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Eïn Aya

Enseignement n°127 - Traité Brakhot - Chapitre 1

(ברכות י.): "א"ר יוחנן משום רשב"י מאי דכתיב פיה פתחה
בחכמה ותורת חסד על לשונה".

כנגד מי אמר שלמה מקרא זה לא אמרו אלא כנגד דוד אביו
שדר בחמשה עולמות ואמר שירה כו'. שני דברים ישנם
הדרושים שניהם לשלמות האדם, השכל והרגש. מקור השכל

היא הידיעה המופתית והחכמה הלימודית והנסיונית שדבר
אין לה עם רגשי הלב. והרגש מוצאו מכח המדמה

והתגברות הכח הפיוטי שבנפש האדם, בהרגישה את הנשגב,
עד שתכלית מעלתה היא אהבת שם ה' ית'. והנה ע"פ

רוב אלה שני הכוחות הנפלאים הם מעיקים זה ע"ז, כי
בהיות השכל טרוד בקיבוץ ידיעותיו הקרות, להביא

חשבון את כל הנעשה, אין הרגש ער להתגעגע בעומק
השתפכות הנפש אל הקדוש והמרומם. ובשעה שהלב
מתלהב לרגשי קודש, לא יוכל כח השופט השכלי לפעול.

אמנם אנשים מצוינים נמצאים, ובהם ישתלמו שתי הכוחות
בשלמותם, יכירו את הידיעה האמיתית ע"פ השכל והקישיו

ונסיונותיו, ומזה יולד להם בשלמות הרגשת ההוד שיש
במעשה האלהים, שיסודה היא אהבת ד' הבאה מהכרה

נפלאה באהבתו וחסדיו. ע"כ אמר "פיה פתחה בחכמה",
שההתחלה לעולם צריכה להיות בחכמה בכח השופט ועמלה
של הידיעה האמיתית ומתבואת החכמה. "תורת חסד על
לשונה", רגשי נועם רגשי קודש, במי מצינו בתוקף ועז
התקבצות הידיעה וההכרה, המביאה לידי רגש נשמה, בדוד
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נעים זמירות ישראל, שלא הסתפק בשירתו לקחת הרגשות
שטחיות מהענינים הגלויים בראשית ההשקפה, כ"א דר בחמשה
עולמות והתבונן בחכמה רבה את כל מעשה ד' והנהגתו את
האדם, מראשית יצירתו ועד יומו האחרון, ועד בכלל. עד
שהתנשא לתעודת נשמת האדם העליונה, הנשארת במות
הגויה. רגש כזה אינו בא ממקור רגש טבעי פשוט כ"א אחרי
עמל וידיעה עמוקה, והוא חיבור של תורת חסד שממנה
תוצאות לרגש ושירה, עם מקור חכמה לדעת ולהבין בחשבון
את משטר המעשים, שעליהם הרגש בנוי.
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