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Eïn Aya

Enseignement n°118 - Traité Brakhot - Chapitre 1

(ברכות ט:): "למה אמר אלי', ענני ד' ענני ב"פ, ענני שתרד אש
מה"ש כו', וענני שתסיח

את דעתם שלא יאמרו מעשה כשפים הם".

תכלית האמונה האמיתית היא השלמות במעשים ובמדות
הבאות לרגלה. והנה הערת השכל היא מעולה מאד כד'

החוה"ל , והיא באה גם בלא ניסים, כ"א ההכרה הטהורה
ביראת אלקים וחמדת המדות הטובות וזוהי תכלית מעלת

הנפשות. ע"כ ראתה תמיד ההשגחה האלהית, שיתנהגו
הניסים בשעתם באופן שיכשירו את הנפשות להתנדב
לדרך הישרה מהערה שכלית. ע"כ כל מקום שיספיק,

יותר טוב שיהי' הנס שלא באופן פלא נפלא, כ"א באופן הקרוב
באיזה צד לטבע. שמצד עצמו עדיין ישאר מקום למתלונן

לומר שנעשה בלט וכישוף וכיו"ב, כדי שתצא אל הפועל ג"כ
ההכרה השכלית לעזור לבחור הדרך הטוב והנכון, שהיא

דרך ד' שכולה דרכי נועם ונתיבות שלום. רק באופן
המוכרח נעשו ניסים שלא יהי' עליהם מקום לדון כלל. ע"כ
אלי' ע"ה נשתמש בזה הנס אע" שהי' מקום לומר מעשה

כשפים הוא, כדי שישתמשו ישראל ג"כ בהערת
שכלם לעזוב דרכי חושך של ע"ז, ולשוב לעבודת ד' מהכרה
פנימית שהיא שלמות אמיתית ועומדת לעד, מה שא"כ חזרה
שתעשה רק מפני מופת שאי אפשר לדחותו בשום עילה, אין
הלב משותף בטהרתו, רק מפני החשבון היבש של השכל
המכריח, אין לדבר קיימא. ע"כ בקש שיעזרם ד' לכונן לבבם
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לאהבת ד' ולהשכיל באמתו, ורק להעתיקם מההרגל הרע של
ע"ז יועיל הנס של אש מן השמים, וממילא מתוך שיבחרו בטוב
בהכרה פנימית, לא יעלה על דעתם כלל מחשבות רעות,
לחשוב תועה לאמר שמעשה כשפים הם, כי הדבר שמסכים אל
הטוב והיושר וההרגשה הפנימית לצדק ומשרים, מתקבל בלב
כל נבון ומבקש דעת.
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