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 הרב קוק /עולת ראיה עניני תפלה 

התפלה היא מלמטה למעלה. כיצד, מתוך אותו המעין, המלא קדושה טבעית, שבלבנו, הרינו 

 דולים, מוציאים את הרגשותיו העדינות מן הכח אל הפעל, 

, לטהרן ולקדשן בקדושת הטהרה העליונה, הכוללת כל הקדושות וכל מכוונים לרוממן ולשגבן

הטהרות, כל החכמות וכל הדעות, כל הבינות וכל המחשבות, והננו עולים, וכמה שיגדל שכלנו, 

כמה שיזדככו מדותינו, כמה שיהיה האופי של הדבקות האלהית יותר חזק בחיים, ברעיון 

ככה זורחים יותר האורות המתגלים בנו ע"י הבעותינו  -וברצון, במזג ובטבע, בתולדה ובתכונה, 

 התפלתיות. זהו משפט התפלה. 

פסגת השכל האלהי, ממקור מחצב -ובתורה הננו עוסקים בשילובי חיים מלמעלה למטה, מרום

התורה, הננו לוקחים את מנות החיים והננו ממשיכים אותם בעזוז גדלם המלא כל היש, הגדול 

ים אותם בתוך מעמק טבעיותנו, וטבע הקודש שלנו ביסוד חסנו מכל קץ ותכלה, ומשריש

 מתברך ברכת שמים ע"י שפעת האורה הבאה לנו. 

 

 

 הרב קוק /פלה עניני ת עולת ראיה 

בחיי שעה, והוא  "רבא חזייה לרב המנונא דקא מאריך בצלותיה, אמר מניחין חיי עולם ועוסקין

 סבר זמן תורה לחוד וזמן תפלה לחוד" )שבת י.(. 

התורה תתן לאדם תמיד השגות שכליות הנובעות חדשות בכל עת ואמתיות קימות לעד ממקור 

 האמתי, שהיא חיי עולם. 

אם להשתמש -התפלה תעסוק לא בהודעת ידיעות חדשות והעשרת שכל האדם באמתיותן, כי

ועות וקבועות, ולהעמיק בכח ההרגש את הרושם של הידיעות בחלקן של הידיעות היד

המוסריות על כחות הנפש. על כן הותרו בתפלה תארים לשי"ת, שהם מתאימים ומכוונים למדה 

זו שירגיש האדם את הרושם של האמתיות, שהן ברורות וגלויות לו כבר, ויתפעל מהן ברגשי 

 וקא ציור שאינו מזוכך מצד עצמו. הנפש, אשר בהיותו יליד החומר יעוררהו לפעמים ד

והנה השכל מצד ערכו הרוחני מספיקה לו הרחבת הדעת בעצמה, ואינו צריך להשתדלות הזאת 

של העמקת הרושם הנפשי, אשר אמנם הסיוע שלה צריך הוא מפני הכבדתם של כלי הגוף על 

 תעופת השכל. 

אם -מצד חיי עולם, כי על כן תכנה של התפלה הוא לא בעצם האמתיות הנצחיות הקימות,

בהשגות המחוברות למקרי הגוף, שהם חיי שעה, ולא יתכן לעזוב חיי עולם מפני חיי שעה. 

אמנם בכל עניני העסק בתורה כלל מונח הוא, שלעולם ילמד אדם מה שלבו חפץ, כי הנטיה 



הרוחנית הפנימית תנחה את האדם בדרך המישרים, וכיון שנטיתו נמשכת היא לחלק זה 

 רה אות הוא, שהחלק הזה יהי' יותר ראוי להיות לו לעזר רוחני לפי מצב נפשו. שבתו

וכן הוא גם בענין התורה והתפלה. השפיטה השכלית לא תוכל כ"כ לתת גבולות, כמה צריך 

האדם להתפרנס פרנסתו הרוחנית בעמקי התורה ותנובת השכל וכמה מהתבלין של הרגש, 

 ישרה את הישר באדם. וגם בזה תנחה הנטיה הפנימית בדרך 

בהיותו לפי מצב נפשו נוטה לחמדת עסק התורה הוא זמן תורה, והוא השרש העיקרי 

שבהשלמת האדם, הפרטי והכלל כולו, ובהיותו מרגיש בעצמו בזמן מן הזמנים, שהוא נוטה 

לחפץ הגעגועים הדרושים להרחבת התפלה ושפיכת נפשו לפני ד', ע"פ מדת ההרגש, הוא 

ב נפשו אותה התכונה נחוצה לו יותר מהשלמה אחרת, אע"פ שהיא רמה ממנה אות שלפי מצ

 במעלה. 

זמן תורה לחוד וזמן תפלה לחוד. אלא שהזמנים הכלליים הקבועים לתפלה נקבעו ע"פ מדת 

 הכלל, שראוי אז להיות נוטה בהם לתפלה. 

  

 

  התפלה המתמדת של הנשמה

 א 

לצאת מן ההעלם אל הגילוי, להתפשט על התפלה המתמדת של הנשמה מתאמצת היא תמיד 

כל כחות החיים של כל הרוח והנפש וכל כחות חיי הגויה כולה, והיא משתוקקת ג"כ לגלות את 

 מהותה וכח פעולתה על כל הסביבה, על כל העולם והחיים, 

עולם שבא ע"י תורה וחכמה. ונמצא מתוך כך, שעבודת -של-ולשם כך צריכים אנו לחשבונו

וכל חכמתה היא התגלותה המתמידה של תפלתה הכמוסה של הנשמה. נשמת  התורה כולה

 כל חי תברך את שמך ד' אלהינו. 

  

 ג 

, מתקבצים התפלה מבקשת מהנשמה את תפקידה. כשעברו ימים ושנים בלא תפלה בכונה

 רוח פנימית. -נגף רבים, שמרגישים על ידם כבדות-בלב אבני

וכשרוח הטוב חוזר, ומתנת התפלה נתנת ממרומים, הולכים בכל תפלה ומתפנים אותם 

המכשולים, והסיכורים הרבים, אשר נקבצו בנחל הנובע של נשמת החיים העליונה, הולכים 

 וסרים. 

בכל תפלה ביחש לערך זמנה, אחוזים ידועים באים  ועם אותה העליה הנשמתית, שהיא עולה

בתור מרפא את חסרון העבר ; אמנם לא בבת אחת נמנה החסרון, אבל הולך הוא ומתמלא, 

 והצוהר של התפלה הולך ומגלה את אורותיו. 

 


