּ ל, ְוהִּ ב ֶאת ָרחֵּ ְעָלה נּו ָאה  מ 

ְגדֹוָלה ל   'ה  י  כִּ ֹשָו  ְלעֵּ ָנֹשֵּא  ֶשָאְמרּוְלהִּ ְכמֹו  )ב"ר ע, טז(, א  ָגדֹול'  ז "ל  ר  בְ   ֹרב ה  ָזְכָתה מֵּ ן  י כֵּ פִּ ל  לֹוֶתיָה ף ע  ְתפִּ בִּ יֹות  כִּ
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ְמ  ים ָיְצאּו מִּ ְודִּ ְּׁשָבטִּ אשֹוָנה ְוֹרב ה  ְשָאה ְלי ֲעֹקב רִּ יא נִּ י ָכְך ֶשהִּ ד ְכדֵּ ְבנֵּ עֹוֶתיָה ע  ְהֶיה מִּ יח  ג ם הּוא יִּ ף ָמשִּ י ָבֶניָה, ֶּמנּו, ְוא 

חֲ  ֶזה מֵּ ָאה ר  ְוָכל  ינֵּי לֵּ ֶש'עֵּ ת  אָ מ  ְולֵּ ֲעיֵָּפה  ֶשָהְיָתה  ֶשָבְכָתהכֹות'  יֹות  ְבכִּ ֹרב ה  ְוָשלֹום    ה מֵּ ס  ֹפל ח  לֹוֶתיָה ֶשֹלא תִּ ְתפִּ בִּ

ְמעֹוֶתיהָ  ֹשָו, ּוְבֹכח  דִּ י שִּ   ְבֶחְלקֹו ֶשל עֵּ ד ְכדֵּ בֹות ָפֲעָלה ע  לֹוֶתיָה ָהר  ְמרֵּ ּוְתפִּ ָזָלּה ְלג  י. ְוָכל ֶזה לְ נּוי מ  ְמרֵּ נּו ָבא  י ְלג  ְּמדֵּ ל 

אֲ  ְלה  ע  ָלה הּוא  ֶשנֵּד  ְתפִּ ה  ֶשֹכח   ין  ְוה  מִּ ים  ְראִּ נִּ ה  ים  ְשָכלִּ ְוה  ֶחְשבֹונֹות  ה  ָכל  מִּ ְעָלה  ּוְלמ  ָזלֹות  ּמ  ה  ָכל  מִּ ְעָלה  ים  ְלמ  ְדמִּ נִּ

י יֵּש ְבכֹ  ינֵּינּו. כִּ ְכאֹוָרה ְלעֵּ נוֹ לִּ ָלה ְלש  ְתפִּ ֲהֹפְך ֶאת ָכל דָ ח  ה  יּות ָהעֹוָלםת ְול  ְכָללִּ ף בִּ ָגמּור וְ   ָבר א  ֶפְך ה  ֶפְך ֶאל הֵּ הֵּ הּוא  מֵּ

ָגמּור. טֹוב ה  ֹכל ְלטֹוָבה ל  ְך ה  פֵּ ְתה  ל ָידֹו מִּ ְנָין ֶשע   הּוא ָהעִּ

נּו  - חלק ו שסו  -שיח שרפי קודש   בֵּ ְני ן ר  צֹוָתיו  ָאְמרּו: דֹוֶמה עִּ ָקדֹוש ְועֵּ ְקדוֹ  ה  ֲאנָ ה  ֲעָלה ָכמֹונּושֹות ל  ים ְבמ  נִּ ים ְקט  ,  שִּ

ָידּוע   ר ָגדֹול ה  ת סֹוחֵּ ְגמ  טֹובֹות  ְכדֻׁ צֹוָתיו ה  יל" ּוְמי ֲעצֹו ְבעֵּ ְתחִּ ר מ  ָבא ְל"סֹוחֵּ ָגדֹול ה  ירּותֹו ה  ְסָחרֹוָתיו ו ֲעשִּ ְרָסם ְבמִּ  ּוְמפֻׁ

ֶלה לֹו ֶשיָ  דְ ּוְמג  ב לִּ יטֵּ בֹו הֵּ ְסָחרֹו ּוָבָריו ְוסֹודֹוָתי ֹשִּים לִּ ָלה אֹוָתם ְלֹרב מִּ ָבה ֶמֶשְך ָש ו ֶשגִּ יָעה ר  תֹוְך ְיגִּ ר לֹו,  מִּ ים, ְואֹומֵּ נִּ

ר ְביֹותֵּ ָקש הּוא ָשם  ָוֶזה ְמבֻׁ ֶזה  ְסָחר  לּו ּומִּ לּו ָואֵּ ים אֵּ ֲחָפצִּ י  י ּוְפלֹונִּ ֶשְבָמקֹום ְפלֹונִּ ְלָך  ע  לד  ים אֵּ ֲחָפצִּ ֶפְך  לּו  . ּוְלהֵּ ּו ָואֵּ

יָנם נּו  אֵּ בֵּ ר  ן,  כֵּ ְכמֹו  ָשם.  ים  ֹשִּיחוֹ   ְרצּויִּ י  בּורֵּ ְבדִּ ָבא  ָקדֹוש  ְיָלה ה  ל  ֲחצֹות  ת  ימ  קִּ ְני ן  ֶשעִּ ָלנּו  ֶלה  ּוְמג  ְותֹורֹוָתיו  ָתיו 

ְעָלה ְלמ  ָקש  ְמבֻׁ הּוא  נּו  קֹונֵּ ין  ְלבֵּ ינֵּינּו  בֵּ ְתבֹוְדדּות  הִּ עוֹ   ְוה  ן  כֵּ ּוְכמֹו  ר  מְביֹותֵּ טֹובֹות  צֹות  עֵּ נּו  ד  ְצמֵּ ע  ין  ּוְכֶשָנכִּ ילֹות,  ֹועִּ

ם ָשם נ  בִּ  יאֵּ לּו ּוְנבִּ ְסָחרֹו ְסחֹורֹות אֵּ יל ְבמִּ ְתחִּ ק מ  ְך ר  ָקָטן ֶשא  ר ה  ּסֹוחֵּ ת ֶשה  ע  ד  ל ה  י י ֲעֶלה ע  ין. ְוכִּ ילִּ ין ּוְתקִּ יח  ָבֶהם ָטבִּ ְרוִּ

ה   ְעתֹו  ד  יד  ּסֹוחֵּ י ֲעמִּ ה  ֶנֶגד  ָנה  ֶשעֹוסֵּ ְקט  ָגדֹול  ה  ְכבָ ר  לּו  ָואֵּ לּו  ים אֵּ ְסָחרִּ ְבמִּ ְוטֹובֹות  ק  בֹות  ר  ים  ָשנִּ ֶמֶשְך  ב  ר  יטֵּ הֵּ ע   ְויֹודֵּ

ְוהֶ  י,  ְלמֹונִּ א  י  ְפלֹונִּ ְבָמקֹום  ָוזֹו  זֹו  ְסחֹוָרה  לִּ קּוש  בִּ ה  יְך  ְואֵּ ָּמה  כ  ע   ְויֹודֵּ ְסָחר  ּמִּ ה  י  ְרכֵּ ד  ב  יטֵּ ים  הֵּ סֹוֲחרִּ ְכָבר  יד  ים  ֱעמִּ בִּ ר 

ּו ים  יְוטֹובִּ הֵּ ב  יטֵּ הֵּ יחּו  ְצלִּ ֶשהִּ ים  ָלחִּ ְוסָ ְממֻׁ יל  ֱאוִּ ֲהֹלא  יֶהם,  ְסֲחרֵּ ְבמִּ ב  ְבֶמֶשְך  טֵּ נּו  בֵּ ְלר  ָעְמדּו  ְכָבר  י  כִּ ָבֶזה.  ב  יֵָּחשֵּ ָכל 

ְקדֹוָשה ה  ְרכֹו  ְבד  ֶשָהְלכּו  ים  בִּ ר  ים  בִּ ר  דֹורֹות  לּו   ה  ְתע  מ  ְונִּ ְעָלה  מ  ְקדֻׁ   ב  ָש ְעָלה  ּוְבה  ים   ָגהָּׁשה  ְדָברִּ ה  ים  ידּועִּ וִּ ְפָלָאה,  נִּ

ְת הֵּ  ָקָטן ְלהִּ ה לֹו ָלֶזה ה  ב, ּומ  ש הּוא,  יטֵּ פֵּ ָּמה ָסָכל ְוטִּ ר כ  ּסֹוחֵּ ע  ְלקֹול ה  ינֹו שֹומֵּ ס ְוָשלֹום אֵּ יָלה. ּוְכֶשח  ם ְכֶנְגדֹו ָחלִּ כֵּ ח 

ד ג ם ָכל בֵּ ט הֹונֹו ּוְרכּושוֹ  ֲהֹלא ְיא  ָּׁש  ְמע  י ְוֶאְביֹון.ֶשיֵּש לֹו ְויִּ ר ָענִּ  אֵּ

קו ו    -דש  שיח שרפי  ְתבֹוְדדּות    - שסטחלק  הִּ ה  ְני ן  עִּ ֶשדֹוֶמה  ָכְך  ָכל  נּו  בֵּ ר  ָעֶליָה  ָּוה  ֶשצִּ ְתבֹוְדדּות  הִּ ה  ְני ן  ְלעִּ ָאְמרּו 

סֶ  ָבעֵּ ֶחְשבֹון  רֹוֶאה  ת  ְכחֹוב  בָ ְוחֹוָבָתּה  ֶזה  י  כִּ י.  ְשמִּ ג  ה  עֵּ ק  ל  ע  ב  ְלָכל  כָ רּור  ֶחְשבֹון  הּול  נִּ י  ֶשְבלִּ ֲחֹשב ֶסק  ל  ָיכֹול  ָראּוי 

רְ  יד רֹוֶאה חֶ ֶשהּוא מ  חֹוָבתֹו ֶשי ֲעמִּ ן מֵּ ל כֵּ יד ָגדֹול, ְוע  ְפסִּ י הּוא מ  ּסֹופִּ ֶחְשבֹון ה  ֲעֹשֶה ב  ף ֶשְלמ  בֹות א  יח  ר  ְמחֶ וִּ ה  ְשבֹון מֻׁ

ב ע   יטֵּ יח  הֵּ ְשגִּ ף ֶזה  ְלה  ְסקֹו, ְוא  ים ל עִּ ףָהרֹוֶאה ֶחְשבֹון יֵּש ְפָעמִּ ֶסק ְוא  ים ָבעֵּ דִּ ין ְנכֹוָחה ֶשֶזה   ֶשרֹוֶאה ֶהְפסֵּ בִּ ן מֵּ י כֵּ ל פִּ ע 

ה ג ם ל ְנכֹוָחה. מ  דֵּ ְשת  ם יִּ ה אִּ ְרבֵּ יח  ה  ן ָקָצר י ְרוִּ ין ֶשתֹוְך ְזמ  בִּ י ּומֵּ נִּ ד ְזמ  תָ   ֶהְפסֵּ ֲעֹשֶה ג ם ע  ב.  ֶשְלמ  יטֵּ יח  הֵּ ְרוִּ ֲאָבל ה מ 

ְת  הִּ ְני ן ה  ן הּוא עִּ ף ֶשְכֶש ְכמֹו כֵּ ן א  ל כֵּ ָּמה ֶרו ח ָזָכה  בֹוְדדּות, ְוע  ין כ  ָכתֹו ְוֶחְסרֹונֹוָתיו ֲאָבל ְכֶשָיבִּ עֹוֹשֶה ֶחְשבֹון רֹוֶאה מ 

נְ  ה  ן ָעֹשָה ּומֵּ ים ֶשכֵּ טֹובִּ ֲעֹשָיו ה  ּמ  טֹובֹות ֶשעֲ מִּ דֹות ה  ְמָצאֹות בוֹ קֻׁ נִּ ן  יִּ ָכאן ּוד  ב מִּ יטֵּ יח  הֵּ י ְשגִּ ם  בֹות , אִּ יח  ר  י ְרוִּ ָבא  ְלה 

ד ֶש  ְצוָ ע  ר מִּ ב ֹשְכ  ּׁשֵּ ְשָנה )אבות ב, א( 'ֶוֱהוֵּי ְמח  ּמִּ ה ֶּׁשָאְמרּו ב  ינ ת מ  ֶלה ָכָראּוי. ְוֶזה ְבחִּ ְתע  ר ְויִּ ּׁשֵּ ְתע  ָדּה'  ה ְכֶנֶגד ֶהפְ יִּ סֵּ

הִּ  ְוֶחְשבֹון ֶזה ת ה  ֲעֹשֶה ְבעֵּ ל ָיָדּה.נ   ְתבֹוְדדּות ְוע 

י יֹום. ְויֵּש    - חלק ו שפב  -י קודש  שיח שרפ דֵּ ְחתֹו מִּ ים ְלק  יכִּ יֹות יֵּש ְרפּוָאה ֶשְצרִּ ְשמִּ ג  ר ֶשְכמֹו ָבְרפּואֹות ה  ָהָיה אֹומֵּ

ן לִּ  ְזמ  ְחתֹו מִּ יְך ְלק  ם עֵּ ְרפּוָאה ֶשָצרִּ ן הֵּ ן. ְכמֹו כֵּ נּו ה  ְזמ  בֵּ צֹות  צֹוָתיו ֶשל ר  ית סֹודֹות  ָקדֹוש ֶשיֵּש ָבֶהם עֵּ ְמצִּ ית ת  ְמצִּ ת  מִּ

ת צוֹ ה  ן עֵּ ְוכֵּ ְוכּו'  ְוכּו'  קּון ֲחצֹות  ְתבֹוְדדּות ְותִּ ְּסדּוָרה ְבהִּ ָלה ה  ְתפִּ תֹוָרה ְוה  ד ה  ְלב  ים מִּ ְצָרכִּ נִּ עֲ ֹוָרה ה  שֹוָֹתם ת ֶשָנכֹון ל 

זְ  לִּ ן  ְזמ  מִּ ק  וְ ר  צֹות  ָהעֵּ ְכמֹו  ן.  ֶלח  מ  אֹו  ים,  גִּ ח  ל  ְּסגֻׁלֹות  ּוְשָארה  ים  ְּמנִּ ְזד  ּמִּ ה  ים  ֶפר    ָלאִּ ְבסֵּ ְזָכרֹות  ּמֻׁ ה  ְּסגֻׁלֹות  ְוה  צֹות  ָהעֵּ

ְקדֹושֹות.   צֹוָתיו ה  ם עֵּ ן הֵּ ָים. ְכמֹו כֵּ ְקֶרה ְמסֻׁ ְזָמן ּומִּ ָיכֹות לִּ ּׁש  דֹות ה  ּמִּ ם ְבמ  ה  ים הֵּ יָנם ְכהָ ֲאָבל ְגדֹולִּ ְרפּואֹות  ֲעָלָתם ֶשאֵּ

יֹות ֶשּמ   ְשמִּ ג  ָבר זֶ ה  א אֵּ פֵּ יל ּוְמר  צֹוָתיו ֶשל  ה ֶּׁשּמֹועִּ ר, עֵּ חֵּ יק ְלָאָדם א  זִּ יל ְלָאָדם ֶזה מ  ה ֶּׁשּמֹועִּ ָבר ֶזה, אֹו מ  יק ְלאֵּ זִּ ה מ 

יֹות   ְכָללִּ ְרפּואֹות  ם  הֵּ ָקדֹוש  ה  נּו  בֵּ אי  ר  ְבו ד  ילֹות  ּמֹועִּ ָקָטן  ה  מִּ ָאָדם  ה  ּוְלָכל  ת  ְסגֻׁל  כִּ ם  ְוהֵּ ָגדֹול  ד  ְקדֹוָשה  ְוע  ה  תֹוָרה 

ן ְבָדָבר  ֶש'ְלָכל   יֵּת לֹו הֵּ יְך ְלצ  ְבָרא. ְוָצרִּ ית ּוְלָכל נִּ ְכלִּ ם ְרפּואֹות ְבדּוקֹות ּוְמנֻּׁסֹות ְבת  א'. ְוהֵּ ְרפֵּ ן בְ ְבֹשָרֹו מ  ָדָבר ָגדֹול ְוהֵּ

 ו"מ סימן קכ"ג(. ָקָטן. )כמבואר בליק

ְניָ ָהָיה אֹומֵּ    -חלק ו שפה  -י קודש  שיח שרפ ְלעִּ ע  ר  ְושֹומֵּ ְכֶשרֹוֶאה  י  ְמרֵּ ְלג  ְותֹוֶעה  ְטֶעה  נִּ ָהָאָדם  ֹרב  י  פִּ ל  ֶשע  ֶזה  ן 

ְברֵּ  ְכדִּ ָדָבר  ה  ֶשָּמא  ן  ֶשָאכֵּ ב  ְוחֹושֵּ אֹותֹו,  ים  ּוְמָפֲארִּ ים  ְבחִּ ע  ֶשְּמש  ֶשיֹודֵּ ף  א  ל  ע  ֶש   יֶהם.  ְולֹוָתיו,  ע  ר  ָדָבר  ְוזֹוכֵּ ה  דֹוֶמה 

ְמסֻׁ  כָ ְלֶאָחד ה  ב מ  ים ּוְכאֵּ ּסּורִּ ָתה, ֲהֹלא  ָבל ְביִּ יא ְוָחסֹון א  ָּמה ָברִּ ים כ  ים ְואֹוְמרִּ ּסּוָריו, ּוָבאִּ ל ְביִּ תֵּ ְתפ  ד ֶשּמִּ תֹו ֲאנּוָשה ע 

דָ  ְהֶיה לֹו ה  ְצחֹוק יִּ ף ֹלא לִּ ירּו יִּ א  ר ָבר ֶאָלא י ְגבִּ ר ְויֹותֵּ יש ָכמוֹ ּסּוָריו יֹותֵּ ְרגִּ ּמ  י ה  י מִּ ּסּוָריו  , כִּ ָביו ְויִּ ָהֲאנּושֹות.  הּו ֶאת ְכאֵּ

ן   י כֵּ ל פִּ ף ע  ר, ְוא  ר ְויֹותֵּ ה יֹותֵּ ְרבֵּ כֹוֲאבֹות ה  ֶנֶפש ה  י ה  זֹו ְבחֹוָלאֵּ ְרָגָשה  ָהָראּוי ָהָיה ה  ן מֵּ ְשיּות ָהָאדָ ּוְכמֹו כֵּ ם ְבֹגֶדל ק 

ְגדָערְ  ְמיֹונֹו ה  ֲחֹשבפֹו ְודִּ ְצמֹו ל  ֶּמה ע  ן כְ   ֹוָלה ְמר  ָדָבר כֵּ י ה  ל  ֶשָּמא אּול  ית ְגדֹוָלה ָכל ָכְך. ְוע  ָכתֹו ָהרּוָחנִּ ין מ  יֶהם ְואֵּ ְברֵּ דִּ

ְתבֹודְ  הִּ ה  ת  ֲעבֹוד  ב  נּו  בֵּ ר  ְיָבנּו  חִּ דֹוֶמה  ְוכ  ֶזה  ְנָין  ְלעִּ ן  נּוכֵּ ְעתֵּ ד  ב  ְלי ּׁשֵּ ֶחְש דּות  ֲעֹרְך  ְול  ב  יטֵּ הֵּ ֶבאֱ   ָּמנּו  עִּ ָמה  ָנכֹון  ֶמת בֹון 

ים וְ  יָכן ָאנּו ְשרּויִּ ְטֶעה.ְוהֵּ ּמ  נּו ְכָלל ָכאן ְבֶזה ָהעֹוָלם ה  ְצמֵּ ֶּמה ע  ים ֶבֱאֶמת. ֶשֹלא ְנר   עֹוְמדִּ

ְני ן אֵּ   - חלק ו שפח  -שיח שרפי קודש   ר ְבעִּ ים ְבחּוץ לָ ָהָיה אֹומֵּ ָדרִּ בְ לּו ה  ים ָשם לִּ ֲעלֹותָאֶרץ ּוְקבּועִּ ֲחֹשב ְכָלל ל  י ל   לִּ

יִּ  ְבֶאֶרץ  ן  כֵּ ְשת  תּוְלהִּ יִּ ב  לֹו  ֶשיֵּש  ח  ָשכ  ָשם  ְשהּותֹו  ּוְלֹרב  ָּׁשְך,  ְממֻׁ ן  ְזמ  לִּ ֲאָסר  ְבמ  ָכלּוא  ְכֶאָחד ה  ם  ים הֵּ ֶשדֹומִּ ל.   ֹשְָראֵּ

ָדר בִּ  ח  ָיֶפה ּוְמסֻׁ ְוָשכ  ֹחֶפש  יְמקֹום ה  ֶאָלא ָאסִּ ין הּוא  ד כְ ר  ֶשאֵּ ֲאָסר, ע  ָכלּוא ְבמ  ילּותה  ְרגִּ ֶשְלֹרב  ָכְך  י  ים  דֵּ ֹו ְכֶשּׁשֹוֲאלִּ

נ   ֶחְשבֹון  ֲעֹרְך  ל  ָויֹום  יֹום  ְבָכל  ֶדר  לֹו סֵּ ֶזה עֹוֹשֶה  יר  ְכֶשָאסִּ ֲאָבל  "ָכאן",  עֹוֶנה  יְתָך  יָכן הּוא בֵּ ר  אֹותֹו הֵּ זֹוכֵּ ְוָאז  ְפשֹו 

יטֵּ  ר  הֵּ ְתי ּסֵּ אֲ ע  ב ֲעָברֹו, ּומִּ ן ָכלּוא ְבמ  ים אוֹ ל ֶשּׁשֹוכֵּ י הּוא ְבָמקֹום ָנֶאה  ָסרֹו, ּוְכֶשּׁשֹוֲאלִּ יתִּ יְתָך? עֹוֶנה בֵּ יָכן הּוא בֵּ תֹו הֵּ

ְבֶכֶלא   י  ֲאנִּ ָכלּוא  ב  ָהר  י  ֲאבֹונִּ ְלד  ת  ְוָכעֵּ י,  ּוְפלֹונִּ י  ְפלֹונִּ ָבח  מִּ ּוְמשֻׁ ְוג ם  ֶזה.  ר  ְוק  ירּונּוָטחּוב  ְזהִּ הִּ ן  כֵּ נּו    ּׁשּום  ְבָיְצאֵּ ז "ל  ר 

ָגלּות בֵּ   ל  ְתא  ּוְלהִּ ֲחצֹות  ֶאת חּוץ  ָלקּום ב  נ ֲחֹשב  ְוֹלא  י  תִּ ָהֲאמִּ נּו  יתֵּ ֶאת בֵּ ח  ְשכ  נִּ ֶשֹלא  י  ְכדֵּ ְקָדש,  ּמִּ ית ה  ן בֵּ ָחְרב  ל  ל ע 

ֶש  ֶכֶלא  ית  ְלבֵּ דֹוֶמה  ה  יָלה.  ָלָאֶרץ  ָחלִּ נּו  יתֵּ בֵּ ָכתּובהּוא  ה  ְני ן  עִּ )י"  ֶשֶזה  ים"  יּונִּ צִּ ָלְך  י  יבִּ צִּ ְשָכח ה  נִּ ֶשֹלא  לא(  רמיה 

יֵֶּצר  עֲ  ֶשה  ָהָאָדם  ָבֶהם  ְתנ ֶּסה  ֶשּמִּ ים  ְדָברִּ ה  ָכל  ל  ע  יּות  ְפָרטִּ בִּ ָדָבר  ה  ב  סֹובֵּ ן  כֵּ ּוְכמֹו  ְמֹפָאר.  ה  נּו  ילֹוָתיו ָברֵּ ְוחֵּ ָהָרע 

חֲ ְמ  ּומ  ְעתֹו  ד  ים  ְקמִּ ֶשזֶ ע  ֲחֹשב  ל  ְבתֹו  וְ הש  ס  ח  י  תִּ ָהֲאמִּ ְמקֹומֹו  קָ ּו  ג ם  ֶזה  ו ֲעבּור  ת  ָשלֹום,  ֲעבֹוד  ָקדֹוש  ה  נּו  בֵּ ר  ָלנּו  ע  ב 

ֲעָלתֹו ָהֲאמִּ  ְצמֹו מ  יר ְלע  ְזכִּ ָצבֹו, ּוְלה  ב ָהָאָדם ְבָכל יֹום ְויֹום מ  ּׁשֵּ ְתבֹוְדדּות ֶשְיח  הִּ ְרֶאהה  ף ֶשנִּ ית ֶשא  יָכן   תִּ ָנח הֵּ ֶשהּוא מֻׁ
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עּמֻׁ ֶש  יֵּד  ֲאָבל  וְ   ָנח  ְש ְנכֹוָנה  יִּ ּוְבנֵּי ֹלא  יָדיו  ְידִּ ָכל  ים  ְמָצאִּ נִּ ּובֹו  ְוָנכֹון  ָנֶאה  ת  יִּ ב  לֹו  ְויֵּש  י,  תִּ ָהֲאמִּ יתֹו  בֵּ ֶזה  ין  ֶשאֵּ ח  כ 

ים ְלשּובֹו. פִּ ים ּוְמצ  כִּ ְמח  ְחתֹו ה  ְשפ   מִּ

ְני ן ֹגדֶ   -  א שצאות  חלק ו    -פי קודש  שר  שיח ם ְבעִּ ע  בּור ֹלא פ  דִּ יב ֶאת ה  ְרחִּ יּוהִּ חִּ ְדָבָריו ְכמֹו ל ה  נּו בִּ בֵּ יֵּת ֶאת ר  ב ְלצ 

ה ֶּׁש  ְגָמא ֶאת מ  ס ָלֶזה ְלדֻׁ ָּוָנתֹו ְלטֹוָבה, ְוָתפ  לּו ְכֶשכ  נֹות ָבֶהם שּום ָדָבר ֲאפִּ י ְלש  ְבלִּ ם, ְולִּ ְנשֵּ ֶשהֵּ א  ָּמה מֵּ נּו ָנֲהגּו כ  י ְשלֹומֵּ

קָ ֶשָנֲהגּו ֶשָהָיה  ים  תִּ ְבעִּ ר  לֹומ  ָלהֶ   ֹגֶדל ֶשה  ת  ֲחמ  ן מֵּ ְוכֵּ לֹות,  ְתפִּ י  קּוטֵּ לִּ ֶפר  ּסֵּ לֹות מִּ ְתפִּ ְתבֹוְדדּות,  הִּ ֶדר ה  ְמקֹום סֵּ בִּ ם, 

עֲ  ְול  ְיָלה  ל  ב  ים  רִּ עֵּ ְהיֹות  לִּ ר  ֹזה  ב  ּמּוָבא  ה  יבּות  ֲחשִּ אה  ד  ע  תֹוָרה  ב  ָאז  הָ ֹסק  ן  כֵּ ל  ע  ֹבֶקר,  ה  ֶשְכֶשרֹוֶאה  ֹור  ֶשאְמרּו  יּו 

ְתעֹורֵּ ָאָדם שֶ הָ  ְויִּ ר ֶשָיקּום  ְיָלה טֹוב יֹותֵּ ל  ֲחֶריָה ָכל ה  ר א  ְהיֹות עֵּ ָּמש ְולִּ ת ֲחצֹות מ  ְשע  ר בִּ ְתעֹורֵּ ין ָיכֹול ְלהִּ ָחר אֵּ ר ְמאֻׁ

ד   ע  נֵּעֹור  ר  ָּׁשאֵּ ְויִּ ר  ְוָאמ  יֹותֵּ ָלה,  ְתפִּ ה  ר  ח  ה  א  מֵּ ֶזה  ין  ֶשאֵּ ֶזה  ל  ע  בֵּ ר  ר  ת  ע  ד  ן  כֵּ ין  ְואֵּ ּו ָנכֹון  ים  נּו,  קֹוְדמִּ ה  דֹורֹות  ב  ְכָבר 

ְבתֹוָרה ּמּוָבא  כ  ְוָקא,  ְבד  ֲחצֹות  ב  ָלקּום  יר  ְזהִּ הִּ נּו  בֵּ ר  י  כִּ ְמֹאד,  ְבָרָכה  לִּ ְכרֹונֹו  זִּ ראבר"נ  ֶזה  ל  ע  יד  ְקפִּ ּובְ   הִּ עֹוד  קמט, 

ל כֵּ  ָדָבר  ְמקֹומֹות. ְוע  ם ָקֶשה ה  ֲחצֹות וְ ן ְבאִּ ְוָקא ב  ר ד  ְתעֹורֵּ ר ה  יִּ ר ָכְך י ֲחֹזר  ֹיאמ  ח  י ְיָכְלתֹו ְוא  תֹוָרה ָאז ְכפִּ קּון ְוי ֲעֹסק ב  תִּ

ְתבֹודְ  הִּ ְני ן ה  ן ְלעִּ ָנּה. ּוְכמֹו כֵּ ְזמ  ָתּה ּובִּ ל ְבעִּ לֵּ ְתפ  יֹשן ְוָיקּום ְלהִּ ילִּ ְקפִּ ָנכֹון ְלה  רְ דּות ה  ְוָקא כִּ ְכרֹונֹו  ד ָעֶליָה ְבד  זִּ נּו  בֵּ צֹון ר 

ְברָ  פָ לִּ  שּוט. )וראה עוד בחלק ג, תצט(.ָכה ה 

ְת   - חלק ו שצב  -שיח שרפי קודש   הִּ ְני ן ה  ְלעִּ ר  ש  ָהָיה אֹומֵּ פֵּ ט ּוְלח  ג ָבּה הּוא ְלָפרֵּ ֹנה  ָקר ה  ֶשָהעִּ ָלתוֹ בֹוְדדּות,  ְתפִּ  בִּ

ש קֵּ ת ה' ֶש ּוְלב  אֵּ ְזֶכה לְ  מֵּ קְ יִּ ים לֹו כִּ ְראִּ ְולֹות ֶשנִּ ן ֶאת ָהע  קֵּ לּו אֵּ ת  יֶהם ְכאִּ ג ֲעלֵּ לֵּ ים ֶשְּמד  נִּ ש  ט  קֵּ יֶהם בִּ ְמָצא, ֶשֲעלֵּ יָנם ְבנִּ

ד ָדוִּ יר  ְפצִּ י  ְוהִּ נִּ בֵּ ְיסֻׁ י  ב  ֲעֹון ֲעקֵּ ָרע,  י  ימֵּ יָרא בִּ ָלתֹו "ָלָּמה אִּ ְתפִּ ֶּמֶלְך בִּ ְויִּ ה  ְחדֹו  ר פ  ק  ין ה  ", ֶשעִּ דִּ ְליֹום ה  ב הּוא  ְרָאתֹו  ָקרֵּ

ָהֲעוֹ  ְפנֵּי  ֶש נוֹ מִּ אִּ ת  יָלה  ָחלִּ ים  ְברִּ ְצט  ֶשּמִּ ד  ע  יֶהם.  ֲעלֵּ ב  לֵּ ֹשִּים  מֵּ ינֹו  ְואֵּ ב  ֶבָעקֵּ אֹוָתם  ָדש  יֶהם  ָהָאָדם  ֲעלֵּ י ֲחֹזר  ֹלא  ם 

ז "ל )סנהדרין צט:( ְתשּוָבה. ּוְכמֹו ֶשָאְמרּו ר  ֲעבוֹ  בִּ ָכתּוב "ְוכ  ל ה  ָטָאה". ע   ת ָהֲעָגָלה ח 

קודש   שרפי  שצט  -שיח  ו  אוֹ ָהיָ   -  חלק  ים  ה  בִּ ר  י  ָצְרכֵּ ֲעבּור  טֹובֹות  לֹות  ְפעֻׁ בִּ ה  ְרבֵּ ֶשּמ  ָאָדם  ים  ְפָעמִּ לִּ ֶשיֵּש  ר  מֵּ

דוֹ  ן מֵּ ְוכ  ל כֵּ יד, ְוע  ְפסִּ ְמָצא מ  י נִּ ּסֹופִּ כּום ה  ּסִּ ֲעֹשֶה ב  ָנכֹון ֶשי ֲעֹשֶה הָ ֶמה, אּוָלם ְלמ  ְפָסד  ָאָדם ֶחְשבֹון ָנכֹון  ה  א מֻׁ ֶשֹלא יֵּצֵּ

ף   יְ א  ל  י  ע  גְ דֵּ ֲחנּות  ל  ע  ְכב  ֲהגּותֹו  ְתנ  ְבהִּ ָהָאָדם  דֹוֶמה  ים  ְפָעמִּ לִּ י  כִּ טֹובֹות,  ה  לֹוָתיו  ָבּה,  ְפעֻׁ ים  קֹונִּ ים ה  בִּ ר  ֲאֶשר  דֹוָלה 

יח   ְשגִּ ם ֹלא מ  ֲעֹשֶה אִּ ים ג ם ג  אּוָלם ְלמ  ב חֹוְדרִּ יטֵּ ְסקֹו, ְולִּ  הֵּ ים ְלעִּ הּול ֶחְש ָנבִּ נִּ י  ים ְבלִּ נָ בוֹ ְפָעמִּ ל  ן  ְפָסד, ע  א מֻׁ כֹון יֹוצֵּ

ֶשנִּ  ים,  יֹוְצאִּ ְוה  ים  ְכָנסִּ נִּ ָגדֹול ֶשל ה  ש ה  ע  ף ָכל ָהר  יְך א  ָצרִּ ן  ל כֵּ ים עֹוָלם, ְוע  ֲעָסָקיו חֹוְבקִּ לּו  ד ְכאִּ צ  ה  ד מֵּ ְלָהעֹומֵּ ְדֶמה 

ח  הֵּ  קֵּ ֲחֹשב חֶ ָהָאָדם ְלפ  ב ל  יטֵּ ת הֵּ ע  ֲהָלָכיו ָלד  ל ָכל מ  ב ע  ת  ֹונוֹ ְשב יטֵּ ֲחמ  יד, ְוג ם מֵּ ְפסִּ יא ְוהִּ ה הֹוצִּ יח  ּומ  ְרוִּ ְכָנס ְוהִּ ה נִּ  מ 

ְגדֹולָ  ה  ְזָהָרתֹו  א  ן  )ְואֵּ כֵּ ְביֹומֹו.  יֹום  י  דֵּ מִּ ת  ע  ד  ה  ּׁשּוב  יִּ ְוה  ְתבֹוְדדּות  הִּ ה  ת  ְבחֹוב  נּו  בֵּ ר  יר  ְזהִּ ֶשהִּ ּמּוָבא ה  ְלה  ר  סֹותֵּ ֶזה  ין 

דֹות אֹות ְתפִּ  ּמִּ ֶפר ה  יֵּן ָשם.(.ְבסֵּ יָמן א. ע   ָלה סִּ

קודש   ו    -שיח שרפי  זצ"ל(  )  -  תעחאות  חלק  יצחק בנדר  לוי  אֹומֵּ רבי  ראבר"נ ָהָיה  ים מֵּ יֹוְדעִּ ֶשאנּו  ֶזה  ְנָין  ְלעִּ ר 

יתֹו ֶמֶשְך כָ  ְבָרָכה ֶשָהָיה עֹוזֵּב ֶאת בֵּ ְכרֹונֹו לִּ ְת זִּ ְך ְבהִּ ב ְוהֹולֵּ , ְוָהָיה סֹובֵּ ָּׁשבּוע  ן בֹוְדדּות ֶמֶש ל ְימֹות ה  ים, ְוכֵּ ָּמה ָימִּ ְך כ 

ְבָרָכה לִּ ְכרֹונֹו  זִּ "ְת  ְרנ  מֹוה  יד  ְלמִּ ת  עֹוזֵּר  י  בִּ ְוֹלא    ר  ְנָין,  ְבמִּ ָלה  ְתפִּ בִּ ים  ְזָהרִּ נִּ ֶשָהיּו  לֹו  ֶשָפשּוט  ים,  ְגדֹולִּ ה'  י  עֹוְבדֵּ ְועֹוד 

ּוְקדֻׁ  תֹוָרה,  ה  ת  יא  ּוְקרִּ ים  ישִּ דִּ ק  יָלה  ָחלִּ ירּו  ּוָבְרכּו ֶהְחסִּ ֲחֹשב  ָּׁשה,  ל  ּוְכָלל  ְכָלל  ְעתֹו  ד  ל  ע  ֲעֶלה  מ  ינֹו  ְואֵּ דֹוֶמה.  ְוכ   

ידּו ְפסִּ ְמקֹומֹו.ֶשהִּ ר ָבֶזה ָכל ֶאָחד בִּ דֵּ ְסת  יְך ְלהִּ ְקדֹוָשה, אּוָלם ָיְדעּו אֵּ י ֲעבֹוָדָתם ה   ם ֶמֶשְך ְשנֹות ְימֵּ
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