
תורה כ"ה ח"ב – התבודדות

ִמן  ּוְגדוָֹלה  ֶעְליוָֹנה  ַמֲעָלה  הּוא  "ַהִהְתּבוְֹדדּות 
ַהּכֹל. ְּדַהְינּו ִלְקּבַֹע לוֹ ַעל ָּכל ָּפִנים ָׁשָעה אוֹ יוֵֹתר 
ּוְלָפֵרׁש  ַּבָּשֶֹדה,  אוֹ  ֶחֶדר  ְּבֵאיֶזה  ְלַבּדוֹ  ְלִהְתּבוֵֹדד 
ַוֲאַמְתָלאוֹת  ִּבְטָענוֹת  קוֹנוֹ  ְלֵבין  ֵּבינוֹ  יָחתוֹ  שִֹ
ְּבִדְבֵרי ֵחן ְוִרּצּוי ּוִפּיּוס, ְלַבֵּקׁש ּוְלִהְתַחֵּנן ִמְּלָפָניו 
ֶּבֱאֶמת...  ַלֲעבוָֹדתוֹ  ֵאָליו  ֶׁשְּיָקְרבוֹ  ִיְתָּבַרְך, 
ְוַהְנָהָגה זוֹ ִהוא ְּגדוָֹלה ְּבַמֲעָלה ְמאֹד ְמאֹד, ְוהּוא 
ֶּדֶרְך ְוֵעָצה טוָֹבה ְמאֹד ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתָּבַרְך, ִּכי 
ָּכל  ַעל  ִּכי  ַהּכֹל.  ֶׁשּכוֵֹלל  ְּכָלִלית,  ֵעָצה  ִהיא  זֹאת 
ַמה ֶּׁשֶּיְחַסר לוֹ ַּבֲעבוַֹדת ַהֵּׁשם, אוֹ ִאם הּוא ָרחוֹק 
ְלַגְמֵרי ִמּכֹל ָוכֹל ֵמֲעבוָֹדתוֹ ִיְתָּבַרְך ַעל ַהּכֹל ְיָפֵרׁש 

יָחתוֹ ִויַבֵּקׁש ֵמִאּתוֹ ִיְתָּבַרְך. שִֹ

ְמֻפְרָסִמים  ְּגדוִֹלים  ַצִּדיִקים  ְוַכָּמה  ֶׁשַּכָּמה  ְוַדע, 
ִסְּפרּו, ֶׁשֹּלא ָּבאּו ְלַמְדֵרָגָתם, ַרק ַעל ְיֵדי ַהְנָהָגה 
ִּכיל ָיִבין ֵמַעְצמוֹ ּגֶֹדל ַמֲעַלת ַהְנָהָגה זוֹ,  זוֹ. ְוַהַּמשְֹ
ְלָכל  ַהָּׁשֶוה  ָּדָבר  ְוהּוא  ְלַמְעָלה,  ְלַמְעָלה  ָהעוָֹלה 
ִלְנהֹג  ְיכוִֹלים  ֻּכָּלם  ִּכי  ָּגדוֹל,  ְוַעד  ִמָּקטֹן  ֶנֶפׁש 
ְּגדוָֹלה.  ְלַמְעָלה  ָיבוֹאּו  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  זוֹ,  ַהְנָהָגה 

ַאְׁשֵרי ֶׁשּיֹאַחז ָּבֶזה."

התבודדות

ישנה עצה אחת הכוללת ה-כ-ל, היא אפשרית 
שיהיה,  מצב  בכל  אדם  לכל  מתאימה  תמיד, 
והיא בעצם הדרך היחידה. כי מלבדה, אין לנו 

דרך אחרת!!!
"וגילה לנו אשר אין שום עצה להינצל מגודל 
התגברות היצר שתמיד הוא שוקק ומתאוה 
להכשיל את האדם. רק על ידי התבודדות! 

אשר כל אדם באיזה מקום וזמן שהוא ובאיזה 
את  יודע  אחד  כל  אשר  כפי  שהוא  מדרגה 
לעצמו מקום  יקבע  נפשו,  ומכאובי  לבבו  נגעי 
מיוחד לשפוך שם לבבו לפניו יתברך מכל מה 
שעובר עליו בלשון שאנו מדברים בו ולבקשו, 
שיקרבהו לעבודתו יתברך ויעזרהו שלא יתפס 
ברשת הבעל דבר חס ושלום, ואפלו אם כבר, 
חס ושלום, נכשל במה שנכשל אם לא יתיאש 
יזכה  יתברך,  להשם  ותפלה  מצעקה  עצמו 
הלשון:  בזה  ואמר  מנפילתו,  לקום  בודאי 
אריין,  אבלאטא  אין  פאלט  מע  אז  "אפילו 
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ְּבֵׁשם  ִנְכָלל  ִלְהיוֹת  ֶׁשּזוֶֹכה  ִמי  א. 
ִנְקָרא  ַהַּצִּדיק  ֶׁשֵּׁשם  ְּדַהְינּו  ַהַּצִּדיק, 
ְּבִלּבוֹ  ִנְכַנס  ָּפִנים  ָּכל  ֶׁשַעל  אוֹ  ָעָליו, 
ְוהּוא  ּבוֹ  ַמֲאִמין  ְוהּוא  ַהַּצִּדיק  ֵׁשם 
ְּבַהְּפֵאר  ְוִנְכָלל  ְּבֵעיָניו  ְוָחׁשּוב  ָיָקר 
אוֹ  ַהַּצִּדיק  ֶׁשל  ָהֱאֶמת  ְוַהֵחן  ְוַהּיִֹפי 
ְיֵדי  ַעל  ְוכּו'.  ְּבֵעיָניו  אוֹתוֹ  ֶׁשרוֶֹאה 
ַהַּצִּדיק,  ְקֻדַּׁשת  ָעָליו  ִנְמָׁשְך  ֶזה  ָּכל 
ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ַּבִית,  ָהרֹאׁש  ֶׁשהּוא 
ִמְסַּתֵּכל ַעל ַעְצמוֹ ְּבָכל ַהִּמּדוֹת ֶׁשֵהם 
ְּכַלל ַהּתוָֹרה ַעד ֶׁשּזוֶֹכה ָלׁשּוב ֶאל ה'. 

)ד – ט(
________________________

ב. ִעַּקר ַהִהְתָקְרבּות ֶאל ַהַּצִּדיק הּוא 
ַעל ְיֵדי ַהֶּפה, ַעל ְיֵדי ֶׁשְּמַדְּבִרים ִּדְבֵרי 
ּתוָֹרה ֶׁשְּמַקְּבִלים ִמֶּמּנּו ַּבֶּפה. )ד – ט(
________________________

ֶעֶצם ַהָחְכָמה ֶׁשַּבּמַֹח ָרחוֹק ְמאֹד  ג. 
ִמָּכל ַהַּתֲאווֹת ְוַהִּמּדוֹת ָרעוֹת, ְוִעַּקר 
ַהִּמְלָחָמה ְלַקֵּׁשר ַהָחְכָמה ֶׁשַּבּמַֹח ִעם 
ַרק  ִלּבוֹ,  ִּבְרׁשּות  ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ַהֵּלב, 

ִיְהֶיה ִלּבוֹ ִּבְרׁשּותוֹ. )ד – ט(
________________________

ַּבֲחצוֹת  ָקִמים  ֶׁשִּיְשָֹרֵאל  ְיֵדי  ַעל  ד. 
ַהִּמְקָּדׁש,  ֵּבית  ֻחְרַּבן  ַעל  ּוִמְתַאְּבִלין 
ַלֲאֵבֵלי  "ָלשֹּום  ִיְתַקֵּים  ֶזה  ְיֵדי  ַעל 
ֶׁשְּבִחיַנת  ֵאֶפר",  ַּתַחת  ְּפֵאר  ִצּיוֹן 
אוֹר  ִלְמאוֵֹרי  ִיְתַהְּפכּו  ֵאׁש  ְמאוֵֹרי 

ְלָכבוֹד ּוְלִתְפֶאֶרת. )ד – י(
________________________

ִיְשָֹרֵאל  ִהְתַרֲחקּות  ִעַּקר  ה. 
ָּכל  ְּכַלל  ְוִעַּקר  ֶׁשַּבָּׁשַמִים  ֵמֲאִביֶהם 
ַעל  הּוא  ַהָּגלּות  ַוֲאִריַכת  ַהְּפָגִמים 
ַהַּצִּדיק  ִּבְכבוֹד  ֶׁשּפוְֹגִמין  ַהְּפָגם  ְיֵדי 
ַּבֲחצוֹת  ָלקּום  ָלֶזה  ְוַהִּתּקּון  ָהֱאֶמת, 
ַלְיָלה ּוְלִהְתַאֵּבל ְמאֹד ַעל ֻחְרַּבן ֵּבית 
ֶׁשָּגְרמּו  ֲחָטֵאינּו  ַעל  ַהְינּו  ַהִּמְקָּדׁש, 
ֵּבית  ִּבְנַין  ֶׁשְּמַעְּכִבין  אוֹ  ַהֻחְרָּבן 
ָלשֹּום  ִנְזֶּכה  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַהִּמְקָּדׁש 
ַלֲאֵבֵלי ִצּיוֹן ְּפֵאר ַּתַחת ֵאֶפר. )ד – יג(

עצה הכוללת הכל!

מעלת הלימוד

ָׁשַמְעִּתי ִמִּפיו ַהָּקדוֹׁש ֶׁשַּפַעם ַאַחת ִּדֵּבר ֵמַהֵּסֶפר ֶׁשּלוֹ ֶׁשִּנְדַּפס ָעָנה ְוָאַמר ְוָהָיה שֹוֵֹחק ְקָצת ָאז, ְוָאַמר: 
ֶׁשַּיְדִּפיסּו ְסָפָריו ְוִיְכְּתבּו ַעל ָּכל ֵסֶפר ְוֵסֶפר ֶׁשּלוֹ ַּבַעל ַהְמַחֵּבר ֵסֶפר ְּפלוִֹני ּוְפלוִֹני ְוכּו' ְּכֶדֶרְך ֶׁשּכוְֹתִבין 
ַעל ַהְמַחְּבִרים ֶׁשִחְּברּו ְסָפִרים ַהְרֵּבה. ְוִרֵּמז ָלנּו ָּבֶזה ֶׁשִּיָּׁשֲארוּ ִמֶּמּנּו ְסָפִרים ַהְרֵּבה ְוֵכן ִנְתַקֵּים ְקָצת 

ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם.
 )חיי מוהר"ן – שפ"ג(

    כשדיבר עמי וגילה לי הדרך לעשות מהתורות תפלות כנדפס )בלקוטי תנינא סימן כ"ה( 
אמר לי שטוב לכתוב לעצמו התפלות. ואז ראיתי והבנתי בתנועותיו הקדושים שהוא דבר 
נפלא ונורא מאד מאד לעשות מהתורות תפלות. וכמו שאמר שנעשין מזה שעשועים גדולים 

למעלה וכו'. 

גם פעם אחת היה מדבר עם אחד והיה מתגעגע מאד שיעשו מהתורות תפלות. ואמר: אני חפץ 
מאד שיעשו מהתורות תפלות אך איני יודע למי מוסרים זאת. ופעם אחד הראה לי בספר אחד 
שהיה אצלו שנתחבר בסמוך הנקרא "יד הקטנה" ובסוף מבאר שם כמה ענינים בלשון תפילה 
שמדבר להשם יתברך ומתחיל כל ענין אלקי וכו'. וקרא אותי וצוה לעין בו בפנים, ורמז לי אז 
כמדבר. ראה שזה המחבר מדבר כמה ענינים מדרושיו להשם יתברך בלשון תפילה. ורמז לי 
שתשוקתו מאד לעשות כן מתורותיו הקדושות לעשות מכל התורות תפלות. כי כן היה דרכו 
לרמז על דברים גבוהים על ידי דברים קטנים, מחמת שהיה קשה לו לבאר דעתו בפרוש מגודל 
הקטרוגים והמניעות ועוד מכמה טעמים. על כן רמז בדרכים נפלאים כדי שהאדם בעצמו יבין 
דעתו מאליו אם ירצה. ויש בזה ענינים נפלאים בהנהגתו עמי בכמה ענינים ואי אפשר לבארם.
)שיחות הר"ן – קמ"ה(



שרייט מען און מען שרייט און 
שרייט"  מען  און  שרייט  מען 
וטיט  רפש  לתוך  לפעמים  כשנופלין  ]"אפילו 
שקשה לו מאד לצאת משם, צועקין וצועקין 
וכמה  בכמה  מזה  דבר  עוד  וכן  וצועקין"2[, 

לשונות. 1

בלי  שזכה  למה  זכה  זאת  בכל  כשהאדם 
תפילה, דומה הוא לבהמה, שגם היא מקבלת 

את כל הצטרכותה ללא תפילה.

השפעתו  כל  לקבל  צריך  שהאדם  ואמר: 
כל  ועל  תפילה  ידי  על  רק  והצטרכותו 
יתפלל  קטן  דבר  הן  גדול  דבר  הן  הדברים 
להשם יתברך, כי אם לאו אף שהשם יתברך 
נותן לו כל מה שצריך הוא כמו בהמה שהשם 
בלא  הצטרכותה  כל  כן  גם  לה  נותן  יתברך 
תפילה. ובפרט לענין עבודת השם בודאי אין 

שום עצה רק תפילה."1

בדורות האלו

שהדורות  כהיום,  בפרט  חובה,  התבודדות 
מתגבר  הרע  והיצר  וחלשים,  נמוכים  כל-כך 

מאוד...

באו  לא  האמתיים  והיראים  הצדיקים  "כל 
ושיחה  ידי התבודדות  על  כי אם  למדרגתם 
בינו לבין קונו, כמבואר לעיל. ובפרט בדורות 
והסטרא  הרע  שהיצר  הגלות  בסוף  האלו 
אחרא מתגברין מאד מאד, והדורות חלושים 
עתה  להינצל  אפשר  אי  ונפש,  בגוף  מאד 
המניעות  ומרבוי  הרע  היצר  מהתגברות 
ולהתקרב לשם יתברך, כי אם על ידי שיחה 
שעה  לקבע  עצמו  שירגיל  קונו  לבין  בינו 
לפני השם  יום, לפרש שיחתו  בכל  מיוחדת 

יתברך בלשון שמדברים בו דיקא. 

השם  לפני  ישוח  לבבו  עם  אשר  כל  ואת 
יתברך הן לבקש מחילה וסליחה על העבר, 
הן להתחנן על העתיד שיצילהו השם יתברך 
אליו  להתקרב  ויזכה  להנצל  שצריך  ממה 
ולפרש  לדבר  יכול  אינו  אם  ואפילו  יתברך. 
שיחתו, אף על פי כן אפילו אם לא ידבר רק 
לא  אם  ואפילו  מאד  טוב  זה  גם  אחד,  דבור 
ידבר רק "רבונו של עולם", גם זה טוב מאד. 
עצמו  שמכין  מה  בעצמה  ההכנה  ואפילו 
לדבר,  יכול  שאינו  פי  על  אף  לדבר,  ורוצה 
אף על פי כן ההכנה והרצון בעצמו יקר מאד 

בעיני השם יתברך."3

בלי לב

לב  בלי  הם  והתבודדות  כשהדיבורים  גם 
וחסרי חיות, זה גם כן טוב מאוד!

"אף על פי שנדמה להאדם שמדבר בלא לב, 
וכשידבר כך  זה טוב מאד.  גם  כן  פי  על  אף 
יזכה,  רוב  פי  על  זה  ידי  על  דבורים  הרבה 
שיתעורר לבו לדבר בהתעוררות הלב כראוי, 

כי הדבור יש לו כח גדול לעורר את האדם. 

ואפלו אם עוברים ימים ושנים הרבה ונדמה 
ושיחתו,  בדבוריו  כלום  עדין  פעל  שלא  לו, 
בודאי  כי  כלום,  מזה  יפול  אל  כן  פי  על  אף 
כמו  משל  דרך  על  רשם.  עושים  הדבורים 
שנדמה  פי  על  אף  אבן  על  היורדים  מים 
שאין להמים כח כנגד האבן הקשה ואין נכר 
כשהמים  כן  פי  על  אף  באבן,  המים  רושם 
יורדים על האבן כמה וכמה זמנים רצופים, 

הם עושים נקב באבן כנראה בחוש. כמו כן 
אפילו אם ליבו לב האבן, ואין נכר בו רושם 
דבוריו ותפלותיו, אף על פי כן ברבות הימים 
והשנים ינקב לבו האבן על ידי שיחתו, כמו 

אבנים שחקו מים, כנזכר לעיל."4

היום אני מתחיל

ִּבְׁשַעת  ָהָאָדם  ֶׁשּיֹאַמר  ֶׁשּטוֹב  "ָאַמר, 
קוֹנוֹ,  ְלֵבין  ֵּבינוֹ  ְּכֶׁשִּמְתּבוֵֹדד  ַהִהְתּבוְֹדדּות 
יֹאַמר "ַהּיוֹם ֲאִני ַמְתִחיל ִלָּדֵבק ְּבָך". ְוַיֲעֶשֹה 
ַהַהְמָׁשכוֹת הוְֹלִכין  ָּכל  ִּכי  ַהְתָחָלה,  ַּפַעם  ְּבָכל 
אוְֹמִרים  ַהְמַחְּקִרים  ַוֲאִפּלּו  ַהַהְתָחלוֹת.  ַאַחר 
ָּכל  ֶׁשל  ָּדָבר  ֲחִצי  ְּכמוֹ  ִהיא  ֶׁשַהַהְתָחָלה 
ַיֲעֶשֹה ְּבָכל ַּפַעם  ַנְפָׁשְך  ִנְמָצא ִמָּמה  ַהַּמֲעֶשֹה. 
ִאם  ַנְפָׁשְך  ִמָּמה  ִּכי  ַּכַּנ"ל.  ְויֹאַמר  ַהְתָחָלה 
ָהָיה ִמּקֶֹדם טוֹב, ַעְכָׁשו ִיְהֶיה טוֹב יוֵֹתר, ְוִאם 
ַחס ְוָׁשלוֹם ִמּקֶֹדם ֹלא ָהָיה טוֹב, ְּבַוַּדאי ָצִריְך 

ּוֻמְכָרח ַלֲעשֹוֹת ַהְתָחָלה ֲחָדָׁשה."5

עקשנות

בענין ההתבודדות צריך עקשנות והתחזקות 
ביותר.

ִּבְתִפָּלה  ְצִריִכין  ְּביוֵֹתר  ָהַעְקָׁשנּות  "ִעַּקר 
ְוַתֲחנּוִנים. ְוָהִעָּקר ְּבִשיחוֹת ֶׁשל ַהִהְתּבוְֹדדּות, 
ֶׁשֵּפֵרׁש  ּוְכמוֹ  ְּפָעִמים.  ַּכָּמה  ִּבְדָבֵרינּו  ַּכְמבָֹאר 
ְלׁשוֹן  ִנְפַּתְלִּתי:  ֱאֹלִקים  ַנְפּתּוֵלי  ַעל  רש"י 
ְּפִצירוֹת  ְוִהְפַצְרִּתי  ִנְתַעַּקְׁשִּתי  ְּפַתְלּתוֹל,  ִעֵּקׁש 
ַהְּדָבִרים  ְוָהֵבן  ְוכּו'.  ַלָּמקוֹם  ַהְרֵּבה  ְוַנְפּתּוִלים 
ִאי  ִּכי  עוָֹלם,  ַחֵּיי  ִלְחיוֹת  ִּתְרֶצה  ִאם  ֵהיֵטב 

ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ַהּכֹל ִּבְכָתב. 

ֶׁשל  ַהִּמּלוֹת  ֵּפרּוׁש  לוֲֹעִזית  ְּבָלׁשוֹן  ְלָך  ּוְתָפֵרׁש 
רש"י  ֵּפרּוׁש  ִּפי  ַעל  ִנְפַּתְלִּתי  ֱאֹלִקים  ַנְפּתּוֵלי 
ַהַּנ"ל. ְלׁשוֹן ִעֵּקׁש ּוְפַתְלּתוֹל ְוכּו'. ְוָאז ָּתִבין ַעד 
ְּבִהְתּבוְֹדדּות  ְלִהְתַחֵּזק  ְצִריִכין  ֵהיָכן  ַעד  ֵהיָכן, 
ְוִשֹיחוֹת ֵּבינוֹ ְלֵבין קוֹנוֹ, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּתְהֶיה ְּבֶדֶרְך 
ִעֵּקׁש ּוְפַתְלּתוֹל ַּכָּמה ְּפָעִמים ְּבִלי ַטַעם ְוֵריַח, ִּכי 

ֹלא ָּבָזה ְוֹלא שיקץ ֲענוֹת ָעִני ַאף ַעל ִּפי

ָמֵלא  ִיְתָּבַרְך  הּוא  ִּכי  ּוְלַׁשְּקָצן,  ְלַבּזוָֹתן  ֶׁשָראּוי 
ַרֲחִמים ְּבָכל ֵעת."6

מתוך שפלות

שפלות  מתוך  שתהיה  צריך  ההתבודדות, 
וביטול הגאווה.

ָקְרַּבן  ִּבְבִחיַנת  הּוא  ַהְּתׁשּוָבה  ִּתּקּון  "ִעַּקר 
ַּדּלּות.  ְּבַדֵּלי  ְוַדל  ָעִני  ָקְרַּבן  ֶׁשהּוא  ִמְנָחה 
ִׁשְפלּותוֹ  ְוֵיַדע  ְלַגְמֵרי  ַּגֲאָותוֹ  ֶׁשְּיַבֵּטל  ְּדַהְינּו 
ֶּבֱאֶמת, ְוָכל ְיִדיַעת ְוַהְרָּגַׁשת ִׁשְפלּותוֹ ְוַקְטנּותוֹ 
ְוִקְלקּוָליו ּוְפָגָמיו ַהְמֻרִּבים ְמאֹד ֹלא ִיְהיּו ְלָרָעה 
יוֵֹתר  ְוָׁשלוֹם  ַחס  ִיְתַרֵחק  ֶׁשֹּלא  ְלטוָֹבה,  ַרק 
ִיְבַטח  ַרק  ְוִקְלקּוָליו,  ִׁשְפלּותוֹ  ֶׁשַּיִּכיר  ְיֵדי  ַעל 
ְּבַחְסֵדי ה' ְוִרּבּוי ַרֲחָמיו ָהֲעצּוִמים ְמאֹד ֶׁשֵּיׁש 
ִּתְקָוה ַּגם ֵאָליו ֶׁשְּיכוִֹלין ִלְזּכוֹת ְלִהְתָקֵרב ַלה' 
ִיְתָּבַרְך ִמָּכל ָמקוֹם ֶׁשהּוא. ַעל ְיֵדי ְּבִחיַנת ָקְרַּבן 
ִהיא  ַעָּתה  ַהָּקְרָּבן  ִעַּקר  ִּכי  ִמְנָחה,  ֶׁשִהיא  ָעִני 
ְּתִפָּלה, ְוִעַּקר ֲחִׁשיבּות ַהְּתִפָּלה ְוַהִּדּבּוִרים ֵאֶצל 
ֶהָעִני  ֶׁשל  ְוַהִּדּבּוִרים  ַהְּתִפָּלה  ֵהם  ִיְתָּבַרְך  ה' 
ָּפסּוק  ַעל  ַהָּקדוֹׁש  ַּבּזַֹהר  ֶׁשִאיָתא  ְּכמוֹ  ְוַהַּדל, 

ְּתִפָּלה ְלָעִני ִּכי ַיֲעטֹף ְוִלְפֵני ה' ִיְׁשּפְֹך ִשיחוֹ.

ָמקוֹם  ּוְבָכל  ַּדְרָּגא  ְּבָכל  ֶׁשָּבעוָֹלם  ָאָדם  ָּכל  ִּכי 
ְלָׁשם  ַּגם  ְמאֹד,  ְמאֹד  ָהְרחוִֹקים  ֲאִפּלּו  ֶׁשהּוא 
ַמִּגיַע ַהִּתּקּון ְוָהֵעָצה ַהִּנְזֶּכֶרת ְלֵעיל ֶׁשל ְּבִחיַנת 
ְוֶאָחד  ַהַּמְרֶּבה  ֶאָחד  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ָעִני,  ָקְרַּבן 
ִהְתעוְֹררּות  ְּבִחיַנת  ֶׁשְּבֵאיֶזה  ְוכּו'.  ַהַּמְמִעיט 

ְיכוִֹלין  טוָֹבה  ּוְנֻקָּדה  ְנֻקָּדה  ְּבָכל  ֶׁשהּוא  ָּכל 
ְוַיְרִּגיׁש  ָלׁשּוב ַלה' ִיְתָּבַרְך, ַרק ֶׁשְּיַבֵּטל ַּגֲאָותוֹ 
ִׁשְפלּותוֹ ֶּבֱאֶמת ְוַיְרִּגיל ַעְצמוֹ ְלִהְתַּפֵּלל ּוְלָפֵרׁש 
ְלָפָניו ִיְתָּבַרְך ִּבְבִחיַנת ְּתִפָּלה ְלָעִני ִּכי  ִשיָחתוֹ 
ִשיחוֹ  ֶׁשִּיְׁשּפְֹך  ִשיחוֹ.  ִיְׁשּפְֹך  ה'  ְוִלְפֵני  ַיֲעטֹף 
ֶׁשהּוא  לוֹ  ִנְדֶמה  ִאם  ֲאִפּלּו  ַמִים  ַהּׁשוֵֹפְך  ְּכמוֹ 
ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ָהָראּוי,  ַּכָּוָנה  ּוְבִלי  ֵשֶכל  ְּבִלי 
ְלָפָניו  )ִשיחוֹ(  ִיְׁשּפְֹך  ְלָבבוֹ  ִעם  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֶאת 
ְּפֵני  נַֹכח  ִלֵּבְך  ַכַּמִים  ִׁשְפִכי  ִּבְבִחיַנת  ִיְתָּבַרְך 
ְוַעל  ִיְתָּבַרְך,  ְּבֵעיֵני ה'  ָיָקר ְמאֹד  ְוֶזה  ְוכּו'.  ה' 
ִיְתָּבַרְך...  ִיְזֶּכה ָלׁשּוב ּוְלִהְתָקֵרב ֵאָליו  ְיֵדי ֶזה 
ֵאיְך  ִּכי  ְלָעִני,  ְּתִפָּלה  ְּבִחיַנת  ֶׁשל  ַהַּמֲעָלה  ֶזהּו 
ּוְמַקְּבָלּה,  ְמַרֵחם  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדוֹׁש  ֶׁשִהיא 
ְלִהְתַּפֵּלל  ּוִמְתַּגֵּבר  ֲעִנּיּותוֹ  ֶׁשַּמְרִּגיׁש  ֵמַאַחר 
ִּדְמִרירּות  ְמִרירּות  ִמּתוְֹך  ֶׁשָּיכוֹל  ֵאיְך  ְוָלשּוַח 

ֲעִנּיּותוֹ ְוַדּלּותוֹ ְוכּו'."7

רבינו הקדוש

שהיה  אומאן  קודש  לקהילת  כשיצא  "גם 
שנה  חצי  כמו  להסתלקותו  מאד  סמוך 
בה  זכה  שלא  עליונה  למעלה  זכה  וכבר 
לו  היה  שם  גם  כבר  כמבואר,  מעולם  אדם 

התבודדות הרבה מאד. 

רבינו,  שדר  הבית  הבעל  נכנס  אחת  ופעם 
באומאן.  שם  בשכנות  אצלו  לברכה,  זכרונו 
ושם היה לרבנו, זכרונו לברכה, חדר מיוחד 
ונכנס  בו.  יד  תפיסת  הבית  לבעל  שהיה 
הבעל הבית פתאום לאותו החדר. ומצא את 
רבינו, זכרונו לברכה, שהיה שוכב בפישוט 
ידים ורגלים על הארץ. אף על פי שהיה אז 
חלוש מאד מאד בלי שעור אשר חיותו היה 
בנס וכמעט שנגוע בכל עת, אף על פי כן לא 
השעה  עד  פשיטות  פי  על  הטוב  דרכו  עזב 
האחרונה שנסתלק למעלה למעלה אשרי לו.

הייתי  "אם  ימיו:  בסוף  שאמר  ושמעתי 
יודע מקודם בימי נעורי כמו שאני יודע עתה 
לא  התבודדות  ידי  על  לזכות  שיכולין  מה 
הייתי מאבד ומפסיד את גופי היקר כל כך 

בתעניתים וסיגופים".8
_________________מקורות__________________

1. השתפכות הנפש – הקדמה. 
2. שיחות הר"ן – קכ"ט. 

3. לקוטי עצות - ערך התבודדות – ט"ז.
4. שם י"ח.

5. חיי מוהר"ן - תל"ז. 
6. ליקוטי הלכות או"ח - תפילין ה. 

7. ליקוטי הלכות או"ח - תפלת המנחה ז.
8. השתפכות הנפש – הנהגות. 

המשך מעמ' קודם
ָּכל ִּדְבֵרי ַהֵּסֶפר ַהָּקדוֹׁש ַהֶּזה ָמֵלא תו' כ"ה ח"ב

ֵעצוֹת טוֹבוֹת ְונוָֹראוֹת. ּוְמַדֵּבר ִמָּכל 
ַהִּמּדוֹת ּוִמָּכל ַהִּמְצווֹת ַהְּנהּוגוֹת... 
ִמְּתִפיָּלה ְּבכַֹח ּוְבַכָּוָנה. ֵהן ִמָּׁשֹלׁש

ְּתִפּלוֹת ֶׁשְּביוֹם. ֵהן ִמּגֶֹדל עֶֹצם ַמֲעַלת 
ְׁשָאר ַהְּתִפּלוֹת ּוְתִחּנוֹת ּוַבָּקׁשוֹת 
ֶׁשְּצִריִכין ְלַהְרּבוֹת ָּבֶהם ְּבָכל יוֹם ָויוֹם 
לוַֹמר ְּתִחּנוֹת ּוַבָּקׁשוֹת ַהְרֵּבה. ּוִבְפָרט 
ּגֶֹדל ַמֲעַלת ַהִהְתּבוְֹדדּות ְלָפֵרׁש ִשֹיָחתוֹ
ִּבְלׁשוֹן ַאְׁשְּכַנז ְלָפָניו ִיְתָּבַרְך ְּבָכל יוֹם 
ֵּבינוֹ ְלֵבין קוֹנוֹ. ֶׁשִּיְׁשּפְֹך ַּכַּמִים

ִלּבוֹ נַֹכח ְּפֵני ה' ֶׁשְּיַזֵּכהּו ְלִהְתָקֵרב 
ַלֲעבוָֹדתוֹ ִיְתָּבַרְך.

)הקדמה לליקוטי מוהר"ן(



בקהילת קודש מזיבוז היה אחד שלא היה שלם עם הבעל שם טוב, ואצלו 
היה מרחיק  הוא  גם  דבריו משכיל, אשר  בכל  מופלג,  למדן  היה מלמד 
את עצמו מהבעל שם טוב. ורצון הרב היה גדול מאוד לקרבו לעבודת ה', 
כי הוא היה מסוגל לכל טוב, אבל נפלא בעיניו האיך יפול דבר, כי היה 

מתרחק מאוד, ובפרט שגם בעל הבית שלו היה לו לשמירה מעולה.

בקהילת  מטייל  שהוא  האיך  המלמד  חלם  שבת,  בליל  אחת,  פעם 
קודש מזיבוז בכל העיר ורואה פלטין אחד נאה ומהודר בהידור היותר 
אפשרי. תמה מאוד על זה ולא שבעה עינו בראייתו, כי כל מה שמרבה 

להביט הוא רואה יותר נפלאות, 

אחר כך שם אל לבו: - הנה כל זה הסידור הוא רק מעצם חומר הבניין, 
ומכל שכן כשאסתכל בהדרת יופי המלאכה והציורים. כאשר נתן אל 
לבו להעמיק ביופי המלאכה נתפלא מאוד על זה, כי ממש בכל שטח 
קטן הוא חכמה ומלאכה אשר לא נראה דוגמתה בכל העולם, ולבו ראה 
הרבה חכמה. נמשך אחריו בכלות הנפש ממש. ושוב אמר אל לבו: כיוון 
הפלטין.  פנימיות  שכן  מכל  כך,  כל  מהודרת  היא  הפלטין  שחיצוניות 

בודאי אין ערוך אליו. כשניגש אל החלון לראות בפנימיותו, 

ראה: הבעל שם טוב וכל סייעתא קדישא דיליה מסובין על השולחן, 
והבעל שם טוב אומר דברי תורה. נתלהב לבו להיכנס לפני ולפנים, ורץ 
אל הדלת. כשרצה ליכנס דחף אותו המשרת ולא הניחו לפנים. נצטער 
מאוד על זה. עם כל זאת בגודל חשקו ורצונו לשמוע דבר ה' עמד אצל 

החלון ושמע כל דבריו הקדושים.

הקיץ, והנה חלום.

התחיל לחזור על דברי התורה ששמע, והנה מתוק מדבש. חזר עליהם ב' 
וג' פעמים. אבל בהיות שהיה עדיין חצות לילה הוכרח לישון עוד הפעם.

אבל  גמור,  בבירור  זוכר  הוא  החלום  והנה  ממשכבו,  כשקם  בבוקר, 
דברי התורה נשתכחו ממנו לגמרי. נצטער מאוד על זה, עד שהיה ממש 

כמבולבל מרוב הצער, ולא ידע האיך להתפלל. 

בעת סעודת שחרית ישב כמשתומם.

אמר בעל הבית אליו: - מה יום מיומיים? 

אם חלם מעלתו איזה חלום לא טוב נטיבו בפני תלתא דרחמי ליה. - 
ולא ענהו.

ההרחקה  שזכר  אלא  טוב,  שם  הבעל  אל  בעצמו  הולך  שהיה  ואפשר 
שהרחיקו המשרת בחלום, ונתיירא מאוד שמא יהיה גם בהקיץ כך, ודי 

לו חרפה ובוז. כך היה כל היום בצער גדול.

בשעת הסעודה השלישית צווה הבעל שם טוב: "לכו לבית הנגיד הידוע 
וקראו לי את המלמד שיבוא לכאן". - היה נפלא מאוד בעיניהם. 

ותכף, כשפתח השליח את הדלת ואמר למלמד: - הבעל שם טוב קרא 
את מעלתו שיבוא אליו - מיד דלג על השולחן ורץ כמשוגע בלי טוזליק.

ואז שמע אותן דברי תורה ששמע בלילה. מיד נתעלף.

כששב רוחו אליו אמר לו הבעש"ט בבדיחות: - "אם היית שומע דבר 
חדש היית צריך להתפעל כל כך. אבל אין זה דבר חדש, שהרי שמעת 

כבר כל זה בלילה".

אז הבין כי דבר ה' הוא. נתקרב אליו בכל לבו ונעשה צדיק גמור.

ִלְראוֹת  ּיּוַכל  שֶׁ ַרְך,  ִיְתבָּ ם  ַהשֵּׁ ֶאת  ִלְראוֹת  ּיּוַכל  שֶׁ ֶזה  הּוא  ִמי  "ֲאָבל 
הּוא ְמָקֵרב  יק ָהֱאֶמת, שֶׁ דִּ רוֶֹאה ֶאת ַהצַּ ַרְך, ָאְמָנם ִמי שֶׁ ֲארּותוֹ ִיְתבָּ ִהְתפָּ
ַלֲאִביֶהם  ָרֵאל  ִישְֹ ִהְתָקְרבּות  ר  ִעקָּ ְוהּוא  ַרְך,  ִיְתבָּ ַלֲעבוָֹדתוֹ  ָאָדם  ֵני  בְּ
ַרְך  ם ִיְתבָּ ֵאר ַהשֵּׁ ְתפָּ מִּ ֲארּות שֶׁ ַהִהְתפָּ ַעְצמוֹ  הּוא בְּ ַמִים, ִנְמָצא שֶׁ שָּׁ בַּ שֶׁ
ֲארּות." )ליקו"מ תורה מ' ח"ב( ל ַהִהְתָקְרבּות ְוַהִהְתפָּ י ַעל ָידוֹ כָּ ַעּמוֹ, כִּ בְּ

 מאחורי הסיפור
 תו' מ' ח"ב

בחלום - מבעד לחלון
ר' מנא מיקל לאילין דמתמניי בכסף. 

רבי אימי קרא עליהון 'אלהי כסף ואלהי זהב לא תעשו לכם'. 
אמר ר' יאשי' וטלית שעליו כמרדעת של חמור.

אמר ר' שיין זה שהוא מתמני בכסף אין עומדין מפניו, ואין קורין 
אותו רבי, והטלית שעליו כמרדעת של חמור. 

)תלמוד ירושלמי בכורים דף יא – ב( 

אין למנות דיין שאינו הגון, וכל מי שממנה מי שאינו הגון ואינו 
חכם בתורה אפילו יש לו מדות אחרות טובות הרי זה עובר בלא 
תעשה. ואמרו חכמים: כל הממנה דיין שאינו הגון כאילו מקים 
דרשו  ועוד  אשרה  נוטע  כאילו  חכמים  תלמידי  ובמקום  מצבה 
כסף  בשביל  הבא  זה  וגומר  כסף  אלהי  אתי  תעשון  לא  חכמים 

וזהב, וזהו דיין שמינוהו בשביל עושרו.
וכל דיין המתמנה בשביל כסף אסור לעמוד לפניו, ולא עוד אלא 

)חושן משפט סימן ח' - סעיפים א-ב( שמצוה להקל בו ולזלזל בו.

כתיב: "לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהב", אלהי כסף ואלהי 
זהב הוא דלא עבדי הא דעץ שרי? אמר רב אשי אלוה הבא בשביל 
כסף ואלוה הבא בשביל זהב, פי' רש"י ז"ל אלוה הבא בשביל כסף, 

דיין שהעמידוהו על ידי שנתן ממון למלך על כך, 
פירש מהרש"א ז"ל בשביל כסף וזהב וכו', יש לפרשו בשתים רעות 
שעשו כי הם מתמנים בשביל הזהב וכסף שנותנים למלך או לנשיא, 
גם מה שעושים כן הוא בשביל הכסף והזהב שרוצים לאסוף על-ידי 
הרבנות והדיינות ולמלאות חסרון כסף וזהב שכבר יצא מידם שנתנו 
לאותן שמינו אותם, והוא קרדום לו לאכול ממנו להתעשר מרבנות. 

והנה חטא ואשמה זו נשתרבב עתה בקרוב בינינו, וכבר באו רבותינו 
חמורות  ועונשין  בגזירת  זו  ואשמה  המום  בהתחלת  פעמים  כמה 
חרמות וממון בדבר הזה שלא יתמנה שום רב ומורה בכסף וזהב 
הן ליתן ליחידים הן לרבים, אבל אין איש שם לב על העונש הנזכר 
בשמעתין דעתיד הקדוש ברוך הוא ליפרע מן מעמידים. גם דימו עון 
הזה לעע"ז ויצא הדבר לנו בדור הזה למכשול ולמזכרת עון בכמה 

תקלות וקלקולים אשר באו לנו בדור הזה עי"ז וכו' עיי"ש. 

באים  רק  ידעו  לא  ולהטיב  בעיניהם  החכמים  הזה  בדור  ועתה 
השררה  אחר  ורודפים  שמים,  לשם  שלא  הצבור  על  להשתרר 
בממונם לעבור ולהכשיל המקבל ממנו בכל עונשים המוזכר, ולפי 
בידם  שאין  בתורה  ולהתכבד  להתגדל  אלא  כן  עושין  אינן  שהם 
וזהו  בכבודן,  ולהקל  לבזותן  דראוי  דבכורים  בירושלמי  אמרו 
שאמר ר' מנא מיקל לאילין דמתמנין בכסף, ר' אמי קרא עליהון 
וגומר אין עומדין מפניו ואין קורין אותו רבי והטלית  אלהי כסף 
שעליו כמרדעת של חמור ע"כ וכו' עיי"ש, והנה זה המתמנה בכסף 
וזהב ועושה לו טלית של ת"ח להתנאות בו הוא לובש אותו תמיד 
כדי שיהא ניכר שהוא אחד מכלל החכמים ובזולת הטלית שעליו 
והרי טליתו דומה למרדעת של חמור שהוא  ניכר לת"ח  יהיה  לא 
תמיד עליו ולא ינטל ממנו כמו שאמרו חמור אפילו בתקופת תמוז 

קרירא ליה ובעי מרדעת ע"כ.
)רב ייבי על התורה - עין משפט(

לומדים ספר-המידות

בושהבושה
מותר לבייש את הרבנים, ששוכרין
את הרבנות לשם גאוה, וראוי לבזותן
ולהקל בכבודן, ואין עומדין בפניהם,
ואין קורין אותן רבי, והטלית שעליו
כמרדעת של חמור. )בושה - ב'(

        "תפילה לעני כי יעטף ולפני ה' ישפך שיחו". רבונו של עולם, עזרני לפרש כל שיחתי לפניך בכל יום ובכל עת תמיד. 
זכני והושיעני שאזכה להרבות בשיחה ביני לבין קוני, עד שאזכה לבלות רוב היום והלילה על ענין זה כל ימי חיי. ותרחם 
עלי ותפתח את פי בכל עת, ותשלח לי דבורים אמתיים וקדושים ממעון קדשך מן השמים, להעתיר ולהתפלל ולבקש 
מלפניך על נפשי בכל עת בדבורים חדשים. ותעזרני תמיד להרבות בעתר, בדברי רצוי ופיוס וטענות ואמתלאות נכונות 
בדברי חן ותחנונים, באפן שאזכה תמיד לעורר רחמיך הרבים עלי שתושיעני בכל עת להתקרב אליך. ואזכה בכל פעם 

לעלות מדרגא לדרגא, להתקרב אליך בכל עת בהתקרבות גדול יותר.         )לקוטי תפילות כ"ב ח"ב – על תו' כ"ה ח"ב(



                          מן המדרש
פרשת  דברים
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שלא תאמר למדתי הלכות די לי. תלמוד לומר: "כי אם שמור תשמרון את כל המצוה הזאת", 'כל המצוה' - לימוד מדרש הלכות ואגדות. )ספרי - עקב - י"ב(



תורה מ"ד ח"ב

"ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶׁשה ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן" )א – א(

אלה הדברים – דברי תורה

"אמר להם דברים אני מבקש שנאמר 'קחו עמכם דברים ושובו אל ה' ואני 
מוחל על כל עונותיכם ואין דברים אלא דברי תורה שנאמר )דברים א( "אלה 

הדברים אשר דבר משה".
)מדרש רבה שמות לח – ד( 

–––– ––––
אלה הדברים – כדבורים

"אלה הדברים" - מה הדבורה הזו דובשה לבעלה ועוקצה לאחרים, כך הן 
דברי תורה סם חיים לישראל וסם המות לעובדי כוכבים.

אמר רבי יהודה ב"ר סימון בשם רבי לוי: מה הדבורה הזאת כל מה שהיא 
מסגלת מסגלת לבעליה, כך כל מה שישראל מסגלין מצות ומעשים טובים 

הם מסגלים לאביהם שבשמים.
)מדרש רבה דברים א – ו(

–––– ––––
אלה הדברים – בכח התורה

עד שלא זכה משה לתורה כתיב בו" 'לא איש דברים אנכי'. כיון שזכה לתורה 
נתרפא לשונו והתחיל מדבר, שנאמר: "אלה הדברים אשר דבר משה". 

וכן לעתיד לבוא ועלהו לתרופה מי שהוא אלם לועט מתרפא לשונו ומצחצח 
מיד בדברי תורה, שנאמר: 'ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה' ואין מזה 
ומזה אלא 'תורה', שנאמר: 'מזה ומזה הם כתובים'. אמר הקדוש ברוך הוא: 

ראה לשונה של תורה שמרפא את הלשון, שנאמר: 'מרפא לשון עץ חיים'. 
)ילקוט שמעוני שמות( 

בין המצרים
אלה הדברים – כך גם יהיה בקרוב בציון 

"אלה הדברים" - יתברך שמו של מלך מלכי המלכים 
הקדוש ברוך הוא יתברך ויתעלה זכרו, שכל הנסים 
שעשה לישראל במדבר כך עתיד לעשות להם בציון. 
במדבר כתיב: "אלה הדברים" ובציון כתיב: )ישעיה 
למישור  ומעקשים  לאור  לפניך  מחשך  'אשים  מב( 

"אלה הדברים" עשיתים ולא עזבתים'.
את  רואים  העם  'וכל  כ(  )שמות  כתיב:  במדבר 
וקול  ששון  'קול  לד(  )ירמיה  כתיב:  ובציון  הקולות', 
שמחה'. במדבר: 'ארץ רעשה אף שמים נטפו', )תהלים 
הארץ'.  ואת  השמים  את  מרעיש  'אני  ובציון:  סח( 

יב(  )שמות  יומם',  לפניהם  הולך  'וה'  במדבר:  ב(   )חגי 

ובציון: 'כי הולך לפניכם ה' ומאספכם וגו'. )ישעיה נב(  
ובציון:  ל(  )דברים  עליך',  לשוש  ה'  ישוב  'כי  במדבר: 
'ישושום  )ישעיה סה(  בעמי'  וששתי  בירושלים  'וגלתי 

מדבר וציה'. )שם לה( 
מה ראה ישעיה לומר כך? 

הושע  עמד  התורה  את  ישראל  שכשעברו  לפי  אלא 
ואמר: 'ושמתיה כמדבר ושתיה כארץ ציה' )הושע ב( 

לפיכך אמר ישעיה: 'ישושום מדבר וציה'. 
וכל נחמות שאמר ישעיה "ישושום מדבר וגו'," כפלים 
הם, לפי 'שלקחה מיד ה' כפלים בכל חטאתיה' )ישעיה 
מ( לפיכך נחומיה בלשון כפלים, 'נחמו נחמו עמי' )שם( 

)שם(  עורי'  'עורי  נא(  )שם  מנחמכם'  הוא  אנכי  'אנכי 
'שוש אשיש' )שם( 'פרוח תפרח ותגל'. )שם סא( 

כתיב  מה  מפני  וציה"  מדבר  "ישושום  אחר:  דבר 
כך? 

ללמדך שבשעה שהקדוש ברוך הוא מגלה שכינתו על 
יכולין  עליהם כאחת מפני שאינן  נגלה  אינו  ישראל 
להם  יגלה  שאם  אחת,  בפעם  טובה  באותה  לעמוד 

טובתו כאחת ימותו כולם. 
ראה מה כתיב: )שם סד( "ומעולם לא שמעו לא האזינו 
עין לא ראתה אלקים זולתך יעשה למחכה לו" צא 
ולמד מיוסף בשעה שנתודע לאחיו לאחר כמה שנים 
אמר להם אני יוסף אחיכם מתו כלם ולא יכלו לענות 

אותו וגו', הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה, 
להם  מתגלה  עושה  הוא  ברוך  הקדוש  מה  אלא 
קמעא קמעא, בתחילה משיש את המדבר שנאמר: 
ערבה  "תגל  כך:  ואחר  וציה",  מדבר  "ישושום 
ותפרח כחבצלת", ואחרי כן: "פרוח תפרח", ואחרי 
כן: "כבוד הלבנון נתן לה", ואחרי כן: "המה יראו 

כבוד ה' הדר אלהינו".
נראה  ציון  ה'  בנה  "כי  קב(  )תהלים  דוד:  לפיכך אמר 
בכבודו", ואומר: )ישעיה נב( "כי עין בעין יראו בשוב 
הנה  ההוא  ביום  "ואמר  כה(  )שם  ואומר:  ציון"  ה' 

אלהינו זה קוינו לו ויושיענו וגו'."

)מדרש תנחומא דברים פרק א(

הספר הנדיר "יחוס הגדולים"  מאת הרה"ח ר' שמואל הורביץ ז"ל 
057-3155-466  : ג י הש ל   

ֵּכן  ַּגם  ְצִריִכין  ְּבַעְצמוֹ  ַהֵּׁשם  ַּבֲעבוַֹדת  ֶׁשֵּיׁש  ַהָחְכמוֹת  ַּגם 
ְלַהְרִחיק ְמאֹד. ַהְינּו ַמה ֶּׁשחוֵֹׁשב ּוְמַדְקֵּדק ְּביוֵֹתר ְוחוֵֹקר 
ִאם הּוא יוֵֹצא ָּכָראּוי ַּבֶּמה ֶׁשעוֶֹׂשה. ּוְמַחֵּפׂש ַאַחר ֻחְמרוֹת 
ְיֵתרוֹת. ְוֵאּלּו ַהָחְכמוֹת ַמִּפיִלים ְמאֹד ֶאת ָהָאָדם ֵמֲעבוַֹדת ה'. ְוָכל 
ְוֵאין  ֵמֲעבוָֹדתוֹ.  ְלַבְּטלוֹ  ֵמַהַּבַעל-ָּדָבר  ְוִדְמיוֹנוֹת  ִּבְלּבּוִלים  ֵהם  ֶזה 
ְוַחי  ֶנֱאַמר  ָהֲאָנִׁשים  ֵאּלּו  ְוַעל  ְוכּו'  ִּבְטרּוְנָיא  ָּבא  ַהָּקדוֹׁש-ָּברּוְך-הּוא 
ָּבֶהם ְוֹלא ֶׁשָּימּות ָּבֶהם. ִּכי ֵאין ָלֶהם ׁשּום ִחּיּות ֵמָהֲעבוָֹדה ְוַהִּמְצווֹת 

ֶׁשעוִֹׂשין ֵמֲחַמת ַהֻחְמרוֹת ְוַהָּמָרה ְׁשחוֹרוֹת ֶׁשָּלֶהם.

ְוַהָחְכָמה ַהְּגדוָֹלה ֶׁשְּבָכל ַהָחְכמוֹת הּוא ִלְבִלי ִלְהיוֹת 
ָחָכם ְּכָלל ַרק ַלֲעבֹד אוֹתוֹ ִיְתָּבַרְך ִּבְתִמימּות ּוִבְפִׁשיטּות. 

ְוָהִעָּקר הּוא ִּכי ַרֲחָמָנא ִלָּבא ָּבֵעי.   )קיצור ליקו"מ תורה מ"ד ח"ב(


