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Eïn Aya

Enseignement n°60 - Traité Brakhot - Chapitre 1

ולכאורה יפלא, שנראה מדברי המאמר שהוא בא לספר יתרון
התפילה של מנחה ביחוד, וכיון שאח"כ יאמרו אף בתפילת

ערבית כו', א"כ כל התפילות שוות ומאי רבותי', ואם על
עצם ערך התפילה, לא זהו הלשון להשמיענו. ונראה דכמו שיש
באדם איברים כפולים שהם רק לשמירה וליתרון, אבל בהפקד

אחד יסתפק בהנשאר, ויש אברים שאם יפקד א' מהם אין
ממלא מקומו. והי' עולה ע"ד לאמר, שהשלש תפילות

הם בערך הכפולים, דעכ"פ משלשתן תעלה בידינו תפילה
הוגנת אחת. ע"כ באו רבותינו וספרו לנו, שכל אחת מהן

יש לה ערך עצמה, שבהפקדה אין חברתה ממלאה את
מקומה. ונראה ששלשה ענינים מיוחדים לפעולה המוסרית

של התפילה נרמז כאן. היסוד האחד הוא כי יצר לב האדם
מתגבר עליו, בהוללות ושכלות ע"י החברה הרעה, בהתערבו

בעסקי העולם עם פורעי מוסר ושכחי אלֹה. והתפילה
תחזיר את האבדה הרוחנית ע"י שפכו שיח לד', והתרוממו

אל המושגים הטהורים בדעת אלקים, אז יודחו כל טיח טפל
של השקר ושחיתות הדעות. ולזאת הפינה מיוחדת תפילת

המנחה, שהיא באמצע היום בתוקף העסקים הזמנים
ועצם ההתערבות עם כל כתות בנ"א, ומכוונת הראי'

מפעולתה ע"ז מאלי', שנענה ג"כ למטרה זו לבער הדעות
הרעות מלב הרבים עובדי הבעל אז בתפילת המנחה. תפילת

הערב צריכה
ביחוד לרומם רוח האדם שלא ישפיל כבוד נפשו בהרהורים
רעים וחטאים נגד התורה והמוסר, ע"כ מייתי קרא "תיכון
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תפילתי קטרת לפניך". הקטרת באה לכפר על הרהור הלב
כדחז"לי, דבר שבחשאי, אע"ג דבס"פ המזבח מקדש מסקי'
דעל לשון הרע שבצנעה הקטרת מכפר, מיהו היינו ע"י מחשבת
הלב, כמו שכ' "איש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם" . כי
כל סבות הרעות, המדיניות, באות רק בסבת התגברות אהבת
עצמו בפריצת גדר המוסרי, והקטורת מעוררת לתקן דרכיו
בחדרי משכיתו, כתוכן דבר שבחשאי, שהוא יסוד לקיום המעמד
המוסרי. ובבוקר אז אע"פ שאין הכוחות הנפשיים חמושים
ברעות, אבל הם נעדרי השלמות ע"י התגברות השינה בלילה,
וצריך להעירם לסדרם במערכה קדושה שיהיו מוכנים לחשוב
מחשבות רמות, בצדק ויושר, ויראת ד' ואהבתו, ע"ז מיוחדת
תפילת השחר, כאמרו "בוקר תשמע קולי בקר אערך לך" ,
אערך מערכת לבבי וכחות נפשי ואצפה כי אתה תהי' עמדי
לאמץ חילי, כי הבא לטהר מסייעים אותו .
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