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Eïn Aya

Enseignement n°124 - Traité Brakhot - Chapitre 1

(ברכות י.): "א"ל ההוא צדוקי לברוריה, מ"ד רני עקרה לא
ילדה, משום דלא ילדה רני, כו' אלא רני כנס"י שדומה לאשה

עקרה דלא ילדה בנים לגיהנם כותייכו".

הדבר ידוע שהתחלקות מפלגות בעם גדול, הוא דבר המועיל
לשכלולו של העם כשהולכות בנתיב הצדק, כמו מפלגת

חכמים, חסידים, אומנים, איכרים. ואפילו מפלגות של דעות
מחולקות בדרכי המוסר וההנהגה, במדיניות או בעבודת

ד', מביאה כל אחת תועלת וטובה, כי כל מפלגה משכללת
מקצע מיוחד שמועיל לעבודת הכלל ושלמותו. אמנם כל זה

אינו מדובר כ"א בשיטות ומפלגות כאלה, שאינם נוגעים בחיי
העם העקרי להרסו. אבל הכתות הרעות העומדות בישראל
לפעמים להרס תורה ומצות, שהם בית חייהם של ישראל, הם

אינם נולדים מטבע רוח הכללי של העם, כמו שאר
כתות ומפלגות המועילות לשכלול והתפתחות. כי הכתות

הנוגעות בחייהם של ישראל, לשום איבה בין ישראל
לאביהם שבשמים, לבטל אחדותן של ישראל וקדושתן

ע"י מרידה בתורה בכלל, להשפיק בילדי נכר ודעות רעות
וזרות שהם כרקב לישראל. הם אינם פורחים מרוח העם
הפנימי האמיתי כשאר מפלגות מועילות. ואין בכח כנסת

ישראל כלל להוליד גידולים רעים ומאררים כאלה, רק
מרוח משחית חיצוני נולדו. ע"כ לא יתדבקו בישראל להיות
עצם מעצמי האומה, כ"א בהכינם להם מפלגה ושטת כתה
מסוייבת, יתפרדו מעל אהלי יעקב ויטמעו בין העמים כי לא
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לד' המה. וכד, חז"ל על כיו"ב הני מערב רב קאתו, או מסטרא
דע"ר. ע"כ על שאלת הצדוקי, ששאל איך רני משום דלא ילדה,
הלא מפלגות שונות ומתחדשות מועילות להכניס רוח חיים
והשקפות חדשות טובות בכלל העם. השיבה לו יפה, כי כ"ז רק
במפלגות המרחיבות לבנות את בית ישראל, אבל כגון
הצדוקים, המכים בדעותיהם הנתעבות את בית ישראל
לרסיסים. כי לבד ההשחתה החוקית בהבטל ההשענה על
הקבלה ותורה שבע"פ, תהי' תורה שבכתב נתונה לכ"א לפי
סגנונו, עד שלא יוכר בהמשך הזמן שום שיווי בין הנהגה של עיר
לעיר, וכאלה, ומזה תוצאות לביטול התורה ומשפטיה בכלל. כי
היש גבול לאמר לפירושים זרים העולים על רוח כל איש חושב
עצמו לחכם, לאמר עד פה תבא. ע"כ ילדי שקר כאלה, שמחה
היא לכנס"י שאין בטבעה להוליד בנים לגיהנם כותייכו. ולא
מכנס"י נולדתם, כ"א מרוח זדון או סכלות הנשאב מבארות
נשברים זרים. ע"כ א"א להם להתקיים בישראל.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.torah-box.com/editions/livre_318.html
https://www.torah-box.com/editions/livre_318.html
http://www.torah-box.com/editions
http://www.tcpdf.org

