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Eïn Aya

Enseignement n°125 - Traité Brakhot - Chapitre 1

(ברכות י.): "א"ל ההוא צדוקי לר"א, כתיב מזמור לדוד בברחו
מפני אבשלום בנו, וכתיב לדוד מכתם בברחו מפני

שאול כו' מכדי מעשה דשאול הוה ברישא לכתוב ברישא".

חפץ בזה לגלות פנים שאין סדר וכונה מכוונת לסדרן של
פרשיות כ"א כפי המקרה. ומזה יבא להשחתה יותר גדולה

לאמר שגם דקדוקי תורה, שמהם אנו למדים גופי
הלכות, הם ע"פ המקרה כפי הרחבת הלשון, חלילה. אמנם
השיבו תשובה מושכלת ומבארת הוד יסוד האמונה. כי אין לנו

לתלות במקרה כל דבר שממנו נוכל לשאוב תועלת מוסרי
המשלים את חסרונותינו, א"ל אתון דלא דרשיתון סמוכין קא

קשיא לכו. אנן דדרשינן סמוכין לא קשיא לן. דאריו"ח
סמוכין מה"ת מנין דכתיב סמוכין לעד לעולם עשויים באמת

וישר, דכשנתבונן בכל צרכי הברואים נראה שהם כולם ערוכים
בחכמה ואין בהם מקרה, אפילו הצוכים הקלים הגשמיים

של בעלי חיים פחותים וכש"כ הגבוהים, וק"ו האדם שלא
חיסרו הקב"ה דבר קטן המועיל לשכלולו והרחבת דעתו.

ואין לך איש שיש לו שכל אנושי, שיוכל לתלות כל אלה
במקרה, כ"א במהלך החכמה העליונה המשקפת על

ההשלמה המינית והאישית. וזה ג"כ יכיר כל איש דעת כי
חשיבות ההשלמה המוסרית היא עולה ברום מעלה באין ערוך

בערכה לעומת ההשלמה הטבעית, א"כ איך יעלה על
לב איש נבון לאמר שיש דבר שאנו יכולין לשאוב ממנו השלמה

מוסרית, ולא תעשה בכונה מהחכמה העליונה להועיל לנו
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לחיותינו בהשלמתינו האנושית האמיתית. והנה הדבר העקרי
המשלים את כל בני האדם כולם היא אורה של תורה והפעת

רוח הקודש שעל הנביאים וכותבי כתבי הקודש, שעמדו
ועומדים לנס עמים להועילם בדעת יראת ד׳ ויסודי המוסר

בחוקי הצדק והמשרים. איך יתכן שיעזבו אלו התועליות
הנשגבות למקרה, אפילו בחלק קטן שבהם המועיל

להשלמתינו, א"כ מכל דבר מהם שנוכל לשאוב ידיעות
משלימות ישרות המדריכות אותנו בדרכי חיים הכל נעשה בסדר
החכמה האלהית, שמכחה נשארו לנו אלה המאורות. וסיפר זה
באמרוי, "מעשי ידיו אמת ומשפט", שאין מקרה והפקר בכלל
הבריאה התמידית כ"א הכל לתועלת ושכלול. כן "נאמנים כל
פקודיו" שהם לתועלת שכלול החלק המוסרי הרוחני
שבמציאות, שהוא החלק המעולה והתכליתי ממנו, "סמוכים
לעד לעולם", שהמה נשענים לעד על אדני החכמה האלהית
להיות לאור עולם. ואיך הנהגה ומציאות תמידי של חק נשגב
במציאות, שמכתיר את כל האנושיות כולה לבא לתעודתה, לא
תהי' בה ההשגחה והדיוק הנמצא גם בקטני היצירות. ע"כ
"וראי עשויים באמת וישר", וחכמה נאמנה היא מאתנו, שאפילו
הסמיכות של הפרשיות ג"כ נוציא מהם חלקי תועלת ואמרי
נועם המועילים לשלמות המוסרי הכללי והפרטי. ומזה אנו
למדים, שהדברים היותר ראויים לאמר שהם מכוונים, כמו
דקדוקי תורה בתיבותיה ומליצותיה, שכולם הם בארות מים חיים
של חכמת אמת, להורות אותנו דרכי חיים לטוב לנו כל הימים,
כי זאת היא התכונה של החכמה האלהית שאין מקרה בדרכיה,
והתועלת הנשאבת מדברים הללו, היא לער נאמן על הכונה
הראשונה מצד ההשגחה האלהית.
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