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Eïn Aya

Enseignement n°99 - Traité Brakhot - Chapitre 1

בא להורות לנו, שנדע אל נכון עיקר התכלית של עבודת ד'
שיוצא מבתי כנסיות, דהתכלית היותר נשגב בכל העבודה
החוקית שכל אחד מישראל עוסק בעבודת ד', אינו נגמר

בעבודה הפרטית של כל יחיד, כי חפץ ד' ית' בעולמו יוצא
דוקא ע"י כלל ישראל. ע"כ יסוד העבודה הוא הדבר המאמץ
את כלל ישראל בסגולתו העצמית, שכל עבודות הפרטיות

המה כאברים אל הגוף הכללי הזה. והנה התיחדות ישראל
בסגולתו א"א לבא בהיותינו בגלות ביחוד, ע"י ההזמנה

לשעה לעבודת ד' בבית הכנסת, או אפי' במה שמתיחדים
פרטים לעסוק בתורה בבית המדרש. כ"א הדבר העקרי

הוא מה שמאחד את כל העם כולו, והוא במה שכל העם חי
חייו הפרטים הכל ע"פ דרכה של תורה, וההלכות
הפרטיות שהם מתלוים בכל דרכי החיים של האדם בחיי

היחיד וחיי הציבור וחיי המשפחה, הנהגת הבית המאכלים
והמלבושים, רק בזה מתאחד כל עם ד' הגוי כולו ומתגדל
בסגולתו המיוחדת, להיות עם קדוש לד', חי וקיים ובא

לקץ הימים לתכליתו האמיתי. אבל בעבודה פרטית לשעה,
לא הי' התכלית נגמר כלל, שכבר אפשר שיתאגדו כמה אומות

אחרות לעבודת ד, פרטית מיוחדת לשעת תפילה, או
שעה קבועה של תורה. אבל סגולתם הפרטית של ישראל תהי'
ניכרת ומצויינת רק בזה, שכל עם ד' מתנהג בכל דרכי חייהם
ע"פ תורת ד', והם מתאחרים בזה בהתאחדות נפלאה, ורק

בדבר הלכה שמאחד כל העם בכל דרכי חייהם, ומקשרם
במעלות קדושות ומדות המצויינות של ישראל בזה בא ג"כ על
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מכונו התכלית של בתי כניסות ובתי מדרשות. כי התורה
והתפילה נותנים פרים להתנהג ע"פ דרכה של תורה, באהבת

ד' ויראתו בכל דרכי החיים. ודרכי החיים הם הם המאחדים את
כל הכלל כולו, באופן שישלם החפץ העליון הבא מכלל

עם ד'. ע"כ אוהב ד' את השערים המצויינים בהלכה יותר מבתי
כנסיות ובתי מדרשות, ועל ידי אותן השערים אנו מכירים ערך
הבתי כנסיות ובתי מדרשות. ויותר צריך זירוז ערך הבתי כנסיות
שמיוחדין לתפילה, שלא יחשבו רק כדבר מיוחד לעבודת ד', רק
בשעת כניסתם בה, כ"א לתן פרי בכל יתר חלקי החיים. והנה
כ"ז שהי' ביהמ"ק קיים, הי' הוא התל שהכל פונים אליו, לאחד
את כלל ישראל באחדות נפלאה ובקדושה עליונה. אבל מיום
שחרב ביהמ"ק אין לנו שום דבר שיאגד את הכלל, לא ע"י
אגודה חיצונים כ"א אגודה פנימית חיה וקדושה, כדוגמת
ביהמ"ק שנקרא בית חיינו, שהי' מאגד את כלל ישראל, לא אגד
גופני בלבד, כ"א אגד רוחני מוסרי בהשתוותם בדעות ובמדות
קדושות באור ד', כ"א דבר הלכה, שמקפת את כל החיים
הפנימים ועושה רושם חזק ע"י ההשתוות המעשי של המנהגים
הטובים וכל הליכות החיים, שזה מביא לתכלית החפץ הנשגב
שיוצא מכלל ישראל כולו. ע"כ התפילה, שביארנו שעיקרה
נוסדה לרומם הכח המוסרי הכללי, שהוא תכלית כל החמודות.
כשם שהיא עיקרית להיות עם הציבור בשביל זאת ההכרה, כן
היא ראויה להיות במקום שמחתכין שם הלכות, שהם הנה
הליכות החיים לכל קהל עם ד', להשוותם יחד, לעשותם לגוי
קדוש אחד בארץ, חטיבה אחת בעולם.
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