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Eïn Aya

Enseignement n°148 - Traité Brakhot - Chapitre 1

(ברכות י:): "קדוש הוא, מנא ידעה, רב ושמואל ח"א שלא
ראתה זבוב עובר על שולחנו. וח"א סדין של

פשתן הציעה לו ולא ראתה קרי עליו."

הקדושה ענינה להתרומם מעל לתאות המורגשות, באופן שלא
יפעלו על האדם כלל, ואף בהיותו עסוק בהם לא ימשיכו

לבבו כלל להיות נוטה אחריהם. וזאת היא הקדושה במובנה
האחד שהיא התעלות טבעית, שלפי הטבע בשעה

שהאדם מתעסק במורגשות, הוא נמשך אחריהם ברב או
במעט, ומי שכבר הגיע למעלה רמה, ששכלו שליט עליו תמיד

גם בעת התעוררות ההרגשות, הוא קדוש באמת. ויש
עוד מעלה, שהאדם אם כבר הפך טבעו לטוב כולו, אז
אין צריך כ"כ לשמירה שכלית, ועצם חומרו נמשך אל

הטוב ולא יגורהו רע. ואלה המה שני הענינים שלא ראתה
זבוב עובר על שולחנו, מורה שגם בעת אכילתו לא פעלה על

נפשו הרגשת האכילה הגופנית, להיות נפרד מהשכל
האלהי, באופן שיתעורר יותר מכפי המדה השכלית גם

במעט. ויצה"ר דומה לזבובי, כי ההרגשות החושיות מתעוררות
במעט גירוי, כזבוב שע"י תנועה קלה סמוך לו הוא ממהר לעוף
ולעלות למעלה. וח"א כי כ"ז שהשכל שליט באדם בהיותו ניעור
עוד אין מופת חותך על הקדושה, דהיינו ההשלמה העליונה של
היפוך כל טבעו לטוב במה שאין החושיות שולטת, די"ל שתוקף
השכל הוא שמתגבר עליו. אבל הבחינה הנאותה הוא גדולת
הנפש, שגם בעת התגברות החומריות בעת השינה לא ידע רע,

https://www.torah-box.com/editions/livre_342.html
https://www.torah-box.com/editions/livre_342.html
http://www.torah-box.com/editions


 Pack Joie & Sim'ha
Les éditions Torah-Box ont le plaisir de vous proposer un pack “Joie et Sim’ha”, contenant 3 livres et 1
CD exclusif pour passer un mois de Adar et de magnifiques fêtes de Pourim sous le signe de la Joie
authentique. 100 packs sont disponibles :...

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

שזה יבא לאדם בהתגברו לזקק טבעו הגופני כולו, ער שא"צ
סעד לתומכו וגם בהיות עזרת השכל בל עמו עומד הוא
בקדושתו.
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