
 ננו שמחים להוציא לאור, ה 
את הגיליון הראשון של 
ה'זַאל'. גיליון  המיועד 

לתלמידים, שעוד רגע וייכנסו בשערי 
"תומכי תמימים". 

הנושא המרכזי בו עוסק הגיליון 
הוא  - עבודת התפילה. בדבריהם 

של רבותינו נשיאנו מייסדי הישיבה, 
מודגשת התפילה כנדבך מרכזי 

ביותר בעבודת ה' של תמים.

מפורסם הוא הסיפור על אדמו"ר 
הזקן, אשר בהיותו כבן עשרים חפץ 

ליסוע למגיד ממעזריטש. באותה 
תקופה, התקיימו שני מרכזים 

גדולים: בוילנה, כמקום תורה, 
ובמעזריטש, כמקום עבודה ותפילה. 

הסתפק אדמו"ר הזקן לאן כדאי 
ליסוע. אמר אדה"ז: "ללמוד כמדומה 

לי שאני יודע, אבל איך להתפלל 
אין אני יודע עדיין כלל". וזו הייתה 

נקודת המפנה שהכריעה להעדיף את 
מעזריטש על וילנה. 

אנו תקווה כי גיליון זה יסייע 
בפועל-ממש לכל אחד ואחד 

מהתמימים, להוסיף בעבודת התפילה 
מתוך שמחה והתרוממות, לנח"ר 

אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, 
ההורים והצוות החינוכי והכל לקבל 

פני משיח צדקנו תיכף ומיד ממש.

המערכת

 #חובת ההתעסקות
בעבודת התפילה

ישנם כאלו שטוענים, שהיות ולא 
נכתבו עשרות מכתבים ולא נעשה 

"שטורעם" בהתוועדויות אודות 
הענין של עבודת התפילה, כפי 

שעושים בנוגע ל"מבצעים" – מהווה 
זה כביכול ראיה שלא צריכים 

להתעסק בעבודת התפילה.

איי, ישנם עשרות מכתבים וכמה 
התוועדויות של כ"ק מו"ח אדמו"ר 

היכן שהוא עושה "שטורעם" אודות 
עבודת התפילה, ועד"ז אצל כ"ק 

אדנ"ע – במילא, מהו התירוץ ע"כ 
שלא מתעסקים בעבודת התפילה?!

וכאן, אין המקום לשלול כאלו 
שטויות ודברי טפשות, בפרט 

שנמצאים במקום קדוש, ובמכ"ש 
וק"ו מכך שעל עניינים שכאלו 

איננו צריכים לדבר אפילו ברשות 
הרבים...

)משיחת ש"פ תשא תש"מ(

#בחשיבות עבודת התפילה
רוצה אני לדבר כעת אל התמימים 
תלמידי הישיבה. להתבגר פירושו 

שפועלים ומיתווסף. אם לא עושים 
הרי שרק הגוף מתבגר ונשארים 

ילד זקן. ישנם תלמידים שלומדים 
חסידות ורוצים להבין חסידות, הרי 

אני אומר לכם, רוצים אתם להבין 
חסידות – התפללו.

תפילה אין משמעה לנגן, תפילה 
אין משמעה לבכות. בתפילה אכן 

צריכים לנגן ניגון, בתפילה אכן 
צריכים לבכות.

פעם אמרו: קול מעורר הכוונה, 
הרי הפירוש הוא שכוונה מעוררת 
את הקול, כפי הכוונה בתפילה כך 

הוא הקול, כך מתנגן הניגון. אין 
הכוונה להתפלל במשך שעות, אלא 

להתפלל, שהתפילה תהי' תפילה.

בדרך כלל צריכים לשמור על זמני 
הלימוד בנגלה וחסידות, שלא תהי' 

סתירה לסדר הישיבה. ולא מתכוונים 
לכל יום, כי אם מזמן לזמן, ובעיקר 
בשבת שאז הזמן של תפילה. תמיד 

הרי יש להתפלל בפירוש המלות 
את כל התפילות – ואשריו של מי 

שמתפלל מתוך הסידור – אלא 
מדברים אנו כאן מעבודת התפילה.

אלא שצריכה להיות הכנה בקריאת 
שמע שעל המטה, בתיקון חצות, 

שזה הענין של תרומת הדשן שהי' 
בבית המקדש בלילה וזה הי' ההכנה 

לעבודת היום.

)ספר השיחות תש"ה, עמ' קה-קי(

דברהמלך בפתח •

גיליון לרענון והעמקה בענייני עבודת ה' של תמים

ב"ה

 נושא הגיליון
עבודת התפילה
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תמיםחדלהבין עניין משיב: הרב יי"צ סגל
משפיע בישיבה

עיין בשיחת יום 
ג' פרשת נח כ"ז 
תשרי ה'תשד"מ 

אות ו' )התועדויות 
ע' 383(, וכתוב 

מהי עצת ה'בעל-
שם-טוב' לנצח 
את היצר הרע.

פתרונות ניתן לשלוח ל:
office@ynof.org.il :דוא"ל  
 וואטסאפ: 058-665-1244

 ולציין את שם הכותב,
ומקום לימודיו. 

 בין הפותרים נכונה,
 יוגרלו סטים של

ליקוטי שיחות חלק מ. 

קוראים אנו בדברי רבותינו נשיאנו 
ובסיפורי חסידים על 'תפילה בעבודה', 

כמו לדוגמא - ר' יקותיאל ליפלער 
שהתפלל שחרית מנחה מעריב ברצף 

אחד. כל 'תמים' שואף להיות בחור 
חסידי,  שמתפלל כמו שמתאים לחסיד, 

והוא שואל את עצמו 'איך אני יכול 
להתפלל כמו שצריך?',  'איפה אני 

מתחבר לתפילה בעבודה?'

כל דבר יש סדר ב 
והדרגה. כתוב 
שהתפילה היא 

"סולם מוצב ארצה וראשו 
מגיע השמימה". כשם 

שברור, שלא ביום אחד 
מגיעים לשליבה הכי עליונה של 

הסולם ומי שינסה ח"ו לקפוץ לשליבה 
העליונה של הסולם עלול ליפול בדרך, 

אלא יש לעלות אט אט שליבה אחר 
שליבה. כך לא מגיעים ברגע ל"עבודת 

התפילה ציורית", ולא הופכים ביום אחד 
להיות ר' יקותיאל ליפלער.

התפילה בליובאוויטש
יש חוברת מרתקת הסוקרת איך הי' הסדר 

בליובאוויטש )חוברת שיצאה בשנת 
תר"ע לפני יותר ממאה שנה(, ומתארת 

את הסדר של התמימים. שם מסופר שהיו 
בליובאוויטש כמה מחלקות: א( החדרים, 

ב( השיעורים, ג( האולם הגדול.

ה"חדרים" וה"שיעורים" יועדו לתלמידים 
בגיל של ישיבה קטנה ותחילת ישיבה 

גדולה. האולם הגדול עבור שימש 
תלמידים בגיל של ישיבה גדולה, גיל של 

"קבוצה" ומעלה. מסופר שם, שהתלמידים 
של החדרים והשיעורים נדרשו להיות 

כל יום בתפילה בזמן, להתפלל עם 
הציבור מילה במילה מתוך הסידור, ואילו 

התלמידים של האולם הגדול - היינו, 
בגילאי 18 ומעלה - חלקם היו מאריכים 

הרבה בתפילה וחלקם אפילו למשך כמה 
שעות.

אנו לומדים מזה, שבשביל להגיע לתפילה 
באריכות במשך כמה שעות, מוכרחים 

"לצבור וותק" של כמה שנים במאמץ 
ויגיעה, וכמובן להתחיל עם תפילה פשוטה 

ורצינית.

מהי תפילה?
תפילה מלשון להתחבר, כמו "התופל כלי 
חרס". כשהיו בונים תנור מחרס, היו בונים 
את התנור מכעין כד חרס הפוך ומייבשים 

אותו בתוך תנור. לאחמ"כ, היו מחברים 
אותו לרצפה של הבית, ומורחים 
עליו שכבה נוספת של טיט, 

מחכים שהשכבה הזו 
תתייבש בשמש ותהפוך 

להיות חלק  מהתנור. 
כשהשכבה הזו התייבשה 
מרחו עוד שכבה נוספת, 

וכך היו מורחים שכבה אחרי 
שכבה, כדי לעבות את התנור 

שיהי' חזק ויוכל לעמוד בחום של 
האש. ההדבקה הזו של החרס - שכבה 

אחר שכבה, נקראת "התופל כלי חרס" - 
להדביק ולחבר.

מטרת התפילה
זאת אומרת, המטרה של התפילה היא 

להידבק בקב"ה ולהתחבר, ובמילים אחרות 
- להתרגש ולהתפעל מאלוקות. הפעולה 

הזו, מתחילה בכך שהתפילה נעשית בצורה 
מסודרת; מגיעים בזמן, יושבים במקום 

קבוע, מתפללים מילה במילה, מתוך 
הסידור, אומרים את המילים של התפילה 

בצורה הנכונה וכו'.

לאחר מכן, ניתן להתחיל להתייגע בכדי 
להבין את פירוש המילות. לוקחים סידור 

עם פירושים, ולאט לאט מבינים מה 
מתפללים. לאחר שיודעים את פירוש 
המילות אפשר להתקדם לשלב הבא, 

לקחת קטע מסויים בתפילה, כל אחד 
קטע שמדבר אליו יותר, קטע שהוא יותר 

מתפעל מהתוכן שלו.

ולדוגמא - אדון עולם, אהבת עולם, או 
נשמת כל חי בשבת. בקטע הזה חושבים 

יותר בנחת וברצינות על תוכן הדברים 
ומנסים להגיע להתפעלות מהקב"ה ואיך 

אני מתקרב לקב"ה. ככל שמתמידים בזה, 
אפשר  יותר ויותר להתקדם בעבודת 

התפילה.



 אני צריך 
להתכונן לתפילה

בשנים תשט"ו-תשכ"ד 
נהג כ"ק אדמו"ר שליט"א 

בליל שמחת-תורה לפנות-בוקר לאחר 
ההקפות, ללמד ניגון חדש, ולתת 'משקה' 
לאלו שמקבלים על עצמם הוספה בלימוד 

החסידות במשך השנה הבאה.

בשנת תשכ"ד הזהיר הרבי שיקחו רק אלו 
שיעשו הוספה בפועל, ולא כמו בשנים 

שלפני-זה שהיו שלקחו 'משקה' ולא 
הוסיפו בפועל. לאחר דברים אלו, נמנעו 

רבים מאנ"ש והתמימים לגשת לכ"ק אד"ש 
ולקחת משקה.

הרה"ח ר' אבא פליסקין עמד ליד כ"ק 
אד"ש, ולא ידע האם לגשת ולקבל משקה 

או לא.

לפתע פנה אליו כ"ק אדמו"ר שליט"א 
ואמר:

איר ווילט גאר קיין משקה ניט נעמען? 
איך האב קיין צייט ניט, איך דארף זיך 
גרייטן צום דאווענען ]= אינכם רוצים 

כלל לקחת משקה? אין לי זמן, אני צריך 
להתכונן לתפילה[!

– זה היה בשעה 6:00 בבוקר, וכבר אז 
החל הרבי את ההכנות לתפילה!

דואג על מחשבות זרות בתפילה
ראביי קונסרבטיבי שהיה אצל כ"ק 
אדמו"ר שליט"א ביחידות יצא מלא 

התפעלות, ואמר שהרבי סיפר לו:

קיבלתי מכתב מאחד מאנ"ש ברוסיא, 
וכשקראתי את המכתב נזדעזעתי )"בין איך 

פארציטערט געווארן"(: על מה מתאונן 
ודואג החסיד? על זה שיש לו מחשבות 

זרות בתפילה! מדובר אודות אחד שאין לו 
מה לאכול, וחייו נתונים בסכנה, ועל מה 

הוא דואג? על מחשבות זרות בתפילה!

השתנה ממהות למהות
אחד התמימים נכנס ליחידות לכ"ק 

אדמו"ר שליט"א, והתאונן שכל דבר 
שעושה – בין בלימוד בין בהפצת 

המעיינות – יש לו מזה הרבה ישות, ואינו 
יכול ליפטר מזה. וביקש עצה וברכה על 

זה.

ענה לו כ"ק אדמו"ר שליט"א: חשוב 
חסידות בכל יום לפני התפילה מעשר דקות 

עד ארבעים חמישים דקות.

הנ"ל לא הבין מהי כוונתו הק' מעשר עד 
ארבעים חמישים, והרבי, כשראה עליו 

שאינו מבין אמר לו: כוונתי פשוט, פעם 
זה יקח עשר דקות, ופעם זה יקח ארבעים 

חמישים דקות.

הרבי מסר לו כמה ענינים בחסידות שבהם 
יחשוב בכל יום )חלק מקונטרס ומעין, 

ומאמר ד"ה האומנם ישב אלקים תרמ"ג(.

הת' הנ"ל קיים את המצווה עליו במשך 
כמה חדשים, ואח"כ כתב לכ"ק אדמו"ר 

שליט"א שאינו רואה שום שינוי. הרבי ענה 
לו שלא יתפעל וימשיך בזה, ואכן לאחר 

תקופה ממושכת שחשב חסידות לפני 
התפילה, ראו עליו איך שנשתנה ממהות 

למהות, עד שלא יכלו להכירו.

והת' הנ"ל סיפר שכדברי הרבי כן היה 
שפעם היה לוקח לו לחשוב חסידות עשר 

דקות ופעם היה לוקח ארבעים חמישים 
דקות.

שייכות לעבודת התפילה
בחור בישיבת תות"ל ברינואה, שהיה 
'בעל נגלה', שאל את המשפיע ר' ניסן 

נעמענאוו בעניין מסויים השייך לעבודת 
התפילה. ר' ניסן דחה אותו בדברים, ואמר 
לו, שהוא 'בעל נגלה' ואינו שייך לעבודת 

התפילה.

כעבור זמן מה נכנס אותו בחור ליחידות 
אצל הרבי, ושאל האם הוא שייך לעבודת 
התפילה. תוכן תשובת הרבי הייתה, שכל 

תמים שלמד בתומכי תמימים, ובפרט כמה 
שנים שייך לעבודת התפילה.

"כל תמים שלמד בתומכי 
תמימים, ובפרט כמה שנים 
שייך לעבודת התפילה"



ימי משתוקק הייתי להיפגש כל 
עם אותו טיפוס נהדר ונדיר  

של "התמים" הליובאוויטשי, 
שכה רבות קראתי ושמעתי עליו. זה 

לא מכבר נודעתי מקיומה של ישיבה 
ליובאוויטשית גדולה, הנמצאת ליד העיר 

העתיקה והמפורסמת לוד, בה לומדים 
מאות תלמידים "תמימים", וביניהם נמצא 
מספר רב של תלמידים שהצליחו להמלט 

מאותה ארץ אדומה, והם ממשיכים את 
השלשלת הנהדרת הספוגה רוח איתנה 
של מסירות־נפש ללימוד התורה וקיום 

מצוותיה.

נכנסתי אל הישיבה 
באחד מימי השבתות בשעות של אחר 
חצות היום היה הדבר. נכנסתי אל אולם 

הישיבה הגדול והמרווח, הנמצא בקומה 
העליונה שבבית גדול ומסדר להפליא, 
העומד בפינה מבודדת, רחוק משאונה 
של עיר, בין עצי פרי ונוי – ונפלאתי , 

נרעש, נבהל ונפחד נעמדתי דומיה, בראותי 
נרות ה', בדמותם של בחורים "תמימים", 

עומדים שקועים בתפילתם ודולקים בשמן 
ששון בהגברת הצורה על החומר.

זה גוהה בבכיה עצומה מקרב לב ותמצית 
הנפש. זה מתענג על נועם ה' בקול מעורר 

הכוונה בהתקשרות פנימית, עמוקה עד 
השתפכות הנפש, וזה שקוע בהתבוננות 

תהומית במחקר אלוקי, מפיותיהם פורצים 
"ניגוני" געגועים וכיסופים עילאיים 

חבדיי"ם המביעים השתפכות והתעוררות 
הנפש בהתלהבות ודבקות.

אחד מנגן ניגון ערב ונעים ואומר 
"הנחמדים מזהב ומפז ומתוקים מדבש 

ונופת צופים", והשני מרנן ניגון דבקות 
חבדי עמוק "אדון עוזנו צור משגבנו מגן 

ישענו", זה פורץ בניגון תחנונים מלווה 
באש קודש של השתפכות הנפש וגעגועים 

גדולים "והאר עינינו בתורתך ודבק לבנו 
במצותיך", וזה מרנן לו ניגון עליז שש 

ושמח "אז ישיר משה ובני ישראל", מעמד 
מרנין ממש.

נזכרתי בדברי אדמו"ר הזקן. 
ובעומדי שקוע ומכונס בתוך עצמי נזכרתי 
באותו ניגון דביקות של ה"רבי הזקן" )הרב 
רבי שניאור זלמן מלאדי מייסד ויוצר תורת 

ושיטת החב"ד תק"ה – תקע"ג( שהיה 
משתפך בו באמצע תפילתו "מי לי בשמים 
ועמך לא חפצתי – איני רוצה בגן עדן שלך, 

בעולם הבא שלך, אי אפשי בשום דבר, 
רבונו של עולם, רק בך, בך בלבד )איך וויל 

גאר נישט, איך וויל ניט דיין גן עדן, איך 
וויל ניט דיין עולם הבא, איך וויל מער 

נישט נאר דיך אליין(.

ונדמה לי אז כי כל העולם הגשמי 
והמכוער נתעלה בעילוי רב וממילא 

נתבטל ממציאותו הקודמת כי אין 
יחידים אין פרטים ואין נפרדים כולם 

כולם מתעלים ומתלכדים לחטיבה אחת 
למחשבה אחת ולרעיון אחד של התעלות 
והתבטלות בפני הרוחני והמזוכך הקדוש 

והטהור.

ורטט של כליון הנפש וכסופים למקום 
כאילו מילאו את חלל האולם על כל גדותיו 

"לית אתר פנוי מיני'"...

עם גמר תפילתם העמוקה והמרגשת 
ביותר ניגשתי אל "תמים" אחד ונכנסתי 

בשיחה איתו. בהמשך שיחתנו סיפר 
לי דברים מעניינים ביותר ממסירות 

נפשם של חסידי ליובאוויטש ברוסיה 
במלחמתם העקשנית ורבת ההוד והגבורה 

על זכותם לחיות חיים יהודיים מלאים, 
ללמד את בניהם ולהדריכם בדרך החינוך 

הליובאוויטשי.

כח - מהרבי 
כששאלתיו מי נתן בכם כח עמידה 

עקשנית זו ומי הוא שהפיח בכם אש קודש 
נעלית זו?

ענה לי  הבחור בתמימות מפליאה:

מאי משמע מי? הרי זה הוא כוחה של 
ישיבת "תומכי תמימים ליובאוויטש, 

והרבי מליובאוויטש הוא הוא שהפיח 
ומפיח בנו גם כיום כוח זה ואש קודש 

עקשנית זו".

מרוגש ומזועזע עד עומק נפשי מכל 
מה שראו עיני ושמעו אוזני, עזבתי את 

המקום. ובליבי חשבתי, אם נמצאים עוד 
כיום בדורנו היתום והירוד בחורים כאלה, 

הממשיכים את השלשלת בעוז ובעוצמה 
כזו, הרי אין דורנו דור יתום כלל.

 כתבה שהתפרסמה
בעיתון 'שערים', תמוז תשי"ב

 לדמותו של
 ה"תמים"

 הליובאוויטשי
מרוגש ומזועזע עד עומק 
נפשי מכל מה שראו עיני 
ושמעו אוזני, עזבתי את 

המקום. ובליבי חשבתי, אם 
נמצאים עוד כיום בדורנו 

היתום והירוד בחורים כאלה, 
הממשיכים את השלשלת 

בעוז ובעוצמה כזו, הרי אין 
דורנו דור יתום כלל.


