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 תפילה כעבודת הרצון – 5תפילה לאל חיי 

 תהילים קמ"ה

 ומשביע לכל חי רצון: ידך עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו: פותח את

 

 פרשה ה פסקה ח  -מדרש רבה בראשית 

 'ויקרא אלהים ליבשה ארץ' למה נקרא שמה ארץ שרצתה לעשות רצון קונה:

 

 בראשית תרל"השפת אמת 

דאיתא פי' ארץ שרצתה לעשות רצון קונה. כי בריאת התחתונים הי' רק מצד הרצון 

 והשתוקקות כי העליונים מתוקנים יותר לכן כל חשיבות התחתונים הרצון 

אך כי יש הרבה רצונות אחרים וע"ז נאמר והארץ היתה תוהו. וצריכין לברר הרצון ע"י 

 רצון הטוב להש"י:התורה. יהי אור. ובש"ק מתגלה ה

 

 משנה מסכת אבות פרק ב משנה ד'

ְפֵני ְרצֹונ ֵטל ְרצֹוְנָך מִּ ְרצֹונֹו. בַּ ְרצֹוֶנָך, ְכֵדי ֶשיֲַּעֶשה ְרצֹוְנָך כִּ ֹו, ְכֵדי הּוא ָהָיה אֹוֵמר, ֲעֵשה ְרצֹונֹו כִּ

ְפֵני ְרצֹוֶנָך. ים מִּ ֵטל ְרצֹון ֲאֵחרִּ  ֶשְיבַּ

 

 הקודש הרצון הכללי כט / הרב קוקאורות הקודש חלק ג מוסר 

 

אי אפשר להבין את פליאת הרצון של האדם, בכל פאר חופשו, רק בתור ניצוץ אחד 

מהשלהבת הגדולה של הרצון הגדול שבכל ההויה כולה, הופעת רצון רבון כל העולמים, 

 ברוך הוא. 

 

בהתקדשותו של הרצון הרי הענף דומה לשרשו הגדול, יונק ממנו ומתחבר אליו ומתמלא 

 אותו המילוי הנצחי והשלם שלו.מאורו שפעת חייו, מתמלא 

   

ובהעתק הרצון הפרטי, בהשתקעותו בהקטנות והפרטיות של השביה החלקית שהוא אסור 

בה, הרי הוא מנתק את רצונו ממקור החיים שלו, ומביא בזה אפסיות, חלישות כח, וחשכה 

 על מהותו היותר פנימית של עצמיותו, שהוא רצונו, שהוא כבודו.

  

המוסר, וכל ההופעות הרוחניות שבעולם, מכוון הוא למטרתה העליונה של גאולת וכל עמל 

הרצון, והשבתו למקור חייו היסודיים, להשתל בבית ד', לשא ענף ופרי, ולהציץ ציצים 

ופרחים, ורב תבואות, להתאחד באחדות שלמה וחיה באמתת הרצון הכללי, שהוא אור ד' 

 וכבודו, אשר בנשמת היקום כולו.
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 הרב קוק /אורות הקודש חלק ג מוסר הקודש עמוד נט הרצון והסכמת החיים 

 

עילוי הרצון, זיקוקו, הקבעתו בקביעות עליונה מאירה, שיהיה ערך החיים העליון קבוע תדיר 

 בו, דורש הוא חיים רצוניים, מלאים אורה אלהית. 

 

להגיע עד מרום  מי יוכלאשר , שבלבזאת היא מגמתה של עבודת התפלה, יסוד העבודה 

 ערכה. 

  

התפלה היא מסכמת את החיים כולם, בכל כללותם, בכל עומק עצמות טבעיותם, אל הסכום 

 המרומם, של אוצר הטוהר העליון, 

 

הצמאון האלהי המובע על ידה, הגעגועים ההומים לזוהר הצחצחות הנשמתיות, החפיצה 

באים לשכלולם על ידי  -למיםהפנימית להתעלות, להשאב בחיי חיי מקור חי כל חיי העו

התפלה ההגונה, והיא היא ממטרותיה העליונות, העלאת הרצון, האישי והעולמי הכרוך עמו, 

 לאחדות השלמה, לקודש ד', קדוש ישראל. 

 

 הרב קוק /אורות הקודש חלק ג מוסר הקודש 

 יסוד התפלה היא התרוממות הרצון והתגלותו. 

מובע בקשר הרעיון והחפץ באלהים, עולה הרצון  כשהמבוקש, הממלא את רצונו של אדם,

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 פי פרטיותו היותר מבוררת. על ידי מה שהרצון הכללי כולו מצייר את הפרט המתבקש, 

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 

התולדה של  כולם, הכלליים והפרטיים, ככה מתגברת היא הפעולה הכבירה של הופעת

 המבוקש. 

  

 


