תפילת שותף
 .1אוצרות הראי"ה  /מאורות הראיה  /מאורות התפילה פרק ראשון.
"התפלה  -כמה מגוחכת היא לפי ההבנה ההמונית .מתפלל האדם אל האלהים האדיר על הכל .והוא פועל אצלו את המבוקש
שלו; מתפעל הוא האלהים מדיבוריו של האדם ,ומתעורר וממלא את חפצו אחרי שיכביד עליו בבקשותיו  .היש לך חרוף וגדוף,
חשכה ושקרות גדולים מזה? והיש איפוא להתפלא אם העומדים במעמד תרבותי ,ורואים את עצמם בתור משכילים וכנים,
שהם מואסים את התפלה! כשם שחשכה היא התפלה באין דעת ורגש ,כך מאירה ורוממה היא בגלוי הדעת וההרגשה".
 .2תלמוד בבלי מסכת קידושין דף מ/ב
יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי עשה מצוה אחת אשריו שהכריע עצמו לכף זכות עבר עבירה אחת אוי לו שהכריע
את עצמו לכף חובה שנאמר וחוטא אחד יאבד טובה הרבה בשביל חטא יחידי שחטא אובד ממנו טובות הרבה ר' אלעזר בר'
שמעון אומר לפי שהעולם נידון אחר רובו והיחיד נידון אחר רובו עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף
זכות עבר עבירה אחת אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה.
 .3עולת 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" .
3א .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".
 .4אורות 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.
 .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".
 .7תלמוד 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.
 .7רבינו נסים על הרי"ף ראש השנה דף ג/ב
ששה דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה וחד מינייהו עיון תפלה כלומר שמעיין ומכוין בה.
עע
מדרש רבה בראשית פרשה מג פסקה ז:
א"ל הקב"ה אני לא היה שמי ניכר לבריותי והכרת אותי בבריותי מעלה אני עליך כאילו אתה שותף עמי בברייתו של עולם
הה"ד (בראשית יד) קונה שמים וארץ:
ספר יערות דבש חלק ראשון  -דרוש א :
ולכן אדם הלומד תורה ,לא זו בלבד שינצל משגיאה וידע מעשה אשר יעשה ואשר ימנע ממנו ,אף גם יכיר במעלות העובד השלם
ופגם הבלתי עובד ,וכמה מעלות טובות לעושי רצון הבורא ,וממש במעשהו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית ,בונה עולמות
בטובתו ומחריבן ברעתו ,כי כך חקק בורא עולם ,שיהיה הכל נדון לפי מעשה אדם ,כמאמר המשורר [תהילים ח ,ז] כל שתה
תחת רגליו.

