
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מגדירה את 'עבודת התפילה' כחוט השדרה של כל   חסידות
נמנה   אינו  השדרה'  ש'חוט  למרות  והמצוות.  התורה  קיום 

האיברים    ןבמניי כל  את  שמעמיד  זה  הוא  אך  האיברים, 
 שתהיה להם אפשרות לבצע את תפקידם נאמנה.  

ללא 'חוט השדרה' אין להם כל קיום. כך גם 'עבודת התפילה'  
היהדות,   כל  של  היסוד  לכל לבדה  והיא  אמיתי  קיום  אין 

והמצוות. ידוע, שנפש הבהמית   התורה  'ווארט' חסידי  יש 
עבור   שבקדושה,  דבר  כל  ולנצל  להשתמש  כיצד  יודעת 

ההנאות והתאוות שלה. מלימוד הנגלה, היא גורמת לישות וגאווה. אפילו 
את לימוד החסידות, היא הצליחה לסחוב רק ל'השכלה' בלבד, ושלא יגיעו  

 כונה של החסידות, 'עבודה'.  למטרה הנ

אלו שלומדים   ביותר על  בביטויים חריפים  כמו שהרבי הריי"צ מתבטא 
חסידות בלי להתעסק ב'עבודת התפילה', כמו 'מעמיד צלם בהיכל' וכו'.  
אך יש שני דברים שעליהם נלחמת הנפש הבהמית בחירוף נפש: נסיעה 

שכאשר היטב,  יודעת  שהיא  משום  באריכות.  ותפילה  יתחילו    לרבי 
 להתעסק באחד מהם, הסוף שלה הגיע.

 כיצד ניתן לממש את תכלית הבריאה?
קסלמן  ע"ה    שלמה חיים בדומה לזה יש את הפתגם החסידי שהמשפיע ר'  

הדיבור   עולם  על  רומז  זה  ש'רחל'  לאה',  'שנואה  הפסוק  על  חוזר,  היה 
ו'לאה' רומז על עולם המחשבה. משום מה לדבר וללמוד חסידות )'רחל'(, 

 חסידות )'לאה'(, זה 'שנואה'..  ב תבונן אין לאף אחד בעיה עם זה. אבל לה 

למה באמת זה כך? למה יותר קשה לפעול על עצמנו לחשוב חסידות? כי 
הנפש הבהמית יודעת היטב שאם נלמד חסידות, זה לא  

עלינו יפעל  שזה  חסידות,    . מחייב  נחשוב  אם  ברור  אבל 
שאז נשתנה. אז ממילא ממציאים לזה גם תירוצים: אני  

 יך לזה, הדור לא שייך לזה ושטויות נוספות דומות... לא שי

בסגנון אחר: חז"ל אומרים שמטרת הבריאה היא 'לעשות  
לו יתברך דירה בתחתונים', ובמילים של חסידות זה 'רצוא  
ושוב'. זאת אומרת שיש לשלב ולאחד בין שני הדברים,  

ל'תחתונים'\'דירה'שיהיה   שירד  אך  אם  \'רצוא',  ל'שוב'. 
ייהפ הוא  גם  ב'תחתונים',  רק  יתעסק  להיות    ך מישהו 

 איך הוא יזכור שצריך שיהיה 'דירה לו יתברך'?  'תחתון'...  

בשביל זה צריך שיהיה 'רצוא'. להשתוקק ולרצות לעלות  
של  והגסות  מהחומריות  ולהתעלות  להתרומם  למעלה. 
העולם, למקום נקי וזך יותר. אך מצד שני, אם יהיה יותר  

הנפש'...   ל'כלות  להגיע  סכנה  יש  'רצוא',  צריך  מידי  לכן 
ושוב, כמו דופק    זה חוזר על עצמו שוב  שיהיה 'שוב'. וכך

האיברים   לכל  דם  מזרים  שתמיד  דליבא'(  )'דפיקו  הלב 
בן אדם שיהיה לו רק 'שוב'    ואחר כך שואב את הדם חזרה.

 או רק 'רצוא', הוא הולך למות חס ושלום )ברוחניות(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

לו יתברך', זה 'עבודת התפילה'. התפילה   הה'רצוא' וה'דיר 
ב'הפצ רק  שיעסוק  מי  האדם.  את  מרוממת    ה' היא 

בתפילה  שישנם  וההתעלות  הדביקות  בלי  ו'שליחות', 
'דירה   של  העליונה  הכוונה  את  מפספס  הוא  באריכות, 
בתחתונים'. מי שלא מתפלל באריכות, הוא ממש במצב 

 של 'סכנת נפשות'... זה 'פיקוח נפש' של ממש... 

אך כדי  ,  כמובן שהמטרה היא לברר ולהפוך את הגשמיות
לגלות את  אכן אפשריות  האמת האלוקית שיש   שתהיה 

אי אפשר לזה בלא    .בגשמיות, מוכרחים להתחבר ולהתאחד עם הרוחניות
'עבודת התפילה', כדי לגלות אלוקות במהלך היום כולו. לכן   את  יש לנו  זה.

כדי לממש את הכוונה והתכלית של ה'שליחות' ו'הפצת המעיינות', נחוץ  
גלות ב'תחתון'.  להתעסק ב'עבודת התפילה'. אחרי שמתפללים, יש מה ל
 אז יש כוחות לברר ולהעלות אותו להיות 'דירה לו יתברך'. 

 זה בוודאי משפיע  –מי שמתפלל באריכות 
המשך  מהלך  את  ותשנה  תשפיע  שהתפילה  לפעול  אפשר  באמת  איך 
התפילה'   ב'עבודת  שמתעסקים  העובדה  עצם  ראשון,  דבר  היום? 
ומשקיעים בזה כוחות נפש וזמן וכו', זה וודאי משפיע והופך את היום כולו 
להיות קדוש יותר. כמו שהרבי מלך המשיח כותב בהמון מכתבים, שגם 

 גורם לתוצאות מבורכות.  ל', זה בוודאי -גדלות האמתבונן ב'מי שרק 

יהיה מנותק מענייני העולם,   וגורם שהאדם  גם מוסיף ביראת שמים  זה 
זה   ההשפעה של  את  רואים  לא  אם  גם  מקיף.  בדרך  רק  זה  אם  ואפילו 

אך   מאוד,  משנה  שזה  לדעת  צריך  ברורה,  עצם    .בהדרגתיות בצורה 
ל', והוא חושב -העובדה שיהודי יש לו בראש 'גדלות הא

 ומתבונן ומתפלל עם זה, עצם העניין פועל עליו.  

מי שמתפלל ב'עבודה', לא  גם בלי שום הוספות בזה.  
והרגש  הלב  גם  השם,  בגדולת  מלא  שלו  הראש  רק 
חדור ומלא בהכרה במציאות הבורא. ואז יש לו אלוקות  

ממילא שבדרך  ואמיתית,  הדרך    חיה  את  לו  תאיר 
את עצם  בהמשך היום. מי שמתפלל באריכות, יש לו  

 החסידות, וברור שזה פועל ומשנה אותו מקצה לקצה.  

 לשים לב שירד למעשה

חסיד,  כמו  שמתפללים  אחרי  בפועל,  גם  לזה,  בנוסף 
של  תחושה  יש  מהתפילה,  הפעולה  את  מרגישים 
ה'רשימו'  פנימית.  התעלות  של  והזדככות.  טהרה 

 לה מרומם את היום כולו.  מהתפי

אך בהחלט כדי שזה יגרום לשינוי גדול, צריך להקפיד 
ועקבית  תמידית  בצורה  בתפילה  ככל   .ולהשקיע 

שמשקיעים יותר זמן והשקעה בזה, זה כמובן משפיע 
 ההתבוננות  את   לכווןגם  ב ושחדבר שני,  ומשנה יותר.

  שמצד   שטוענים  לאלו  המענה  גם  וזהו'
  עבודת 'ל  שייכים  אינם  ומצבם  מעמדם
 כיון ,  נשיאינו  רבותינו  שדורשים  כפי'  התפילה
,  לזה  הקודמים  עניינים  אצלם   שחסרים
 כמו ,  עיקריים  בעניינים  אפילו  חסר  ולפעמים

  שישנה ,  לזה  והמענה  ..לותיהמ  פירוש
,  כללית  רק   לא  שהיא ]  וההתבוננות   העבודה

'  היחוד   שער'ב  כמבואר,  פרטית  גם  אלא
  פרטי   באופן  והתבוננות  עבודה  להיות  שצריך
 ..  'אחד'ה ישנו דיבור שבכל[  דווקא

 

  גם   אשר  חותך  מופת  הוא  הנ"ל  וסיפור
 כאשר   הנה,  והשגה  בידיעה  הפשוטים

',  אחד  בדיבור  ושמור  זכור'ד  בהעניין  יתבוננו
  שנה   ארבעים  באריכות  להתפלל  יכולים

 בשבתות   רק   לא  שיומשך   ובאופן!..  רצופות
  שני   יום,  ראשון  ביום  גם   אלא,  טובים  וימים

 '.החול  ימות  וכל, שלישי ויום
 

 תשדמ ’ה  אגרת  ג ”י  כרך  קודש  אגרות 

 ל'ימות המשיח'ההכנה הטובה 

 ברוין שיחי' יוסף ישעיה ה"ח הרב גם הע תסוחפהתוועדות חסידית 
 ד"צמרא דאתרא שכונת 'קראון הייטס' וחבר הב



 
בתפילה לשינוי מעשי בהמשך היום. כמו שחז"ל אומרים  

למטה',  ש ועיניו  למעלה  ליבו  שיהיה  צריך  'המתפלל 
שיהיה כוונה בתפילה שיפעל על המשך היום. שיהיה 'בכן'  

הרבי הריי"צ אומר על כך, שחסידים  ותוצאה מהתפילה.  
החלטה  להם  שהייתה  עד  הסידור,  את  עוזבים  היו  לא 
את   למקד  צריך  שלהם.  השם  בעבודת  מעשי  לשינוי 

כדאי למקד נחוץ וציפי.  ההתעוררות בתפילה למשהו ספ
הכלליתאת   ופרקטיים,    ההתעוררות  ברורים  לפרטים 

 להתמודדות עם הנפש הבהמית בהמשך היום. 

 ?האריך בתפילהאני שייך ל 
מתפללים  שהם  עצמם,  על  שמרגישים  כאלה  יש 
ולכן  מהתפילה,  גאווה  תחושת  להם  ויוצאת  ב'חיצוניות' 

שזה טעות  הם חושבים להפסיק להתפלל. אך האמת היא,  
רוצה  לא  שהוא  יגיד  ב'מבצעים'  שאדם  כמו  זה  גדולה. 

לא שייך לדרגת הקדושה של הנחת   כי הוא  להניח תפילין, 
ממש   זה  תפילין...  מניח  שהוא  מכך  יתגאה  והוא  תפילין 

 טיפשות. אומרים לו: תניח תפילין ותדאג שלא תתגאה.  

אז   לוואי'.  'תופעת  יש  לפעמים  תרופה,  לוקחים  כאשר  גם 
ל זה לא לקחת את התרופה? הרי זה 'סכנת נפשות'! אך  בגל

לוואי'.  'תופעת  תהיה  שלא  לדאוג  הדבר    צריך  אותו 
כל   גברא' ממש.  'חובת  זה  ב'עבודת התפילה',  ההתעסקות 

 אחד ואחד מחוייב להתפלל באריכות.  

כמו שהרבי הרש"ב מגדיר את הנחיצות של התפילה באריכות, שמי לא  
שות'... וכך גם הרבי הריי"צ כותב ש'כל אחד מתפלל הוא ממש ב'סכנת נפ

מחסידי חב"ד צריך להבחין בסכנה המוחשית האמיתית שהעדר עבודת  
יכולה להמיט'. כמה בדיוק    –לא יעלה ולא יבוא רחמנא ליצלן    –התפילה  

להאריך ואיך וכו', זה צריך כל אחד להתייעץ עם המשפיע שלו. ואפילו אם  
שלו ויתפלל באריכות עצומה, זה יותר  מישהו יקפוץ למעלה מהמדריגה  
 טוב מאשר לא להתפלל באריכות.  

אמנם יש לדאוג שזה לא יגרום לגאווה וישות. אולי אפשר להסביר לעצמנו  
דבר פשוט: להתפלל באריכות זה לא בגלל שמישהו הוא 'בעל מדריגה'.  
להיפך מכיוון שהאדם הוא גס, הוא צריך להשקיע יותר בתפילה ולעדן את  

עצמו... זה אולי יכול לעזור לעניין הישות. אבל  
לנו בראש ש'עבודת התפילה'   צריך להחדיר 
חיי   כל  השם,  לעבודת  מוכרחת  ממש  היא 
היהודי והחסיד תלויים בתפילה. אם יש מזה  
לא   שזה  לדאוג  צריך  נו.  לחיצונים',  'יניקה 
יקרה. אך בשום אופן לא צריך להפסיק בזה,  

 בזה יותר. אלא רק להוסיף ולהתאמץ 
 

 המהפיכה של הרבי
זה   את  להגדיר  שאפשר  הדברים  אחד 
ללא   זה  המשיח,  מלך  הרבי  של  כ'מהפיכה' 
ספק העניין של 'עבודת התפילה'. הרבי הפך  
ונדרש   ששייך  לעניין  התפילה'  'עבודת  את 
מכל אחד. אפשר לראות בצורה בולטת את  
ב'עבודת התפילה' מזה   המהפיכה של הרבי 

התפילה הוציא  שב'קונטרס  הרש"ב  ' שהרבי 
שיש   מצינו  תמימים'  'תומכי  תלמידי  עבור 

   .דרגות בתפילה, ולא כל אחד שייך לכל עניין

אבל הרבי מלך המשיח מתבטא בצורה הכי  
מי   לכל  שייכת  התפילה'  ש'עבודת  ברורה, 

הרבי הרש"ב עשה שלמד ב'תומכי תמימים'.  
יותר   הרבה  התפילה  את  ורומם  מהפיכה 

י לקח את המהפיכה של ומ  מהדורות שעברו.
הרבי הרש"ב והעצים אותה באין ערוך ממש?  
הרבי מלך המשיח בעצמו!! אחד ה'הוכחות'  
להתפלל  יש  בתקופתנו  שגם  הרבי  של 
 באריכות, זוהי העובדה שהרבי הריי"צ הדפיס 

 
היה  מי  אך  באמריקה.  פה  התפילה'  'קונטרס  את 
האחראי על ההדפסה? ומי כתב את המראי מקומות  

זה?   כל על  את  הביא  מי  דבר'?  ב'פתח  חתום  ומי 
זה הרבי!  יש בעיה כללית בהבנה    'קונטרס התפילה'? 

של הנושא. זה לא שיש פה איזה עניין של התגוננות,  
שיש את העניין של 'עבודת התפילה' בכל הדורות, וזה  

 ממשיך גם בדור שלנו...  

בדיוק להיפך! חסידים של אדמו"ר הזקן ב'דור הראשון' 
'עבודת  גיד:  צריכים לה לא רק ב'דור השביעי' יש את 

התפילה', גם לנו יש 'עבודת התפילה'... כל הגישה של 
הרבי ל'עבודת התפילה', היא בצורה שזה הכי מוכרח  
צריך   שזה  ובדגש  הוא,  באשר  אחד  לכל  וקריטי 

 להתבטאות גם באריכות בזמן.  

]דוגמא לדבר: בסוף שנת תשמ"ח התבטא הרבי, שאם  
דגש על עניין השמחה, קל וחומר   הי בשנת תשמ"ח ה

ואדרבה השמחה   להיות בשנה שלאחר מכן,  צריך  שכך 
למרות   בקודש'.  'מעלין  שהרי  בהוספה  להיות  צריכה 

זה עיקר הענ אין  ין של שנת תשמ"ט, שאינה  ישכפשוט 
 נה היא 'תשמט ידיך'.  ישנת 'תשמח', ועני

כך גם בעניין 'עבודת התפילה': אמנם, עיקר ההדגשה של 
התבטאה יותר ב'מבצעים' ו'הפצה' וכו'. אבל לא רק    הרבי

שהרבי   )וכפי  התפילה'  ב'עבודת  'קאך'  שולל  לא  שזה 
מוחלט  שקר  'זה  כך:  האומרים  על  בחריפות  התבטא 

הרבי כל העניינים    מעיקרו'(; אדרבה,  לקח את  דבר,  בכל  בקודש  כדרכו 
'עבודת התפילה'    שבדורות הקודמים והעצים אותם ב'אין ערוך'. וכך גם

 [.  לפני כןאצל הרבי היא בצורה אחרת לגמרי, ו'באין ערוך' למה שהיה 

 !דין ב'שולחן ערוך'  –תפילה באריכות 
ב'שולחן   הלכה  של  לעניין  באריכות,  התפילה  של  העניין  את  הפך  הרבי 

הא מרוממות  'יחשוב  התפילה  שקודם  ערוך'  ב'שולחן  דין  יש  ל  -ערוך'. 
ובשפלות האדם', שזהו עניינה של 'עבודת התפילה'. במילא אם זה  יתעלה  

דין ב'שולחן ערוך', אז זה שייך לכל אחד. לפני הרבי, היו דורות רבים של 
הזה   לסעיף  התפילה'  'עבודת  את  קישר  לא  אחד  שאף  חב"ד  חסידי 
חשב   לא  אחד  אף  ערוך'.  ב'שולחן 
להתבונן   זה  ערוך',  ב'שולחן  שהפשט 

 ל ב'עבודה'...  בחסידות ולהתפל 

המשיח  מלך  שהרבי  מה  גם  מובן  ולכן 
בחסידות   ההתבוננות  שעניין  מחדש, 
בתפילות   גם  זה  באריכות,  והתפילה 
דין   זה  אם  שהרי  ו'מעריב'.  'מנחה' 
שלושת   בכל  שייך  אז  ערוך',  ב'שולחן 

כך גם בעניין של תפילה בזמנה    התפילות!
התפילה   את  'הכניס'  הרבי  ובציבור, 

 באריכות בגדרי ההלכה.  

נחשב   זה  הציבור,  עם  מתחילים  שאם 
מעין תפילה בציבור, וכן גם אין את הבעיה  
התחילו   כי  ו'חצות',  תפילה  זמן  של 
המשיח  מלך  הרבי  מוקדם...  להתפלל 
כחלק  באריכות  התפילה  עניין  את  רואה 

יומ  כחלק מסדר  יהודי,  כל  של  ו 
היהדות,   של  והמסגרת  מה'סיסטם' 
הלכות   עם  להסתדר  אמור  זה  ובמילא 
ה'שולחן ערוך' הפשוטות שבכל יום, כמו  

 תפילה בזמנה ובציבור וכו'. 

התלונן  ,  אחד הראשי ישיבות )לא מאנ"ש(
שמאריכים    לפני בחורים  לו  שיש  הרבי 

כלל לא שייכים   לו שהם  ונראה  בתפילה 
וא רוצה להפסיק אותם. הרבי  לזה, ולכן ה

 מאוד להיזהר    ישעונה לו בצורה ברורה, ש

 ה"ע  חיים  שלמה '  ר  המשפיע  התוועד  פעם
  על ,  ד"חב   בכפר  אברכים  קבוצת  עם,  קסלמן

.  ובכוונה  באריכות  תפילה  של  החשיבות
  המשפיע   פסק,  ההתוועדות  של  בעיצומה
  עבודת 'ב  עוסק  שאינו  מי:  בנחרצות
 ..  בניק"כח  הוא! דניק" חב  אינו', התפילה

 

  הם   ד "חב :  הסביר,  הפליאה  את   בראותו
  ובחסידות '  דעת  בינה  חכמה'  תיבות  ראשי

  והתחברות   התקשרות  זה'  דעת'ש  מוסבר
  עבודת '  של  עניינה  שזהו,  לאלוקות
,  באריכות  מתפלל  שאינו  מי  אבל'.  התפילה

  הדעת   שאין  במקום'ש   וכתוב'.  דעת'  לו  אין
  כתר '  אצלו  אפוא  יש'.  נמנה  הכתר  –  נמנה

 ..בניק"כח  אלא  אינו  והוא' בינה חכמה
 

 
 

 

 



 
ו להחליש   כדיאחריות גדולה  צריך  שלא להפסיק אותם, 

( כמה עצות  נוסףהרבי מציע )במכתב    מנם אאת העניין.  
באריכות.   לתפילה  יותר  שייכים  שיהיו  להם  לגרום  איך 

אחד צריך  אבל ה'מושכל ראשון' של הרבי, זה שברור שכל  
להתעסק ב'עבודת התפילה', יהיה מה שיהיה! כמובן שבד 

 בהדרכה של משפיע וכדומה.  ובבד, יש לסדר שיתפלל
 
 

 היכן עיקר ה'דירה בתחתונים'? 
זה   התפילה',  ב'עבודת  'ופרצת'  דורש  שהרבי  העניין  גם 
חידוש של הדור שלנו. שהרי עניינה של העבודה בתפילה 

ה, צעד אחר צעד בהדרגתיות, אז מה  היא מלמטה למעל
שייך כאן 'ופרצת' בלי גבול? וזה מתחבר עם החידוש של 
הרבי מלך המשיח בשיחת פרשת 'בשלח' תשנ"ב, שכעת  
עיקר 'עבודת התפילה' היא לא רק מצד הגעגועים אלא  

 מצד ההתכללות בהעליון.  

לגמרי!   אחר  מסוג  התפילה'  'עבודת  על  מדבר  הרבי 
ש התפילה'  רק  'עבודת  לא  מה'עצם'.  חלק  נהיה  אתה 

לעלות   ושואף  רוצה  ואתה  למטה  נמצא  שאתה  געגועים, 
של   עבודה  זה  כי  בתפילה,  'ופרצת'  שייך  ולכן  למעלה. 
'מלמעלה למטה' באופן של בלי גבול, על ידי העבודה שלנו  

למעלה'. 'עבודת    'מלמטה  את  העצים  שהרבי  העובדה 
השביעי',   ב'דור  דווקא  חזקה  כך  כל  בצורה  התפילה' 

 מסתדרת עם הקו הכללי של הרבי 'דירה בתחתונים'.  

הזקן   אדמו"ר  שמסביר  וכמו  הבהמית,  נפש  זה  'תחתונים' 
שאמיתית   הרבה(,  זה  את  מצטט  )והרבי  תורה'  ב'ליקוטי 

ה בתחתונים' זה יכול להיות דווקא בישראל.  העניין של 'דיר
כי העולמות קיימים, מכוח האלוקות שמהווה אותם, אבל זה לא מציאות  
היא   גופא  מציאותם  בישראל  אבל  'עצמות',  לא  זה  עצמם,  העולמות 

במילא   ה'עצמות',  מציאות 
'דירה   שיהיה  היחידה  האפשרות 
נהיים   וה'דירה'  שה'דר'  בתחתונים', 

 ק בנשמות ישראל. דבר אחד, זה ר

 רכז 'דור השביעי'מ

מצד  מגיע  זה  בתחתונים'  ו'דירה 
התחתון, שזה לא עניין התורה אלא  
התפילה'   'עבודת  של  עניינה 
להיות   צריך  וזה  למעלה,  שמלמטה 
'דירה לו' לעצמותו, שזה ייתכן גם רק 

התפילה'  'עבודת  ידי  במילים  על   .
'דירה   של  העניין  עיקר  אחרות, 

התפילה'  'עבודת  זה  !  בתחתונים' 
השביעי',   'דור  של  המרכז  נקודת 
בארץ   למטה  השכינה  את  להוריד 

בגאולה,  לולהביא   ה'עצמות'  גילוי 
 קא ב'עבודת התפילה'!!ומתבטאת דו 

'מרגלא  ו במאמר  שמבואר  כמו 
ש תש"מ,  דרבא'  שום  איבפומיה  ן 

ה'עצמות'   לגילוי  כלי  שהוא  דבר 
שישנה   דליבא',  'רעותא  מלבד 

התפילה'! שייך    ב'עבודת  לא 
זוהי 'עבודת  ש'עצמות' יתגלה אחרת.  

'עבודת   השביעי'.  'דור  של  התפילה' 
כמה   לגמרי.  אחרת  ברמה  התפילה' 

 רמות מכל הדורות שקדמו לנו. 

 

 

 

  

 

 'לוקח' אותנו  –מה ש'חי' אצלנו 
ההדרכה של המשפיעים בנוגע להתבוננות בחסידות,  

)כ' תמוז(,  היא   יום'  ב'היום  שבתחילה  בסגנון שמובא 
אחרי  יש   ולחשוב  ה'מאמר'  את  טוב  ולהבין  ללמוד 

חשוב מאוד לפרט את ההתבוננות, שלא תהיה  .  הלימוד
אחת נקודה  עליה  רק  שיהיה    לחשוב  אלא  כסיסמא, 

 .וברורה יותר אפשר לפרט זאת לפרטים והבנה כוללת 

להתחבר   זה  התפילה  שקודם  ההתבוננות  כך,  אחרי 
זה שבתפילה  וההתבוננות  את    ל'מאמר',  להרגיש 

שבהתבוננות   אומרת  זאת  שב'מאמר'.  האלוקות 
חדשה   הבנה  להתווסף  אמורה  לא  התפילה,  שקודם 
יש  ל'מאמר'.  ואישי  פנימי  חיבור  אלא  ב'מאמר', 
העניין  את  לקרב  לנסות  ולחשוב,  ושוב  שוב  להתבונן 

 שיהיה מוחשי.  שנלמד, לחיים האישים שלי. 

קצת ה זה  וההתבוננות,  ההתעכבות  של  קשה    עניין 
וללא   ברגע  נעשה  דבר  שכל  שלנו,  בתקופה  לאנשים 

ש לדעת  צריך  אבל  והתעכבות.  יך  צרלא  המתנה 
אחת.    להתבונן בבת  ארוכות  להתחיל  שעות  אפשר 

   מלחשוב כמה דקות על 'מאמר', ובהדרגה להוסיף בזה.
 

 

 מה יעשו כולם בגאולה? 
טוענים שעיקר הדגש בדור שלנו זה על 'התקשרות  היש  

לרבי', ובתקופה שלנו במיוחד יש להתמקד בענייני גאולה 
ב'עבודת   ההתעסקות  בעניין  ממעטים  הם  ולכן  ומשיח, 
שייך   לא  ברורה:  הכי  בצורה  לדעת  צריך  אז  התפילה'. 
'התקשרות' בלי 'עבודת התפילה'. לא שייך 'לחיות עם משיח' בלי 'עבודת  

אחרת. שייך  לא  פשוט  זה  להוסיף    התפילה'.  'התקשרות'?  זה  מלח מה 
שאתה מתבטל מהמציאות שלך, ואתה קשור עם    זהבמרק? 'התקשרות'  

משהו יותר נעלה. איך עושים את  
 זה אם לא ב'עבודת התפילה'?  

לי"א   שואלים להתכונן  יש  במה 
יום הולדתו המאה ועשרים    -ניסן  

האמת   המשיח?  מלך  הרבי  של 
לי"א   היא שההכנה העיקרית היא 
ניסן שיהיה ב'ימות המשיח'! לכזה  
יהיה   מה  להתכונן.  צריך  ניסן  י"א 
ב'ימות המשיח'? כל היום יתעסקו  

רק   התפילה'!  לא  ש ב'עבודת  זה 
יהיה ב'עבודה'... אבל המציאות כל  

מלשון חיבור    ,ם תהיה 'תפילה'היו
נהיה    . ואיחוד היום  כל  בגאולה 

 'עצמות ומהות'. עם מאוחדים 

לטעום מהגילויים שבזמן    יש  כעת
אחר    וצריךהגאולה.   צעד  להיות 

בכלי   האלוקות  את  להחדיר  צעד 
פרשת   בשיחת  כמבואר  המקבל, 

תנש"א.   העניין  'שופטים'  כל  אז 
 !  ת להתפלל באריכוזה  כעת

ל אפשר  איך  כלי  אז  ?  לזה היות 
בחסידות?  אשר  כ 'מקשקשים' 
לה !  ' התפילה  עבודת'ה  ז ,  זהכלי 

'לחיות   שנה'  120ל'ההכנה     והדרך 
באריכות    להוסיףזה    –עם משיח'  

 התפילה. 

 

 

בשבת קודש כשעומד להתפלל '
באריכות, אומר לו ]הנפש הבהמית[: הנה 

אשתו.. יותר טוב שיתפלל קודם  בביתו יש
ויגיע לביתו.. ויסביר להם את פרשת 
השבוע. באמת אינו כן. הוא צריך להתפלל 

 .. 'ולהתפלל ולהתפלל 
 

 ספר המאמרים תרפ"ה, עמוד שנז 
 

••• 
 

ריך לפעול בעצמו 'ובעמדו בתפילה צ 
 ,השינוי לטוב בפועל, ולא רק בכוח

כהטועים אשר אם הם מתבוננים באיזה 
השגה אלוקית בתפילה, הנה התיקונים 
בפועל יבואו מעצמם, אלא צריכים יגיעה 

ת התפילה לפעול גדולה בעצמו בשע 
תיקון חסרונותיו ולשעבד מוחו וליבו 

 לאלוקות'. 
 119ג עמוד  ספר המאמרים תש" 

 

 
 
 



 


