
יומן פגי˘ו˙

תפילה עם הרבי
החסידות מסבירה כי תפילה היא מלשון חיבור, חיבור של היהודי עם הקב"ה.
כאשר 'ראש בני ישראל' עומד ומתפלל, הוא מחבר לקב"ה את כל מי שמחובר

אליו, ומשפיע בתפילה זו רוב שפע בגשמיות וברוחניות.

 לא דומה תפילה במחיצת הרבי לתפילה במקום אחר.
מי שזכה להיות במחיצת הרבי בתפילה, זכה גם לראות את ההבדל בפניו של

הרבי כשנכנס לתפילה בדרך כלל בפנים רציניות ומלאות ריכוז, ויצא
מהתפילה בפנים מחייכות ומלאות אור ושמחה.

בשנים הראשונות בימות החול הרבי לא התפלל שחרית עם הציבור.
בשבתות, בחגים ובמהלך חודש תשרי הרבי התפלל עם הציבור. 
(בימים שני וחמישי הרבי היה יוצא לקריאת התורה בזאל הקטן).

מנחה וערבית התפלל הרבי יחד עם הקהל בזאל הקטן. 
בשנה שאחרי פטירת הרבנית התפלל הרבי את כל התפילות בימות החול

בביתו עם הציבור.
בשנים המאוחרות (אחרי פטירת הרבנית)  הרבי השתתף בכל התפילות עם

הציבור בזאל הגדול.
 

זמני התפילות אצל הרבי:
שחרית – 10:00
מנחה - 15:15 

ערבית – חורף 18:45   קיץ 21:30   
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הכנה לג' תמוז התשפ"א



ו' תשרי - יום הילולת אמו הרבנית חנה
י' שבט - יום הילולת הרבי הריי"צ

כ"ב שבט - יום הילולת הרבנית חיה מושקא
כ' אב - יום הילולת אביו רבי לוי יצחק

כל השנה אחרי פטירת הרבנית והרבנית חנה
 

היו עוד כמה פעמים במהלך השנה בהם הרבי אמר קדיש.

עמוד
ה

תפלל לפני 
הרבי מ

בכל פעם שהייתה קריאת התורה הרבי עלה לתורה.
 

בימות החול ובמנחה של שבת הרבי עלה שלישי 
ובשבתות וחגים - מפטיר (חוץ מבשמחת תורה אז עלה לחתן בראשית)
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בקרן הדרומית מזרחית של בית הכנסת.
במשך השנים לא היה מקומו של הרבי בזאל הגדול מוגבה, למעט חודש
תשרי. וכאשר התפלל הרבי בזאל הגדול, באופן חריג נפרש על מקומו

שטיח. 
עם תחילת שנת תש"נ והתקבעות הנוהג לפיו הרבי מתפלל בזאל הגדול,

הועמדה בימה קבועה על מקומו של הרבי.
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הרבי יוצא לקריאת
התורה בזאל הקטן

הרבי עולה לתורה
הרבי מתפלל לפני
העמוד בזאל הגדול


