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עבודת התפילה )א(
חסרונות בקנה מידה קטן .לא בפתרון כולל
לבעיה זו.
פתרון כולל לחסרוות הבריאה

יהודי נעמד בתפילה ג' פעמים ביום .כמו בכל
דבר שמורגל אצל האדם עלול להכנס
ל"מלומדה" .בעיה זו ידועה.
הגישה הכללית לתפילה היא כהזדמנות לבקש
בקשות פרטיות מהקב"ה .במצב זה אדם לא כל
כך מרוכז בחלקי התפילה המקדימים לשפילת
שמונה עשרה וגם בתפילת שמונה עשרה
"מחכה" בעיקר לבקשת רפאנו ברך עלינו .שכן
כאן נמצאים החסרונות שלו .ואם בר דעת
מבקש גם בחננו .נמצא שרוב רובה של
התפילה נעשית טפילה לכמה בקשות .ועם
הזמן שולט על עבודה זו רפיון גדול.
למדנו מדברי רבינו זצ"ל גישה חדשה לגמרי
לעבודת התפילה.
ליצור בית קבול –ציפית האדם להשלמת
הבריאה

האם יש דרך שבה יצליח האדם להשלים את
כל הבריאה .האם נציע לאדם אפשרות כזו הוא
יחבוק אותה בשתי ידיו .לפני שממשיכים לקרוא
צריך שהתשובה תהיה חיובית.
יעורר אדם בעצמו את השאיפה העמוקה
הנמצאת בשורש כל הבריאה .כלומר זה בלאו
הכי קיים בנו .המציאות הנוראה שבורא עולם
מסתתר .זה שורש כל הרעות .לא להסתפק
בפתרונות מקומיים .זמניים ,ארעיים .אנו
צריכים לשאוף לפתון מוחלט .פתרון מוחלט לכל
בעיות הבריאה.
ננסה להבין את הדרך שניתן לפתור את הבעיה
ונראה אם אנו יכולים לסייע כך.
כיצד ניתן להחזיר חזרה את הקב"ה לבריאה.
לבקש על כך !!! בודאי שזו התשובה הפשוטה
ביותר .אבל כיצד פועלת בקשה זו והאם ניתן
לשכלל אותה באופן שהיא ודאי תתקיים.
הפותח ציור השפע הרוחי -האדם

כדי להפנים ההבנות שנתבארו בגליון השבועי
) (215עלינו להקדים יצירת "בית קבול" לתוכן
הדברים.
אין לך אדם שלא חש רצון פנימי עמוק לראות
את הבריאה משתפרת .יש מי שרוצה להיטיב
למסכנים .יש המבקש להביא מזור למכאובם
של אנשים .לשכלל את דרכי השימוש בבריאה,
לקדם אנשים חסרי יכולת שכלית ,כלכלית,
חברתית.זו תכונה החובקת כמעט כל אדם
באשר הוא .מדוע אין לאדם מנוחה ולא יסתפק
במצב הבינוני בו הבריאה נמצאת .התשובה
נפלאה .בורא עולם יצר מצב בו מציאותו אינה
נתפסת .ואדרבה יצר מסך מבדיל הנותן
אפשרות לעולם להתנהל כביכול בידי האדם.
העלמה זו היא מקור כל הרע וכל החסרונות כפי
שמאריך בזה הרמח"ל בדעת תבונות בכמה
מקומות .איהו לא חזיא אבל מזליה חזיא .כל
בר אנוש מרגיש בעומק נשמתו חסרון זה
ומבקש למלאו.
כל אחד פונה למלאכה זו כפי הכשרונות
והנטיות שחננו ה' .אבל עדיין עוסקים בהשלמת

נתאר את הבריאה כמין שדה מיובשת שכמהה
למים .הפתרון הוא להצליח למשוך לתוך השדה
צינור השקיה .כל כך פשוט .הבריאה מיובשת
לגמרי .כמהה לאורו ית' .היכן נמצא הצינור
שדרכו יכנס שוב אור מלכותו לבריאה.
לולא שהדברים היו מפורשים לא ניתן לאמרם.
ונבין עד כמה מופלא היצור שנקרא "אדם".
בורא עולם ברא יצור מופלא החובק בתוכו ב'
סוגיות הפכיות בתכלית .גוף חומרי ובתוכו
נשמה .נשמה זו היא הצינור שדרכו יכולים
"להשקות" את הבריאה מאורו ית' כיוון שעל
נשמה זו נאמר "כל דנפח מדיליה נפח".

א

כיצד מתקיים זה בתפילה

בזה שאדם ניגש כל לתפילה מסלק הרבה
הרהורים שנובעים מטרדות המחשבה כי כעת
הוא לא אותו אחד שעסוק וטרוד .זה שייך
למציאות שלנו כאשר נמצאים בעולם המוגבל
לחוקים שלו .אבל כאשר אני מתרומם למבט
יותר נכון ממילא המחשבה מתעסקת בסוגיא
חדשה.
שוי התפיסה על העולם משה את הבריאה

כיצד מקיימים יעוד נורא זה של השלמת
התפילה.
סולם התפילה בו אנו מטפסים שלב אחר שלב
ענינו ליצור התאמתות בלב האומר על שלטונו
ית' בכל רובדי המציאות.
המילים שקבעו חז"ל אינן "המלצה" לנסח שבח
ובקשה בלשון נאותה אלא הדרכה לכוין את
הרגשי הלב בצורה מדויקת ומתוכננת היטב
למלא את כל חלל הבריאה בשלטונו ית'.
הניגש לסדור התפילה צריך לדעת שהוא כעת
יכול להתעלות במדרגות תפיסת המציאות
מעולם שבו שולט הרע למציאות הפנימית של
הבריאה שאין עוד מלבדו.
ובלבד שיסכים "להתחבר" למילים .ובעזרתם
לעלות בסולם המוצב ארצה וראשו מגיע עד
לשמים ממש.
האפשרות שזה יקרה אינה רחוקה כלל .בפיך
ובלבבך לעשותו.
מכיון שבאדם שמדבר דבורים אלו נמצאת
נשמה שאכן חוצבה משם ולכן הדבורים שלה
מחזירים אותה למקומה .רוב הקושי בכוונת
התפילה הוא שאדם נכנס לתפילה ביחד עם כל
הרהורי העולם המעשי שם נמצא גופו .מלבד
עצם הבעיה של רכוז המחשבה ישנה בעיה
הרבה יותר יסודית .הניגש להתפלל לא תופס
את עצמו בצורה הנכונה וממילא מגביל את
שאיפתו בזמן התפילה .האדם אינו יצור הנמצא
כאן בעולם הגשמי ומבקש עזר מלמעלה
לצרכיו .האדם הוא נשמה אלקית שירדה לתוך
הגוף הגשמי כדי לגלות כאן בעולם הגשמי שאין
עוד מלבדו .שמסך החומר הוא שקר.
הגישה לתפילה

בעבודה זו שאדם קונה בדעתו תפיסה חדשה
על הבריאה לעומת התפיסה השטחית הנובעת
ממבט הגופני הוא מגלה את הלוט מעל
הבריאה .ועד כמה שמתאמתים הדברים אצלו
הוא גורם שאכן תחול בבריאה התפיסה שלו.
בורא עולם מסר בידינו את המפתח על אלומת
האור ,עד כמה תאיר.
אם היא נתפסת כמציאות ברורה ובהירה כך גם
תתפשט בעולם.
הביקוש העולמי להוספת שלמות בבריאה
מתקיים במלוא תוקפו .לא פתרון מקומי ,רגעי,
ארעי אלא פתרון מוחלט .בורא עולם מוסיף
להתגלות ביתר שאת.
בתפילה מתנהל מאבק בין תפיסת השקר לבין
תפיסת האמת של המציאות .האם העום הזה
מלא במלכותו או חלילה פנוי ממנה.
הדברים אכן עומדים ברומו של עולם .הרומו של
עולם מתפשט לתוך המציאות.
עין הבקשות בתפילה
זהו ענין הבקשות הפרטיות השזורות בתפילה.
לא כצורך פרטי של המתפלל אלא כנקודות
חסרון בבריאה שקרובות להרגשה של האדם.
וממילא נקל לו להתחנן שנקודת חסרון זו
תתמלא .וממילא גם המתפלל שהיה הסיבה
לפתיחת ה"שסתום" חזכה לאור המתגלה
אודות לתפילתו.
הדברים נפלאים ודורשים הרגל מחשבה .אמנם
הורגלנו לגשת לתפילה בצורה יותר פשוטה
אבל רבינו מחנך אותנו להתרומם .לגשת
בצורה יותר בוגרת ,יותר עמוקה לתפילה.

כל הניגש לתפילה צריך להעמיד לעצמו מטרה
אחת .אני כעת עומד לחזור להיות מה שאני
באמת .כעת עומדים להאמר דיבורים מדויקים
להגדיר את כל מה שקורה .לא כפי מה
שהחושים תופסים כאשר אני מבחין בעולם דרך
חוש הראות והמישוש אלא כפי שהדברים הם
באמת.
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