סיכום תפילה (ב)
 .1ילקוט שמעוני בראשית  -פרק א  -רמז ה .
"מתחלת ברייתו של עולם נתאוה הקב"ה לעשות לו שותפות בתחתונים".
 .2משך חכמה שמות לב יט
אל תדמו כי המקדש והמשכן המה ענינים קדושים בעצמם ,חלילה ,השי"ת שורה בתוך בניו ,ואם המה כאדם עברו ברית (ע' הושע
ו ,ז) הוסר מהם כל הקדושה והמה ככלי חול  ...ויותר מזה הלוחות מכתב אלקים המה אינם קדושים בעצם רק בשבילכם ,וכאשר
זנתה כלה בתוך חופתה (ע' שבת פח ):המה נחשבים לנבלי חרש ואין בהם קדושה מצד עצמם ,רק בשבילכם שאתם שומרים אותם.
סוף דבר אין שום ענין קדוש בעולם ויוחס לו העבודה והכניעה רק השי"ת שמו הוא קדוש במציאותו המחוייבת ולו נאוה תהלה
ועבודה ,וכל הקדושות המה מצד צווי שצוה הבורא לבנות משכן לעשות בו זבחים וקרבנות לשם הי"ת בלבד ,והכרובים חלילה אין
להם עבודה ושום מחשבה וענין רק זהו כמו הקברניט רוצה לדעת הרוח לאן נוטה עושה תורן ,כן עשה הבורא יתברך סימנים
וציונים להודיע אם ישראל עושין רצונם של מקום בזמן שפניהן איש אל אחיו כו' (בבא בתרא צט) ודו"ק.
2א .יד החזקה הל' עבודת ככבים פ"יא
(יב) הלוחש על המכה וקורא פסוק מן התורה וכן הקורא על התינוק שלא יבעת והמניח ספר תורה או תפילין על הקטן בשביל שיישן
לא די להם שהם בכלל מנחשים וחוברים אלא שהן בכלל הכופרים בתורה שהן עושין דברי תורה רפואת גוף ואינן אלא רפואת
נפשות שנאמר ויהיו חיים לנפשך .אבל הבריא שקרא פסוקין ומזמור מתהילים כדי שתגן עליו זכות קריאתן וינצל מצרות ומנזקים
הרי זה מותר:
 .3שמונה קבצים  /קובץ ח  /עז.
צריכים להסביר את היסוד של התפלה... .הרצון הפרטי איננו דבר בודד ,סעיף הוא מהרצון הכללי ,משפע הרצון המתעלה מעל לכל
לראש ,משפעת הרצון המחולל כל ,הבורא כל עולמים ,המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית...בעת התפלה ,שהאדם פונה אל ד'
מעומק רצונו ,מתעלה העז המהותי של הרצון הפרטי שלו .וכפי ערך הדבקות האיכותית הזאת ,הרצון הזה הפרטי ,שנשתחרר
מפרטיותו ,והוא הולך ,רץ מדות ,עף וטס ,ומתגבר מתוך חזרתו ליסוד חייו ,למקור מחצב מהותיותו ,לעומק רצון ד' ,אדון כל ,הרי
הוא פועל את פעולתו ,כפי רצונו וציורו.
3א .שמונה קבצים  /קובץ ג  /יח.
יסוד התפילה היא התרוממות הרצון והתגלותו .כשהמבוקש ,הממלא את רצונו של אדם ,מובע בקשר הרעיון והחפץ בא-להים ,עולה
הרצון למרומי ערכו ,מתאחד הוא עם הרצון הכללי ,הרצון העולמי ,אור חי העולמים ,שבו כלולים כל המאויים .וכשהרצון הפרטי
מצייר את מבוקשו בדבר הפרטי ,חיי הרצון פועלים את המבוקש ,על ידי מה שהרצון הכללי כולו מצייר את הפרט המתבקש ע"פ
פרטיותו היותר מבוררת .
ובהיות החפץ עולה למרומי הדעת ,מתבררת ההכרה ,שאין רצון שום בריה דבר מפורד מהרצון האלהי הכללי ,המתגלה באור כל
חי ,וכל בריה .ולפי הערך של הדעה ,המכרת את גודל האמת של ים החיים ,המשתפך לפלגי הרצונות כולם ,הכלליים והפרטיים,
ככה מתגברת היא הפעולה הכבירה של הופעת התולדה של המבוקש.
 .4אוה"ק ב תקסה
הכח היותר חדש שיתגלה בעולם ,לחדש את החיים בגאולה שלמה הוא הערך הגדול שיש לרצון האדם בהויה כולה ,כשהוא משתלם
בשלמותו הגמורה .ולזה אנחנו עורגים ,כל מעשינו לשם כך מכוונים הם ,לגלות את האלהות שברצון האדם… זה האידיאל איננו
נפסק מישראל ,זאת היא עליית השכינה התדירית ,שבכל יום אנו מכוונים לה בעבודתנו ,עליית רצון האדם ,עד כדי תפיסת מקומו
הנועד לו ברצון ההויה ,ואז רצון ההויה כולה ,אור הרצון של הופעת גילוי האלהות המוחלטה מתגלה עליו.
 .5אוצרות הראיה ד עמוד 158
שמעו אלי עמי ,מתוך נשמתי אני מדבר עמכם ,מתוך נשמת נשמתי ,מתוך קשר החיים שאני קשור בכולכם ,ואתם כולכם קשורים
בי ,מתוך אותה ההרגשה שאני חש אותה עמוק יותר מכל הרגשות החיים שלי ,שאתם רק אתם ,רק כולכם ,כולכם ,כל נשמותיכם,
כל דורותיכם ,רק אתם הנכם תוכן חיי ,בכם אני חי ,בכם ,בחטיבה הכוללת של כולכם יש לחיי אותו התוכן ,שהוא קרוי חיים,
מבלעדכם אין לי כלום ,כל התקוות ,כל השאיפות ,כל הערך של שיווי החיים ,הכל אני מוצא בקרבי רק עמכם ,ואני זקוק
להתקשר עם נשמותכים כולכם ,אני מוכרח לאהבה אתכם אהבה אין קץ ,אי אפשר לי להרגיש שום הרגשה אחרת ,כל האהבות
הקטנות עם הגדולות שבכל תהלוכות חיי ,הכל אצורות הן באהבתכם ,באהבת כללותכם הכלל שכל הפרטים שלכם בו הוים
וחיים .כל אחד מכם ,כל נשמה בודדת ,שמכלל כולכם ,הוא ניצוץ גדול וחשוב מאבוקת אור עולמים ,המאירה לי את או החיים.
תוכן ,לחיים ,לעבודה ,לתורה ,לתפלה ,לשירה ,לתקוה .דרך הצינור של הויתכם אני חש את הכל ,אני אוהב את
אתם נותנים לי
הכל .על כנפי הרוח של חבתכם אני מתנשא לאהבת האלהים ,והיא מתחייבת לי ,מתבררת אצלי ,משתלהבת בלבבי ,מתצחצחת
ברעיוני.
עמכם ,עמי ,אומתי ,אמי ,מקור חיי ,עמכם אני מעופף למרחבי עולם .עם נצחכם אני חי חיי נצח ,עם פארכם אני מלא הוד
ותפארת ,עם ענותכם אני מלא מכאובות ,עם הצער שבנשמתכם אני מלא מרורות ,עם הדעה והתבונה שבקרבכם הנני מלא דעה
ותבונה .אוצר חיים הוא לי כל קצב כל חק של מעמד רגליכם .ארצכם ,ארץ תקותכם ,קודש היא לי,שמיה לי מקור החן ,מקור
פאר העולמים ,כרמלה ושרונה מקור התקוה ,מקור הברכה ,מקור שון החיים ,שיתה ושמירה עוטים לפני הוד ויפעת עד.
 .6שמונה קבצים  /קובץ ה  /רכט.
התפילה היא מרוממת את הרצון ,ומעלה אותו למרומי מקורו...וכפי עומק ההכשר של יסוד הרצון להתעלות ,ככה תהיה פעולתו.
אי אפשר לשום תפילה לשוב ריקם ,היא תופסת בכל אופן מקום בעולם ,כפי אותה המדה האימוצית באימוץ היסודי שבה.
ותפילתם של צדיקים דומה ממש כעתר שמהפך את התבואה ,ומהפכת מדתו של הקב"ה ממדת רגזנות למדת רחמנות ,והעולם
והחיים מתכשרים להתפיס ולהאחד בצביון יותר עליון ורצוי מכפי מה שהיה לפני הבעתה של התפילה .כל תפילה מוסיפה תוכן

