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Eïn Aya

Enseignement n°14 à 16 - Traité Brakhot - Chapitre 1

אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע לא חסיד אני, שכל מלכי אומ"ע
ישנים עד ג' שעות. פשטא דמלתא דהכי, אמר דוד דעיקר

חסידות שלו הוא משום שהוא מלך, ומלכי או"ה אינם
מתנהגים בדרך זה, ע"כ לגבי

הנהגת המלכים נקראת הנהגתו בשם חסידות, ע"כ הוא מבקש
מהשי"ת שמירה שלא ידמה עצמו לשאר מלכי אוה"ע, וזה אמר
מענותנותו.

יל"ה הרי קיי"ל המושכר לחבירו וכש"כ לרבים, אינו רשאי לסגף
עצמו שלא יחלה ויתבטל מעבודת הציבור, וכעובדאי דספרא
דבאישנ כו' ולא ינעור בלילות כדאי, בפוסקים', א"כ הרי אין

לך מושכר לציבור כמלך, שעליו לעבוד עבודת הציבור, ואיך
הוא רשאי לסגף עצמו בשינה כ"כ, וצ"ל שהי' כ"כ אהבת ד'

ית' בלבבו, עד שמחמת אהבת השי"ת הי' נחשב לו למנוחה
עבודת ד'

ולא הי' מרגיש בזה שום סיגוף, וזה הי' מה שאמר ולא חסיד
אני, פי' עובר מאהבה, שכל מלכי מזרח ומערב ישנים כו', שיהי'
לבבם פנוי ומוצאים מנוחה לעבודת העם, ואני חצות לילה
אקום, ואיני מרגיש עייפות בעבודת הציבור בעבור זה, והכל
הוא מפני האהבה האמתית.

וזאת הפלוגתא באיכות החסידות, אם מה שמצטער בשינה
שממעט, או מה שמוותר על כבודו, שכל מלכי מזרח ומערב

יושבים בכבודן ואני ידי מלוכלכות כו', י"ל דתלוי בפלוגתא
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בפ"ק דבב"ת, וסנהדרין פ' נגמר הדי, אי בזיונא עדיף או צערא
דגופא עדיף. וכ"א תופס החסידות הגדולה ומפוארה לפי דעתו.
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