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שתי שיטות הן לערכה של התפילה :השיטה המיסטית והשיטה הרציונלית .הראשונה
מבארת את קשר העולם עם האדם ועם תנועותיו כולן ,ומראה בעליל ,שהבעת הרצון
הנפשי של האדם בהתדבקו באלהים ,הרי היא פועלת ויוצרת מתוך המעמד הרוחני
עלילות רבות-ערך בההויה בכללה ,וממילא באה הפעולה לטובה בהנוגע לחלקו של האדם
ומבוקשיו .השיטה הרציונלית אינה מכרת את הסתרים הנפלאים הללו ,והיא מכנסת את
התפילה כולה לתוך המערכה המוסרית ,הפסיכית ,הפיוטית .האדם יתרומם ע"י ציורי
תפילתו ,נפשו תזדכך ,מדותיו יתעלו .התוכן המוסרי הוא בודאי אחוז עם הגורל של האדם,
בההטבה המוסרית יוטב הגורל ,ההויה כולה שואפת לקדמה לטוב ,הרשעה היא נפלטת
מהמציאות ,ובזה הננו מכירים את סיבת הפגעיםכולם מהרשעה .ההטבה הנפשית שע"י
חיקוי השירי של התפילה ,היא התכלית .אין לקשר את התפילה בפרטיות של הפעולה
המבוקשת ,ע"פ השיטה המדוברת ,אלא מצטרפת היא מתוך הכלל .היא מכרת שהאדם
שלא יתפלל ,יצטברו בתוכו הרבה תכונות קשות מחוסרות תיקון ועידון ,ומצבו המוסרי
יסבול מזה הרבה .ולהיפוך ,ע"י התפילה יתעלה האדם ,ויהיה יותר מואר ברוחניותו,
וממילא יהיו חפציו יותר ממולאים .בכלל יקרה היא האידיאליות של התפילה ,הבעת
הנשמה ,יותר מעצם התכלית הפרטי של המבוקש שבתפילה .מובן שלשיטה זו ,צריך
המצב האידיאלי להיות יותר מזוכך ,כדי שתהיה התפילה מוכרת לדבר של חובה גדולת
ערך .אמנם השיטה השניה ,היא ממולאה מאידיאליות פנימית המוזרת מההויה כולה
.בתוכה ,אבל היא מספקת להמשיך לבבות אל קביעותה
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