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Eïn Aya

Enseignement n°67 - Traité Brakhot - Chapitre 1

ציור הדבר, תכלית התפלה אצלנו היא להתרוממות הנפש
שתהיה מוכנת להתנהג במעלה יותר רוממה משהיא

מתנהגת, ע"כ פועלת התפלה ג"כ על השגת המבוקש,
שבהיותו מעולה יותר, ראוי הוא למילוי חסרונו. והנה לפניו ית'

אין מעצור להשפיע רב טוב, אבל צריך שיהיו
המקבלים מוכנים. וכל ההנהגה המסודרת בתורה ומצות וכל

מדה נכונה, היא רק להכשיר את המקבלים לקבל הטוב
המתוקן להם. אמנם ביארו כאן סוד מטוב ההנהגה האלהית,

ששם דרכים בהנהגתו ית' שיתעלו המקבלים להיות ראויים
לקבל רב טוב יותר מכפי מדתם. ואותן הדרכים שמובילים

לכך בההנהגה הכוללת, שהם דומים ממש לתכלית שאנו
משיגים ע"י התפילה, דבר זה נקרא שהקב"ה מתפלל. ומתוך

שהגאולה העתידה תהי' אע"פ שלא יהיו ראויים לכך, כמו
שכ' "וירא כי אין איש וישתומם כי אין מפגיע ותושע לו

זרועו" , ע"כ נקרא ביהמ"ק העתיד, בית תפלתי לגבי
הקב"ה. וזה הי' תכלית החזיון הגדול שהוא קרוב לנבואה
שראה ר"י בן אלישע לפני ולפנים. אז בהיות מצב האומה
הישראלית תלוי ברפיון, ומכשולות רבות גופניות ורוחניות שתו
עליה, אז יוכל היות שיבוא איש לרפיון ידים ולהתיאש מתקומתם
של ישראל ח"ו אם ימוד מדת ההנהגה רק לפי ערך הכנת
המקבלים. ע"כ גלה סודו אל עבדו ר"י ב"א, כי יש כאן מידה
עליונה הצריכה ברכה, היינו קצת הכנה, עכ"פ מצד יחידי הדור,
שהם מכשירים את הכלל לקבל הרבה יותר מכפי המידה
הראויה לפי הכנתם. וזאת היא הברכה שבקש ד' צבאות מר"י
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בן אלישע, למען תחזקנה ידיו, ויחזק ידי עמו וכל העוסקים
בעבודת הקודש, לשובב יעקב לאלקי ישעו.
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