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Eïn Aya

Enseignement n°88 - Traité Brakhot - Chapitre 1

(ברכות ח א): "איזהו עת רצון בשעה שהציבור מתפללים".

ביארנו כבר, שיסוד התפילה, ועיקר הטעם שחקקה החכמה
האלהית שתועיל להשלמת בקשת האדם וצרכיו, הוא מפני

שהיא מועילה מאד לההטבה המוסרית של האדם, לרומם
נפשו ולישב דעתו, לחזק כוחותיו הרוחניים. ובכלל עיקר
הדאגה המוסרית שיהי' האדם מונהג בה, לא היתה כלל
גדולה כ"כ בערכה אם הי' האדם יחיד ומתבודד. כי היסוד
המוסרי הוא מפני שהאדם משותף אל זולתו מבני האדם

בהוה ובעתיד, בחיי ביתו ומשפחתו, ובכלל החיים
החברותיים שלו. ע"כ צריך שתכה המוסריות שורש גדול

בלבבו, שלא יזיק את זולתו בנטותו לחפצי עצמו יותר מדאי.
ע"כ עיקר התפילה ותכליתה הוא רק מפני הקיבוץ הציבורי,
כי להשלמת האדם בשלמות עצמו, להקנות לו מושכלות

אמתיות, היתה די' התורה מבלעדי התפילה אבל החיים
המוסריים שהם נחוצים לחיי החברה, נפעלים ע"י התפילה.

נמצא שתפילת רבים היא
התפילה העיקרית, שגם תפילת יחיד תתן פרי' ותועלתה רק
בהיותו אח"כ מתחבר עם הציבור. ע"כ עיקר העת רצון וקירוב
התכלית של התפילה, וממילא יתרון פעולתה, הוא בשעה
שהציבור מתפללים, שאין הקב"ה מואס בתפילתם של רבים.
תפילת יחיד, אם לא תהי' מגמתו כ"א חפצו ותאות לבו, מאין
פנות אל אחיו ועניי עמו הנתונים בצרה, אפשר שתמאס, כי היא
רחוקה ממטרתה האמיתית. אבל תפילת רבים, שכ"א חפץ
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בהטבת הציבור, הרי תועלת החיים המוסריים קרובה מאד, ואין
הקב"ה מואס בתפילתן, כי ההכנות המוסריות הן הצעות לדעת
ולהוקיר יקרת ערך הרבים, שבכללם ימצאו מקום כל חיי
השלמות של האדם המעולה.
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