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Eïn Aya

Enseignement n°147 - Traité Brakhot - Chapitre 1

(ברכות י:): "הנה נא ידעתי כי איש אלקים קדוש הוא וגו'
אריב"ח

מכאן שהאשה מכרת באורחין יותר מן האיש".

דומה לזה אמרו בנדה שנתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מן
האיש. והכונה כי יש הכרה ובינה טבעית דומה להכרת
החוש ויש הכרה שכלית שבאה ע"י לימוד ונסיון. ולפי

המנהג הטבעי הוא, שמי שיש ביד כשרונו לעלות למעלה
שכלית, מתחלשת בו ההכרה הטבעית הבאה מהשכל

הטבעי. ומצינו כמה הכרות לבע"ח, מכירים בהכרתם הפנימית
דברים שקשה לאדם להשיגם כ"א ע"י לימוד והרגל. וכן

מצינו האומות הפראיות, שאינן מלומדות בתרבות וחכמה,
יש להן כשרונות טבעיים חדים יותר מהעמים המלומדים, כי
השכל המלומד מקפח את השכל הטבעי. וזהו מחסד ד' על
יצוריו, שהראוי להשתמש במעלה יותר גבוהה לא תעלה בידו

לסמוך על מעלה נמוכה, כדי שגם ההכרח ימריצהו
לקנות שלמות יותר. ע"כ האשה שאינה עומדת לפי תעודתה
לקנות דעת הרבה ע"י לימוד, ותכליתה להשלמת סידור העולם
לעשות בחפץ כפי', ואין חכמה לאשה אלא בפלך, ע"כ יש בה
בינה יתירה טבעית בהכרה פנימית יותר מן האיש, ומפני זה היא
מכרת באורחין יותר מן האיש. כי האיש יוכל להכיר ערך האיש
שרוצה לדעת תכונתו רק ע"י התבוננות רבה ואורך הזמן. אבל
את האורח הבא לזמן קצר, לא יוכל להכירו בשכל הנסיוני.
אבל האשה בהכרתה הפנימית, הקרובה להכרה טבעית, היא
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תכיר את האורחין. וההכרה הטבעית היא לרוב מאומתת מאד
גם אחרי הדרישה השכלית, כאשר ביארו חכמי לב.
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