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Eïn Aya

Enseignement n°52 - Traité Brakhot - Chapitre 1

פעולת התפילין אצלינו היא, שהנהגת השכל והרצון שהם במוח
ולב, הם טבעיים ונוטים בטבעם להוציא אל הפועל רק

את השלמות הפרטי הנצרך לאדם בחומריותו. אבל התכלית
האמיתית היא שתהי' ההנהגה כולה מכוונת אל התכלית
המוסרית, שהוא יסוד עבודת ד' ית'. ע"כ ניתנו התפילין

במקום המחשבה והרצון לפי המורגש, להטביע שיפעלו הכלים
הטבעיים את התכלית המוסרית. והנה בהנהגה הכללית ג"כ

הוא הדין, אנו רואים הסיבות הולכות ומתנהגות ע"פ חפץ
עליון. והסיבות הטבעיות מתגלות לעינינו רק לצורך
תיקון העולם הטבעי והחומרי. אבל באמת הסוד

הפנימי של ההנהגה הטבעית הוא שתצא ההנהגה
המוסרית לרומם רוח האדם ואת כל הבריאה כולה למדרגה

מוסרית רמה ונשגבה מאד, וזהו מכוון בהנחת תפילין
דקוב"ה. אמנם זהו יסודה של תורה וברית ד' עמנו, שהשלמות
המוסרית בעולם לא תצא לפעלה כ"א ע"י ישראל. וכביאור
הנביאים ע"ה "ואצרך ואתנך לברית עם". ע"כ בתפילין דמרי
עלמא כתיב שבחייהו דישראל, ושלא תאמר שרק התכלית היא
רשומה כך, אבל בכח הפעולות אינו נמצא תמיד התכונה של
ההבאה אל השלמות המוסרי. ע"כ אמר וכולהו כתובין
באדרעי', שמורה על הפעולות. וזהו כל מקום קבלת תפילות.
ויסוד ההשגחה להיותו יתברך אוהב צדיקים וישרי לב ושונא
רשעים . הכל הוא מפני שתכלית כל הבריאה הוא ההשתלמות
המוסרית. ע"כ כל הדברים והארחות שמביאים אל המצב
המוסרי שישתלם בין בנ"א, א"א שיחסרו מהנהגתו ית'.
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