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Eïn Aya

Enseignement n°56 - Traité Brakhot - Chapitre 1

בית הכנסת הוא מקום הקיבוץ הציבורי לעבודת השי"ת. והנה
הכלל הוא שהאדם אף שיהיה רשום במעלה, מאד צריך

שישתף נפשי' בהדיה ציבורא, אז הוא נהנה מן הציבור
והציבור נהנה ממנו. אבל אם יבור לעצמו דרך אפי' בעבודת

ד' לפרש מדרכי הציבור, אז לא ירצה, וילך מדחי אל דחיי.
וזהו נרמז ג"כ שלא יתפלל אחורי ביהכ"נ, כאילו הוא ראוי

לבנות במה לעצמו אפי' לשם עבודת ד'. ולא אמרן אלא
דלא מהדר אפי' לבי כנישתא. גם בזה יש רמז, שהכלל הוא
נכון רק אם הכוונה של אותו הפורש לפרש מן הציבור

לחלוטין, ולדרוך בעצמו בדרך עבודה כפי חזיון לבבו, אז
אפי' יהיה גדול שבגדולים הוא בכלל הרשעים, אבל אם מגמת

פניו הוא להיות נכלל ומשתתף עם הציבור, אלא שלפעמים
צריך ללכת בדרכי עבודה לפי ערכו ומצבו, לית לן בה.

ובמקום אחר רמזנו אחורי ביהכ"נ, כי הביהכ"נ יש לה
ב' תכליות. האחת הוא לגדל ולרומם שם השי"ת, ובאמת
עיקר תכלית מציאות התפילה נברא לזה, כדי שיכירו

הבריות יד ד' ויראו מלפניו, וילכו בדרכיו לטוב להם. והב'
נסתעף מזה, שהתפילה מועלת להשיג המבוקש. והנה לו לא
היה בא מתפילה התועלת המוסרי כ"א השגת המבוקש לבדו,

ודאי היה קשה, מה תכלית וטעם יש במציאות התפילה,
הלא השי"ת לא יתכן שינוי רצון לפניו, ולמה לו לתפילתינו. אבל
כיון שיש בתפילה תכלית מוסרי, כי ע"י ההכרה שהכל מידו ית',
יוטב מצב המוסרי ותתרבה הצדקה והמשרים, כבר נמצא
תועלת גדולה במציאות התפילה. והנה התכלית הפנימית
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העקרית של התפילה שהיא הצד המוסרי, היא מרומזת בפנים
של ביהכ"נ וצד העקרי של מציאותו, והצד הטפל של השגת
המבוקש יומלץ באחורי ביהכ"נ. ע"כ כל המתפלל רק אחורי
ביהכ"נ, ולצד המוסרי של התפילה לא ישים לב כלל, הוא נקרא
רשע ותפילתו תועבה, כי ע"כ מֵסִיר אָזְנוֹ מִשְּׁמֹעַ תּוֹרָה ולהיטיב
דרכיו, תְּפִלָּתוֹ תּוֹעֵבָה (משלי כח ט). כי תפילה, אם לא יוצמח
ממנה הטבה אל המעשים, הרי הוא כחירוף וגידוף, כאילו יש
שינוי רצון למעלה ח"ו, ע"כ רק תְפִלַּת יְשָׁרִים רְצוֹנוֹ (משלי טו
ח). כי בכל תפילתם הם שואבים התכונה הפנימית של
התרוממות הנפש, שהוא תכליתה ופריה של התפילה.
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