תפילת שותף
 .1תלמוד בבלי מסכת שבת דף קכז/א
ששה דברים אדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא ואלו הן הכנסת אורחין וביקור חולים ועיון תפלה
והשכמת בית המדרש והמגדל בניו לתלמוד תורה והדן את חברו לכף זכות.
 .2שמונה קבצים  /קובץ ה  /רכט.
 ...ויש תפילה של תפלות ,נובעת מרצון עכור ומושחת ,תועבה היא ,ותועבה היא פועלת ,מזהמת את החיים ומוסיפה תבערה
ּתֹורה גם ְּתפִ לָתֹו ּתֹועֵ בָ ה :משלי ,כח ) זאת היא תפילה הבאה מתוך הסרת
יקודית ביסוד התוסס שביקום( .מֵ ִסיר ָאזְ נֹו ִמ ְשמֹע ָ
האוזן מן התורה .וכפי מדת הניגוד של התורה שבעומק הנפשיות שבתפילה ,ככה גדולה היא תועבתה .והתפילה המתועבת,
המנוגדת מהתורה ומנגדת אליה ,גם היא פועלת את פעולתה ,אבל פעולתה היא פעולה תעובה ,וכפי רוב כחה ,כן גדול הוא
ניגודה אל התורה ,וכפי עומק ניגודה ,ככה גדול הוא התוכן המתועב שלה ,שבאה אחר כך תפילת ישרים ,להפך את כל הערוך על
ידי תפילת רשעים התפלה ,ותסיסת חיים עליונים גדולה פועלת את פעולתה המנצח .קול רינה וישועה באהלי צדיקים.
 .3ספר שמואל א פרק א (יא)
ּומֹורה ל ֹא יעֲלֶה
ָ
ִ ...אם ָראֹה ִת ְר ֶאה בָ ֳענִי אֲ מָ ֶתָך ּוזְ כ ְרּתנִ י וְ ל ֹא ִת ְשכח ֶאת אֲ מָ ֶתָך וְ נָת ָּתה לאֲ מָ ְתָך זֶרע אֲ נ ִָשים ּונְת ִּתיו לה' כָ ל ְי ֵמי חיָיו
על ר ֹאשֹו:
3א .ספר לקוטי הלכות חו"מ.
ֲבֹודה ֶשבלֵב ,הכֹל ְצ ִריכִ ים לְ ק ֵשר לְהצ ִדיק
כִ י כְ בָ ר ְמב ָֹאר שֶ כָל הָ עֲבֹודֹות שֶ הָ ָאדָ ם עֹובֵ ד ה' י ְִתבָ רְךִ ,בפְ ָרט עֲבֹודת ה ְּתפִ לָ ה ֶש ִהיא עִ קר ע ָ
הָ אֱ מֶ ת...
 .4ספר תיקוני זהר מנוקד דף כב/א
לָבים,
ּוס ִליחָ ה וְ כּפ ָָרה וְ חיֵי ,כָ ְתבֵ נּו לְ חיִ ים ,וְ ִאינּון עזֵ י נֶפֶ ש ככְ ִ
ּפּורי ככְ לָבִ ים ,הב ָלנָא ְמזֹונָאְ ,
יֹומא ְדכִ ֵ
לֹותין בְ ָ
וחין בִ ְצ ִ
"כֻּלְהּו צָ וְ ִ
לְקּוד ָשא בְ ִריְך
ְ
יּוב ָּתאְ ,דיחֲ זֹור ְשכִ ינְ ֵּתיּה
אּומין ְדעָ לְמָ א ְדצָ וְ וחֵ י לְגבֵ יּה וְ לֵ ית לֹון בֹשֶ ת אנְּפִ יןְ ,דלָא ִאית ָמאן ְד ָק ָרא לֵיּה ִב ְת ְ
ְד ִאינּון ִ
יהם,
יהי ְמרחֲ ָקא ִמנֵיּה ,לְ מֶ הדר לְגבֵ יּה ,וְ ִאד ְמיָין ִלכְ לָבִ יםְ ,ד ִא ְּתמר בְ הֹון (תהלים קו לה) ויִ ְתעָ ְרבּו בגֹויִם ויִ ל ְְמדּו מע ֲֵש ֶ
הּואְ ,ד ִא ִ
וְ ִאינּון עִ ֶרב רבְ ,דכָל חֶ סֶ ד ְדעָ ְב ִדין ְלג ְרמ ְיהּו עָ בְ ִדין".
4א .ספר נפש החיים  -שער ב  -פרק יב
"ואם בענין תפלת היחיד על צערו צריך שתהא כוונתו רק צורך גבוה לבד .כ"ש במטבע ברכות התפלה הקבועה וסדורה מאנשי
הכנסי' הקדושים .ודאי ראוי שלא לכוין בהם כלל צורך עצמו הנראה מפשוטם .אלא צורך גבוה לבד .להמשיך תוספת רבוי
ברכה וקדושה להעולמות מצד התחברותו ית"ש אליהם"...
4ב .רוח חיים על אבות  -פרק ג משנה ב
"על כל פנים התפלה צריכה להיות לא על צער שלנו כי אם על צער השכינה וכמו שכתוב גבי חנה"
 .5ילקוט שמעוני בראשית  -פרק א  -רמז ה .
"מתחלת ברייתו של עולם נתאוה הקב"ה לעשות לו שותפות בתחתונים".
5א .מאורות הראי"ה שבועות קצז:
"ע"כ כל פעולותיו הפרטיות מתרכזות ביסוד הכללי ...ע"כ הוא נעשה באמת שותף להקב"ה במעשה בראשית ,שותף קבוע
שכל שיחו ושיגו וכל מעבדיו המה סובבים על יסוד השלמת המציאות בשכלולה".
 .6אורות הקודש  /חלק ג  -מוסר הקודש  /עמוד מח
"התפילה היא מרוממת את הרצון ומעלה אותו למרומי מקורו .משיבה היא את המהותיות התוכית של האדם אל האלוקים "
ובזה הרצון של העתיד הגדול מתבסס וכפי עומק ההכשר של יסוד הרצון להתעלות ככה תהיה פעולתו".
6א .שמונה קבצים
"התפלה היא פעולה ממש ,ככל פעולה שהטבע שלה מורגש .אמנם הכל תלוי בגודל קדשו של הרצון היחידי של המתפלל ,ושל
התוכן האלהי הממלא את נשמתו ,ותפלתן של צדיקים עושה מהפכה גדולה לטובה ,בערכי העולם כולו .מה עתר זה מהפך את
התבואה בגורן ,אף תפלתן של צדיקים מהפכת דעתו של הקדוש ברוך הוא ממדת רגזנות למדת רחמנות".
6ב .עולת ראיה  /עניני תפלה  /הדרכת התפלה וחלקיה
"אין התפלה חפצה לשנות שום דבר באלהות שהיא מקור הנצחיות ואינה בגדר ההשתנות - ,אלא להתעלות עם כל השנויים
החלים על הנפש ,ועל כל העולם כולו במדה שהנפש קשורה בו ,אל הרוממות האלהית" .
6ג .אוצרות הראי"ה  /מאורות הראיה  /מאורות התפילה פרק ראשון
" ...והמתפלל עצמו קורא לאלהות המתגלה בתוכיותו ובכל הוית נשמתו ,שהארה זו ודאי משתנה היא על ידי השינוי שיש
במקבל בנפש האדם ,שכולה מלאה שינויים .ההבנה ההרגשית אינה צריכה ליחש להתפילה פעולות בעולם החיצוני; דיה שהיא
מחוללת רב טוב בעולם הפנימי ,מעדנת את הרגשות ,מעלה את החפץ לאידיאלים רצויים מאד ,ומשיאה את הדעה לאור
האלוהות".
 .7אורות הקודש  /חלק ב  /עמוד תכז  /ההתאחדות העליונה  -כ
כל מה שהעולם הולך ומשתלם מתאחדים יותר חלקיו ,ותכונת האורגניות מתבלטת עליו יותר .ההתאחדות העליונה היא
התאחדות שכל האדם ורצונו עם כל היקום ,בכלליו ובפרטיו .ההתאחדות עם הענין האלהי עושה פעולה זו במילואה ,ואין כל
פלא שהצדיקים הדבקים בד' רצונם הוא פועל בהויה ,ותפלתם עושה פירות.
 .8חידושי הריטב"א מסכת ראש השנה דף טז עמוד ב
תירצו בתוספות דעיון תפלה לשון אחד המתחלק לשלשה ענינים ,כי יש עיון תפלה שהיא מדה רעה והוא המעיין בתפלתו
וסומך עליה שתהא מקובלת ומצפה עליה שתתקיים...ויש עיון תפלה טוב מאד והוא המעיין ומכוין בתפלתו לאומרה בכונת
הלב ...ויש אחר והוא שאינו מכוין ומעיין בתפלתו שמהרהר בדברי העולם ,ונקרא עיון תפלה ליפוי השם כדרך שקורין למי
שאינו רואה סגי נהור ,וזהו שאמרו בבבא בתרא שאין אדם נצול ממנו בכל יום שאי אפשר לאדם שלא יהרהר בדברים בטלים

בעת תפלה ,כמו שאמרו בירושלמי (ברכות פ"ב ה"ד) מיומי לא כוונית יומא חד בעינא לכווני ומנית אפרוחייא ,ואידך אמר יומא
חד בעינא לאכווני ואמינא מאן עייל קומי מלכא אלקפתא או ריש גלותא ,אמר שמואל אנא מחזיקנא טיבותא לרישאי כד מטי
למודים כרע מגרמוי.

