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In Search of Solitude: Finding One's Way into the Holy of Holies 

 ערב יו"כ תש"פ

 

ֹּאֶמר  -ויקרא טז  1# י ַהַכפֶֹּרת   ה'ַוי ית ַלָפרֶֹּכת ֶאל ְפנֵּ ת ֶאל ַהקֶֹּדש ִמבֵּ ֹּא ְבָכל עֵּ ר ֶאל ַאֲהרֹּן ָאִחיָך ְוַאל ָיב ֶאל מֶֹּשה ַדבֵּ
ָרֶאה ַעל ַהַכפֶֹּרת ֹּא ָימּות ִכי ֶבָעָנן אֵּ ֹּא ַאֲהרֹּן ֶאל ַהקֶֹּדש ְבַפר ֶבן ָבָקר ְלַחָטאת וְ .  ֲאֶשר ַעל ָהָארֹּן ְול ֹּאת ָיב   ַאִיל ְלעָֹּלה. ְבז

ֹּא ָימּות.  דּות ְול י ְיהָוה ְוִכָסה ֲעַנן ַהְקטֶֹּרת ֶאת ַהַכפֶֹּרת ֲאֶשר ַעל ָהעֵּ ש ִלְפנֵּ ְוָלַקח ִמַדם ַהָפר ְוִהָזה  ְוָנַתן ֶאת ַהְקטֶֹּרת ַעל ָהאֵּ
י ַהַכפֶֹּרת ַיֶזה ֶשַבע ְפעָ  ְדָמה ְוִלְפנֵּ י ַהַכפֶֹּרת קֵּ  ִמים ִמן ַהָדם ְבֶאְצָבעֹו. ְבֶאְצָבעֹו ַעל ְפנֵּ

   
יתֹו ּוְבַעד כָ  -ויקרא טז:יז  2# אתֹו ְוִכֶפר ַבֲעדֹו ּוְבַעד בֵּ ר ַבקֶֹּדש ַעד צֵּ ד ְבבֹּאֹו ְלַכפֵּ ֹּא ִיְהֶיה ְבאֶֹּהל מֹועֵּ ל ְקַהל  ְוָכל ָאָדם ל

ל   ִיְשָראֵּ

לא מיום הכפורים ליום הכפורים, וכהן  אין כהן גדול נכנס לקדש הקדשים א -רמב"ם הל' ביאת מקדש ב:א  3#
 . הדיוט נכנס לקדש לעבודה בכל יום

והוזהרו כל הכהנים שלא יכנסו לקדש או לקדש הקדשים שלא בשעת עבודה שנאמר ואל יבוא   - הלכה ב שם  4#
 בכל עת אל הקדש זה קדש הקדשים מבית לפרוכת להזהיר על כל הבית 

 
בשעת הקטרת הקטורת בקדש הקדשים, כל העם פורשים מן ההיכל בלבד   - ברמב"ם הל' עבודת יוה"כ ד: 5#

ואינן פורשים מבין האולם ולמזבח, שאין פורשים מבין האולם ולמזבח אלא בשעת הקטרה בהיכל בכל יום  
 ובשעת מתן דמים בהיכל כמו שביארנו בהלכות תמידין 

 ס' הררי קדם ח"א עמ' קמו  6#
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 משלחן גבוה ויקרא עמ' קלז ס'  7#
 
 

 
 

ֹּאן ְוַהָבָקר ַאל ִיְרעּו ֶאל מּול ָהָהר ַההּוא   - גשמות לד: 8# ֹּא ַיֲעֶלה ִעָמְך ְוַגם ִאיש ַאל יֵָּרא ְבָכל ָהָהר ַגם ַהצ  ְוִאיש ל

רעה, אין לך  הראשונות על ידי שהיו בתשואות וקולות וקהלה, שלטה בהן עין  -ואיש לא יעלה עמך  -רש"י שם  9#
 מדה יפה מן הצניעות 

בראש השנה כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרון. מאי כבני מרון? הכא תרגימו כבני   -. ראש השנה יח  'מס 10#
    אמר רב יהודה אמר שמואל: כחיילות של בית דוד.  ריש לקיש אמר: כמעלות בית מרון.   אמרנא.



כמעלות   ככבשים שמונין אותן לעשרן, ויוצאין זה אחר זה בפתח קטן, שאין יכולין לצאת כאחד. - שם רש"י 11# 
לשון מרות   -מרון   הדרך קצר, ואין שנים יכולין לילך זה בצד זה, שהעמק עמוק משני צידי הדרך. -בית מרון 

 ואדנות, וכך היו מונין אותם יוצאים זה אחר זה, בצאתם למלחמה. 

ֹּאנֹו ַתַחת ִשְבטֹו, ְכַבָקַרת רֹוֶעה ֶעְדרֹו -  נה תוקף'פיוט 'ונת 12# ן ַתֲעִביר ְוִתְספֹּר ְוִתְמֶנה, ַמֲעִביר צ   ,ְוִתְפקֹּד ֶנֶפש ָכל ָחי, כֵּ
 ִדיָנם  ְוִתְכתֹּב ֶאת ְגַזר, ְוַתְחתְֹּך ִקְצָבה ְלָכל ְבִריֹוֶתיָך

 

 ד -עלי שור ח"ב עמ' תיג 13#

 

 

 

 

 

 

 

 

 הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל / ס' על התשובה  14#

 

 

 

 

 

 

א    - :במשלי יד 15# ְך ְבָיְשרֹו ְירֵּ ה  ה'הֹולֵּ  . ּוְנלֹוז ְדָרָכיו בֹוזֵּ

כי כל אדם צריך ללכת בדרכו הצריך לו, כי אין מדות בני אדם שוים זל"ז, ומחמת זה הוא   - פ' הגר"א שם 16#
רגיל בעבירה הבאה מאותה מדה וצריך לגדר עצמו מאד בזה, ומה שאין חבירו צריך לזו השמירה וחברו צריך  

ם זה שהוא צריך,  , אע"פ שבעיני הבריות הוא רע כי אינם יודעישלולגדר אחר, ולכך הולך בישרו, בדרך היושר 
 הוא ירא ה'  –בישרו ואעפ"כ הוא הולך 

רבי חנינא בן דוסא אומר כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת וכל שחכמתו   -מס' אבות ג:ט  17#
 קודמת ליראת חטאו אין חכמתו מתקיימת 

 
   –מהר"ל פ' דרך החיים שם  18#

 
 

   
 
 
 



 

 עלי שור ח"א עמ' קלג 19#

 

 

 

 

 
 

 

 עלי שור ח"ב עמ' תיד 20#

 

 

 

 

 

 

#21 Sanctity of the Synagogue (Rabbi Norman Lamm) p. 116 - The entire concept of “family pews'' is in 
contradiction to the Jewish spirit of prayer. Prayer means communion with the Master of the World, and 
therefore withdrawal from all and everything. During prayer man must feel alone, removed, isolated. He 
must then regard the Creator as an only Friend, from whom alone he can hope for support and 
consolation. Behold, as the eyes of servants look unto the hand of their master, as the eyes of a maiden 
unto the hand of her mistress; so our eyes look unto the Lord our God, until He be gracious unto us (Psalms 
123:2)   

 36ס' תפילת ישרים עמ'  22#

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  רבי חנינא בן חכינאי אומר הנעור בלילה והמהלך בדרך יחידי והמפנה לבו לבטלה הרי זה  -אבות ג:ד מס'  23#
 מתחייב בנפשו 

מפני שהם שעות רצויות אין לו לחשב בהן כי אם דברים רצויים לפני המקום ב"ה אלו הן   -פ' רבינו יונה שם   24#
אין לו מלאכת לעשות ואיננו שומע קולות   דברי תורה שאותן שעות כמה הם חשובות וראויות למחשבת התורה כי

נה ומסירה  בני אדם. ואם יפנה לבו לבטלה מתחייב בנפשו שמפסיד זמן כי תוכל להיות לו מחשבה ברורה ונכו
 אותו מהרהור דברי תורה

 שפתי חיים )מידות ועבודת ה' ב( עמ' סד  25#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The End of Solitude (William Deresiewicz)  “…There is an analogy, it seems to me, with the previous generation's 
experience of boredom. The two emotions, loneliness and boredom, are closely allied. They are also both 
characteristically modern. The Oxford English Dictionary's earliest citations of either word, at least in the 
contemporary sense, date from the 19th century. Suburbanization, by eliminating the stimulation as well as the 
sociability of urban or traditional village life, exacerbated the tendency to both. But the great age of boredom, I 
believe, came in with television, precisely because television was designed to palliate that feeling. Boredom is not a 
necessary consequence of having nothing to do, it is only the negative experience of that state. Television, by 
obviating the need to learn how to make use of one's lack of occupation, precludes one from ever discovering how 
to enjoy it. In fact, it renders that condition fearsome, its prospect intolerable. You are terrified of being bored — 
so you turn on the television.  

I speak from experience. I grew up in the 60s and 70s, the age of television. I was trained to be bored; boredom 
was cultivated within me like a precious crop. (It has been said that consumer society wants to condition us to feel 
bored, since boredom creates a market for stimulation.) It took me years to discover — and my nervous system will 
never fully adjust to this idea; I still have to fight against boredom, am permanently damaged in this respect — that 
having nothing to do doesn't have to be a bad thing. The alternative to boredom is what Whitman called idleness: a 
passive receptivity to the world. 

So it is with the current generation's experience of being alone. That is precisely the recognition implicit in the idea 
of solitude, which is to loneliness what idleness is to boredom. Loneliness is not the absence of company, it is grief 
over that absence. The lost sheep is lonely; the shepherd is not lonely. But the Internet is as powerful a machine 
for the production of loneliness as television is for the manufacture of boredom. If six hours of television a day 



creates the aptitude for boredom, the inability to sit still, a hundred text messages a day creates the aptitude for 
loneliness, the inability to be by yourself. Some degree of boredom and loneliness is to be expected, especially 
among young people, given the way our human environment has been attenuated. But technology amplifies those 
tendencies. You could call your schoolmates when I was a teenager, but you couldn't call them 100 times a day. 
You could get together with your friends when I was in college, but you couldn't always get together with them 
when you wanted to, for the simple reason that you couldn't always find them. If boredom is the great emotion of 
the TV generation, loneliness is the great emotion of the Web generation. We lost the ability to be still, our 
capacity for idleness. They have lost the ability to be alone, their capacity for solitude. 

And losing solitude, what have they lost? First, the propensity for introspection, that examination of the self that 
the Puritans, and the Romantics, and the modernists (and Socrates, for that matter) placed at the center of 
spiritual life — of wisdom, of conduct. Thoreau called it fishing "in the Walden Pond of [our] own natures," 
"bait[ing our] hooks with darkness." Lost, too, is the related propensity for sustained reading. The Internet brought 
text back into a televisual world, but it brought it back on terms dictated by that world — that is, by its remapping 
of our attention spans. Reading now means skipping and skimming; five minutes on the same Web page is 
considered an eternity. This is not reading as Marilynne Robinson described it: the encounter with a second self in 
the silence of mental solitude.” 

   

 ט -עלי שור ח"א עמ' קעח 27#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

עיין במ"ב וראיתי להעתיק פה מה שכתב השל"ה בשם ספר חרידים וז"ל שמצא   -ביאור הלכה ס' תקע"א  28#
בתוך ספרי המקובל האלקי חסידא קדישא הרב ר"י לוריא אשכנזי ז"ל בספר אחד כתיבת יד כל מה שתמצא  

דעת ויראת ד' לא יחלש ולא  בתורה אבל מי שתורתו אומנתו ויודע  עמלו בסיגופים כו' לא נזכרו אלא למי שאין
יתבטל מלימודו אך יום אחד מן השבוע יתרחק מבני אדם ויתבודד בינו לבין קונו ויתקשר מחשבתו בו כאלו כבר  

 עומד לפניו ביום הדין וידבר לאל ית' כאשר ידבר העבד אל רבו ובן אל אביו. והעתיקו זה האחרונים. 

, וישקול פעולותיו,  תמידהאדם השלם צריך לו שיזכור מדותיו  - רמב"ם שמנה פרקים להרמב"ם פרק ד  29#
התכונה   יניחברפואה, ולא  ימהר, וכל מה שיראה נפשו נוטה לצד קצה מן הקצוות, יום יוםויבחן תכונות נפשו 

חותות אשר לו, וישתדל לרפאותן  הרעה להתחזק בשנותו מעשה הרע, כמו שזכרנו. וכן ישים לנגד עיניו המדות הפ
 תמיד, כמו שזכרנו, שאי אפשר לאדם מבלתי חסרון 

וכאשר תרצה לעמד על ברור מה שזכרתי מרוב חטאי הלשון, קבל על   -חובות הלבבות שער הפרישות פרק ה  30#
כך  עצמך לזכר מה שיצא מלשונך ביומך בהתחברך עם בני אדם והתערבך בם, ואם תוכל לכתבו, עשה. ואחר 

העבירהו על לבך והעלהו במחשבתך, בעת שאתה פנוי מן העסקים בלילה, ותראה מה שיש ממנו לצורך ומה שיש  
ממנו מותר, לא יועיל לך, ומה שממנו מביא ההיזק אליך, כמו הכזב והרכילות והשבועות ולשון הרע. ואז יתברר  

ך, ולא תתמיד בזה זמן מועט, עד שיתקן  לך חסרונך ותראה בו מעוותך. ופקד זה ממך תמיד כפקדך מעוות אויב 
 לשונך וימעטו דבריך. 

 ס' לבוש יוסף במדבר עמ' קטו 31#

 

 

 

 

 


