
  לבדיות בונה בחינוך

 מהרצון לרצות לעצמיות .1

  (רש"י בראשית ב, ב)מה היה העולם חסר מנוחה, באה שבת באה מנוחה 

  (זוהר)נח הוא שבת לשון ניחא 

 

 מעולם הבירור לעולם הייחוד .2

  (ישעיהו נז)הרשעים כים נגרש השקט לא יוכל 

 

 אין להחזיר בתשובה אף אחד .3

' ואינם מתקרבים אליו ית', הוא רק מחמת שאין להם מה שהעולם רחוקים מה' ית

ישוב הדעת, ואין מישבין עצמן. והעיקר להשתדל לישב עצמו היטב, מה התכלית מכל 

התאוות ומכל עניני העולם הזה, הן תאוות הנכנסות לגוף, הן תאוות שחוץ לגוף כגון 

  נחמן מברסלב)(ליקוטי מהר"ן בתרא סימן י', רבי כבוד, ואז בודאי ישוב את ה'. 

  

  האקואריום של הבית יעקב .4

 (אבות ד, ג)אין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום 

 גאולת ההקשבה .5

  (האר"י ז"ל)כל הגלות באה מפגם הברית 

 

 יצירת גב אל גב לצורך פנים אל פנים .6

  רני עקרה לא ילדה, רע לי

  (רמ"ד וואלי, ישעיה)מניעת ההשפעות של המלכות בזמן הגלות אינו אלא לטובה 

 

 תקשורת מחוברת .7

צהר תעשה לתבה ואל אמה תכלנה מלמעלה, ריב"ש ע"ה אמר צהר תעשה לתבה 

  (בעל שם טוב, נח, עמוד התפילה)שתהייה התבה שאדם מדבר בתורה ובתפילה מצהיר. 

  

 ליצור מרחב של תקשורת .8

כי בכל אות ואות  בעת תפילתך ולימודך וכל דיבור ודיבור ומוצא שפתיך תכוון ליחד

  (היכל הברכה, נח, ד' סו')יש עולמות מלאכים ונשמות ואלוהות שכינתו יתברך. 

 

 ואינטרנט ההתבודדות .9

אם יעלה על לב תלמיד חכם, וביחוד מי שהוא בתכונתו ממרי דרזין, כבדות רוח על 

מיעוט עסקו בענייני העולם הרחבים, שהנפש הטבעית תובעתן לפעמים בתפקידיה, 

אל ליבו שכך היא המידה בכל בעלי המקצועות שבעולם, שהם מתייחדים ישיב 

במקצוע שלהם, ומביאים ברכה לעצמם ולעולם דווקא על ידי התכנסותם בחוגם, 

  (שמונה קבצים ו, רסא', הראי"ה קוק)ומתוך המצר הזה מתרחבים והולכים. 

 

 בקיא בשוב בלילה .10

חזינן דהוי. ההוא דאתחולי ואמר אביי גמירי דזעפא בליליא לא הוי. והא קא 

אל העולם הגדול.  יש בזה הערה בדמיון האדם הפרטי, שהוא עולם קטןביממא. 

הבדל הלילה מהיום הוא שביום יש יחש לאדם אל העולם החיצוני, ובלילה הוא 

 מתיחד עם עולמו הפנימי. 


