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נּו" ל ּוִמְתִחָלה ָאַמר  ְוָאַמר ַרבֵּ י ִנְשמֹות ִיְשָראֵּ ַע ָכל ָשְרשֵּ הּוא יֹודֵּ ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, שֶׁ

ה ַאַחר  ְבַעל פֶׁ ַע אֹוָתם ִמתֹוָרה שֶׁ ינֹו יֹודֵּ ִבְכָתב, ַוֲעַדִין אֵּ ַע אֹוָתם ִמתֹוָרה שֶׁ ּיֹודֵּ שֶׁ
י  ת ָשְרשֵּ יַדע אֶׁ ְכָבר ָזָכה לֵּ ה ְזַמן ָאַמר שֶׁ יזֶׁ ְבַעל אֵּ ל ַגם ִמתֹוָרה שֶׁ ַהִנְשמֹות ִיְשָראֵּ

ָחד ְכִפי ש ָחד ְואֶׁ ת ִתּקּוִנים ְלָכל אֶׁ ַע ָלתֵּ ה ְוָהָיה יֹודֵּ ש ִנְשָמתֹו ופֶׁ  רֶׁ
 

ת כָֻּלם ְדַהְינּו ִלְלמ ִצָּוה ְוִהְזִהיר אֶׁ )כלומר  קד פֹוסֵּ וְוזאת ָהְיָתה ַהְנָהָגה ַהְכָלִלית שֶׁ
יזֶׁה ְסִעיף הלכה פסוקה(  ין לֹו ְפַנאי ִיְלַמד ַעל ָכל ָפִנים אֵּ אֵּ ְבָכל יֹום ֲאִפלּו ְביֹום שֶׁ

הּוא ִחּיּוב ָגדֹול ַעל הּוא ְוָאַמר שֶׁ ְלָחן ָערּוְך" ְבָכל ָמקֹום שֶׁ ל "שֻּ ָחד ִמִּיְשָראֵּ  .ָכל אֶׁ
  

ָחד ַגם זאת ת ָכל אֶׁ ִהְזִהיר אֶׁ ד ְבָכל  ָהְיָתה ַהְנָהָגה ְכָלִלית שֶׁ ָחד ְדַהְינּו ְלִהְתבֹודֵּ ְואֶׁ
ש ִמְלָפָניו ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים ִלְזכֹות  ם ִיְתָבַרְך ּוְלַבּקֵּ ש ִשיָחתֹו ִלְפנֵּי ַהשֵּ יֹום ִויָפרֵּ

ְמַדְבִרים בֹו וְ  ב ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתָבַרְך ְוִשיָחה זֹו ִתְהיֶׁה ִבְלשֹון ַאְשְכַנז שֶׁ כּו' ְלִהְתָקרֵּ
ה ִבְסָפָריו ַהְּקדֹוִשיםְוַכְמבָאר ִמ   .זֶׁ

  
ָהיּו ִנְרִאים ִכְדָבִרים ְפשּוִטים, לא ָהְיָתה  ִצָּוה ֲאִפלּו ַהַהְנָהגֹות שֶׁ ְוָכל ַהַהְנָהגֹות שֶׁ

ֹודֹות שּום ַהְנָהָגה ַעל ִפי ָפשּוט ִכי ָהָיה לֹו, ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ָבזֶׁה ַכָמה ְוַכָמה ס
ִנְסָתרֹות ְונֹוָראֹות ְמאד ֲאָבל ָלנּו לא ִגָלה שּום ָדָבר ַרק ִצָּוה ַלֲעשֹות ַהָדָבר 
רּוש ְבזֶׁה ַהָלשֹון: ָכל ַהְנָהָגה  ָעָשה ְוָאַמר ְבפֵּ ִבְפִשיטּות ְוהּוא ָעָשה ָבזֶׁה ַמה שֶׁ

ה ַלֲעשֹות הּוא ְסגֻּלָ  ֲאִני ְמַצּוֶׁ ָעַבר, ְוַעל ְוַהְנָהָגה שֶׁ ה, ְוִתּקּון ּומֹוִעיל ַעל ַמה שֶׁ
ִתים,  ל ָהָאָדם, ְוִלימֹות ַהָמִשיַח, ְוִלְתִחַּית ַהמֵּ ָעִתיד, ּוְלַאַחר ַהִהְסַתְלקּות שֶׁ הֶׁ

ָעִתיד ָלבֹוא  ְולֶׁ
  

ה ָדָבר ַקל ּוָפשּוט ְמאד, ָהָיה  ְוָכל ַמה ִצָּוה ַלֲעשֹות, ֲאִפלּו ָהָיה ִנְראֶׁ ד ְמאד שֶׁ ָכבֵּ
דּות ְוָהיּו ָעָליו ַכָמה ְוַכָמה ְמִניעֹות  ָנח ָעָליו ָכל ִמינֵּי ְכבֵּ ַעל ָהָאָדם ַלֲעשֹות ְוָהָיה מֻּ
נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה,  ה ַרבֵּ ַהָדָבר ָהָיה ָדָבר ָפשּוט ְוִאלּו לא ָהָיה ְמַצּוֶׁ ַאף ַעל ִפי שֶׁ

ַעְצמֹו ָהָיה ַקל ָעָליו ַלֲעשֹות אֹותֹו ַהָדָבר, ַרק  ה ַלֲעשֹות זאת מֵּ ָהָאָדם ָהָיה רֹוצֶׁ



ד ְמאד ֲאָבל ַאף  נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ַלֲעשֹותֹו ָהָיה ָכבֵּ ִצָּוה ַרבֵּ ְמאד ַלֲעשֹות, ֲאָבל ְכשֶׁ
ה  לֹו ְמַקְּיִמים ְדָבָריו ָתִמיד ִכי ָיְדעּו ִמזֶׁ ן ָהיּו ֲאָנִשים שֶׁ הּוא ַעל ִפי כֵּ ְדָבָריו שֶׁ שֶׁ

ד ְמאד ַלֲעשֹוָתן ְוָהיּו ַמְכִריִחים ַעְצָמם ְמאד ְמאד ְלַקּיֵּם ְדָבָריו ַדְיָקא  ה ָכבֵּ ְמַצּוֶׁ
י  ַּיֲעזר אֹוָתם ְלַקּיֵּם ִדְברֵּ ה שֶׁ ם ִיְתָבַרְך ַעל זֶׁ ַהשֵּ ְוָהיּו ִמְתַחְנִנים ּוְמַבְקִשים ְמאד מֵּ

ם ִיְתָבַרְך ֲעָזָרם ַעל זֶׁה ַהְנָהגֹוָתיו ַהְּקדֹוִשים וְ   ַהשֵּ
  

ד ה ַלֲעשֹות הּוא ָכבֵּ ֲאִני ְמַצּוֶׁ ָאַמר: ָכל ַמה שֶׁ רּוש שֶׁ  ְוָשַמְעִתי ִמִפיו ַהָּקדֹוש ְבפֵּ
 ."ְמאד ַלֲעשֹות

 

 
 התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל

 
 ה"תורה כליקוטי מוהר"ן תנינא 

 
ְליֹוָנה ּוְגדֹוָלה ִמן ַהכל ְדַהְינּו ָפִנים -ָכל-ִלְקבַע לֹו ַעל ַהִהְתבֹוְדדּות הּוא ַמֲעָלה עֶׁ

ין  ינֹו ְלבֵּ ש ִשיָחתֹו בֵּ ה, ּוְלָפרֵּ ר אֹו ַבָשדֶׁ דֶׁ ה חֶׁ יזֶׁ ד ְלַבדֹו ְבאֵּ ר ְלִהְתבֹודֵּ ָשָעה אֹו יֹותֵּ
ש ּוְלִהְתַחנֵּן ִמְלָפָניו  ן ְוִרצּוי ּוִפּיּוס, ְלַבּקֵּ י חֵּ קֹונֹו ִבְטָענֹות ַוֲאַמְתָלאֹות ְבִדְברֵּ

תִיְתָבַר  ֱאמֶׁ ָליו ַלֲעבֹוָדתֹו בֶׁ ְּיָקְרבֹו אֵּ  ְך, שֶׁ
 

נּו(  ְמַדְבִרים בֹו, ְדַהְינּו ִבְלשֹון ַאְשְכַנז )ִבְמִדיָנתֵּ ּוְתִפָלה ְוִשיָחה זֹו ִיְהיֶׁה ַבָלשֹון שֶׁ
ב ִנְמָשְך -ִכי ִבְלשֹון ין ַהלֵּ ש ָכל ִשיָחתֹו, ְוַגם אֵּ ה לֹו ְלָפרֵּ ש ָקשֶׁ י  ַהּקדֶׁ ַאֲחרֵּ

ְרָגל ָכל ינֹו מֻּ אֵּ ֲחַמת שֶׁ ר ִבְלשֹון-ַהִדבּוִרים, מֵּ נּו ְלַדבֵּ ין ַדְרכֵּ  -ָכְך ְבַהָלשֹון, ִכי אֵּ
ש ֲאָבל ִבְלשֹון ַאְשְכַנז ר ִלבֹו, -ַהּקדֶׁ ר ְלַשבֵּ ְמַסְפִרים ּוְמַדְבִרים בֹו, ַקל ְוָקרֹוב יֹותֵּ שֶׁ

ב ִנְמָשְך וְ  ְרָגל בֹו ּוִבְלשֹון ִכי ַהלֵּ הּוא מֻּ ֲחַמת שֶׁ ל ְלשֹון ַאְשְכַנז, מֵּ ר אֶׁ ָקרֹוב יֹותֵּ
ר ְלָפָניו ִיְתָבַרְך,  ר ִעם ְלָבבֹו ָיִשיַח ִויַספֵּ ת ָכל ֲאשֶׁ ש ָכל ִשיָחתֹו ְואֶׁ ַאְשְכַנז ָיכֹול ְלָפרֵּ

ן ַבָּקַשת ַתֲחנּו ָעָבר, ְוהֵּ ן ֲחָרָטה ּוְתשּוָבה ַעל הֶׁ ָליו ִיְתָבַרְך הֵּ ב אֵּ ִנים ִלְזכֹות ְלִהְתָקרֵּ
ר ְמאד ְלַהְרִגיל  א ָבזֶׁה ָכל ַחד ְלפּום ַדְרגֵּּה ְוִיָזהֵּ ת, ְוַכּיֹוצֵּ ֱאמֶׁ ַהּיֹום ּוְלָהְלָאה בֶׁ מֵּ

ת ַכַנ"ל, ּוְשָאר ַהּיֹום ִיְהיֶׁה ְבשִ  דֶׁ י יֹום ְביֹום ָשָעה ְמיֻּחֶׁ ה ִמדֵּ ְמָחה ַעְצמֹו ְלַהְתִמיד ָבזֶׁ
 ַכַנ"ל

 
ב  ָצה טֹוָבה ְמאד ְלִהְתָקרֵּ ְך ְועֵּ רֶׁ ְוַהְנָהָגה זֹו ִהוא ְגדֹוָלה ְבַמֲעָלה ְמאד ְמאד, ְוהּוא דֶׁ
ְחַסר לֹו  ּיֶׁ ל ַהכל ִכי ַעל ָכל ַמה שֶׁ כֹולֵּ ָצה ְכָלִלית, שֶׁ ָליו ִיְתָבַרְך, ִכי זאת ִהיא עֵּ אֵּ

ם, אֹו ִאם הּוא ָר  ֲעבֹוָדתֹו ִיְתָבַרְךַבֲעבֹוַדת ַהשֵּ י ִמכל ָוכל מֵּ ַעל ַהכל  - חֹוק ְלַגְמרֵּ
ִאתֹו ִיְתָבַרְך ַכַנ"ל  ש מֵּ ש ִשיָחתֹו ִויַבּקֵּ  ְיָפרֵּ

 



ר ְלָפָניו ִיְתָבַרְך  ינֹו ָיכֹול ִלְפתַח ִפיו ְלַדבֵּ ַוֲאִפלּו ִאם ִלְפָעִמים ִנְסַתְתִמין ְדָבָריו, ְואֵּ
ד ְלָפָניו -יפִ -ַעל-ְכָלל, ַאף הּוא מּוָכן ְועֹומֵּ ה ְבַעְצמֹו טֹוב ְמאד ְדַהְינּו ַהֲהָכָנה שֶׁ ן זֶׁ כֵּ

ה ְבַעְצמֹו ַגם ינֹו ָיכֹול, זֶׁ אֵּ ר, ַאְך שֶׁ ק ְלַדבֵּ ץ ּוִמְשתֹוקֵּ ן טֹוב ְמאד, -ִיְתָבַרְך, ְוָחפֵּ כֵּ
ה ְבַעְצמֹו וְ  ה ְבַעְצמֹו ִיְצעק ְוִיְתַחנֵּן ְוַגם יּוַכל ַלֲעשֹות לֹו ִשיָחה ּוְתִפָלה ִמזֶׁ ַעל זֶׁ

ק ָכל ִנְתַרחֵּ ִאתֹו ִיְתָבַרְך -ְלָפָניו ִיְתָבַרְך, שֶׁ ש מֵּ ר ִויַבּקֵּ ינֹו ָיכֹול ֲאִפלּו ְלַדבֵּ אֵּ ָכְך, ַעד שֶׁ
ַּיֲחמ ש ִשיָחתֹו ְלָפָניוַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים, שֶׁ ּיּוַכל ְלָפרֵּ  ול ָעָליו ְוִיְפַתח ִפיו, שֶׁ

 
ָגָתם, ַרק  לא ָבאּו ְלַמְדרֵּ ְרָסִמים ִסְפרּו, שֶׁ ַכָמה ְוַכָמה ַצִדיִקים ְגדֹוִלים ְמפֻּ ְוַדע, שֶׁ

ל ַמֲעַלת ַהְנָהָגה זֹו, ָהעֹוָלה ְלַמְעָלה -ַעל ַעְצמֹו גדֶׁ י ַהְנָהָגה זֹו ְוַהַמְשִכיל ָיִבין מֵּ ְידֵּ
ה ְלָכל נֶׁ  ש ִמָּקטן ְוַעד ָגדֹול, ִכי כָֻּלם ְיכֹוִלים ִלְנהְלַמְעָלה, ְוהּוא ָדָבר ַהָשוֶׁ ג ופֶׁ

ה: -ַהְנָהָגה זֹו, ְוַעל ּיאַחז ָבזֶׁ י שֶׁ ה ָיבֹואּו ְלַמְעָלה ְגדֹוָלה ַאְשרֵּ י זֶׁ  ְידֵּ
  

ה ַמֲאַמר תֹוָרה  יזֶׁ ַע אֵּ ד אֹו שֹומֵּ לֹומֵּ ַהתֹוָרה ְתִפָלה ְדַהְינּו ְכשֶׁ ַגם טֹוב ַלֲעשֹות מֵּ
ש ּוְלִהְתַחנֵּן ְלָפָניו ִיְתָבַרְך ַעל ִמצַ  ה ְתִפָלה, ְדַהְינּו ְלַבּקֵּ ה ִמזֶׁ ת, ֲאַזי ַיֲעשֶׁ ִדיק ָהֱאמֶׁ

ה, ְוַכָמה הּוא  נֱֶׁאַמר ָשם ְבאֹותֹו ַהַמֲאָמר, ָמַתי ִיְזכֶׁה ַגם הּוא ָלבֹוא ְלָכל זֶׁ ָכל ַמה שֶׁ
ִאתֹו ִיְתבָ  ש מֵּ ה ִויַבּקֵּ ְּיַזכֵּהּו ָלבֹוא ְלָכל ַהנֱֶׁאָמר ָשם ְבאֹותֹו ַהַמֲאָמרָרחֹוק ִמזֶׁ  .ַרְך, שֶׁ

 
ת ְוָיִבין ְבַעְצמֹו ָדָבר ִמתֹוְך ָדָבר,  ּך ֱאמֶׁ רֶׁ ת, יֹוִליכֹו ה' ְבדֶׁ ֱאמֶׁ ץ בֶׁ ָחפֵּ ְוַהַמְשִכיל ְוהֶׁ

ן ּוְט  י חֵּ ִּיְהיּו ְדָבָריו ִדְברֵּ ן שֶׁ ה, ְבאפֶׁ ג ָבזֶׁ יְך ְלִהְתַנהֵּ ָענֹות ְנכֹונֹות, ְלַרצֹותֹו ִיְתָבַרְך אֵּ
ה  ה ַנֲעשֶׁ ה ִמתֹוָרה ְתִפָלה, ִמזֶׁ עֹושֶׁ ת ְמאד, ּוִבְפָרט ְכשֶׁ ֱאמֶׁ הּו ַלֲעבֹוָדתֹו בֶׁ ְּיָקְרבֵּ שֶׁ

  .ִעים ְגדֹוִלים ְמאד ְלַמְעָלהַשֲעשּו
  

 
 


