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Eïn Aya

Enseignement n°101 - Traité Brakhot - Chapitre 1

(ברכות ח א): "גדול הנהנה מיגיע כפו יותר מירא שמים".

דאילו בנהנה מיגיע כפו כתיב יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב
לך. ואילו בירא שמים כתיב אשרי איש ירא ד' ואילו וטוב לך לא
כתיב. ההרגשה המעולה של נהנה מיגיע כפו היא היותר

שלמה וטובה של כל ההרגשות המוסריות שבאדם. כי
בהיות חקוק בטבעו של אדם ההרגשה הטובה, שכיון
שהוא חפשי בפעולותיו ויכול ע"י חריצותו להשתלם

בעצמו בכל עניניו, אין מהראוי שישב בחיבוק ידים ויחפוץ
שאחרים יעשו עבורו. וגם על ההשגחה האלקית ראוי

שיקבע בנפשו שלא יאתה להיות סומך כי אם במה שאין ידו
מגעת להשתדל בעצמו. כי כל מה שידו מגעת, זוהי השלמות
שהשפיעה ההשגחה האלהית לתן לו כח לעשות חיל, כדי

שיהיה בידו טובו. הכח המוסרי הזה יוביל את האדם אל
רוממות מעלתו, כי ישתוקק גם כן להשתלם בתורה בחכמה

ובמעשים טובים, הכל כדי להיות נהנה מיגיעו, ולא יצטרך
להיות מהניזונים בצדקה, ותדריכהו למעלות רמות יותר

מההרגשה של יראת שמים המופשטת, שאף שתמריצהו
לאחוז בעבודה, אבל יוכל להסתפק כמה פעמים במיעוט
השתדלות, ולצאת ידי חובותיו ברעיונות טובים וקדושים
הממלאים לבבו. ובאמת עיקר נועם העוה"ב הוא ההנאה

מיגיע כפו, שזוהי השלמות האמיתית והטובה השלמה
שידועה באמיתתה ליוצרה, אע"פ שהאדם אינו מרגיש

אותה בשלמותה. ע"כ ביראת שמים נאמר "אשרי איש ירא
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ד'", שהאושר הוא דבר מורגש בנועמו, כשלמות יראת ד'
היא דבר שיוכל האדם להרגיש נועמה ויקרתה. אבל היתרון
של נהנה מיגיע כפו, של השלמות האמיתי שהוא משלים

עצמו, זהו הטוב האמיתי, שהוא טוב מצד שהוא מסכים להיושר

העליון של החכמה האלהית. ע"כ זוהי באמת טובת עוה"ב,
ששם מכירים מה היא הטובה האמיתית. ע"כ מהות הטובה
שנמשכת מצד יראת שמים היא הטובה של העונג המורגש,
שאע"פ שהיא בתכלית המעלה, אבל מ"מ היתרון שבה הוא
מצד העונג, א"כ הוא דומה לאושר של עוה"ז. אבל הטובה
שבאה מצד המדה הקדושה של אהבת ההנאה דוקא מיגיע
כפו, ולהשתלם מעמל ידיו, היא תלוי' בחלק הטוב האמיתי של
עוה"ב, ששם אך שם יוכר הוד זה השלמות. ויש לנו לדעת שכיון
שזאת המדה של נהנה מיגיע כפו, היא בהיותה מגעת לקץ
גבולה, היא כוללת כל חמדת המעלות, ע"כ היא נכבדה מאד
גם בהתחלתה. וראוי ליקר וכבוד הוא האיש שקנה מדה טובה
זו לנפשו גם בהתחלותיה הקטנות, לפרנס גופו ונפשות ביתו
מעמל נפשו בצדק ומשרים. והמדה הזאת תרוממהו אל על לפי
ערכה הנשגב ג"כ, באוצר החיים המוסריים בדרך ד'. כי כח
היושר שיש בההרגשה הטובה הזאת, היא יסוד כל התורה כולה.
וזה חלק אדם מאל להיות נידון ע"פ מעשיו בבחירה חפשית,
ותכלית ירידת הנשמה והסתבכה בכוחות הגוף. שההשתדלות
הנמרצת הזאת נקראת בפי חכמי לב הבריחה מנהמא
דכיסופא. ותוכן הדבר הוא שהטובה האמיתית היא להיות נמצא
ומונהג, ע"פ קו היושר האמיתי, שהוא הצדק האלהי.
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