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Eïn Aya

Enseignement n°134 - Traité Brakhot - Chapitre 1

(ברכות י.): "מה הקב"ה רואה ואינו נראה אף הנשמה רואה
ואינה נראית".

להשפיע כח החיים על הזולת, צריך שיהי' [] עצום כ"כ וגבוה
מערך המקבל את שפע החיים, עד שלא יהי' בכחו גם להשיגו
בציורו. ע"כ מה הקב"ה רואה ואינו נראה, כי לא יתכן להיות
מושג מאחר שזו היא ההערכה הדרושה למשך שפע החיים

מהמקבל אל ערך המשפיע, אף הנשמה שמחוקה
להשפיע בכללותה שפע החיים לגוף, שתשיגנו כולו ולא ישיג

אותה בציורו. מה הקב"ה זן את כל העולם, אף הנשמה זנה
את כל הגוף. המזון הוא בא להשיב את האבדה שחיי החי

וכוחותיו היו כלים מעבודת החיים, המזון בא ומחדש הכוחות
ומשיבם. והנה הקב"ה משפיע שפע הקיום אל המציאות

כדוגמת המזון, כי אין חיוב להתמדת המציאות כ"א בחידוש
שפעו ורצונו, כמו שביארו קדמונינו ז"ל ע"פ "לעושה אורים

גדולים כי לעולם חסדו" . שמורה על שמחדש בטובו בכל
יום תמיד מעשה בראשית. והנה כוחות הגוף, אם היו
נערכים רק בערך מכונה פועלת בכחה המוכן, היו אובדים

ונלאים. רק הנשמה בכחה העצמי מחדשת הכוחות הנלאים
ומוסיפה להם אומץ חדש, וזהו מה שזנה את הגוף. מה

הקב"ה טהור אף נשמה טהורה, הורו כאן שאין בנפש
האדם שום כח

רע לעצמו, והכוחות הרעים אינם באים כ"א שע"י עובי הגוף
וגסותו לפעמים לא תפלש הנפש השכלתה להיות עושה עם
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כוחותיה את הטוב המוכן, ע"כ ימצא גם הרע במציאות. כמו
שהקב"ה משפיע שפעו לתכלית טוב, והרשעים מהפכים
לפעמים הכונה ומריעים לנפשם בבחירתם. מה הקב"ה יושב
בחדרי חדרים, אף הנשמה יושבת בחדרי חדרים. השי"ת
כשמתגלה לנבראיו בשלמותו אינו מתגלה להם כ"א ע"י
מערכה שלמה של סבות ומסובבים ופעולות נערכות, מהם
נכבדות מהם קלות בערכם. ומהסיבות הקטנות יהיו תוצאות
לסיבות גדולות ונכבדות, שמהם יוכר כבודו של הקב"ה. כך
הנשמה, אם שעיקר שלמותה מתגלה ע"י הכוחות הרמים,
הצדק והמשרים השכל והבינה, בכ"ז משולבות יחד הנה גם
הכוחות השפלים עם הכוחות הרמים. והם כמו פרוזדור אל
חדרי החדרים, שהנשמה יושבת בהם ומגלה הודה וזהרה.
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