
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

של חסידות חב"ד, זה 'עבודת התפילה'. כל מי שפותח    היסוד
את תורת החסידות יראה בצורה הכי ברורה, את הדגש הגדול  
 ששמים רבותינו נשיאנו כולם על העניין של 'עבודת התפילה'.  

חשובה,   מצווה  עוד  רק  לא  זה  שהתפילה  מוסבר  בחסידות 
עומדת   עליו  העיקרי  הבסיס  זה  כל  כאלא  השם.  עבודת  ל 

'עבודת    הקשר דרך  עובר  הוא,  ברוך  לקדוש  היהודי  בין 
כך    -התפילה'. כמו שיש 'תורה' ו'מצוות', ואי אפשר לזה בלא זה  

יש את 'תורת החסידות' ויש את 'מעשה החסידות' שזה 'עבודת התפילה', 
 . והם הולכים ביחד. אי אפשר רק ללמוד חסידות, בלי להתפלל באריכות

עושים החסידים שמתפללים באריכות שש שעות  ולמה זה באמת כך? מה  
ויותר? מכוונים את פירוש המילות? או אפילו את פירוש המילות שעל פי 
חסידות? הם חשבו על 'מאמר' זה ועל 'מאמר' נוסף? עדיין לא מובן למה זה  

 לוקח כל כך הרבה זמן.. אז מה באמת עושים בתפילה כל כך הרבה זמן?

 ' כיצד'ותו ? שאל א 'מתפלל 'רואה חסיד 

לברר   אחד  לכל  כדאי  העניין,  את  להסביר  שאנסה  לפני  ראשון,  דבר  אז 
בעצמו על הנושא הכל כך מרכזי הזה. אם רואים חסיד שמתפלל באריכות, 
אפשר לפנות אליו ולשאול אותו בצורה הכי פשוטה: איך מתפללים? במה 
מתפלל  מישהו  כאשר  וכו'.  בזה?  הדרכה  קיבלת  וממי  וכיצד?    התבוננת 

אפשר  אבל  עמוק,  רגשי  משהו  איזה  עובר  שהוא  עליו  רואים  ב'עבודה', 
 לשאול אותו איך הוא הגיע לזה וכדומה.

פשוט   'עובדים'.  של  קהילה  הייתה  במונטריאול  חב"ד  שקהילת  זוכר  אני 
ר'   'עבודת התפילה'. המשפיע  ר' מוצ'קיןע"ה    פרץהאווירה סבבה סביב   ,

ר'  צייטליןע"ה    אשר  של    מרוזובע"ה    זלמן,  קבוצה  הייתה  זו  רבות..  ועוד 
 חבר'ה שהתפללו באמת והיו דמעות בעיניים שלהם.. 

הבחורים   וגם  שלהם.  החיים  היה  זה  התפילה'  'עבודת 
אבל   באריכות.  והתפללו  המרוממת,  מהאווירה  הושפעו 
היינו יכולים 'לחלוב' אותם ולשאול איך בדיוק להתבונן וכו', 

ההזדמנות.. לכן אני ממליץ להשתדל    ולא ניצלנו מספיק את
מחסידים  ובכלל  החסידים  מזקני  הדרכות  ולקבל  לשמוע 

 שמתפללים באריכות. 

שלמה  לדוגמא, בארץ הקודש היה את המשפיע הנודע ר'  
, שתבע בצורה חזקה מאוד על העניין של קסלמןע"ה    חיים

'עבודת התפילה' והדריך כל אחד בזה בצורה פרטנית. אז 
לשאול   ופשוט  שלו,  והמחונכים  למושפעים  לגשת  כדאי 
שלו   ההדרכות  מה  חיים?  שלמה  ר'  תבע  מה  אותם: 
בהתבוננות בתפילה? וכן הלאה. אני בעצמי ניגשתי לכמה  

מת כיצד  לי  שהסבירו  מתלמידיו  אחד  וכמה  כל  פללים. 
לנו   לעזור  שיכול  יהלום  בבחינת  הוא  'להתפלל',  שיודע 
ליישם את הדבר הכי מרכזי בחסידות חב"ד ונחוץ במיוחד 

 שזה 'עבודת התפילה'.  –בדור השביעי 

 

 להתחבר בצורה אישית לאמת
בין   גדול  הבדל  שיש  מוסבר,  תמוז(  )כ'  יום'  'היום  בספר 

להב שעוזרת  הלימוד,  שאחרי  את  התבוננות  יותר  טוב  ין 
הנלמד, לבין ההתבוננות בזמן התפילה, שהמטרה שלה היא  
של   הרעיון  שבנלמד.  האלוקות  את  להרגיש  לגמרי,  אחרת 
במה   ידע  להוסיף  בכדי  לא  זה  בתפילה,  ההתבוננות 
 שחושבים, אלא 'צוטראגן צו זיך' ]=להעביר את זה לעצמך[.  

'הודו', צריך ל א לומר את המילים זאת אומרת, כאשר מתחילים להתפלל 
אישית  בצורה  להתחבר  אלא  המלך..  דוד  של  המילים  פירוש  על  ולחשוב 

כמו שבפרק מ"א   לדברים: גם אני מודה להשם ומפרסם את שמו הגדול וכו'.
עלמין',  כל  ו'ממלא  עלמין'  כל  ב'סובב  ההתבוננות  אחרי  ה'תניא',  בספר 
מספיק   שלא  מלכותו',  עליו  מקבל  הוא  גם  'והוא  מדגיש  הזקן  אדמו"ר 
להתבונן רק בעובדה שהבורא מהווה את כל העולמות, אלא איך זה שייך 

 אלי, כיצד אני מתמסר ומקבל את מלכותו של הקדוש ברוך הוא.  

אני  זה מרגש אותי?  וכו',  זה שהקדוש ברוך הוא מהווה אין ספור נבראים 
מרגיש ש'מלוא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב' ו'אהבת עולם 
אהבתנו'? ואיך זה משפיע עלי? מה זה אומר לי? זה העניין של ההתבוננות 

חרס',    בתפילה, לקשר את הדברים אלי. כי התפילה היא מלשון 'הטופל כלי
 הבורא.לחבר את עצמי עם אלוקות. שארגיש דבר אחד עם 

 להחדיר לעצמנו את האמת כל יום
אדמו"ר האמצעי הוציא קונטרס מיוחד שנקרא 'עיון תפילה', שמטרתו היית 
להנגיש את הדרך לגשת לתפילה )ולכן הוא נכתב בשפת האידיש, שגם המון 
העם יוכל להבין זאת(. בקונטרס הזה מבואר, שלפני הכל צריך לדעת למה 
 ניגשים כשמתחילים להתפלל. מה המטרה של התפילה. 

ים וכדאי לכל אחד לעיין וללמוד את  יש שם הסברים נפלא
הדברים מבפנים, אך העיקר שמוסבר שם זה, שהמטרה 
ולהתקשר  שלנו  מהמציאות  להתבטל  היא  התפילה  של 
זה  התפילה',  'עבודת  ומהות'. ההתחלה של  'עצמות  עם 
'לצאת מעצמנו'. לקלוט שאין לנו מציאות אמיתית והכל  

 לבדו'. זה מציאות הבורא. הכל אלוקות. 'אין עוד מ

אבל מה לעשות שאנחנו גשמיים ומרגישים את עצמנו?  
לכן הגיעה התפילה, להחדיר לעצמנו בכל יום את האמת 
עצמו   את  מרגיש  האדם  התפילה,  בלעדי  האלוקית. 
לישות, כי זה היפך המציאות שלנו להתבטל. הקיום שלנו  
בנוי על הישות שלנו. ולכן צריך להתבונן בכל יום בתפילה,  

א מה  ולשכנע  כל  שלא  הפשוטה  באמת  עצמנו  ת 
רוחני,   זו האמת. מוכרח שיש משהו  ורואים,  שמרגישים 
שהוא מהווה ומחיה את כל הגשמיות הזאת שאנו רואים 

יום ושכנוע  התבוננות  אחרי  גם  -וחשים.  מתחילים  יומי, 
 להתחבר ולהרגיש את העובדה הזאת.

 

 יורקוביץ' שיחי'   ברוך בועז   הרב  ה"ח גה  עם מרוממתהתוועדות חסידית 
 ואב"ד בד"ץ 'היכל ליובאוויטש', מראשי 'מכון הלכה חב"ד' ומחשובי רבני חב"ד רב קהילת חב"ד לוד  

 חסידים, בואו נתפלל באריכות

 

אודות מחשבת דא"ח    ה שכותבובמ'
התפ אמורה  יקודם  מלתי  כבר  לה, 

טוב    ,בכגון דא שלאחר הלימוד בפנים
ינים ולא התיבות ייותר לחזור על הענ

בדיוקיוהמ נצרכים   ,לות  אם  מלבד 
לזה כדי שלא לאבד נקודת ההשכלה  
במוחש  וכנראה  התמצית,  ונקודת 
יותר  בקל  באים  הלב  להרגש  אשר 

בהעני הדיוק ימהתבוננות  מאשר  ן 
 '. בהתיבות

 

 אגרות קודש הרבי שליט"א,  
 חלק י"ג עמוד קסא 

 



 

 שלבי העלייה בסולם התפילה
ש'מוצ סולם  כמו  היא  מגיע  התפילה  וראשו  ארצה  ב 

נמוכות הכי  מהדרגות  מתחילים  בתפילה  כי  , השמיימה', 
'הודו להשם' שזה הודאה כללית, ממשיך ב'פסוקי דזימרה' 

ההתבוננות. כבר  מתחילה  הביאורים    שאז  על  לחשוב 
את   נותן  וזה  וכו',  מאין'  'יש  בריאת  של  בעניין  בחסידות 

להתבונן בריחוק מאלוקות וכך לסור    הכוח 'לזמר עריצים',
יכול להתקדם הלאה בתפילהמהרע,   זה הוא  ידי  אי  .  ועל 

מוכרחים לצאת מהרע, וכך  . אפשר להתקדם כשמלוכלכים
 זו עבודה גדולה. , ואפשרי להתכלל בטוב האלוקי

ל'ברכות קריאת שמע',  כש  אנו מתארים את   בהםמגיעים 
ודביקותם המלאכים  בחיות    . השתוקקות  כשמתבוננים 

מעורר  זה  הבורא,  עם  להתעצם  המלאכים  של  הגדולה 
תנועה של געגועים שאני רוצה להידבק בקדוש ברוך הוא.  
מרגישים אהבה אמיתית מלאת חיות ו'ברען' לאלוקות. ואז  
פתאום האדם משתנה. הוא קולט באלו שטויות הוא מונח,  

 א מתחיל לשאוף לדברים אלוקיים נעלים וטובים. והו

 להגיע ל'אהבה ויראה'  :עיקר התפילה
התפילה   מטרת  שעיקר  החסידות,  בתורת  אחת  לא  מוסבר 

היא להגיע לרגשות של 'אהבה ויראה' אלוקיים, ובכך לממש את המצווה 
את  יש  אז  שמע'.  ב'קריאת  זה  התפילה'  'עבודת  עיקר  'ואהבת'.  של 
ההתבוננות ב'יחודא עילאה' ב'שמע ישראל', שאז צריך 'למסור נפשו באחד' 

ני העולם ולדבוק בהשם בכל יכולתו, אך צריך ולהיות מנותק לגמרי מעניי
יישאר רק ב'עליונים' אלא להוריד זאת ל'תחתונים', וזאת  לראות שזה לא 
מכן,  לאחר  וההמשך  שם'  ב'ברוך  תתאה'  ב'יחודא  ההתבוננות  באמצעות 
'והיו  המצוות,  לקיום  יגיעו  ויראה',  ה'אהבה  שהם  ה'גדפין'  שה'ואהבת' 

 'דירה בתחתונים'. הדברים האלה'. כי המטרה היא

עולים בהדרגה במדריגות עד שמגיעים לפגישה עם 'עצמות' ב'שמונה כך  
כלי   בלישאז עומדים כעבד לפני אדונו.  ,  עשרה' שום מציאות. ואז האדם 

האדם לא מבקש את הצרכים   לבקש את צרכיו מהקדוש ברוך הוא, וגם אז
פרק מ"א שלו, אלא את הצרכים של כלל נשמות ישראל )כמו שמבואר ב

ב'תניא'(. כי כשאתה והבורא זה דבר אחד ואין לך מציאות, אז גם אין לך 
שז   ,בהמשך  מבוקש.. ה'תחנון'  שלכן   ו זה  בתפילה,  גבוהה  הכי  המדריגה 

 נופלים על הפנים משום שמגיעים אז במסירות נפש ל'עצמות ומהות' ממש.

של   וההמשכה  הירידה  מתחילה  השהכעת  לעבודת  נעלות,  הכי  ם דרגות 
ברכות קריאת '. 'אשרי' ו'ובא לציון' זה תחילת הירידה )כנגד  בחיי היום יום

יום' )כנגד 'פסוקי דזימרה'(, ואז מגיעים לשיא הירידה ב'אין ' שמע 'היום   ,)
'הודו להשם'(.   אמת מלכנו  'אנו אומרים    'עלינו לשבח'בכאלוקינו' )שכנגד 

  וכך לבטל את החשש  ,אפס זולתו', כדי לבטא שאין בכלל מציאות לקליפות
 . מהגילויים הגדולים שאנו ממשיכים מהתפילה שהקליפות יינקו חיות

 חסיד, מ'דארף דאוונען!
  חסידים, מ'דארף דאוונען ]=צריכים להתפלל[! התפילה זה דבר כל כך חשוב 

לנגדי ועוצמתי השם  ש'שיוויתי  לעצמו  ומחדיר  מתבונן  האדם  בתפילה   .
תמיד', במילא כל החיים אחרים לגמרי.  

שמתפללים כשהולכים כדבעי  אחרי   ,
 .ברחוב מרגישים 'השגחה פרטית' בכל

של   בחיים  ומרכזי  חשוב  כך  כל  דבר 
ונדרש  שייך  שהוא  ברור  וחסיד,  יהודי 
מכל אחד ואחד. זה לא איזה עניין של  
כל   צעירים,  בחורים  או  נעלים  אנשים 
צריכים  הסוגים  מכל  ואנ"ש  האברכים 

 להתאחד בעניין של תפילה באריכות. 

 

 

 

 

 

השם.  בעבודת  להצלחה  ויסוד  החסידות  יסוד  ממש  זה 
בטוח שזה שייך לכל אחד, ולא רק 'שייך', זה היסוד של  
הכל. זה נושא שצריך לעורר עניין וחשיבות אצל כל אחד.  
'איך מתפללים'. לפתוח  נוגע לכל אחד לדעת  יהיה  שזה 
ספרי חסידות וללמוד על התפילה. אני בעצמי מידי פעם  

מוד שוב על העניין של 'עבודת התפילה',  כשאני רוצה לל
ספרי   את  לוקח  עניינים'   החסידותאני  ב'מפתח  ופותח 

בסוף הספר על המושג 'תפילה', וכך אני לומד על הנושא.  
 יש לנו שפע עצום של חסידות על העניין של תפילה. 

הנקודה העיקרית היא, שצריכים לדעת ש'עבודת התפילה'  
זה בנפשנו. זה לא 'עוד משהו', שאם אני יודע זה נחמד, ואם 

בל  –לא   העבודה!  עיקר  זה  לא..  חיים אז  התפילה'  'עבודת  י 
התפילה',   'עבודת  בלי  באריכות.  להתפלל  מוכרחים  בחושך. 

 כלום לא זז. נשארים אותו דבר. אותה בהמה. לא גדלים.  

 לא שייך 'התקשרות' בלי 'עבודת התפילה' 
גם   התקשרות לרבי מלך המשיח. צריך    לא שייכתבלי תפילה, 

ודת התפילה' זה  יהיו לאלוקות, ובלי 'עב  שלנו  שהחיות וה'ברען'
פשוט לא שייך! כי בלי תפילה, נשארים גסים ולא נעשים יותר  
עדינים. אם חושבים על עצמנו ועל הרצונות והתאוות שלנו, זה  
הפוך לגמרי מ'ביטול'. אם רוצים רבי, אם רוצים 'עצמות', חייבים 
הולך.. אמנם   זה פשוט לא  ה'ביטול' שנוצר בתפילה,  בלי  להתפלל באריכות! 

אוהב אותנו כמו שאנחנו, אבל אם רוצים להעמיק את הקשר עם הרבי    הרבי
 . צריך 'להתפלל'. 'עבודת התפילה' זה יסוד ההתקשרות לרבי  –בצורה אמיתית  

בכל דבר יש את המוחין )חב"ד(, המידות )חג"ת( והמעשה )נה"י(. אז אם רוצים 
צריך דורש,  שהרבי  מה  את  )מעשה(  לעשות  רק  מספיק  לא   'התקשרות', 

בלא  אומר ש'מצווה  הזקן  ומידות(. כמו שאדמו"ר  )בשכל  לדברים  להתחבר 
כוונה כגוף בלא נשמה'. לכאורה כתוב ש'המעשה הוא העיקר'? זה נכון, אבל 
כאשר ל'מעשה' )גוף( יש מוחין ומידות )נשמה(, זה 'מעשה' אחר לגמרי! כאשר 

ידיים לרבי.  רק מבצעים את ההוראות של הרבי בצורה טכנית, אז מוסרים את ה
הראש שלו יכול להיות עסוק בשטויות, והרגש שלו יכול להיות שקוע בהנחות 
העולם הזה. אז הוא מסר את הידיים. לא מזלזלים בזה, אבל הוא לא מסר את  

   'עצמו'. איפה הוא מונח? איפה הלב שלו? ממה הוא מתרגש? מ'שוקולד'?..

המוחין והמידות, מתמסרים , מוסרים לרבי גם את  כשמתפללים באריכות  ךא
חיה  נשמה  רוח  'נפש  של  התמסרות  הכוחות!  כל  ועם  שלנו  המציאות  בכל 
יחידה', היא התמסרות מוחלטת. וזה שייך רק על ידי 'עבודת התפילה'. אחרת 
בלי  'גוף'  שייך  שלא  כמו  חלשה..  'התקשרות'  חלקית.  התמסרות  נשאר  זה 

'עבודת   בלי  'התקשרות'  שייך  לא  כך  ה'איידלקייט'    התפילה'!'נשמה',  כל 
 והעדינות מגיעה רק מ'עבודת התפילה'.

 !מה יותר 'משיח' מתפילה? 
זה   'משיח'. מה  זה דבר אחד עם העניין של  'עבודת התפילה'  כל העניין של 
התפילה'   ו'עבודת  ה'יחידה',  גילוי  זה  'משיח'  טעים?  שוקולד  חטיף  'משיח'? 

'עבודת התפילה'   ?תפילה באריכות?מגלה את ה'יחידה'! אז מה יותר 'משיח' מ
מתקשרים  התפילה  ידי  ועל  ומהות',  'עצמות  גילוי  זה  'משיח'  משיח!  זה 
ב'עצמות'. מי שחי עם גילוי ה'יחידה', הוא בטל ומאוחד עם הבורא, וזה עניינה 
ונתאחד  ב'ביטול'  שנהיה  התפילה  של 
עם 'עצמות'. וכמוסבר בחסידות שכדי 

רטית, זה לצאת מגלות פנימי לגאולה פ
על ידי 'עבודת התפילה'. מה זה 'קבלת 
המלכות'? שאתה מוותר על המציאות 

למלך ומתמסר  לאלוקות.שלך  זה   , 
הכי  במילים  משיח.  וזה  תפילה 
לגמרי  זה  התפילה'  'עבודת  פשוטות: 

 עניינו של 'משיח'.

 

  הסכם (..  בתפילה  להאריך  שנתחיל‘) 
,  זו  לעבודה  יחד  שיסכימו,  רבים  של

  וכאשר ..  המשיח  ביאת  את   מקרב
,  כדין'  עבודה ' ל  ביחד  יסכימו   רבים

 '. דמשיחא  ה'לרגלי תצפה
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