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Eïn Aya

Enseignement n°130 - Traité Brakhot - Chapitre 1

(ברכות י.): "ראה במפלתן של רשעים ואמר שירה".

אותה ההנהגה בעצמה שבהסתכל בה האדם לפי שטחה תוליד
בלבו פליאות ורגשות מנגדות למושגי הצדק וחסד
האלהים, כאשר הרבו חכמים ונביאים לדבר בזה, "הנה

אלה רשעים ושלוי עולם השגו חיל". אבל המשקיף בעין
חודרת, בחכמה ועומק, החוקר לכל תכלית אל חייהם

הפנימים של הרשעים, ועל שלשלת של דברי הימים
בתקופות שונות, הוא יראה נפלאות אל עליון, מפלתן של
רשעים. גם עצם מציאות הרשעים ורעותיהם שהם לצור

מכשול לפי המחזה החיצוני, אבל למבין לעמקן של כל
עלילות המציאות ומסיבותיהם, הוא יכיר איך סוף כל סוף הרע

הגדול בעצמו יסבב תכלית של טוב ושלמות, עד שיש
להתפלא על חסד עליון וחכמתו הצפונה בזה. ואחר כל

אלה הנה הפליאה היותר גדולה, המבהלת לב קצרי הדעת
ומביאה לעצב ושממון את ההולכים רק אחר הרגש הבא

מהתפעלות החושים לבדם,
הוא יום המיתה, הנה הוא ע"ה נסתכל ביום המיתה, וראה מה
גדולה היא החליפה הנפלאה שהאדם מתחלף מחיי גשם לחיי
רוח, מחיים מלאים חשכת ספיקות וצללי רשעה, לחיים מלאים
אור וצדקה ונועם ד'. הכיר ביתר שאת מהחכמה הצפונה את
תורת החסד שיש בזה, ואמר שירה. הרי ביאר לנו עוצם מהלך
רוח הקודש של דוד ע"ה, שרגשותיו שהרגיש חסד ד', ומלאה
שירתו הוד ונועם, היו תולדות של חכמה עמוקה החודרת אל
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מסתרי מעללי יה. ואיך הי', הוא הגבר הוקם על במעלות
החכמה הנסיונית השופטת בעומק מחקרה, עם זה נעים זמירות
ישראל בהשתפכות הנפש של שירה הבאה מרגשי תם נעם
והו-רת קודש.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.torah-box.com/editions/livre_317.html
https://www.torah-box.com/editions/livre_317.html
http://www.torah-box.com/editions
http://www.tcpdf.org

