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Excerpts from Introduction to Olat Re’iyah 

 

גילוי, להתפשט על ה המתמדת של הנשמה מתאמצת היא תמיד לצאת מן ההעלם אל א( התפלה

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

-של-ולשם כך צריכים אנו לחשבונול העולם והחיים, כ מהותה וכח פעולתה על כל הסביבה, על

חכמה. ונמצא מתוך כך, שעבודת התורה כולה וכל חכמתה היא ו עולם שבא ע"י תורה

  להינו.א מתמידה של תפלתה הכמוסה של הנשמה. נשמת כל חי תברך את שמך ד'ה התגלותה

 

1) The constant prayer of the neshama strives continually to move from hidden to 

revealed, to spread over all the forces of life, of all the spirit, of all the soul and all 

the powers of the embodied life; she yearns as well to reveal her essence and the 

influence of her actions on the whole environment, on all the world and life; and 

toward this end we require the accounting of the world (see Bava Batra 78b), which 

comes through Torah and wisdom. Consequently, the whole practice of the Torah 

and all its wisdom is the constant revelation of the hidden (Deutoronomy 32:34) 

prayer of the neshama. “The breath of all life (nishmat kol chay) shall bless Your 

name, oh Lord our Gd… [A nishima נשמה is a deep breath. The poem Nishmat kol 

chay is said at the transition in Shabbat morning prayer between psukei d’zimra 

(songs of preparatory praise) and the acceptance of Divine kingship that comes 

through saying Shema Yisrael and its blessings. The oldest reference to it is Pesachim 

117a where R. Yochanan says that it is the “blessing of the song” mentioned in the 

Mishna as the conclusion to Hallel on seder night - MF]. 0020 

 

תמיד מתפללת. הלא  אם מתוך המחשבה שבאמת הנשמה היא-אין התפלה באה כתקונה כי ב( 

שבשעת התפלה המעשית הרי התפלה  היא עפה ומתרפקת על דודה בלא שום הפסק כלל, אלא

עידונה ועינוגה, הדרה ותפארתה, של התפלה, שהיא  הנשמתית התדירית היא מתגלה בפעל. וזהו

הפותחת את עליה הנאים לקראת הטל או נכח קרני השמש המופיעים  מתדמה לשושנה

  באורה, ולכן "הלואי שיתפלל אדם כל היום כולו". עליה

 

2) Prayer comes in its perfected form only within the consciousness that the 

neshama is truly always praying. Does she not fly, and join to her beloved without 

any barrier at all?  [Song of Songs 8:5] Only, in the time of active prayer the soul’s 

ceaseless devotion is revealed in actuality. This is her fineness and her pleasure, the 

glory and beauty of prayer which is like a rose that opens its fair petals to greet the 
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dew, or to the sun’s rays which appear on her in her radiance; therefore, “Would 

that a man pray all day long.” [Berachot 21a]  

 

שבתענוגים. גלי הנשמה שלנו  ענוג היותר כשר( התפלה היא לנו, ולעולם כולו, הכרח גמור, וגם תו 

הולכים ושוטפים, הננו חפצים מעצמנו ומהעולם שלמות כזאת שאין המציאות המוגבלת יכולה 

לתן לנו, ומתוך כך הננו מוצאים את עצמנו שרויים בצרה גדולה, שדאבונה יכול להעביר אותנו על 

יוכל שרטון זה להתגלם בקרבנו הננו באים קוננו. אבל קודם שיעבור זמן גדול, ש דעתנו ועל דעת

ומתפללים. שופכים אנו את שיחנו ומתנשאים אנחנו לעולם של מציאות שלם בתכלית השלמות, 

ואז נעשה עולמנו הפנימי באמת שלם בתכלית השלמות, ודעתנו מתמלאת נחת, ואותו המשקל 

קיה, מכריע גם את כל שהכרעתנו הפנימית פועלת על המציאות, שגם פנימיותנו היא אחת מחל

  העולם כולו לכף זכות.

 
6) Prayer is for us, and for the whole world, an absolute necessity, and the most 

befitting pleasure among all pleasures. The waves of our soul pour outward, and we 

desire from ourselves and from the world a wholeness of the sort which bounded 

existence cannot provide, and because of this we find ourselves mired in great 

anguish, whose sadness has the potential to remove us from our consciousness of 

self and of Creator. [see Eruvin 41b] But before much time passes, before this 

morass can manifest within us, we come and pray. We pour out our plaint and are 

lifted up to a world of existence whole to the utmost wholeness; then our inner 

world is made truly whole, to the utmost wholeness, and our consciousness is filled 

with serenity, and that weight which our inner determination works on existence, of 

which our inner life is also a part, tips the entire world to the side of merit. [see 

Kiddushin 40a, Rambam Hilchot Teshuva 3:4]  

 
עורגת, כל צמח וכל  כל ההויה כולה למקור חייה היאהתפלה היא האידיאל של כל עולמים.  )ז

שיח, כל גרגר חול וכל רגב אדמה, כל אשר בו חיים נגלים וכל אשר בו חיים כמוסים, כל קטני 

קודש, כל הפרטיות שבכל יש, וכל כללותו, הכל הומה,  היצירה וכל גדוליה, שחקי מעל ושרפי

החי, הקדוש, הטהור והכביר. והאדם סופג לחמדת שלמות מקורו העליון,  שואף, עורג ושוקק

ובכל שעה, והוא מתרומם ומתעלה בתשוקות קדשו, ובא תור  כל השקיקות הללו בכל עת את

בחופש עזה בהגיון שיח  אל אלה בתפלה, המכה גלי אורה, היוצאת-הגילוי לתשוקות רוממות

את כל היש, מעלה היצור, מאחד הוא עמו  קדשה למרחבי אל. מרומם הוא האדם בתפלה את כל

  הברכה ומקור החיים. את הכל, מרומם את הכל למקור

 
7) Prayer is the ideal of all worlds. All being yearns for the source of its life – every 

sprout and every bush, every grain of sand and clod of earth, everything in which life 
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is revealed and all in which it is hidden, all that is little in creation and all that is 

great, the heavens above and the fiery holy angels, all particularity in existence, and 

all its universality – all moans, longs, yearns and thirsts toward the cherished 

wholeness of its supernal source, the living, the holy, the pure, the mighty. And man 

absorbs these yearnings at every moment and in every hour, and is lifted up and 

elevated through his holy pining; and the time for the revelation of these longings 

toward the Divine loftiness comes in prayer, which strikes forth waves of light, which 

emerges with vigorous freedom through her holy meditative musings into the Divine 

expanses. Man lifts up the entire creation through his prayer, and through it unifies 

with himself all that is, elevating everything, lifting all to the Source of blessing and 

the Source of life. 

 

 

 

 
 


