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תשובה עילאה בתפילה
תניא אגרת התשובה | פרק י
הדבקות בה' בלימוד התורה ובקיום המצוות נובעת מן הירידה של ה' אלינו ,אל תוכנו ,להתגלות
במחשבותינו ,בדיבורינו ובמעשינו .כאשר אנחנו עוסקים בתורה ה' שם את דבריו בפינו ,וכאשר אנחנו
נותנים צדקה היד שלנו הופכת להיות יד ימינו של ה' .ה' משרה שכינתו עלינו ויורד לתוך מציאות חיינו.
אמנם קיום המצוות ולימוד התורה מוטלים עלינו ,אך ה' הוא שמוריד עצמו לתוך התורה והמצוות .הוא
פונה כלפינו ,להתגלות בנו ,וכל עבודתנו היא להיות לו כלים ראויים להשכנת שכינתו.
כדי להגיע לדבקות שבקיום המצוות ,כדי שבלימוד התורה שלנו ניפגש עם ה' ונתאחד איתו ,עלינו
לפתוח בתנועה ההפוכה :מלמטה למעלה .אנחנו נמצאים בעולם התחתון ,וכדי להיפגש עם ה' עלינו
להתעלות אליו ,לצאת מגדרי העולם הזה ולהיפגש עם האלוקות שמעבר לו .העלייה ההדרגתית
הזאת מתרחשת כאשר אנחנו פונים אל ה' בתפילה.
התפילה בנויה מדרגות מדרגות .שיא התפילה הוא בקריאת שמע ובתפילת העמידה ,והחלקים
הקודמים לקריאת שמע :שתי הברכות שלפניה ופסוקי דזמרה ,עוסקים בגדולתו של ה' באופן הולך
ומעמיק .התפילה מוציאה אותנו מתוך המציאות של חיינו ומביאה אותנו להכיר בעוצמות האינסופיות
של ה' ,במלכותו וברוממותו ,ומתוך כך לגלות את אהבתנו אליו ואת מסירות הנפש שלנו כלפיו  -בכל
לבבנו ,נפשנו ומאודנו.
כאשר עבודת התפילה פועלת בעומק הנפש היא מגלה את אהבת ה' בליבנו ,ומתוך כך מביאה
אותנו אל "והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך" ,היא הופכת אותנו לכלי לקבלת האור
האלוקי שבלימוד התורה ,כך שהעיסוק בדברי תורה יהיה מלא אהבה ,מלא דבקות בה'.
גם החיבור לה' מתוך קיום המצוות תלוי בעבודת התפילה .המצוות עצמן הן האופן שבו ה' מרומם
אותנו לקדושתו ומקדש אותנו כאיש שמקדש לו אישה .הקדושה המתגלה במצוות נעלית יותר מן
העולם ,היא אינה מתגלה בתוך העולם אלא סובבת אותו .זהו הרצון הפנימי שבסיבתו נברא העולם
כולו .ואף על פי כן ,אנחנו יכולים לשמש כלי לקדושה העליונה הזאת ,שתאיר בתוכנו ולא רק תקיף
אותנו ,אם נכין את עצמנו לקראתה בעבודת התפילה.
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התפילה מכינה אותנו ללימוד התורה ולקיום המצוות .בהתעלות שלנו אל ה' ,במסירות הנפש שלנו
מתוך אהבת ה' הגלויה בליבנו ,אנחנו מכינים כלים לקבל את האלוקות השורה בנו בתורה ובמצוות.
כל היום שלנו משתנה בעקבות התפילה :היא מעוררת בנו רצון למפגש עם ה' ולדבקות אלוקית בכל
רגע ביום .אנו נושאים את המבט שלנו אל ה' ,מפנים את הנפש לכיוונו ושואפים לדבוק בו בכל פרטי
החיים" :אליך ה' נפשי אשא".

והנה תשובה עילאה זו
דאתדבקותא דרוחא ברוחא על ידי תורה וגמילות חסדים היא בבחינת
המשכה מלמעלה למטה,
להיות דבר ה' ממש בפיו ,וכמו שכתוב" :ואשים דברי בפיך",
וימינו תחבקני בגמילות חסדים ,דחסד דרועא ימינא [זרוע ימין] וכו'.
אבל אדם התחתון צריך לילך ממדרגה למדרגה ממטה למעלה,
היא בחינת תשובה עילאה ואתדבקות רוחא ברוחא [דבקות רוח ברוח] בכוונת
הלב בתפילה,
ובפרט בקריאת שמע וברכותיה ,כדי לומר "ואהבת" כו' "בכל לבבך ובכל
נפשך" וכו' באמת לאמיתו ,וכן "והיו הדברים האלה" וכו' "ודברת בם"
וכו',
להיות דבר ה' בפיו באמת ,ואין אמת וכו' [אלא תורה].
וכן לקיים כל המצוות ,כמו שאומרים "אשר קידשנו במצוותיו",
כמו "הרי את מקודשת לי",
היא בחינת קודש העליון ,לשון פרישות והבדלה,
שאינו יכול להתלבש תוך עלמין משום דכולא קמיה כלא חשיב [הכול לעומתו
אינו נחשב] ,אלא בבחינת סובב כל עלמין ,הוא רצון העליון ברוך הוא וכו'
כמו שנתבאר בליקוטי אמרים פרק מ"ו.
וגם אחר התפילה אומרים "אליך ה' נפשי אשא" ,דהיינו לאתדבקא רוחא
ברוחא [להתדבק רוח ברוח] כל היום וכו'.
וכל זה על ידי ההתבוננות בגדולת אין סוף ברוך הוא בהעמקת הדעת
בשתיים לפניה ובפסוקי דזמרה ,כנודע.
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תשובה לפני התפילה
התפילה מרוממת אותנו אל המפגש המחודש עם ה' .אבל כדי שהמפגש יהיה שלם ,עלינו להקדים לו
תשובה תתאה  -היטהרות מן החטאים .הגמרא במסכת ברכות מביאה את דברי המשנה "אין עומדין
להתפלל אלא מתוך כובד ראש" ,ומסבירה שהמקור לכך במקרא הוא בתפילת חנה ,שנאמר עליה
"והיא מרת נפש" .מרירות הנפש הזאת היא הצער והרחמים על הנפש האלוקית וביטוש הקליפה .זוהי
התשובה התתאה אשר קודמת לתפילה.
התשובה התתאה והתשובה העילאה אמנם באות זו אחר זו ,אך הרגשות המלווים כל אחת מהן
סותרים זה את זה .ההתנקות מן החטא מלאה בצער ,רחמים ושברון לב ,ואילו התפילה צריכה
להיעשות מתוך שמחה וטוב לבב .המהפך הרגשי הזה אינו פשוט ,ומכיוון שכך ממליץ אדמו"ר הזקן
להפריד מעט ביניהן ,ולהקדים את חשבון הנפש וההיטהרות מן החטא לשעת תיקון חצות ,ואם מישהו
אינו יכול לעשות זאת בכל יום ,אז לפחות פעם בשבוע ,לקראת שבת  -שהיא באופן כללי זמן של
תשובה עילאה ,השבת הנפשות למקורן.
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אכן בברייתא שם תנו רבנן ,אין עומדין להתפלל אלא מתוך שמחה.
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הכל  יכולין להפוך לבם כרגע מן
ועכשיו בדור יתום הזה ,שאין
            
             

עצה היעוצה להקדים בחינת תשובה תתאה בתיקון חצות כנ"ל.
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אפשר,לו בכל לילה ,על כל פנים לא יפחות מפעם אחת בשבוע
ומי שאי
       

לפני יום השבת,
כנודע ליודעים שהשבת היא בחינת תשובה עילאה.
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שאלות לסיכום ולחזרה:
 .1איך אנחנו מכינים את עצמנו לקראת המפגש עם ה' בתורה ובמצוות?
 .2מה פועלת התפילה בנפש שלנו?
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