
 

 ד''בס
 ע"ק רבי נחמן מברסלב זי"הרה

ִהְתּבֹוְדדּות
 

 )ה"כ' ן תנינא סי"ליקוטי מוהר( הּוא ַמֲעָלה ֶעְליֹוָנה ּוְגדֹוָלה ִמן ַהּכל
 

 
ְוַדע ֶׁשַּכָמה ְוַּכָמה ַצִדיִקים ְגדֹוִלים 
ְמפּוְרָסִמים ִסְּפרּו ֶשלא ָּבאּו ְלַמְדֵרָגָתם 

ִּכיל ָיִבין ְוַהַמְׂש, ַרק ַעל ְיֵדי ַהְנָהָגה זּו
ֵמַעְצמֹו גֹוֶדל ַמֲעַלת ַהְנָהָגה זּו ָהעֹוֶלה  

ְוהּוא ָדָבר ַהָשֶוה ְלָכל , ְלַמֲעָלה  ְלַמֲעָלה
ִּכי ּכּוָלם ְיכֹוִלים  , ֶנֶפש ִמָקָטן ְוַעד ָגדֹול

ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָיבֹואּו  , ִלְנהֹוג ַהְנָהָגה זּו
)שם( .ְלַמֲעָלה ְגדֹוָלה ַאְשֵרי ֶשיאַחז ָּבֶזה

 
 

  התבודדות           'גליון א   הדרך הישן       



 

 ד"בס
 

 ע"זי" חפץ חיים"תיאור הנהגתו של ה 
 

:   על הנהג תו בקודש" חפץ חי י ם"עדות תלמיד  ה
  , מתבוד ד בכל  יו ם  לשעו ת י דו עות'   מעוד ו הי"

'   הי, לשם התבוננות וחשבון  הנפש  בזמנים  ידועי ם
, קם בא מצע ה לילה ו מסתגר לבדו  בחשך  בעליי תו

ויש  אשר  היו ב וקעים משם  קולות בכיותיו  
עתים הי ו   ,  יו ש הי ו מזעזעים א ת השו מעיםוטענות

איך   ,  שומעי ם מא ח ורי ה ד לת של  ח דר  התבודדותו
ת  בשפת  אם פ שוטה   כדבר  " מ שוח ח  עם השי' הי

 על  פ י   , איש  א ל רעה ו ומנה ל  אתו   שיח ות  ארו כו ת
את כ ל לבו '  שיטתו  על האדם  לגלות לפני ה

בלי  כל  ערמה  , במיל י ם פשוטות וברורות
ב גי שה  . ו ל פני א ב יוכ מו בן  השופך לב, והתחכ מות

, ונר גשים  י ותר, ואמתי ים,  ה דברים  הם ט בעיים, כזו
,   י שר אל  מא יר ' ב דרך זו  ראה   ר. והשפעתם מרובה

 . את הא מצעי  הטוב  ביותר  לתיקון עצמו
היו , עם ראשית התישבותו במקום,כי בעודו עלם צעיר, תושבי ראדין מספרים

כשהחלו לעקוב . מרגישים בו שהוא מתחמק לעיתים קרובות מעיני הבריות
ומדבר אל עצמו בעניני יראה , שהוא יוצא לשדות מחוץ לעירגילו , אחריו

")החפץ חיים חייו ופעלו("                                                  .ומוסר ותוכחה עצמית
 

  התבודדות           'גליון ב   הדרך הישן       



 

 
 ד"בס
 

 ע"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"הרה
 

ד ע צמו  ויתבודלכן צריך האדם להתחרט מאד על עונותיו 
שאז עת רצון לבכות על גלות השכינה קודם אור היום 

וגם ביום  , פעמים הרבה עד אין חקר ויבכה בדמעות
,  ואז יראה בעצמו שעמדו עונותיו נגד עיניולפעמים יתבודד 

ויזכור את חטאתיו ועונותיו ופשעיו כהרים וגבעות אשר 
ככה יעשה לא פעם ולא  , מעולם לא זכר אותם אם עשה ככה

ם ולא מאה פעמים עד אשר ירחמו עליו מן השמים שתי
ת שידרכהו בדרך ויורהו דרכו שלא יבלה חיי "ויתפלל להשי

ת ברחמיו וברוב חסדיו יאיר עיניו באור "ואז השי, חייו
 . ויבין וישכיל תוכן הדבר לעשותו ולקיימו, תורתו הקדושה

 )בהנהגות בתחילת הספר, לימלךנועם א(                                                 
 
 
 

 ע"ק רבי אהרן הגדול מקארלין זי"הרה
 

ויבכה בדמעות ' התבודדות יום אחד בשבוע בחדר מיוחד וכו
וא ם אפשר שיתבודד   ' לפני קונו שיכפר לו על עונו וכו

 ויתוודה לפני בוראו עצמו בכל יום לא פחות משעה
)ק בית א הרן"מובא בס פה(                                       .שיכפר לו

 
 
 

  התבודדות           'גליון ג   הדרך הישן       



 

 ד"בס
 

 ע"ק רבי נפתלי מראפשיץ זי"הרה
 

ע כלל וכלל ולא ''ולכן אין לשום אדם מישראל ליאש א
ש שאין אני יכול להתפלל ''ו אני נפסק מקדושתו ית''יאמר ח

בלא מחשבה זרה וכדומה שנראה שאין לו דיבור של קדושה 
 לא ידח ממנ ו  ז כי''ע בכ''ש לא ייאש א''שתעלה תפלתו לו ית

וחנותי את ' נדח והטוב כי לא כלו רחמיו וחסדיו ואומר ית
וגם האיש הזה שהוא , י שאינו הגון וכדאי''אשר אחון אעפ

בשפל המדרגה מאוד ונסתמין דבריו ואינו יכול לפתוח פיו 
כ ידע באמת שגם ''אעפ, ש כלל''כראוי לדבר לפניו ית

'  לפניו יתהתשוקה הזאת שחפץ ומשתוקק לדבר ולהתפלל 
ש וחשוב לפניו ''כ רואה ית''זה ג, שמו כראוי אך שאינו יכול

וגם יכול לעשות לעצמו שיחה ותפילה מזה בעצמו , ש''ית
ש  ''כ מאתו ית''שנתרחק כ' שיצעוק ויתחנן לפניו ית
ש רחמים '' ויבקש מאתו ית,שאין יכול לדבר כראוי

 שיוכל לפרש שיחתוותחנונים שיחמול עליו ויפתח פיו 
לו דיבור כראוי ויוכל להתפלל כדת '  שיהי,ש''לפניו ית

 )וא רא' פ ר ,זרע קודש(.           ש"ובוודאי יעזרהו ית, וכראוי וכנכון
 

 
  ע"ק רבי מרדכי מלעכאוויטש זי"הרה

 
יזהר בכל יום להתבודד בחדר מיוחד כמו שעה או חצי  

  .שימחול לו' עוונותיו ולהתחנן לה לבכות על'  וכושעה
) ויטעפסק–ק לי קוטי  אמ רים   ' ' מובא  בספה                                                                                    (      

 

  התבודדות           'גליון ד   הדרך הישן       



 

 
 ד"בס
 

 "חרדים" הבעל ע" אליעזר אזכרי זירבינו
 

 בשם ספר בית שכתבנו  ההתבודד ותהיא חמישית  סגולה
 מיוחד שלא במקוםמדות כי לעתות רצון יפרוש עצמו 

שא עיניו למרום אל מלך יחיד עילת כל  יראוהו בני אדם וי
כמטרה לחץ כמים הפנים לפנים ,  כל הסיבותוסיבתהעילות 

 יבא לשום פניו הואועל דרך זה כאשר , כן לב האדם לאדם
כך שמעתי מפי , כן הוא יתברך ישים אליו ויחדיו ידובקו

 וכך ה"יוסף סאגיס זלה' ר הקדוש כבוד החסידמורי ורבי 
 שכמה  דמן עכויצחק לרבינומצאתי היה הוא עושה וכן 

 ם"רמבודוק ותשכח כן בדברי , חסידים היו עושים כן בימיו
 .ל" וחובת הלבבות והרב רבינו יונה זן"ורמב

 )ג"ע ספר חרדים פר ק (                                                           
 
 
 

 ע"זי יונה החסיד מגירונדי רבינו
 

ים למעט בעסקיו ולהיות רעיוניו נחתים  ירא אלקלכל וראוי
 ו לחפש בח דריו להתבודד ביום ובלילה עתים ולקבוע 

דרכיו ולחקור לקדם אשמורות ולהתעסק בדרכי התשובה 
 ולשפוך שיח ולשאת תפלה ורנה ולהפיל המעשהוכשרון 

 שנאמר כעניןתחינה והעת עת רצון והתפלה נשמעת בו 
)  הט "ישעיה מ( .ם ישועה עזרתיך רצון עניתיך וביובעת 

) ' אות ה'  שערי תשובה  שער ב (                                                    

  התבודדות           'גליון ה   הדרך הישן       



 

 ד''בס
 

מאור ''ק רבי קלונימוס קלמן בעל ''הרה
 ע''זי'' ושמש

 

לא טוב היותו מגלה ' אמנם זאת העצה להבא לשוב אל ה
)  ב''תהילים ל(ה ''כמאמר דוד המלך ע, מומיו לבני אדם

אכן אולי אחרי אשר לא . '' נשוי פשע כסוי חטאהאשרי''
ישכח ומסיח מדעתו , רק יצפנם בלבבו, יפרטם בשפתיו

שבעת , לזאת העצה הנכונה. ויסורו מנגד עיניו, אשר העוה
ישפוך , בביתו או בחוץ, לבדו בלי חברת האדם' אשר יהי

ולפרוט חטאיו ולהתוודות , ויתוך כמים לבו' שיחו לפני ה
, ש מלפניו יתברך שיפתח לו פתחי התשובהולבק, עליהם

' גם בשכבו על משכבו בלילות זאת תהי. 'ויורהו נועם דרכי
ואם כה יעשה ימים . שיחתו בינו לבין בוראו ממקור לבבו

גם בעת אשר יתהלך בחוץ , בכל עת ובכל שעה, על ימים
 .אז יבטח כי יפתחו לו שערי תשובה, לעסוק עסקיו

 )ת' 'הפטרת  ש , מאור ו שמ ש                                                                                       (                             
 

 
 ע''ק רבי מרדכי מטשערנאביל זי''הרה

 

וכל איש , ל'' ויעשה התבודדות שעה בכל יום  ולחשוב כנ
הנלבב לעבודתו יתברך שמו מחוייב בזה הדבר לדבר דיבור 

הרחמן . מעלה ונחמד למטהובזה הוא אהוב ל, לפני האלוקים
) ליקוטי תור ה בתחילת הספר                                                            (.הוא יזכנו לזה אמן

 

  התבודדות           'גליון ו   הדרך הישן       



 

 ד"בס
 

 ע"ק רבי משה טייטלבוים מאוהעל זי"הרה
 

מגדילים מעלת , והנה מצאנו ראינו בספרים הקדושים
 וישים ההתבודדות וב פרט בעת שיתבודד ב ינו לבין קונו

ואיך , מ ושפלות עצמו"בו היטב היטב גדולת מלך מהאל ל
וגודל מרי בזמן הטבה , ומיטיב לו בכל עת, ש"שהיטיב לו ית

ויקרע לבבו בשנים עשר ,ש"ובהטובה עצמו ולפניו ית
וידכה ישוח ויתחרט בחרטה , קרעים וישבור רוחו בקרבו

ויזעק מרה על פשעיו אשר עבר וחטאיו , גדולה עד מאוד
וודה בכל לב ויבקש מחילה וסלי חה ויעזוב  וית, אשר גבר

העולם  ' עזיבה גמורה באמת ויעיד על עצמו מי שאמר והי
 )תבא'  ישמח משה  פר (. ש שלא ישוב עוד לתעתועים"ה וב"ב
 

  
 ע "ק רבי יואל טייטלבוים מסאטמאר זי"הרה

 
שיעשה לעצמו מידי יום ביומו זמן להתבודד  בינו לבין 

ויבכה מקרב הלב ולב עמוק  ,  ויתחרט מאוד על העבר,קונו
וזה רק על איזה , ש"ויתחנן מלפני הבורא ית, בדמעות שליש

ת " ובתקוה שהשיבשמחה' אבל שאר כל היום יהיזמן 
) מכ תבים ,  דברי יואל(.                                      בוודאי יעזור לו

 
 
 

  התבודדות           'גליון ז   הדרך הישן       



 

 ד"בס
 

 ע"ק רבי הלל מקאלאמיא זי"הרה
 

רק כפתחו של מחט מפתחו של המה , וכל אלה הדברים
להתבודד   באמת ' שראוי לכל איש אשר הוא ירא ה, אולם

 כדברים בכל יום ולחשוב ולדבר עם נפשו ועם קונו
עד שמרוב כעסו ושברון לבבו אי , גדולה' ויבכה בכי, האלה

אפשר לו להוציא כל דבריו דברי אש אהבתו ויראתו שלבו 
ומה , נגדך כל תאותיאדוני : רק יקצר ויאמר, מלא מהם לפיו

,  ו אבלה גם שארית שנותי כאשר עד הנה"בסופי אם ח' יהי
שעיקר , ואם יעשה כן. אוי לי ואוי על נפשי וקצתי בחיי

  .'רק עבור לעשות רצון קונו וכו' יהי, ז"תשוקת חיותו בעוה
 )ב"ע'  דף ע ',  ב פר ט'  כלל י, משכיל אל ד ל(                                                       

 
 

 

 ע"ק רבי קלונימוס קלמן מפיאסעצנא זי"הרה
 

אז דבר  , א לך אתה לאמר תהילים וללמו ד בשעה זו"ואם א
,  בשבירת רוח',מעצמך דברי השתפכות הנפש לה

לפי מצב התעוררות נפשך , בהתרוממות הנפש בשמחה
)ב"ט  ס"פהכשרת האברכים (  .                              'למשל וכו. עתה
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 ד"בס
 

 ע"ק רבי צבי הירש מזידיטשויב זי"הרה
 

לעמוד ולבקש על . ' וכוהתבודד ות ופרישותעיקר התשובה 
. 'וידבר מעל לבו כעבד לפני רבו וכו. 'נפשו האומללה וכו

ובכל לשון אשר ידבר בתפילה , לאמר כבן לפני אביו
 למען ירוץ דברו ,בלשון המדינה שמדבר בלשונה ושומע

, ויבקש סליחה ומחילה, ה מכאב לב על עוונותיו ופשעיומהר
 .כדברי הזהר אנו אין לנו אלא וידוי דברים בלבד

 )ז"ב  דף ט "סור מרע ועשה  ט וב ח(                                                  
 

 ע"צ מקאמארנא זי"ק מהרא"הרה
 

הולך בחדרו אנה ואנה ובוכה ומבכה שמים וארץ ' והי
משפיל ' כ הי"א להביא על הכתב וכ" ואת"פני השיעמו ל

רבה ובקשה שלא יד' עצמו לפני קונו בבכי .חה ויאיר פניו
 )ב"ו  ע "זוהר ח י  ויחי תכ(                                                               

 
 ע"ק רבי נחום מטשערנאביל זי"הרה

 
כל מה '  ויתוודה בפי,ויתבוד ד אותו  היום בינו לבין קונו

ויבקש ממנו  , ויתבייש, ת אפילו בקטנותו"טא נגד השישח
, כי כל השערים ננעלו חוץ משערי דמעות, ויבכה, מחילה

 .ויחזור לשמוח על שזכה לעשות תשובה שלימה
)בהנה גו ת , מאור עינים(                                                          
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 ד"בס
 

 ע"רבינו מנחם המאירי זי
 

שאדם , הורה בזה', נחוניא בן הקנה וכו' אירי ראמר המ
לחדש תפילה על כל דבר שהוא רואה בעצמו מצריך 

 ואז יתמיד מחשבתו בעבודת ,שהוא צריך בו לעזר אלקים
מתפלל בכניסתו ' שהי, ז החכם"ואמר ע. השם באין פירוד

, לבית המדרש שלא תארע לו תקלה על ידי הוראתו
 ששם חלקו בגורלן של נותן הודאה למי' וביציאתו הי
 .תלמידי חכמים

 :)חי דושי המאי רי  ברכות דף כ ח(                                                        
 
 
 

 ע"רבינו צבי הירש קאיידנאווער זי
 "קב הישר" בעל 

   
,  בבית הכנסתעל כן צריך האדם להתבודד  בהתבודדות

ויבכה , וידבר בכל לבו לפני יודע מחשבות ברוך הוא
ות ויתאנח בכל לבו בשברון לב בזכרו את חטאיו בדמע

אשר לב האדם יודע מרת נפשו מה שחטא , וחטאת נעוריו
והכל רשום וחקוק למשמ, וקלקל בימי נעוריו .'רת וכו

) ג"קב  הישר פרק  כ(                                                                   
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 ד"בס
 

 ע"ק רבי אהרן ראטה זי"הרה
 

להיות חי  , היותר גבוהה  ונעלה ורמהוהנה זו מעלה 
ויד בר ' וירבה בבכיות ותחנונים לפני ה', בחשבון וכו

אפילו בלשון הנ דבר כמו בדיבורי ' דיבורים לפני  ה
 כדי שיהיו הדיבורים רגילים ומסודרים בפיו אשכנז

כתינוק ' וידבר דיבורים לפני ה', שלא יגמגם בהם וכו
 שיח ותחנונים ככה יש פוך, המתחנן תגעגע לפני אביו

לפני קונו שאל ישליכנו מעל פניו ויקבל תשובתו 
רגיל בזה   ' ואם יהי', ויקרבהו לעבודת שמו יתברך וכו

 ) טהרת הקודש סעי ף מארי  דחו שבנא(                             .אז אשרי לו
 
 

 

 איינמאל זאלסט דיך מ תבודד זיין מי טן אויבערשטן
ן אויסגיסן דאס הארץ אי, פארטוגס אין איינמאל בייטוג

טאטין וזה יואיל לך יותר מהרבה  קינד פאר א וויא א
והשם הטוב יקבל תשובתך בכלל , סיגופים בלי שיעור

פע ם אחת לפנות בוקר  ' תתבודד עם ה. (כלל ישראל
ולשפוך את הלב כבן לפני אביו וזה   , ופעם אחת ביום

                                      )',וכו
") שומר  אמונ י ם" ממכתב קדשו  מ ובא בספרו  (                                        
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 ד"בס
 

 ע"זי" חפץ חיים"רבינו ישראל מאיר הכהן ה
 

ה בשם ספר חרדים "מה שכתב השל, וראיתי להעתיק פה
כאילו ,  ויתקשר מחשבתו בו,ויתבודד  בינו לבין קונו', וכו

כאשר ידבר , יתברךוידבר לאל , כבר עומד לפניו ביום הדין
וכעין זה . העבד אל רבו ובן אל אביו והעתיקו זה האחרונים

המבואר , דאפילו על עבירות ידועים: ל" וזהחיי אדםכתב 
אם תלמיד חכם , ברוקח שצריך להתענות לכפרה כמה ימים

, אפילו בזמן הזה לא יסגף עצמו כל כך, הוא ותורתו אומנתו
. ' וכומקירות הלבבלב שלם ויבכה ' שישוב לפני הרק 

' וד, וגדרים שלא יעשה זאת לעולם, והעיקר הבכיה והוידוי
 .) 'ה  תלמיד חכם  וכו"א בד"תקע'  ביאור הלכה סי (.            ל"עכ, יראה ללבב

 

, ובעצמו, כשמישהו מרגיש ברע ייחד לו פינה להתבודדות
ישיח עם השם יתברך , בדברים היוצאים מעומק הלב

,  מהקדוש ברוך הוא חסד ורחמיםיבקש, במילים פשוטות
מצפה הוא רק שנבוא , ורבון העולמים ודאי יאזין לבקשתו

 )ג"ח " תנועת המוסר"מובא בספר (.                                          אליו
 

 ע"זי" חזון איש"תיאור הנהגתו של ה
 

וכל אימת שהיה נתקל , היה מרבה לשפוך שיחו בתפילות
מיד היה פורש לקרן זוית ושופך דו במבוא סתום בלימו

כי  ,  בלב נשבר ובדמעות שליש,צקון לחשו לפני האלקים
.                  להבין ולהשכיל בדברי תורה, ויתן בלבבו בינה, יחון אותו

)ח"ד עמוד רע"ח"  מרב יצי ת ורה ומוסר"מובא בספ ר              (                                                         
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 ד"בס
 

 ע"ה הקדוש זי"השל
 

מצ אתי ס גולות )  ג"ספר  חר די ם פע(ובמקום א חר  
על כן  צריך  ל יזהר  ב הם במ אוד   ,  מועילות לכפ ר עון

,   סגולה חמ י שית .  'וכו,  ומכל  שכן ב על תשובה
י פרוש  עצמו מבני  אדם   ל עתות רצון , התבודדות

 אל  מלך י חי ד עילת כ ל העי לות - למקו ם  אחד 
כמ ים  הפני ם אל   .  וסבת כל הס יבות  כמטר א  לחץ 

כ י  כ אשר   , ) יט,  משלי   כז( פנים כ ן לב  ה אדם  ל אדם  
כן   הוא  י תברך , הוא  י בא ל שום פ ניו  אל  אלה י ו

 : ויש ים  אליו ו י חד יו י דובק
 ) פרק דר ך  חיים תוכחת  מוסר- מסכת יומא  -ה הקדוש   "של (                               

 

 
למעלת התבודדות אין ש יעור כא שר  האר כתי   

כש אנ י   ,  וסי מנך אני ו הו הושיעה  נא. במקומ ו
'   אז י לה , בהתבודדות עם והו שהוא השכ ינ ה

)  סה–  הגהות למסכת יומא   -שם  (                                       :ההישוע 
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 ד"בס
 

 ע"ה הקדוש זי"השל
 
ה בוער  אודיע שלבי הי, והואיל ואתא לידי דבר זה

תמיד כשראה ראיתי בני ישראל בונים בתים כמו  
עושים דירת קבע בעולם הזה ובארץ , מבצרי השרים

עתידים ) ב, ברכות נח(ל "ואף שאמרו רז. הטומאה
מכל מ קום כוונתם , בתי צדיקים שיבאו לארץ ישראל

הוא להיות להם נחלה להנחיל לבניהם כאלו היתה זו   
וזה נרא ה חס ,  ע ולםהנחלה לו ולז רעו ו ז רע זר ע ו עד
אם ,  ו"על  כן בני י יצ. ושלום כהיסח הדעת מהגאולה

לכם עשירות גדול בנו בתים כפי הכרח   ' יתן ה
ו לא תבנו מגדלים וחומות בגאוה . צרכיכ ם ולא יותר

וחדרים , רק להיות לכם מדור לפי כבודכם, וגדולה
צאו וראו מה ציוה . להתבודד בהם לתורה ול תשובה

',  בית לא תבנו וגו)   ז,ירמיה  לה(ניו יונדב בן רכב  לב
וז ה אין שייך האידנא לישב . 'כי באהלים תשבו וגו

רק זו או מר לה ניח הבניינים המפו ארים , באהלים
יותר מכדי צורך הכרח הדיר ה וחדרים לכבוד 

                   :התבודדות לשמו יתברך
 )  חיים תוכחת  מוסר פרק דר ך- מסכת סוכה -ה הקדוש   "של (                               
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 ד"בס
 

 ע"ק רבי נחמן מברסלב זי"הצה
 
וצריך כל אחד לקבוע לו על זה שעה מיוחדת בכל יום ויום שיפרש . א

ת בלשון שמדברים בו כגון במדינות אלו בלשו ן  "שיחתו לפני השי
כי בלשון שמדברים בו בנקל יותר לפרש . אשכנז שאנו מדברים בו

הן חרטה . ת"עם לבבו ישיח לפני השיו את כל אשר . כל שיחתו היטב
'  הן בק שות ותחנונים שיזכה להתקרב אליו ית. ותשובה  על העבר

יצעק , ת"ואם אינו יכול לדבר כלל לפני השי. מהיום והלאה באמת
ת אז על זה בעצמו שנתרחק כל כך  עד שאינו יכול "ויתחנן לפני השי

ם שיחמול  עליו רחמים ותחנוני' ויבקש מאתו ית' אפילו לדבר לפניו ית
וכל אחד כפי מה שיודע ' ויפתח פיו עד שיוכל לפרש שיחתו לפניו ית

. 'ת ישיח ויספר הכל לפניו ית"נגעי לבבו איך הו א מרוחק מהשי
ועוצם מעלת הנהגה זאת אין לבאר ולשער כי זאת ההנהגה עולה  על  

ז יכולין לבא לכל טוב בזה "כי עי. 'והיא כוללת כל עבודת ה. הכל
י תפלה ותחנונים וכל גדולי הצדיקים  "כי הכל יכולין לפעול ע. ובבא

ומשכיל על דבר יבין , י ההנהגה זאת"לא באו למדריגתם כי אם ע
אשרי הזוכה לקבוע עצמו על זה , מעצמו גודל מעלת ההנהגה  זאת

 )ה"כ'   ן תנינא סי "ליקוטי מוה ר ( .                          שעה מיוחדת בכל יום ויום
 
המקום ' וגם שיהי. התבודדות הוא בלילה שאז הכל ישניםעיקר . ב

דהיינו במקום שאין בני אדם הולכים , שילך בדרך יחידי, חוץ מהעיר
 ) ב"נ'  מ ס י"לקו( .                                                              שם אפילו ביום

 
  לו חדר מיוחד לו לבדו לעסוק שם' טוב מ אד להאדם שישתדל שיהי. ג

 קונו ובפרט התבודדות ושיחה בינו לבין, בתורה ותפלה' בעבודת ה
) ד"ן  רע"שיחות הר ( .                                      שלזה צריכין בוודאי חדר מיוחד

 

  התבודדות           ו"גליון ט   הדרך הישן       


	øáéðå àìéòæø àæëøé æé"ò áòì ä"çøã�
	øáéðå éåðä äçñéã îâéøåðãé æé"ò
	áñ"ã

