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ועז- תקיף  עשיר,  יהודי  התגורר  לפרמישלן  סמוכה  בעיירה 
בימים  בעל-התפילה  יהיה  הוא  כי  הודיע  אחת  שנה  פנים. 
התייראו  אך  מהרעיון,  נחת  שבעו  לא  הקהילה  בני  הנוראים. 
כיון שכך, שלחו שלוחים אל רבי מאיר מפרמישלן  לו.  לסרב 
בעלי-התפילה  כי  הצדיק  להם  אמר  עצתו.  את  וביקשו 
ראש- קודם  ברכתו  את  ולקבל  אליו  לבוא  נוהגים  שבסביבה 
לעשות. מה  יראה  ואז  זה,  עשיר  גם  יבוא  ובוודאי   השנה, 

בספר  "מצאנו  מאיר:  רבי  לו  אמר  עשיר  אותו  אליו  כשנכנס 
לדוד',  'תפילה  למשה',  'תפילה   – תפילות  שלוש  תהילים 
יודע  מי שהוא  יש  צדיק כמשה,  מי שהוא  יש  לעני'.  ו'תפילה 
ליבו  אבל  נגן,  יודע  ואינו  צדיק  שאינו  מי  ויש  כדוד,  נגן 
נשבר, כעני. אתה אינך צדיק, אינך יודע נגן, ובכל-זאת רוצה 
עני". להיות  אלא  עצה  לך  אין   – בעל-תפילה  להיות   אתה 
"לא, לא!", צעק האיש בבהלה, "אינני רוצה עוד להיות בעל-

תפילה"...

)חסידים מספרים(

“תפלה למשה”
הענינים  שני  היו  המחבר(  )ממוצע  משה  שאצל  כיון   . .
למטה  משה  אצל  ישנו  שלכן   – האלקים"(  ו"איש  )"משה" 
נצחיות במשה עצמו, ש"משה  והקביעות בגלוי  ענין הנצחיות 
נוסף  דמשה,  אתפשטותא  ישנו  ודור  דור  )ובכל  מת"  לא 
ופרטיו,  בכחותיו  וכן  מישראל(,  אחד  שבכל  משה  בחינת  על 
– נצחיים"  משה(  שעשה  )משכן  משה  ידי  "מעשי  שגם   עד 

לכן היה דוקא למשה את הכח להמשיך את השכינה למטה על 
ידי תפלתו "ויהי נועם גו'", "יהי רצון שתשרה שכינה במעשה 

ידיכם" . .

)משיחת כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח - ש"פ צו תנש"א(
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פתח דבר

נשגבה. מטבע הלשון תפילה  היא עבודת התפילה, עת  ונישאה  רמה  עבודה 
רומז על "התופל כלי חרס" )כלים ג, ד( - לחבר ולאחד את הנפש אל מקורה 

ושרשה חיי החיים.

כך שכל  עימו,  ומתאחד  יתברך  אליו  נשמתו  יהודי את  בעת התפילה מקשר 
כוחותיו וחושיו מגלים את קדושתו של הקב"ה בעולם. התפילה נמשלה לסולם, 
משום שהיא מעלה ומרוממת את המתפלל למקום בו מורגש ש"והיה ד' למלך 

על כל הארץ ביום ההוא יהיה ד' אחד ושמו אחד".

מסופר כי פעם שאל רבינו הגדול 'בעל התניא' את בנו האדמו"ר האמצעי ר' 
דובער מליובאוויטש - "עם מה התפללת היום", ויענהו האדמו"ר האמצעי כי 
התבונן במאמר חסידות "וכל קומה לפניך תשתחוה". לשאלת האדמו"ר האמצעי 
הסטענדר",  "עם  שהתפלל  התניא'  'בעל  רבינו  השיב  התפלל,  הוא  מה  עם 
וכוונתו לומר שבתפילתו התבונן בענין הדבר ד' המחיה ומקיים את הסטענדר 

שלא יחזור להיות אין ואפס. 

כה גדולה ועצומה היא מעלת התפילה, ובפרט לאחר שזכינו להתגלות תורת 
בעבודת  ועומק  פנימיות  מגלה  אשר  משיח"  של  מתורתו  "טעימה  החסידות 

התפילה, אשר על ידה זוכים שיהיה ניכר בעולם כולו ש"ד' אחד ושמו אחד".

בקונטרס זה מבואר עניין התפלה ומעלתה כפי שנדפס בדרושי החסידות.

וזאת למודעי: לא כל הביאורים הובאו בשלימותם כפי שנאמרו ונדפסו, וחלקם 
שיחות־הקודש  בסגנון  רגיל  שאינו  מי  שגם  כך   - המערכת  חברי  ע"י  עובדו 
ומאמרי החסידות יוכל להבין פשוטם של דברים. ייתכן שנפלו אי אילו טעויות 
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בהבנת הדברים, ושגיאות מי יבין. אשר על כן, מי שיתקשה בהבנת הדברים - 
מוטב שיעיין במקורי הדברים כפי שנסמנו בתחילת הביאור, ויונעם לו.

ונחתום בשיחת כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח עם כ"ק אדמו"ר 
רבי אברהם יצחק הכהן קהאן מתולדות אהרון זצ"ל:

"ועפ"ז כאשר יהודי מתפלל עתה בזמן הגלות ואומר שירו לה' שיר חדש, הרי 
הפירוש בזה הוא שבאפשריותו להעמיד את עצמו )'זיך טירעקשטעלן'( במצב 
של גאולה. והיינו שאינו צריך להמתין עד זמן ביאת משיח אלא ניתן לו הכח 

לצאת ממעמד ומצב של גלות ולהתעלות למעמד ומצב של גאולה".

מערכת 'לכשיפוצו מעינותיך'
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מהות התפילה

התפלה - חוט השידרה
א. עבודה שבלב זהו תפלה והיא מצוה מדרבנן ואינה ממנין המצוות דאורייתא1 
וצריך להבין הענין בזה, והרי רז"ל במשנה וגמרא2 החמירו הרבה יותר בכוונת 
התפלה אפילו מכוונת קריאת שמע הנמנית ראשונה בתרי"ג מצוות דאורייתא 
והיינו מפני שהיא דברים העומדים ברומו של עולם3, ואם כן מהו שאינה ממנין 

המצוות.

והענין יובן בהקדים כי הנה י"ח ברכות דשמונה עשרה הן כנגד י"ח חוליות 
השידרה שבתוכן נמשך חוט השידרה כנודע מהזהר ובגמרא4.

חוט  אך  במשנה5.  הנמנין  אברים  רמ"ח  בגופו  יש  באדם  משל  דרך  על  והנה 
הוא  זה  כל  ועם  האברים  ממנין  אינו  החוליות  בתוך  הנמשך  עצמו  השידרה 
המעמיד ומקיים את כל האברים שעובר מן הראש עד הירכיים ועל ידו נמשך 
החיות מהמוח לכל האברים, שהאברים מחוברים בצלעות והצלעות בחוליות 

והחוליות בחוט השידרה.

1.  כדמשמע בגמרא פ"ג דברכות דף כ' ע"ב ]ועיין במ"א סי' ק"ו[.
2.  פ"ב דברכות די"ו.

3.  בפ"ק דברכות ד"ו ע"ב.
4.  ברכות דף כ"ח ע"ב.

5.  ספ"ק דאהלות.

מדוע התפלה 
אינה ממנין 

המצוות?

ביאור הענין 
בהקדים משל 

חוט השידרה

"עבודה שבלב זו תפילה"
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רז"ל  אמרו  הנה  דמלכאא  אברים  רמ"ח  שהם  המצוות  בחינת  הנמשל  כן  כמו 
מצוות צריכות כוונה. והכוונה היינו בחינת התפלה שהיא בחינת כוונה ופנימית 
להמצוות והיא עיקר המעמיד ומקיים את הרמ"ח מצוות עשה והיא כמשל החוט 
השידרה שהוא המעמיד ומקיים את האברים אף על פי שהוא בעצמו אינו ממנין 

רמ"ח אברים.

התפלה - גילוי אור ד' למטה
עיקר  דהנה  להקדים  יש  היא התפלה  ופנימיות המצוות  ענין שכוונת  וביאור 
שלמעלה  הוא  ברוך  סוף  אין  אור  שיהיה  שמבקשים  הוא  בתפלה  המכוון 
מהשתלשלות 'ברוך'ב ונמשך למטה בבחינת ההשתלשלות. וזהו ברוך אתה הוי' 
היינו שמבקשים שיהיה התהוות והמשכת שם הוי' מבחינת אתה שהוא אור אין 
סוף שלמעלה מעלה משם הוי', כי שם הוי'ג מורה על השתלשלות המדרגות: 
ובחינת ההארה הנמשך  כו'.  - המשכה  וי"ו  - התפשטות,  ה'  - צמצום,  יו"ד 
בהשתלשלות מדרגות אלו היא הארה מצומצמת לגבי האור אין סוף שלמעלה 

מהשתלשלות.

רבה  הארה  והמשכה  ברכה  שיהיה  היינו  עשרה  בשמונה  הבקשות  ענין  וזהו 
ועצומה מלמעלה מסדר ההשתלשלות, ורופא חולי עמו ישראל ומברך השנים 

רצון המלאכים להתפלל
עבודת  את  האמצעי  הרבי  לאביו  פעם  הראה  נחום  מנחם  רבי  החסיד 
התפילה של החסיד רבי בנימין קלעצקער בשעה שהתפלל בבית המדרש 
היו  מעלה  מלאכי  עליון,  - משרתי  ואמר:  האמצעי  הרבי  נענה  הגדול. 

רוצים להתחלף בעבודתו זו של רבי בנימין.

)סה"ש ה'תש"ג עמ' 125(

א. רמ"ח אברים דמלכא: רמ"ח מצוות עשה נמשלו לאברים: על דרך שהאברים הם כלים לקבל את רצון המוח, וכנראה 
במוחש שמיד כאשר רוצים להזיז את האבר הוא זז, כך מעשה המצוות הם כלים לקבל את אור ד'.

ב. ברוך: המילה ברוך הינה גם מלשון המשכה כמו שכתוב במשנה: 'המבריך את הגפן' - ופירוש שמבריך וממשיך את 
הגפן לאדמה, כך 'ברוך אתה ד'' הוא מלשון המשכה שממשיך ע"י התפלה אור אין סוף למטה.

ג. שם הוי': ארבעת האותיות של שם הוי' מרמזות על ארבע מיני צמצומים בהאור האלוקי שיורד ומשתלשל להחיות 
העולמות: יו"ד – היא נקודה אחת קטנה, ומורה על המשכת האור באופן של צמצום לנקודה אחת. ה"א עילאה – לאות 
ה"א יש אורך ורוחב, ומורה על התפשטות האור באורך ורוחב. וא"ו – קו ישר, ומורה על המשכת האור לעולמות, מן 
המשפיע אל המקבל. ה"א תתאה – התפשטות האור באורך ורוחב בעולמות. בתפלה אנו מבקשים שיתגלה אור א"ס 

ב"ה שלמעלה מכל הצמצומים של שם הוי' בעולמות התחתונים.

התפלה הינה 
חוט השידרה 
המעמיד את 
המצוות

התפלה - 
גילוי אור 
נעלה

הבקשות 
הפרטיות הם 
הכלים לגילוי 
אור ד'
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על דרך משל הוא הכלי שבו מתגלה אלקותו יתברך למטה בגשמיות כשנותן 
חיים ובריאות לחולים וברכה על פני האדמה כו', נמצא שכל בקשות שבשמונה 

עשרה הם כלים לגילוי אלקותו יתברך ממש למטה.

ועוד כידוע ומבואר בזהר שאין ברכה שורה במקום ריק, דהיינו שאי אפשר 
להיות המשכת האור אלא אם כן יש כלים שישרה בהן לכן אנו מבקשים ענינים 
של רפואות החולי וברכת השנים וכן כל הברכות דשמונה עשרה, שהם כלים 
שבהם יהיה השראת אור אין סוף. אבל עיקר המכוון הוא ברוך אתה ד' - שיהיה 

המשכת אור אין סוף.

וזהו שאמרו רז"ל שי"ח ברכות התפלה הם כנגד י"ח חוליות שבשידרה, פירוש 
שהם כלים להמשכת וגילוי האור אין סוף הנמשך על ידי התפלה כמו שהחוליות 

הם כלים לחוט השידרה הנמשך ממוח שבראש לתוכן.

התפלה - כוונת המצוות
ב. והנה י"ח חוליות הנזכרים לעיל הם כלים פנימיים ומהם מתפשט אחר כך 
האור בחיצוניות הכלים, ומספר כולם רמ"ח שהם רמ"ח מצוות עשה שנקראים 

רמ"ח אברים דמלכא שהם בחינת אברים וכלים להמשכת האור.

הכוונה  בחינת  היא  והתפלה  כוונה  צריכות  שהמצוות  לעיל  הנזכר  ענין  וזהו 
בכלל. והענין כי אנו אומרים אשר קדשנו במצותיו שעל ידי המצוות ממשיכים 
גילוי בחינת קדושה עליונה דאור אין סוף למטה לכן צריכים כוונה כי המצוה 

היא האבר והכלי והכוונה הוא המשכת האור בתוך הכלי6.

וזהו שבדרך כלל התפלה היא הכוונה לפי שבה ועל ידה נמשך כללות גילוי 
האור שזהו ענין ברכת התפלה ברוך אתה ד', שממשיכים להיות ברוך ונמשך - 
אתה אור אין סוף ממש והיינו על ידי שם הוי', ואחר כך על ידי קיום המצוות 
האור בפרטיות להתלבש במצוה פרטית שהיא אבר אחד  היום ממשיכים  כל 

מרמ"ח אברים דמלכא.

והוא ממש כנזכר לעיל במשל החוט השידרה שבו נמשך החיות מן המוח אשר 
במוח היא עיקר משכן והשראת הנשמה, ומשם נמשך החיות בחוט השידרה, 

ואחר כך נמשך ממנו בכל רמ"ח אברים. 

6.  כמ"ש בסש"ב פל"ח בהג"ה בשם הע"ח.

י"ח ברכות 
התפלה - י"ח 
כלים לקבלת 

האור

המצוות 
- כלים 

לקבלת אור 
ד' שנמשך 

בתפלה

בתפלה נמשך 
האור וממנה 

למעשה 
המצוות

ובזה יובן 
מדוע התפלה 

אינה ממנין 
המצוות
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ולכן התפלה אינה במנין המצוות דאורייתא כי המנין שאנו מונין היינו הכלים 
היא  כי  בפני עצמה  למנותה  שייך  אינה  הכוונה  אכן התפלה שהיא  והאברים 

נשמת הכלים.

פסוקי דזמרה כהכנה לתפלה
ג. והנה כל סדר התפלה שעד שמונה עשרה היא הכנה לשמונה עשרה דהיינו 
כדי שיוכל להתפלל שמונה עשרה בכוונה מרעותא דליבא ]=מפנימיות ורצון 
הלב[, שבאומרו "ברוך אתה ד'" יהיה הבקשה באמת שיחפוץ מרעותא דליבא 
שיהיה גילוי שם הוי'. לכן כדי שיגיע האדם למדרגה זו תיקנו חז"ל מתחלה 
לומר פסוקי דזמרה וברכות קריאת שמע כמאמר רז"ל: לעולם יסדר אדם שבחו 

של מקום ואחר כך יתפלל.

והשבח  השירה  מן  אנו  מזכירים  יוצר  וברכת  דזמרה  פסוקי  הנה  כי  והענין 
שהמלאכים משבחים ואומרים ביראה ג' פעמים קדוש כו'. דהיינו איך שהוא 
מחשבה  ]=אין  ביה  תפיסא  מחשבה  דלית  מושג  ואינו  ומובדל  קדוש  יתברך 
שמשיגה ותופסות אותו בעצמו[ ואין ערוך אליו כלל. והאופנים ברעש גדול 

מזה שמשיגים קצת איך שהוא קדוש כו'.

והנה המלאכים נקראים עומדים כמ"ש: "ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה" 
וישראל שלמטה הם בבחינת  והיינו שהם רק בבחינת ומדרגת רגלים בלבד, 

ומדרגת הראש כי "ישראל" היינו "לי ראש".

ולכך כאשר ישים האדם אל לבו איך שבחינת המלאכים ואופנים כו' אשר הם 
בחינת רגלים לבד עומדים באהבה ויראה גדולה וברעש גדול אומרים קדוש 

וברוך כו' מהתפעלות בהשגתם בגדולת אין סוף ברוך ד'.

וישראל שהם בחינת הראש הם בבחינת שינה וכמ"ש: "היינו כחולמים" שאחר 
הגוף  צרכי  למלאות  חפצו  וכל  ישעו  כל  רק  האהבה  ועוברת  חולפת  התפלה 
ועושים מצרכי הגוף עיקר כו' על ידי זה יתמרמר לבו מאד בקרבו מירידה זו 
שירדה הנשמה מאיגרא רמה כו' מלמעלה למטה כו' ויתעורר מזה לצעוק אל ד' 

בצר לו מנקודת לבו ברעותא דליבא אליו יתברך.

וזהו שאמרו רז"ל אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. היינו בהתבוננו 
בירידה גדולה זו שהראש נשפל מאד למטה, וזהו כובד ראש, ומזה יבא לידי 
הכנעה ושפלות גדולה והיינו פירוש כובד ראש כפשוטו, ועל ידי זה יבא לבחינת 
ויצעקו אל ד' בצר להם להתעורר בתשובה מרעותא דליבא לשוב אל ד' ממש. 

וזהו בחינת ואהבת בכל לבבך שבקריאת שמע.

מדוע 
מקדימים 
לפני שמונה 
עשרה פסוקי 
דזמרה?

ההתבוננות 
בפסוקי 
דזמרה 
ובברכות 
קריאת שמע

ההתבוננות 
תביא את 
היהודי 
להתעורר 
לד'

כובד ראש 
- הכנעה 
ושפלות
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ועל ידי כל זה יוכל לבקש אחר כך באמת לאמתו בשמונה עשרה ברוך אתה ד' 
שיהיה גילוי אור אין סוף ברוך הוא שלמעלה מהשתלשלות למטה. וכל זה הוא 
ענין עבודה שבלב זו תפלה, ואחר כך צריך להיות כלים לגילוי האור וזהו ענין 

לעבדה זו רמ"ח מצוות עשה להמשיך האור בכלים להיות דירה בתחתונים.

והנה אמרו רז"ל יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי 
העולם הבא כי עולם הבא הוא רק בחינת זיו השכינה היינו זיו והארה בעלמא 
שמזה נהנין הנשמות ומתענגין. אבל על ידי התשובה ממשיכים גילוי אין סוף 

ברוך הוא ממש שהוא מקור האור והזיו שאינו אלא הארה בלבד.

וזה ענין מה שאמרו רז"ל על הפסוק: ויניחהו בגן עדן לעבדה זו רמ"ח מצוות 
עשה שעל ידי המצוות ממשיכים תוספת אור רב בגן עדן מאין סוף ברוך הוא 
שהוא מקור הזיו וזהו העבודה של הגן עדן שמוסיפים בו אור רב על ידי המצוות 

כו'.

והנה מכל זה נתבאר פירוש וענין לשון עבודה מה ענינה שהוא להמשיך גילוי 
אור אין סוף למטה דירה בתחתונים וכן תוספת אור בגן עדן כו'. והיינו על ידי 

קיום המצוות עשה ולא תעשה. 

אך מצוות צריכות כוונה והיא בחינת התפלה ברוך אתה ד' להמשיך האור על 
ידי עבודה שבלב וכמו שכתוב: "אם ישים אליו לבו רוחו ונשמתו אליו יאסוף". 
וכדי שיהיה הבקשה בשמונה עשרה ברוך אתה ד' באמת לאמתו, צריך להיות 

תחלה פסוקי דזמרה וברכות קריאת שמע וקריאת שמע עצמה וכנ"ל.

התפלה בשבת
ד. והנה כתיב: "ששת ימים תעבוד" דהיינו כמו על דרך משל המלאכות גשמיים 
החורש והזורע והקוצר כו', כך הוא בעבודת ד' בתפלה בכל ששת ימי המעשה 
צריך להיות בחינת עבודה זו ביגיעת הנפש ויגיעת בשר להתבונן בגדולת ד' 
עד  הבהמית  דנפש  זרות  הרצונות  מלבו  ולהוציא  לד'  ויראה  אהבה  ולהוליד 
שיהיה לו רק רצון אחד לאביו שבשמים שכל זה הוא על ידי מלחמה גדולה עם 

היצר.

וכמו שכתוב בזהר ששעת התפלה היא שעת מלחמה ועל דרך שאמרו בספרי 
פרשת עקב סמוך לפלטין שלך לא כבשת ואתה הולך ומכבש כו' וכך אם לא פעל 
להפך מדותיו הרעות ולהמשיך גילוי אלקות בקרבו על ידי התפלה איך יוכל 
להמשיך גילוי אלקות בעולם. על כן צריך תחלה לכבוש גופו ונפשו הבהמית על 

על ידי הכובד 
ראש יוכל 

להמשיך אור 
ד' בתפלה

ענין ופירוש 
עבודה הוא 

המשכת אור 
אין סוף למטה

עבודה שבלב 
זו תפלה - 

שעל ידה 
ממשיכים אור 

ד' למטה

התפלה של 
ששת ימי 

החול בעבודה 
וביגיעה

זמן התפלה 
הוא זמן 
מלחמה
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ידי התפלה לכן צריך עמל ויגיעות נפש כדי שיוכל להיות גילוי אלקות בנפש 
ואחר כך ימשיך גילוי אלקות בעולם.

וכל זה הוא העבודה בששת ימי המעשה, אבל בשבת הוא בחינת מנוחה ואין 
נמצא בו עמל כלל כמו שכתוב: "כי בו שבת". והיינו שתפלה דשבת הוא התענוג 
מגדולת ד' שמתענגים ישראל בתפלה על ידי ההתבוננות וההשגה בגדולת ד' 

וכמו שכתוב: "טעמו וראו כי טוב ד'" וכתיב: "ישמח ישראל בעושיו וגו'”.

סיכום: עבודת התפלה נמשלת לחוט השידרה המעמיד את הגוף כך 
להמשיך  הוא  התפלה  עיקר  המצוות,  וכוונת  פנימיות  היא  התפלה 
וברכות קריאת שמע  ופסוקי דזמרה  את האור האלוקי לעולם הזה, 
הינם הכנה לזה. ביום חול התפלה בעיקרה הינה מלחמה עם הנפש 

הבהמית, אך בשבת ענין התפלה הוא להתענג על אור ד'.

עומדים בערב שבת אחר חצות
המעלה דשנת ה׳תש״נ )״היה תהיה שנת נסים״(, אשר על פי האמור לעיל 
בהחשבון דשנת הת״ק לאלף הששי, נמצא, ששנת תש״נ היא חצות יום 
הששי, או שעה שלישית אחר חצות, בסמיכות ממש לכניסת השבת )״יום 

שכולו שבת״(.

)משיחת ש"פ וארא ה'תש"נ(

התפלה 
בשבת - 
להתענג על 
הוי'



13

משאלה טובה ונכונה
סיפר הרב הקדוש רבי ישעיה אשר מרופשיץ:

בעת שכוחות הצבא הרוסי שמו מצור על אינסטמבול )עיר 
גדולה בטורקיה(, הגיע באחד הימים הקיסר ניקולאי לאיזור 
שעמדו  כוחותיו  שורות  את  מקרוב  לבחון  כדי  הקרבות 

בשטח מוכנים להלחם מול הצבא כוחות האויב הטורקי.

לפתע שם לב אחד החיילים הרוסים בחייל טורקי שהרגיש 
קפץ  מיד  הקיסר.  לעבר  נשקו  את  וכיון  נמצא  שהקיסר 
החייל הרוסי ממקומו והפיל את הקיסר מעל סוסו. במעשה 

זה הציל החייל הרוסי את הקיסר ממוות בטוח.

בקשה  כל  ימלא  כי  והציע  לחייל  להודות  הקיסר  ביקש 
שישאל ממנו.

נפל החייל הרוסי לרגלי הקיסר והתחנן לפניו, שיחליף את 
המפקד שלו, שמציק לו ומבזה אותו.

- "שוטה", קרא הקיסר לעברו, "במקום לבקש להחליף את 
המפקד שלך, יכולת לבקש להיות בעצמך מפקד"...

סיים רבי ישעיה אשר:

- "כך גם אנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא בקשות קטנות 
הבעיות  כל  ממילא  וכך  הגאולה,  שתבוא  לבקש  תחת 

יפתרו"...

)חסידים מספרים(
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סוד עבודת התפלה
בדורנו זה

ביאור נפלא במהות ואופן עבודת התפלה בדורנו ע"פ שיחות יום ה' פ' 
בשלח, י"א שבט וש"פ בשלח, שבת שירה, י"ג שבט ה'תשנ"ב

עליית העולמות בשבת ע"י השיר
א. הנה ידוע1 ש"שיר" שייך במיוחד ליום השבת )"מזמור שיר ליום השבת"2(, 
כפירוש במאמר המשנה במסכת שבת3 "כל בעלי השיר יוצאין בשיר ונמשכין 
בשיר", שכל עליה מדרגא לדרגא )שיוצאים מהדרגא הקודמת ונמשכים לעלות 
למעלה( היא על ידי שיר, ולכן גם עליית העולמות ביום השבת היא על ידי שיר.

מ"ב  בו  )שיש  בכח"  ד"אנא  מ"בד  נכללים בשם  העליות  הידוע4 שכל  פי  ועל 
תיבות(5, "ועל דרך זה היו כל המ"ב מסעות שהם כנגד שם מ"ב הוא בחינת 
עליה ממדרגה למדרגה כו'"6, מ"ב עליות7 שעל ידי עבודת הבירורים שבמדבר 
העמים – נמצא, שבשבת )שכולל כל העליות שעל ידי שיר( נכללים כל העליות 

1. תו"א תשא )בהוספותקיג, א. אוה"ת בראשית )כרך גתקיד, א ואילך.
2. תהלים צב, א. וראה ר"ה לא, א.

3. ריש פ"ה.
4. אוה"ת דרושי שבועות ע' קלח. סה"מ תרס"ד ע' קפ. ועוד.

5. שלכן אומרים "אנא בכח" בכל זמן של עלי' מלמטה למעלה, כמו בק"ש על המטה, שאז נעשית העלי' דעבודת כל 
היום, ובקבלת שבת, שאז נעשית העלי' דעבודת כל השבוע )אוה"ת וסה"מ שם(.

6. תו"א פרשתנו סב, רע"ג.
7. ראה לקו"ת מסעי )פט, א ואילךביאור החילוק שבין מ"ט ימים דספה"ע )ז' מדות שכל א' כלול מז'למ"ב המסעות 
)ו' פעמים ז'– ש"מלמעלה למטה הם מ"ט . . שממשיכים מקיפים מלמעלה למטה לכל הז' מדות . . גם בחי' מלכות . . 

משא"כ המסעות שהם מלמטה למעלה אינם כ"א ששה לבד בכל מדה כו'". עיי"ש.

ד. שם מ"ב: שם מ"ב הוא משמותיו של הקב"ה, כולל מ"ב אותיות שהם רשאי תיבות של מ"ב תיבות שבתפילת "אנא 
וזהו הטעם  בכח". מ"ב המסעות שנסעו בני ישראל במדבר הם כנגד שם מ"ב, שהוא בחינת עליה מדרגא לדרגא. 
שאומרים "אנא בכח" בכל פעם שיש עליה בדרגא )ק"ש על המיטה, קבלת שבת, שחרית, ספירת העומר וכיוצא בזה(.

הפירוש 
הפנימי 
במאמר 
המשנה "כל 
בעלי השיר 
כו'"

כללות עבודת 
בני ישראל 
בזמן הגלות 
מתעלית 
בשבת
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שנעשים על ידי מ"ב המסעות שבמדבר העמים, כללות מעשינו ועבודתינו כל 
זמן משך הגלות.

שיר חדש דהגאולה
ב. ולאחרי גמר עבודת הבירורים בכל פרטי העליות דמ"ב המסעות שבמדבר 

העמים )זמן הגלות( שכלולים בשבת – באים ל"שיר חדש" דלעתיד לבוא8:

איתא במכילתא9 "עשר שירות הן10, הראשונה שנאמרה במצרים . . השניה על 
. הששית שאמרה דבורה וברק, שנאמר ותשר   . הים, שנאמר אז ישיר משה 
דבורה וברק בן אבינועם . . העשירית לעתיד לבוא, שנאמר שירו לה' שיר חדש 
. . כל השירות כולן קרואות בלשון נקבה, כשם שהנקבה יולדת כך התשועות 
שעברו היה אחריהם שעבוד, אבל התשועה העתידה להיות אין אחריה שעבוד 

לכך קרואה בלשון זכר"11.

ומהחילוקים שביניהם12 – שבשירה בלשון נקבה נרגשת בעיקר העליה מלמטה 
למעלה, שהמקבל מצד עצמו )נקבה( משתוקק ומתגעגע לצאת ממדרגתו ולהכלל 
בדרגא נעלית יותר, מה שאין כן בשיר בלשון זכר נרגשת בעיקר השפעת וגילוי 

8. להעיר ששירת הים נאמרה בלשון עתיד – "אז ישיר", "לעתיד לבוא" )טו, א ובמכילתא עה"פ(, שרומז על השיר 
לעתיד לבוא*.

*נוסף לכך ש"מכאן לתחיית המתים מן התורה" )סנהדרין צא, סע"ב. הובא במכילתא ופרש"י עה"פ(.
9. שם. וראה גם יל"ש יהושע רמז כ.

10. ראה גם תנחומא פרשתנו יו"ד. תרגום שה"ש בתחלתו.
11. וראה גם שמו"ר )פרשתנופכ"ג, יא. תוד"ה ה"ג ונאמר – פסחים קטז, ב.

12. ראה גם סידור )עם דא"חסז, ב ואילך. אוה"ת שה"ש ע' ג. המשך תער"ב ח"ב ע' א'קכה. ועוד.

תפלה מתוך שירה
ועד  ״שירה״,  ומתוך  בקול,  דוקא  המתפלל  היה  הזקן  שאדמו״ר  מצינו 
שאחד הניגונים הידועים לאדמו״ר הזקן הוא על-סמך שכך שמעו ממנו 
ממלאי  שלאחריו,  נשיאינו  רבותינו  אצל  זה  דרך  ועל  התפילה.  בשעת 

מקומו.

שירה  מתוך  דוקא  להיות  צריכה  שהתפילה  כאמור,  ללמוד,  יש  ומזה 
ושמחה, בקול רם.

)משיחת ש"פ בשלח ה'תשנ"ב - בלתי מוגה(

לאחר 
שבדורנו 

סיימנו את 
הבירורים 

בעולם 
מגיעים ל'שיר 

חדש' של 
הגאולה

החילוק בין 
שני סוגי 
השירות: 

שירה מתוך 
תשוקה או 
שיר מתוך 

דביקות
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אור העליון מלמעלה למטה, שעל ידו נעשית הדביקות והתכללות בהעליון13. 
כלומר, עם היותו "שיר" שענינו עליה מלמטה למעלה, הרי זה באופן שנרגש 
בו )לא כל כך הגעגועים,ה אלא בעיקר( הדביקות וההתכללות בהגילוי דהעליון, 

ועל ידי זה יש בו ב' המעלות דמלמטה למעלה ומלמעלה למטה גם יחד.

. . שיר חדש לשון זכר דלעתיד לבוא עצמו14 שהוא למעלה מכל העשרה שירות15 
יתברך16,  ועצמותו  מהותו  עם  וההתכללות  הדביקות  הוא  ענינו  שכל  שיר   –

בחינת "אחד עשר"ו, "אנת הוא חד ולא בחושבן".

והשלימות העיקרית בזה נעשית בעשירי והאחד עשר בחודש אחד עשר בשנה זו 
– שנת הארבעים ושתים )תש"י־תשנ"ב(, שקשורה עם שם מ"ב שעל ידו נעשים 
כל עניני העליות )כנ"ל ס"א( – שכבר נשלמו כל העליות17 דמ"ב ימי ההילולא18, 
וכל העליות שעל ידי מעשינו ועבודתינו במ"ב השנים )בהוספה על השלימות 
ד"ויהי בארבעים שנה"( שהם בדוגמת מ"ב המסעות במדבר העמים שבדור זה 
)דור האחרון של הגלות ודור הראשון של הגאולה(, ותיכף ומיד ממש נעשית 
הכניסה לארץ טובה ורחבה בגאולה האמיתית והשלימה19, שאז תהיה שלימות 

הגילוי דבחינת אחד עשר שבאחד עשר.

13. משא"כ בהעלי' מלמטה למעלה אינו נכלל עדיין בהעליון ממש.
14. כי, "שיר השירים הם שיר נוקבא ושיר דדכורא שע"י אתעדל"ת . . ושיר דלעת"ל זהו מבחי' שיר חדש שלמעלה 

מאתעדל"ת" )אוה"ת שם(.
15. ההעלאה מבחי' כתר לאוא"ס ב"ה והוא למעלה גם מקדה"ק )אוה"ת שם(.

16. להעיר מהשייכות לבחי' פלשתים דקדושה – "התגלות השמחה בדביקות ה' בפילוש ובגילוי ובהתרחבות לאין קץ", 
"השמחה בה' מצד מהו"ע בלי שום מבוקש" )מדרגת הצדיקים– שתהי' )אצל כל בנ"ירק לאחרי גמר עבודת הבירורים, 
לעתיד לבוא, שאז תהי' השמחה בתכלית השלימות, כמ"ש "אז ימלא שחוק פינו", "וע"כ יותן להם ארץ פלשתים שהוא 

השמחה באלקות בפילוש כו'" )אוה"ת פרשתנו ע' שסז ואילך(.
17. כולל גם שלימות העליות בשבת שלאחריו, שבת שירה, שכולל כל העליות שע"י השיר .

18. ולהעיר, שהעליות ע"י אמירת קדיש קשורות עם שם מ"ב )שער הכוונות ופע"ח שם(.
19. וי"ל הרמז בנוגע להמשך הימים: י' וי"א שבט הקשורים עם ענין הנשיאות – שינוי בהנשיא, יום השבת )י"ג שב־

טפרשת בשלח שסיומה וחותמה במלחמת עמלק – הכרתת זרעו של עמלק, וט"ו בשבט – הכניסה לארץ ישראל )לאכול 
מפרי'ובנין בית הבחירה )שגם בו יהיו הפירות(.

ה.  תשוקה, דביקות: ההבדל בין תשוקה לדביקות הוא, כמשל ילד הרואה את אמו מרחוק ומשתוקק להגיע אליה, 
אך כאשר הוא ליד אמו, כאן כבר אין מודגשת התשוקה להגיע לאמו מכיון שהוא כבר הגיע לאמו. כך בזמן הגלות 
אשר האור האלוקי בהסתר, אנו משתוקקים לגילוי אור ד'. משא"כ בגאולה שהאור האלוקי כבר התגלה, פחות מודגש 

התשוקה, אלא יותר מודגשת הדביקות והתכללות בפועל באור העליון - אור ד' שהתגלה.

ו.  בחינת אחד עשר: בכל עולם ישנם עשר ספירות )חב"ד, חג"ת, נהי"םשדרכם ועל ידם נבראים העולמות, אך ישנה 
דרגה הנעילת מהעשר ספירות - דרגת האחד עשר - אור שהעולם מצד עצמו לא יכול לקבל. אמנם לאחר עבודתנו 
בתורה ומצוות שעל ידם אנו מזככים את העולם, מגיעה הגאולה שבה מתגלה האור העליון - אור ד'. הדרגא הזאת 
נקראת "אנת הוא חד ולא בחושבן", שפירושו שמדובר בגילוי אור ד' נעלה ביותר בו מתגלה שהוא אחד ויחיד לפני 

ולמעלה מחשבון העשר ספירות.

 

עניין ה'שיר 
חדש' דביקות 
והתכללות 
במהותו ועצמותו 
יתברך

בדורנו נשלמו 
העליות של זמן 
הגלות
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עבודת התפלה בדורנו
ג. מההוראות מהאמור לעיל בנוגע למעשה בפועל:

. . בענין השירה בנוגע לעבודת התפלה )שנקראת גם בלשון רינה20)שירה(( 
באופן של שירה )כידוע שרבינו הזקן היה מתפלל בקול ושירה( – שנוסף על 
השירה הקשורה עם העליה מלמטה למעלה, צריך להיות עכשיו )לאחרי גמר כל 
העליות( השירה שמצד הדביקות וההתכללות בהעליון, כהכנה והתחלה ל"שיר 

חדש" דלעתיד לבוא )כנ"ל ס"ב(ז.

ובמיוחד בנוגע להתפלה על הגאולה האמיתית והשלימה21 )ובפרט לאחרי שכבר 
"כלו כל הקיצין"22, ונשלמו כל עניני העבודה, כדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא 
עתה(,  )עד  להגאולה  והגעגועים  והתשוקה  הכוסף  רגש  על  שנוסף   – דורנו( 
צריך להיות עכשיו גם ובעיקר רגש השמחה23 מזה שהגאולה באה בפועל ממש 

ברגע זה ממש.

סיכום: בכל הדורות מכיון שהאור האלוקי היה בהסתר ונשארה עוד 
עבודה על מנת שהאור האלוקי - אור הגאולה יוכל להתגלות בעולם, 

עבודת התפלה היתה יותר מתוך תשוקה לגלוי האור האלוקי.

20. ספרי ר"פ ואתחנן. ועוד.
21. נוסף על הגאולה הפרטית שנעשית ע"י עבודת התפלה )תניא אגה"ק ס"ד(.

22. סנהדרין צז, ב.
23. שפורצת גדר )סה"מ תרנ"ז ס"ע רכג ואילך– לא רק פריצת גדרי הגלות, אלא גם ובעיקר פריצת גדרי הגאולה, 
שהגאולה עצמה היא באופן ד"נחלה בלי מצרים . . נחלת יעקב אביך . . כיעקב שכתוב בו ופרצת ימה וקדמה וצפונה 

ונגבה" )שבת קיח, סע"א ואילך(.

לפתוח את העיניים
הגאולה  כבר  שנמצאת  רואים  ואז  העיניים",  את  "לפתוח  רק  צריכים 
גו'  ובזקנינו  "בנערינו  ישראל,  בני  וכל  בפשטות,  והשלימה  האמיתית 
בבנינו ובבנותינו", מוכנים בכל הפרטים ופרטי פרטים "לגשת ולהסב אל 
השולחן" "צוגיין און זעצן זיך צום טיש", שולחן ערוך בכל מטעמים ובכל 
טוב, החל מעניני הגאולה, לויתן ושור הבר ויין המשומר, ועוד ועיקר, 

"לדעת את ד'", "מלאה הארץ דעה את ד' כמים לים מכסים".

)י"ט כסלו תשנ"ב(

עבודת 
התפלה מתוך 
שירה כהכנה 

לגאולה

תפלה 
לגאולה מתוך 

רגש של 
שמחה
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בדורנו מודיע כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש שכבר סיימנו את העליות 
הנדרשות מאתנו על מנת להגיע לגאולה וממילא מלך המשיח התחיל 
יותר  ולכן בעבודת התפלה עכשיו  לגלות את האור האלוקי בעולם, 
האלוקי  באור  והתכללות  דביקות  של  רגש  מתוך  התפלה  מודגש 

שהתחיל להתגלות.

ובמיוחד בתפלה על הגאולה שצריך להיות נוסף על התשוקה לגאולה 
גם רגש של שמחה מכך שהגאולה בפועל עכשיו מגיעה.

ז.  ליתר ביאור: בכל הדורות מכיון שהאור האלוקי היה בהסתר, התפלה היתה יותר מצד התשוקה לגילוי אור ד'. 
משא"כ בדורנו - דור האחרון של הגלות והדור הראשון של הגאולה, אשר מלך המשיח התחיל לגלות את אור הגאולה 
בעולם, מודגשת יותר הדביקות וההתכללות באור האלוקי שהתחיל להתנוצץ. )וראה לקמן מדור "הכון לקראת אלוקיך 

ישראל" בסופו, שכבר בימים האחרונים צריך להתרגל ולהתנהג כמו בגאולה(.

 



הכנה לתפלה
"הכון לקראת אלוקיך"

 • התפלה?  לפני  חסידות  ללמוד  מוכרח  מדוע 
לכל  שייך  התפלה  לפני  חסידות  לימוד  האם 
בשיר  חסר  מה  חדש'  שיר  לד'  'שירו   • יהודי? 
את  מיהודי  למנוע  היתכן   • עכשיו?  עד  שהיה 
תוספת ההתפעלות בתפלה? • יחידות - האדמו"ר 
מתולדות אהרון הרה"ג אברהם יצחק הכהן קהאן

חובת ההתבוננות בגדלות הבורא לפני התפלה
א. כ"ק אדמו"ר שליט"א: מה לומדים לפני התפלה?

כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן: גמרא עם פירוש רש"י ותוספות.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: ומה עם לימוד תורת החסידות? כשם שיש סדרים קבועים 
חסידות.  ללימוד  היום  במשך  מסויים  זמן  לקבוע  צריך  כך  הנגלה,  ללימוד 
)והוסיף בבת שחוק:( אינני אומר שילמדו דוקא חסידות חב"ד, אף שזהו דבר 

חשוב ביותר כמובן, העיקר הוא שילמדו תורת הבעש"ט ותלמידיו.

כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן: יש גם שיעור של עשרה/חמישה עשר רגעים 
גפ"ת  לימוד  ידי  שעל  צבי  עטרת  בספר  איתא  והוסיף:  החסידות,  ללימוד 

]=גמרא, פירוש רש"י, תוספות[ קודם התפלה נעשים מוחו ולבו זכים ביותר.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: זיכוך הלב והמוח הוא רק כמו זיכוך הכלי, שזוהי הכנה 
שיוכלו אחר כך להכניס איזה דבר בהכלי ובאופן שלא זו בלבד שהכלי לא יהיה 

מעלים ומסתיר, אלא אדרבה וכו'.

לימוד 
חסידות לפני 

התפלה

התבוננות 
בגדלות 

הבורא לפני 
התפלה
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ועל דרך זה בנוגע לזיכוך הלב והמוח שנעשה על ידי לימוד הנ"ל שזהו רק הכנה 
שאחר כך תוכל להיות ההבנה וההשגה באופן טוב יותר. אבל נוסף על זיכוך 

הכלי צריכים גם ללמוד קודם התפלה ענין המבאר גדלות הבורא.

וכמו שכתב הרמ"א שקודם התפלה צריך להתבונן בגדלות הא-ל וכו' ועל ידי 
"היאך  יסודי התורה:  כמו שכתב הרמב"ם בהלכות  ויראתו  יבוא לאהבתו  זה 
היא הדרך לאהבתו ויראתו בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים 

הגדולים ויראה מהם חכמתו וכו"'

וכיון שהתבוננות פירושה הבנה והשגה הרי צריכים ללמוד גם חלק התורה שבו 
נתבארו עניני גדלות הבורא-פנימיות התורה תורת החסידות, ולאחרי שלומדים 
אדם  לכל  הכושר  אזי בשעת התפלה שהיא שעת  קודם התפלה,  אלו  ענינים 
להעמיק דעתו בגדולת אין סוף ברוך הוא כו', יש לו במה להתבונן, וההתבוננות 

תתקבל אצלו בטוב יותר.

ואנשי מעשה  עושים חסידים  היו  "כך  וכמפורש בשולחן ערוך הלכות תפלה 
הגשמיות  להתפשטות  מגיעים  שהיו  עד  בתפלתם  ומכוונין  מתבודדים  שהיו 
וכו"' וכיון שענין זה הובא בשולחן ערוך הלכות תפלה הרי זה שייך לכל אחד 
ואחד והיינו על ידי ההתבוננות בגדלות הא-ל וכו' לאחרי הקדמת לימוד ענינים 

אלו שנתבארו רק בספרים שעוסקים בחלק הדרוש והסוד שבתורה.

הוספה תמידית בהתבוננות בגדלות הבורא
רבינו הזקן ]בעל התניא והשו"ע[ פסק בהלכות תלמוד תורה ש"כל נפש צריכה 
לתיקונה לעסוק בפרדס . . עד שישיג וידע כל מה שאפשר לנשמתו להשיג 
מידיעת התורה הן בפשטי ההלכות הן ברמזים ודרשות וסודות" ובלשון התניא 

"כפי יכולת השגתו ושרש נפשו למעלה"

ראשית הירידה
ראשית הירידה, ר"ל, הוא העדר העבודה בתפילה, הכל נהיה יבש וקר: 
הטעם  מאבדים  ממהרים  לנטל:  הופכים  מלומדה'  אנשים  ה'מצוות  גם 
בתורה, והאויר המתגשם, ומובן הדבר שאינו שייך כלל לפעול על הזולת.

)'היום יום' כ"ג אייר(

גדלות הבורא 
מבוארת 
בתורת 
החסידות

ההתבוננות 
שייכת לכל 
יהודי

אין להסתפק 
בהתבוננות 
בפירוש 
המילות 
בלבד
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וכן הוא בענין התפלה, שאינו יכול להסתפק במה שהבין אתמול הפשט בפסוק 
זה או במזמור זה ולהישאר על עמדו )"בלייבן שטיין"(, כי אז הרי זה כמו מי 

שלומד כל ימי חייו רק פירוש המילות בתורה ולא יותר.

מובן שמי שאין ביכלתו להבין יותר מפירוש המילות, לא תובעים ממנו יותר. 
אבל מי שיש באפשריותו לידע ולהבין יותר אינו יכול להסתפק בפירוש המילות 

בלבד.

ועל דרך שמצינו בגמרא אודות נקדימון בן גוריון שאף על פי שנתן לצדקה 
סכום גדול ביותר לא יצא ידי חובתו כיון ש"כדבעי ליה למיעבד לא עבד" ]= לא 
עשה כפי שהיה צריך לעשות[. היינו שהנתינה לא היתה לפי ערך יכולתו. וכשם 
שהדברים אמורים בנוגע לרכוש גשמי כן הוא בנוגע לרכוש רוחני שכאשר יכול 
להבין גם חלק הדרוש אינו יכול להסתפק בחלק הפשט בלבד ועל דרך זה בנוגע 

לפירוש המילות.

וכיון שלאחרי התפלה הרי הוא לומד גמרא קל וחומר וגזירה שוה וכו' ויורד 
לעומק השכל על ידי העיון במהרש"א, מהר"ם שיף ושאר המפרשים. הרי מוכח 
שיש לו יכולת להבין יותר מפירוש הפשוט בלבד, ואם כן צריך לנצל אפשריות 
זו גם בענין התפלה ואינו יכול להסתפק בידיעת והבנת פירוש המילות על דרך 

הפשט בלבד.

אף  הבורא,  בגדלות  ההתבוננות  באופן  גם  הוספה  להיות  צריכה  זה  ומטעם 
שבהיותו בן י"ג שנה חלה עליו כבר המצוה והחובה להתבונן בגדולת הבורא, 
)כשם שמחוייב בכל דיני השו"ע( הרי אין זה דומה לאופן השגתו כשנעשה בן 
י"ח שנה שאז השגתו גדולה יותר כיון שניתוספו לו ידיעות בתורה, ולא יתכן 
שבהיותו בן י"ח שנה ילמד באותו אופן כמו בהיותו בן י"ג שנה בלבד. ועל דרך 

זה צריך להוסיף בזה "לאפשא לה" מיום ליום.

פירוש עמוק במילות התפילה מוסיף בדביקות
ו. כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן: איתא בספר 'סור מרע ועשה טוב': שבעת 
התפלה צריכים להסיר ממחשבתו כל הענינים אפילו עניני תורה ולחשוב רק 
או  אין חקר"  "ולגדולתו  לו כשאומר בתפלה  ומה חסר  בד',  בענין הדביקות 
"זה א-לי ואנוהו" ומתבונן בפירוש הפשוט הרי מזה כבר יבוא לידי התפעלות 

ודביקות ומדוע צריכים גם ללמוד חסידות?

כ"ק אדמו"ר שליט"א: אדרבה אם מהפירוש הפשוט יבוא לידי התלהבות, הרי 
כשידע גם הפירוש על דרך הדרוש אזי יבוא לידי התלהבות גדולה יותר.

חובה להוסיף 
בהתבוננות 
ככל יכולתו

ככל שגדלים 
מוכרחת 
ההוספה 

בהתבוננות 
בגדלות 

הבורא

ההתבוננות 
מביאה 

להתלהבות 
נעלית
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ולדוגמא: בפסוק "זה א-לי ואנוהו" ישנו פירוש השל"ה "כשזה א-לי . . מצד 
השגתי וידיעתי, אז ואנוהו מלשון אני והו. רצונו לומר אני והוא דבוקים יחד 

כביכול".

והיינו שמלבד פירוש המילות על דרך הפשט לשון נוי אספר נויו כו’ )'איך וועל 
אים באשוינען'( אבל באופן שהוא א-לי נמצא )'כווייס וואו'( ברקיע השביעי . .  
ניתוסף פירוש פנימי יותר שהאדם המתפלל נעשה דבוק יחד עם הקב"ה ומובן 
שכאשר לומד פירוש זה ואחר כך מתבונן בזה בתפלה אזי יבוא לידי התפעלות 

גדולה ונפלאה.

ועל דרך זה בפסוק "שירו לד' שיר חדש":

לכאורה צריך להבין מהו הפירוש שיר חדש ומהו הצורך בשיר חדש ולמה לא 
יכולים להסתפק בהשיר שישנו עד עתה?

והענין בזה יש שירה חדשה לשון נקבה ויש שיר חדש לשון זכר והחילוק ביניהם: 
"שכל השירות לשון נקבה חוץ משירה דלעתיד, דלשון זכר כלומר שהנקבה יש 
לה צער לידה אף כל הנסים יש אחריהם צער חוץ מלעתיד שאין אחריה צער", 

גאולה שאין אחריה גלות1.

ועל פי זה כאשר יהודי מתפלל עתה בזמן הגלות ואומר: "שירו לד' שיר חדש”, 
טירעקשטעלן'(  )'זיך  עצמו  את  להעמיד  הוא שבאפשריותו  בזה  הפירוש  הרי 
במצב של גאולה. והיינו שאינו צריך להמתין עד זמן ביאת משיח אלא ניתן לו 

הכח לצאת ממעמד ומצב של גלות ולהתעלות למעמד ומצב של גאולה.

ואם כן כאשר לומד ענין זה קודם התפלה, ואחר כך כשאומר פסוק זה בתפלה 
מתבונן בפירוש פנימי זה, אזי יבוא להתפעלות גדולה.

1.  ראה לעיל מדור 'סוד עבודת התפלה בדורנו' ביאור ענין ב' שירות הנ"ל

יום של גאולה
אחד  כל  צריך   - הגאולה  לפני  ממש  קרוב  בעמדנו  פשוטות:  באותיות 
ואחת מישראל להתרגל לגאולה ולהציב את עצמו במצב ורגש של גאולה, 
על ידי הפיכת יומו הפרטי ל"יום גאולה )פרטית(", והפיכת מקומו הפרטי 
- ל"ארץ ישראל", על ידי זה שעושה את העבודה שלו ברגע זה ובמקום 

זה בתכלית השלימות, במחשבה דיבור ומעשה.

)ש"פ פנחס תנש"א(

"זה א-לי 
ואנוהו" – אני 
והוא דבוקים

הצורך בשיר 
חדש

יהודי יכול 
להתעלות 
למצב של 
גאולה
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ועל דרך זה בפסוק "ישמח ישראל בעושיו" הפירוש הפשוט בפסוק הוא שיהודי 
שמח בהקב"ה שעשהו. אבל כאשר מתבונן בזה מתעוררת אצלו קושיא, למה 

נאמר ישמח לשון עתיד ועושיו לשון רבים?

והביאור בזה: עושיו לשון רבים קאי על עולם הזה הגשמי המלא קליפות וסטרא 
אחרא ]=צד אחר )שאינו צד הקדושה([ שנקרא רשות הרבים, על דרך מה שכתוב 
"נעשה אדם" לשון רבים שנותן פתחון פה למינים לומר שיש שתי רשויות ח"ו 
והרוצה לטעות יטעה. וכיון שלעתיד לבוא הנה גם הסטרא אחרא תתהפך לטוב 
וקדושה הנה על זה נאמר “ישמח” לשון עתיד, “ישראל בעושיו” בביאת משיח.

ואומרים להאדם שידע שאינו צריך לחכות עד אז אלא גם עתה בזמן הגלות 
ביכלתו להמשיך ענין זה ושמחה זו כמו שיהיה לעתיד לבוא.

וכן הוא בנוגע לפירוש כל פסוק ופסוק וכמו שכתוב בכתבי האריז"ל שבכל 
פסוק ופסוק ישנם ריבוי פירושים בכל ד' חלקי פרד"ס התורה ]=פשט, רמז, 
דרוש, סוד[, ויש ביכולתו של כל אחד ואחד ללמוד ולידע אותם שהרי פירושים 

אלו נמצאים בספרים הנדפסים ויכולים לקנותם ולעיין בהם.

וכיון שכן הרי כאשר ישנה אפשרות שאברך צעיר או מבוגר ידע ויבין פירוש 
המילות, נוסף על הפירוש הפשוט גם על פי הדרוש והסוד. ועל ידי זה יבוא לידי 

התלהבות והתפעלות גדולה יותר היתכן שימנעו זאת מהם?!

סיכום: חובת והכרח לימוד החסידות שלפני התפלה הוא על פי פסק 
הרמ"א, הרמב"ם והשולחן ערוך. סיבת הכרח לימוד החסידות לפני 
ומביא  הגורם  התפלה  מילות  לפירוש  פנימי  אור  הנותנת  התפלה 

להתלהבות והתפעלות מיוחדת בתפלה.

כבר עכשיו 
ניתן לשמוח 

בשמחת 
הגאולה

היתכן למנוע 
מיהודי את 

תוספת 
ההתפעלות 

בתפלה?
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"להתבונן בגאולתם של ישראל"

נבג״מ  זצוק״ל  נ״ע  הזקן  אדמו״ר  הגדול'  'רבינו  מכ"ק  מכתב 
בעל ה'תניא קדישא' והשו"ע

כי  זאת בארץ  וישמע אליכם אלהים. הנה מודעת  ורעיי  שמעוני אחיי 
לא טובה השמועה אשר עם השם מעבירים קול הרנה במחנה העברים 
ויקומו לצחק לשחוק אמרתי מהולל וכל הארץ מהללים ותבקע הארץ 
לקולם, קול ענות אנכי שומע קול ששון וקול שמחה מה זו עושה שמחת 
מרעות רעים וחטאים לד׳ מאד. כמו שאמרו חז״ל )סוף פרק ראשון של 
מסכת עבודה זרה( על כל מיני שחוק שהוא דרך חטאים ומושב לצים, 
והשם הטוב יכפר בעד עניי הצאן אין עני אלא בדעת. כי לא בדעת ידבר 
לאמר כי מאת השם היתה זאת לנו, כי צחוק עשה לנו אלקים להחיות 
רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים ונפש אומללה ושפלה וחולה מעצבונה 

לקיים מה שכתוב: "אשר יעשה אותם האדם וחי בהם". 

ובאמת רופאי אליל כולכם ורפואת שוא ומדוחים לכם כי איך יתכן שעל 
ידי שמחת הנפש אחרי אשר הוטמאה בטומאה חמורה של עון הליצנות 
ר״ל תזכה על ידי זה לשמוח בהשם ולדבקה בו באמת ותמים כי מי יתן 
טהור מטמא, ומי שאינו מודה בזה כופר בדברי חז״ל שאמרו שאף כי 
אחרי מותו אינו מקבל פני השכינה כדכתיב: "לא יתיצבו הוללים לנגד 

עיניך".

ורפואת האמת מחולי זה הוא מה שנמנו ונמרו רופאי האמת חז״ל באמרם 
אין עומדין להתפלל אלא מתוך )כובד ראש( שמחה של מצוה, שהם דברי 
ומגאולתם העתידה  ישראל  חז״ל מגאולת  ובדברי  תנחומין שבנביאים 
הוא  ברוך  המקום  של  משבחיו  שבח  דברי  או  בימינו.  במהרה  לבא 
הנאמרים באמת בתהלה לדוד ושאר פסוקי דזמרה כי הם הן המעוררים 
בעושיו"  ישראל  ו"ישמח  האומללות  הנפשות  להלהיב  אמיתית  שמחה 

כמו שפירש רש״י שם.

וממוצא דבר נשמע שקודם לכן אין צריך שום הכנה כי אמירה נעימה זו 
היא הכנה רבה אשר אין למעלה הימנה ואין אחרת זולתה. והכנה זו היא 
האמיתית שתקנוה יודעי האמת לאמיתה ותקנתא לתקנתא לא עבדינן 

שלא לעבור בבל תוסיף. וכל המוסיף גורע ונותן מגרעות ח״ו.



עבודת התפלה
"ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך"

זה  כיצד   • התפלה?  עבודת  כוונת  תכלית  מהו 
משפיע במשך היום? • ומה אעשה כאשר אין לי 
חיות בעבודת התפלה? - מאמר דא"ח נפלא מכ"ק 

אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע • פרשת חיי שרה תש"א

עבודת התפלה לפעול אהבה ויראה
א. "ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך". שהיא הבקשה שתהיה ההתעוררות 

דאהבה ויראה.

והנה בכדי שתהיה ההתעוררות אהבה ויראה שהן מצות עשה כמ"ש הרמב״ם1: 
הא־ל הנכבד והנורא הזה2 מצוה לאהבה וליראה אותו שנאמר: "ואהבת את ה׳ 
אלקיך" ונאמר: "את הוי׳ אלקיך תירא", והתעוררות האהבה ויראה הנה זהו 
תכלית הכוונה דעבודה שבלב שהיא עבודה דתפלה באשר תלויה בה העבודה 

בקיום התורה ומצוות וההנהגה במדות טובות כל היום.

שכאשר מתפלל בכוונה כל חד וחד לפום שיעורא דיליה ]= כל אחד לפי הכוחות 
שלו[, היינו במסירה ונתינה בחיות וברגש פנימי שיודע שהוא עומד לפני מלך 
מלכי המלכים הקב"ה שמלא כל הארץ כבודו ולית אתר פנוי מיניה ]=אין מקום 
שהקב"ה לא נמצא בו[ והוא יתברך עומד עליו ושומע מה שהוא מדבר ואומר 
בתפלתו, הנה כאשר מתבונן בזה בדעת מיושבת אז הנה הוא מתעורר באהבה 

ויראה.

1.  הלכות יסודי התורה פ"ב ה"א
2.  כמבואר בפ"א

תכלית 
התפלה היא 

התעוררות 
האהבה 

ויראה

הדרך 
להתעורר 

באהבה 
ויראה
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שהאהבה ענינה הקירוב מה שמתעורר באהבה מפני הקירוב הגדול שמתבונן 
שעצמות אין סוף ברוך הוא קרוב אליו וכמ״ש: "קרוב הוי' לכל קוראיו", והיראה 
היא מגודל הפחד והמורא שנופל עליו מגדולתו ורוממותו יתברך מהוי' הניצב 

עליו.

שתפלה כזו הנה לבד זאת שמתקבלת למעלה בנחת רוח הנה מלבד זאת הרי 
אור האהבה ויראה דתפלה זו פועל עליו להיות קיום התורה ומצוות והנהגתו 
כל היום בחיות ובמסירה ונתינה לעניני אלקות והיינו שהוא עומד במצב טוב, 
שהוא עצמו יותר עדין ונדבק בו עדינות ורוחניות )ער איז ַאליין איידעלער און 

עס קלעּפט אים איידעלקייט און רוחניות(.

וכמו שאנו רואים במוחש בטבעי בני אדם שיש כאלו אשר ענין רוחני, אַַ ענין 
אלקי בהשגחה פרטית, תענוג במצוה ומדה טובה נדבקת בו, ועושה עליו רושם 
גדול בהמשך לזה, הוא נמשך לרוחניות ולעדינות )אַַ געשמַאק אין אַַ מצוה און 
אַַ מדה טובה קלעּפט אים, און עס מַאכט אויף אים אַַ רושם גדול בהמשכה לזה, 
אים ציט צו רוחניות און איידעלקייט(, שכל זה הוא כאשר עוסקים בעבודה 
שבלב בתפלה, שאז הנה מזדככים מדותיו וקיום התורה ומצוות והנהגתו הוא 

בטוב.

תחילת הנפילה
ב. אך כאשר תפלתו היא בדרך 'מצות אנשים מלומדה' ומתפלל בחטיפה, ואין 
בהשגה  ההתבוננות  ידי  על  הבאה  ויראה  באהבה  מתעורר  שאינו  מה  רק  זה 
אלקית, אלא פשוט הדבר שאינו שומע פירוש המלות מה שהוא אומר ותפלתו 

היא על צד הרגילות בלבד.

ולפעמים הוא טרוד ומוטרד במחשבות שונות של דברים בטלים עד ששוכח גם 
איזה מזמור הוא אומר, ואין זה רק מה שאינו משים לבו לפני מי הוא עומד אלא 

כאלו ח"ו שוכח לגמרי על אלקות.

קונה חיים לנפשו
וכל מה שיאריך בתפלה אפילו רגע יותר הרי זה כקונה חיים לנפשו

)קונטרס העבודה לכ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע(

אהבה - 
קירוב, יראה 
- ריחוק

האהבה 
והיראה 
מהתפלה 
פועלים על 
כל היום

על ידי העסק 
בעבודת 
התפלה 
מזדככים

עיקר החסרון 
הוא כאשר 
היהודי אינו 
מונח במה 
שאומר 
בתפילתו
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הענין  שייך  אינו  ישראל  דבאיש  ח"ו,  מאלקות  הדעת  דהיסח  הענין  זה  ואין 
דהיסח הדעת ח"ו מאלקות שעל פי התורה הנה היסח הדעת הוא דכאשר האדם 
עושה איזה דבר כמו הוא מלובש בתפילין ומוחו ולבו ודעתו טרודים ותקועים 
בענין אחר ושואלים אותו מה הוא על ראשך ועל ידך ומפני טרדתו אינו משיב 

מיד זהו היסח הדעת.

דבאופן כזה בהיסח הדעת מעניני אלקות אינו שייך בישראל, כי בכל עת ובכל 
זמן שם שמים שגור בפי כל, שגם הפחות שבפחותים שבישראל הוא מקושר 
ויתראה  שיתגלה  מיוחדים  ענינים  שצריך  מאד  בהעלם  שהוא  אלא  לאלקות 

התקשרותו לאלקות.

דזהו מה שכתוב: "וחשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח", שמלמעלה עושים 
כמה עילות וסבות לקרב את האדם לעניני התורה ומצוות ואלקות.

ויש בזה ב׳ אופנים: הא׳ על ידי קירוב בהשפעה מרובה.

והב' על ידי ביטוש ח"ו וריחוק. 

שעל ידי זה מתגלה התקשרותו לאלקות שמזכיר שם שמים מכיון שכללות ענין 
היסח הדעת ח״ו מאלקות אינו שייך ביהיה מי שיהיה מישראל, כי אב אחד לכלנו 

מצד הנשמה.

והנה עם היות דהיסח הדעת מאלקות אינו שייך בישראל ח"ו אבל נופל בזה 
ענין השכחה, שוכחים איפה נמצאים )מען פַארגעסט וואו מען איז( שעומדים 
את  "ואשפוך  כמ"ש:  הנפש  המיוחד לשפיכת  מקום  מועד שהוא  אהל  במקום 
נפשי לפני הוי׳" וכתיב: "תפלה לעני כי יעטוף", דעני פירושו חסר, דמי שהוא 

חסר הוא עני.

ואופני חסרונות בעניותן של בני אדם, דזה עני שהוא חולה  שיש כמה מיני 
וחסר בריאות ר"ל, וזה עני שהוא חשוכי בנים או הם חולים, וזה עני כפשוטו 
שחסרים מזונותיו ופרנסת בני ביתו וזה עני בדעת שהוא חסר המזון ברוחני 

דתורה ועבודה ומוכה בכמה תחלואי הנפש ר"ל.

ומי שהוא חסר נפשו עטופה ועגומה עליו ובוכה במרירות עצומה מקירות לבו 
בתחנונים ובהתעוררות רחמים על נפשו, וכתיב: "ועשו לי מקדש" שהוא מקום 

מיוחד אשר הקב״ה מאזין ומקשיב בתפלתם ותחנונם של נשברי לב.

ולהעמיק עצמו בגודל עוצם  זו בלבד שאינו משים לבו להבין  והוא הנה לא 
קדושת המקום המיועד לתפלה שהוא מקום קדוש המיוחד לו יתברך ולשפיכת 
הנפש, כמאמר רז"ל כל הקובע מקום לתפלתו אלקי אברהם בעזרו, אלא עוד 

אין שייך 
שיהודי 

יסיח דעתו 
מאלוקות 

אלא 
שהתקשרותו 

עם אלוקות 
נמצאת 
בהעלם

מלמעלה 
מעוררים את 

האדם

אופן הא' - 
בדרך קירוב

אופן הב' - 
בדרך ביטוש 

וריחוק

כאשר היהודי 
שוכח שנמצא 

במקום 
תפלה

בית הכנסת 
- מקום 

לתפלת העני 
והנשבר לב

אך כשיהודי 
שוכח ומקל 

ראשו
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התפלה  בזמן  לשוחח  נפש  בשאט  הקדש  את  לחלל  ראשו  מקיל  שהוא  זאת 
בענינים אחרים שאין זה אלא מפני קלות דעתו.

וכללות ענין תפלתו הנה לא רק שאינה ענין התחנונים וגם אינה ענין הבקשה 
אלא הוא כפורע חוב שלא לרצונו בהכרח, כל ענין התפלה הוא בעול כבד אצלו, 
צריך להתפלל והוא מתפלל אבל אין לו שום תענוג בתפלתו אדרבה קשה לו 
)דער גַאנצער ענין התפלה איז בא אים א עול כבד, מען בעדַארף דַאוונען און 

ער דַאוונט אבל אין לו שום געשמַאק בתפלתו אדרבא עס איז אים שווער(.

מפני  דבר  איזה  עושים  דכאשר  אדם  בני  בטבעי  במוחש  רואים  שאנו  וכמו 
ההכרח, בגלל שמוכרחים )ווייל מען מוז(, הרי הוא עול כבד, ומובן הדבר אשר 

תפלה כזו הרי אי אפשר להתקבל בנחת רוח למעלה, ואדרבא כו'.

וגם למטה הנה מובן אשר תפלה כזו הנה לא זו בלבד שאינה פועלת פעולה 
פועלת קרירות  היום אלא אדרבא  והנהגת  ומצוות  קיום התורה  בענין  טובה 

עצומה בעניני תורה ומצוות בכלל ובעניני אלקות בפרט.

כי לבד זאת שהוא ריק מכל השכלה והשגה שכלית ואין לו שום הרגש בדקות 
הרי הוא מתגשם במאד, הוא ניהיה מאד גס שהענין של אלוקות מורחק ממנו 

וכלללות ענין הרוחניות מנוכר אליו מכוין שהוא מאד גס ונמשך לגסות.

להיפך ממש מאותו אחד שהוא בעצמו עדין ויש לו משיכה לעדינות ולרוחניות, 
הוא עצמו גס וכל המשיכה שלו הוא לגסות )ער ווערט זייער פַארגרעבט אז 
דער ענין פון געטליכקייט איז אים ווייט און דער כללות ענין הרוחניות איז אים 
פרעמד, ווייל ער איז זייער פַארגרעבט און ציט זיו צו גרָאבקייט, להיפך ממש 
פון דעם ווָאס איז ַאליין איידעל און הָאט אַַ המשכה צו איידעלקייט און רוחניות, 

ער איז ַאליין גרָאב און זיין גַאנצע המשכה איז צו גרָאבקייט(.

להתראות עם עצמות - רק בתפלה
סיפר החסיד ר' אהרון )נכד אדמו"ר הזקן( בשם רבינו הזקן:

להתראות עם עצמות אור אין סוף זה רק בתפלה, וסיים החסיד ר' אהרון: 
זוהי הסיבה שאני מאריך בתפלה, אני מחכה בתפלה להתראות עם אור 

אין סוף 

)ספר השיחות תש"א(

כאשר כללות 
התפילה היא 
רק כפריעת 
חוב ובהכרח

תפלה כזו 
אינה יכולה 
להתקבל 
בנחת רוח 
למעלה

גם למטה 
פועל בעצמו 
קרירות

נעשה גס 
ומגושם ואינו 
מרגיש קשר 
לרוחניות
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והיינו דאין זה מה שמוחו ושכלו אינם מקבלים השכלות והשגות דקות שהרי 
השכלים דעניני עולם הוא מקבל בטוב ובעל המצאה בכמה מיני המצאות, אלא 
שעיקר הסיבה הוא מה שאינו רוצה בזה, הוא לא רוצה להתעדן ולהתעלות )ער 

וויל גָאר ניט ווערן איידעלער און העכער(.

והגורם לכל הירידה הגדולה והעצומה הזאת היא בסבת העדר עבודה בתפלה 
בהתבוננות שהיא עבודת הלב.

'ויחד לבבנו' - הבקשה להתעוררות
ג. ועל זה היא הבקשה ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך, והיינו דכאשר לעת 
מן העתים נתעורר בו הרגש פנימי, הרגש פנימי )א טיפער געפיל(, מהתעוררות 
הרוח ממרום כאמרם ז"ל שאין לך אדם שאין לו שעה, דפירוש שעה הוא זמן 
וכן פירושו הפנה וכדפירש רש"י על הפסוק: "ואל קין ואל מנחתו לא שעה", 

לא פנה.

פונה  לבבו  אשר  הזמן  אותו  שבא  והיינו  שעה,  לו  שאין  אדם  לך  שאין  וזהו 
לאלקית, מגיע כזה זמן שלאדם נהיית המשכה פנימית, משיכה וגעגוע עמוק 
לרוחניות )עס קומט ַאזאַַ זמן ווען באַַ דעם מענטשן ווערט אַַ המשכה פנימית, 

אַַ צי און אַַ טיפע בענקעניש נָאך רוחניות(.

והיינו שנמאס עליו כל מעמדו ומצבו, הן מעצמו והן מהסביבה שלו, הן בעניני 
הנהגותיו בינו לבין קונו והן בהנהגותיו בינו לבין חבירו, נמאס אצלו כל המעמד 
ומצב שלו ומצב חבריו, והיינו דכאלו לפתע פתאום נפקחו עיניו הרוחנים, עיני 

השכל, ורואה את כל הרפש וטיט היון שהוא והסביבה שלו נמצאים בו.

שהם והוא נטבעו בגשמיות וחומריות ופיהם דבר שוא, וכל מחשבותיו רק רע 
כל היום, דאיש את רעהו יחניפו בדברי חלקות ושבע תועבות בלבבם, דלא זו 
בלבד דלבו בל עמו אלא עוד זאת שחורש עליו רעה איך להדיחו ממעמדו ומצבו, 
ומושחתי  בני אדם הפחותים  היא המדה בטבעי  בכל, שכך  לו  הוא  כי מקנא 

המדות להתנהג ככה.

וכתיב3: "קץ שם לחשך" ואמרו רז"ל4: זמן נתן לעולם כמה שנים יעשה באפילה, 
בעולם  וצלמות  אופל  בעולם  הרע  שיצר  זמן  דכל  לחשך  שם  קץ  טעם  ומאי 

3.  איוב כח, ג.
4.  מדרש רבה בראשית פ"ט

אין זה 
ששכלו קצר 

אלא שהוא 
התגשם

הסיבה 
לירידה היא 

חוסר בעבודת 
התפלה

הבקשה 
"ויחד לבבנו" 

- שנתעורר 
ונידבק 

באלוקות

נפקחים עיניו 
ומואס במצבו 

הרע
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וצלמות  אופל  אין  העולם  מן  הרע  יצר  נעקר  וצלמות",  אופל  "אבן  דכתיב5: 
בעולם שזהו השם קץ להחשך שבעולם.

וכן הוא דישנו החשך הפרטי שבכל אדם ואדם דכאשר מלמעלה מרחמים על 
האדם ובא זמנו להיות קץ שם לחשך ונפקחו עיניו לראות את מעמדו ומצבו כי 

ברע הוא ומתעורר להטיב דרכו ולעמוד בדרך טובה וישרה,

הנה ראשית העבודה היא עבודת התפלה במסירה ונתינה וחיות והרגש פנימי 
להתפלל בעמידה במקום אחד ובקול והתעוררות הלב.

אדם  וכאשר  וביראה  באהבה  להתעורר  היא  התפלה  תכלית  סיכום: 
ויראה ולהיפך תפילתו היא בקלות ראש ובלי  אינו מתעורר באהבה 
חיות - זו היא תחילת הירידה. וכאשר מתעוררים בררחמים על האדם 
מלמעלה ומגיע זמנו, מעוררים אותו לצאת ממדרגתו הנחותה שנמצא 

בה, ותחילת התיקון והעבודה הוא על ידי עבודת התפלה.

5.  שם

רק תקיעה אחת
יצחק  לוי  רבי  הקדוש  הרב  של  בדרשתו 
מבדריטשוב קודם תקיעת שופר היה נוהג לומר:

"יום תרועה  לנו  "רבונו של עולם! אמרת   -  .
תוקעים  אנו  זה  אחד  ציווי  ועבור  לכם",  יהיה 
מאה קולות, כבר אלפי שנה על ידי כמה רבבות 

מישראל מידי שנה. 

"ואנו רבבות אלפי ישראל צועקים ומתפללים 
שנה   אלפי  כמה  זה  ממך  ומבקשים  מתחננים 
לחרותנו,  גדול  בשופר  אחת  תקיעה  רק  תקע 

ומדוע לא תקעת?!...

)תולדות קדושת לוי(

כאשר 
מגיע הזמן 
מעוררים 
מלמעלה את 
האדם

ראשית 
התיקון הוא 
על ידי עבודת 
התפלה
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התפלה בגלות ובגאולה
כמה פעמים מוזכרת הגאולה בתפלה? • מי מלמד אותנו כיצד להתפלל 
על הגאולה? מהם השינויים בתפלה שיתרחשו בגאולה? ומה נצטרך 

לעשות בכל תפלה? • סקירה מיוחדת על התפלה בגלות ובגאולה

מצות התפילה היא שכל יהודי יבקש את הנצרך לו מאת ד', כפי שדרשו חז"ל 
זו   – איזוהי עבודה שבלב  יג(  יא,  )דברים  "ולעבדו בכל לבבכם"  על הפסוק 

תפילה.

כל יהודי מתפלל בכל יום - שלוש פעמים ביום - על הגאולה השלימה ועל 
לא פחות משליש  כי בעצם  מציין,  בית המקדש. הרבי שליט"א מלך המשיח 
תפילת שמונה עשרה מוקדשת לגאולה השלימה: ברכת "גואל ישראל", "בונה 
ירושלים" "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח" "ותחזינה עינינו בשובך לציון" 
ועוד. הסיבה לכך היא מכיון שהגאולה היא משאלתו העיקרית של כל עם ישראל 

בזמן הגלות מבלי יוצא מן הכלל!

מספר  המדרש  להפסיק:  מבלי  ושוב  שוב  להיעשות  צריכה  לגאולה  התפילה 
שמשה רבנו התפלל 515 תפילות )בגימטרייא "ואתחנן"( בהן ביקש מהקדוש-

ברוך-הוא שיזכה להיכנס לארץ. גם לאחר שד' אמר למשה "אל תוסף דבר אלי 
עוד בדבר הזה" המשיך משה להתחנן שתותר לו הכניסה לארץ הקודש.

עלינו ללמוד ממשה לבקש שוב ושוב להיכנס מיד לגאולה האמיתית והשלימה. 
ובזמננו, כשנבקש – ודאי שנזכה לגאולה, שכן כבר הובטחנו )בנבואה( שאנו 

הדור האחרון בגלות והדור הראשון של הגאולה.

הגאולה  על  והתפילה  בכלל  התפילה  השלימה,  הגאולה  ערב  זו,  בתקופתה 
בפרט, צריכה להיות בקול רם ובשירה ובשמחה בביטחון גמור שתיכף נזכה 

לגאולה, וכהכנה ל"שירו לד' שיר חדש" בגאולה השלימה.
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התפילה בגאולה תהיה שונה מעט מצורת התפילה היום: כיום תפילת 'שמונה 
עשרה' חייבת להיאמר בלחש, כיון שאז אנו עומדים בביטול מוחלט כלפי השם 
יתברך ולכן מתפללים בלחש להורות שאנו רק מקבלים מהשם ולא משפיעים 
החוצה בדיבור. אך בגאולה השלימה יגיעו עם ישראל לדרגת "אשת חיל עטרת 
בקול  אז  התפילה  תהיה  ולכן  משפיע,  במדרגת  גם  יהיו  ישראל  ובני  בעלה" 

ובדיבור מכיון שעם ישראל יהיו אז בדרגת משפיע.

ה'טור' כותב, שהטעם לכך שאנו מתפללים היום לכיוון בית המקדש הוא מכיון 
שעל ידי זה "נחשב לנו כאילו אנו עומדים בו ומתפללים". כך גם כותב הרמב"ם 
שיש להתפלל בבית המקדש, ולפי זה בגאולה השלימה יהיה חיוב למי שיוכל, 

לבוא ולהתפלל בבית המקדש.

מקורות: סה"מ להרמב"ם מ"ע ה', תו"א ויגש מה, ב. לקו"ת לשה"ש סוף ד"ה "כי על כל כבוד" )מח, 
ב(. שיחת ש"פ אחו"ק תשנ"א ועוד. שיחת ש"פ ואתחנן תנש"א. שיחת ש"פ שופטים תנש"א. שיחת ש"פ 
בשלח תשנ"ב. טור או"ח סימן צ"ה. )מ"ע ה' ברמב"ם(.
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"ציפת לישועה?"
ציפת  הוא:  דינו  ביום  לאדם  לו  ששואלים  השאלות  אחת 

לישועה? האם במשך ימי חייך התפללת וחיכית לגאולה?

המשל לזה מיהודי שנדד מביתו והשתקע בעיר אחרת ואילו 
נותרו בעיר מגוריהם. בכל תקופת היעדרו,  בני משפחתו 
פוגש  ובכל פעם שהיה  אליו,  וידידו הקרוב  לו חברו  דאג 
מישהו שהגיע מן הדרכים, היה מתעניין האם פגש את ידידו, 

שמא יודע על מועד חזרתו.

הכנה של  דאגתו  על  ביתו, שמע  אל  בחזרה  האיש  כששב 
חברו, ושמח ביותר, כי ידע שהלה ידיד אמת הוא לו.

לעומת זאת שאר חבריו לא התעניינו אודותיו בכל תקופת 
היעדרו, לא שאלו בשלומו ולא עזרו לבני משפחתו. כששב 
האיש לביתו, ידע כי הללו אינם ידידי אמת, וכל רצונם אך 

ורק בטובתם האישית.

כך גם בנמשל:

- אדם המשתוקק בכל מאודו לגאולה, ובכל יום הוא אומר 
בתחינה "ולירושלים עירך ברחמים תשוב", "את צמח דוד 
עבדך מהרה תצמיח", "ותחיזנה עינינו בשובך לציון" - מתוך 
כוונה אמיתית ולא כמצוות אנשים מלומדה, הרי דווקא יחד 

איתו ישמח משיח בעת הגאולה העתידה…"

)ע"פ ילקוט מעם לועז(
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עבודת התפלה
לקט מיוחד

מי מקנא   • בחיים?  יעשה החפץ  • מה  ירידת הנשמה?  מהי מטרת 
ביהודי המתפלל? \ מה לעשות כאשר עבודת התפלה אינה פועלת? • 
ומתי התפלה לא רוצה בך? • לקט מרתק של סיפורים אמרות ופתגמים 
מרבותינו נשיאנו וגדולי המשפיעים אודות התפילה, נחיצותה ומעלתה

נחיצות עבודת התפילה

ענין ירידת הנשמה לעולם
המדות  את  ולזכך  לברר  האלקית,  העבודה  בשביל  היא  הנשמה,  ירידת  ענין 

טבעיים, אשר לכל זה יכול כל אחד ואחד לבוא, רק ע"י העבודה בתפילה

)הקדמה לקונטרס התפילה(

החפץ בחיים
עיקר הבירור והזיכוך דמדות הטבעיים הוא בעבודה בתפילה דוקא. מה שאין 
כן בלימוד התורה, גם בלימוד הפנימיות בדא״ח בידיעת והשגת אלקות, אינו 
פועל הבירור והזיכוך במדות הטבעיים . . והרי הן בתקפן כמו שהן . . ולכן יכול 
להיות שגם אם לומד דא״ח הרבה, הוא רחוק בעצמו לגמרי מאלקות . . ולזאת, 
החפץ בחיים לא יפטור את עצמו בלימוד דא׳׳ח לבד, כי אם העיקר שבלימוד 
הזה ייגע את עצמו ביגיעת נפש ויגיעת בשר בתפילה, להתבונן ולהעמיק דעתו 
ואז  ויראה אמיתיים,  ולבו ולהתפעל באהבה  היטב שיהיה נרגש האור במוחו 

פועל ישועות בנפשו בקיום התורה והמצוות ובזיכוך המדות הטבעיים.

)קונטרס התפילה עמ׳ 21(
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העדר התפילה – חיסרון גדול
היה  ע״ה,  שילם  ר׳  בליובאוויטש,  שהמשפיע  מספר  שלמה־חיים  ר׳  המשפיע 
אומר שאם קורה פעם ש׳התפילה אינה הולכת׳ )"עס דאווענט זיך ניט״(, הרי 
זו הוכחה שאצל האדם קיים חיסרון גדול מאוד. כנראה יש משהו שאינו כשורה 

אצלו בעבודת השם, ולכן זה מפריע לו להתפלל כראוי.

)מתוך 'המשפיע' ר' שלמה חיים קסלמן(

מעלת עבודת התפילה

עבודת המוח – הכנה לעבודה שבלב
היא  המוח  עבודת  ביותר.  הגדול  המקום  הלב  עבודת  תפסה  החסידים  אצל 
ואילו העבודה  על הלב בתולדתו,  הלב, שכן המוח שליט  לעבודת  הכנה  רק 
העיקרית היא עבודת הלב. וכך היה הסדר הפנימי אצל חסידים, שהיו מתוועדים, 

וההתוועדות החסידית השתקפה בעבודת התפילה ובתיקון המדות.

)לקוטי דיבורים כרך ג ע' 947(

חכמה דאצילות מקנאה בנשמה המתלבשת בגוף
בענין  דובר  הזקן,  רבנו  אביו  אצל  האמצעי  לרבי  שהיתה  ה״יחידות״  באחת 
העילוי הנגרם על ידי שנשמה יורדת למטה בגוף ועוסקת בעבודת התפילה. 

העילוי הוא עצמי ופועל עליית עצם הנשמה בעצמות אין סוף ברוך הוא.

חכמה דאצילות, כפי שהיא באצילות, מקנאה בעילוי הנגרם בנשמה המתלבשת 
בגוף והגוף וכוחות הנפש עוסקים בעבודת התפילה ופועלים זיכוך בגוף הגשמי.

)מכתב טו"ב אלול ה'תש"ו(

דרכים בעבודת התפילה
פעם שאלו את הרבי מהר״ש: מדוע מאריכים חסידים בתפילה, הרי כשנוסעים 
בעגלה דרך כפר ושקצים רוגמים את העגלה באבנים, העצה הנכונה היא להריץ 

את הסוסים במהירות.

ענה להם הרבי מהר״ש: אכן, זה עצה כאשר השקצים עומדים על הארץ והנוסעים 
נמצאים בעגלה, אם גם השקצים נמצאים בעגלה ומכים בראש האנשים באבנים, 
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אין העצה שלהם נכונה אז, שהרי גם השקצים נוסעים יחד עם האנשים, אלא 
העצה היעוצה היא להעמיד את העגלה ולהשליך את השקצים מהעגלה. והנמשל 

מובן.

)״רשימות דברים"  חלק א ע' קנ(

עבודת הלב
היא  התפילה  עבודת  זו:  אימרה  התהלכה  בליאזנא  חב׳׳ד  חסידי  ראשוני  בין 
עבודה שבלב, עם הלב ובתוך הלב. חסידים בעלי עבודה היו גם בעלי השכלה 

גדולים, אך כוונת ההשכלה היתה עבודת הלב.

)ספר המאמרים ה'תשי"א ע' 150(

פעולת מתפלל חסידי
הסבא, הרבי מהר״״ש, מספר לאבי, הרבי מהורש״ב, תורה ששמע הרבי ה״צמח 
צדק״ מסבו רבנו הזקן במעמד חותנו הרבי האמצעי: ״מתפלל״ חסידי פועל 

עליית הארת הנשמה בנשמה שבגוף. 

שההשכלה  הוא  ששכרו  זאת  לבד  התפילה,  בעבודת  העוסק  חסיד  של  גופו 
היא הבנה שכלית עמוקה, הוא גם פועל עליה עצמית, שעצם הנשמה מתעלה, 
והעילוי הוא שעצם הנשמה מאיר בעניני השכלה. זהו ״נשמת אדם תלמדנו״. 

וכשעצם הנשמה מאיר בגילוי, זה פועל עליה כללית בעולם הגשמי.

ירידת  כוונת  מתבצעת  שאז  זאת  לבד  הנה  העולם  בגשמיות  הכללי  העילוי 
הנשמה בגוף, נעשית גם עליית הנשמה בעצמות אין סוף, מה ש״עצמות״ כיוונה 
בבריאת העולם הגשמי, והעונג כביכול של עצמות אין סוף ברוך הוא מאיר 
בהארת הנשמה המחיה את הגוף, שהוא נעשה כלי קיבול טוב לגילוי כוחות 

הנפש.

)מכתב טו"ב אלול ערב ח"י אלול ה'תש"ו(

התנגדות מיוחדת של ה'קלוגינקער'
בעבודת  לעסוק  עבורם  מדי  שמוקדם  אומרים  שהאברכים  מה  נכון  זה  אין 
התפילה. צריכים לדעת שכל זה היא עבודתו של ה׳קלונינקער׳. לכל הדברים 
להיות  ליהודי,  טובה  לעשות  חסידות,  ללימוד  נגלה,  ללימוד   - מסכים  הוא 
׳משכיל׳ וחכם, ורק לא לעסוק ב׳עבודה׳. הוא אומר לאדם: ״אתה שקרן, הרי 
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אינך ׳אוחז׳ בזה, וכיצד אתה מגיע כבר לעבודת התפילה?׳׳. באופן זמני זוהי 
אכן האמת, אמת רחוקה יותר. אבל צריכים לענות לו: ׳מום שבך אל תאמר׳.

)ספר השיחות׳ תש״ו-ה׳שי״ת עמ׳ 227, בתרגום חופשי מאידיש(

התפילה – חיי שעה
בזמן הראשון לשהותו של ר' מרדכי הורודוקער אצל הרבי הבעל שם טוב היה 
תמה על עצמו. מדוע בלימוד יש לו עונג רב ולומד בחשק רב ובהתמדה, ואילו 

עבודת התפילה זרה וקשה עליו.

היתה לו תקופה - היה זה בתחילת בואו אל הבעל שם טוב - שלא רצה להתייגע 
כלל בעבודת התפילה וכמעט שהחליט שלא להתעסק בה כלל. הוא שמר היטב 
על הזמן והיה מתמיד גדול. אלא שבאותם הימים אמר הבעל שם טוב תורה, בה 
הובא מאמר הגמרא שהתורה נקראת חיי עולם והתפילה חיי שעה. וכך פירש 

הבעל שם טוב:

- לימוד התורה הוא חיי עולם. התורה מלמדת את האדם כיצד עליו להתנהג 
בחיי עולם. ואילו התפילה היא חיי שעה. שעה מלשון שעיה, כלומר הפניה. 

התפילה מלמדת את האדם כיצד עליו לפנות ולבקש מהקב׳׳ה.

מששמע רבי מרדכי תורה זו מהבעל שם טוב, ובהיותו למדן גדול בנגלה ובעל 
ידיעה רבה בקבלה, חש ב״אמת" שבתורה זו, התעוררה בו מהפכה נפשית והחל 
להתיגע בעבודת התפילה. יום בו היתה התפילה שגורה בפיו כדבעי, היה קורא 

לתפילה זו בשם ״שבת".

)שמועות וסיפורים ח"ג(

ההנאה הגדולה בעולם
חיים  שלמה  ר'  של  מענינת  התבטאות  על  מספר  הולצברג  יצחק־יעקב  הרב 

קסלמן:

׳ואני  הביטוי  את  תמימים׳  ב׳תומכי  הבחורים  על  קורא  היה  שלמה־חיים  ר׳ 
תפילה׳. כלומר: ה׳אני׳ של בחור ב׳תומכי תמימים׳ הוא - תפילה. כל מהותו 
הפנימית של ׳תמים׳ היא ־ להתפלל. ור׳ שלמה־חיים הטעים את דבריו: לבחור 
מלבד  בעולם,  דבר  בשום  אמיתית  חיות  להיות  יכולה  לא  תמימים׳  ב׳תומכי 

עבודת התפילה ולימוד החסידות שבא כהכנה לתפילה.
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כי באמת. באיזה דבר כבר יכולה להיות חיות לבחור ישיבה חסידי? מה יכול 
לגרום לו תענוג? ארוחה טובה ודשנה? וממה יכול ליהנות אברך חסידי שלמד 
הלא  מפוארת?  ממכונית  ונאה?  חדיש  ממקרר  תמימים׳?  ב׳תומכי  בנעוריו 
בדברים גשמיים וחומריים כאלה בוודאי אין לו חיות ותענוג אמיתיים. אם כן, 
איזו הנאה נשארה ל׳תמים׳ בחייו? רק להתפלל! וממילא, אם הוא מזניח לזמן 
מה את העיסוק בעבודת התפילה, נקל לתאר כמה גדולה הרחמנות עליו. אם 
הוא נמנע מלהגשים את התענוג הגדול שיכול להיות לו בתפילה, לא נשאר לו 

ממה ליהנות בחיים.

)מתוך 'המשפיע' ר' שלמה חיים קסלמן(

יש ממי להתבייש
החסיד רבי הלל היה נוסע בערים ובעיירות ומעורר להתפלל באריכות. אימרה 
של החסיד רבי הלל היתה משפיעה רבות, והחלו להתפלל, אברכים ובעלי בתים 

פשוטים. חנוונים ובעלי מלאכות. בבית המדרש נהיה אור.

אחד  אליו  ונכנס  מקום  לאותו  שוב  בא  הלל  רבי  החסיד  כאשר  שנה,  כעבור 
כבר  אני  אם  ומה  נו,  ושאל:  עליו,  פעלו  הלל  רבי  החסיד  שההתעוררות של 

מתפלל באריכות, כאשר על אחרי התפילה אין זה פועל?!

אמר לו החסיד רבי הלל: ־ זה כן פועל, יש לכל הפחות בפני מי להתבייש.

)ספר השיחות ה'תש"א ]לה"ק[ עמוד מו(

עבודת התפילה בפועל

חגירת האבנט
מהי משמעות חגירת האבנט )"גארטל"( לפני התפילה? החסיד הנעמד להתפלל 
חוגר את האבנט סביב גופו פעם אחת וחושב לעצמו: ״דו פארח איינער ]=נבל 
שכמותך[, אתה עומד להתפלל?!..׳׳, אחר כך חוגר פעם שנייה וחושב: "חיצון 
שכמותך, אתה עומד להתפלל?!..׳׳, אחר כך חוגר פעם שלישית ואומר: "אבער 
א איד בין איך ]=אולם בכל זאת, יהודי אני[, ולכן הנני לובש טלית ותפילין 

ועומד להתפלל...״

)ואלה תולדות פרץ(
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ר' איצ'ה מתמיד סוחב את הסטענדר מקיר לקיר
סיפר ר' מענדל פוטערפאס: בראשית לימודיי בתומכי תמימים בעיר חרקוב, 
נמשכה  אשר  תפילתו  את  אני  זוכר  בישיבה,  מתמיד  איצ"ה  ר'  הרה"ח  ביקר 
שעות ארוכות בדבקות ובהתלהבות עצומה, במהלכה פצח בניגון דבקות, או 
ידיו,  והניע את  לבו, הכה על הסטענדער,  ובבכיות שבקעו מעומק  בצעקות 
פעמים שסחב את הסטענדער של החזן ורץ עימו מקיר לקיר ללא שחש בנעשה.

)אוצר החסידים(

 סדר עבודת התפילה
״עבודת התפילה״ של חסיד - כיצד?

התעמק  התבונן,  מכן  לאחר  חסידות:  מאמר  ביסודיות  החסיד  למד  תחילה 
ו״עיבד" במוח את מה שלמד. גם זה לקח זמן נכבד, ונמשך עד שבמידה מסוימת 
היה ניתן להרגיש, כי האור האלוקי של העניין הנלמד, לכל הפחות הפשיר קצת 
את הקרירות שבמוח. רק כאשר חש שההתבוננות פעלה גם הזזה קטנה, צביטה 
קטנה, בלב - או אז היה ניתן לגשת לעבודה... לתפילה. רק עם מילות התפילה 
ולעורר  בלב  תלמים  לפלח  ההתבוננות  יכולה  הייתה  והקדושות  המאירות 
תסיסה של רגשי אהבה ויראה. וכי קלה היא בעיניכם, עבודת התפילה?! האם 

ניתן להגביל לה זמן? שעה, שעתיים, או יותר?...

]באחת ההתוועדויות בזקנותו, בה ״ניער את עצמו״ ללא רחמנות, התבטא ר 
פרץ: ״בימים ההם, איי, בימים ההם, לא היינו מסוגלים להתחיל לומר ״׳לכו 
היום  ואילו  חסידות...  לימוד  של  שעה־שעתיים־שלוש  לאחר  לא  אם  נרננה״ 

אומרים תהילים בצורה יבשה כמו קיר...״[.

וכאשר לפעמים מסייעים מן השמים ומרגישים שהנה ״עס דאוונט זיך״ )התפילה 
ולחמם את הלב  למוח  ״יוצאת מאליה״(, כאשר האור האלוקי מתחיל לחדור 
את  אז  ״לחטוף״  כדי  אחר״,  ״דבר  הבר,  שור  ממש  להיות  צריך  אתה  הרי   -
התפילה! וכך נמשכת התפילה מאליה עד סיומה בשעה מאוחרת ביום, או אפילו 

לפנות ערב.

נו, וכאשר קורה לפעמים - אוי, רק שלא יקרה, מדוע זה קורה כל כך הרבה? 
״ההוא״  כאשר  ניט״(,  זיך  ס״דאווענט  )״אז  כדבעי  ״הולכת״  לא  - שהתפילה 
מהחלל השמאלי לא מוכן לזוז ממקומו גם אם שופכים עליו חבית שלימה של 
דלק; אזי צריך ״לנקר״ אותו משם ביסודיות: עוד פעם ושוב פעם ״לחרוש״ את 
העניינים שהתבוננו בהם; טיפה ועוד טיפה מהמים החיים של החסידות, וסוף 
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כל סוף פועלים. הרי זה ממש ״פשע״ לוותר כך באמצע העבודה ולהישאר כמו 
שוטה באמצע השוק...״

)ואלה תולדות פרץ(

תפילה ב'עבודה' בתוך ארון סגור
רגיל,  בלתי  רגש  רווית  היתה  בלינצקי  יוסף  אהרון  ר'  הרה"ח  של  תפילתו 
בתפילתו היה יושב עם טליתו על פניו ומתפלל בבכיות עצומות, דמעותיו היו 
נשפכות כמים, ובכל פעם לאחר התפילה היתה טליתו סחוטה בדמעות, שבת 
אחת נעלם ר' יוסף, חיפשו אותו ולא מצאהו, לבסוף מצאו אותו בתוך ארון 

סגור מתפלל בדביקות.

)אוצר חסידים( 

פירוש המילות
תובע  בו  התלמידים,  אל  מהרבי  מכתב  במונטריאול  בישיבה  התקבל  פעם 

שיעסקו בעבודת התפילה.

שאלו התמימים את עצמם: הרי בימים כתיקונם יש סדרים רגילים בישיבה, 
נגלה וחסידות, ומתי ניתן לעסוק בעבודת התפילה?

כשניגשו לשאול את ר' פרץ, ענה שעבודת התפילה פירושה ״ארבעטן ביים 
דאווענעך׳ ]=לעבוד בתפילה[ ומחשבה על פירוש המילות היא גם "עבודה".

)ואלה תולדות פרץ(

תפילה - אור הנשמה
הוד כ׳׳ק אבי, הרבי מהורש״ב, סיפר לי, שבאחד מזמני ה׳׳יחידות״ אמר הוד 
עבודת  בלי  בלבד  הנשמה, השגה  אור  היא  הרבי מהר״ש: תפילה  אביו,  כ״ק 

התפילה אין בה שום ענין.

הוד כ"ק אביו הרה"ק אמר בפירוש: השגה שאינה מביאה לתפילה - גורמת ח״ו 
לטמטום הלב והמוח.

הוד כ״ק אבי עמד והכריז: העיקר - אם להתפלל שלא כפי שחסידות דורשת 
וכפי שזקני החסידים מלמדים, יש לדעת שהתפילה איננה רוצה בך.

)סה"ש ה'תש"א ע' 43(
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מדוע לא לקחת משקה קודם התפילה?
אמר הרה"ח ר' זלמן משה היצחקי הסיבה לכך שלפני התפילה יושבים ומתבוננים 
בענין בחסידות הוא על מנת שהתפילה "תלך" יותר טוב. לכאורה היה צריך 
לקחת לפני התפילה קצת "משקה" ואז התפילה לא רק "תלך" יותר טוב אלא 

היא גם "תיסע" הרבה יותר טוב?

ותרץ ר' זלמן משה שאין עושים זאת כיון שיכולה להיות בעיה שכאשר יגיע 
ליוצר אור המשקה יתפוגג! ולקחת משקה באמצע התפילה הרי אי אפשר... 
לכן מתבוננים בענין בחסידות, ואם באמצע התפילה הענין בורח, אפשר לחזור 

ולהתבונן באותו ענין בחסידות.

)אנשים חסידים היו(



לזכות
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

מהרה יגלה ויגאלנו אכי"ר

•

לע"נ 
הרה"ח ר' משה נחום בן ר' מרדכי מענדל ע"ה קדנר

נלב"ע אחש"פ כ"ב ניסן ה'תשע"א

•

לזכות 
החיילת בצבאות השם מושקא שתחי' פרידמן

לרגל הולדתה בט"ו מנחם אב ה'תשע"ו






