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Eïn Aya

Enseignement n°126 - Traité Brakhot - Chapitre 1

(ברכות י.): "למה נסמכה פרשת אבשלום לפרשת גוג ומגוג,
אלא אם יאמר לך אדם כלום יש עבד שמורד ברבו,

אף אתה אמור לו כלום יש בן שמורד באביו".

תכונת מלחמת גוג ומגוג כפי המבואר במזמור למה רגשו, היא
כי יתעוררו עמים רבים להתקומם על אורן של ישראל

ודעותיהם, שיסוד הכל הוא דעת האלהים שהשרישו ישראל
והאירו בה את כל העולם כולו, על ד' ועל משיחו.

ובאשר לפי סדר ההתפתחות האנושית נראה הדבר
שכבר קנה הרעיון הנשגב של דעת ד' את לב כל העמים

המשכילים, ואיך תתהפך כחומר הדעה המוסרית הנעלה
הזאת, עד שנצטרך לזה יד ד' גלויה ע"י ישועתן של ישראל,

כאמור "והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גויים רבים".
ע"כ נאמר לו, כי הרוח משחית הצבור בעמקי האנושיות ברוח

האדם, אין לשום לו גבול וסדר, ולפעמים יוצא הכח המוסרי
מסדרו הרגיל-הטבעי ופורץ גבוליו עד שעמים רבים נתעים

והולכים בנתיבות לא אור, עד שימצא כח אלקי מחזיק ומאיר
מחשכים לנצח. והראיה על אפשרות מהפכה היסתורית []
מוסרית היא מרידת אבשלום, כלום יש בן מורד באביו, שהוא

חוץ לטבע וליושר. ויותר יגרל הפלא על העם הגדול,
איך ימשך אחר מקרה מרגיז לב ומהופך מסדרי המוסר

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


 Questions au Rav Dayan (tome 6)
L’équipe Torah-Box est fière de vous présenter le tome 6 de la série “Questions au Rav Dayan”,
composé de 350 questions reçues par des Juifs à travers le monde sur le site Torah-Box depuis l’année
2014 à partir de laquelle Rav Gabriel Dayan a...

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

הטבעיים כמותו, אלא הוה. ובשעה שהיתה מהפכה כזאת
מצויה, נמצאו כל הסיבות ששלטו על הרעיונות שאנחנו
משתוממים ע"ז איך נהיתה כזאת, ה"נ הוה שאחרי ההתאזרחות
של המושג האלהי בעולם ע"י ישראל, בכל זאת כל זמן שאינו
בטהרתו לגמרי, ואינו נשען על היסוד המבורר של עבודתן של
ישראל ונצחיותם, הוא רפה ועומד להתמוטט, עד שיתמוטט
באמת, ויסתערו רוחות רבות ורעות להפיצו, עד שיהיה שכלול
האנושיות מוכרח לבא בהשלמתו ע"י גילוי יד ד׳ ובחירתו
בישראל, כאשר היה בהתחלת ההופעה האלהית. שע"ז נסמך
"ד' אמר אלי בני אתה, אני היום ילידתיך" . שמהלך הסוף
והחותמת יהי' כמהלך ההתחלה והפתיחה של אור האלהי.
וההיסתוריה בכל גווניה תתן עדותה על הצורך הגדול שיהי'
בזה, לישב דעתן של בנ"א ולהאירן באור אמת וקיים לעד.
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