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ה" )תהילים קמה(

 .1ספר פש החיים  -שער ב  -פרק יב
"ואם בע ין תפלת היחיד על צערו צריך שתהא כוו תו רק צורך גבוה לבד .כ"ש במטבע ברכות התפלה הקבועה וסדורה מא שי
הכ סי' הקדושים .ודאי ראוי שלא לכוין בהם כלל צורך עצמו ה ראה מפשוטם .אלא צורך גבוה לבד .להמשיך תוספת רבוי ברכה
וקדושה להעולמות מצד התחברותו ית"ש אליהם"...
1א .רוח חיים על אבות  -פרק ג מש ה ב
"על כל פ ים התפלה צריכה להיות לא על צער של ו כי אם על צער השכי ה וכמו שכתוב גבי ח ה"
 .2שמו ה קבצים  /קובץ ח  /עז.
צריכים להסביר את היסוד של התפלה... .הרצון הפרטי אי ו דבר בודד ,סעיף הוא מהרצון הכללי ,משפע הרצון המתעלה מעל לכל
לראש ,משפעת הרצון המחולל כל ,הבורא כל עולמים ,המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית...בעת התפלה ,שהאדם פו ה אל ד'
מעומק רצו ו ,מתעלה העז המהותי של הרצון הפרטי שלו .וכפי ערך הדבקות האיכותית הזאת ,הרצון הזה הפרטי ,ש שתחרר
מפרטיותו ,והוא הולך ,רץ מדות ,עף וטס ,ומתגבר מתוך חזרתו ליסוד חייו ,למקור מחצב מהותיותו ,לעומק רצון ד' ,אדון כל ,הרי
הוא פועל את פעולתו ,כפי רצו ו וציורו.
 .3תלמוד בבלי מסכת תע ית דף כה/א:
רבי אלעזר בן פדת דחיקא ליה מילתא טובא עבד מלתא ולא הוה ליה מידי למטעם שקל ברא דתומא ושדייה בפומיה חלש לביה
ו ים אזול רב ן לשיולי ביה חזיוהו דקא בכי וחייך ו פק צוציתא ד ורא מאפותיה כי אתער אמרו ליה מאי טעמא קבכית וחייכת
אמר להו דהוה יתיב עמי הקדוש ברוך הוא ואמרי ליה עד מתי אצטער בהאי עלמא ואמר לי אלעזר ב י יחא לך דאפכיה לעלמא
מרישא אפשר דמתילדת בשעתא דמזו י אמרי לקמיה כולי האי ואפשר ...
 .4תלמוד בבלי מסכת ראש הש ה דף טז/ב
ואמר רבי יצחק שלשה דברים מזכירין עו ותיו של אדם אלו הן קיר טוי ועיון תפילה ומוסר דין על חבירו .
רש"י :ועיון תפילה  -סומך על תפילתו שתהא שמעת ומתאמץ לכוין לבו:
 .5אורות הקודש  /חלק ב  /עמוד תכז  /ההתאחדות העליו ה  -כ
כל מה שהעולם הולך ומשתלם מתאחדים יותר חלקיו ,ותכו ת האורג יות מתבלטת עליו יותר .ההתאחדות העליו ה היא
התאחדות שכל האדם ורצו ו עם כל היקום ,בכלליו ובפרטיו .ההתאחדות עם הע ין האלהי עושה פעולה זו במילואה ,ואין כל פלא
שהצדיקים הדבקים בד' רצו ם הוא פועל בהויה ,ותפלתם עושה פירות.
 .6שמו ה קבצים  /קובץ ג  /יח.
יסוד התפילה היא התרוממות הרצון והתגלותו...ובהיות החפץ עולה למרומי הדעת ,מתבררת ההכרה ,שאין רצון שום בריה דבר
מפורד מהרצון האלהי הכללי ,המתגלה באור כל חי ,וכל בריה .ולפי הערך של הדעה ,המכרת את גודל האמת של ים החיים,
המשתפך לפלגי הרצו ות כולם ,הכלליים והפרטיים ,ככה מתגברת היא הפעולה הכבירה של הופעת התולדה של המבוקש.
 .7ספר רסיסי לילה  -אות יא
"אבל באמת כל ע י י העולם הזה הרי זה הם גם כן מה' יתברך ועולם הזה והעולם הבא אין ש י ע י ים פרדים וכו' ...ואל כן ודאי
כל צרכי העולם הזה מה שברא ה' יתברך שיהיו צרכים לאדם הם באמת עומדים ברומו של עולם .פ' בהתרוממות שיש לע ין
העולם רצה לומר לע ין הבריאה כלו .והיי ו כי על ידי התפילה שהוא מכיר שכל צרכיו מה' יתברך ואם ה' יתברך לא יתן לו אין לו
כלום ...על ידי זה מתרוממים כל צרכי האדם ו בראי העולם לרום המעלות”.
7א .אוה"ק ב תקסה
הכח היותר חדש שיתגלה בעולם ,לחדש את החיים בגאולה שלמה הוא הערך הגדול שיש לרצון האדם בהויה כולה ,כשהוא משתלם
בשלמותו הגמורה .ולזה א ח ו עורגים ,כל מעשי ו לשם כך מכוו ים הם ,לגלות את האלהות שברצון האדם… זה האידיאל אי ו
פסק מישראל ,זאת היא עליית השכי ה התדירית ,שבכל יום א ו מכוו ים לה בעבודת ו ,עליית רצון האדם ,עד כדי תפיסת מקומו
ה ועד לו ברצון ההויה ,ואז רצון ההויה כולה ,אור הרצון של הופעת גילוי האלהות המוחלטה מתגלה עליו.
 . 8אוצרות הראי"ה  /מאורות הראיה  /מאורות התפילה פרק ראשון
"התפילה מה היא? השבת הרגש העדין למקומו ,הצלת ה שמה מהמהומה הגסה של החיים .שוקע האדם בקט ותו בזלילה ,בגסות,
בטומאות שו ות; ויכל הוא לרדת לתהומי תהומות של זוהמה .אי ו ממתין עד שתתגבר הרעה .צועק הוא לאלהיו ,מתרומם ומתעלה
וה פש מחלפת כח ומתקדשת .אשרי מי שלא עבר עליו זמן גדול ולבו מוקשה מפ יה תמימה אל על .הוא רואה חיים ,חיים של אמת,
חיים של טהרה פ ימית".
 .שמו ה קבצים  /קובץ ה  /רכט.
התפילה היא מרוממת את הרצון ,ומעלה אותו למרומי מקורו...וכפי עומק ההכשר של יסוד הרצון להתעלות ,ככה תהיה פעולתו.
אי אפשר לשום תפילה לשוב ריקם ,היא תופסת בכל אופן מקום בעולם ,כפי אותה המדה האימוצית באימוץ היסודי שבה.
ותפילתם של צדיקים דומה ממש כעתר שמהפך את התבואה ,ומהפכת מדתו של הקב"ה ממדת רגז ות למדת רחמ ות ,והעולם
והחיים מתכשרים להתפיס ולהאחד בצביון יותר עליון ורצוי מכפי מה שהיה לפ י הבעתה של התפילה .כל תפילה מוסיפה תוכן
חדש בעולם ,מגוו ת את החיים בגוון יותר בהיר ,וממקור הכח היסודי מוסיפה ביקום חיל חדש .ויש תפילה של תפלות ,ובעת
מרצון עכור ומושחת ,תועבה היא ,ותועבה היא פועלת ,מזהמת את החיים ומוסיפה תבערה יקודית ביסוד התוסס שביקום .זאת
היא תפילה הבאה מתוך הסרת האוזן מן התורה .וכפי מדת ה יגוד של התורה שבעומק ה פשיות שבתפילה ,ככה גדולה היא
תועבתה .והתפילה המתועבת ,המ וגדת מהתורה ומ גדת אליה ,גם היא פועלת את פעולתה ,אבל פעולתה היא פעולה תעובה ,וכפי
רוב כחה ,כן גדול הוא יגודה אל התורה ,וכפי עומק יגודה ,ככה גדול הוא התוכן המתועב שלה ,שבאה אחר כך תפילת ישרים ,הפך
את כל הערוך על ידי תפילת רשעים התפלה ,ותסיסת חיים עליו ים גדולה פועלת את פעולתה המ צח .קול רי ה וישועה באהלי
צדיקים ,ימין ד' עושה חיל ,ימין ד' רוממה ,ימין ד' עושה חיל .עע

