
 Rabbi Its'hak Abi'hssira, "Baba 'Haki"
Biographie incontournable de l'un des leaders du Judaïsme marocain et pionnier-fondateur en Erets
Israël. 395 pages sur la sainte famille Abi'hssira.

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

Eïn Aya

Enseignement n°144 : Toute réussite dépendra de l'héritage qu'on a
reçu - Traité Brakhot - Chapitre 1

(ברכות י:): "אריו"ח משום ר"י בן זימרא: כל התולה בזכות
עצמו תולין לו בזכות אחרים, וכל

התולה בזכות אחרים תולין לו בזכות עצמו".

יש אדם שתכונותיו בטבע יפות הנה, והוא א"צ עמל ללכת
בדרך טובים. איש כזה לא יתלה השלמות בעצמו, כ"א יתלה
שזכו לו אבותיו, במה שהנחילוהו תכונות טובות. ומי שתכונותיו
אינם משובחות בטבעו, רק שמתגבר וקונה לו מדות ותכונות

טובות לפי הרגיל, יתלה בזכות עצמו שהרי הוא עמל ויגע עד
שהשיג התכונות החמודות. אך לפי האמת מי שנולד בתכונות
בלתי מעולות, ע"כ יש בו כח מתולדה, צפון מאבות אבותיו,

במה שהתגבר על תכונותיו הרעות. וכד' הכוזרי שהסגולה
תתעלם ברשע ותתגלה אח"כ בבן צדיק, א"כ לפי האמת יש

לתלות לו בזכות אחרים. ולעומת זה מי שנולד בתכונות
יקרות, ע"פ רוב יתגבר ללכת בדרכי ד' לעשות טוב וישר

למעלה מהכנתו. ע"כ חזקי' שתלה בזכות עצמו, עבור היותו
בן רשע, ולא הי' יכול לתלות בירושת אבותיו קניני שלמותו,
תלו בזכות אחרים שהודיעוהו שגרם לו סיוע רב להתגבר

על תכונתו מה שהיתה צפונה בו סגולה מדוד, שהתעלמה
באחז ונתגלתה בו. וכן נראה ג"כ ממה שאמר לעיל

"חזאי ברוה"ק דהוי לו בנין דלא מעלי", שהתפחר
מתכונותיו הטבעיות, וחזא ברוה"ק אמתת הטבע איך יהי' יוצא

אל הפועל בבנים. ומשה תלה בזכות אחרים, מפני שנולד
בתכונות טובות וקדושות ומהורים קדושים וחסידים, ושלשלת
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הקדושה מאבות העולם לא נפסקה. תלו לו בזכות עצמו, כי
היתה מעלתו ביתר שאת באין ערוך מהכנתו. ומה שאמרו
אחרים על משרע"ה ההיפוך, כבר נדחו מדברי חז"ל ומפשט
הכתוב "ותרא אותו כי טוב הוא" , ומן השכל הישר, שבודאי
המעולה מכל נוצר הוכן בסגולה עליונה מטבעו, אלא שהוסיף
רב שלמות הרבה יותר עוד מההכנה הטבעית. והיינו דכתיב
"הנה לשלום לי מר", אפי' בשעה ששיגר לו הקב"ה שלו' מר
הוא לו. יש פותרין ענין מרירות על התכונות הנפשיות הקשות.
וכ"ה בזוהר' מאן דמהפכין מרירו למתיקו כו', והנה הוא חשב
תחילה שמהיותו רואה את עצמו שולט על כל תכונותיו, שכבר
הפך את כל המרירות שבו והקשיות שבתכונותיו למתיקות. אבל
כיון שאמרו לו שיש תכונה טובה צפונה מדוד, יוכל היות
שבעצמו עוד לא תיקן מרירותו, כ"א קדושתו של דוד גברה בו
לקדשהו.
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