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העיקר הוא תפילה
“ואני תפילה” – כך הגדיר רביז”ל את ענינו הקדוש, כי כל עיקר 
עסקו הוא תפילה. ובענין זה היה מרבה לדבר עם אנשיו והזהירם 
מאוד להרבות בתפילה והתבודדות ושיחה בינו לבין קונו. )ליקו”מ 

תנינא סימן צ”ג(

לנו  הוריש  נפלאות,  ודרכים  עצות  ושיחות,  תורות  וכמה  וכמה 
בספריו הק’ בענין התפילה, להכניס כל הכוחות בשלש תפילות 
תיקון  באמירת  ולהקפיד  תהילים,  באמירת  ולהרבות  הקבועות, 
כתובים  בהם  הגדולים  הסידורים  את  מאוד  משבח  והיה  חצות, 
לר’  אמר  גם  וכדומה.  ציון  שערי  כמו  צדיקים  שחברו  תפילות 
נתן לכתוב תפילות על התורות שלו, שהוא הספר הנורא ליקוטי 
ישראל.  לבית  טוב  כל  “מלאים  שם  התפילות  אשר  תפילות, 
תפלות תחנות ובקשות והפצרות ורצויים ופיוסים וודוים וטענות 

הקדמה



ה
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ואמתלאות וצעקות ושועות וזעקות גדולות לשם יתברך, לעורר 
רחמיו המרובים עלינו שיקרבנו לעבודתו יתברך חיש קל מהרה” 

)מתוך לשון ההקדמה לספר ליקוטי תפילות(. 

אלא שאחר כל זאת חידש רביז”ל את הדרך הישן אשר דרכו בו 
אבותינו מעולם – והוא העצה הנפלאה של ‘התבודדות’, לשבת 
יום לבד עם ה’, להשיח את הלב לפניו, ולשוחח עמו על כל  יום 
דבר בשפה אישית. כי אף שאנשי כנסת הגדולה קבעו לנו תפילות 
מסודרות, בכל זאת בכדי שנוכל להכניס באמת כח וכוונה אמיתית 
בתפילות הקבועות, זקוקים אנו להתרגל לדבר להשי”ת כל אחד 
בשפתו, בה יכולים אנו לבטא את עומק ליבנו להשי”ת, בכל יום 

ויום לפי מה שנעשה עמנו באותו יום.

“ההתבודדות היא מעלה גדולה ועליונה מן הכל” )ליקו”מ תנינא 
איש כשר  להיות  אי אפשר  גדול  ועד  “שמקטן  ואמר:  כ”ה(.  סי’ 

באמת כי אם על ידי התבודדות” )שם סי’ ק’(.

והזהיר על זה מאוד להקפיד להתבודד כל יום ויום שעה או יותר. 
יכולים לדבר כלל, שהרי יש זמנים בהם נסתם הלב  וגם אם אין 
זאת  בכל  השי”ת,  עם  לדבר  הפה  את  לפתוח  וקשה  מהאמונה, 
לא ירפה מהקביעות היום יומית לשבת לפני השי”ת. ואפילו אם 
מדברים רק דיבור אחד, גם כן טוב מאוד, ויהיה חזק בדעתו וידבר 
אותו הדיבור כמה כמה פעמים בלי שיעור וערך, ואפילו אם יבלה 
כמה וכמה ימים בדיבור זה לבד גם זה טוב מאוד, עד שירחם עליו 

השי”ת ויפתח פיו ויוכל לפרש שיחתו. )שם סי’ צ”ו(

***
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ו

הדיבור יוצר קשר
להתחזק  מחפש  בקרבו,  אלוקים  נשמת  אשר  יהודי  כל  והנה 
תמיד באמונה בהשגחה פרטית והידיעה שהכל לטובה. ויש אשר 
מבקשים יותר ולומדים ומעיינים בספרי חסידות ופנימיות בכדי 
להגדיל את ההכרה בהשי”ת. אבל רובם ככולם הולכים ונבוכים, 
שהרי זה כמה זמנים טובא למדו ועסקו בתורת האמונה והגדלת 
הדעת, ולמה הכל נשאר רק בידיעה, מהו העצה והסוד בה האמונה 
“וידעת  נהפך לקנין חיים אמיתי, שיהיה בבחינת  ה’,  והדעת את 

היום והשבת אל לבבך”? 

התשובה לזה הוא “התבודדות”!

הדבר דומה לשני שכנים הדרים סמוכים לזה, לכל אחד מידע על 
חבירו ואפילו על סודות משפחתו, בכל זאת אי אפשר לומר שאחד 
מכיר את השני, אפילו אם הם מתראים יום יום, כל עוד אין ביניהם 
שיחה ודיבור, כי הדיבור הוא היוצר קשר וחיבור. ויותר מזה, שהרי 
ילדו הקטן של השכן שאינו יודע שום דבר על אביו, לא על עברו, 
גילו ומה ומעשיו, אבל בכל זאת כיון שהוא רגיל לדבר עם אביו 
הרי שהוא מכיר את אביו יותר טוב מאותו אחד שיודע הכל על 
אביו. כי ידיעות לא יוצר קשר – הדיבור הוא המחבר והמקשר, 

וככל שמרבים לדבר יותר מתחזק ביותר הקשר.

כמובן שגם בדיבור שייך סוג של דיבור של שני בני אדם שותפים 
לעבודה, אבל אין ביניהם קירבה נפשית. הכוונה לסוג דיבור של 

רעות ואחווה.

***
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כמובא  להכיר את השי”ת,  דבר אחד,  היא  בעולם  המטרה שלנו 
את  ‘להכיר’  יכולים  אנו  שאין  בוודאי  הספה”ק.  ובכל  בזוה”ק 
שאנו  מה  כל  כלל.  בי’  תפיסא  מחשבה  לית  כי  בעצמו,  השי”ת 
יכולים להכיר אותו הוא רק על ידי מידותיו וצורת ההשפעה שלנו 
עלינו, וזה הכוונה, להרגיש את הקשר אליו, להרגיש את הרחמים 
יותר  עבודת הצדיקים להשיג  כל  ]שזהו  עלינו  לו  הגדולים שיש 

ויותר את גודל רחמיו וחסדיו[. 

כדי להרגיש את הקב”ה ולהביא את כל הידיעות ‘למעשה’, צריך 
כי ככל שיודע שישנה אפשרות  את הדיבור עם השי”ת בעצמו. 
המדוברת,  בשפתו  הקרוב,  לידידו  הפונה  כאחד  אליו  לפנות 
להודות לו על הקשר ועל מה שעושה למענו, ולספר את קשייו 
לבקש  ולהתוודות,  להתחנן  הרוחניות,  נפילותיו  ואת  הגשמיים, 
כי  ליבו.  ומחילה, אז אפשר לחוש בקשר האישי בעומק  סליחה 
כאשר  להשי”ת  לפנות  יכול  אינו  כאשר  הידיעות,  כל  יועילו  מה 

חסר לו איזה דבר. 

אותיותיה  שכל  ה’,  בתורת  לעסוק  להרבות  שעלינו  בוודאי  כי 
נשמותינו.  ניצוצי  מושרשים  ובה  הקודש,  שמות  הם  הקדושות 
ולעשות’,  ‘לשמור  של  כוונה  מתוך  בה,  עוסקים  אנו  וכאשר 
סי’  בליקו”מ  )עיין  ה’  קרבת  ולהרגיש  להכיר  הנשמה  מתעוררת 
ב’(.  הן בלימוד גמרא והלכה, שם אנו מבררים מה רצון השי”ת 
פנימיות  המלמדים  ויראה,  חסידות  ספרי  בלימוד  והן  מאיתנו. 
יסודות האמונה וקרבת ה’, ומעוררים ליבנו לגודל הזכות להתקרב 
ולברוח מכל דבר המשכיח מהלב את  להשי”ת, ומהצורך להזהר 

ההרגשה בהשי”ת. 
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ידיעות  בנו  מאירים  אלו,  שלימודים  פי  על  אף  זאת,  בכל  אך 
מייושם  הלימוד  אין  והתבודדות  תפילה  בלי  יתברך,  באלקותו 

אצלנו, ואי אפשר לומר שאנו מכירים אותו באמת.

וידיעות בגדולת ההשגחה, ללא תפילה למעשה,  לימוד מושגים 
ומעבדם  שטוחנם  בלי  שהם,  כמות  חיטה  גרעיני  לאוכל  דומה 
ללחם )עיי’ בזוה”ק פרשת תרומה בהקדמה לספרא דצניעותא(. 
כל  ובזה  איתו,  מדברים  כאשר  הוא  השי”ת  עם  הקשר  עיקר  כי 
ונעימות  חיות  ומקבלות  מתחדשות  והאמונה  בתורה  הידיעות 
אמיתית ]כי שלימות התורה היא כאשר יש בה עבודת התפילה 

והשיחה עם השי”ת[. 

בכדי  רק  סגולה  אמצעי  אינה  שהתפילה  לדעת,  עלינו  זאת  כי 
לפעול ישועות כדוגמת ‘כספומט’, אלא הוא השער והפתח דרכם 
יכולים אנו להרגיש את רחמיו הגדולים של השי”ת המנשב עלינו, 
באריכות אפו. ומשל למה הדבר דומה, לאחד שרוצה לבקש ברכה 
לביתו.  וחוזר  ויוצא  מבוקשו,  להזכיר  נכנס  אזי  מצדיק,  עצה  או 
לעומת החסיד המקושר לרבו, שרוצה את עצם השיחה והשהות 

בקרבת רבו. 

משיח יגלה דרך התפילה
והנה בכל יום ויום אנו מצפים ומאמינים לביאת המשיח, כי משיח 
יעסוק לגלות  נועם זיו אלקותו יתברך בעולם, ויכניס בנו אור חיות 
‘ישמח’(, וימשח כל אחד בשמן הקודש  ושמחה )משיח אותיות 
לקדש אותו בהשגות נפלאות עד שתשרה עליו רוח נבואה, כי יתן 
עיקר הטוב  וזה  ה’ באמת.  בעבודת  להכנס  ואחד  לכל אחד  דרך 
שלשמה אנו מחכים ומצפים כל כך לגאולה, שיהיה אפשר להכנס 
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אל הקב”ה ולהדבק בו להתבטל אל האור אין סוף.

אך בזה מגלה רביז”ל חידוש נורא, שעיקר הגלות וההסתרה הוא 
מה שאין יודעים מגודל רחמנותו של השי”ת, והאדם הולך ונבוך 
נדמה  לדבר,  מי  עם  לו  ואין  וטרוניותיו,  צרותיו  שק  עם  בעולם 
והתגלות  פעולת  וכל  הצדיקים.   נחלת  רק  היא  שהתפילה  לו 
כל  שיילמד  ידי  על  יהיה  אותו,  ולהשיג  להשי”ת  לקרבינו  משיח 
תורה  )ליקו”ת  וכמובא  השי”ת,  עם  לדבר  פיו  את  שיפתח  אחד 
פ”ג( שמשיח הוא לשון “משיח אלמים”, כלומר שיפתח את הפה 
לכל האלמים שאינם יכולים לפתוח פיהם לדבר להשי”ת, על ידי 
של  העצומים  הרחמים  הארת  של  הנפלא  הריח  עליהם  שיאיר 

השי”ת. )עיין ליקו”מ סי’ ב’(

האדם נקרא על שם כח ה’מדבר’ שבו 
והנה רביז”ל לקח על עצמו להאיר בכל אחד ואחד מישראל את 
אור אלקותו יתברך, מעין ההשגות שיתגלו לעתיד לבוא, כמבואר 
לנוכח לכל מי שלומד ספריו הק’, שמגלה תורות מענין התגלות 
הדעת שיתגלה בזמן הגאולה. אך המעיין היטב, יוכל לראות פלא 
ההשגה  אותו  של  המכוון  שיחה,  וכל  תורה  בכל  שכמעט  עצום, 
המתגלה שם הוא שהדעת ישפיע על הדיבור, ולגלות עוד עומק 
בתפילה ושיחה עם ה’, כאמור שכל ענינו של רביז”ל הוא תפילה. 

החיפוש  ענין  רביז”ל  מגלה  שם  ‘אזמרה’  הידועה  בתורה  ואפילו 
של נקודות טובות, שלכאורה הוא התגלות של עצה איך לחיות 
שם,  לב  בשימת  אך  הטוב.  ידיעת  ידי  על  אלוקים  בקרבת  יותר 
הוא  טובות,  הנקודות  מציאת  של  התכלית  שכל  בפירוש  מובא 
הלכות  בליקוטי  ]ועיין  לה’,  ולזמר  לשיר  להתפלל  שיוכל  בכדי 
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השכמת הבוקר א’[.

ורק על שם כך האדם נקרא בשם ‘מדבר’ לעומת הדומם צומח חי, 
שלכאורה ההבדל בין אדם לבהמה הוא בענין הדעת, ולמה ייקרא 
שאינו  שדעת  לעיל,  שבארנו  כמו  אלא  ‘מדבר’.  שם  על  האדם 
של  הדעת  למדוד  והדרך  ‘דעת’,  בשם  נקרא  אינו  לדיבור  מביא 
האדם, עד כמה הוא יודע מה’, זה לפי כמה הדעת יורד למעשה 

להתבטאות בכוחו של הדיבור. 

ונסיים בלשונו הק’ של רביז”ל: “ובאמת אם היה יודע האדם ידיעה 
ברוך   - והקדוש  ו(,  )ישעיה  כבודו’  הארץ  כל  ‘שמלא  שלם,  בלב 
מתפלל  היה  ודאי  התפלה.  ושומע  התפלה,  בשעת  עומד  הוא   -
ובשביל  דבריו.  את  לכון  מאד  מדקדק  והיה  גדול,  בהתלהבות 
שהאדם אינו יודע זאת ידיעה בלב שלם, בשביל זה אינו מתלהב 
כל כך, ואינו מדקדק כל - כך. וכל אחד לפי מעוט שכלו וידיעתו, 

כן התלהבותו ודקדוקו” )ליקוטי מוהר”ן סי’ ס”ב(.

***

התפילה  בענין  רביז”ל  שעשה  העסק  גודל  לנו  שנתבאר  הרי 
וההתבודדות, ויותר ויותר מזה כדאי מאוד להרבות בעסק הספר 
כן הוא, ליקוט נפלא ביותר  הק’ ‘השתפכות הנפש’, אשר כשמו 

מכל דברי רביז”ל בענין השיחה בינו לבין קונו.

אלא שלפי גודל התיקון הנפלא שיש בהתבודדות, מתגבר כנגד 
זה הבעל דבר לבלבל העצה הנפלאה הזו, בכמה כמה מיני ספיקות 
זה, כמה  בקונטרס  לכן אמרנו ללקט  וחלישות הדעת.  ובלבולים 
תשובות לשאלות ומבוכות ששלחו לנו כמה מבני הנעורים בענין 
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זה, והשי”ת יזכנו לזכות לקיים עצת רביז”ל בתמימות ופשיטות, 
שכל אחד יאמין בעצמו שגם הוא יכול להתבודד יום יום, וגם אם 

נפל מזה, יתחדש תמיד לחטוף זמן להשיח את הלב לפני ה’. 

ויש  בלבד,  הכותב  דעת  פי  על  נכתבו  שהדברים  למודעי  וזאת 
לקחת הכל רק בגדר של ‘שיחת חברים’, ולא שח”ו יקבע האדם 
כי אינו דומה התבודדות  את עצמו שהתבודדות הוא דווקא כך, 
של אחד לחבירו כלל, ואפילו באדם עצמו מיום אחד לחבירו, ואם 

כן לא שייך כלל לקבוע מסמרות בצורת ואופן ההתבודדות.

והנה כיון ששאלות ותשובות אלו הודפסו במשך זמן ארוך במדור 
‘עלה  בשבתו  שבת  מידי  היוצא  הנפלא  בעלון  הנעורים’  ‘בני 
אך  מקומות,  וכמה  בכמה  הענינים  כפילות  ייתכן  לכן  לתרופה’, 

פעמים שאותו ענין צריך להתברר בכמה וכמה לשונות.

***

בו  אשר  מסודר  קונטרס  לסדר  בדעתנו  היה  שמתחילה  והאמת 
אבל  סעיף,  אחר  סעיף  מוסדר  באופן  ההתבודדות  דרכי  יבואר 
של  ומקבץ  אוסף  להביא  דווקא  שעדיף  ראינו  מעשה  לאחר 
לא  באופן  דווקא  שנכתבו  ההתבודדות  בענין  ותשובות  שאלות 
מסודר, שהרי לא שייך להדריך בפרוטרוט איך להתבודד, כי בכל 
שהאדם  הוא  והעיקר  לגמרי,  אחרת  בחינה  בהתבודדות  יש  יום 
צריך להתנסות בעצמו להכנס לעצה נפלאה זו, אשר לעתיד לבוא 
וכמה  כמה  לקבל  בשביל  רק  הוא  והקונטרס  בזה.  יעסקו  כולם 
הארות בענין ההתבודדות, מכמה כיוונים ואופנים, כך שיוכל בכל 
פעם להשתמש עם העצות באופן אחר, ופעמים שדווקא כאשר 
כותבים דבר מסודר, הוא מצמצם את האור הנפלא ומבלבל את 
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המתבודד שלא ימצא את הנקודה השייכת לליבו.

וכולנו תקווה שאכן יתגלה הדרך הנפלא של ההתבודדות בעולם 
וכל יושבי תבל יכירו וידעו כי לך תכרע כל ברך... 



יי
שו"ת

התבודדות שייך לכל אחד ואחד
שאלה:

האם ההתבודדות מתאימה גם לאנשים פשוטים?

תשובה:

התבודדות שייך לכל אחד מקטן ועד גדול )שם ח”ב סי’ ק’(. הוא 
הולך  שאדם  מצב  יש  כי  וגדלות.  קטנות  המצבים,  לכל  מתאים 
הדעת  ישוב  בלי  היום  כל  ורץ  לגזרים,  שנקרע  לגמרי  כמשוגע 
מבולבל מרוב צרות ובעיות, מסובב עם קליפות וכל מיני תאוות, 
ובאמצע הוא עוד בוער לה’, ונכנס בו צער שהוא צריך לדעת את 
כל הש”ס, ולהתפלל עם כל הכוונות וכדו’, ותוך כדי כך הוא נופל 
בדרגת  לא  הוא  למה  מצטער  עוד  הוא  זה  ואחרי  ר”ל,  לעבירה 
הצדיקים וכו’. ולכן בא רביז”ל ומוציא אותנו מהיאוש, על ידי עצת 
ההתבודדות, שעל ידה אפשר לבוא למנוחת הנפש ולישוב הדעת, 

שאלות ותשובות
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להתמקד ברצונות, ולבררם היטב על ידי שיספר אותם להשם.

ההתבודדות מביאה שקט נפשי, קדושה וטהרה, שמחה ואמונה, 
זוכים לאמונה שכזו עד שאפשר להיות  ידי  ההתבודדות  כי על 
גשמיות,  לו  שחסר  בזמן  גם  מרוחניות  סיפוק  ומלאים  בשמחה 

להחיות את הנפש רק מעצם האמונה שה’ איתו.

בעולם הזה אם יש לאדם איזה בעיה, המציאות היא שאין עם מי 
לדבר, אבל לעם ישראל יש ברוך ה’ דרך לפטור את כל הקשיים, 
זו העצה האמיתית של האדם, התבודדות!  לפנות ישיר להשם! 
לא דרך יועץ חיצוני וכדו’. ועצה זו פועלת ממש בחוש, כידוע אצל 

אנ”ש. 

התבודדות עושה שיכול להיות אהבת חברים, כי למעשה כל אדם 
בנוי מחומר אחר, אבל ע”י התבודדות רואים את הטוב של השני 
ואין לו טענות על אף אחד, ונכללים זה בזה, והשכינה שורה על 

כל אחד.        

שאלה: 

התפילות  בשאר  ההתחדשות  את  מחלישה  ההתבודדות  אין  האם 
הקבועות?

תשובה:

הרגילות  התפילות  את  מחזקת  גם  ה’התבודדות’  אדרבא, 
מרגיש  לא  אדם  להתבודד  שמתחילים  לפני  כי  שמתפללים, 
שייכות  לתפילה, אבל עכשיו אדם יכול להתפלל עם יותר כוונה, 

אמת  ולב.
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זה היה עיקר התפילה מה שהיה כל אחד  לזכור “שבתחילה  יש 
מדבר מה שבליבו לפני השי”ת בלשון שהיו מדברים בו כמבואר 
וכמ”ש  רכ”ט(  הר”ן  )שיחות  תפילה”  הלכות  בתחילת  ברמב”ם 
מתחנן  אדם  שיהא  הוא  כך  זו  מצווה  חיוב  “אלא  וז”ל:  הרמב”ם 
צרכיו  שואל  ואח”כ  הקב”ה  של  שבחו  ומגיד  יום  בכל  ומתפלל 
שהוא צריך להם בבקשה ובתחינה ואח”כ נותן שבח והודאה לה’ 
על הטובה שהשפיע לו כל אחד לפי כוחו”, לכן כשאדם מתבודד 
ויה”ר  דאורייתא.  תפילה  לקיים  זוכה  הוא  עליו  שעובר  מה  על 

שנזכה לקיים עצה זו בתמימות ובפשיטות.  

סדר ההתבודדות
שאלה:

וכמה חלקים בהתבודדות, רציתי  שיש כמה  מתוך ספרי רביז”ל הבנתי 
להבין מהו בעצם ‘התבודדות’.

תשובה:

הגדרות  וכמה  כמה  רביז”ל  בספרי  מצאנו  אכן  שאמרת,  כפי 
רק  ונזכירם  בנפרד,  מהם  אחד  בכל  להאריך  וראוי  להתבודדות, 
בקיצור, ויותר מהם עיין בספר ‘השתפכות הנפש’, ובספר ‘אוצר 

היראה’ ערך ‘התבודדות’.

א[ שיחה בינו לבין קונו – להשיח מה שיש בלב, כדבר איש אל 
רעהו מהנקודה השייכת לליבו באותו העת )ליקו”מ סי’ ל”ד ועוד(. 

ב[ תפילה ובקשה – לבקש ממנו כל צרכיו גשמיות ורוחניות. 

ג[ טענות ואמתלאות ריצוי ופיוס – לטעון טענות ולשכנע כביכול 
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את הבורא למה ראוי לו לרחם עליך, ולתת לך אפילו שלא מגיע 
לך.

ג[ הודאה – להודות להשי”ת בפרטיות על החסדים שעשה עמו, 
כדבר איש אל רעהו. 

ד[ שבח הבורא – לדבר ולספר, לשיר ולזמר בגדולתו ית’ שאין 
פסוקי  כדוגמת  וכו’  העולם  בבריאת  נפלאותיו  וכל  מלבדו  עוד 

דזמרה. 

ה[ משפט וחשבון הנפש – ליישב דעתו בינו לבין עצמו ולשפוט 
עבר  איך  ובפרטיות  מידותיו,  בכלליות  ודרכיו,  מעשיו  על  עצמו 

עליו היום. 

להתוודות  הנפש,  והחשבון  לו המשפט  לספר  דברים –  וידוי  ו[ 
סי’  )ליקו”מ  לעצמו  שעשה  במשפט  האמת,  על  ולהודות  לפניו 

ט”ו ועוד הרבה(. 

ז[ צעקה וזעקה – לצעוק ולזעוק לה’ מעומק ליבו כאדם הנמצא 
ברוח סערה בעומק לב הים שצועק לעזרה )שיחות הר”ן(. 

על  ליבו  מעומק  עמוקות  אנחות  ה’  לפני  להתאנח   – אנחה  ח[ 
מצבו )ליקו”מ סי’ ח’ ועוד הרבה(.

כל  על  בפרטיות  לו  ולפרט  לה’  לספר   - וכיסופים  רצונות  ט[ 
רואה  שאינו  אפילו  הלב,  בעומק  שנמצאים  והכיסופים  הרצונות 

איך אפשר ליישם אותם בפועל )ליקו”מ סי’ ל”א ועוד(. 

על  בושה  מתוך  ודמימה  בשתיקה  ה’  לפני  לישב  שתיקה  –  י[ 
שאינו יכול לפתוח פיו )ליקוטי הלכות גזילה ה’ ועוד(. 

י”א[ להרים העיניים לפני ה’ – לישב לפני ה’ ולישא העיניים לפניו 
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בכיסופים לדבר עמו ולהתקרב אליו )ליקו”מ סי’ כ”ה תנינא ועוד(. 

י”ב[ נקודות טובות – למצוא בעצמו נקודות טובות )ליקו”מ סי’ 
נ”ד(. 

י”ג[ לדבר לאברים דברי מוסר )השתפכות הנפש מ”ח(. 

י”ד[ לדבר לאברים דברי התחזקות )שם(. 

ט”ו[ עצה – להתייעץ עם השי”ת על כל ספיקותיו ולבטיו, שיאיר 
בדעתו עצה נכונה. 

ט”ז[ תורות תפילות – לבקש על התורות שלמד, שיזכה לקיימם 
)ליקו”מ סי’ כ”ה תנינא, ליקו”ה ראש חודש ה’(.    

שאלה:

האם צריך להתבודד בסדר מסודר של כל הרשימה הזו של ההתבודדות?

תשובה:

עם  פרטית  שיחה  שהוא  בכך  הוא  ההתבודדות  של  הרעיון  כל 
הבורא, לא בסדר קבוע, ולכן לא שייך לקבוע סדר בהתבודדות, ולא 
לומר איך ומה יש לדבר. הזכרנו כמה וכמה דרכים בהתבודדות, רק 
לדוגמא של כמה סוגי קשר עם הבורא, ובכל יום השיחה מנתבת 

עצמה למקום אחר.

כי ההתבודדות הוא בניית קשר אמיתי עם ה’. שהרי כל יהודי הוא 
בעצם קשור ומחובר לה’, אלא שמחמת כל מה שעובר עליו במשך 
שמסתובב  אדם  ובני  והחברים  עיסוקיו,  ודאגות,  טרדות  היום, 
החיבור  את  שישכח  וליבו  דעתו  את  שמבלבלים  אלו  הם  עמם, 
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שלו לה’, ולכן צריך לפנות זמן מה שישב בשקט לבד, וישיח ליבו 
עם ה’, לפי האמת האמיתי שיש לו בלב. בכל פעם באופן אחר.

כמו שני חברים, שכאשר יש קשר אמיתי ביניהם, לא שייך תמיד 
כאשר  אחרת,  שיחה  יוצא  פעם  בכל  אלא  השיחה,  את  לתכנן 
המטרה ברורה – יצירת קשר. פעם השיחה היא שפיכת הלב על 
מבקש  פעם  היום,  עליו  עבר  איך  מעשיות  סתם  פעם  הקשיים, 
ממנו עזרה, ופעם מחמיא ומודה לו, ולפעמים גם אין מה לדבר, 
אי  איזה  ביניהם  יש  ואם  ונהנים מהקרבה.  בנסיעה  יחד  ויושבים 
נעימות או מתיחות, פותחים את הענין ביחד בשלווה ואימון הדדי, 

בלי לפחד להתנצל.

בוודאי שאין מרגישים בכל יום אותו סוג של קרבה וקשר, אך מי 
שרוצה שהקשר לא יתחמק ויפוג, מבין שצריך לקבוע זמני מפגש 

קבועים בו נפגשים, גם אם אין נושא דחוף לדבר.

משום כך, לא שייך להגיד ולקבוע איך צריך להתבודד, הכלל הוא 
שצריך את הזמן השקט, בו אנו מתחילים לחיות עם ה’. ואז ממילא 
כבר מוצאים על מה לדבר. כי זאת יש לזכור בכל פעם שהולכים 
אלא  עצמו,  עם  לבד  ישיבה  לא  הוא  שההתבודדות  להתבודד, 
יהיה ברור, כך תתפתח  זה  וכפי שדבר  ישיבה ביחד עם השי”ת, 
בכל יום שיחה מקורית ומעניינת לפי האמת שיש בלב באותו זמן.
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“הרפו ודעו את ה'”
שאלה: 

אני משתדל להתבודד בכל יום, אבל אני מרגיש שכל ההתבודדות הוא רק 
לחץ בשבילי, ואני מחכה להיות כבר אחרי השיחה עם ה’.

תשובה:

כי  להיפך,  בדיוק  הוא  ההתבודדות  של  שהרעיון  היא  האמת   
אנו  שבו  מתנה  שעה  לנו  נותן  ורביז”ל  לחצים,  לנו  יש  היום  כל 

משתחררים מכל הלחצים. 

שאלה: 

אז למה באמת היצר הרע הפך את היוצרות, ובמקום זה הוא גרם לנו 
להרגיש שהשעה הזו היא שעה מלחיצה שאנו מחכים כבר לברוח ממנה?

תשובה: 

יש כמה הסברים לכך, אבל דבר ראשון צריך לבדוק האם אני יודע 
כי  הזה,  הדבר  מאחורי  שמונח  הרעיון  מה  להתבודד,  צריך  למה 
בדרך כלל אדם שעושה דבר בלי להבין מה הוא עושה, אז הוא 
זה  היית מבין מה  הזו. אם  רק מחכה להפטר מהמטלה הכבידה 

התבודדות, היית מרגיש חיות נפלאה ביותר.
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שאלה: 

על גדולי חסידי  נזכר בסיפורים  האמת היא כשאני הולך להתבודד, אני 
ברסלב שהיו מתבודדים שעות ארוכות בזעקות להשי”ת, וזה מה ששובר 
אותי שאיני מצליח להתבודד כך, ולכן אני מגיע להתבודד, ואין לי התעוררות 
הלב, אני מתנחם בכך שרבינו אמר להתבודד גם בלי שיהיה דיבורים, ולכן 

גם אני מסתכל על השעון מתי יחלוף הזמן ואצא ידי חובת ההתבודדות.

תשובה: 

מיני  כל  להרגיש  מחפש  הזמן  כל  אתה  כי  הטעות,  בדיוק  זה 
באיזה  הרגשת  שפעם  כמו  או  פעם,  של  אנשים  כמו  הרגשות 
חיות,  בלי  מההתבודדות  הולך  הזמן  כל  אתה  ולכן  התבודדות, 
וחוזר הביתה בהרגשה שלא היה לך התבודדות טובה, וממילא גם 

אתה לחוץ בכל פעם. 

שאלה:

אז מה כן עושים?

תשובה:

לא שייך להגיד בדיוק מה עושים, צריך לפני כן להבין להגדיר קצת 
מהו ההתבודדות.

התבודדות הוא להתחיל לחיות עם ה’. כי כל יהודי קשור לה’, אבל 
בגלל מה שעובר עליו במשך היום הוא מתבלבל ושוכח מה’. לכן 
צריך לפנות זמן שבו אנו לא עושים כלום, ורק מנסים לחדש את 

הקשר איתו.
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הקשר הוא בדיוק כמו שיחה בין איש לרעהו. מה עושים בשיחה 
באים  כזו?  שיחה  לתכנן  יכול  אתה  וכי  אמיתי,  אמיתי  חבר  עם 
ובונים קשר אישי, פעם אתה מחמיא לו, ופעם אתה מבקש ממנו 
עזרה. פעם אתה מספר לו מה שמעיק לך בלב, ופעם אתה סתם 
לדבר,  מיוחד  נושא  בלי  גם  לנסיעה  ביחד  איתו  לנסוע  אוהב  כך 
ויושבים בשתיקה ומידי פעם יוצא דיבור, בלי מתח ובלי לחץ ואי 
נעימות. וכאשר יש איזה מתיחות ביניכם, אתם נפגשים באהבה 
וכן  כלפיו,  שעשית  העוולה  על  ומתנצל  מתוודה  ואתה  גדולה 

הלאה.

ובוודאי שקשר עם חבר הוא לא דבר שמרגישים בכל פעם אותו 
אבל  למפגש,  בקביעות  לבוא  להתחזק  צריך  אמנם  אם  כי  דבר, 
צורת הקשר ורמת השיחה משתנה מיום ליום ומתקופה לתקופה.

לכן לא שייך להגיד בדיוק איך מתבודדים, העיקר הוא להשקיע 
את המחשבה להבין שעכשיו זה הזמן שאני מתחיל לחיות עם ה’, 
ואז ממילא כבר תמצא איך לדבר איתו בכל יום בצורה רגועה בלי 
לחץ. ועוד נקודה חשובה ביותר שהיא בעצם העיקר, שתזכור כל 
הזמן - לא מתבודדים לבד, אלא ביחד עם ה’, כלומר לשים לב בכל 
עת שהנה אתה יושב לפני ה’, ואז תראה שממילא יהיה לך כל יום 
התבודדות אחרת מעניינת, משהו אמיתי ומקורי מתוך הלב שלך 

באותו העת.
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שאלה:

איך בכל זאת מתחילים לשוחח עם ה’?

תשובה:

שיבלחט”א  לתלמידו  פעם  אמר  זצ”ל  קעניג  גדליה  ר’  הרה”ח 
הרה”ח ר’ שלמה אהרן גוטליב: בהתבודדות תדבר להשם מה שיש 
לך בראש ‘עכשיו’, תשב רגע בשקט ותשים לב מה יש לך בראש, 
וכך תראה עם  ואת זה תאמר לה’. זה כל כך פשוט ולא מסובך, 
הזמן שאתה בונה קשר אמיתי עם ה’, וכך עוד דיבור ועוד דיבור, 
ולפעמים  יותר,  ארוכות  תפילות  לך  יצאו  לפעמים  עד שממילא 
יצאו ממך גם צעקות לה’. ולפעמים אולי לא תצליח, אז תדע לך 
שעצם זה שאתה יושב לפני ה’, זה בעצמו מחדש את הקשר עם 

ה’, שאתה זוכר שיש בורא לעולם.

היה אחד שהלך להתבודד, ולא היה לו כח וחשק, הוא חשב רגע 
מה כואב לו עכשיו, ושם לב שעכשיו כל הרצון שלו הוא שתגמר 
כבר הזמן של ההתבודדות, מיד התחיל לומר לה’ שהשעה תעבור 
לו מהר, כי אין לו כח לדבר עם ה’, ותוך כדי שאמר זאת שוב ושוב, 
נפתח לו הפה ויצאו לו דיבורים חדשים עד שלא שם לב שעבר 
הזמן. ולמה, כי הוא דיבר דיבור אמת, מה שיושב לו בלב עכשו.   

כשתתחיל להתבודד כך, פתאום תרגיש שאתה חי באמת עם ה’, 
ואז תחכה כל היום לרגע הזה של השקט של ההתבודדות.  

כל היום האדם מבולבל עם חברים, שומע את השטויות שלהם, 
מיני  מכל  ועצוב  מחשבות  חושב  הא,  ועל  דא  על  איתם  מדבר 
ומה  הוא באמת,  ומי  איתו,  קורה  לב מה  לא שם  ובכלל  דברים, 
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הוא רוצה באמת.

ולכן רביז”ל אומר, שב קצת זמן בשקט, תרגיע את עצמך, אתה 
לא צריך כלום עכשיו, לא חברים, לא לימוד תורה ולא שום דבר 

אחר. רק רגע שקט. אתה יושב עכשיו מול ה’, זהו.

זה תאמר  ואת  יש לך איזה דבר שמפריע לך בלב, תחשוב רגע, 
בפשיטות ממש, בדיוק בשפה שאתה מרגיש את זה בלב, והנה 
לך  יש  עוד פעם, מה  דיבור אחד. עכשיו תקשיב לעצמך  אמרת 
שם בראש, כואב לך משהו? תאמר זאת לה’! אפילו אם הבקשה 

היא גשמית לגמרי. 

אחר כך תקשיב שוב, וכך תראה שבמשך הזמן תשים לב שיש לך 
בפנים גם רצונות רוחניים, ואז ממילא תבקש גם על זה, ואז תראה 
שאתה שבור, ואתה לא מתקדם, יכול להיות שפתאום יכול לצאת 
זעקה מעומק הלב, ופתאום יכול להיות שתראה שהמצב לא כזה 

גרוע אז תתחיל להודות וכו’.

בתורה  ופעם  כזו  בצורה  פעם  אמיתית,  לה שיחה  כך מתפתחת 
כזאת בלי סדר קבוע, זה סוג קשר של איש אל ‘רעהו’, לא חבר 

מלחיץ, אלא כזה שנחמד לך לשהות לצידו ולשוחח עמו.

ובזה אגלה לך סוד קטן, שכאשר תלך בצורה כזו פשוטה להתבודד, 
לדבר עם ה’ מה שיש בראש עכשו, אז תראה שהקשר שלך עם ה’ 
לא נגמרת בסוף השעה, כי אז תראה שאתה חי עם ה’ כל היום, לא 
רק בזמן שאתה יושב לבד עם ה’, אלא אפילו ברחוב, במיטה לפני 
בליבך  תיחקק  האמונה  וכדומה,  הלימוד  באמצע  נרדם,  שאתה 
לכל היום, ויהיה לך חשק לעבודת ה’, ובכל פעם שיהיה לך קשה 
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ברוחניות ובגשמיות, תפנה מעצמך ותזרוק דיבור לה’ כדבר איש 
אל רעהו, וכן להיפך כשיהיה לך משהו טוב, או סתם ישעמם לך, 

אתה תתפוס דיבור של שבח ושירה לה’.  

ולסיום אתן לך עוד עצה קטנה בכדי שלא תהיה לחוץ בהתבודדות, 
באמת  כשכבר  היום  לסוף  ההתבודדות  את  לדחות  לא  והוא, 

לחוצים ללכת לישון.

***

בגלל  הוא  בהתבודדות  מהקביעות  שנפלו  אלו  כל  נוספת:  עצה 
התבודדות  היה  לא  זה  “היום  בהרגשה:  מההתבודדות  שיצאו 
ראויה” או “לא כך מתבודדים”, וכעבור כמה ימים שיצאו בהרגשה 
שהם לא מתבודדים כמו שחסיד אמור להתבודד, אז מפסיקים 

להתבודד לגמרי. 

צריך לדעת שכל פעולה של התבודדות, שאדם מפנה ליבו לשבת 
את  פועלת  וכבר  להתבודדות,  נחשבת  כבר  היא  ה’,  עם  לדבר 
פעולתה, וממילא כבר לא משנה מה יהיה ההתבודדות ומה הוא 
ידבר ואיך יהיה התעוררות הלב והרגש. ובהרגשה זו צריכים לצאת 

בכל יום: “היום הייתי עם ה’”. 

לא  ההתבודדות  “היום  כזה  דבר  אין  טוב:  זאת  לזכור  יש 
בלימוד  להתקדם  תרצה  אם  ראשונה,  עצה  וזהו  טובה”,  היתה 

ההתבודדות.
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והתחברות  הדעת  יישוב  של  זמן  הוא  התבודדות 
להשי”ת 

שאלה: 

מדוע יש לקבוע זמן להתבודדות, וכי לא די לבקש בקשות פרטיות בתפילת 
שמע קולנו?

תשובה:

א[ ההתבודדות הוא לא ‘רק’ עצה למצוא זמן לבקש בקשות, כי 
בקשות אפשר לבקש גם בשמע קולנו, או אפילו סתם כך במשך 

היום בכל רגע בו צצה איזו בעיה, או עגמת נפש וכדומה.

ההתבודדות הוא ענין אחר לגמרי. ההתבודדות הוא המקום והזמן 
בו אנו יכולים ליצור קשר חזק עם ה’. ההתבודדות היא פעולה של 
יישוב הדעת בשביל להתבודד, הפוך,  ‘יישוב הדעת’. לא שצריך 
ההתבודדות  הדעת.  את  מיישבים  ושם  הדעת,  יישוב  בלי  באים 
הוא לא זמן של שהיה לבד באופן עצמאי אלא ‘ביחד’ עם השי”ת 

– זהו החידוש הגדול.

חדר  חורשה,  או  יער  כמו  לבד,  לשבת  אפשר  בו  מקום  מוצאים 
סגור, מתחת השמיכה ]כמו דוד המלך שאמר “אשחה בכל לילה 
אפשר  שקט,  מקום  בדווקא  למצוא  מתאפשר  לא  אם  מטתי”[, 
גם לפתוח ספר בבית מדרש שייראה כאילו הוא לומד, ולשוחח 

עם ה’.

ואז משיחים את הלב – מספרים לה’ את כל ההרגשות שבלב, 
כאבים, חלישות הדעת, לחצים, דאגות, רצונות וכו’.

לדבר לה’ כדבר איש אל רעהו בבחינת ‘דאגה בלב איש ישיחנה’, 
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החפץ  קרוב  וידיד  לחבר  לבבו  פנימיות  את  שמספר  אדם  כמו 
כמו  אותו  לסבול  ומוכן  באמת,  עמו  לדבר  ואפשר  לו,  להקשיב 
שהוא, בלי חשש שיחשוב עליו רע בעקבות מה שמספר, גם אם 

הוא מכוון כלפיו.

ובאמת שקשה למצוא בעולם חבר שכזה. מסתובבים בין אנשים, 
מי  אין  ‘מבודדים’.  לבד  חיים  למעשה  אבל  ומשוחחים,  מדברים 
שמבין את החבר לעומק. אולי יש חזקים יותר שיכולים להתגבר 
על מה שעובר עליהם ולא מרגישים צורך כל כך לשתף ולספר, 
זה משום שהכל מסודר, אלא רק בגלל שיש להם את  אין  אבל 

הכח לעקוף את הבעיות ולא להתייחס עליהם.

וכן לגבי ההתמודדיות שיש ברוחניות, שהיצר הרע כל כך מנסה 
להפיל, לשבור, לבלבל, להכניס ספיקות ושאלות, ובעיקר להחליש 
את הלב שלא נדע מכוחנו. ומי יכול להבין את חבירו באמת, הרי 
יום  כל אחד היצר הרע שלו מתלבש באופן אחר, מה גם שבכל 

צריך עצה אחרת.

והפתרון הוא – לרוץ לה’. הוא מבין אותנו, אצלו אפשר לשפוך 
את הלב, לספר לו הכל, כל ההרגשות, הקשיים והמחשבות. הוא 
מקשיב  שהוא  באמונה  אליו  נתקשר  רק  אם  שלנו,  המשענת 

ומאזין לכל דיבור שיוצא מהפה.

ההתבודדות הוא הזמן בו נפסיק לחיות לבד ונתחיל להיות קשורים 
לה’ בפועל ממש, לא נחפש כבוד והערכה, לא נהיה תלויים ביחס 
של הזולת. על ידי ההתבודדות האמונה מתחילה להיות מעשית 
ומוחשית, לא רק רעיונות סיפורים ומשלים בנושא אמונה ובטחון. 
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וכאן מגיע החידוש הגדול. כי על כל בעיה שיש בעולם, הן ברוחניות 
והן בגשמיות יש עצה. אם רק נדע ונבין אותה, הבעיה תיפתר. כל 
מה שחסר לנו זו העצה. כאשר מתיישבים להתבודד ולספר לה’ 
]לא חייבים לשבת, אפשר גם להסתובב...[, השי”ת עוזר ושולח 
מחשבות נכונות ומסודרות. לפעמים בעצם שפיכת הלב, הדעת 
וכוחות  המצב,  על  יותר  מיושבת  הסתכלות  מקבלים  מתבהרת, 

מחודשים להתמודד. ולפעמים השי”ת מאיר פתרון ורעיון חדש.

ולדוגמא: אדם לא מסתדר עם חבר או בן משפחה, וודאי שהשי”ת 
השי”ת  כלל  בדרך  אבל  יסתדר.  והכל  טבעי  על  נס  לעשות  יכול 
כמו  לה’  ויספר  יתבודד  ואם  הטבע,  בתוך  הישועה  את  מלביש 
מה  בדיוק  לתאר  לרעהו,  מספר  הוא  כאשר  לדבר  מאריך  שהוא 
הבעיה, ואיפה הם נתקלים זה עם זה, ויצעק לה’, תן לי עצה, תן 
הרגשה  יש  אם  ]גם  כזה,  במצב  לעשות  אמור  אני  מה  להבין  לי 
חזקה שאין מה לעשות[ אזי השי”ת עוזר והאדם מבין כבר איך 
להתייחס נכון לאותו אחד, מה המילה הנכונה שהוא צריך לומר לו, 
או שמבין איפה נקודת המכשול שגורם להם לריב או להתעצבן, 
ההוא,  למקום  להגרר  לא  להזהר  איך  להבנה  מגיע  הוא  וממילא 
לצאת  לאדם  לעזור  שיכול  ורעיונות  עצות  כמה  וכהנה  וכהנה 

מהבעיה.

וכו’,  וכן בשאר נושאים שצריך בהם ישועה כמו בריאות פרנסה 
יש לבקש מה’ ]בנוסף על עצם התפילה הפשוטה שה’ יבריא אותו 
וילמדו דעת מה לעשות עם הבעיה,  וכו’[ שיתן לו עצה  ויפרנסו 

לאן לפנות וכו’.  

אפשר  לבחור,  החלטה  איזו  מסופק  האדם  בהם  בדברים  וכן 
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להתייעץ עם ה’, לספר לו את שני הצדדים, להסביר את המעלות 
ועצה  לבירור  להגיע  עוזר  ה’  וכך  צד,  בכל  שיש  והחסרונות 

מתאימה. 

וכמו כן בשאר הפרעות וקשיים שיש בנפש, כמו עצבות, עצלות, 
מפריע,  מה  יום  אחרי  יום  לה’  לספר  וכו’,  ופחדים  דאגות  כעס, 
למציאות  להתייחס  איך  לעשות,  מה  עצה  שיתן  לפניו  ולהתחנן 
הזו, מהו הגורם לקושי וכו’. והוא כלל בדוק שכאשר אדם מבקש 
או  להתחזק,  איך  הבנה  הדעת,  ליישוב  לבוא  עוזר  השי”ת  עצה 

איזה צעד לפעול.

מה’  לבקש  ויש  לקבלו,  קשה  אך  העצה,  את  יודעים  לפעמים 
שנזכה להבינו, או לקבל עצה חדשה שעל ידה נוכל לבוא לקיים 

את העצה.

וכן הוא הדבר בכל דבר שבקדושה, אם לא מתייאשים, ומתמקדים 
תקופה לבקש עצה באותו נושא, השי”ת עוזר ומאיר את הדעת, 
להבין מהו שורש הנסיון, היכן עיקר הקושי, וממילא מוצאים עצה 
לא  קטנה שהאדם  איזה שטות  רק  ייתכן שהוא  כי  לעשות.  מה 
מודע אליו, והוא המגביר אצלו את הנסיון, ובהארת הדעת מבינים 
גבורה  ורוח של  נפש  כוחות  או לחילופין לקבל  איך לצאת מזה, 

להלחם בזה. 

זיין  הכלי  את  אחד  לכל  שיתן  בעולם  משיח  פעולת  יהיה  וזה 
רש”י  ופירש  ובקשתי”  “בחרבי  כמו שכתוב  ובקשה,  של תפילה 
על  שמאירה  תפילה  של  סוג  הוא  כי   – ובקשתי”  “בחכמתי 
המתפלל רוח של חכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת 

ה’.
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ב[ נקודה נוספת:

עיקר עבודת ההתבודדות היא לשבת במקום שאפשר ליישב את 
הדעת, ולהגביר ולחזק את הרצונות והכיסופים שיש בעומק הלב, 

ולהוציא אותם בפה ולספר אותם להשי”ת.

קרוע  הוא, שהלב שלנו  יומי שלנו  היום  כלל המצב  בדרך  שהרי 
בלי  לגמרי,  מבולבל  הכל  עצמנו,  את  מוצאים  איננו  לגזרים. 
לדעת מי אנחנו באמת. הנה רגע אחד הלב בוער להשי”ת, וברגע 
רצון חזק  יש  ביותר. הנה  בוער לתאוות הגרועים  אחד הלב כבר 
לשה”ר  של  קולחת  שיחה  באמצע  כבר  והנה  הש”ס,  את  לגמור 
ופוליטיקה. באים להתפלל, רוצים להכניס את המחשבה לדיבורי 
התפילה שאומר, ובין רגע המחשבה באוכל. הנה הלב שמח, והנה 
א  האט  מלאך,  א  “האט  אמר:  שרביז”ל  וכמו  ועצוב,  כועס  הוא 

גאלח” ]הנה הוא מלאך הנה הוא כומר[.

מהר מאוד מגיעים למסקנא, אני לא שייך לקדושה, “אני אמיתי 
עם עצמי”, אני אוהב אוכל, לדבר ולפטפט ולבלות את הזמן, אין 

לי כח ללמוד ולעבוד את ה’, תהיה מציאותי...

כל  זאת  בכל  אבל  ה’,  את  לעבוד  רוצים  היינו  שכולנו  בוודאי  כי 
אחד ישאל את עצמו, האם יודע הוא להגדיר לעצמו בדיוק מהו 
עבודת השי”ת?! אם נשים לב נווכח, שחלק מהסיבה שהיום עובר 
עלינו מתוך בלבול גדול, על אף שהלב בוער ברצונות גדולים, הוא 
וחדה לחשב לשם  משום שלא צמצמנו לעצמנו מחשבה ברורה 
מה התעוררתי הבוקר, מה צריך לעשות היום, ומה יש באפשרותי 

לעשות.
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לשם כך צריך להתבודד. בו אנו יושבים לבד עם השי”ת, ומנסים 
להתחבר למה שאנו באמת. להתרכז מה עובר עלינו, ואלו דברים 
הלב  שבפנימיות  האמת  כי  האמת.  את  ‘עכשיו’  מאתנו  מכסים 
חשק,  וחוסר  ועצלות  עצבות  הכעס,  כל  ה’.  את  רק  רוצים  אנו 
אותנו  להפיל  היצר הרע שמנסה  זה  אנחנו,  לא  זה  וכל התאוות, 
לדבר עם השי”ת מנקודת האמת שבלבנו, מה  נתחיל  וכך  בהם. 
אנו רוצים באמת, כי באמת היינו רוצים רק תורה תפילה, שמחה 

זריזות וחיות לעבודת ה’ וכו’. 

ולדוגמא: מגיע פסח, מה זה פסח? מה אני אמור לעשות בימים 
קדושים אלו? איך מתכוננים לזה? הרי אני רוצה להכנס לקדושת 
ימי הפסח? ואז מתוך מחשבות אלו, פותחים את הפה, ואומרים 
כך  רוצה  “אני  שאפשר:  כמה  בפרטיות,  הרצונות  את  להשי”ת 
וכך, למדתי בספרי רביז”ל, שבחודש ניסן מתעורר הלב להמשך 
שלא  בזה,  חזק  שאהיה  באמת  זכני  ע’(,  סי’  )ליקו”מ  להשי”ת 
שחמץ  ה’(  סי’  )ליקו”מ  גם  למדתי  אחרים.  רצונות  אחר  אמשך 
מחשבה  רוצה  אני  רבש”ע  במח,  לי  שיש  זרות  המחשבות  הוא 
נקייה, שאפחד רק ממך, ושאוהב רק אותך. תראה מה עובר עלי, 
שכאשר אני בא לאכול, כל תשוקתי נכנס שם. ותראה איך מוחי 

מתחמץ בדיבורי סרק והבל בפטפוטים עם חברים, וכו’ וכו’.

לפני  זמן  איזה  לשבת  יום,  יום  קבוע  להיות  נתרגל  כאשר  וכך 
שלא  אלא  בלב,  כבר  לנו  שיש  הרצונות  את  לו  לספר  השי”ת, 
לגמרי  נצא  לאט  שלאט  נראה,  אזי  אליהם.  לב  לשים  התמקדנו 
מהיאוש והקרירות שמנסה להשתלט עלינו, ויתברר לנו בעצמנו 
היטב מה אנו רוצים, ועל ידי שנהיה חזקים מאוד בזה במשך היום, 
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אזי נזכה אכן לבסוף, להוציאם לפועל. 

את  לעורר  אפשר   – אשיחה”  לבבי  עם  בלילה  נגינתי  “אזכרה 
הניגון והחיות האמיתית שיש לנו כבר בתוך הנפש, על ידי שנשיח 

את מה שיש בעומק ליבך להשי”ת.

הרי שהתבודדות אינו רק פעולה של בקשת בקשות, אלא הוא זמן 
בו מתפטרים מכל בלבולי המחשבות שיש במח והלב, מגלים לה’ 
ומספרים  הרצונות,  את  מבררים  בלב,  שיש  האמת  פנימיות  את 
אותם לה’, ואשר זה בדיוק הרצון של היצר הרע, להעלים מאתנו 
את מה שאנו רוצים באמת, ולדמות לנו כאילו אנו רוצים רק כסף 

וכבוד ושאר תאוות ומרעין בישין.

התבודדות בזמן שאין ישוב הדעת
שאלה:

הישוב  את  יש  תמיד  לא  כי  קשה,  עבודה  היא  כזו  שהתבודדות  נדמה 
הדעת לברר את הרצונות, לספר לה’ על הכל ולחפש עצות?

תשובה: 

לנו את עצת  רואה שיש  הוא  היצר הרע, כאשר  זהו תכסיס של 
כאילו  להראות  בא  הוא  אז  ממנה,  למעלה  שאין  ההתבודדות 
מוכנים  זו  ל’עבודה’  לבוא  וצריך  קשה  דבר  היא  ההתבודדות 
להביא  הוא  ההתבודדות  מטרת  כל  אדרבא  הדעת.  יישוב  עם 
יותר  עצמנו  את  מוצאים  שאנו  וככל  הדעת,  ליישוב  האדם  את 
מבולבלים בלא יישוב הדעת, כך חובה עלינו להזדרז להתבודדות, 
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כי דייקא  שם בונים יישוב הדעת.

כל עיקר גילויו של רביז”ל בענין ההתבודדות הוא לגלות ולהאיר 
לכל אחד שהוא שייך להתבודדות בכל דרגא שהוא.

בוודאי שלא ביום אחד זוכים לכך, אך מי שמתמיד יום יום לקבוע 
איזה זמן לזה, במסירות נפש, פשוט להוציא החוצה את הרצונות 
הקדושים החבויים בלבנו ולספרם לה’, בלי להסתבך בזה הרבה, 
לנו  יגרום  בעצמו,  הדיבור  כח  אזי  הלב,  התעוררות  בלי  ואפילו 
ונוכל  הלב,  עומק  בפנימיות  רוצים  שאנו  מה  את  באמת  להכיר 
ונבוא ליישוב הדעת.  להתגבר על כל הבלבולים המרמים אותנו, 
בהתבוננות  נעשית  שאינה  ההתבודדות,  של  החידוש  עיקר  וזהו 
יישוב  בלא  גם  לדבר  מתחילים  כי  בדיבור,  דייקא  אלא  בלבד, 

הדעת, וזה מעורר את הלב.

אין  אם  שאפילו  צ”ו(,  סי’  מוהר”ן  )ליקוטי  אמר  רביז”ל  ולכן, 
דיבורים, אז על כל פנים ידבר דיבור אחד הרבה זמן, אפילו כמה 
וכמה ימים, זה בעצמו מחזק את הרצון הפנימי בלב. ואם גם זה אי 
אפשר, אזי על כל פנים יהיה חזק בקביעות לישב לפני השי”ת, כי 
זה העיקר, לכוון הנה באתי לפני ה’, ופעולה זו בעצמה מגלה את 

הרצון הפנימי שלנו הרוצה באמת את השי”ת. 
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להתרגל לדבר עם ה’ כל היום ובכל מקום
שאלה:

אבל סוף סוף הוא באמת עבודה קשה לחפש כל יום מקום מיוחד בו אוכל 
לשבת ולהתבודד ביישוב הדעת. 

תשובה:

בוודאי מן הראוי ללכת למקום בו אין אנשים, ליישב את הדעת 
בהכנות  כשמתמקדים  אך  בלב,  שיש  מה  כל  השי”ת  עם  ולדבר 
העקרית,  המטרה  את  לאבד  עלולים  ההתבודדות,  סביב  הרבות 
הקשר הפשוט שאמור להיות עם השי”ת. כי הפה תמיד בקרבת 

האדם, בפשטות אפשר לפתוח אותו, ולדבר מה שיש בלב.

בגלל  רק  השי”ת,  עם  שידבר  בלי  אדם  על  עוברים  ימים  כמה 
בלבולים,  בו  שאין  מיוחד,  למקום  לנסוע  יוכל  בו  לזמן  שמחכה 

בזמן של יישוב הדעת, ללא עייפות ובלי מיחושים.

ובצורה שכזו, אזי באמת הרבה פעמים כאשר כבר כן זוכים ללכת 
למקום מיוחד, נסתם הלב לפתע ומתבלבלים ולא יודעים מהיכן 
להתחיל לדבר ומה לדבר, רק מעצם המחשבה שצריך לבלות כאן 
להתעוררות  יזכו  והאם  הזה,  הזמן  כל  יעשו  מה  ומהלחץ  שעה, 

הלב, האם ילך היום ההתבודדות?!

צריך להפנים, שהדיבור עם השי”ת הוא דבר פשוט ואמיתי, יהדות 
משום  הוא  קשה,  כעבודה  נדמית  שההתבודדות  וזה  בסיסית. 
שלא רגילים לדבר עם השי”ת סתם כך באמצע היום. יש להתרגל 
ליצור קשר עם ה’, ולחיות איתו, ולדבר עמו במשך היום, לזרוק 
דיבורים קצרים, מה שצריך באותו שעה, לבקש ממנו על כל דבר 
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שעושים, או להודות לו בפה מלא על כל דבר טוב שקורה. לפני 
ברחוב  הולכים  כאשר  היום,  היה  איך  להשי”ת  לספר  שנרדמים 
וכדומה,  בקדושה  ולהשמר  ההליכה,  במטרת  להצליח  לבקש 
כאשר מתיישבים עם ספר לחטוף כמה דקות של דיבורים, שנזכה 
או  החברותא  עם  להסתדר  הלימוד,  את  להבין  לשמה,  ללמוד 
וכו’, ובכלל  המג”ש, כאשר נכנסים הביתה לבקש להצליח בבית 
לדבר על כל דבר אחר שכואב או מטריד. וכך האמונה מתחילה 
בתוך  השי”ת  עם  הקשר  את  להכיר  ומציאותית,  מעשית  להיות 
החיים ממש, ודבר זה שייך לכל אחד ממש, בכל גיל ובלי כל קשר 
גם  להשריש  זו אפשר  אמונה  כי  אוחז,  הוא  רוחנית  רמה  באיזה 

בילדים.

פעם ישן בחדרו של רביז”ל נער קטן, והנה הוא שומע שרביז”ל 
של  ליבו  התעורר  השמיכה.  תחת  עצומה  בהתלהבות  מתבודד 
הנער מאוד, ומתוך התלהבותו התקרב למיטתו של רביז”ל, הרים 
את השמיכה, ואמר: “אני רוצה להיות איש כשר”, השיבו רביז”ל, 
תודה  יאמר  למד,  אם  היום,  אותו  על  יחשוב,  השינה  שקודם 
להשי”ת ויבקש שמחר ילמד יותר, ואם לא, יאמר להשי”ת: הייתכן 
שכך עבר עלי היום? עזרני למחר ללמוד וכו’ )אבניה ברז”ל ל”ו(.  

לפני  כמו  שצריך,  זמן  כל  השי”ת,  עם  לדבר  מתרגלים  כאשר 
כבר  הקביעות של השעה  אז  הכנות,  הרבה  בלי  וכדומה,  השינה 
לא תהיה כעול ומשא, אדרבא נתחיל להרגיש איזו מתנה נפלאה 
היא, קביעות זמן ומקום להתבודדות. וכדוגמת התענוג שיש לשני 
ידידים המקושרים בקשר אמיץ, המתיישבים לדבר ביישוב הדעת 
בנועם ובנחת לאורך זמן, אשר בוודאי יהיה תועלת מרובה משיחה 
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זו, אף שרגילים לדבר הרבה במשך היום ללא קביעות, בשיחות 
טלפונים קצרות.

***

פעמים קורה גם הפוך, ששני הידידים לא הסתדרו כל כך ביניהם, 
גם,  כך  הקשר.  התחדש  זמן,  איזה  הדעת  ביישוב  וכשדברו 
בזמנים שקשה במשך היום להרגיש את הקשר עם השי”ת, אזי 
ההתבודדות והקביעות מועיל לחדש את הקשר, אבל לא בשביל 
לדבר  להמשיך  מתחדשים  עכשיו  אדרבא  השיחה,  את  לגמור 

במשך היום באמצע העיסוקים האחרים.

עם  הקשר  לחדש  הוא  הדיבור  שתכלית  ברור,  זה  יסוד  כאשר 
השי”ת, אזי שעת ההתבודדות לא יהפוך לשעה של “לחץ” אשר 

רוצה להפטר ממנו, ולהרגיש “ברוך ה’ כבר התבודדתי היום”.

אדרבא, שעה זו אשר מדברים עם השי”ת נהפכת לשעה המתוקה 
קשיים,  להשי”ת,  הלב  את  מוציאים  בו  אשר  היום,  של  ביותר 
נפילות, נסיונות וכל תבערות היצר הרע, מאידך מעוררים בלב את 
הנקודות טובות ברוחניות ואת ההרחבות שהשי”ת עשה בגשמיות 
לא  הדעת,  יישוב  לבנות  מתחילים  וכך  להשי”ת,  אותם  ומספר 
ביישוב  מלאים  שלומנו  אנשי  את  שראו  וכמו  ומבוהל.  מבולבל 
הדעת, רגועים שמחים ושלווים. כי הדיבור עם השי”ת מביא קשר 
חזק ביותר עם השי”ת, להיות דבוק עמו כל שעות היום, להתפלל 
השי”ת  בעולם,  לבד  שאינם  והבנה  להרגשה  ולבוא  דבר,  כל  על 
מלווה אותם תמיד, ואין אפשרות לעשות כלום בלי רצון השי”ת. 

ובאופן כזה, ההתבודדות גם נהפך לדבר אמיתי בינו לבין השי”ת, 
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בלי פרסום וקול רעש גדול.

שיסוד  ההתבודדות:  את  אנ”ש  מחשובי  אחד  הגדיר  ]וכבר 
החמשה  כל  עם  היום  כל  מקושר  יהיה  שהאדם  הוא   החסידות 
ורביז”ל  ודיבור,  מישוש  ריח,  שמיעה,  ראיה,  להשי”ת,  חושים 
חידש שהתחלת הקשר הוא דרך חוש הדיבור, שהוא הכלי דרכו 

אפשר להתחיל לקשר כל החושים להשי”ת. והוא עמוק מאוד[

לבקש מה’ שיפתח הפה
שאלה:

מה עושים בזמן שאני בא להשיח ליבי לפני ה’ ואיני מצליח לפתוח את הפה, 
אין דיבורים?

תשובה:

יכול  ואינו  דבריו  נסתתמין  לפעמים  אם  “ואפילו  אמר:  רביז”ל 
בעצמו  זה  כן  פי  על  אף  כלל,  יתברך  לפניו  לדבר  פיו  לפתוח 
ועומד לפניו יתברך, וחפץ  טוב מאוד, דהיינו ההכנה שהוא מוכן 
מאוד”  טוב  כן  גם  בעצמו  זה  יכול,  שאינו  אך  לדבר,  ומשתוקק 

)ליקו”מ סי’ כ”ה תנינא(

לכן תראה להיות קבוע יום אחרי יום לפנות זמן לשבת לפני ה’, 
הדבר  את  תזכור  לדבר.  מה  לך  ואין  חשק  לך  אין  ממש  אם  גם 
הזה, כמה יקר למעלה, הרצון הזה שהנך מתכונן לדבר עם ה’. ואם 
תשים זאת על ליבך אזי תהיה עקשן בזה מאוד, לחפש תחבולות 
פינה  או  חדר  באיזה  לשבת  שקט,  זמן  למצוא  יום  בכל  שונות 
לדבר  ולרצות  פתוח,  ספר  ליד  המדרש  בבית  אפילו  או  שקטה, 
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עם ה’.

שאלה:

מה תועלת יש בזה שאני יושב לבד ולא מדבר כלום עם ה’?

תשובה:

א[ אותו תועלת שיש בזמן שהנך כן מצליח לדבר ולשפוך ליבך 
לה’, יש גם כשאינך מצליח לדבר. 

מה  את  יודע  אינו   ה’  וכי  בתפילתך,  יש  תועלת  מה  לכאורה  כי 
שחסר לך, למה אם כן יש לבוא לפני ה’ ולספר לו. אלא שעיקר 
התפילה היא בשביל לעשות אותנו כלים לקבל השפע מהשי”ת, 
אנו  בזה  לפניו,  ומספרים  בהכנעה  לפניו  באים  שאנו  ידי  על  כי 
נכנעים לפניו ומגלים מלכותו שרק הוא בעל הבירה, ומבלעדו אין 
שום אפשרות להסתדר כאן בעולם, ובפעולה זו אנו נעשים כלים 

מוכנים לקבל השפע ממנו.

כמה  כפי  הוא  התפילה  כח  שעיקר  בספרים,  הרבה  מובא  ולכן 
שאנו מכניסים מחשבות של גדולת ה’, והאמונה בו שרק הוא יכול 
להושיע. כי ככל שאנו מאמינים בכח התפילה וברחמים שלו, כך 
אנו ממליכים אותו יתברך עלינו, ואפשר להשפיע לנו מה שצריך.

רצון  מתוך  מתיישבים  שאנו  הישיבה,  עצם  שגם  מובן  זה  ולפי 
בפועל  אם  גם  למעלה,  מאוד  יקר  הוא  עמו,  לדבר  והשתוקקות 
איננו מצליחים לדבר. כי עיקר כח התפילה הוא ההכנעה והרצון 
בשביל  שלנו  הזמן  את  מפנים  ואנו  המלך,  שהוא  מגלים  שאנו 

להפגש עמו.
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וזאת צריך לזכור היטב בכל פעם שאנו באים לדבר עמו, להתחזק 
בחיות ושמחה: “הנה אני בא לדבר לפניו”, ואז כבר לא איכפת לי 

אם דברתי או לא, העיקר אני בא ליצור עמו קשר וקרבה.

ב[ ואדרבא הוא חסד גדול מהשי”ת שהוא סותם לנו הדיבורים, 
כדי שבאמת נוכל להזכיר לעצמנו שעיקר התפילה היא ההכנעה 
לפניו, עד שנבין שאפילו לדבר עמו דיבורים פשוטים איננו יכולים 
לדבר בלי עזרתו. וזאת נוכל להרוויח רק אם נלמד לשבת לפני ה’ 
בשתיקה ללא שום דיבור, רק במחשבות של רצונות לדבר עמו. כי 

ישיבה כזו, יש בכוחה לקשר אותנו מאוד לפני השי”ת.

ולכן גם בתחילת תפילת שמונה עשרה אנו מבקשים “ד’ שפתי 
תפתח”, ובדברי רביז”ל מובן )ליקו”מ סי’ י’( שעיקר החלק שלנו 
בתפילה ובאיתערותא דלתתא, הוא העמידה בחוסר אונים מתוך 
ציפייה שה’ יפתח הדיבור, כי בזה תלוי עיקר הבחירה שלנו בענין 

התפילה, כמ”ש “לאדם מערכי לב ומהשם מענה לשון”.

בתחילה  צריכין  כן  “על  ה’(:  גזילה  )ליקו”ה  מוהרנ”ת  וכלשון 
לשהות שעה אחת לעמוד כאלם רק ישתוקק ויצפה ויתלה עיניו 

למרום שישפיע לו דיבורים חמים”.

זה בעצמו  ועל  יוכל לעשות לו שיחה ותפילה מזה בעצמו,  “וגם 
אפילו  יכול  שאינו  עד  כך  כל  שנתרחק  ית’  לפניו  ויתחנן  יצעק 
לדבר, ויבקש מאיתו יתברך רחמים ותחנונים שיחמול עליו ויפתח 

פיו שיוכל לפרש שיחתו לפניו” )ליקו”מ סי’ כ”ה תנינא(. 
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למה אין דיבורים בהתבודדות
שאלה:

ניסיתי כמה פעמים להתיישב ולהשיח את ליבי לפני ה’, אבל מה לעשות שאין 
דיבורים?

תשובה:

אם אין על מה לדבר לפני ה’, אז כנראה שהכל בסדר ואין שום 
קשיים. ואם כן, אפשר לפתוח את הפה ולהודות לה’, על הישועות 

הנפלאות...

למה בכל זאת הפה נסתם ולא מוצאים על מה לדבר, לא הודיה 
שהרי  חיזוק.  צריכה  האמונה  פשוטה,  לכך  הסיבה  בקשה.  ולא 
אם היו מושיבים אותנו לפני צדיק גדול המאיר לנו פנים ומעוניין 
להקשיב לנו, לתמוך ולחזק, ולהעניק ברכה בכל נושא ובכל תחום, 
היינו מיד מתחילים לשפוך את הלב, ומשתפים אותו בכל תחומי 

החיים שלנו. 

ולא צריך להרחיק לכת עד לצדיק גדול, מספיק שנסתכל איך אנו 
בעיות, מתלוננים,  ובחיות, מספרים  בערנות  מדברים עם חברים 
בפתע  עולם,  לבורא  כשבאים  למה  אז  וכו’,  עוולות  על  כועסים 
פתאום נסתם הפה, והפעולה של ישיבה לבד איתו, נראית כל כך 
מוזרה כבידה ומלחיצה?! התשובה היא: דיבורים יש בשפע, אבל 

אמונה... נדמה לנו כאילו אנו מדברים לעצמנו...

הקושי לבטא את הקשיים, נובע מחסרון האמונה בהשי”ת שבידו 
כל הבריאה, ורק הוא יכול לשנות את המצב.

וכי אין אמונה? אכן גם אם יש אמונה בהשי”ת, אך חסרה האמונה 
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הכל  שהוא  שהשי”ת,  להאמין  השי”ת.  לבין  בינינו  ביחס  בעצמו 
יכול, רוצה מאוד לעזור ולסייע ולפתור לנו כל בעיה. והוא שומע 
ומאזין לתפילתו, ומקשיב לכל דיבור ודיבור, היוצא מפיו של כל 

אחד, בכל דרגא שהוא. 

להשי”ת,  הקשר  את  זוכרים  כשלא  כי  ‘דיבורים’.  אין  כך  ומשום 
מובן שיהיה קשה ‘לדבר’ ולהסיח לפניו את צרות לבבו, כי נדמה 

שאנו מדברים לעצמנו, ללא אוזן קשבת.

לנו  קשה  הגדולה  כנסת  מאנשי  לנו  הקבועות  התפילות  גם 
לפעמים, אלא ששם אנו יודעים שגם אם אין חשק להתפלל, לכל 
הפחות אומרים את המילים המודפסות. ]וכמו שר’ נתן אמר, שיש 
להתפלל לאט מילה במילה גם כשאין התלהבות וכוונה בתפילה, 
טובה  כוונה  איזה  תבוא  לשניה  אחת  זרה  מחשבה  בין  אולי  כי 
אחת[ אבל בשיחה אישית עם ה’, שם הדבר נראה מוזר, כאילו אנו 

יושבים לבד ומדברים לעצמנו... 

בתפילה לא צריך לחשוב על מה לדבר, יש הרבה על מה לשוחח 
עם ה’. ממה נפשך, אם המצב טוב אז להודות, ואם לא, אז לבקש. 
ואנו  כבודו,  כל הארץ  כך שהשי”ת מלא  על  הוא לחשוב  העיקר 
יושבים כעת לבד עמו, והוא חפץ ביותר להקשיב, לתמוך, לסייע 
ולעזור בכל דבר. ככל שנתמיד לחשוב מזה כך נוכל לשבת ולדבר.
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לדבר מהנקודה השייכת לליבו באותו העת
שאלה:

גם אחרי שהתחזקתי באמונה, יש באמת כל כך הרבה קשיים ובעיות עד 
שאיני יודע מאיפה להתחיל לדבר?

תשובה:

זה בדיוק ענין ההתבודדות. לשבת לבד לפני ה’ ולדבר אליו את 
הנקודה היושבת על הלב עכשו. כי בוודאי שצריך לבקש ולדבר 
נתן  לר’  אמר  שרביז”ל  וכמו  בחיים,  ונושא  דבר  כל  על  ה’  עם 
להתפלל אפילו על תפירת כפתור. אבל מיוחד הוא הזמן הזה בו 
אנו יושבים לבד, ויכולים לבוא קצת ליישוב הדעת, להתחבר לה’ 
מהמקום שלנו בו אנו נמצאים ברגע זה. לפתוח ולדבר איתו על 
מה שמציק לנו ‘עכשו’! לא מה שהציק לנו בבוקר, אתמול או מחר 

וכו’, לפתוח את הלב עם מה שיש בו ‘עכשו’. 

מה  על  לדעת  בשביל  שלנו  חיים  השמחת  חוסר  את  לראות  די 
לי,  כואב  מה  ולחשוב  בשקט,  דקות  כמה  לשבת  אפשר  לבקש. 
מה מפריע לי, למה איני מלא חיות ושמחה, ואת זה בדיוק לומר 
לה’, לספר לו מה קשה לנו בענין זה, לבקש עצה ותמיכה, להתחנן 

לפניו שיעזור לנו ויושיע אותנו בזה וכו’.

יש לנו חרב ביד, דרכו יכולים אנו להלחם עם כל האויבים, לצאת 
מכל הבעיות, הבה ננצל זאת, נדע איך להלחם, שלא נטה אותה 
אל  לקלוע  לנו,  כואב  שבאמת  מה  על  לבקש  נתמקד  לצדדים, 
השערה. בצורה כזו, נראה איך ההתבודדות מביאה אותנו ליישוב 
הדעת נפלא, מעבר לעצם התפילה והבקשה. היא תהיה פעולת 
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חיבור לה’ מכל מקום ומצב, פעולה שתסדר את המחשבות ופיזור 
הנפש, בהשכנת אור ה’ עליה.

על  לדבר  מיד  לפתוח  קשה  פעמים  שבהרבה  לציין,  שיש  אלא 
לא  בעיות  עם  דווקא  להתחיל  טובה  עצה  ואז  הכואבת,  הנקודה 
חברים,  או  משפחה  על  להתפלל  אפילו  או  ומציקות,  גדולות 
]וכאמור שיש לבקש כל דבר מה’[ אבל מטרתנו להכנס תוך כדי 
לתוך  והפיזור,  לבלבול  שם  לרדת  הנפש,  לעומק  יותר  השיחה 

נקודות הלוחצות באמת.

ושוב, הכל תלוי באמונה, לשים לב שכעת אנו יושבים לפני ה’, ואז 
ממילא יהיה קל יותר לדבר ולפתוח.

התפילה הוא אור הגאולה ויש להתאבל על העלמת 
התפילה 

שאלה:

איך מגיעים לאמונה שכזו בה’, לדבר עמו לפחות באותה הרגשה כמו שאנו 
מדברים עם אדם חי?

תשובה:

זוהי המציאות של הגלות. ומשום כך אנו מצפים לגאולה השלימה 
שבו נראה את השי”ת עין בעין. ובשביל זה יש לנו הרבה לצעוק 
“במר תיילל עדתך, על  וכמו שאומרים בתיקון חצות  ולהתאבל, 
‘בית תפילתך’ אשר שרפו צריך”, היכן נעלם האמונה בה’, נשרף 

בית התפילה, “איכה ישבה בדד” אני לבד בלי להרגיש את ה’?!

אור  את  יראו  שלא  העיניים  על  המכסים  עננים  ישנם  בגלות 
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אף  שמש’!  אין  ‘היום  מעונן  ביום  לומר  שרגילים  וכמו  השמש, 
שהשמש קיימת, אלא שיש עננים שמסתירות. אך לעתיד לבוא 
יקויים בנו “עין בעין יראו בשוב ה’ ציון” ואז יעברו העננים ונוכל 

לדבר עם ה’ כדבר איש אל רעהו. )ליקו”מ סי’ ב’(

שאלה:

וכי כעת בגלות אי אפשר לדבר עם ה’ כראוי?

תשובה:

רק  התפילה  מעניין  ומדברים  לומדים  אנו  אין  שאפשר,  וודאי 
בבחינת ‘הלכתא למשיחא’. השי”ת לא זרק אותנו בגלות באופן 
שלא יהיה לנו דרך להתחבר אליו. הוא דאג ושתל צדיקים שיאירו 
לנו את אורו של משיח בתוך הגלות, בכדי לזכות לגאולת הנפש, 

וכמו שפירש הבעש”ט את הפסוק “’קרבה אל נפשי גאלה”.

ככל שנתקרב לצדיקים ונתקשר אליהם, ונלמד ונעסוק בספריהם, 
באמונה  להדבק  ונוכל  הגאולה,  לבחינת  ויותר  יותר  נזכה  כך 
מוחשית בהשי”ת עד שיפתח הפה להשיח כל ליבנו אליו, בתפילה 

והודאה, בקשה ושיחה. 

אלא שעל זה בעצמו יש לנו להתאבל ולומר לה’, כמה נחשך אצלנו 
אורו של הצדיק, רחוקים מלהרגיש בדבריו הקדושים. זוהי הדרך 
להתחיל להכנס לחיי גאולה, הכיסופים והגעגועים לאור הצדיק, 
להבין שיש כאן בעולם דבר שחסר לנו. וכל המתאבל על ירושלים 
זוכה ורואה בבנינה, ‘יזכה’ לא נאמר, אלא ‘זוכה’ כי זוכה באבילות 

עצמה לבנין בית המקדש הפרטי שלו.
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יותר  נזכה  להתפלל,  לנו  שקשה  בעצמו  זה  על  נתאבל  כאשר 
ויותר לאור התפילה וההתבודדות ונוכל להרבות בשיח עם הבורא 

יתברך.    

להתעקש יום יום בהתבודדות
שאלה:

אבל למעשה לא בכל יום הלב פתוח לדבר להשי”ת? 

תשובה:

א[ אם אדם יחכה ליום שיתעורר ליבו להתבודד, אזי יוכל לעבור 
כל ימיו בלא להתבודד אפילו פעם אחת. כי בשביל לזכות להכנס 
באמת להתבודדות, בהכרח לקחת הנהגה זו כחובה גמורה, בין אם 
יש חשק ובין אם לאו, להתעקש להיות עקבי בזה, לשבת לבד עם 

השי”ת יום יום ולדבר עמו מה שיכול.

ואם יתעקש בזה, אזי יזכה הרבה פעמים שיפתח ליבו לדבר עם 
וירגיש מתיקות נפלאה בקרבת ה’. והוא  השי”ת דיבורים חמים, 
גם  הדבר  לאותו  שמתעקש  ידי  שעל  שבקדושה,  דבר  בכל  כלל 
ללא חשק, אזי הוא בונה כלים, שיוכל לטעום מהחיות דקדושה 

שיש בזה.

בכל  לבקרו  בא  שהיה  מוהרנ”ת  של  מתלמידו  המעשה  וכמובא 
יום אולי יזכה לשמוע ממנו דיבורים המלהיבים את הלב לעבודת 
לא  הימים  שרוב  ואמר  תלמיד  אותו  התבטא  אחת  ופעם  ה’, 
ונפתחו  סייעתא מלעילא  היה  דיבורים, אבל כאשר  זכה לשמוע 
הימים שעברו  כל  שווה  וראיתי שהיה  הייתי שם  אזי  הדיבורים, 
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ללא דיבורים.

ומובא בליקו”מ סי’ צ”ט שכאשר זוכה האדם להתפלל בדביקות 
אזי זוכה שיתעלו כל תפילותיו שהתפלל ללא דביקות.

כשאין  לעשות  מה  עצות  וכמה  כמה  רביז”ל  לנו  גילה  כבר  ב[ 
דיבורים בהתבודדות, כי אפשר אפילו לומר דיבור אחד להשי”ת 
ויהיה חזק ואמיץ בזה. או  ימים,  כמה וכמה פעמים, אפילו כמה 
)עיין  פעמים.  וכמה  כמה  עולם’  של  ‘רבונו  פנים  כל  על  שיאמר 

בסוף ליקוטי מוהר”ן כמה תורות נפלאים בעניין ההתבודדות(.

ההכנה  עצם  אזי  לדבר,  כלל  פיו  לפתוח  יכול  אינו  אם  אפילו  ג[ 
התבודדות  נקרא  כבר  בעצמו  זה  ה’,  לפני  לישב  עצמו  שמכין 
בלא  בנפש  גדולה  פעולה  עושה  והוא  כ”ה(,  סי’  תנינא  )ליקו”מ 
הרבה  כך  כל  האדם  על  עובר  היום  שבמשך  כיון  לב.  שמשים 
של  מציאות  בכלל  שיש  מהלב  המשכיחים  ומעברים,  בלבולים 
אזי  ה’,  לפני  ולישב  היום  את  לעצור  מתחזק  הוא  ואם  השי”ת. 
ה’  שיש  האמת,  את  לזכור  לפחות  הוא  מתעורר  נפשו,  בעומק 
בעולם. לא תמיד ירגיש זאת תיכף ומיד, אך לטווח ארוך, תועיל לו 

הנהגה זו שלא ישקע עמוק יותר בשכחה גדולה יותר.

שיעור  לשמוע  קביעות  לעצמו  עושה  שהיה  אחד,  שסיפר  וכפי 
את  כך  כל  הבין  לא  שלמעשה  אפילו  בשבוע,  אחד  יום  קבוע 
השיעור, וגם הרבה פעמים היה נרדם. אבל בכל זאת הוא שם לב, 
מרגיש  כבר  הוא  תורה,  שיעור  לשמוע  שנוסע  הנסיעה  שבעצם 
שזה עוצר לו את המירוץ של טרדות ימות השבוע, המנסים בכל 

תוקף לקחת לו את השי”ת מהלב. 
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של  באופן  זו  לעבודה  להכנס  לא  להזהר  שיש  בוודאי  אמנם  ד[ 
ריבוי אור, כי לא כולם יכולים להתחיל בהתבודדות שעה בכל יום, 
פנים  כל  על  בזה, אך  ויתמיד  בכוחו  יש  יבדוק בעצמו כמה  ולכן 

יראה שיהיה בקביעות יום יום, אפילו קצת.

אך גם אם רואה שאינו קבוע, לא יפסיק להתבודד מחמת כן, אלא 
יחטוף אימתי שיוכל, כי כל רגע שמושיב עצמו לפני ה’, הוא כבר 

תועלת גדולה ביותר.

ה[ לאחר כל זאת יש לזכור שכל ההנהגות שצוה רביז”ל, אפילו 
ההנהגות שהיו נראים כפשוטים, לא היה על פי פשוט כלל, כי היה 
ונוראות מאוד. ובפרט הנהגה  לו בזה כמה וכמה סודות נסתרות 
כללית זו של התבודדות, שהזהיר בזה את כל אחד ואחד שישב 
בכל יום לפי ה’, ויפרש שיחתו בלשון שרגיל בה, ויבקש ברחמים 
להשתדל  שיש  בוודאי  ולכן  ית’.  אליו  להתקרב  לזכות  ותחנונים 
להתמיד בזה יום יום, כי נעשה מזה תיקונים גדולים ביותר )שיחות 

הר”ן סי’ קפ”ה(. 

להודות לה’ בעיתות לחץ
שאלה:

ישנם ימים של לחץ, מרוב טרדות ודברים שצריך להספיק ולסדר )בגשמיות 
או בעבודת ה’(, ואיני מוצא כל דרך ליישב דעתי ולהרגע.

תשובה:

שהיה  הובלות,  חברת  בעל  חבר  בוקר,  באיזה  פגש  אחד  יהודי 
במצב לחוץ מאוד. אותו חבר סגר עסקה ומוכרח להשיג בשבילה 
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סכום כסף גדול תוך מספר ימים, והנה נוסף לו על זה טרדה חדשה 
לו  הודיע  והפועל  הובלה,  לבצע  חייב  הוא  שעות  מספר  שבעוד 

שאינו יכול לבוא היום, והוא לא יודע מה לעשות.

הרגיע אותו היהודי, ואמר לו: תשמע סיפור ששמעתי בשם ראש 
ישיבה חשוב. 

היה אחד שלקה בראייתו, והלך לדרוש ברופאים, עד שטס לחו”ל 
לפגישה עם רופא בכיר, הרופא בדק אותו ואמר שאין מנוס רק 

לעשות ניתוח, וספק אם יצליח להציל. 

והתחיל  הכנסת  לבית  מיד  נכנס  לכך,  התכונן  לא  שכלל  היהודי 
לדבר עם ה’: “רבש”ע! עכשו אני רק מתחיל להרגיש את נחיצות 
העין, עד היום לא שמתי לב לכך שאני רואה. אני מתבייש ממך 
שאני  האוזניים  על  מדבר  ומי  המרובים.  מחסדיך  שהתעלמתי 
שומע בהם, ועל הפה שאני מדבר וכו’”. וכך הודה לה’ בבכי של 
בסוף  ורק  כל האברים שלו, במשך מספר שעות,  על  התרגשות 
הצליח להוציא מפיו את הבקשה: “רבש”ע אנא עזור לי להמשיך 

לראות בעיניים, אפילו שבאמת לא מגיע לי”.

אם  ביקש  רק  לניתוח,  הסכמה  על  וחתם  לרופא  חזר  למחרת 
אפשר שיבדוק אותו שוב. למרבה הפלא בבדיקות חוזרות התגלה 

שהמצב לא נורא ואפשר לרפאות בלי ניתוח.

זה באחד  סיפר מעשה  ישיבה,  ראש  אותו  לא הסתיים.  הסיפור 
מדרשותיו, ולאחר חודש התקשר אליו יהודי, ואמר לו שיש לו שני 
מעוכבי שידוכים בבית, כמובן המצב בבית לא נעים, הם מרבים 
מתפללים ועושים את כל הסגולות. אך כאשר שמע את הסיפור 
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הזה בדרשה, השתנה לו כל ההתסכלות, הוא התחיל ליישם את 
הבריאות  ועל  המעוכבים,  ילדיו  על  לה’  בהודיה  להרבות  העצה, 
שלהם וכו’, וממילא השתנה אצלו כל הכיוון של התפילה שהיתה 
עד היום במרירות ובחצי יאוש. והנה עבר חודש ושניהם  נושעו 

למזל טוב.

את הסיפור הזה סיפר היהודי לחבירו המוביל, ואמר לו: אני מאמין 
תיישב  אבל  הלחץ.  בתוך  לך  שיעזור  לה’  צועק  עכשו  שאתה 
דעתך, תראה איך ה’ נמצא איתך ורוצה לעזור לך. כל הלחצים הם 
סך הכל בגלל החסדים של ה’. יש לך משפחה, ואתה צריך כסף. 
יש לך עבודה, וחסר לך פועל. תתחיל להודות שיש משפחה ויש 
הלחוצה  המציאות  על  ההסתכלות  כל  את  לך  ישנה  וזה  עבודה, 
והמבולבלת, ואז גם תוכל להתפלל, תוכל ליישב את הדעת מה 

לעשות ואיך לסדר את מה שצריך.

דקות,  מספר  עבר  לא  להודות,  התיישב  העצה,  את  שמע  הוא 
והפועל מתקשר אליו שהוא מגיע...

שאלה: 

זה נראה כמו תכסיס, להודות בשביל להוושע.

תשובה:

בעולם השקר, כאשר צריכים טובה ממישהו, מתחילים במחמאה 
מנומסת, ואומרים תודה, העיקר שיביא לי כבר את מה שאני צריך. 

לא ספרנו את הסיפור, בשביל להבטיח ישועה לכל מי שיודה לה’. 

הפוך, הסיפור מלמד, להרבות בהודיה לה’, לא בשביל לצאת ידי 
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חובה, אלא בכדי להביא אותנו לנקודה של קשר לה’. 

את  שמשנה  ה’,  עם  מיוחד  מאוד  וקשר  שמחה  מביאה  ההודיה 
כל ההסתכלות על החיים, על ידה אפשר להפטר מכל המשברים, 
מקבלים יחס חדש לכל הטרדות, לחצים ודאגות, אפשר להתפלל 
המח  את  השוטפות  ותאוות  בלבולים  על  לגמרי  אחרת  בצורה 
והלב. כך שבעצם הפעולה הזו של ההודאה, כבר מתחילים לראות 

ישועה, ביישוב הדעת שמקבלים על ידי ההודאה. 

לדבר  להתחיל  ופשוט  להתבייש,  בלי  לשבת  יש  שכאמור,  אלא 
עם ה’, להודות לו. בהתחלה קשה, אבל בהמשך הוא תענוג עלאי.

איתנו בתוך הקושי,  הגלות, כאשר מבינים שה’  על  זוהי הנחמה 
ולא רק להבין, אלא לומר לו את זה...

לשלב הבקשות והודיה
שאלה:

לפעמים אני דווקא מגיע לתפילה בלב טעון, ורוצה ישר לשפוך את הלב לה’. 
וכי הוא סדר קבוע של צורת דיבור עם ה’, להתחיל כמה דקות קצובות 

של הודיה, ואחר כך לעבור לבקשות? 

תשובה:

אכן מן הראוי לפתוח בהודיה ושבח הבורא, כשם שתפילת שמונה 
עשרה, פותחת בשבח המקום. 

אך אין בזה חוק קבוע. כי פעמים שהלב מלא וטעון, והאדם רוצה 
שיודה.  עד  להמתין  בדווקא  חייב  ולא  ה’,  לפני  לבו  לשפוך  כבר 
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אדרבא יש “תפילה לעני” – תפילה שיוצאת מתוך דחקות והיא 
חביבה ביותר אצל הבורא. 

העיקר בהודיה הוא לחזק את האמונה בבורא ולא לגשת לתפילה 
והקושי.  הצרות  ריבוי  מחמת  לב  וכבידות  ודין  כעס  של  באופן 
)ועיין באריכות נפלאה בלשונו הזהב של מוהרנ”ת בליקו”ה נחלות 

ד’(

ולכן ההודיה הוא לא פעולה שעל ידה עוברים לבקשות. כי גם תוך 
כדי הבקשות יש להשתדל לשלב דיבורי הודיה וגדולת הבורא. 

וכפי שאנו רואים בתפילת שמונה עשרה, איך גם הבקשות עצמן 
משולבות בהרבה שבח והודיה. וכדוגמת תפילת “רפאנו” בה אנו 
מבקשים רפואה, ותוך כדי הצעקה משבחים ואומרים “כי תהילתנו 
אתה”, ותיכף חוזרים לבקש “והעלה ארוכה ומרפא”, ומיד חוזרים 

לשבח “כי א-ל מלך רופא נאמן ורחמן אתה”. 

וכך הולך וחוזר מבקשה להודיה. מהודיה לתקווה וציפייה, ומשם 
יחד  שניהם  שבשילוב  וכו’.  לצעקה  שוב  וחוזר  הבורא,  לשבח 

מתחזק מאוד אצלנו האמונה והקרבה להשי”ת.

והוא צורה של תפילה שיכולה להביא את האדם לקרבה נפלאה 
ומיוחדת ביותר להשי”ת. לספר ולשפוך את הבעיה לפניו, תוך כדי 
דיבורים של הכנעה מגדולת ה’, והודיה על החסדים הרבים שלו, 

ומשם לחזור לבקש ולהתחנן.  

שהיא  התפילה  חרב  עניין  ב’:  סי  בליקו”מ  המוזכר  עניין  ]וזהו 
על  הוא  וצורת הפעולה שלו  פיות.  לה שני  כדוגמת החרב שיש 
ידי שתופסים אותו באמצעו ומסבבים אותו במהירות מצד לצד[.  
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בתפילה שכזו חשים מיד את החיזוק והבטחון בה’.  

לדבר הרבה הודאה לה’
שאלה:

למה כדאי לפתוח את התפילה והשיחה עם ה’ בהודאה ושבח הבורא?

תשובה:

יכול  שהוא  ה’  של  ברחמים  מאמין  אינו  אדם  פעמים  הרבה  כי 
בגדולת  ובשיחה  בהודאה  מאוד  להתחזק  יש  ולכן  להושיעו, 
גדול  רחמן  הוא  שה’  להאמין  בתפילה,  הלב  לחזק  בכדי  הבורא, 

מאוד ויכול להפוך כל דבר ולעשות בזה ישועה גדולה.

ולכן כדאי לדבר גם בחסדים שה’ עשה לו באופן אישי, ובעיקר 
יתחזק  כך  בתפילה,  לפעול  בעצמו  הוא  שזכה  ישועות  להזכיר 
באמונה בעצמו שיש בכוחו לפעול עוד ישועות, ויוכל לפתוח פיו 

בשיחה וטענות לה’ שיעזור לו גם בנושא שמעיק לו עכשו. 

לו  קשה  אבל  רחמן,  שה’  מאמין  שאדם  להיות  יכול  פעמים  כי 
להאמין בעצמו שיש לו כח כמו צדיק גדול מדורות קודמים לפעול 
ישועות ולהפוך הטבע. וככל שיאמין בזה יותר, וייגש לשיחה עם 
)ליקוטי  ישועות.  יותר  לפעול  יזכה  גם  כך  בעצמו,  באמונה  ה’ 

הלכות נחלות ד’(

חן  של  דיבורים  הרבה  לו  יהיו  גם  אלא  ישועה,  שיפעל  רק  ולא 
לפרש  ה’,  עם  לדבר  מצליח  אינו  שאדם  הסיבה  כי  לה’.  לדבר 
מחמת  הוא  חן,  בהם  שיש  בדיבורים  עצמו  את  ולהסביר  צרכיו, 
שאינו מאמין בעצמו ובתפילתו, לדעת כמה כל דיבור שלו אהוב 
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יפים  דיבורים  להמציא  מתאמץ  אינו  כך  ומשום  למעלה.  ויקר 
ומשכנעים.

אך כאשר ידע ויאמין שיש לו חן גדול אצל ה’, ותיכף בעת שהוא 
נעמד להתפלל, מיד השי”ת מפנה עצמו כביכול, לשמוע ולהאזין 
לו, אזי יכול לקבל כח גדול בנפשו לטעון כל מה שהוא רוצה לטעון 
אצל ה’, ולא יצטרך להמציא דיבורים יפים, הם כבר יצאו מעצמם, 
כפי כמה שיאמין שכעת ממש מתענגים מכל דיבור שלו. )עפ”י 

ליקו”מ סי’ א’(

ומשום כך חשוב מאוד, לדבר עם ה’ דיבורי שבח בגודל חסדיו, 
יתחזק  וכך  תפילתו,  בעקבות  בעבר  אותו  שהושיע  בכך  ובעיקר 

מאוד לדבר מה שצריך לדבר.

השיחה  כדי  תוך  אפילו  אלא  השיחה,  בתחילת  דווקא  ולאו 
והבקשה, לבקש צרכיו בזכות הרחמים הגדולים שהשי”ת תמיד 

עוזר ומושיע.

]דבר זה הוא גם כלל גדול כאשר מסיים את השיחה. לומר לה’ 
הלכו  לא  ובוודאי  תפילתו,  שמע  ה’  שבוודאי  עצמו  את  ולחזק 
שבתפילת  הבקשות  בסוף  מוצאים  שאנו  וכפי  לריק.  דיבוריו 
שמונה עשרה אנו אומרים ברוך אתה שומע תפילה, לחזק הלב 

שבוודאי שמע ה’ תפילה זו[.
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למה צריך לדבר ההודאה
שאלה:

למה צריך  של השי”ת,  אם ההודאה הוא רק בשביל להתחזק ברחמים 
חברים  בשיחת  או  במחשבה  להתחזק  די  לכאורה  ה’,  לפני  זאת  לומר 

בגודל הרחמים של השי”ת?

תשובה:

שנהוג  ע”ב,  מ’  שמות  הק’  )זוהר  הרשב”י  שואל  זו  שאלה  א[ 
לאמרו בליל הסדר לפני ‘מגיד’(, וכי למה יש לספר שבח הבורא, 
והרי השי”ת יודע הכל, אלא כל אימת שיהודי מספר בגדולת ה’, 
אזי כל הדיבורים עולים למעלה למעלה, וכל המוני מלאכי מעלה 
מתקבצים ורואים אותם, ומודים ומשבחים לפני הקב”ה, ומתעלה 

כבודו עליהם למעלה ולמטה.

ואם יזכור הקטע הזה של הזוהר, בשעה שבא לדבר ולשוחח עם 
השי”ת, יכול להתלהב מאוד, בהיותו יודע שכל דיבור שלו עולה 

למעלה וכל מלאכי מעלה מקשיבים לו. 

והשבח  ההודאה  ומדמה  שם  ממשיך  שם  הזוהר  נוסף.  דבר  ב[ 
לענין של וידוי עוונות. כי לכאורה למה צריך לספר העוונות לפני 
בליבו אם  ויודע אם עשה תשובה  לבבות,  בוחן  והרי השי”ת  ה’, 
לאו. אלא השי”ת רוצה שהאדם יבוא לפניו להכנע, שהוא בעצמו 
כאשר  האדם  הכנעת  עיקר  זה  כי  מחילה.  ויבקש  העוון  יספר 
אדם  כמו  עוונותיו.  לספר  דייקא  ה’  לפני  בפיו  ומוציא  מתגבר 
בשמו,  להתנצל  ידיד  ושולח  מחבירו  סליחה  לבקש  שמתבייש 
מבטא  זו  פעולה  כי  דייקא,  מפיו  זאת  לשמוע  מתעקש  והחבר 
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הכנעה והודאה על האמת.

כמו כן השי”ת רוצה שאנו נודה ונשבח אותו בפניו, לא רק בשיחת 
ולומר תודה  חברים או במחשבה, כי העיקר הוא ההכנעה, לבוא 
רבה, אני מכיר ומודה על האמת שאתה הוא זה שעזרת לי, ואתה 
שאנו  זו  פעולה  כי  כלום.  לי  אין  ומבלעדיך  הרחמים  בעל  הוא 
פועלת  היא  שלו,  והרחמים  השבח  את  ה’  לפני  דייקא  אומרים 

פעולה של הכנעה בעומק הלב, להכיר באמת ברחמים שלו.

אל תעש תפילתך קבע
שאלה:

איך זוכים להתחדש לטעום את מתיקות ההתבודדות, כאשר הדבר נעשה 
כחובה יום יום וכמצוות אנשים מלומדה?

תשובה:

א[ אחד מזקני אנ”ש התבטא פעם ואמר: אין חובה להתבודד, יש 
חובה לצאת מהתאוות, והדרך לזה הוא ההתבודדות.

לבוא  לא  ההתבודדות.  את  יום  בכל  לחדש  בכוחה  יש  זו  גישה 
מתוך הרגשה שצריך לסמן ‘ִוי’ במשבצת היומית של ההתבודדות, 
שאז אפשר לשבת כל זמן ההתבודדות, ולהסתכל על השעון מתי 
עובר הזמן. אלא מתוך הבנה שאני חייב להתחזק בתורה, במידות 
טובות, להזהר לא ליפול למקומות חשוכים, ואין לי שום עצה, רק 
לדבר עם השי”ת ולבקש ממנו. זהו הרגשת החובה שצריך להיות 

למתבודד.

עד שבמשך  ונסיונות,  נפילות  הרבה  עובר  ואחד  כל אחד  על  ב[ 
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הזמן הוא מתייאש מהרבה דברים בעבודת ה’, ואינו יכול להאמין 
חי  שהאדם  מחמת  וזה  לגמרי.  ישתנה  שהוא  מצב  שיש  בעצמו 
מאוד בהסתכלות של טבע, וכיון שבמשך שנות חייו הספיק להכיר 
היהדות  עניני  רוב  על  נפשו”, ממילא מתרגל לחשוב  “טבעי  את 
שאינו רגיל אליהם: “זה לא בשבילי” – “איני יכול” – “קשה לי”. 
וכשאדם חי בהרגשה כזו, אזי או שמפסיק להתבודד ולהתפלל, 

או שמתחזק להתבודד בקביעות כי כך הרגילו וחייבו אותו. 

ההתבודדות:  לפני  לחשוב  טבע,  שאין  להבין  שיתעורר  ככל  אך 
“לא מוכרח שאשאר כך כל חיי” – “אני חייב להתחזק בעבודת ה’” 
- “אני יכול להשתנות וכו’”, כך ממילא יילך להתבודד עם שמחה 

וחיות, ויבקש מהשי”ת שיעזור לו. 

פי  על  ואף  רשות,  ערבית  תפילת  חז”ל:  שאמרו  כעין  והוא  ג[ 
קבוע  להיות  עצמו  את  לחייב  שצריך  כלומר  כחובה.  קבעוהו  כן 
להבין  עצמו  את  לעורר  לנסות  מעשה  בשעת  אך  בהתבודדות, 
שבאמת החובה הוא לא ההתבודדות בעצמה, אלא החובה הוא 
נ”ב  סי’  ליקו”מ  )עפ”י  האוצר...  טמון  וכאן  לה’,  להתקרב  לחזור 

ועיין בליקו”ה תפילת ערבית ג’(
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לזכור שה’ שופט רחמן
שאלה:

בלבד,  עזרה  בקשת  אינה  שהתבודדות  קודמים  ממאמרים  הבנתי 
אלא מדובר ב”זמן קשר”, בו אנו מתיישבים לספר לה’ את כל המועקות 
העמוקות, הלבטים הטורדים, וזה נראה לי כבד. הרבה יותר קל לבקש 
מאוד  קשה  אותי”.  “תזכה  לי”,  “תעזור  לי”,  “תביא   : תכליתיות  בקשות 
להכנס לתוך העניין, להרחיב בשיחה סביבו, מאיפה אקח דיבורים, וכי אני 
המרבים  התפילות,  כותבי  הצדיקים,  כמו  ארוכות  תפילות  להמציא  יכול 

בדיבורי טעם וחן לפני ה’?

תשובה: 

התבודדות אכן אינה רק בקשת עזרה, אך גם לא המצאת תפילות 
ביותר,  ומקורי  ענין פשוט  הינה  ומסוגננות. התבודדות  מנוסחות 
שלא צריך לזה גאונות וכשרון, אדרבא, דרוש לכך הרבה תמימות 

ופשיטות – אמונה פשוטה.

שורש הבעיה היא שאין יישוב הדעת. המחשבות רצות ממחשבה 
למחשבה בבלבול, ללא סדר, קשה להתרכז מה אנו רוצים מעצמנו 

ומה חסר לנו ועל מה צריך לבקש. 

אנו  ליישב את הדעת כאשר  כה קשה  סיבות מדוע  וישנם כמה 
באים לדבר לפני ה’: 

א. חוסר אמונה שה’ מקשיב. נדמה כאילו אנו  מדברים לעצמנו. 

ב. גם אם יש כבר אמונה בעצם הענין שה’ שומע, קשה לנו להאמין 
שהמצב הקיים יכול להשתנות, קשה להאמין שיש פתרון, עצה או 
הארת הדעת למציאות הזו, דרכו נוכל להתמודד אחרת עם הענין. 
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ג. גם אם יש לנו קצת אמונה שה’ הוא מלך עוזר ומושיע, עדיין 
נשארים  אנו  ולכן  שלנו.  הבעיות  בכל  אותו  לשתף  לנו  קשה 
בבקשות פשוטות בכל מיני נושאים שאנו צריכים בהם עזרה, אבל 
לספר לו על כל הבעיות שבאמת מציקות ומטרידות אותנו במשך 
היום, דווקא שם יש איזה מחסום לפתוח את זה. וזה דומה לשני 
חברים שיש ביניהם קצת קשר ומדברים מפעם לפעם אבל עדיין 
אין ביניהם אימון וקשר קרוב בכדי שיוכלו לשתף אחד את השני 
במה שמציק להם באמת, בפרט שאנו לא כל כך מאמינים שיש 

פתרון לבעיה זו. 

הוא  להתפלל,  עלינו  המקשות  האלו  הסיבות  לכל  השורש  ד. 
שיש הסתכלות לא מדוייקת על המציאות. נדמה שיש לנו קושי 
ורחמן שיש  גיבור  לפנות לאחד שהוא  לנו  אומרים  ואז  צרה,  או 
לחפש  או  אליו,  לפנות  האם  בחירה  לנו  יש  כאילו  לעזור.  בכוחו 
עזרה ממקום אחר. וכל כך למה, כי אדם חי בהרגשה של ‘סתם’, 
‘תפוס’  הוא  וכך  ‘סתם’.  הוא  הכל  בחיים  עמו  שנעשה  מה  כל 
חילוקי  פוליטיקה,  מחלוקות,  על  והרהורים  מחשבות  מיני  בכל 
שיטות ודעות שונות. מהרהר בעניינים שמצערים אותו, ובדברים 
שקורים  עניינים  בסתם  או  עליו.  חושבים  או  לו  עשו  שאנשים 

ונעשים בסביבתו, הקרובה או הרחוקה. 

ויצר  שעשה  זה  שהוא  הפשוטה  האמונה  את  שוכחים  פשוט 
בעולם  דבר שנעשה  אין  השי”ת שופט,  בעצמה.  הבעיה  את  גם 
מעצמו, ואם יש לנו עגמת נפש מדבר מסויים, בכל תחום שיהיה, 
עצמו,  לבין  בינו  של  ענינים  ובין  לחבירו,  אדם  שבין  ענינים  בין 
במשפט  נעשה  ממש  הכל  וכו’,  וכשלונות  נסיונות  רעות,  מידות 
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צדק על ידי השי”ת. 

פסק  והוא  עלינו,  שעובר  במה  אותנו  ודן  אותנו  ששפט  זה  הוא 
בדיוק כמה עגמת נפש וצער יהיה לנו כתוצאה מהבעיה. אין כאן 
בחירה האם לפנות אליו או לא, שהרי הוא זה שעשה את הקושי, 

אי אפשר להמלט ממשפט.

ה. פעמים שאנו מאמינים שהוא שלח לנו את הקושי, אבל מרוב 
שהלב שבור ממה שעובר עלינו, יש לנו כעין קושיות על השי”ת 
וכו’. לא שאנו כופרים ח”ו  למה הוא עשה כך, ולמה עובר עלינו 
יש  זאת  בכל  בגלל הקשיים, אבל  היהדות  ועוזבים את  בהשי”ת 
עלינו  מכבידה  אשר  והיא  “למה?!”,  שמציקה  קטנה  שאלה  כמו 

את הלב לפתוח את הלב בפניה להשי”ת. 

לחזק מאוד את האמונה  נקרא בשם “משפט”!  זה  לכל  הפתרון 
שהשי”ת הוא שופט כל הארץ, והכל ממנו יתברך. ועל כן צריכים 
להשתדל במשך היום, לכוון את המחשבות, לזכור שאין ‘סתם’, 
אין ‘טבע’ בעולם’, יש שופט שמנהיג ועושה כל דבר, על פי דין 
ניגשים  ומשפט, מכוון ממש כפי שצריך להיות. ובמיוחד כאשר 
לדבר עם השי”ת, יש לזכור שכעת אנו עומדים לפני השופט כל 

בשר, אשר ממנו הכל, ובידו להמתיק את הדין. 

וככל שנתקן את האמונה במשפט של ה’, כך נוכל לצמצם יותר 
עובר  מה  לנו,  קורה  מה  הדעת  ביישוב  להסתכל  המחשבה,  את 
עלינו, מה צריך, ומי גרם לנו כל זאת, וכך יהיו ‘דיבורים’ להשי”ת. 
כמו אדם העומד במשפט שטוען את מה שיש בליבו בכל הכוחות, 
כיון שיודע שהכל תלוי במשפט זה, ועל זה אמר דוד המלך ע”ה 
‘יכלכל דבריו במשפט’, כי כאשר אדם מאמין במשפט ה’, הוא ידע 
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מה לדבר ולכלכל דבריו ביישוב הדעת. 

כל המחשבות זרות והבלבולים והכבידות שיש בנושא הדיבור עם 
ה’, מקורם ב”תיקון המשפט”, כלומר לתקן את האמונה במשפט.  

כאשר אנו שומעים את המילה ‘משפט’ תיכף עולה בנו הרגשה לא 
טובה, זה מזכיר לנו ‘דין’ ופעמים אף רשע ואטימות. וכאן המכשול 
הוא  האמונה  יסוד  כי  אותנו.  להפיל  מנסה  הרע  שהיצר  הגדול 
השי”ת  במשפטו.  עוול  ואין  דרכיו,  בכל  צדיק  שהשי”ת  להאמין 
הוא שופט מלא רחמים, שרוצה רק להשפיע טוב וחסד, הרחמים 
אל  איש  כדבר  עמו  שנדבר  חפץ  שהוא  עד  גדולים  כך  כל  שלו 
רעהו, ונטעון עמו, וכביכול ננצח אותו. אלא שבכל זאת הוא מנהיג 
את העולם גם במידת הדין על פי משפטי התורה, וכל זמן שעברנו 

על התורה הוא מוכרח להעמיד על הדין. 

שבאים  ככל  אליו.  ופונה  שמבקש  למי  שומר  הוא  הרחמים  את 
אליו יותר בהכנעה שהוא המלך והוא השופט, כך מתעורר בו יותר 
מידות הרחמים, להשפיע ולעזור. ]הרחמים האלו מכונים בזוה”ק 

בשם ‘משפט העליון’ )נוקבא דפרדשקא([ 

כעת  באים  אנו  אין  כי  לתפילה.  הגישה  כל  זו משנה את  אמונה 
לבקש עזרה מאחד שיותר גיבור מהבעיה, אלא אנו פונים אל מי 
שיוציאנו  רחמים  לפעול  אפשר  אצלו  רק  כי  הצער,  את  שעשה 

זכאים במשפט. 

נמצא שבעת שאנו באים לדבר עמו, אנו בעצם נכנסים למשפט, 
לבקש חנינה, מחכים לשמוע אותנו טוענים טענות. 

“תפילות”,  להמציא  צריך  לא  כבר  ברורה,  זו  אמונה  כאשר 
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הדיבורים יצאו מעצמם, אולי לא בצורה מסוגננת ומסודרת, ייתכן 
שיצאו מהפה רק ‘אנחות וגניחות’ בכדי לעורר רחמים, או חלקי 
יותר אמיתיות. ההבנה שכעת האפשרות  יהיו  דיבורים, אבל הם 
בידנו לשנות את הגורל ולהפוך לגמרי את המציאות, פותחת את 

הדיבורים.

וכדומה  משגיח  מעביד,  בשוטר,  לדוגמא  זאת  לראות  אפשר 
לשכנע  ומנסה  פיו  את  פותח  האדם  תיכף  איך  העניש,  שבאים 
ולעורר רחמים, ]מובן הדבר שאין המשל דומה לנמשל, כי בתפלה 
יש לנו לקבל עלינו את הדין באהבה, ולא בטענות למה הוא תפס 
אותנו. וגם בתפילה ה’ רוצה שנתפלל, זה כל תענוגו, שנשפוך לו 

את ליבנו ונבין שרק הוא יכול לעזור לנו[.

הוא  ועכשו  השופט,  לפני  כעת  עומדים  שאנו  מבינים  כאשר 
הזמן שאפשר לשנות את הגורל, אז באמת מדברים דיבורים של 
יישוב הדעת, ‘יכלכל דבריו במשפט’, לא סוטים לנושאים אחרים, 
מתמקדים בבעיה שבאמת מציקה לנו. כך אפשר להרחיב בדיבור, 

לשכנע ולטעון טענות. 

יתירה מזו, כאשר נחזק את עצמנו לזכור שכל מה שנעשה עמנו 
והמניעות שנעשים עמנו ברוחניות,  וכן כל הבלבולים  בגשמיות, 
הם מאת השי”ת, על פי מה שמגיע לו, לפי מעשיו והתנהגותו, אזי 
ממילא גם נתחיל לשפוט את עצמנו ולעשות חשבון נפש, וכך יהיו 
לנו ‘דיבורים’, כי נספר להשי”ת איך עבר עליו היום, ונגלה דעתנו, 
שבאמת איננו רוצה את כל הרע, כי היינו מרוצים יותר לעבוד את 
השי”ת, ורק מחמת שנכנס בנו רוח שטות, ושכחנו קצת מעצמו, 

על כן נפלנו וכו’ וכו’. 
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כך גם לא יהיו לנו טענות על השי”ת על מה שעובר עלינו, וגם לא 
שבאמת  נבין  כי  ה’,  לעבודת  מניעות  לנו  שיש  עצמנו  את  נתרץ 
המניעות הם לפי מעשינו בעבר או בגלגול קודם, וכך ראוי שיהיה 
לנו על פי המשפט, והיה מגיע לנו אפילו יותר, אלא שבכל זאת 

אנו מבקשים רחמים מאת השי”ת. 

כי אף שהשי”ת מנהיג את העולם על פי דין ומשפט, מכל מקום 
הוא רחמן גדול, ורוצה להשפיע השפעות גדולות לכל אחד, אפילו 
האמת.  את  שמחפשים  אוהב  שהשי”ת  אלא  לנו.  מגיע  לא  אם 
ולכן כאשר אדם שופט את עצמו מלמטה, ומודה על מה שעשה, 
הגדולים  הרחמים  שורש  שהוא  העליון  המשפט  את  מעורר  אזי 
ברוחניות  ההשפעות  שערי  כל  לו  לפתוח  דפרדשקא[,  ]נוקבא 

וגשמיות, גם אם אינו ראוי לפי מעשיו. 

וממילא נמצא, שדייקא על ידי שנזכור את האמונה במשפט ה’, 
העליון  שנזכור במשפט  ידי  ועל  לפי המעשים,  העולם  את  שדן 
ששם כולו רחמים, נוכל להכנס לחשבון הנפש, לשפוט את עצמנו 
יותר  להכנס  ‘דיבורים’,  לדבר  ונוכל  לתקן,  אפשר  מה  ולבדוק 
באותו  לו  מפריע  מה  לבדוק  ה’,  בעבודת  עניין  לאיזה  בפרטיות 

עניין, ולבקש להשי”ת עצה על זה.

שאנו  להאמין  שמתחזקים  ככל  באים  הדיבורים  שכל  הכלל, 
ליקו”מ  )ע”פ  בו.  תלוי  לפני השופט הרחמן שהכל  כעת  יושבים 

סי’ ב’( 

אנשים  הרבה  לפניו.  ולטעון  ה’  עם  לדבר  ההתבודדות,  זהו 
קשה  למה  שונים  מתירוצים  תירוצים  עם  החיים  כל  מסתובבים 
להם לעבוד את ה’. ברור שלא נוח להם עם זה, אבל מה לעשות 
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שיש קשיים וטרדות, התגברות של נסיונות, אין כוחות הנפש וכו’ 
לפניו  שישבו  השי”ת  שרצון  אלא  איתם,  שהצדק  והאמת  וכו’. 
לטעון לפניו כל הטענות והתירוצים כאן בעולם הזה, לא לחכות 

לשם. 

המלחמה על קדושה מסייעת ביישוב הדעת
שאלה: 

ולזכור  לצמצם את המחשבה  את המח,  ולסדר  ליישב  למה באמת קשה 
שעומד לפני השופט, ולדבר מה שצריך? 

תשובה: 

ותשוקות  ברצונות  הברית,  פגם  ע”י  מפוזר  שהמח  מחמת  זהו 
יכול  ואינו  מתפזרת,  שהדעת  הוא  לזה  העונש  אשר  טובות,  לא 
לצמצם עצמו לחשוב מחשבה חזקה של אמונה. ומובא בספה”ק, 
שכאשר אדם לוחם על המחשבות שלא תהיינה בטומאה, נותנים 

לו במתנה שיוכל לזכור שעומד לפני השי”ת בעת התפילה.

לא  שעדיין  מחמת  לתפילה  שייך  שאינו  האדם  יאמר  אל  אך 
התקדש, כי בוודאי יש  הרבה נסיונות, אך די בזה שהאדם חוגר 
את עצמו להכנס למלחמה זו, להלחם על הקדושה ולהכניע את 
הרע, ולהשתדל לכוון את החשק והתשוקה להשי”ת. אזי אף אם 
עובר מה שעובר ר”ל בעניני קדושה, ונופל שוב ושוב, מכל מקום 

יוכל יותר לעסוק בדיבור ושיחה עם השי”ת.

האברים,  ושמירת  קדושה  בעניני  מתקרר  אם  כן,  שאין  מה 
ומתייאש כבר מלהלחם על זה. אזי מוחו מתפזר, וכמעט אינו יכול 
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שיאמר  נסיון,  לעת  נפלאה  עצה  ]והוא  מחשבתו.  ולצמצם  לרכז 
בתפילה  שיש  והמתיקות  ההרגש  כל  את  לאבד  לי  למה  לעצמו 

בעד תענוג’ל של מספר רגעים )ליקו”מ תנינא סי’ ק”ח([   

אין סדר קבוע להתבודדות
שאלה: 

ישנם כמה חלקים בהתבודדות: הודאה ושבח, בקשות ותחינות, חשבון 
נפש ומשפט עצמי, מהו העיקר, ובמה צריך יותר להתמקד?

תשובה: 

בעניין סדר ההתבודדות הרבה מתבלבלים, ויש אשר הציעו סדר 
קבוע איך לדבר, ועל מה לדבר. 

כל  זה  שהרי  בבירור,  אלו  דברים  להגדיר  אפשר  אי  באמת  אך 
הרעיון של התבודדות, קשר אמיתי של כל אחד עם השי”ת בכל 
והספיקות  הבלבולים  וכל  זמן.  באותו  עליו  שעובר  מה  לפי  יום 
שיש בהתבודדות, הם מחוסר התחברות לעצם העניין של השיחה 

עם השי”ת. 

השי”ת  לפני  שעומד  לזכור  מחשבתו,  לרכז  להשתדל  העיקר  כי 
הרחמן, שהוא השופט, ואז כבר ידע איך להתנהג, לשלב בקשות 
הודאה  של  הרגשה  מתוך  והכל  נפש,  חשבון  כדי  תוך  ותחינות 

ושבח. 

ממש  כעת  שעומד  לזכור  הוא,  ההתבודדות  עבודת  עיקר  ולכן 
לפני השופט הרחמן שהכל תלוי בו, ויש בכוחו לשנות את כל חייו 
האמת  לפי  פעם  כל  הדיבור  את  להרחיב  יוכל  וכך  זו.  בתפילתו 
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שעובר עליו באותו זמן, לשלב הכל יחד, אבל העיקר הוא לדבר 
באמת לפני השופט.

לצמצם הבקשות לפרטים קטנים
שאלה:

רואה  איני  אך  ברוחניות,  מצבי  על  הרבה  להתפלל  זוכה  אני  ב”ה 
התקדמות?

תשובה:

דבר זה איננו נכון כלל ועיקר, כי בוודאי שהשי”ת עזר לך הרבה, 
והתפילות התחילו לפעול, אלא שאינך יודע איך להסתכל ולראות 

את הישועות. 

סיפר אחד, שתקופה ארוכה היה נאלץ לנסוע למקום בו היה צריך 
לעמוד בפני הרבה נסיונות. והיה תמיד מבקש מהשי”ת שיתבטלו 
זאת היה חוזר  וכו’. אך בכל  וטהור  ויזכה להיות קדוש  הנסיונות 

הביתה בהרגשה שלא זכה להשמר כראוי בקדושה. 

עד שפעם אחת שמע שיעור בקלטת מהרה”צ ר’ בנימין זאב חשין 
זצ”ל: “היום אם בקולו תשמעו” - שים לנגד עיניך רק את אותו 
לימוד  )ליקו”מ ער”ב(. כאשר הנך מבקש על  ‘היום’ אשר לפניך 
לי כח  “זכני ללמוד תורה”, “תן  התורה, אל תבקש רק בכלליות, 
התמדה”. אלא צמצם את התפילה בפרטיות, “זכני ללמוד תורה 
על  אתה  יודע  ואם  הזה”,  בסדר  ברציפות  ללמוד  “זכני   – היום” 
היום, תאמר  באותו  הלימוד  את  לך  להפריע  שיכול  מסויים  דבר 
זאת להשי”ת, שיתן לך כח או עצה איך להתגבר באותו היום על 
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הדבר המסויים.  

כאשר שמע זאת ידידי בקלטת, התחיל לבקש בפרטיות לפני כל 
נסיעה, שהשי”ת יעזור לו לשמור את עיניו במקום ההוא שנוסע 

אליו, והתמקד רק על זה.  

ואכן, זכה לראות ממש פלאות. ואף אם לא תמיד הצליח לגמרי, 
וכמה  בכמה  לעמוד  הוא  שזוכה  לב  לשים  התחיל  לפתע  אבל 

נסיונות.

כי בוודאי שכל תפילה פועלת, אך כאשר מתפללים בכלליות ‘זכני 
להיות איש כשר’, בדרך כלל זה לא יקרה בבת אחת, לקום בפתע 
פתאום בבוקר, קדוש, טהור, מתמיד וצדיק, שהרי אדם בא לעולם 
להלחם ולעמוד בנסיונות, ולכן נדמה כאילו התפילה אינה עוזרת 
ח”ו, כי אפילו שהתפילה הועילה לעוד בכמה וכמה נסיונות, אבל 
עד שלא יזכה להיות בדרגת הצדיק האמת, לא יחשב אצלו שום 

התקדמות קטנה. 

איך  להבחין  תתחיל  אזי  בפרטיות,  לבקש  תתמקד  כאשר  אך 
קצת  לפועל  להוציא  זכית  היום  שבאותו  הרבה,  לך  עזר  השי”ת 
מה שבקשת. ותוך תקופה קצרה תראה איך ההתבודדות עשתה 
השי”ת,  עם  בשיחה  להרבות  חשק  לך  ויהיה  לטובה.  שינוי  איזה 
ותתקדם ביישוב הדעת מדרגא לדרגא, לבקש תמיד בפרטיות על 

הדרגא הקרובה אליך באותה זמן, ותראה התקדמות גדולה. 

עיקר  כי  להשי”ת,  לומר  מה  דיבורים  יותר  גם  לך  יהיו  זה,  באופן 
הקושי להרבות בדיבורים הוא מחמת שמבקשים בכלליות.

***
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אך גם אם נדמה לך שבאמת לא ראית שום ישועה, זכור הזהרת 
אופן  בשום  בדעתו  יפול  ולא  טיפש,  יהיה  לא  “אם  מוהרנ”ת: 
ע”י  אזי  ויותר,  יותר  בתפילה  ויתאמץ  ויתחזק  ויתגבר  שבעולם 
סי’  מוהר”ן  ליקוטי  יתברך!” )קיצור  רחמיו  יכמרו  התפילות  ריבוי 

ב’(

שאינו  למי  גם  הישועה  לקבל  כלי  מהווה  התפילה 
ראוי

שאלה:

על  ומתפללים  מבקשים  אנו  איך  החסרון,  היא  שטובתנו  יודע  השי”ת  אם 
ישועה?

תשובה: 

אחד  כל  על  טוב  רב  להשפיע  חפץ  המרובים  ברחמיו  א[ השי”ת 
שאנו  אלא  רוצים,  שאנחנו  ממה  יותר  אפילו  מישראל,  ואחד 
שאין  זמן  כל  השפע. ולכן  את  לקבל  כלים  להכין  צריכים  מצידנו 
אנו באים אליו בבקשה ותחינה, אזי באמת הייסורים והחסרונות 
הם לטובתנו ולזיכוך נשמותינו. אך כאשר אנו נושאים את עינינו 
להשי”ת ופונים אליו, ומספרים לו על כל צרכינו, בזה מכינים אנו 

‘כלי’ ראוי לקבל השפע – לראות את הטוב בעיניים גשמיות.

השי”ת  ורצון  מטרת  עיקר  כי  כלי,  עושה  והבקשה  הדיבור  ולמה 
שנעשה  מה  וכל  בו,  ונכיר  אותו  שנמליך  הוא  העולם  בבריאת 
ורק  אך  הוא  ואחד  אחד  כל  עם  מסובב  שהוא  מה  וכל  בבריאה 
כלי  לנו  אין  אליו  מתקרבים  שאין  זמן  וכל  להכירו,  שנבוא  בכדי 
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וצרה  צער  ובכל  בהשי”ת,  מאמינים  אנו  כאשר  אך  שפע.  לקבל 
אנו יודעים לפנות אליו, ומרבים לדבר ולפרש לפניו את הקשיים, 
לקבל  ראוי  כלי  ונעשים  להשי”ת,  ומתקשרים  מתחברים  אנו  אז 
פעולת  עצם  כי  ראויים,  איננו  מעשינו  מצד  אם  הישועה, גם  את 

התפילה בה אנו פונים לבורא, היא פועלת את מטרת הבריאה.

האמונה  כח  הוא  התפילה,  של  כוחו  שעיקר  להבין  נבוא  ומזה 
שיש בתוך התפילה. כלומר שהפנייה להשי”ת, באה מתוך הכנעה 
והכרה, שהכל הוא ממנו יתברך, ורק הוא יכול לעזור ולפתור לנו 

כל בעייה )ליקו”ה מילה ה’(. 

וזהו עיקר העבודה בעת התפילה הוא לזכור את המחשבה שאנו 
עומדים כעת לפני השי”ת, והוא מלא רחמים ורוצה מאד להשפיע 
לפנות  מצידינו  התעוררות  לראות  שמצפה  וחסד. אלא  טוב  עליו 
מזה,  לזכור  שנתחזק  בידו. וככל  שהכל  והבנה  הכרה  אליו, מתוך 
בכל  ישועה  לפעול  השי”ת, ונזכה  עם  לדבר  ליבנו  ייפתח  ממילא 

ענין, כי בדיבור עצמו נעשה כלים לקבל את השפע.

ב[ והנה בשביל שנהיה כלים ראויים, על ידי דיבורי תפילה, צריך 
לשלב הרבה דיבורי שבח והודיה להשי”ת תוך כדי הבקשה. וזוהי 
תפילה שלימה, דרכה נוכל לחוש את מלכות ה’, שהוא עיקר הכלי 
לקבל את השפע. כי מצד אחד, נדע שכל הטובות הם רק מהשי”ת, 

מאידך נדע שגם החסרונות באים ממנו ורק בידו למלאותם. 
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אצל השי”ת הכל אפשר
שאלה:

יש לי כמה דברים שאני מתפלל עליהם הרבה זמן, ומאד קשה לי להאמין 
שהם יכולים להשתנות, עד שאני כבר כמעט לא מתפלל עליהם. 

תשובה:

שאדם  אמר  רביז”ל  לעולם.  בהשי”ת  האמונה  את  לאבד  אסור 
למרובע.  משולש  אחד  ברגע  להפוך  יכול  שהשי”ת  להאמין  צריך 
ויכול  אפשר,  הכל  יתברך  השם  “אצל  לחכם:  אמר  שהתם  וכמו 

להיות כהרף עין” )סיפורי מעשיות ט’(.

מהטבע  למעלה  ניסים  עושה  אינו  השי”ת  כלל  בדרך  אמנם 
עושה  השי”ת  הטבע  בתוך  אבל  סוף,  ים  קריעת  כמו  בהתגלות 
ניסים ופלאות באופן מופלא ביותר. אולי בשעת מעשה לא שמים 
לב, אבל בתום תקופה ארוכה, מי שיפתח את העיניים ויזכור איך 
היה המצב בעבר, יוכל לראות התקדמות גדולה מאוד. והוא כמו 
הפרח שלא שייך לראות איך ומתי הוא גודל, ורק לאחר תקופה, 
אפשר לשים לב שהפרח גדל, אבל בתנאי שהשקו את הפרח עם 
הרבה מים שלא יבול, להשקות את הקושי עם הרבה תפלה, בלא 

להתייאש, ולהאמין שאצל השי”ת הכל אפשר.

כל מי שהרבה בתפילה שנים, מעיד שראה הרבה שינויים מרחיקי 
לכת, אפילו במידות גרועות, או טבעים והרגלים רעים שכלל לא 
מתוקנים,  אחד  בוקר  שקמו  ולא  אחרת.  מציאות  שיתכן  האמין 

אלא אחרי תקופה ארוכה שמו לב שהתקדמו הרבה.

אלא שלכן יש להתמיד הרבה בלימוד הספר “השתפכות הנפש”, 
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טובה  ]ועצה  תמידי,  חיזוק  שצריכים  מהדברים  היא  התפילה  כי 
לשים בתפילין ספרון קטן, לקרוא כל יום סעיף או שתיים[. 

       

תפילה לאחר גזר דין
שאלה:

ישנם בעיות שהם חלק מהחיים, כמו כשרון חלש, מדות לא טובות, משפחה, 
שידוכים וכו’ שהם דברים שקשה להאמין שיהיה בהם שינוי. ודווקא כאשר 
אני מרבה להתעקש בתפילה, התפילה רק מפילה אותי יותר, ומעוררת בי 

מרמורים קשים ותסכול מגודל הבעיה.

וישנם גם דברים שהם מציאות חיים, שלא ניתנת לשינוי, דברים קשים שקרו 
כמו אסונות ח”ו, או מצב גופני מולד וכדומה, איך אני אמור להתפלל על זה, 

מה אני יבקש, למה צריך לצפות?

תשובה:

בתחבולות תעשה לך מלחמה. נזכיר כאן כמה עצות לכך:

א[ דבר ראשון יש להתחזק באמונה כללית בגודל רחמי ה’, כי כפי 
שתחזק את האמונה, כך לא תפול למרמורים האלו, אדרבא תמצא 
למצוא  תוכל  לך  שקשה  בגלל  השי”ת. דווקא  עם  בשיחה  נחמה 
ברחמנותו  ומאמין  יודע  בהיותך  ה’,  עם  השיחה  בעצם  פורקן 

ואהבתו הגדולה עליך.

לבקש, והתפילה  מה  יודע  אינך  תסכול  שאמרת, מרוב  כמו  אלא 
והקושי.  הבעיה  והעצמת  עמוק,  מרמור  בך  מעורר  רק  והבקשה 
לכן העצה היא לא להתפלל מתוך בקשה, לבקש בדווקא מה אתה 
בלא  הקושי,  ואת  הסיפור  את  לו  תספר  רק  יעשה.  שהוא  רוצה 
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לבקש בקשה מסויימת. תאמר לו מה הסיפור, מה כואב לך, מה 
עשו לך וכו’, ובצורה כזו תוכל לצאת מחוזק מאוד מהתפילה. והוא 
רעהו. לא  אל  איש  ה’ כדבר  עם  לדבר  אותנו  לימד  שרביז”ל  מה 
סתם חבר, אלא “פאר איין אמת’ן גיטן פרינט” – חבר טוב אמיתי. 
בעצם  זה  עזרה.  דווקא  ממנו  לבקש  בלי  הלב  את  לפניו  לשפוך 
הרעיון של התבודדות, להשיח את הלב לה’. ואז אפילו אם הבעיה 
לא נפתרה, ההתמודדות איתה כבר אחרת לגמרי, כי הוא מרגיש 

שה’ מלווה אותו. 

מדבר  לא  שאתה  הסיפור  כדי  תוך  לעצמך  תזכיר  אחד,  דבר  רק 
לעצמך, אלא הנך יושב כעת לפני ה’ והוא מקשיב לך ברצון. 

ככל שתהיה עקבי בזה, כך תרגיש ברבות הזמן מקושר לה’ בצורה 
כזו שלא האמנת בחייך שאתה יכול להיות כל כך קרוב אליו. ]והוא 
להלביש  יש  דין  גזר  שלאחר  ה’  סי’  בליקו”מ  שמובא  מה  בכלל 

התפילה בסיפור, ועיין בטובות זכרונות[

ב[ גם כשהמצב מאוד גרוע וקשה, יש להודות לה’ על כמה נקודות 
אור שיש באותו הקושי, אפילו אם הם קטנות ואינם מאירות כלל. 
הרחבה  איזה  תמיד  ולחפש  לחשוב  אותנו  הרגיל  שרביז”ל  וכפי 

שיש בכל צער וקושי, כמו שכתוב ‘בצר הרחבת לי’. 

אלא  וההרחבה,  הטוב  על  ולחשוב  להתחזק  סתם  כוונתנו  ואין 
להשי”ת:  נוכח  בלשון  לדבר  בפה,  להוציא  להתאמץ  למעשה, 
כמה  בזה  ולהתמיד  יותר”,  גרוע  לא  המצב  שלפחות  רבה  “תודה 
נכונה  בצורה  והבקשה  לתפילה  תכנס  כזו  ובצורה  פעמים,  וכמה 
יותר. כי דווקא בגלל הקושי אינך מסוגל להתרומם ולהתחבר לה’, 
אבל כשתתאמץ להודות לה’ על כמה דברים, אז תתחיל למצוא 
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קשר לה’, וממילא יתרחב לבך, והבקשה כבר תהיה באופן אחר, 
שלא תשבר על ידה, אדרבא תמצא בה נוחם.

ג[ עצה נוספת: אפילו שעיקר התפילה היא לספר לה’ את הדבר 
לה’,  להתחבר  היא  התפילה  ומטרת  היות  זאת  כואב, בכל  שהכי 
לכן לפעמים כשאתה רואה שיש איזה דבר שיכול להרחיק אותך 
להתפלל  לתקופה  להפסיק  מאוד  שכדאי  ייתכן  מתפילה,  לגמרי 
בחיים  אחרים  נושאים  ה’ על  עם  לדבר  הדבר, תתמקד  אותו  על 
שלא כל כך ממררים אותך, וכך תוכל לחדש את הקשר שלך איתו, 
וכאשר תשתחרר מהלחץ לרצות בדווקא ישועה, אז תוכל לחזור 
להתפלל על זה, או לפחות להשחיל את הבקשה תוך כדי הדיבור. 
בשעת  רואה  אדם  כאשר  גדול,  זריזות  לזה  צריכים  ]ולפעמים 
את  מהר  להעביר  וכו’,  למרירות  ונכנס  מסתבך  שהוא  התפילה 
הבקשה לדבר אחר, ואם יתאפשר יחזור לזה  בהמשך, ואם לאו 
לאו )בבחינת מה שכתוב בשבחי הר”ן אות י”ד בעת נסיעת רביז”ל 

על הים בדרכו לארץ ישראל וכמעט שטבעו עיי”ש([ 

ד[ עוד עצה שיכולה להועיל לפעמים והוא, לבקש על הדבר באופן 
לבקש  שידוך,  על  לבקש  במקום  ולדוגמא  ישירות,  לא  עקיף, 

לזכות לנכדים. 

בשיחה  שיש  שהמעלה  צ”ז(  סי’  )ליקו”ת  אומר  שרביז”ל  וכמו 
שהמקטרגים  בכך  המודפסות,  מהתפילות  יותר  ה’  עם  אישית 
מכירים כבר את התפילות הכתובות, אבל השיחה הפרטית שאדם 
מדבר עם ה’ הוא כעין שביל חדש אותו המקטרגים אינם מכירים, 

ויש בכוחה לפעול יותר.

וכמו כן יתכן שדווקא ריבוי התפילות על אותו נושא כאוב, באותם 
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הבקשה  את  כבר  מכירים  שהמקטרגים  לכך  גורמים  הם  מילים, 
הזו, והם אשר מבלבלים אותך. ולכן תחשוב על דרך ליצור תפילה 
ההרגשות  את  תעקוף  ידה  על  חדש,  שביל  וכעין  בענין,  חדשה 

הקשות המתעוררות בעקבות התפילה.

תמיד  לצפות  לנו  שיש  אף  שעל  לדעת  יש  זאת,  כל  לאחר  ה[ 
שאנו  התיקון  היא  הזו,  הבעיה  שדווקא  מאוד  ייתכן  לישועה, 
צריכים לתקן בחיים, ואסור להתעקש בדווקא שיהיה כמו שאנו 
רוצים. ולכן בנוסף על עצם הבקשה לישועה, יש לנו לבקש הרבה 
באהבה,  לקבל  הקושי  עם  להתמודד  כוחות  לנו  שיתן  מהשי”ת 
שיהיה לנו דעת איך לחיות עם המצב כמו יהודי, ושיתן לנו עצות 

נכונות בענין. 

הדעת, איך  יישוב  של  עצות  ההתבודדות, למצוא  ענין  עיקר  וזהו 
כזו  בצורה  וכשמבקשים  נכונה.  בצורה  הקשיים  עם  להתמודד 
מה’, שיאיר את העיניים איך לעמוד מול המציאות, השי”ת פותח 

כיוונים חדשים ונפלאים שהאדם כלל לא חשב עליהם לפני כן.

התבודדות הוא לא רק תפילה ובקשה
שאלה:

מדוע יש לקבוע זמן להתבודדות, וכי לא די לבקש בקשות פרטיות בתפילת 
שמע קולנו? 

תשובה:

היו  לא  כן  אם  כי  ובקשות,  תפילה  רק  לא  הוא  התבודדות  א[ 
יצירת  של  זמן  הוא  ההתבודדות  ‘התבודדות’. אלא  לזה  קוראים 
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היישוב  את  צריך  ולזה  יתברך,  השם  עם  האדם  של  אישי  קשר 
הדעת בו יושב האדם לבד ומדבר עם הבורא, או בתפילה ובקשה, 
או בסתם כך סיפור דברים על דברים שכואבים בלי לבקש על זה, 
או בשבח והודאה וכו’, או אפילו בשתיקה וגעגוע בלב בלי לעשות 

שום דבר אחר באמצע.  

של  הענין  הוא  ההתבודדות,  של  הנפלאים  מהדברים  אחד  ב[ 
‘ותקנינו בעצה טובה מלפניך’ – כלומר, להתייעץ עם הבורא על 
להתקדם  איך  כלום  יודע  שאינו  הענינים  כל  ועל  ספיקותיו  כל 
בהם. פשוט לשבת במקום שקט, מתוך מחשבה שכעת הוא יושב 
לבד עם הבורא, ואז לומר את כל צדדי הספק, ולבקש מה’ שיאיר 

לו את העצה המדוייקת. 

להשם  לבטיו  את  ומשיח  בעקביות  יום  אחר  יום  כך  שיושב  מי 
יישוב  לקבל  מתחיל  הוא  קצר  זמן  תוך  איך  לראות  יוכל  יתברך, 
יותר  במהרה  המתקבלות  מהתפילות  אחד  ענין. כי  באותו  הדעת 
משאר תפילות, הוא תפילה על קבלת עצה נכונה. ולזה צריך את 
ימים,  כמה  של  זמן  במשך  השיחה  כדי  תוך  כי  הדעת,  היישוב 
את  לדחוק  בלי  ]כמובן  המדוייק  הכיוון  את  לאדם  מאיר  השי”ת 

השעה, שיבזיק לו בבת אחת הארה מן השמיים[.

משיח  אדם  שכאשר  ההתבודדות,  בענין  ועיקרי  נוסף  דבר  ג[ 
מתבררים  שלו  הרצונות  אזי  הבורא,  עם  הדעת  ביישוב  ליבו  את 
ומתחדדים, ונהיה לו ברור יותר מה הוא התכלית האמיתית שלו 
החבויים  הפנימיים  הרצונות  מתחזקים  השיחה  במשך  כי  בחיים, 
התייאש  מזמן  והטהורים, שכבר  הקדושים  והרצונות  הלב,  בתוך 
עליהם.  ולבקש  להתפלל  יותר  בניקל  ואז  החוצה,  פורצות  מהם, 
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דבר שבתפילה רגילה לא היה קורה.

לדבר לה’ כמו לחבר טוב
שאלה:

אני מתיישב לדבר עם ה’, אומר לו את כל הבקשות בכמה דקות ספורות, 
מה עוד אפשר לומר?

תשובה:

לפתח  להשתדל  אלא  לבקש,  רק  לא  הוא  הענין  שאמרנו,  כפי 
שיחה באותו ענין, בצורה שהוא מספר להשי”ת את הדברים כמו 

שהם. בדיוק כמו שהיה מספר לחבר טוב אמיתי.

כמו  להשי”ת  לדבר  התקרבותו,  בזמן  נתן  לר’  רביז”ל  אמר  כך 
שמדברים עם ‘חבר טוב אמיתי’ – ‘אן אמת’ן גוטע פריינד’. חבר 
כל  כי  אותו,  מכיר  לא  העולם  שרוב  נדיר  דבר  הוא  אמיתי,  טוב 
שיחה עם חבר מלובש עם הרבה תחפושות וחן של שקר, ועיקר 
סיפור  לספר  שבלב,  האמת  כל  עם  לבורא  להיפתח  הוא  הענין 
שקרה היום, ושכעת יושב על הלב, ולפתוח את כל הפרטים וצדדי 
הסיפור, עם כל ההרגשות הנלוות לאותו סיפור, אפילו דברים לא 
נעימים שמתביישים לספר לאדם זר. ובשביל זה בדיוק צריך את 
בפעולה  כי  קולינו.  שמע  של  הרגילה  התפילה  ולא  ההתבודדות 
הזו מתחיל האדם להרגיש קשר אמיתי עם הבורא, קשר שיפתח 

לאדם את כל העבודת ה’ בצורה אחרת לגמרי.

לבורא  הכל  לספר  קשה  לו  יהיה  לכך,  רגיל  שלא  שמי  כמובן 
אחד  דבר  רק  לקחת  תרגיל,  לעשות  מומלץ  ולכן  אחת.  בבת 
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להשם,  הזה  הדבר  את  לספר  היום  ולהחליט  נעים,  ולא  שכואב 
רק בשביל להתרגל להוציא החוצה בפה את הכאב. וגם מי שזכה 
יתברך,  מהשם  הרבה  לבקש  צריך  שנים,  הרבה  להתבודד  כבר 
שלא יהיה הדבר ישן אצלו, אלא שירגיש התחדשות בשיחה עם 
השי”ת, כמו שהוא מרגיש התחדשות בכל מה שעובר עליו, אפילו 

שעברו עליו אותם דברים בעבר. 

דאגה בלב איש ישיחנה
שאלה:

ישנם בעיות בחיים שאינם ניתנים לשינוי, קשה להאמין שעל ידי תפילה יקרה 
משהו.

תשובה:

דבר ראשון, להשי”ת יש הרבה דרכים, ואל לנו ליתן לו עצות, יש 
לספר לה’ את הכאב כמה שיותר, ולה’ הישועה. 

דווקא  לכן  אדרבא,  הרי  ישתנה,  שמשהו  סיכוי  אין  אם  גם  אבל 
את  לשנות  אפשר  אי  בתפילה  אם  גם  כי  ההתבודדות,  את  צריך 
ההתבודדות  לגמרי,  אחר  ענין  הוא  ההתבודדות  אבל  המציאות, 
הוא שיחה בבחינת ‘דאגה בלב איש ישיחנה’, ההתבודדות הוא זמן 
בו אדם מוצא נחמה בכך שיש לו למי לפרוק את הלב, וכששופך 
את ליבו לפני ה’ כמו לחבר טוב, אז יכול להכנס בו נחמה עמוקה 
ופעמים  והכאב,  הקושי  מול  להתמודד  כוחות  יקבל  הוא  בלב, 
בעיה,  אותה  עם  אחרת  בצורה  לחיות  איך  חדשות  עצות  שימצא 

עצות שכלל לא חשב שקיימות בעולם.
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וכמו שאמר יהודי חשוב שהתקרב לדרך הנפלאה של ההתבודדות, 
היתה  התפילה  שתמיד  צרכיו, אלא  מה’ את  מבקש  היה  שתמיד 
כלי ואמצעי לקבל את הישועה, וכל זמן שלא קיבל את הישועה, 
התחיל  להתבודד, הוא  התחיל  כאשר  כלום. אבל  קרה  שלא  הרי 
חלק  הוא  לישועה,  מחכה  הוא  בו  ההמתנה  זמני  גם  איך  להבין 
לצמוח,  האדם  יכול  הקושי,  מתוך  דווקא  כי  הישועה,  מתהליך 
אז הוא מבין עצות חדשות על החיים, אז מאיר בלב חיזוק עצום 
באמונה איך השי”ת נמצא עמו בתוך הצער, ואיך הכל לטובה וכו’ 
וכו’, דרגות של קרבת ה’ שמגיעות רק בגלל מה שעובר. ולתובנות 
ליבו  את  ומשיח  יושב  שאדם  ידי  על  לבוא, רק  אפשר  אי  האלו 
חוק  בקביעות  יום,  בכל  זמן  איזה  השי”ת  עם  עצמו  את  ומייחד 

ולא יעבור. 

כשאין דיבורים...
שאלה:

מה עושים כאשר אני בא לדבר עם ה’, ולהשיח את ליבי לפניו, ואיני מצליח 
להוציא דיבור אחד?

תשובה:

ואינו  דבריו  נסתתמים  לפעמים  אם  “אפילו  גילה:  כבר  רביז”ל 
יכול לפתוח פיו לדבר לפניו יתברך כלל, אף על פי כן, זה בעצמו 
ועומד לפניו יתברך, וחפץ  טוב מאוד, דהיינו ההכנה שהוא מוכן 

ומשתוקק לדבר, אך שאינו יכול, זה בעצמו גם טוב מאוד”.

וצריך להיות חזק בזה מאוד מאוד, להתרגל לשבת לפני ה’, גם אם 
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אין דיבורים בכלל, לשבת לפניו בלי לעשות כלום, רק להשתוקק 
לדבר עמו.

אלא שהיצר הרע מאוד מבלבל את האדם שלא יאמין בפעולה זו, 
כי הוא נדמה כבטלה וכדבר שאין בו ממש. ואם על כל תפילה הוא 
מתגבר לבלבל את האדם כאילו הוא מדבר לאויר, על אחת כמה 
וכמה הוא מבלבל את האדם שלא ידע כמה יקר פעולה זו, לשבת 

סתם בלי לעשות כלום, ולהשתוקק לה’.

***

ליבו לדבר לפני  לילך בדרך הקודש להשיח  ואדרבא, מי שרוצה 
הלב,  את  לו  וסותם   עליו  מרחם  תחילה  בכוונה  השי”ת  אזי  ה’, 
שלא יוכל לדבר, ויהיה כבד עליו להוציא איזה מילה מהפה לומר 

לפני ה’.

כי כל מהות התפילה היא ההכנעה, שאדם עומד לפני ה’ ומבטל 
כל הרגשה של הצלחה אישית וכוחי ועוצם ידי, ומכיר שרק הוא 
יכול לעזור לו. ולכן פעמים השי”ת עושה חסד עם האדם, שיבוא 
לתפילה בלי שום הרגשה שהנה הוא הולך להצליח לשפוך שיחו 
לפני ה’, כי גם התפילה והדיבורים בעצמם צריך להמשיך מהשי”ת 

בעצמו, שהוא ישים הדברים בפינו.

וכמו שר’ נתן כותב )מתנה ה’(: “ועיקר התפלה הוא בחינת רצונות 
האין  אור  אל  גמור  וביטול  בדבקות  יתברך  לה’  חזקים  וכסופין 
סוף, עד שבא לדבורים, שה’ יתברך מרחם עליו ופותח פיו לפרש 
שיחתו לפניו. וזה בחינת ‘לאדם מערכי לב, ומהשם מענה לשון’, 
שעיקר ההכנה ועריכת הלב שמכין ומעריך לבו בכיסופין חזקים 
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בפיו,  נותן מענה  ברחמיו  וה’  יתברך לפרש שיחתו,  ה’  לפני  ובא 
בחינת ומהשם מענה לשון”.

וכל  תפתח’,  שפתי  ‘אד’  בבקשה  תפילה  כל  פותחים  גם  ולכן 
השב  י’  סימן  בליקו”מ  )עיין  זו  פתיחה  שם  על  נקראת  התפילה 
אש”ת ר”ת א’ שפתי תפתח(, כי זהו החלק שלנו בתפילה, לעמוד 
בהשתוקקות לפני ה’ שהוא יעזור לנו וילמד אותנו איך מדברים 

אליו ואיך מפייסים אותו.

לא  “כי  אמר:  ע”ה  המלך  שדוד  מה  רמז  זה  על  להוסיף  ואפשר 
בקשתי אבטח, וחרבי לא תושיעני באלקים הללנו”, ולכאורה עיקר 
כלי זיין הוא התפילה )ליקו”מ סי’ ב’(, ובכל זאת אומר דוד המלך 
זיין שהוא התפילה שלו, אלא בוטח בהשי”ת  שאינו בוטח בכלי 

שהוא ישים דברו בפיו.

בינו  “מה שמדברים  קנ”ו(:  סי’  )ליקו”מ  רביז”ל  והוא מה שגילה 
דברי  הם  אומר  שהלב  הדברים  וכל  הקודש,  רוח  הוא  קונו  לבין 
בתחנונים  פעם  בכל  לבקש  תמיד  לחדש  וצריך  בעצמו,  השי”ת 

ודברי ריצויים חדשים”.

יהיו  הם  ה’,  לפני  מדבר  לראות שהדיבורים שהוא  והיינו שצריך 
דיבורים של השי”ת בעצמו, מה שנותן בפיו. ובאופן כזה, הוא זוכה 
בכל פעם לדבר דיבורים חדשים לפני ה’, לחדש טענות נפלאות 

ודברי ריצוי ופיוס.

אלא שצריך להקדים לזה, ההכנה והכיסופים, לבטל עצמו, לבוא 
כבהמה, שאין לה דעת ואינה יכולה לדבר, רק לתלות את העיניים 

לה’, שהוא יעזור ויושיע וילמד אותנו איך לדבר עמו.
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הוא הדרך האמת של  “כך  ה’(:  )גזילה  נתן  ר’  וכלשונו הזהב של 
כל הרוצה לגשת את הקדש להתקרב עצמו לה’ יתברך, להרבות 
בתפלה ושיחה בינו לבין קונו. אבל גם זה בעצמו כבד מאד, על 
כן צריכין בתחילה לשהות שעה אחת לעמד כאילם, רק ישתוקק 
להורות  חמים.  דבורים  לו  שישפיע  למרום  עיניו  ויתלה  ויצפה 
שאנו  האמת  יודעים  אנו  יתברך  לה’  התקרבותנו  שבתחילת 
פינו  לפתוח  יודעים  ואין  דיבורים  שום  לנו  שאין  ממש  כבהמה 
ברחמיו  הוא  בעצמו  זה  ידי  ועל  התורה.  לקבלת  לזכות  לבקש 
משים פה לאלמים כמונו עד שמתחילין לדבר עד שממשיכין לפי 

בחינתנו דיבורים חמים כאש”.

לדבר  שזוכים  עד  זמן  הרבה  ולהמתין  לחכות  שצריך  ופעמים 
זמן  איזה  עוד  יושבים  ואז  ה’,  לפני  אמת  של  אחד  דיבור  איזה 
ולפעמים  אחד,  דיבור  עוד  ויוצא  ה’,  עם  לדבר  בהשתוקקות 
כלל.  להבהל  שלא  העיקר  דיבורים,  כמה  יחד  שיצטרפו  זוכים 
וצריך להיות חזק בדעתו שלא להפיל את עצמו לחלישות הדעת, 
כאילו הוא יושב סתם, ולא הצליח לדבר עם ה’. כי זהו חלק מענין 
ההתבודדות, לשבת לפני ה’ ולהשתוקק לפניו, ובזה בעצמו הוא 

ממליך את ה’, וחוקק אמונה חזקה בליבו שאין עוד מלבדו.

שהשי”ת  יזכה  בוודאי  לה’,  וישתוקק  בסבלנות  אדם  ישב  ואם 
יפתח פיו בתפילה, אלא שכיון שדוחק את השעה, ויושב ודוחק 
את עצמו בחלישות הדעת למה אין לו דיבורים, בזה הוא מפסיד 
בביטול  ישב  כאשר  להרגיש  שיכול  הזו  הנפלאה  ההרגשה  את 
מחוץ  מצפה  שאדם  ]כשם  עמו,  לדבר  ויצפה  ה’  לפני  והכנעה 
לדלת בהשתוקקות לאיזה פגישה חשובה עם אישיות חשובה[.  
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להרבות בדיבורים עם ה’
שאלה:

למה צריך לבקש מהשי”ת הרבה פעמים, ולהרבות בדיבורים כדבר איש 
אל רעהו, מאחר שכבר ספרתי להשם פעם אחת והוא כבר יודע מה אני 

צריך?

תשובה:

בכלל  צריך  מה  בשביל  יותר.  חזקה  שאלה  לשאול  יכול  אתה 
יודע, הוא  יודע את כל הבעיות, ולא רק שהוא  להתפלל, הרי ה’ 

בעצמו עשה לנו אותם.

שהתפילה  כיון  שנתפלל,  רוצה  השי”ת  ידועה,  לכך  והתשובה 
עושה כלי לקבל את השפע.

והכל  בו שהוא המלך,  ה’ ברא את העולם בשביל שנכיר  ונבאר: 
ממנו. ולכן הוא עושה לנו בעיות ומביא אותנו למצבים לא נעימים, 
רק בשביל שנכיר שרק הוא יכול לעזור ולהושיע אותנו. וזה בעצם 
מה שהוא רוצה, שנבוא אליו בהכנעה, מתוך הכרה ברחמנותו שכל 

העזרה יכול לבוא רק על ידו.

את  לקבל  ראויים  כלים  נעשים  אנו  אזי  בו,  מכירים  אנו  כאשר 
השפע, אפילו אם מצד מעשנו אין אנו ראויים כל כך.

וכיצד יכולים אנו להכיר אותו? הדרך להכירו הוא לפי כלי המושג 
לנו שצריך  ולדוגמא, אם אומרים  הזה.  לנו בעולם  והדמיון שיש 
שלנו  המושגים  לפי  רק  זאת  להבין  יכולים  אנו  ה’,  את  לאהוב 
רצון  מהו  רואים  אנו  שם  הזה,  עולם  תאוות  של  אהבה  במידת 
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והשתוקקות, וכך אנו יכולים להבין מה אמורים להרגיש באהבת 
ה’, וכן בענין הפחד והיראה וכדומה.

וכמו כן, הדרך להתקשר לה’, ולחזק את מידת הבטחון ותחושת 
האמונה בו, הוא דווקא על ידי זה שאנו פונים אליו ומדברים בפה, 
כי כך הוא המציאות, שהפה והדיבור הוא יוצר קשר ומחבר. ולכן 
כי  הישועה,  את  לקבל  כלי  לנו  יש  בפה  ובקשה  תפילה  ידי  על 
הכלי הוא עצם הקשר וההרגשה שאנו יודעים שרק אצלו אפשר 

להוושע.

ונרבה  ושוב,  שוב  לו  שנבקש  ומחכה  רוצה  ה’  למה  תבין  ובזה 
בדיבורים סביב הענין שאנו מבקשים כדבר איש אל רעהו. זה הכל 
לבנות כלי מתוקן יותר של קשר, השי”ת רוצה שנהיה תלויים בו, 
בו,  להפציר  שמרבים  וככל  להסתדר,  אפשר  אי  שבלעדו  שנדע 
ולא הולכים לחפש ישועה ממקום אחר, כך אנו יותר מחזקים את 

הבטחון בו.

וזה הענין שרבינו כל כך הקפיד שנקבע זמן לשבת מול ה’ ולדבר 
שמע  בתפילת  בקשות  כמה  רק  ולא  רעהו,  אל  איש  כדבר  עמו 
קולנו. כי עיקר הרעיון הוא לפתוח קשר אמיתי עם ה’, לספר לו 
כל אשר עם לבבנו, להביא אליו את כל מה שכואב לנו באמת בלי 
להסתיר תחושות לא נעימות וכדומה, אפילו בקשות קטנוניות, כי 
בזה אנו מחזקים את מלכותו להבין שאין עוד מלבדו, ואפילו דבר 

קטן אי אפשר להסתדר בלעדו.
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שאלה:

מדי  יותר  ולהתעקש  להרבות  שאסור  בספרים  כתוב  זאת  בכל  למה 
בתפילה?

תשובה:

לראות  צריך  לכן  האמונה,  את  לחזק  היא  התפילה  ועיקר  היות 
מאוד  רחמן  שה’  הזכרון  מתוך  והכנעה,  אמונה  מתוך  להתפלל 

ורוצה לעזור אפילו שלא מגיע לנו.

שהוא  מה  כל  לו  שמגיע  הרגשה  מתוך  מתפלל  אדם  וכאשר 
ה’ לא  לו טענות למה  ויש  לו הכל,  ה’ חייב לתת  וכאילו  מבקש, 
זו  ובתפילה  הכלי,  את  מעצמו  מרחיק  הוא  אדרבא  אזי  לו,  נותן 
ראויה  “התבודדות שאינה  רביז”ל  זה אמר  ועל  צריכים להרפות, 

מביאה לידי כעס” )ספר המידות(.

וכל מה שהצדיקים פעלו בתפילתם היה לא מעצם התפילה כמו 
האמונה בה’ שהיה להם בשעת תפילתם, ולכן פעלו ישועות. וכל 
יוכל לפעול בעצמו ישועות גדולות למעלה  יהודי שידע סוד זה, 
להיות  שזוכה  יהודי  כל  שיעיד  וכמו  הצדיקים,  כגדולי  מהטבע 

קבוע קצת זמן בהתבודדות יום יום.

שאלה:

לפעמים אני רוצה להודות לה’ על ישועות, אך יש לי בושה להודות לו על על 
דבר קטן כזה.

תשובה:
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גם  כי  ח”ו.  הסידור  כל  את  למחוק  תוכל  זו,  בהרגשה  תלך  אם 
כביכול  קטנים  דברים  על  ה’  את  משבח  אתה  דזמרה  בפסוקי 
על  לו  להודות  מעיז  אתה  ואיך  העליונים,  העולמות  כל  לעומת 

הגשם ועל ההרים לעומת האור אין סוף שלו בעצמו. 

אך זהו החסד הגדול מאת ה’, שהוא רוצה שנכיר אותו דווקא לפי 
ולכן הוא כל כך בוחר בשירי זמרה  כלי המושגים והדמיון שלנו. 
הזה,  בעולם  אותו  מכירים  שאנו  מה  לפי  אותו  ונשבח  שנזמר 
עננים, גשם, הרים וגבעות, חיות ובהמות וכו’. ]עפ”י ליקו”מ סי’ 

ט”ו, סי’ ח’ תנינא ועוד[

דברים  על  דווקא  בפרטיות  לו  שתודה  רוצה  השי”ת  כך,  ומשום 
אליו  מתחבר  אתה  בהם  כי  ישועה,  בהם  שראית  ביותר  קטנים 
בהרבה  גדולים  דברים  לך  שיש  אפילו  שלך,  מהמקום  באמת 

להודות.

וזה האור שמתגלה בחנוכה, להודות דווקא על הרחבות קטנטנות 
שה’ עושה עמנו, כך נאיר את החושך שלנו. 

לעשות שיחה
שאלה:

אני מתיישב לדבר עם ה’, אומר לו את כל הבקשות בכמה דקות ספורות, 
מה עוד אפשר לומר?

תשובה:

לכן רביז”ל אמר לדבר עם ה’ כמו שאדם מדבר אל רעהו הטוב. 
התבודדות אינו רק אמירת בקשות, אלא בעיקר לפתח שיחה.
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שאלה:

איך יוצרים שיחה?

תשובה:

הכל תלוי באמונה בשני דברים. 

א. אמונה בהשם יתברך שהוא עומד עלינו ושומע את תפילתנו. 
ב. אמונה בעצמנו שיש לנו את הכח כמו גדולי הצדיקים, לעשות 
ולהפוך  למעלה,  הגזרות  כל  את  שלנו  בדיבור  ולשנות  מופתים, 
הלכות  בליקוטי  באריכות  )עיין  גדולה.  לישועה  מצב  כל  לגמרי 

נחלות ד’(

כי עיקר המחשבה בהתבודדות אמורה להיות אמונה בה’ ואמונה 
מוצא  אינו  שאדם  הסיבה  שיחה.  יתפתח  כבר  וממילא  בעצמנו, 
מה לדבר, הוא לא בגלל שאין לו דברים שמעיקים עליו, כי בכל 
יום יש דברים שכואבים ולוחצים, ברוחניות ובגשמיות. ואדרבא, 
אם אינו מוצא דברים כואבים, אז בוודאי יש לו דיבורים, כי יוכל 

להאריך בהודאה ושבח. 

אלא הסיבה העיקרית שאדם אינו יכול לפתוח את פיו בשיחה עם 
ה’, הוא מחמת שנדמה לו שהוא מדבר לקירות, האמונה בהשי”ת 
לא חזקה, ולכן אינו יכול לדבר.  אבל אם יתחיל לחשוב מאמונה 
בה’ בשעה שיושב לדבר לפני השם, אז ישים לב, איך הדיבורים 
יבואו לו בקלות יותר, כי הבעיות כבר יושבים על הלב, ולא צריך 
להתאמץ לזכור אותם. ובפרט אם יאמין בעצמו, שיש בכוח דיבורו 
להפוך את הטבע, אזי יראה שפיו יפתח מעצמו וישכנע בטענות 
ואמתלאות בדיוק כפי שהוא משכנע אחד שאוהב אותו ומצפה 
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לשמוע את טענותיו. 

שאלה:

טענות  מחדשים  איך  הבקשה,  ומבקש  בכוחותי  מאמין  שאני  אחרי  גם 
והפצרות?

תשובה:

לא תמיד מתאפשר להתחיל תיכף ומיד להפציר ולהתחנן, ולפתוח 
שיחה בנושא אחד. אפשר להתחיל לבקש בקשות קצרות, אפילו 
בצורה לא מסודרת, עד שיתפס על נקודה אמיתית שבוערת לו, 
ינסה לעמוד ולהתעקש  ‘נקודה השייכת לליבו באותו העת’, ואז 

על זה.

ולהדריך איך לטעון טענות, כי ההתבודדות הוא  לא שייך  לומר 
עבודה פרטית של כל אחד, שהוא יחדש וימציא הדיבורים מעצמו. 
אך באופן כללי אפשר לומר שהכל תלוי כמה שיתרכז באמונה בה’ 
וכאמור לעיל שיחזק את עצמו באמונה חזקה  והאמונה בעצמו, 
שעכשו הכל תלוי בו. כעת הוא נכנס לפני השופט שהולך להחליט 
האם להושיע אותו, ויחזק את עצמו שבוודאי השופט הוא רחמן, 
ויש לו ממש כח לפעול אצלו, ויחגור מתניו ויאמר לעצמו – “אני 
הולך כעת לפעול ישועה ולהפוך את הטבע לגמרי, ובעזרת ה’ גם 

אצליח בזה”.

ואז יפרט בקשתו בפרטיות, לדוגמא: אם רוצה להתחזק בלימוד 
יפרט  אלא  תורה’,  ללמוד  ‘זכני  כללי,  באופן  יאמר  לא  התורה, 
בדיוק מה הוא רוצה ללמוד, ואז יחשוב שאומרים לו: לא התקבלה 
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בקשתך, למה לתת לך? ואם יהיה חזק באמונה בעצמו שבוודאי 
הולך לפעול ישועה, אז יקבל עזות דקדושה, ויסביר למה באמת 

מן הראוי להושיע אותו.

והרבה  אותו,  להושיע  חייבים  לא  כי  השעה,  את  שידחוק  לא 
חשבונות למקום, אבל בכל זאת מחמת מידות הרחמים המרובים 
וכשיזכור  אותו,  להושיע  וחפץ  רוצה  בעצמו  השי”ת  השם,  של 
זאת, יהיה בו הכח להמשיך להפציר ולשכנע בכל מיני אמתלאות, 

בדברי ריצוי ופיוס.

רוצים  לא  באמת  למה  לחשוב,  יתחיל  בעצמו,  אמיתי  יהיה  ואם 
לתת לו, אולי עשה איזה עבירה שמפסידה את לימוד התורה, ואז 
זה לבקש בקשתו,  ייחלש מחמת  זה, אבל לא  יבקש סליחה על 
שהרי הוא מאמין בכוחותיו שהוא יכול לפעול ישועה ולהפך את 
טענות  ולהמציא  ולהסביר,  להתעקש  ימשיך  אלא  הדין,  מידת 
וסברות, כפי שמשכנע ידיד טוב לבוא לעזרתו, כאשר בכל פעם 
הידיד מסרב, אך מחמת שהוא חבר טוב שלו, הוא ממשיך לבקש 
ושבחים  מחמאות  נתינת  כדי  תוך  עצמו,  את  ולהסביר  ולהפציר 

לרוב.

דיבור,  מוציא  הוא  כאשר  אחד,  בנושא  שיחה  לה  מתפתחת  כך 
רוח  הנחת  וזהו  טענתו.  על  לו  משיב  כביכול  השי”ת  מה  וחושב 
אותו  שמנצחין  למי  “זמרו  בגמרא  כמובא  למעלה,  ביותר  הגדול 
ושמח”, השי”ת כביכול רוצה שינצחו אותו בטענות, ויעורר רחמיו 
ומנושא  רם  שהשי”ת  אף  כי  פשוטה,  בצורה  והכל  המרובים, 
בו, בכל אופן הקשר שלנו עמו היא  לנו שום השגה  ואין  מאתנו 
כפי שכאן בעולם הזה יוצרים קשר עם חבר, מדברים בפשיטות 
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ומנסים לעורר הרחמים. 

 חלישות הדעת בענין התפילה
שאלה:

כאשר אני בא להתפלל, עולים במחשבתי מחשבות של חלישות הדעת, כי מי 
אני שאתפלל ואדבר אל ה’ כאיש אל רעהו, בפרט כאשר עבר עלי יום שלא 

התנהגתי כראוי?

תשובה:

באה  והרגשה  מחשבה  כל  מעצמה,  שבאה  מחשבה  שום  אין 
מלמעלה בהשגחה פרטית. השי”ת בעצמו ראה שאתה מגיע לדבר 
ואת ההרגשה  תיכף את החלישות הדעת  לך  הוא שם  אז  איתו, 

שאינך יכול להתפלל, כאילו לרחק אותך שלא תדבר איתו.

ולמה? וכי הוא לא רוצה שתתפלל ותשוח את ליבך אליו? וודאי 
שהוא רוצה שתדבר איתו, אבל הוא רוצה שיהיה לך בחירה, הוא 

רוצה שתלחם במחשבות האלו.

אוהב  לא  ודם  בשר  כי  ודם.  בשר  כמו  לא  הוא  הקב”ה  לך!  דע 
כביכול,  אותו  אותו, אבל הקב”ה ממש שמח שינצחו  שמנצחים 
“כי צריכין לנצח אותו יתברך כביכול, כי אף על פי שנדמה לאדם 
כן  פי  רוצה לקרבו מחמת שקלקל הרבה, אף על  אינו  שהשי”ת 
צריך האדם לחזק עצמו ביותר ולהשתטח לפניו, כי אף על פי כן 
את  כביכול  לנצח  שרוצה  נמצא  ישראלי,  איש  להיות  רוצה  אני 

השי”ת, והשי”ת יש לו שמחה מזה” )שיחות הר”ן ס”ט(.

רעהו.  אל  איש  כדבר  ה’  עם  לדבר  איך  הסברנו  קודם  במאמר 
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לטעון טענות, ולפתח כביכול שיחה של שכנוע, לבקש מה שצריך, 
לחשוב מה אפשר להגיב על הטענות שלו, ולהשיב גם על זה, וכך 
והכנעה(, עד שינצח את  ויכוח )בדרך ארץ  הלוך ושוב בדרך של 
הקב”ה כביכול – זמרו למי שמנצחין אותו ושמח, ]כדוגמת השיר 

שבסוף תיקון חצות ‘דודי ירד לגנו’ שרביז”ל מאו שיבח אותו[.  

אבל לפני עצם ה’ויכוח’ כביכול, צריך לנצח בכלל את כל המחשבות 
לנו מחשבות של  ה’ שם  כי מלכתחילה  וההרגשות הלא טובות, 
ריחוק, והוא רוצה שננצח אותו, שלא נתפתה להאמין בהם, ונומר 
לו בתוקף וחוזק גדול, הלא אף על פי כן אני רוצה להיות יהודי, 
לא  אתה  ואם  אלקיכם’,  לה’  אתם  ‘בנים  לנו  קראת  אתה  הלא 

תעזור לי, אז מי יעזור לי, הרי אבא זה אבא!

עם  יתברך,  לפניו  כבן  אינו  מעשיו  שלפי  לאדם  נדמה  אם  “ואף 
ואם עתה הוא מגרש אותי ח”ו  זה הלא השי”ת קראנו בנים,  כל 
מבחינת בן, הטוב בעיניו יעשה, עלי לעשות את שלי, לעשות עצמי 
לו מחשבות של התקרבות”  וישלח  השי”ת  יעזרו  כך  ואחר  כבן, 

)שיחות הר”ן ז’(.

ור’ נתן זי”ע כותב לבנו )עלים לתרופה פ”ח ד’ ראה תקצ”ב(, שעל 
כן דוד המלך ע”ה היה מחזק את עצמו לפני שהיה מתחיל להתפלל 
“למנצח לדוד”  כלומר שהיה אומר לעצמו, דוד אתה הולך לנצח 
כביכול את הקב”ה תתחזק תתרומם ותאמין בעצמך ובכוחך, כי 
כך הוא הדרך שלפני כל תפילה באים מחשבות שצריכים לנצחם.

וצריך כל אחד לפני התפילה או ההתבודדות לומר לעצמו חיזוק 
את  תפתח  אז  משהו,  רוצה  אתה  תתחזק,  “יענק’ל,  מלא:  בפה 
לנצח  הולך  אתה  דברך,  לומר  ומפחד  שותק  אתה  למה  הפה, 
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לגמרי, השי”ת יתן לך את הכל, מה אתה מהסס? תדבר ותדבר, מה 
שאתה יכול, זרוק טענות, אפילו חצאי מילים, כל דיבור שומעים, 

זה ההזדמנות שלך, מקשיבים לך, אתה תנצח”!

“וממילא מובן שצריכין לדבר גם כן עם עצמו דיבורים הרבה מענין 
התחזקות כדי שלא ירפו ידיו” )השתפכות הנפש מ”ח(, כן כפשוטו 
ממש, לדבר לעצמו התחזקות, זה נראה מוזר? אבל זה פועל! כי 
התחזקות  דברי  ללב  ולדבר  בו,  לגעור  צריך  חלש  שהנפש  בזמן 
את  להרים  בדיבור  גדול  כח  יש  כי  למלחמה,  כניסה  של  ואומץ 
הנפש, ולהחדיר אמונה בעצמו שהולך לנצח ולפעול ישועה בכל 

תחום ובכל ענין שצריך.

צעקה ואנחה
שאלה:

יש לי איזה ענין קשה, שאיני רואה פתרון לכך, איך אני אמור להתפלל ולדבר 
על זה עם השם.

תשובה:

א[ במצב כזה שלא יודעים איך לבקש, לא צריך בדווקא להתפלל 
שאדם  כמו  ‘שיחה’  של  באופן  בעיקר  אלא  בקשה,  של  בצורה 
כמה  הקושי,  את  לו  לספר  ליבו.  את  ופורק  חבר,  עם  משוחח 

שהדבר מטריד ומעיק.

כמובן יש להשתדל לנתב את השיחה שלא תהיה רק באופן של 
תלונה, אלא לשלב שם כמה דיבורים של הודאה על חסדים קטנים 
ונקודות של אור שיש בכל הסיפור המסובך הזה, או לפחות לשלב 
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כמה דיבורי בטחון ותקווה שבוודאי השם יכול לעזור, אבל באופן 
כללי המהלך הוא פשוט, לספר ולספר להשם כמה שאפשר את 

כל התיאורים והצדדים של הבעיה.

דיבור שכזה מקרב מאוד את האדם להשם יתברך, גם כשעדיין 
הישועה רחוקה, הוא מקבל תחושה חזקה של בטחון, שיש לו על 
מי להשען, יש אבא רחמן, שמפנה את כל ליבו כביכול, להקשיב 
ולא  להתמודד  כוחות  בו מקבלים  הישועה,  בעצמו  וזה  ולהאזין. 
בפועל  לראות  בהמשך  זוכים  גם  שבוודאי  כך  על  נוסף  להשבר. 

ישועות גדולות. 

ב[ גם בקריעת ים סוף, בשעה שעם ישראל עמדו על הים, מוקפים 
ומדבר מכל הצדדים,  ים  מוצא,  ללא  גדולה  בצרה  מכל הצדדים 
והעם המצרי מאחור, וכלל לא עלה בדעתם שום כיוון של ישועה, 
כי מה כבר יכול להיות, ובוודאי שלא תארו לעצמם שיבקע הים, 
אבל הם עשו את שלהם, כמו שחז”ל אמרו, שישראל תפסו את 

אומנות אבותם בידיהם, וצעקו וזעקו לה’.

כאן  שיהיה  שייך  איך  רואים  שלא  צרה  של  בשעה  אנו,  גם  כך 
היא  העצה  מבקשים?  מה  כזה,  במצב  מתפללים  ואיך  ישועה, 
לזעוק להשם, אפילו בלי מילים, זעקות ואנחות. לא זעקות ואנחות 
לעצמו, אלא לפני השם, להאמין שהשם שומע. כן, כפשוטו ממש, 

לצעוק להשם, להוציא קולות של ‘אוי’, ‘אוי’. 

ואין צריך בהכרח באופן של קולות וברקים, כי הוא משהו אמיתי, 
קשר של האדם להשם. ניתן לצעוק בשקט מעומק הלב, והצעקה 
להעשות  שיכולים  עד  ישועות  של  גדולים  שערים  פותחת  הזו 
ניסים למעלה מהטבע ממש, רק שיש להתמיד בזה, לא להתייאש 
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ולזעוק, עד  ולומר אני בבעיה ללא מוצא, אלא להתעקש לזעוק 
שהאדם יראה שהענין מתחיל לזוז.

רק זאת יש להדגיש שוב, שהזעקה לה’, צריכה להיות עם הרבה 
תהיה  לא  ושלום  שחס  שומע,  שהוא  בהשם  בבטחון  התחזקות 
זעקה של יאוש ומרירות, רק של תקוה וידיעה שבוודאי ה’ שומע 
קול נאקתנו. שהרי כך גם היה במצרים, כאשר ישראל זעקו, אז 
וישמע ה’ את קול נאקתם, והתחיל התהליך של הגאולה, כך גם 
זעקות לה’, מתוך אמונה פנימית  ומוציא מקרבו  אם אדם צועק 
שבוודאי הוא קורע את מידת הדין בצעקות האלו, אזי הוא יכול 
ויתחזק אצלו מדת הבטחון,  לה’,  גדולה  כך קרבה  להרגיש אחר 
וכך ימשיך בצעקה והדיבור עם ה’, עד שיראה התחלה של גאולה. 

ולמה כל כך גדול כח הצעקה? כי הצעקה היא עושה את האדם 
כלי לקבל את הישועה. מחמת שהצעקה מורה על הכנעה וביטול 
לגמרי, אין לי לאן לברוח, אין לי שום השתדלות אחרת לעשות, 
יש לי רק דבר אחד, אבא שבשמיים! ורק אליו אני בורח, ומפנה 
להסביר  אפשר  שאי  מקומות  ביותר,  העמוקים  ליבי  כאבי  את 
בפה. הפעולה הזו היא אשר מכשירה את האדם להיות כלי לקבל 

את ישועתו.
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שאלה:

אבל יש דברים שבאמת לא יכולים להשתנות, אלא הם מציאות של חיים, כמו 
קושי מסויים שנולדים בה.

תשובה:

הוא  מה  חושבים  שאנו  כמו  להיות  צריכה  הישועה  תמיד  לא 
עם  להתמודד  כח  מקבל  שאדם  היא  הישועה  לפעמים  ישועה. 

הבעיה, איך להחזיק באמונה, עד שהבעיה לא תפריע לו כלל.

ופעמים יכול לזכות לישועה גדולה יותר, שהשם יפתח את עיניו 
לראות איך באמת דווקא אותה הבעיה היא ממש לטובתו, והיא 

אשר מסייעת לו בתחומים אחרים וכדומה.

לכן הכלל הוא לא לחשוב חשבונות, האם שייך שיהיה ישועה או 
לא. אם כואב צועקים וצועקים, כמו ילד שבוכה לאביו, רק בגלל 
שהוא אביו, כך גם העיקר לעורר את האמונה שאבא נמצא לידי 

ושומע אותי, והוא כבר יעשה מה שטוב בעיניו.

תפילה על מידות 
שאלה:

התחזקתי מאוד לאחרונה לפעול ישועות בכמה ענינים, על ידי שהתנצחתי 
כביכול עם השי”ת, להפציר ולהתחנן בטענות שיעזור לי. אך רציתי לשאול 
לענין תפילה על מידות רעות, וכי אני אמור לצפות בתפילה שה’ ישנה ויתקן 

את מידותי הרעות, זה הרי דבר שנתון לבחירה שלי?

תשובה:
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חז”ל אמרו, אילולא הקב”ה עזרו לא היה יכול לו, נמצא שמוכרחים 
שאנו  התפילה  בעצם  היא  שלנו  והבחירה  יתברך.  לעזרתו  אנו 

מבקשים ומפצירים בו שיבוא יותר ויותר לעזרתנו.

שאלה:

שמתי לב, שהרבה יותר קל לבקש על דבר קטן מוגדר ומסויים. אבל איך 
מתפללים על מידות ותכונות לא טובות שהם בעיות כלליות שמלוות אותי שנים 

ארוכות, וכי יש סיכוי שבכמה תפילת אוכל להשתנות בהם? 

תשובה:

א[ כמו ששאלת, יותר קל להתפלל על ישועות קטנות ומוגדרות, 
מאשר על דברים גדולים כמו תיקון המידות וכדומה.

לכן באמת מומלץ לחלק את הבעיה לחלקים חלקים, כך גם תזכה 
לראות ישועות יותר מהר, וגם יהיה לך יותר ויותר דיבורים וטענות 
לה’. לדוגמא: אדם רוצה להתחזק בקדושה, אז יש אפשרות בידו 
להתפלל בכלליות, רבש”ע תעזור לי להיות קדוש, תקדש ותטהר 
אותי וכו’. אבל אם הוא יתחיל לפרוט את הבעיה, וימקד את ענין 
ויתמקד  נסיונות,  בעיקר  לו  יש  ששם  מסויים  למקום  הקדושה 
יהיה לו קל מאוד להתפלל,  לבקש רק על היום הזה דייקא, אזי 
ללכת  אמור  שהוא  בזמן  הזה  שהיום  בתחנונים  להרבות  ויוכל 
לאותו מקום ששם מתגבר עליו הנסיון שיהיה ה’ בעזרו, וכך יוכל 
גם לטעון טענות ולהסביר ולנצח את ה’ כביכול, למה כדאי לעזור 

לו.

זכה  ואיך  לו,  עוזר  ה’  כמה  גם  יראה  הוא  הזה  באופן  יבקש  ואם 
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להנצל מספר פעמים מפגם הראות וכו’. כי באמת גם כשמבקשים 
בכלליות, ה’ עוזר תמיד, ואין שום בקשה שהולכת לריק ח”ו, אלא 
שהאדם אינו שם לב לראות הישועה, מחמת שהוא זועק שהוא 
של  הקדושה  בדרגת  עומד  שאינו  זמן  וכל  קדוש  להיות  רוצה 
צדיקים, אין נחשב אצלו שה’ עזר לו, כי לא שם לב כמה פעמים 
ניצול מכל מיני נסיונות וכמה פעמים הוא שמר את עיניו בזכות 

אותם התפילות.

של  בדברים  גם  לבקש,  שרוצה  נושא  לכל  אמת  היא  זו  ועצה 
גשמיות, כגון, אדם שמבקש על פרנסה, והוא אומר שאינו רואה 
ישועה. וזאת אינו שם אל ליבו כמה פעמים השי”ת עזר לו ששלח 
זה  אין  גדול  עשיר  יהיה  שלא  עד  מבחינתו,  כי  פרנסה,  מעט  לו 
נחשב שתפילתו התקבלה. אך אם יבקש בפרטיות, אבא, עכשו 
פלוני  דבר  לקנות  רוצה  אני  ועתה  בסך...  חוב  להחזיר  צריך  אני 
טענות  יותר  לו  יהיה  וגם  גדולות,  ישועות  יראה  אזי  שעולה... 

ודיבורים לה’.

נוסף שיכול לשנות לגמרי את צורת התפילה היא:  ועוד דבר  ב[ 
לבקש מה’ עצה איך להתקדם באותו דבר שמבקש.

פתרון  לה  שאין  בעולם  בעיה  שום  שאין  לדעת,  צריך  זאת  כי 
ועצה. וכל מה שחסר הוא העצה וההבנה הנכונה מה לעשות. וגם 
בדברים שנדמה לכאורה שאין להם פתרון, יש בכל זאת להאמין 
נכון את המציאות,  נבין  שיש שם פתרון פשוט מאוד, שאם רק 

נוכל להחלץ מאותה הבעיה.

ובריאות, קשרים  לעניני גשמיות, בבעיות פרנסה  הן  נכון  והדבר 
המידות  בתיקון  רוחניות,  לעניני  והן  וכו’,  ומשפחתיים  חברתיים 
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וכדומה.

ולכן אם אדם יספר לה’ את הבעיה, ויתחנן אליו שיפתח לו את 
אור הדעת, ויתן לו עצה נכונה איך מתמודדים עם המציאות הזו, 

אזי יזכה בוודאי לראות ישועה גדולה במהרה.

ובפרט אם ימקד את התפילה לפרטים קטנים, ולדוגמא, אם רוצה 
להתפלל על מידת הכעס, חוץ ממה שמבקש מה’ שיעזור לו שלא 
להתגבר  איך  נכונה  עצה  גם  לו  שיתן  אליו,  יתחנן  ‘היום’,  יכעס 
‘היום’ על הכעס. ואם יבקש כך, אזי יזכה שיבין איזה הבנה חדשה 
מה מביא לו את הכעס, וכשיבין זאת ממילא יוכל להתגבר בקלות, 
לראות את  או  בצורה שונה,  להגיב  איך  או שיקבל הבנה חדשה 

המציאות מזווית אחרת, כך שממילא לא יכעס וכו’.

מדרגא  מתקדם  הוא  הזמן  במשך  איך  יראה  בזה,  וכשיתמיד 
לנצחם  שיזכה  עד  מעט,  מעט  רעות  המידות  לשבר  לדרגא, 

בשלמות בס”ד. 

להתפלל על מה שלומד
שאלה:

לומד איזה ענין בספרי צדיקים שמלהיב אותי מאוד,  הרבה פעמים אני 
ונדמה לי בשעת מעשה שכמעט וזכיתי לזה, אך בפועל אחרי מספר רגעים 

יורד ההתלהבות ואני רואה שאני רחוק ממה שלמדתי.

תשובה:

אכן, פעמים שאדם רואה שיש לו הרבה רעיונות של חיזוק, אבל 
אזי  שיודע,  מה  את  לקיים  למעשה,  להתחזק  מצליח  לא  עדיין 
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העצה היא להתבודד כדי להכניס את האמת הזו בליבו. להתבודד  
על מה שלמד, איך לסור מרע, או כיצד לעשות טוב, ואיך להתעלות 
ואולי  דברים  הרבה  לומד  אדם  התבודדות  בלי  כי  וכו’.  בקדושה 

נשאר במוחו, אבל הנפש עצמה נשארת קרועה, בחוץ לגמרי.

ההתבודדות היא מעלה עליונה, וכל הצדיקים לא זכו למדרגתם 
להוציא לפועל את כל הרצונות שהיו להם כי אם על ידי עצה זו 
של ‘התבודדות’. כי העולם הזה מלא נסיונות קשים, והדרך שזכו 
ידי  על  רק  הוא  כשרים,  אנשים  ולהיות  הנסיונות  בכל  לעמוד 
התבודדות. וכמו שרביז”ל אמר )ליקו”מ תנינא סי’ ק’(: “אי אפשר 

להיות איש כשר באמת כי אם על ידי התבודדות”.

ואחרי כל מה שזכינו לשמוע מרביז”ל תורות ושיחות בעניני עבודת 
ה’, שכידוע רביז”ל רוצה לעשות מכל אחד צדיק גמור, איך נזכה 
לומדים  אם  אף  כי  למעשה,  הקדושים  דבריו  את  ולחיות  לקיים 
לימוד עמוק הרי זה מאיר לאדם רק כשהוא בגדלות המוחין, אבל 
במצבים שאינו בגדלות, כיצד ניתן לקיים, ולזה ההתבודדות יכולה 
באופן  לקיים, אם  איך  להמשיך את האור למטה למקומו שיבין 

כזה או באופן אחר.

וגם בזמן שאדם נפל לתאוות ח”ו וכו’, בכל זאת על ידי התבודדות 
הוא יוכל לקבל כוחות מחודשים להתחיל מחדש.

יש כ”כ הרבה דברים שמונעים מהאדם להיכנס לעבודת ה’, אבל 
ע”י התבודדות נפתח השער והוא זוכה להיכנס. כי כל העצות של 
דהיינו  מים,  הרבה  עם  להשקותם  שצריך  צמחים  כמו  הם  רבינו 

תפילה, כמ”ש שפכי כמים לבך. 
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וגם אם למעשה לא יזכה לקיים בפועל, בכל זאת יהיה נחשב לו 
על ידי התפילה כאילו קיים ועשה מה שמוטל עליו, וכמו שכתוב 
י’(.  )וכמבואר בלקו”ה הל’ ר”ח ה”ה אות  ונשלמה פרים שפתינו 
מה שהאדם מתפלל בעולם הזה, כשמגיע למעלה יגידו לו זכית 

לדרגה זו ולזו וכו’, הכל בזכות ההתבודדות על כל דבר ודבר. 

ומובא בספר השתפכות הנפש אות י”ב מביא בשם הרב מטשערין 
זצ”ל לענין יום הדין של ראש השנה, שעיקר דינו של אדם הוא על 
שלא היה זהיר בענין התפילה, כי על ידי תפילה יכולין לבוא לכל 
וכו’,  מן החטא  ולהינצל  ולתשובה  טובים  ולמעשים  לתורה  טוב, 
הכל  לתקן  זוכה  היה  כראוי,  בתפילה  ורגיל  זהיר  היה  אלמלי  כי 

וכו’ ע”ש.        

לעשות מהתורות תפילות
שאלה:

אני לומד הרבה ספרי צדיקים של חסידות ומוסר וכן שומע שיחות התחזקות 
בעבודת ה’, איך אבל זוכים לבוא לקיים למעשה את מה שלמדתי או שמעתי, 

לעמוד מול הנסיונות ולא להשאר רק בידיעות?

תשובה:

א[ דע לך שעיקר העצה לזכות לקיים למעשה את מה שלומדים 
הוא תפילה ושיחה בינו לבין קונו, כלומר לדבר עם השי”ת ולספר 
גדולה  וקדושה  כח  יש  אמנם  אם  כי  בספר.  מה שלמדנו  את  לו 
וגם ללמד עצות  בספרי צדיקים לעורר אותנו מאוד לעבודת ה’, 
להוציא  לזכות  בכדי  זאת  בכל  אבל  הישר,  לדרך  להביא  ודרכים 
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לפועל את הלימוד, בהכרח לספר זאת לה’, להוציא ולפרט בפה 
הלימוד.  בעקבות  בנו  שהתעורר  והכיסופים  הרצונות  את  מלא 

ובמילים אחרות “לעשות מהתורות תפילות”.

‘השיבנו   - אליו  יקרבנו  שהשי”ת  בכלליות  מה’  לבקש  רק  ולא 
ממש  לפרש  יש  אלא  לעבודתך’,  מלכנו  וקרבנו  לתורתך  אבינו 
בפרטיות את הנושא אותו למדנו, כמו: חיזוק בעניין לימוד התורה, 
התעוררות להתפלל בכח ובכוונה, שבירת התאוות ותיקון המידות, 

דרכים של צדיקים איך להדבק בה’ ולזכור אותו תמיד וכדומה.

על מה שלמדנו, אפשר לשבת  ובקשה  כזה, של תפילה  ובאופן 
הרבה ולדבר עם ה’. ובלי זה קשה מאוד להרחיב את הדיבור עם 
כללי  באופן  מה’  לבקש  מאשר  חוץ  לדבר,  מה  הרבה  אין  כי  ה’, 
שיקרב אותנו אליו, אבל על ידי לימוד ספרי צדיקים או שמיעת 
לפרט  ה’,  עם  ארוך  בדיבור  להכנס  אפשר  ה’,  בעבודת  שיחה 

בפרטיות ולהרחיב השיחה. 

ובפרט אם התורה שלמדנו בנויה על פי פסוקים ומסתעף לכמה 
ובאופן  ה’,  עם  בשיחה  להרחיב  מאוד  אפשר  אזי  עניניים  וכמה 
כזה אפשר ממש לראות שינוי מעשי, לזכות לקיים את התורה. 
ודוגמא לכך ניתן למצוא בספר ליקוטי תפילות, שחיבר מוהרנ”ת 

על סדר התורות בליקוטי מוהר”ן.

ותפילה כזו שעושים מהתורות תפילות, יקרה מאוד אצל השי”ת, 
ומעלה שעשועים נפלאים )עיין בליקו”מ תנינא סי’ כ”ה ובאריכות 

גדולה בליקו”ה ראש חודש ה’(.

בעצמו  שהלימוד  שאפילו  הוא,  לציון  הראויה  נוספת  נקודה  ב[ 
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בכל  למדנו,  אותו  הנושא  חשיבות  את  להבין  אותנו  עורר  מאוד 
זאת צריך לשבת ולצמצם את הנושא ולמצוא איך הוא שייך אלינו 
למעשה  הצמצום  כח  עיקר  כי  שלנו,  הדרגא  לפי  מעשי  באופן 
מקבלים בתפילה, כשמספרים לה’ את מה שלמדנו, ומשוחחים על 
הקושי ליישם, ומפרטים את כל הבעיות המונעות מאתנו לקיים 
את הדבר, אזי נוסף על עצם התפילה המעוררת את רחמי השם 
שהשי”ת  זו,  בתפילה  נוסף  כח  יש  למעשה,  לקיים  בידנו  לסייע 
עוזר ומאיר לנו בדעת עצות מעשיות שנבין ונראה איך אנו שייכים 

לאותו נושא, ואיזה חלק באותו עניין אנו כן יכולים לעשות. 

ג[ התפילה על התורה שלמדנו, גם מחדדת את הרצון והתשוקה 
לזכות לקיים את הנושא הנלמד. כי בדרך כלל כאשר אדם לומד 
לא  אבל  מהרעיון,  ונהנה  התלהב  שהוא  להיות  יכול  דבר,  איזה 
מה  את  לקיים  לנסות  למעשה  אותו  מעוררת  ההתלהבות  תמיד 
שלמד. כי ההתלהבות מעצם הבנת הרעיון שראה בספר, מרמה 
אותו כאילו הוא כבר בתוך הענין הזה, אבל בפועל הוא בכלל לא 

יודע איך להתחיל לעבוד עם זה. 

ורק כאשר הוא מתחיל לדבר על הנושא עם ה’, ואומר לו ראיתי 
וזה  הולך,  בו  בכל מקום  ה’  לזכור את  צריך  פלוני שיהודי  בספר 
הרצון  אצלו  מתחדד  כזו  בצורה  מחמת...  לקיים  לי  קשה  מאוד 
וההזדהות עם מה שלמד ומתחיל באמת להכנס לרוח של מלחמה, 

לצחצח חרבות להתחיל לעבוד על אותו דבר.

בוודאי שהשיחה  אזי  והתעורר מהלימוד,  בפרט אם לא התלהב 
עם ה’ על הלימוד היא בעצמה יכולה לעורר אותו לכך.

ד[ זאת ועוד צריך לדעת ולהאמין, שברגע שאדם התפלל וביקש 
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כאילו  נחשב  זה  הרי  בספר,  דבר שראה  איזה  לקיים  לזכות  מה’ 
הוא ממש קיים את זה כבר. כשם שלאחר החורבן עיקר הקרבת 
הקרבן,  פרשת  את  שמזכירים  מוסף,  בתפילת  הוא  הקרבנות 
ומבקשים ממנו שיעלה לרצון כאילו הקרבנו, כמו כן לענין החורבן 

הפרטי, כל בקשה לקיים התורה, נחשב כאילו הקרבנו.

איך מתפללים על החיים מתוך תורת הצדיק
שאלה:

מהנקודה  לדבר  והוא  ה’,  עם  בשיחה  גדול  עיקר  אותנו  לימד  רביז”ל 
השייכת ללב באותו העת, כלומר לדבר לה’ את מה שעובר עלינו עכשו, ואת 
הקושי האמיתי היושב על הלב ברוחניות או בגשמיות. אז איך תפילה זו 
עולה בקנה אחד עם הבקשה לקיים את התורה, כי לא תמיד אנו מזדהים 

עם הנושא אותו למדנו?  

תשובה:

א[ אכן עיקר הענין של ההתבודדות הוא לשבת לבד במקום שקט, 
ולפתוח את כל הכאבים היושבים לנו בתוך הלב. וזו עיקר התפילה 
שיש בכוחה לקרב אותנו להשי”ת, לספר את האמת שיש על הלב 
באותו זמן, ובזה אנו ממליכים את ה’, על ידי שאנו משתפים אותו 

בכל האמת שלנו, ובטוחים בכך שרק הוא יכול לעזור לנו.

אך לאחר שפתחנו את הבעיות יש לראות לקשר זאת לדברי תורה 
של הצדיק, שהוא מכוון אותנו גם איך להסתכל נכון על החיים. 
שהרי התורה היא המגלה לנו מה רצון ה’ מאיתנו, ואם היינו חיים 

עם התורה כראוי לא היה לנו שום סבל.
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ולדוגמא: בתורה א’ רביז”ל מלמד “שאיש ישראלי צריך להסתכל 
הכאבים  על  לספר  שהתחלנו  לאחר  ולכן  דבר”.  כל  של  בשכל 
להזכר  יש  שתבוא,  רוצים  שאנו  הישועה  ועל  שלנו,  הפרטיים 
בתורה שלמדנו, ששם כתוב שיהודי צריך להתבונן בפנימיות של 
זה,  על  לבקש  להתחיל  אפשר  וממילא  עליו,  שעובר  מקרה  כל 
על  לנו  שיושב  הזה  הקושי  דרך  דייקא  לה’  להתקרב  איך  שנבין 

הלב כעת. 

להסתכל  לזכות  לנו  שקשה  לראות  נתחיל  הדיבור,  כדי  תוך  ואז 
בפנימיות של הבעיות, אז ננסה לחשוב למה קשה, וניזכר שבאותו 
יש  דבר  כל  של  בשכל  להסתכל  לזכות  שבכדי  גם  כתוב  מקום 
תפילה  לנו  ייפתח  וממילא  בכח.  תורה  קצת  ללמוד  להתאמץ 
לנו  שקשה  בזמן  גם  בכח  תורה  ללמוד  ה’  לנו  שיעזור  חדשה, 

ללמוד.

וכך נמצא שלקחנו את הנושא הבוער, וקבלנו דרך איך להתרחב 
לי  רק לבקש: אבא, תעזור  לא  על אותה הבעיה,  ה’  עם  בשיחה 
ותושיע אותי, אלא נפתח שיחה ארוכה מלאה בטענות, הכל בגלל 

שבנינו את השיחה סביב תורה של צדיק.

כי התורה מכוונת בצורה נכונה את השיחה שלנו עם ה’, וחוסכת 
הרבה הסתבכויות בתפילה, בו אנו פותחים בעיות ונוברים בתוך 

הרע שלנו, בלי לדעת לאן אנו רוצים לפנות. 

ולכן יש לדבר את מה שכואב, ולהשחיל תוך כדי כך תורה ודעת 
נכונה של צדיקים, איך הם מתייחסים  לבעיה,  אמת, הסתכלות 
כי לא תמיד הישועה היא מה שאנו חושבים, כי פעמים שעיקר 
הישועה היא לקבל הסתכלות נכונה ומדוייקת יותר על המציאות. 
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ב[ לעומת זאת יש לדעת שלפעמים הדרך הוא דווקא בכיוון הפוך. 
ואז  בלב,  שכואב  מה  את  לה’  לספר  להתחיל  קשה  לפעמים  כי 
בפשיטות  להתפלל  להתחיל  ורק  להתעלם מהבעיה,  היא  העצה 
שמי  ד’(  )סימן  אומר  רבינו  ולדוגמא:  שלמדנו,  תורה  איזה  על 
שיודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם 
הבא, אז רבש”ע, תן בי כח להתחזק בכל דבר שעובר עלי, להאמין 

שהכל הוא לטובתי וכו’.

עכשו,  עלינו  שעובר  לבעיה  ישירות  להתייחס  בלי  להתפלל  וכך 
ותוך כדי השיחה עם ה’, יהיה יותר קל לקשר את הבעיה שעובר 
עלינו, לפרט את הענין, ולבקש מה’ שיעזור לנו שם לדעת שהכל 

הוא לטובה וכו’.

והוא גם עצה טובה לפתוח הלב לפני ה’, לקחת איזה דיבור של 
של  ותנועה  נעים  בקול  פעמים  וכמה  כמה  עליו  ולחזור  הצדיק, 

ניגון. 

ג[ יש להבהיר שכל מה שכתבנו כאן בענין להתפלל על התורות, 
אין הכוונה דווקא על תורות גדולות וארוכות, אלא אפילו דיבורים 
יאוש בעולם  יודע, כמו “אין שום  ילד  פשוטים של הצדיק שכל 
את  לפתוח  אפשר  תמיד”.  בשמחה  להיות  גדולה  “מצווה  כלל”, 
התפילה בדיבורים אלו, ולכוון על פי זה את השיחה עם ה’, לבקש 
לצאת  זה  דיבור  ידי  על  אפשר  איך  לב  ולשים  זה,  דיבור  לקיים 

מהסבך והקושי.

ד[ אבל האמת הוא, שכאשר לומדים ספרי צדיקים מתוך אמונה 
שכל דבר שאנו לומדים שייך אלינו, אזי מתעורר רצון חזק ואיתן 
השייכת  לנקודה  אצלנו  נעשה  למדנו  אותו  שהנושא  עד  לקיים. 
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לליבנו באותו העת, וברבות הזמן הוא נהיה הדבר העיקרי שיטריד 
אותנו, יותר מבעיות אחרות שעוברים עלינו. ולאו דווקא מדובר 
בדרגא גדולה של עובדי ה’ הדבוקים באמת לתורה, אלא כל אחד 
אשר מרבה ללמוד ספרי צדיקים, או שומע שיעורים מתוך כוונה 
אמיתית, מתעורר בלבו צער גדול למה אינו זוכה לקיים, וכאשר 
ילך להתפלל, אזי הדבר הראשון שיעמוד לו על הלשון הוא דווקא 

הנושא אותו למד. 

למצוא עצמו בתוך התורה של הצדיק
שאלה:

למדתי  בספר,  שכתוב  מה  עם  מזדהה  אני  תמיד  לא  כאשר  עושים  מה 
משהו שלא נראה לי שזה הדבר שעליו צריך לבקש עכשו, כי יש דברים יותר 
בספרי  שכתוב  הגבוהות  הדרגות  אותם  מאשר  עליהם,  לבקש  חשובים 

הצדיקים.

תשובה:

א[ כלל ראשון ללימוד ספרי צדיקים, הוא אמונת צדיקים. כלומר 
להאמין בצדיק שגילה תורות אלו, שלא כתב את התורות שלו, 
כהלכתא למשיחא, אלא כתב זאת כדי לזכות אותנו, ולגלות לכל 
אחד ואחד מאתנו איך נוכל להתקרב לה’. ואם הם גילו תורה זו, 

הרי שהם בוודאי הם יודעים שזה מה שחסר לנו.

נוכל  אז  חכמים,  אמונת  של  שכזו  בהסתכלות  לספר  ניגש  אם 
להתחיל להתפלל ולבקש על כל מה שלמדנו. כלומר דווקא בגלל 
שאני חושב שמה שכתוב בספר הוא דרגא גבוהה יותר ממני, זה 
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בעצמו אמור לגרום לי להתחיל לצעוק ולזעוק לה’, ולהתחנן אליו 
פעם אחר פעם עד שיזכה אותי להשיג ולקיים את אותה הדרגא, 
זו, הוא כן מאמין בי שאני יכול לזכות  שהרי הצדיק שגילה דרך 
לי  לגלות  נפשו,  מסר  זה  דעת  על  שהרי  שגילה,  מה  את  לקיים 

תורה זו. 

גילה  שרבינו  שאחר  תפילות,  ליקוטי  לספר  בהקדמה  מובא  ב[ 
העצה המיוחדת הזו, להתפלל על התורות שלומדים, הביא להם 
לדוגמא מה שגילה בתורה ה’, “צריך כל אדם לומר בשבילי נברא 
העולם”. ואמר להם להתפלל על זה שיזכו לקיים זה לומר בשבילי 

נברא העולם. 

יותר  דברים  לנו  חסר  שכעת  נראה  הרי  התלמידים,  לו  אמרו 
חשובים שעליהם אנו צריכים להתפלל ולבקש, אמר להם, שימו 
צריך  אדם  “כל  אמרתי  אני  שהרי  אומרים,  שאתם  למה  ליבכם 
לומר בשבילי נברא העולם”, ובגלל שאתם מרגישים רחוקים מזה, 

דווקא לכן צריך לבקש מה’ שתזכו לקיים זאת.

הרי לנו שהכל תלוי באמונת חכמים. לדבר עם ה’ שיקרב אותנו 
אליו, על פי מה שהצדיק, מכוון אותנו לראות מה חסר לנו באמת.

והוא עצה טובה לכל פעם שיחסר לאדם דיבורים מה לדבר עם ה’, 
שיקח איזה ספר, או יזכיר לעצמו איזה דיבור של הצדיק, ויתחיל 
לבקש על זה, אפילו אם אינו מרגיש שזה הבעיה שלו עכשו, וכך 
במשך הזמן שהוא ינסה לפתוח שיחה על פי אותו הדיבור יזכה 
הבעיות  שכל  ואיך  לו,  שחסר  מה  בדיוק  שזה  לראות  להתעורר 

האחרות נובעות דווקא בגלל החסרון הזה. 
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שאלה:

וכי כל תורה שכתוב בספרים הקדושים מוכרח להיות שזה שייך אלי, לא 
ייתכן שהצדיק מדבר לדרגות מסויימות?

תשובה:

אשר  מקומות  בקצת  “ואפילו  ואמר:  הקדים  כבר  נתן  ר’  א[ 
בהשקפה ראשונה אין מבינים היטב איך נוגע הענין הזה לעובדה 
לפי מדרגתו. אף על פי כן באמת יש שם עצות נפלאות והתעוררות 
נורא לשוב אליו יתברך ממקום שהוא שם. ואם תשים עיניך ולבך 
שם היטב, בודאי תמצא גם שם עצות ודרכים טובים לפי מדרגתך. 

)שיחות הר”ן קל”א(

תורה  לוקחים  בזמן של ההתבודדות,  בדיוק מה שעושים  זה  ב[ 
של הצדיק, ומתחילים לדבר מזה. ואמנם מתחילה לא מרגישים 
תרופה  הניח  שבוודאי  בצדיק  האמונת  מתוך  אבל  לזה,  שייכות 
בדיבור זה לכל מחלותי ולכל מידותי הרעות ולכל מה שעובר עלי, 
עם  ומתוך השיחה  זה.  את  לקיים  שנזכה  לה’  לבקש  מתעוררים 
השי”ת, הוא עוזר שנזכה להבין איזה חלק מאותה השגה גבוהה כן 
שייכת אלינו, ואיזה עצה קטנה אפשר לגזור מאותו דיבור גבוה, 
וכך אפשר להמשיך את התפילה, לצמצם יותר את הבקשה למה 

שעובר עלינו ביום יום.

תפילה  היא  כי  ה’,  עם  גדולה  מאוד  קירבה  יוצרת  כזו,  תפילה 
שבלולה עם תורה, בה אנו מבררים  באמת מה ה’ רוצה מאתנו, 

ואיך באמת צריכים להסתכל אחרת על כל מה שקורה איתנו.



קט

שאל בני - התבודדות

שאלה:

לאחרונה קראתי את סדרת המאמרים שלכם בנושא ההתבודדות, רעיונות 
ועצות נפלאות איך לפתח שיחה עם ה’. כאשר אני קורא זאת, אני מתמלא 
בהרגשה טובה שהנה מצאתי עצה איך להתבודד, אך בפועל כאשר אני 
הולך להתייחד עם ה’ ומנסה להזכר במה שקראתי, נסגר לי הפה והלב, 

ולא נפתח שיחה עם ה’ כראוי.

לפעמים אני שם לב שבזמן שאני הולך ברחוב ולא מתכוון להתבודד, דווקא 
אז יוצאים לי דיבורים לה’, על פי הדרכים והעצות שבארתם.

תשובה:

בדווקא  לאו  הם  ההתבודדות,  ענין  סביב  והעצות  ההדרכות  כל 
שכך צריך להתבודד, אלא בעיקר בשביל לפתוח לאדם עוד ועוד 
דרכים ושבילים של שיחה ודיבור עם ה’ בהתקשרות גדולה יותר 
ולכן אחר שלמדת  ועמוקה, אבל לא שיתעקש לדבר דווקא כך. 
והבנת את הרעיון תשליך את מה שלמדת, ואל תנסה בכח ללכת 
יבוא  זה  ה’,  ואז תראה שביום אחד באמצע שתדבר עם  זה.  עם 
לדבר,  עצמך  את  מלחיץ  אינך  בהם  שבזמנים  ]והראיה,  מעצמו. 

דווקא אז יוצאים לך דיבורים טובים[

שייך  אין  שבאמת  אישית,  מאוד  שיחה  הוא  ה’,  עם  השיחה  כי 
להדריך כיצד להתבודד ולדבר עם ה’. שהרי אם נסביר, נפסיד את 

כל הרעיון של ההתבודדות. 

ליום.  מיום  משתנה  שההתבודדות  יודע  באמת,  שמתבודד  מי 
וכשם שלא שייך לכוון צורה של שיחה בין איש לרעהו, ובכל פעם 
מתפתחת לה שיחה באופן אחר, כך גם בוודאי שלא שייך לכוון 
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את השיחה עם ה’, ובכל פעם הוא נעשה באופן חדש לגמרי.

לציור מסויים של  ואל תשתעבד  העיקר שתהיה בחירות המוח, 
כתבה, איך אמורה להיראות השיחה עם ה’.

שום  בך  יעלה  שלא  מאוד  להזהר  שצריך  בעבר,  הזכרנו  וכבר 
מחשבה בעת ההתבודדות, שאינך יודע כיצד להתבודד כראוי. כי 
באיזה  שומע  או  בעלון,  קורא  שאדם  ביותר,  גדולה  סכנה  הוא  
וזה  שיעור, הדרכה איך לסדר את השיחה עם ה’ בסדר מסויים, 
לא  באמת  שצריך.  כמו  מתבודד  לא  שהוא  לחשוב  אותו  מפיל 
ובא  ה’,  זוכר את  משנה איך אתה מדבר עם ה’, עצם זה שאתה 
לדבר עמו, ומוציא איזה דיבור או אנחה לפניו, זה כבר יקר מאוד 
להמשיך  כח  בך  יהיה  אז  בזה,  עצמך  את  תחזק  ואם  למעלה. 
חירות הדעת  ברגעים של  הזמן  לדבר עמו, עד שבמשך  יום  יום 
תבין מעצמך, איך לפתח את ההתבודדות על פי רעיונות ועצות 

שקראת ולמדת.

***

והוא כלל גדול בכל נושא בעבודת ה’, שהמוח צריך להיות בחירות, 
ולא להיות משועבד לכיוון מסויים של מחשבה בדווקא. ולכן גם 
לחשוב  לא תצליח  בה’,  להדבק  איך  בספרים  לומד  כאשר אתה 
שכתוב  כמו  בדיוק  לחשוב  בדווקא  עצמך  את  תדחוק  אם  מזה 

בספר.

ולדוגמא: למדת בספר איזה רעיון שמלהיב את הלב בענין קדושת 
לעצמך  ואמרת  מאוד,  התלהבת  למדת  כאשר  ובתחילה  השבת, 
מגיע  כאשר  והנה  מאוד,  מיוחד  משהו  תהיה  הקרובה  שהשבת 
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השבת, אם תדחוק את עצמך לחשוב בדווקא את הרעיון שלמדת, 
תרחיק  רק  אזי  הזו,  המחשבה  ידי  על  ההתלהבות  בליבך  לעורר 
מעצמך יותר ויותר את ההתלהבות. כי כל קירבה לה’ צריכה להיות 

בחירות המוחין, שתהיה שלהבת עולה מאליה.

פשוטה,  בצורה  לשבת  תכנס  שלמדת,  אחרי  לעשות?  צריך  מה 
שבת,  בגדי  להתלבש  ופשיטות,  בתמימות  שצריך  מה  תעשה 
את  הזרוע  בכח  לעורר  בלי  וכו’,  השירים  שיר  לומר  להתפלל, 
ההתלהבות, ואז תוך כדי כך תנסה בעדינות להזכר ברעיון שלמדת 
על השבת, אם תצליח לחשוב מזה מה טוב, ואם לאו, לאו. אבל 
לא להתעקש בדווקא, תמשיך בפשיטות עד שהלב יתלהב ממילא 

מאותו הענין.

גם בענין הבכיה בתפילה, רביז”ל אמר שאסור לאדם לדחוק את 
הוא  דמעות  להוריד  והרצון  המחשבה  כי  בתפילה,  לבכות  עצמו 
מחשבה זרה שמבלבלת את התפילה, אלא צריך להתחיל להתפלל 
בפשטות, להוציא את המילים ולהשתדל לכוון, ואם יזכה, אזי תוך 

כדי התפילה יתעורר ליבו יותר, עד שאולי ירדו לו דמעות.

כי אפילו שצריך להיות עקשן גדול לעבודת ה’, אבל לא להתעקש 
יש הרבה דרכים  כי  פי צורה מסויימת,  להתקרב לה’ בדוקא על 
למקום, ולפעמים ה’ פותח לאדם שביל והארה חדשה מכיוון לא 
צפוי, והאדם עלול להפסיד זאת, כיון שמתעקש לילך בדווקא על 

הדרך הקודמת.



קט
שו"ת

יישוב הדעת גם לכמה רגעים
שאלה:

פעמים שאני מתבודד ומגיע לרגעים של יישוב הדעת, ויוצא מכל הקטנות 
ומהבלבולים, אך כעבור כמה רגעים אחרי החזרה לשגרה, אני מוצא את 

עצמי שוב בתוך הקלחת של החיים, ולא נודע כי באו אל קרבנה.

תשובה:

א[ דבר ראשון, גם אם אחרי כמה רגעים נופלים מהיישוב הדעת 
אל יזלזל מחמת כן להתעורר לחפש יישוב הדעת, ואל יאמר למה 
לטרדותי,  אשוב  רגעים  כמה  בעוד  שממילא  מאחר  להתחזק  לי 

כי באמת כל רגע של יישוב הדעת הוא יקר מאוד מאוד למעלה.

שישב  שומר  להם  שהיה  הקפואה,  בסיביר  שהיה  אחד  וסיפר 
בבקתתו המחוממת, ולא נתן לאף אחד להכנס להתחמם. לימים 
הוחלף השומר לשומר רחמן, שהכניס בטוב לב את כל באי המחנה 
של  משמרות  ביניהם  עשו  מקום  חוסר  שמחמת  אלא  לבקתתו, 
חצי שעה. ושם אף אחד לא שאל, למה להכנס לחצי שעה, והרי 
לא  קור  של  בזמן  כי  להתקרר.  נחזור  שעה  חצי  אחרי  ממילא 

שואלים ולא חושבים, אלא מחפשים עוד ועוד רגע של חום. 

ב[ אך לגופו של ענין, כאשר היצר הרע רואה את האדם מתבודד 
ומגיע לאיזה התחדשות ויישוב הדעת, והוא מבין שכעת אינו יכול 
להפילו, מה הוא עושה? הוא מרמה את האדם לחשוב הנה ב”ה 
נגמרו כל הבעיות, ודוחק בו לסיים את ההתבודדות והשיחה עם 
ה’ בנקודה הזו, וכך הוא חוזר לביתו ונחטף ישר לכל שגרת החיים 

והטרדות והמחלוקות הנלווים לזה, ונופל ושוכח מהכל. 



קי
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צריך להיות חכם להבין ולזכור גם בשעת היישוב הדעת, שתיכף 
גם  מעמד  להחזיק  איך  עצות  ולהכין  הרגילים,  לחיים  חוזרים 
ממלך  ב’  )מעשה  מעשיות  בסיפורי  וכמסופר  הקטנות.  בשעת 
וקיסר(, שכאשר ראתה הבת קיסר שאינה יכולה להתחמק מהיצר 
הרע, והבינה שהיא צריכה לרדת לספינתו, התחכמה עליו ואמרה 
שהיא מוכנה ללכת לספינתו, אבל בתנאי שלא יגע בה עד אשר 
ישא אותה כדת, והבטיח לה שלא יגע בה עד שישא אותה כדת, 

ורק באופן הזה הצליחה בהמשך להמלט ממנו.

כי כשאדם מבין את המלחמה הזו, הוא יודע שלא תמיד אפשר 
להתחמק מהיצר הרע, והדרך היחידה להלחם עמו הוא רק בצורה 
ואז היצר  שיתכונן לרדת מרצון לספינה שלו, ספינת הבלבולים, 
הרע מוכרח לתת לו רשות להתנות עמו תנאים, שלא יגע בו רק על 

פי דת משה וישראל, ויוכל להכין את עצמו כראוי. 

ולכן כאשר זוכה ליישוב הדעת, אל יברח מהר משם, אלא יעמוד 
ויתנה כעין תנאי שהוא מוכן לרדת לעולם הזה  עוד כמה דקות, 
ויאמר  מהשי”ת  ויבקש  וישראל,  משה  כדת  בו  שיגע  בתנאי  רק 
לו: “רבש”ע, אני יודע שכעת אני חוזר לחברי ולבלבולים שלהם, 
לאכילה, לשינה ולבטלה וכו’, שהרי זה תפקידי בעולם להתמודד 
עם נסיונות אלו, לכן תזכה אותי להמשיך היישוב הדעת גם שם, 
וגם בעת שבאים לבלבל אותי, תן לי לזכור אותך, לפחות קצת, 
אפילו קצת רושם מהיישוב הדעת שהיה לי, בבקשה רחם עלי תן 
לי עצה לעמוד מול כוח השכחה וכו’”, וכך יתעקש ויתחנן לפני ה’ 

שיזכה להמשיך עצה חדשה להחזיק מעמד בשגרה.

באותו  והרוגע  האור  להמשיך  יצליח  שלא  לוודאי  קרוב  ואמנם 



קיי
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דרגא שקיבל בהתבודדות, אבל בוודאי שיזכה להמשיך על עצמו 
חלק קטן מזה, וכל קצת, יקר מאוד למעלה. ]ובאופן הזה יזכה גם 

בהמשך לברוח בהזדמנות הראשונה[.

ג[ והוא כענין ההבדלה, שצריך להבדיל במוצאי שבת בין קודש 
קדושת  ולהמשיך  להבדיל  הראוי שלא  מן  היה  לחול. שלכאורה 
השבת לימות החול. אלא שזהו עצת היצר, כי אי אפשר להתכחש 
לכך שנעשה יום חול, ורק אם יכיר במציאות, ויהיה מוכן להבדיל 
מתהפך  וכעת  שבת,  היה  עכשו  שעד  ברור  באופן  ולהגדיר 
המציאות לימות חול, אז יהיה כח בידו להמשיך איזה ניצוץ של 
אור מהשבת לתוך חיי השגרה. כך גם אדם צריך לעשות הבדלה 
ברורה, להבין שעד עכשו היה התבודדות ורגעים של יישוב הדעת, 
וכעת הוא חוזר למציאות, ורק בצורה הזו, יהיה כח בידו להמשיך 
)עיין  הבלבולים,  לתוך  הדעת  יישוב  של  קטנים  ורגעים  עצות 

ליקו”ה ריבית ה’(.

התבודדות בכל מצב
שאלה:

לי  נראה  הוא  עדיין  בנושא ההתבודדות,  את סדרת המאמרים  קראתי 
כמושג ועבודה קשה שדורש המון רצינות וריכוז ולא מתאימה לכולם בכל 

מצב, בפרט לא לאנשים פשוטים שקשה להם להתפלל?

תשובה:

בעולם  עצה  שמתגלה  רואה  כשהוא  כי  עמלק.  של  דרכו  זוהי 
כל  שמאירה  עצה  הכלל,  מן  יוצא  בלי  כולם  את  להציל  שיכולה 
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מצב, ויכולה להרים את האדם הרחוק ביותר להיות דבוק בה’. הוא 
כאילו  ומראה  לעצה אלא שהוא מסייג  כהסכמה  בראשו  מנענע 
היא עבודה קשה וכאילו צריך להתאמץ מאוד בשביל לקיים זאת. 

כלומר  כלפי מעלה,  וזורקן  חז”ל: עמלק חותך מילה  כך אומרים 
כשרואה שאין לו דרך להלחם עם דבר חשוב, הוא משליכו כלפי 
מראה  הוא  כך  לצדיקים,  שייכת  רק  היא  כאילו  ומראה  מעלה 

שהתבודדות שייכת רק לעובדי ה’.

כי אין לך דבר ביהדות שכל כך נגיש לכל אחד בכל מצב שהוא, 
כמו השיחה עם ה’. מה יותר פשוט מזה, לא צריך להיות גאון, לא 
וגם  ידיעות מקדימות, לא צריך שום כישורים,  צריך לדעת שום 

לב לא צריך.

זוהי יהדות פשוטה שכל יהודי יש לו בלב, אם יש בעיה מדברים 
עם ה’. קבלנו זאת בירושה מאברהם יצחק ויעקב. אפילו אנשים 
שיאמרו  בלי  מעצמם  זאת  עושים  ומצוות  תורה  שומרים  שלא 
להם, כאשר הם נתקלים בבעיה מאוד קשה שאין מי שיכול לעזור 
להם, מתיישבים במונית תופסים כמה רגעים שקטים ומשוחחים 
מכל  אדם  בני  כמה  וראה  המערבי  לכותל  צא  עולם.  בורא  עם 

הרמות ומכל הסוגים עומדים ושופכים את ליבם לה’.

אלא שבדרך כלל משתשמים בעצה זו כשבאמת אין ברירה, וצריך 
קשים  מאוד  לרגעים  לחכות  חייבים  למה  אבל  ענקית.  ישועה 
מספיק  לנו  יש  ויום  יום  בכל  הרי  לה’,  לרוץ  ואז  ברירה  כשאין 
דאגות וטרדות, והרבה דברים המכבידים על הלב ואשר לוקחים 
ורק בלית ברירה  מאיתנו את מנוחת הנפש, התרגלנו לחיות כך, 

כאשר הגיעו מים עד נפש רצים לה’.
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רביז”ל אמר: מה שהעולם עושים בסוף תעשו בהתחלה. כי בסוף 
ולא  לבד,  להסתדר  והנסיונות  ההשתדלויות  את  שמנסים  אחרי 
לכותל  לרוץ  נזכרים  אז  ודוחק,  קשה  באמת  והמצב  מצליחים, 
בלי הרבה תקווה  כבר חצי מיואש  ואז הלב  לה’,  המערבי לספר 
שהמצב יכול להשתנות. למה לחכות לסוף, הרבה יותר קל לרוץ 

בהתחלה לספר לה’.

למה להתרגל לחיות בלי יישוב הדעת, אנו לא שמים לב איך כל 
היום עובר לנו במחשבות רק איך לשרוד את היום ולעבור בהצלחה 

את הבעיות היומיומיות? 

ומה עם הבעיות שלנו ברוחניות, שהתרגלנו כבר שכך אנו צריכים 
להתחיל  אחרים,  חיים  לחיות  סיכוי  יש  באמת  אולי  להיראות, 
לחיות חיים קדושים יותר, טהורים יותר, עם קצת יותר תורה, יותר 

מחשבות קדושות, יותר אמונה ובטחון וכו’.

אפשר להגאל, אפשר לחיות חיי גאולה, רק צריך לפתוח את הפה, 
ולדבר עם ה’.

שלמה  שעה  בחדר  להסגר  וכבד  קשה  נראה  זה  לפעמים  נכון, 
ולספר לה’. אבל עם קצת מאמץ קטן, לתפוס כמה רגעים בפינה 

שקיטה ופשוט לספר לה’ את מה שיש בלב.

לא צריך להיות בעל תפילה, ולהמציא תחינות ובקשות, רק לספר 
את הקושי בדיוק כמו שמרגישים בלב, לספר את המקרה, לומר 

מה כואב, מה פוגע, מה מפריע, וזהו.

השי”ת נמצא בכל מקום, קרוב אלינו בכל מצב, ורוצה מאוד מאוד 
לשמוע אותנו מדברים אליו באמת, בפשיטות, בשפה שלנו, מה 
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הלב,  התעוררות  בלי  אפילו  פשוטים,  דיבורים  ללבינו,  שקרוב 
להסביר לו אפילו בצורה קרה את המציאות של החיים שלנו, איך 

עובר עלינו היום, ואיך כל דבר מבלבל אותנו וכו’. 

לפעמים זוכים שנפתח הלב יותר, ויודעים גם איך לבקש ולהתחנן, 
טובה  עצה  לנו  שיתן  או  שיעזור,  רחמיו  את  ולעורר  בו  להפציר 
איך לשנות את הגישה לבעיה. אך גם אם לא זכינו לבקש, העיקר 
ויצר אותנו בכל מה שאנו  ושיתפנו את מי שברא  שוחחנו איתו 

מרגישים בלב. 

מי שמרגיל את עצמו בזה, לחטוף פה ושם עשר דקות או רבע 
שעה במשך היום שמדבר לה’, יתחיל להרגיש אחרי תקופה כאילו 

הוא חי בעולם אחר לגמרי, מעין עולם הבא.

אך כתנאי ראשון, לשנות את ההסתכלות על המושג הזה, כדבר 
קליל ופשוט, ולא להפוך זאת למושא כבד. 

התגברות הנסיונות דוקא כשמתחילים להתפלל
שאלה:

הרבה פעמים אני מתחיל לעבוד על איזה דבר שבקדושה, מתפלל ומבקש 
מהשי”ת שיעזור לי במלחמה הזו, ודווקא בתקופה זו, אני שם לב שהנסיונות 

מתגברים.

תשובה:

בגלל  ורק  מתגברים,  שהנסיונות  בטוח  לא  ראשון,  דבר  א[ 
לכל  לב  לשים  עירני  יותר  נעשית  זה,  על  להתפלל  שהתחלת 

נפילה, ולכן נדמה לך כאילו הנסיונות מתגברים.



קטט
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ב[ אבל האמת היא, שאכן הוא דבר ידוע שכאשר אדם מתעורר 
להתקדש באיזה דבר, דווקא אז מתגבר היצר הרע להפילו שלא 
יצליח. אבל זאת צריך לזכור, שהתגברות הנסיון הוא רק לטובת 
האדם, בכדי לחזקו ולחשלו יותר, לרצות ולכסוף לאותו הקדושה.

כי השי”ת רוצה מאוד שכל דבר שאנו זוכים להוציא לפועל, יהיה 
כמצוות  סתם  לא  ורצונות,  השתוקקות  של  התעוררות  מתוך 
אנשים מלומדה. ומשום כך בהכרח להגביר הקושי, אלא שהטיפש 
שאינו מבין דבר מתוך דבר, נופל ונשבר. אך החכם, מבין בדעתו, 
שהוא רק בכדי לדחוק אותו להתפלל על זה, ולחזק יותר ויותר את 

הרצון שלו לאותו הדבר.

ג[ כי באמת בוודאי שאנו רוצים להיות צדיקים קדושים וטהורים, 
אלא שהרצונות לא ברורים דיים, כי מצד אחד אנו כן רוצים את 
הקדושה, אך מאידך יש רצונות אחרים המחלישים ומקהים את 
ברורים  לא  שהרצונות  נמצא  וכך  שלנו.  האמיתי  הפנימי  הרצון 

וחדים.

עם  שיחה  ידי  על  בעיקר  הוא  הרצון,  את  ולחדד  לחזק  והעצה 
“אבא,  בפרטיות:  הרצונות  את  מלא  בפה  ולפרש  לומר  השי”ת, 
אני רוצה להתחיל לעזוב ענין פלוני, רוצה להתחיל ללמוד מסכת 
עושה  לא  אולי  רואה שאני  יום, אפילו שאתה  כל  וכך  כך  וזו,  זו 
כלום בשביל ליישם זאת, אבל באמת זה אני רוצה”, וכך בדרך זה 
להרחיב לתאר ולפרט ככל שאפשר את הרצונות בדיבור לפני ה’. 
ואם אינו יכול להרחיב בדיבור, אז לפחות לחזור על הדיבור הזה 
כמה וכמה פעמים, ולשים דגש בעיקר על “אני רוצה”, ולהשתדל 
רצון  איזה התעוררות של  בלב  לעורר  זאת,  בכל פעם שאומרים 



קטז
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קטן בלב, להזדהות מעומק הלב ברצון שמוציא מהפה.

וזהו הסיבה שבכל פעם שאנו מתחילים לרצות דבר טוב, דווקא 
אז מתגבר היצר הרע בדבר הזה, הכל בכדי לעורר אותנו לחפש 
ולחדד את הרצון שיהיה רצון ברור וחזק. כי על ידי שנרגיש את 
הקושי, נרוץ מהר להשי”ת, נחטוף כל כמה דקות פנויות ונאמר לו 

את הרצונות בפה מלא.

לחזק את הרצונות
שאלה:

לא תמיד קל לומר לה’, “אני רוצה”, כי לפעמים נדמה שאני לא כל כך רוצה.

תשובה:

זה בדיוק ענין ההתבודדות. כי בעומק הלב אתה בוודאי כן רוצה. 
בליבך  נחקק  ונשמע”,  “נעשה  והכרזת  סיני,  בהר  שנשבעת  מאז 
רצון אמיתי פנימי לכל דבר ודבר שכתוב בתורה, ובכל מה שחדשו 

הצדיקים בכל הדורות.

שהם  דברים  גם  רוצה  הבהמית  הנפש  ליבך,  שבחיצוניות  אלא 
היפך רצון ה’, וכך טושטשו הרצונות החבויים בעומק ליבך.

וכל עבודת ההתבודדות הוא להוציא החוצה את הרצונות שבוודאי 
כן נמצאים בליבך. לכן צריך ההתבודדות, ואין די לבקש בתפילת 
‘שמע קולינו’, כי צריך לשבת במקום שקט, שם תוכל להתיישב 
בדעתך, ואז לפתוח את הפה, ולהתחיל לומר לה’ רצונות קדושים, 
פעם אחר פעם, בעקשנות גדולה. וגם אם אתה רואה שאין הלב 
“אבא,  מהשי”ת:  בעצמו  זה  על  ותבקש  תתעקש.  לכך,  מתעורר 



קיז
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תן לי להבין מה צריך לרצות, תן לי להבין שדבר פלוני הוא שטות 
וכך תראה במשך הזמן שהרצונות מתחזקים ומתחדדים.  גדול”, 
רק שתזכור להיות עקשן גדול בזה, לא להתייאש כאשר יידמה לך 

כאילו אינך רוצה, תחזק את עצמך שבאמת אתה כן רוצה.

וזהו הסוד של לעשות מהתורות תפילות, לזכור מה כתוב בתורה 
כך  לה’,  בדיבור  עצמך  את  ותחזק  מדבר,  אתה  עליו  ענין  באותו 
וכךכתוב בתורה, ואת זה אני רוצה, יהיה מה שיהיה, גם אם הוא 

רחוק מהמציאות הטבעית שתזכה לזה.

זהו תכלית ההתבודדות, לחדד הרצונות והכיסופים.

למה צריך להתפלל בפה
שאלה:

אם השי”ת יודע שטובתינו הוא החסרון, למה אם כן אנו מבקשים ומתפללים?

תשובה:

הסיבה שהחסרון הוא לטובתנו הוא רק מחמת שאין לנו כלי לקבל 
את שפע החסד, מסיבת העוונות שבידנו או מסיבות אחרות שאין 
אנו מבינים. אך כאשר אנו פונים להשם ומבקשים ומתחננים ממנו 
שרק  ומגלים  השם  את  ממליכים  זו  שבפעולה  הרי  לנו,  שיעזור 
לקבל  כלים  אנו  נעשים  וכך  להושיענו,  שבידו  הבירה  בעל  הוא 
שיהיה  הצער  את  לסבול  שנצטרך  בלי  יתברך,  ממנו  השפע  את 
בליקו”ה  )עיין  והתפילה.  האמונה  היא  הכלי  עיקר  כי  לטובתנו. 

מילה ה’(
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שאלה:

כאשר אני יושב לפני ה’ ולא מצליח לדבר זה מאוד מחליש את הדעת?

תשובה:

בזה  כי  מאוד,  גדול  חסד  זהו  השם,  עם  לדבר  דיבורים  כשאין 
נותנים לאדם הזדמנות לתקן את כל העבר, ואם יתעקש בכל זאת 
יוכל לזכות  ולנסות לדבר אליו כמה שיכול, אזי  ה’  להופיע לפני 

לאור חדש ממש בהתקרבות להשם.

העוונות  מחמת  הוא  להשם  לדבר  יכול  אינו  שאדם  הסיבה  כי 
את  לבלוע  אחרא  הסטרא  ביד  כח  נותנים  העוונות  כי  שבידו. 
המח והדעת שלא יוכל להדבק בהשם, ובכל פעם שהאדם מגיע 
לקום  מנסה  אחרא  הסטרא  השם,  לפני  ליבו  ולהשיח  להתפלל 
עליו ולבלוע אותו, ואם בכל זאת האדם מתעקש שלא לברוח אלא 
לזכור  לצדיקים,  התקשרות  מתוך  גדולה  באמונה  חזק  להחזיק 
שבוודאי ה’ שומע כל דיבור שלו, ורואה כל רצון שיש בלב, אזי 
הוא עומד בגרונו של הסט”א ואינו מניח אותו לבלוע ובזה גורם 

לסט”א שיקיא את כל מה שבלע ממנו בעבר. 

ואם יהיה עקשן בזה יזכה אחר כך שיפתח אצלו אור הדעת לברר 
ושיחה  לעסוק הרבה בתפילה  ויוכל  את האמונה שלו בשלמות, 

בינו לבין קונו. )ליקו”ת סימן ח’ והרבה בליקו”ה(



קיט
עיצה טובה

התבודדות מרפה את לחצי הנפש.א. 

יש להגדיר מטרת עבודת ההתבודדות. בכלליות הוא להיות ב. 
מקושר לה’. 

מניעה בהתבודדות הוא הרצון להרגיש הרגשות, או להעתיק ג. 
התבודדויות של אחרים או של עצמו.

אין ד.  בפירוט עבודת התבודדות.  אפילו שיש רשימה ארוכה 
במהות  ולא  הדיבורים  בסדר  לא  להתבודדות,  קבוע  סדר 

הרעיון.

אם המטרה ברורה כחיזוק הקשר, ממילא מתפתח השיחה ה. 
לפני הענין כדבר איש אל רעהו.

לדבר האמת שיש בראש עכשו., וכך מקשר את עצמו לה’.ו. 

באמת ז.  להתבודד  שמתחיל  עד  הרצונות  מתברר  לאט  לאט 

עיצה טובה
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על התכלית

לא לדחות ההתבודדות.ח. 

לצאת ט.  שלא  להזהר  שפועלת,  התבודדות  בכל  להאמין 
בהרגשה לא טובה.

לקבל י.  יכול  ממילא  הקשר,  את  שיוצר  כלי  עושה  התפילה 
השפע. 

ולכן צורת ההכרה והקשר הוא באופן שמבקש ומדבר שוב יא. 
ושוב, לא רק כמו שבא למקום רשמי לבקש פעם אחת, אלא 

כמו חבר שתמיד שופך ליבו לפניו. 

אמונה יב.  להתעקש,  לא  בתפילה,  והכנעה  אמונה  הרבה  צריך 
במידת הרחמים 

להודות על הדברים קטנים, לא להתבייש כי צריך להכיר את יג. 
ה’ מהמקום הזה. 

לפתוח שיחה. יד. 

וכך טו.  בה’.,  ואמונה  בעצמו  אמונה  סיבות  משני  באה  שיחה 
מתפתח שיחה כשעובדים על ב’ אלו.

להתחיל בקשות קצרות, עד שנתפס לנקודה השייכת לליבו.טז. 

לפרט כל דבר מה הוא רוצה.יז. 

מתוך הפירוט יוכל להתחיל להפציר ]תלוי במידת האמונה[יח. 

לחשוב מה אפשר לענות ולהשיב על בקשתו, וכך יתפתחו יט. 
טענות להסביר עצמו. 

לנצח המחשבות של חלישות הדעת .כ. 
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לחזק עצמו שהולך לנצח המלחמה.כא. 

במקרה שלא יודעים איך לבקש יש לשוחח ולספר.כב. 

כדאי לשלב גם הודאה לא רק תלונות.כג. 

דיבור כזה מחזק לעבור בשלום את העניין.כד. 

הישועה, כה.  תהיה  מה  לדעת  בלי  סוף,  ים  קריעת  כמו  צעקה 
לצעוק מעומק הלב – 

צעקה של התחזקות ותקווה.כו. 

צעקה עושה כלי בביטול לה’ .כז. 

לפעמים הישועה הוא לקבל הכח להתמודד.כח. 

לא לחשוב האם שייך שיהיה ישועה, אלא לצעוק כמו ילד כט. 
שלא חושב רק מתחנן 

 הגם שיש בחירה, עיקר הבחירה הוא בתפילה עצמה.ל. 

קטנות לא.  ישועות  לבקש  יש  מידות,  על  כשמבקשים  גם 
ומוגדרות, לצמצם הבקשה 

הכח לקיים למעשה מה שלומדים הוא על ידי הבקשהלב. 

מעלה לג.  והוא  שלומדים  מה  לפרט  אלא  בכלליות  לבקש  לא 
שעשועים גדולים

לצמצם מה שלמדו למה שעובר עליו. ולפתוח שיחה במה לד. 
שעובר עליו.

התפילה על התורה מחדד את הרצוןלה. 

נחשב כאילו קיים, כמו קרבנות.לו. 

לתורה לז.  לקשר  יש  אז  לליבו,  השייך  הנקודה  שסיפר  אחר 
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ולמצוא שם  עצה לאור זה.

מקשרים לח.  ואז  התורה  עם  פותחים  להיפך  העצה  פעמים 
לנקודה של ליבו. 

להתפלל על תורות הוא גם דיבורים פשוטים של צדיקים.לט. 

תפילות על תורות תלו באמונת חכמים שאדם מאמין שעצה מ. 
זו שייכת לו. 

עבודת מא.  וזהו  הדרגות  כל  על  מדבר  צדיק  של  תורה  כל 
ההתבודדות לצמצם התורה אליו.

אסור מב.  כי  זה.  לקונטרס  גם  להתבודדות  כללים  לקבוע  אין 
לדחוק עצמו בכח לכוון מה שכתוב בספר אלא צריך להיות 

בחירות הדעת 

נופל שוב מהיישוב הדעת אל מג.  אפילו אם אחר ההתבודדות 
יזלזל בכמה דק’ של יישוב הדעת.

בשעת היישוב הדעת יש להכין עצמו למציאות החיים שהוא מד. 
בלי יישוב הדעת למצוא שם עצות. בחינת הבדלה. 

עמלק מראה כאילו התבודדות הוא עבודה גדולה וכבידה, כי מה. 
זהו פשטות היהדות

הנסינות מתגברים בשעת שמתפלל, כי רק אז שם לב לכך, מו. 
שהולך  רואה  הרע  הציר  כי  מתגבר  שבאמת  להיות  ויכול 

למות, וזה בעצמו יתן התחזקות. 

גם מתגבר בכדי שנתעורר יותר להתפלל ולחדד הרצון. מז. 

גם מח.  רוצה  אני  ולומר  הרצונות  החוץ  להוציא  התבודדות 
כשנדמה שאינו רוצה, כי בפנימיות הוא כן רוצה.
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על ידי הודאה נפתח האמונה. וגם ממילא יהיו לו דיבורי חן.מט. 

לזכור הזוהר כמה ה’ אוהב ההודאה. נ. 

ההודאה בדיבור מביא הכנעה.נא. 

להיות קבוע גם אם אין דיבורים.נב. 

שתיקה מועלת כי הוא מביא הכנעה ובונה הכלי.נג. 

ועצם התפילה צריך להיות מתוך הכנעה, ולכן בהכרח לבוא נד. 
לכך שה’ יפתח שפתיו, ולכן נסתתמים הדיבורים.
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מאמרים
לבני הנעורים
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התבודדות א’
עיקר העצה של רבינו הק’ שעל ידו אפשר לעבור את העולם הזה 
הוא העצה הנפלאה של ‘לדבר אל השם יתברך כמו אל חבר טוב 

אמיתי’.

ובשביל זה מן הראוי להקדים את מעשה ההתקרבות של מורינו 
רבי נתן ז”ל. ר’ נתן היה גאון גדול ועובד ה’ מופלג ביותר בצעירותו 
עוד לפני התקרבותו. אך ליבו לא היה רגוע, ר’ נתן ז”ל היה מחפש 
גדול, והוא חיפש איך גם הוא יוכל לעבוד את ה’ באמת ולעלות 
החסידות,  דרך  את  להכיר  זכה  זמן  לאחר  והנה  לדרגא,  מדרגא 
והסתופף בצילם של גדולי תלמידי המגיד ממעזריטש זצ”ל, ושם 
גילה דרך חדשה ומופלאה בעבודת ה’, מה שלא הכיר עד היום, 
ואמר שהדבר דומה כמו שני תבשילים שניהם אותו הדבר, אבל 

אחד קר ואחד חם, שמובן מאליו שיש הבדל גדול בין שניהם.

ור’ לוי יצחק  והיה מסתובב אצל הצדיק המופלא ר’ זושא זצ”ל, 
אבל  עליון,  קדושי  מופלגים  צדיקים  ועוד  זצ”ל  מבארדיטשוב 
עדיין לא מצא מרגוע לנפשו, כי ר’ נתן חיפש למעשה עצה לנפשו, 
איך גם הוא יוכל להיות צדיק כזה, כי לא די להתקרב לצדיק, אלא 
העיקר לחפש עצה למעשה איך כל אחד יוכל להגיע למדרגה זו. 
עד שלאחר כמה מעשיות שהיו זכה להתקרב למאור עינינו רבינו 
הקדוש, ואפילו ששם גילה חדשות ממש, בכל זאת לא מצא עדיין 
שובע לנפשו, כי חיפש עדיין מהו העצה שעל ידו יוכל לכבוש את 

כל המלחמות.

לבבו,  כל  את  לו  ומספר  מחדש  הק’  לרבינו  נוסע  היה  פעם  וכל 
רבינו הק’ טייל עמו מחוץ לבית מדרש ושם את  עד שיום אחד 
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והלאה,  “ומהיום  לו:  ואמר  נתן,  רבי  של  כתיפו  על  הקדושה  ידו 
תשיח את לבבך להשם יתברך, כמו לחבר טוב אמיתי”. ומאותו 
הרגע הבין רבי נתן שהוא גילה את העצה של החיים, כי הנה יש 
לפניו עצה שיוכל תמיד לפתור על ידה את כל הבעיות ולהתעלות 
למצוא  איך  תחבולות  מוצא  והיה  עשה  אכן  וכך  לדרגא.  מדרגא 
לעבודתו  שיקרבו  ה’  לפני  להתחנן  יוכל  שם  אשר  שקט  מקום 

יתברך.

***

הנקראת  הזו  הנפלאה  העצה  בענין  להרחיב  הרבה  יש  והנה 
שהוא  יסודי,  דבר  על  זה  במאמר  נתמקד  אנו  אך  ‘התבודדות’, 
הבסיס לקיום העצה המיוחדת של להשיח את הלב להשם יתברך. 
כי מילה  ‘התבודדות’,  אנו משתמשים עכשו במילה  אין  ובכוונה 
ולגרום לבחורים לחשוב שזה עבודה  יכולה להפחיד לפעמים  זו 
של עובדי ה’ גדולים, ולא לאנשים פשוטים כמוהם. ולכן נשתמש 
טוב  לחבר  כמו  להשי”ת  הלב  את  ‘להשיח  הזו  הפשוטה  במילה 

אמיתי’.

לא  שכמעט  מושג  זה  אמיתי’?  טוב  ‘חבר  זה  מה  יודעים  אתם 
מכירים, חבר טוב הוא מי שאתה יכול לבוא אליו ולספר לו הכל 
ומחזק אותו  לו  ואתה מקשיב  והוא מחזק אותך,  בלי להתבייש, 
הקשר  מתבטא  ומתי  טוב?  חבר  של  קשר  פותחים  איך  בחזרה. 
הזה בפועל? ובכן, חבר טוב הוא אחד שיכולים לצאת איתו ביישוב 
עמוקים  דברים  איתו  לדבר  ואפשר  רגוע,  במקום  לטייל  הדעת 
שיש בלב. אך מצד שני, חבר טוב כזה לא יוצרים ברגע אחד, אלא 
כי  קצרות.  שיחות  מלא  יחד  שדברו  אחרי  מאליו,  נוצר  זה  דבר 
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טובה קטנה  ביקש  כך אחד  לזה, אחר  זה  בהתחלה אמרו שלום 
במשך  לאט  שלאט  עד  קטן,  דיבור  איזה  היה  כך  ואחר  מחבירו, 

הזמן נפתחים ונעשה שיחת נפש ביישוב הדעת.

קשר  ליצור  פירושו  התבודדות  כי  זאת,  להדגיש  מאוד  וחשוב 
עם השם, וקשר עם השי”ת פירושו, לעשות תרגילים לדבר עם 

השי”ת בשיחות קצרצרות, של בקשות קטנות... 

זה לא מסובך בכלל, כל יהודי וכל נער, יכול לעשות זאת, כי כל 
וצרכים  גדולים  צרכים  היום,  במשך  צרכים  מיני  כל  לו  יש  אחד 

קטנים. וצריך פשוט להתרגל לומר אותם להשי”ת.

יש  הדבר,  אותו  ואחרי  שנצליח,  מהשי”ת  לבקש  דבר,  כל  לפני 
להודות להשי”ת על הקצת שהצלחנו, וכך כמה פעמים ביום, עד 
שנעשה קרוב אל ה’. אלי כדאי לעשות תרגילים קטנים, למי שלא 
ללא  יום  עליו  יעבור  שלא  עצמו  על  שיקבל  עדיין,  לכך  התרגל 
בהתבודדות,  לא  אישיות,  בקשות  שלש  מהשי”ת  מבקש  שהוא 
אלא סתם כך תוך כדי המעשים שלו. ומי שכבר כן קצת התרגל 
עם  מדבר  פשוט  הוא  עושה,  הוא  מה  לב  לשים  שיתחדש  לכך, 
בורא העולם, וכך לאט לאט להתרגל לשים לב למה שהוא עושה, 
הרגשה  לו  יכנס  הזמן  שבמשך  עד  השי”ת,  עם  מדבר  שהוא 
פנימית בלב שהוא ממש קשור לה’, וכך יהיה לו קל יותר לדבר עם 
השי”ת שיחות ארוכות יותר בהתבודדות, שעליהם נדבר בהמשך 

השיחות.

אבל מי שלא עושה זאת, שמתרגל לדבר עם ה’ שיחות קצרצרות, 
אז אפילו אם הוא יבוא להתבודד בשדה, לא יהיה לו כל כך מה 
זאת  שיעשה  או  השי”ת,  עם  אישי  קשר  עדיין  לו  אין  כי  לדבר, 
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צריך  לכן  אמיתי.  טוב  לחבר  כמו  חיבור  מתוך  לא  כפייה,  מתוך 
להתרגל מאוד להשיח ליבו לפני ה’, בכמה הזדמנויות במשך היום, 
עד שזה יהיה הרגל של בחור, שכל דבר שהוא צריך, דבר ראשון 

הוא פונה לה’, כך מתחילים להיות יהודים מאמינים. 

ואפילו שבוודאי צריך חוץ מזה לקבוע קביעות כל יום, לפי היכולת 
התבודדות  עושה  הוא  שם  אשר  מקום  למצוא  בכוחותיו,  שיש 
)ועוד נדבר על כך(, בכל זאת יחד עם זאת יש לעשות תרגילים 
יום, שאז הוא מבקש כל מיני דברים קטנטנים  הרבה במשך כל 
מהשי”ת. אין זה דבר קשה, אבל דווקא בגיל כזה של ימי הנעורים 
הוא הזמן להתרגל הרגלים חדשים, ולא לומר, ‘אני לא רגיל לזה 
כל כך’ – ‘לעולם לא דברתי עם השי”ת’, כי בדיוק בשביל זה אנו 
באים לשמוע, להראות לכל אחד שהוא יכול להיות קרוב לה’ בכל 

מצב.

הרבה שואלים, מהי הצלחה בחינוך, מה נקרא הצלחה בעבודת ה’? 
והתשובה היא, הצלחה נקרא מי שקנה את ההרגל הזה, שתמיד 
זמן  וזה לא לוקח הרבה  לזה,  כי מי שמתרגל  ה’,  הוא מדבר עם 
יעבור עליו מה שיעבור, הוא תמיד  להתרגל לזה, אזי אפילו עם 
יחזור לה’, כי באופן טבעי הוא תמיד ידבר עם ה’ אפילו בזמנים 
של ירידות, וכך עם הזמן הוא יזכה גם להתחזק בשאר הדברים. כי 
האמונה והתפילה הפשוטה לה’, בשיחות קצרות יומיומיות, היא 

הבסיס הפשוט לכל היהדות.

ונסיים במעשה, על יהודי אחד מאנ”ש שטיפס על בנין בן ארבע 
קומות לתקן איזה דוד שמש, ובטעות מעד ונפל, תוך כדי הנפילה 
שלוקחת כחמשה עשה שניות, היהודי הזה, זעק: ‘אבא’ – ‘אבא’ 
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– ‘אבא’ !!!! ואז נחבט על הרצפה, וקם והלך לדרכו כמו שלא קרא 
לו כלום. מי ששומע את הסיפור מתפעל מעוצמת הנס שנעשה 
באותו רגע. אבל מי שמתבונן קצת מבין שהנס כאן הוא משהו 
אחר לגמרי, כי איך ייתכן שיהיה לאדם שנופל יישוב הדעת לצעוק 
להיות שזה הרגל שהתרגל במשך שנים,  ‘אבא – אבא’, מוכרח 
לה’. לא בהתבודדות,  פונה דבר ראשון  הוא  לו  בעיה שיש  שכל 
אלא תיכף ומיד הוא פותח את הפה, כי ה’ עומד לידו. וזה המבחן 
מאז  לה’  לפנות  לו  לוקח  זמן  כמה  מאמין,  יהודי  של  הפשוט 

שקורה לו איזה צער וכאב.

חזק ואמץ 

בתקווה שכולנו נלך בדרכו של אברהם אבינו שהיה ראש וראשון 
למאמינים.

התבודדות שיעור ב’ 
ה’  עם  לדבר  להתרגל  שצריך  הנושא  על  דברנו  קודם  במאמר 
סתם כך במשך היום, לפתוח איתו קשר אישי, ללא קשר למצב 
ההתבודדות הקבועה במקום שקט, כי אחד הקשיים בהתבודדות 
הוא מחמת שהאדם לא מרגיש עדיין שהוא יכול לדבר אל השם 
יתברך כמו שהוא מדבר לחבר טוב, ולכן בהכרח להתחיל משיחות 

קצרצרות במשך היום.

בהמשך  שנתחיל  לפני  נוספת,  חשובה  נקודה  על  נדבר  כעת 
השיעורים לדבר על ההתבודדות בעצמה. הנקודה שנדבר היום, 
היא לא משהו כל כך מעשי, אלא דבר רעיוני שצריך להבין אותו 
להכנס  נוכל  באמת  כך  יותר,  עליו  וכמה שנחשוב  עליו.  ולחשוב 
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בהמשך לענין ההתבודדות בעזרת השם יתברך.

הנושא הוא: ‘אמונה בעצמו – עזות דקדושה’.

בהשם  האמונה  נושא  הוא  ההתבודדות  לכל  ההקדמה  הנה,  כי 
כי הכל מתחיל כמה אדם באמת מאמין בהשי”ת שהוא  יתברך, 
לעזור  שיכול  היחיד  והוא  הכל  עושה  והוא  מקום,  בכל  נמצא 
אין  ולכן  הבעיות,  כל  לנו  קרו  היחיד שבגללו  גם  והוא  ולהושיע, 

למי לפנות רק אליו.

אבל לא מספיק להאמין בהשם יתברך שהוא קיים, כי חלק עיקרי 
גם  כי  בעצמו.  להאמין  צריך  שהאדם  בעיקר  גם  הוא  באמונה 
יתברך, אבל הם אינם מאמינים שהשם  הגויים מאמינים בהשם 
לגויים  קשה  ואחד,  אחד  כל  על  ומשגיח  עליהם  מסתכל  יתברך 
מאיזה  אותו  מעניין  והנורא  הגיבור  הגדול  שהשם  זה  את  לקבל 
איש פשוט ועלוב, וכיון שהם אינם מאמינים בזה, על כן גם אינם 

יכולים להתפלל אליו על כל בעיה.

ברא  הוא  שהשם  להאמין  רק  לא  הוא  האמונה  יסוד  כך  ומשום 
ורוצה שנהיה  אותנו  צריך  בעיקר להאמין שה’  את העולם, אלא 
באמונה  מאוד  להתחזק  האדם  צריך  זה  ובשביל  אליו,  קשורים 

בעצמו, לדעת כמה הוא יקר. 

והדבר דומה לאדם שמאוד מעריך אדם אחר, והוא רוצה להיות 
חבר שלו, אבל כיון שהוא אינו מאמין בעצמו שהוא שווה משהו, 
להיות  ירצה  אחד  שאותו  סיכוי  שיש  מאמין  לא  בכלל  הוא  לכן 
ואינו מתחיל לנסות להתחבר אליו. בצורה כזו באמת  חבר שלו, 
אין סיכוי לעולם להיות חבר שלו, כי אם אדם לא מאמין בעצמו 
שאוהבים אותו, אז באמת לא יוכל להיות חבר של מישהו. נמצא 
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ולהאמין  לאהוב  מספיק  לא  מישהו,  של  חבר  להיות  שבשביל 
באותו אחד, אלא צריך גם שהאדם יאמין בעצמו. 

כמו כן, כשאנחנו רוצים להתחיל ליצור קשר עם ה’, אנו מוכרחים 
שה’  בעצמנו  להאמין  עצמנו,  את  לחזק  מאוד  מאוד  בתחילה, 
מאוד מאוד רוצה לשמוע כל מילה שלנו. לא משנה מה התדמית 
וגם לא משנה איך ההתנהגות שלנו,  שלנו בין החברים בישיבה, 
אנחנו  וכמה  בתורה  אנחנו מתמידים  כמה  ה’,  עובדי  אנחנו  כמה 
ומחכה  אותנו,  אוהב  הוא  ברוך  הקדוש  מקרה  בכל  כי  קדושים. 

ומצפה לשמוע כל מילה שלנו ממש. 

קצת  ה’,  עם  ולדבר  להתפלל  שניגשים  לפני  היסודות  יסוד  וזה 
בטחון עצמי. וזה דבר שצריך לחשוב מזה הרבה. וכל בחור חייב 
מאוד לחזק את עצמו בזה, ולא לחכות שאחרים יחזקו אותו, כי 
את  לחזק  חייב  בחור  האדם.  את  שוברים  רק  כלל  בדרך  אחרים 
עצמו ולומר לעצמו שה’ מאוד אוהב אותו וכל תפילה שלו, אפילו 

תפילה קטנה פועלת מאוד בשמיים.

***

של  בלשון  תהילים  של  מזמורים  הרבה  מתחיל  ע”ה,  המלך  דוד 
למי  ‘זמרו  פסחים,  במסכת  הגמרא  ואומרת  לדוד’,  ‘למנצח 
נצחון,  של  לשון  הוא  למנצח  כי  שמח’.  והוא  אותו  שמנצחין 
ובתפילה האדם ניגש לשכנע את הקב”ה שיעזור לו, וכביכול הוא 
בא לטעון טענות ולהסביר למה הוא רוצה שה’ יעזור, עד שכביכול 
הוא מנצח את הקב”ה, וזה הדבר שהכי משמח את הקב”ה, שאדם 
זוכה להתווכח כביכול ולנצח אותו, ולכן הקב”ה עושה לנו קשיים 
בחיים, כי הוא רוצה שנבוא אליו ונבקש ממנו ושננצח אותו. כמו 
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אבא שמשחק עם ילד קטן וגורם בכוונה שהילד ינצח אותו.

היה  תפילה  כל  לפני  ע”ה  המלך  דוד  שבאמת  נתן,  רבי  ואומר 
מרגיש חולשה גדולה בליבו, ומחשבות שבאו להפילו בספיקות, 
יהפוך את מידת הדין,  יש סיכוי שבתפילתו הפשוטה הוא  האם 
ולכן  האלו,  המחשבות  בגלל  התפלל  לא  וכמעט  לישועה.  ויזכה 
תתחזק  ‘דוד!  ואומר:  לעצמו  מדבר  והיה  עצמו,  את  חיזק  מאוד 
אותו  מחזק  היה  וזה  המלחמה’,  את  לנצח  הולך  אתה  להתפלל, 
‘למנצח  של  הזה  בלשון  מזמורים  הרבה  התחיל  ולכן  להתפלל, 

לדוד’, כי דיבר לעצמו ואמר לעצמו שהוא הולך לנצח.

וכך כותב רבי נתן לבנו שכל אחד ואחד, צריך לחזק את עצמו לפני 
כל תפילה: יצחק! תתחזק לבקש על דבר פלוני, כי אתה בוודאי 
הולך לפעול ישועה’, וכשאדם מחזק את עצמו לפני התפילה אז 

באמת יוכל לשפוך את ליבו לפני ה’.

ודבר זה צריך הרבה חיזוק בנפש, ועצה טובה, לא רק לחשוב על 
זה אלא גם לומר זאת בפה. והוא תרגיל מאוד טוב שכדאי לכל 
ויקרא  בהתבודדות,  לעצמו  לדבר  פשוט  לעצמו,  לעשות  אחד 
בשמו הפרטי, כאילו מישהו אחר אומר לו את זה: ‘תתחזק אתה 
הולך לנצח’. כי אי אפשר לנצח מלחמה בלי רוח של נצחון, וכיון 
שאין הרבה אנשים בעולם שדואגים לחזק את חבריהם, לכן צריך 
האדם לחזק את עצמו ]ועוד נקדיש לזה בעזרת ה’ שיעור מיוחד 
לדבר  האדם  צריך  איך  השיעורים,  סדרת  בהמשך  עצמו  בפני 

לעצמו ולאברים שלו, גם דברי מוסר וגם דברי חיזוק[.

***

עזות  לו  שיהיה  צריך  בחור  בחרותו,  בימי  לבנו  אמר  אחד  צדיק 
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דקדושה, בזה תלוי כל הצלחה של בחור – עזות דקדושה.            

וביאור המושג ‘עזות דקדושה’ הוא, שאפילו שהמשנה אומרת ‘עז 
פנים לגיהנום’. אבל בקדושה חייב שיהיה לבחור עזות דקדושה, 
לא להגרר אחר חברים לא טובים. בחור צריך שיהיה לו אומץ מול 
אחרים שמנסים למשוך אותו למקומות לא טובים, לא לפחד אם 
ילעגו עליו על כך שמנסה להיות יותר טוב. בחור צריך שיהיה לו 
אומץ ללכת עם האמת, ולא להתבייש להרים את הקול בתפילה, 
וללמוד בהתמדה, ולדעת להגיד ‘לא’! לבחור אחר שמנסה למנוע 

אותו וללעוג עליו.

מי  כי  עצמו,  נגד  לאדם  שיהיה  צריך  דקדושה,  עזות  עיקר  אבל 
עם  עצמו,  על  בעצמו שלועג  האדם  הוא  האדם,  על  לועג  שהכי 
מי   – של  מחשבות  סוג  ועצבות.  הדעת  חלישות  של  מחשבות 
וכי אתה  ה’!  עובד  לא  צדיק,  לא  מוצלח,  לא  בחור  בכלל?  אתה 
חושב שאם תכוון כמה מילים בתפילת שמונה עשרה ה’ ישמע 
תזכה  באמת  אז  חכמה’  מאיתך  ‘חננו  תגיד  שאם  לך  נראה  לך? 
יעזור  זה  הלב  מכל  לתורתך’  אבינו  ‘השיבנו  תבקש  אם  לדעת? 
בתפילתך?  גזירות  לשנות  יכול  שאתה  באמת  לך  נראה  משהו? 

אתה באמת חושב שאתה יכול להשתנות?

כל  על  להסתכל  ולא  דקדושה’  ‘עזות  לו  שיהיה  צריך  והאדם 
ולומר  מאוד  להתחזק  אלא  האלו,  דעת  המחלישות  המחשבות 
העיקר  כי  ספק.  שום  ללא  להצליח  יכול  הוא  שבוודאי  לעצמו 
הוא שהאדם יאמין בעצמו שה’ שומע את תפילתו, ובכח זה יוכל 

לכבוש כל מלחמה שהיא על ידי תפילה.

לו שהשכן  ואמר שנדמה  יום אחד לביתו  מסופר על אחד שבא 
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בין  בידוד  לשים  צריך  ולכן  בבית,  שמדברים  מה  כל  את  שומע 
שומע  ששכן  הזה  כדבר  יתכן  שלא  ביתו  בני  לו  אמרו  הקירות, 
מבעד לקיר, וכך התחילו להתווכח האם השכן שומע או לא, והנה 
תוך כדי הויכוח דופק השכן בדלת, ופורץ פנימה בזעקה ואומר: 

אני יכול להבטיח לכם שאיני שומע כלום מה מדברים בביתכם.

והאמת היא שזו ההוכחה הגדולה ביותר שהשכן שומע הכל. וכמו 
כן מובא בספרים, שזה בעצמו שנכנס באמצע התפילה מחשבה 
של חלישות הדעת שהאדם לא מאמין בעצמו, זו הראיה הגדולה 
ביותר שהקב”ה שומע תפילת כל פה, שהרי אם לא, מה איכפת 
כל  והרי האדם עושה  לקירות.  וידבר  יתפלל  ליצר הרע שהאדם 
כך הרבה דברים סתם כך, למה כאן כשהוא מדבר לה’, ישר קופץ 
אלא  להתפלל.  תפסיק  לו,  ואומר  אותו  ומשתיק  בלב  הרגשה 

בוודאי שה’ שומע תפילת כל פה, ומזה היצר הרע מפחד ורועד. 

מי שיתבונן בדברים אלו, ויחזק את עצמו מאוד להאמין בעצמו, 
אזי באמת יוכל להכנס כראוי לתפילה, ותמיד יבקש מה’ כל מה 

שצריך, בלי להתבלבל.  

חזקו ואמצו - ויהי רצון שבאמת נתחיל להאמין בעצמנו

התבודדות ג’
להתפלל תקופה על דבר אחד קטן ולנצח בו

תפילה,  ידי  על  העולם  את  יכבוש  שמשיח  אומר  הק’  רבינו 
וכמובא בתורה ב’ בליקוטי מוהר”ן שעיקר כלי זינו של משיח הוא 
יכבוש משיח את העולם, בלי להשתמש עם שום  וכך  התפילה, 
שיהיה  המלחמה  עיקר  באמת  כי  אחת.  יריה  וללא  שריפה  אבק 
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לפני ביאת המשיח יהיה מלחמה של אפיקורסות וקרירות, ולכן 
המלחמה נגדו יהיה שמשיח יכניס את כולנו להלחם עמו יחד נגד 

היצר הרע, על ידי תפילה ושיחה עם ה’.

ומשום כך רבינו הק’ אמר שעיקר ענינו הוא תפילה, כי הוא רוצה 
שלו  בנשק  להשתמש  ולהתחיל  המשיח,  למלחמת  אותנו  לגייס 

שהוא התפילה.

***

להתרגל  אנו  שצריכים  ההרגל  על  דברנו  הראשון  במאמר  והנה 
עמו.  יוצרים קשר  וכך  היום,  לה’ שיחות קצרצרות במשך  לדבר 
הצורך שלנו להתחזק להאמין בעצמנו  על  דברנו  ובשיעור השני 
לעיקר  ניגש  וכעת  תפילה.  ידי  על  ישועות  לפעול  שלנו  ובכח 
הנקודה שהיא ההתבודדות, לשבת עם השי”ת במקום שקט ורגוע 

כמה דקות ביום. 

קשה  כלל  בדרך  לבחורים  אבל  שעה,  על  דיבר  שרביז”ל  כמובן 
להתחיל שעה, ולכן מומלץ להתחיל מעשר דקות או חמש דקות 
במיטה  או  לבד,  שקט  חדר  באיזה  מתיישבים  אנו  בו  קבועות, 
מתחת השמיכה, או אפילו בבית מדרש ליד ספר פתוח, בלי שאף 
אחד שם לב שאנו מתבודדים. ופשוט להתחיל לדבר איתו. אחרי 
להוסיף  יכול  הוא  כחודשיים  זק  בזה  קבוע  שהוא  רואה  שבחור 

כמה דקות.

עצות  וכמה  כמה  כך  על  נדבר  השם  בעזרת  איתו?  מדברים  מה 
ורעיונות במשך השיעורים הבאים. אבל דבר ראשון, בואו נתחזק 

במה שדברנו בשבוע שעבר להתחיל להאמין בעצמנו. 

שנראה  עד  לעצמנו,  תרגילים  לעשות  להתחיל  אנו  צריכים  ולכן 
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על  ישועה  לפעול  שלנו,  בפה  לנו  שיש  העצום  הכח  את  בחוש 
לנצח  נצליח  אחת  שפעם  ידי  על  זאת?  נעשה  ואיך  תפילה.  ידי 
יכולים  שאנו  חשבנו  שלא  דבר  באיזה  ישועה  ונפעל  בתפילה, 
ונוכל  באמת,  להשם  קשורים  להרגיש  נתחיל  ואז  בו,  להצליח 

להכנס יותר להתבודדות ושיחה עם בורא עולם.

ולכן בואו ונתחיל בתרגיל פשוט מאוד. כל אחד יחשוב לעצמו מה 
הדבר שהכי מפריע לו בחיים, דבר שהכי קשה לו להסתדר איתו, 

דבר שהוא כמעט מיואש שמשהו יכול להשתנות באותו הענין. 

על  למלחמה  נכנס  ותחליט שעכשו אתה  הזה,  הדבר  את  תסמן 
אותו הדבר, מלחמה של תפילה. בהתחלה צריך לצאת מהרגשת 
היאוש שאתה מרגיש שדבר זה לא יכול להשתנות, ותחגור את 
עצמך ברוח של מלחמה, ותכניס בראש שעל ידי תפילה יכול ה’ 

לשנות את כל המציאות.

רוחניות,  בעיות  יש  בחיים,  לך  שמפריע  בעיה  כל  לקחת  אפשר 
מרגיש שאינך יכול ללמוד, לא מבין את הלימוד, לא יכול לשבת 
שעות רצופות ולהתמיד בתורה, קשה לך נסיון של כעס, מחלוקות 
בעיות  גם  אפשר  ועוד.  ועוד  העיניים  שמירת  קנאה,  ומריבות, 
זה כפרוייקט,  לו. קח את  כל אחד בדבר שהכי מפריע  גשמיות, 
ותתרגל לשבת בכל יום כמה דקות קבועות, יום יום, להתפלל על 

אותו הדבר.

כאשר תתחיל לראות שינוי באותו הדבר, ותראה איך תפילה שלך 
פעלה איזה ישועה, אז תתחזק מאוד ותוכל להתחיל לדבר עם ה’ 
קבוע כמו לחבר טוב. אבל בהתחלה עד שאדם פעל ישועה יהיה 
לו מאוד קשה להאמין בעצמו ובכוחות שיש לו בפה. ולכן כעת 
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אנו מתחילים בעבודה לכבוש פעם איזה מקום בו היינו מיואשים, 
בשביל להראות לעצמנו שתפילה פועלת, ולכן איננו מתפרסים על 

הרבה בעיות, אלא לוקחים בעיה אחת ומחליטים לכבוש אותה.

אם אינך יודע איך להתפלל על זה, אז תגיד בקשה אחת באותו 
עוד  רק  להוסיף  איך  תחשוב  כדי  תוך  ואז  פעמים,  כמה  נושא 
משפט באותו נושא, ותאמר את המשפט השני כמה פעמים, וכך 
‘רבונו של עולם תעזור  תוסיף עוד משפט. ולדוגמא תאמר לה’: 
לי ללמוד, תעזור לי ללמוד’. וכך תאמר כמה פעמים, ואז תחשוב 
באיזה עוד צורה של בקשה אפשר לבקש על זה, ‘רבונו של עולם 
קשה לי ללמוד, קשה לי ללמוד’, וכך תאמר את זה כמה פעמים, 
ואז תחשוב איך אפשר להוסיף עוד צורה אחרת של בקשה, ‘רבונו 
רוצה  מאוד  ‘אני  שלך’  התורה  את  ללמוד  רוצה  אני  עולם  של 
אותך’  ישמח  מאוד  זה  תורה  ילמד  אני  ‘אם  התורה’  את  לאהוב 

‘למי הבאת את התורה אם לא בשביל עמך ישראל’. 

לו  כדאי  למה  ושכנוע  הסבר  איזה  למצוא  לנסות  יכול  אתה  ואם 
לעזור לך, אבל רק משפט אחד, לא לחשוב על שיחה שלמה, וכך 
נוצר  לא  ואם  שיחה.  שנוצר  לשני, עד  אחד  ממשפט  מתקדמים 

שיחה, לא נורא, אפשר לומר את אותו דיבור כמה וכמה פעמים.

אבל העיקר תאמין שכל פעם שמוציאים איזה חצי מילה, שהיא 
פועלת ממש בשמים. הם לא סתם מילים שהתאדו באויר.

חזק  ותהיה  עצמך,  את  תחזק  בזה,  עקשן  מאוד  להיות  וצריך 
הזה,  בדבר  שינוי  לראות  הולך  אתה  שבוודאי  בעצמך  להאמין 
לא ביום אחד, אבל לאחר תקופה. וכך במשך הזמן יתחזק אצלך 
גזירות  לשנות  כח  לך  יש  איך  בקדושה, שתראה  העצמי  הבטחון 
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בשמיים, כמו הצדיקים הגדולים, אפילו שאתה מרגיש לא צדיק.

***

כיון  וחשובה. כי  טובה  מאוד  עצה  שהיא  חשובה  נקודה  יש  וכאן 
בשביל לחזק את האמונה שלנו  ישועה  שאנו רוצים כעת לפעול 
בעצמנו ובכח שיש לנו לפעול ישועות. לכן חשוב מאוד להתפלל 

על דברים קטנים יותר, כך נראה את הישועה יותר במהרה.

היה פעם אחד חסיד ברסלב, שהיה מתפלל הרבה שיזכה לשמור 
את עיניו, והיה רואה שהתפילות אינן פועלות, עד שיום אחד הוא 
קרא בשבחי הר”ן על רבינו הק’ שהיה מחזק את עצמו בעבודת ה’, 
שלא להסתכל על היום של מחר ולא על היום של אתמול, רק על 
היום, כמו שכתוב ‘היום אם בקולו תשמעו’, כי בעבודת ה’ צריך 

רק להסתכל על היום, וכך יש כוחות להתמודד. 

מה עשה אותו אחד? במקום להתפלל שיזכה לשמור את העיניים 
באופן כללי, הוא התחיל להתפלל, שיזכה לשמור את העיניים רק 
היום, ולדוגמא היה צריך לנסוע לאיזה מקום, הוא היה מתפלל רק 
לחתונה  בנסיעה  היום  לו  תעזור  עולם  של  הזו, רבונו  הנסיעה  על 
לשמור את העיינים, ואז היה שם לב איך שבזכות התפילה שלו, 

הוא מקבל כוחות שבנסיעה הזו הוא שומר את העיניים.

שיזכה  בכלליות  לא  התורה,  התמדת  על  להתפלל  התחיל  וכך 
להיות מתמיד, אלא שיזכה היום הזה בסדר עיון, ללמוד חצי שעה 
איך  רואה  היה  וכך  הזה.  בשיעור  רק  להתרכז  להצליח  או  רצוף, 

התפילות פועלות, וזה חיזק אותו מאוד להתפלל עוד ועוד.

ומאזין  ה’ שומע  גדולות  תפילות  מתפלל  כשאדם  גם  באמת  כי 
בצעדים  אלא  אחד,  בלילה  אדם  בן  הופך  לא  ה’  אבל  לתפילה, 
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שם  לא  הוא  לכן  גדול,  דבר  על  התפלל  שהאדם  וכיון  איטיים, 
לב איך התפילות עוזרות, ואיך שבזכות התפילות הוא לומד עוד 
קצת ושומר את העיניים עוד קצת, ופחות כועס, ויותר שמח. ולכן 
כשאדם מתפלל על דברים קטנים, אז הוא מתחיל לשים לב, איך 
התפילות עוזרות וכך הוא מתחיל לראות איך משתנה, אמנם לאט 
לאט, אבל הוא משתנה, וזה נותן לאדם חיזוק עצום שהוא שווה 
התפילות  ידי  על  ישועות  לפעול  כוחות  לו  ויש  בשמיים,  מאוד 

שלו, וממילא מתחילל להיות דבוק בה’ על ידי כח התפילה. 

בחורים יקרים, קחו את הנשק, ותתחילו להלחם...!!!

התבודדות ד’
לא להפקיר את האברים

קטן,  אחד  נושא  איזה  לקחת  שכדאי  שעבר,  במאמר  דברנו 
לראות  נוכל  וכך  דקות,  כמה  יום  חזק, כל  תקופה  עליו  להתפלל 
איך ה’ שומע תפילתינו, ודבר זה יכול לחזק אותנו מאוד להתמיד 

בשיחה והקשר עם הקדוש ברוך הוא.

נושא  על  תקופה  כל  להתפלל,  צריך  כך  וכי  בחור,  אותי  שאל 
את  לעזוב  אז  עליו,  להתפלל  שצריך  אחר  ענין  יש  ואם  מסויים, 
צריך  ההתבודדות  עיקר  היא, שבאמת  הקודם. והתשובה  הנושא 
אבל  יום.  באותו  ולוחץ  כואב  שהכי  הנושא  על  יום  בכל  להיות 
תקופה  לקחת  כדאי  לתפילה,  חיזוק  לקבל  שבכדי  היה  הכוונה 
של שבוע שבועיים איזה נושא מסויים קטן, ולהתעקש עליו, ואז 
לראות איך ה’ עוזר באותו ענין, וזה מה שיכול לתת חיזוק עצום 

לתפילה.
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ולדוגמא, בחור יבקש תקופה שהוא רוצה לזכות שבעשר הדקות 
הראשונות של הסדר ילמד בהתמדה, ולהתעקש על זה בתפילה, 
ואז יראה איך תוך תקופה הוא מתחיל באמת לעשות את זה, וכך 
יתחזק לראות איך תפילה פועלת. ולכן הבאנו בדווקא דוגמא על 
בקשה קטנה, ולא בקשה גדולה של תפילה על התמדה בכלליות, 
תפילה  איך  לראות  שיוכל  בכדי  בהתמדה,  אחד  פרט  אלא 

מתקבלת, ודברים משתנים.

יכולים  שדברים  מאמין  לא  שהוא  יאוש  בכזה  נמצא  אדם  כי 
להשתנות. ולכן כה חשוב לפעול פעם אחת ישועה ממשית, כדי 

לראות בחוש איך יהודי מתפלל וה’ מקשיב ועונה.

***

עליו  לדבר  הראוי  מן  חשוב, שהיה  מאוד  נושא  על  נדבר  השבוע 
רק בסוף סדרת השיעורים על ההתבודדות, אחר שנבאר יותר את 
ההתבודדות עצמו, כי הנושא הזה הוא רק פרט בענין ההתבודדות, 
והוא לא עיקר ההתבודדות, אבל משום מה אני מרגיש שיש חובה 

לדבר על זה כבר בהתחלה, כי הוא נושא מאוד חשוב.

הנושא הוא ‘לדבר אל האברים’!

צריך לדעת שהגוף של יהודי הוא גוף קדוש מאוד, לא כמו הגוף 
יהודי  של  הנשמה  שרק  חושבים  שהרבה  כמו  ולא  הגויים.  של 
בשמיים,  מאוד  יקר  הוא  עצמו  הגוף  באמת  אלא  חשוב,  הוא 
הוא,  לכך  הגדולה  והראיה  בהמיות.  ומלא  מגושם  שהגוף  אפילו 
ונזהרים  המת,  קדושת  על  מאוד  נפטר, מקפידים  יהודי  שכאשר 
ביותר שלא לנתח את המת, אפילו שלכאורה על ידי זה ידעו יותר 
יהודי  של  הגוף  כי  ולמה,  וכדומה.  הסתלקותו  סיבת  על  פרטים 
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שומרים  כך  כל  ולכן  מאוד,  מאוד  יקר  הוא  שלו  האברים  כל  עם 
על קדושתה, להביאה לקבר ישראל. לעומת זאת הגויים, גם אלו 
אין  ולכן  בגוף,  מאמינים  לא  הם  זאת  בכל  בנשמה,  שמאמינים 
להם בעיה לשרוף את המת, כי לטענתם המת הוא דבר כבר לא 

שימושי.

צריך  וכמה  כמה  אחת  מת, על  של  גוף  על  אמורים  הדברים  ואם 
לדעת כמה יקר כל איבר ואיבר של יהודי חי!!! כמה צריך לשמור 

את קדושתו!!!

להכות  לחבירו  לומר  לאדם  שאסור  פוסק,  הרב  ערוך  השולחן 
אותו, אפילו לא בדרך שחוק, מחמת שהאדם אינו בעל הבית על 
גופו לומר לאחר שיצער אותו, כי הגוף של יהודי הוא גוף קדוש 
מן  אחריות  קיבל  שהאדם  אלא  הוא.  ברוך  להקדוש  רק  ששייך 

השמיים לשמור על האברים שלו בשלמותן וקדושתן.

חז”ל אומרים שאדם מועד לעולם, בין ער ובין ישן. כי לכל אדם 
יש יכולת לשמור על עצמו ועל תנועות אבריו שלא יעשו נזק, ואם 
עשה נזק, לא יוכל לומר היה זה בטעות, לא התכוונתי, לא שמתי 

לב, כי זה בדיוק הבעיה, למה לא שמת לב.

לחבירו,  מכה  ונתנה  זזה  שלו  היד  לטעון, שבטעות  יוכל  לא  אדם 
מגדרה  יצאה  בטעות  העין  ממקומה,  והלכה  קמה  בטעות  הרגל 
והסתכלה היכן שאסור להסתכל, והפה בטעות זזה והוציאה מילה 
ושום  עצמו  את  להזיז  יכול  לא  הגוף  כי  וכו’.  השני  את  שדקרה 
איבר לא יכול לעשות שום פעולה, רק עם המח נתן פקודה לאותו 
איבר שיזוז. נמצא אם כן שאדם צריך לשים לב, לפקודות שהמח 
לא  שלו.  האברים  ועל  מעשיו  על  אחראי  ולהיות  לאברים,  נותן 
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להפקיר את האברים!!!

איך באמת זוכה האדם לשלוט על האברים שלו, ולשים לכל לכל 
הקדוש.  רבינו  של  נוראה  עצה  מצאנו  ובכן  עושה?  שהוא  תנועה 

והוא לדבר אל האברים!

ושמו  קודשים,  קודש  שהיא  רבינו  של  בתלמידו  שהיה  ומעשה 
יום  בכל  שידבר  רבינו  לו  ואמר  ז”ל,  מדאשיב  אייזיק  שמואל  ר’ 
לאברים שלו דברי מוסר. ויעורר אותם לזכור מי כאן הבעל הבית, 
ולא יעשו תנועה היפך מרצון ה’. וכך יעבור איבר איבר, ידבר עם 
הלב, ויוכיח אותו: ‘לב לב, למה אתה רוצה דברים שה’ לא מרשה, 
נוגע  אתה  למה  יד,  ‘יד  רוצה’.  שה’  מה  את  רוצה  לא  אתה  למה 
יודע  אתה  לאחרים, והרי  מרביץ  אתה  שלך, ולמה  שלא  בדברים 

שבסוף אתה עתיד לתת דין וחשבון וכו’’, רגל רגל וכו’ וכו’.

כי מחמת שהאברים משתוללים ועושים לעצמם מה שהם רוצים 
לכן צריך להעביר להם פקודה חזקה שלא יעשו מה שהם רוצים. 
נראה  מעולם,  זאת  עשה  שלא  מי  כי  משונה,  נראה  שהדבר  ואף 
שומעים, כי  האברים  באמת  לאויר, אבל  מדבר  הוא  כאילו  הדבר 
כל פעולה של כל איבר נעשית רק על ידי פקודה של המח, וכיון 
שהאברים לא מקשיבים למח, לכן יש לדבר לאברים, כי הדיבור 

יש לה כח גדול מאוד לפעול. 

לו  ואמר  לרבינו  ובא  אייזיק,  שמואל  ר’  עושה  היה  כך  ובאמת 
שהדיבורים לא עוזרים כלל, והוא נשאר אותו דבר. אמר לו רבינו 
הדיבורים  בסוף  כי  עוזר,  לא  שזה  לכך  לב  ישים  ולא  שימשיך 
שלא  להזהר  צריך  היה  שבסוף  עושה, עד  היה  אכן  וכך  פועלים, 
הלב  הלב,  אל  מדבר  כשהיה  כי  שלו,  הפנימיים  לאברים  לדבר 
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הלב,  אל  מדבר  כשהיה  לגווע  מתחיל  שהיה  רגיש  כך  כל  נעשה 
תלויה  לא  שלו  שהחיות  החיצוניים  לאברים  רק  לדבר  צריך  והיה 

בהם.

שממילא  הזה,  הסיפור  אחרי  מובא  הנפש,  השתפכות  ובספר 
לא  כלומר  חיזוק.  דברי  שלו  לאברים  לדבר  האדם  שצריך  מובן 
רק דברי מוסר שיכול לשבור את האדם, אלא בצורה נעימה של 
חיזוק. ולדוגמא: ‘יד יד, והרי אתה בריאה של הקדוש ברוך הוא, 
אתה  תורה,  דברי  לכתוב  זוכה  אתה  תפילין,  להניח  זוכה  ואתה 
למה  אז  הספר,  בתוך  ולהצביע  קודש,  ספרי  ביד  להחזיק  זוכה 
למה  אליך,  שייכים  שלא  בדברים  ולנגוע  להתלכלך  אוהב  אתה 
אתה מבזה את עצמך, זה כל כך לא מתאים לך’ – ‘עיניים, עיניים, 
קדושות,  כך  כל  טהורות,  כך  כל  אתם  ה’,  של  המשרתים  אתם 
אתם קוראים מילים קדושים מהגמרא, אתם קוראים את המילים 
אתם  ה’, למה  ויראי  צדיקים  רואים  הסידור, אתם  של  הקדושות 
עצמכם  את  מבזים  אתם  למה  ברחוב,  ומשתוללים  מתלכלכים 
לא  זה  עצמיכם,  על  תשמרו  מעניין,  שנראה  דבר  לכל  ופונים 
מתאים לכם, אתם עיניים צריכים לראות אלקות, צריכים לראות 
שטויות  מיני  לכל  מתפתים  אתם  למה  ונשגבים,  גבוהים  דברים 

וזבל מצופים בדבש’.

דעו לכם, זו עצה בדוקה ומנוסה והיא פועלת ממש, תוך תקופה 
משונה, כשתתחילו  נראה  זה  שוב,  בזה.  יתמיד  אדם  קצרה, אם 
לעשות זאת, תרגישו משונים, אבל אתם מילא יושבים לבד, אף 
אחד לא שומע זאת, רק אתם והקדוש ברוך הוא, תתחילו לקחת 
איזה איבר אחד, ודברו אליו דקה בכל יום, לא יותר, ואחרי תקופה 
תרגישו איזה שינוי באותו איבר, תתחילו להרגיש שאתם שולטים 
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על אותו איבר.

רבותי!!! אל תפקירו את האברים!!!! תשלטו עליהם!!!

זהו  עצמי,  על  לשלוט  סיכוי  אין  תאמרו  אל  מהם,  תתייאשו  אל 
האלף בית להצלחה בחיים שאדם שולט על עצמו, ועל האברים 
עם  רק  מלחיצה,  לא  ומעשית,  פשוטה  עצה  לנו  יש  וכאן  שלו. 
שאפשר,  כמה  קצת  חיזוק,  דברי  לאברים  לטפטף  סבלנות, 
ולאט לאט הדיבור פועל. כמו שמדברים לבחור, פעם אחר פעם, 
ובהתחלה נראה שהדברים לא פועלים, אבל לאט לאט הדיבורים 

מטפטפים, כמו כן כל אחד ידבר לאברים שלו.

היה בחור אחד שניסה זאת תקופה, ואמר לי שהפסיק כי הרגיש 
שאם הוא ימשיך עוד קצת לדבר לעיניים שלו, הוא באמת יתחיל 
להיות איש קדוש, וזה קצת מפחיד להשתנות, הוא מעדיף להשאר 

אותו מסכן שמתלונן תמיד ואומר ‘אני לא יכול, אין סיכוי...’

***

שוב אני אומר, הנושא הזה של לדבר לאברים הוא פרט בהתבודדות, 
והוא לא עיקר ההתבודדות, אבל בכל זאת כדאי להתחיל לנסות 

זאת, לא להתבייש, תנסו משהו חדש שלא הכרתם...

התבודדות ה’ 
נפשנו חיכתה לה’

ומגושם  פשוט  אדם  אני  גם  נפש’? האם  ‘בעל  להיות  זוכים  איך 
יכול להתחיל להרגיש הרגש רוחני, גם אם עדיין איני ‘עובד ה’’?

האמת היא שכל אדם יש לו ‘נפש’, כי לולא הנפש הגוף אינו שווה 
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ובלי  לזוז  בלי  מקומו  על  שמוטל  דומם  חפץ  כל  כמו  כלום, והוא 
רואים  שאין  האדם,  של  הפנימית  החיות  הוא  הנפש  להרגיש. 
לחשוב  עיניו  את  שפותח  מי  אותה, אך  לזהות  אפשר  ואי  אותה 
רגע איך הוא חי וזז, הוא יבין שיש לו נפש. אך הזמן בו אדם מזהה 
אצלו  מתעוררים  כאשר  הוא,  להרגישו  ויכול  שלו  ה’נפש’  את 
רצונות והשתוקקות לדבר מה, כי הנפש הם הרצונות של האדם. 

כאשר  אצבעות, אלא  לו  שיש  הזמן  כל  מרגיש  אינו  שאדם  וכמו 
וכמה  וכמה  אחת  עליהם, על  לוחץ  כאשר  האצבע, או  לו  כואבת 
שאין האדם יכול להרגיש את מציאות הנפש שלו, רק כאשר היא 
כואבת לו, או כאשר לוחץ עליה, כלומר כאשר הוא מתעורר לרצות 

משהו או שמצטער מאכזבה על רצון מסויים שרצה ושלא קיבל.

שהיא  נפש,  לו  יש  הוא  שגם  לגוי,  גם  נכון  הוא  שדברנו  מה  כל 
וגשמית,  בהמית  נפש  היא  שלו  שהנפש  אלא  הגוף.  את  מחייה 
ולכן הנפש שלו רוצה דברים שהגוף תאב להם, ומשום כך גם אינו 

מבין איך שייך שאדם ירצה דברים  רוחניים.

אבל לעומת זאת יהודי, יש לו נפש אלוקית, נפש רוחנית הקשורה 
לנשמה קדושה ועליונה החצובה מתחת כסא הכבוד. והנפש היא 
החלק התחתון של הנשמה שהיא קשורה לגוף, ועל ידה יכול גם 

הגוף המגושם להרגיש אור נשמתו, ולטעום טעמים רוחניים.

***

לבין  הבהמית  והנפש  הגוף  בין  גדולה  מלחמה  יש  שכאן  אלא 
מנעוריו,  רע  האדם  לב  יצר  לנשמה, כי  שקשורה  האלקית  הנפש 
וכך ברא ה’ את האדם באופן כזה שמטבעו הוא מרגיש את הנפש 
הבהמית  הנפש  שמתחת  בה. אלא  שיש  הרצונות  ואת  הבהמית 
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הזו, מתחבאת לה נפש אלוקית וקדושה, שהיא רוצה להרגיש את 
הנשמה ואת מה שנעשה למעלה.

ממילא  הוא  עליה,  ולשלוט  גופו  את  לשעבד  שזוכה  מי  ובוודאי 
עצה  גילה  רביז”ל  אבל  שלו,  הרוחנית  הנפש  את  להרגיש  זוכה 
הרוחנית,  נפשו  את  להוליד  ואחד  אחד  כל  יוכל  ידה  שעל  נוראה 
ולטעום  אותה  להרגיש  ויוכל  הפועל,  אל  הכח  מן  אותה  להוציא 
הנמוכים  במקומות  נמצא  עדיין  הוא  אם  גם  רוחניים,  טעמים 
הנקרא  רביז”ל  של  העצות  עצת  היא  זו  ועצה  בקדושה.  ביותר 

‘התבודדות’! - ‘לדבר עם ה’ את הרצונות שיש לו בעומק הלב’.

שיש  אפילו  ההתבודדות. כי  של  המרכזית  הנקודה  הוא  זה  וענין 
כמה וכמה סוגים של התבודדות, כמו הענין של השיחה עם ה’ על 
כאביו כדבר איש אל רעהו, הודאה, תחינות ובקשות וכו’, בכל זאת 
הרעיון העיקרי של ‘התבודדות’ הוא ענין הזה להוליד ‘נפש’ על ידי 

שמספר לה’ בפה שלו, את הרצונות שיש לו בלב.

***

וזו עצה פשוטה בתכלית שצריך רק ליישמו למעשה בקלילות בלי 
לבד, לחשוב  שקט  במקום  קבועה. לשבת  בהתחייבות  לחץ, אך 
כמה רגעים, מה הם הרצונות הפנימיים שהוא באמת רוצה מעבר 
של  טוב  דבר  באיזה  ייזכר  ואז  לו,  שיש  והצרכים  הכאבים  לכל 
אותה  ויאמר  הזה,  הרצון  את  יתפוס  ותיכף  רוצה,  שהיה  קדושה 
בפה להשי”ת ‘אני רוצה כך וכך’, ואז יחשוב עוד קצת ויגלה עוד 
סוג של רצון טוב שמונחת לה בעומק הלב, וכבר מזמן שכח שהוא 
רוצה את אותו הדבר, ויאמר זאת בפה להשי”ת, ‘אני רוצה גם את 

זה’. 
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תשוקה  מרגיש  שאינו  ואפילו  לרצון,  מרצון  הלאה  ימשיך  וכך 
מזמן,  מהם  שהתייאש  דברים  אלו  אם  הדבר. וגם  לאותו  עצומה 
ואינו רואה כל סיכוי שהוא יהיה שייך לאותם דרגות קדושות, בכל 
זאת כיון שגילה שיש לו איזה רצון קטן לאותו הדבר, תיכף יאמרם 

בפה.

וכאשר מוציאים מהפה את הרצונות, אזי לאט לאט ‘נולדת הנפש 
ויוצאת מהכח אל הפועל’, והנפש הרוחנית מתחילה לצאת החוצה 
הרצונות  את  רק  תמיד  שמרגיש  הגוף  על  שליטה  קצת  ולקבל 

הגשמיים. כי הרגשת הרצון הזה, היא הרגשת ה’נפש’! 

נעשית  שלו  הרוחנית  הנפש  לאט  לאט  אזי  בזה,  שמתמיד  ומי 
עם  הולך  כבר  הוא  היום  במשך  גם  וכך  ויותר,  יותר  ערנית 
יושב  הוא  כאשר  שגם  להיות  שיכול  עד  להשי”ת,  השתוקקות 
לה’  דיבורים  כמה  ויאמר  בהשתוקקות  ליבו  יתמלא  אדם  בני  עם 

ויתאנח על מצבו.

אלא שההתחלה בכל יום כאשר הוא יושב בשקט לבד, חושב על 
הגשמיים,  הרצונות  את  מזהים  ומתחילה  בלב,  לו  שיש  הרצונות 
החבויים  האמיתיים  הרצונות  את  ומגלה  בדעתו  שמתיישב  עד 
אותם  ומוציא  שלו,  טובות  הלא  והשאיפות  הרצונות  כל  מתחת 

החוצה בפה.

וזו הדרגא הגבוהה ביותר, לחיות תמיד בהשתוקקות להשי”ת, ועל 
ידי עצה פשוטה זו יכול כל אחד לזכות לזה.

שאלה:

איך הצליח היצר להפוך את העצה הכי מתוקה של החיים לדבר מלחיץ? 
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תשובה:

מן הראוי שאדם ישב עם עצמו יגדיר לעצמו בצורה ברורה, מהי 
מה  להבין  בלי  דבר  עושה  כשאדם  כי  מטרתה.  ומה  התבודדות, 

מונח מאחורי זה, הוא יחפש תמיד לברוח מזה.

ואמור לחכות  היום,  כל  כי אדרבא, בלי התבודדות, האדם לחוץ 
לזמן של ההתבודדות, בו הוא יושב לבד בשקט ביישוב הדעת עם 

ה’ ומשתחרר מהלחץ.

זה  בעצמה,  מהתבודדות  נלחץ  שהאדם  ייתכן  זאת  בכל  למה 
מחמת שהוא מלחיץ את עצמו להתבודד דווקא בצורה מסויימת, 
הוא מתכנן בדיוק איך ייראה ההתבודדות, כגון שרוצה להתעורר, 

לבכות, לפתוח את הלב וכו’, וזה מה שמונע אותו.

כי אם נחשוב קצת, הרי לפי האמת, אין קושי לשבת לבד בשקט 
למשך זמן מה, נכון שתחילת הפעולה יכולה להיות קשה, להתנתק 
מהחיים לשעה, לנתק הפלפון וכו’. אבל כמו בעל תשובה שנדמה 
לו ששמירת שבת הוא דבר קשה, אבל אחרי שטועם המנוחה של 
וכמו כן בהתבודדות, כמה  שבת, אין לך תענוג גשמי גדול מזה. 
קל ונאה לנפש, הישיבה לבד עם ה’, גם בלי לדבר. הקושי והלחץ 
שצריך  וחושב  לדבר,  עצמו  את  מלחיץ  האדם  כאשר  מתחיל 

לעשות בדווקא איזה פעולה.

בו  ז”ל,  יהודה  ב”ר  נתן  ר’  מוהרנ”ת,  של  מתלמידו  מכתב  ישנו   
הוא כותב שהסיבה שאדם לא מצליח להתבודד, כי הוא אינו מוכן 

לשבת תקופה בכל יום   זמן מה בלי לדבר ובלי לעשות כלום.

וכאן המקום להזכיר כלל מאוד חשוב להתבודדות. שעולה מבדיקה 
להתבודד, מחמת שישבו מספר פעמים  הרבה הפסיקו  עמוקה: 
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זו לא היה התבודדות  ויצאו בהרגשה שהתבודדות  בהתבודדות, 
כראוי. ההרגשה: “זה לא זה...” היא מפילה מהתבודדות, ומוציאה 
את החשק להשקיע בזה. ולכן מי שרוצה להיות קבוע חייב לדעת 
נחשב  בו,  להדבק  רצון  מתוך  ה’  מול  לבד  ישיבה  שכל  זה,  כלל 
תוצאה  או  שינוי  רואה  אינו  אם  וגם  ממש.  אמיתי  להתבודדות 
מיידית, בכל זאת עצם הישיבה עם ה’, כבר פועלת בנפש פעולה 
עוד  ]ועיין  תוצאות  קצת  יראה  הזמן  שבהמשך  מאוד,  גדולה 

בשאלה “מה תועלת לשבת בהתבודדות בלי לדבר?!”[.

עוד עצה טובה, לא לדחות את ההתבודדות לסוף היום, עת האדם 
כבר רוצה לישון, כי ככל שמתאחר היום, כך טרדות היום גוברות, 

ויהיה לחוץ לסיים כבר את ההתבודדות, למטרה הבאה.

שאלה:

האם יש לנו רשות להבין מה הרעיון של ההתבודדות, או שיש לקבוע זאת 
כביטול לצדיק שגילה תיקון זה לקבוע יום יום שעה התבודדות?

תשובה:

וכמו  מהשגתנו,  למעלה  שהוא  גדול  תיקון  זו  בהנהגה  שיש  אף 
שאמר רביז”ל: “כל הנהגה והנהגה שאני מצווה לעשות הוא סגולה, 
ותיקון. ומועיל על מה שעבר, ועל העתיד, ולאחר ההסתלקות של 
)מובא  לבוא”  ולעתיד  המתים,  ולתחית  המשיח,  ולימות  האדם, 
בשיחות הר”ן קפ”ה(. בכל זאת הרי סוף סוף הנהגה זו מתלבשת 
בביאור פשוט, וכמו שהוא עצמו גילה כמה וכמה תורות במעלת 

ההתבודדות שרק כך נבנה הקשר בין האדם לה’.

וכמו בכל מצוה שאין אנו דורשים טעמי המצות, אבל בכל זאת, 
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כמו  שם,  עושים  ומה  המצוה,  של  מהותו  ולהבין  לדרוש  לנו  יש 
כן בהתבודדות, מוכרח ההבנה מהו מהותו של ההתבודדות, והוא 
הקשר עם ה’, ורק כך יוכל האדם להתמיד בזה, וללכת בזה מדרגא 

לדרגא.
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שאלה:

כשאני הולך להתבודד, אני נזכר בסיפורים על גדולי חסידי ברסלב שהיו 
שאיני  אותי  ששובר  מה  וזה  להשי”ת,  ארוכות בזעקות  שעות  מתבודדים 
הלב,  התעוררות  לי  ואין  להתבודד,  מגיע  אני  ולכן  כך,  להתבודד  מצליח 
אני מתנחם בכך שרבינו אמר להתבודד גם בלי שיהיה דיבורים, ולכן אני 

מסתכל על השעון מתי יחלוף הזמן ואצא ידי חובת ההתבודדות.

תשובה:

אם בכל ענין וענין בעבודת ה’, אסור להעתיק עבודת חבירו, הרי 
שהזהרה זו כפולה ומכופלת בענין ההתבודדות, שכל ענינה הוא 
להעתיק  ינסה  אם  אדרבא  ה’,  מול  ואורגנלי  אמיתי  קשר  יצירת 
כמו  להתבודד  ינסה  אם  ואפילו  אחר,  אדם  של  התבודדות 
עיקר העצה שיש  יפסיד את  הוא  שהוא עצמו התבודד אתמול, 
ה’ מהנקודה השייכת  עם  לדבר  הוא  כי התבודדות  בהתבודדות. 

לליבו באותו עת דייקא,, וכמו שיתבאר לקמן.

אבל  טוב,  דבר  הוא  בהתבודדות  שהבכיה  שאפילו  אמר  רביז”ל 
הוא  לבכות,  הרצון  של  זו  ומחשבה  לבכי,  לצפות  לאדם  אסור 
שיש  מה  בתמימות  לדבר  הוא  העיקר  כי  זרה,  מחשבה  בעצמו 

בליבו, ואם יבכה מה טוב, ואם לאו, לאו.


