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Eïn Aya

Enseignement n°111 - Traité Brakhot - Chapitre 1

(ברכות ח:): "אני צויתי למקודשי אמר רב יוסף אלו הפרסיים
שהם מקודשים ומזומנים לגיהנם".

כי העמים שהם פראים ועומדים בשפל מדרגת ההתפתחות
האנושית, כשהם מריעים מעשיהם להרבות חמס ושוד ולרדוף
אביונים, יש להם להצטדק כי שפל טבעם הפראי הביאם
לזה. אבל עם מנומס ובקי בהליכות החיים של הדרך ארץ
האנושי כראוי, הרי קנה לו השכלה אנושית וחייב הוא להכיר
ערך הצדק והמשרים. וכשהוא למרות השכלתו והתפתחותו

ימלא כפו עמל ואון, כהפרסיים שאכלו את יעקב והדריכוהו
מנוחה, בכל היותם מנומסים ומשכילים, הם מקודשים
ומזומנים לגיהנם מהשופט העליון ית'. ולשון "הקדש

והזמנה", נופל ביותר על דבר הבא מצד ההסכמה הרצונית
לא מצד הטבע. ע"כ העמים הטבעים, אינו נופל לומר
עליהם שהם מקודשים לגיהנם. שלא הם הזמינו

והקדישו את עצמם לזה, גם יש להם התנצלות כבירה. אבל

הפרסיים המנומסים, בידם להכיר אורח מישרים ודרכי צדיקים,
ובבחירתם הרעה בחרו ברע תחת טוב, ורשע תחת צדק, הם

https://www.torah-box.com/editions/livre_157.html
https://www.torah-box.com/editions/livre_157.html
http://www.torah-box.com/editions


 Rabbi 'Haïm Kanievsky
Recueil autobiographique consacré à l'un des Grands de la Torah de notre génération, le Rav 'Haïm
Kanievsky. Histoires, anecdotes, enseignements classés par thèmes et une centaine de photos en
couleur.

Commandez : Tel. (Fr) : +33.1.80.91.62.91 - (Isr) : +972.77.466.03.32 - www.torah-box.com/editions

מקודשים בהסכמתם, ע"י בחירתם החפשית הרעה, ומזומנים
לגיהנם, ככל גוים שכחי אלהים. השכחה נופלת על ענין שהי'
ראוי לבא בזכרון, והיינו מי שכבר הוכשרו לדעת את האלהים
ודרכיו הטובים, שהוא עשות חסד וצדקה ומשפט, כמו שאמר
הכתוב "השכל וידע אותי, כי אני ד, עושה חסד משפט וצדקה" .
ואמר "ועשה משפט וצדקה... הלא היא הדעת אותי" . ועם
הכנתם לזה יעבטו אורחותיהם ללכת בדרך נלוז, מאין חסד
ומשפט וצדקה, הם נקראים שכחי אלהים.
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