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Eïn Aya

Enseignement n°151 - Traité Brakhot - Chapitre 1

(ברכות י:): "עובר עלינו תמיד, אר"י בר"ח משום ראב"י, כל
המארח ת"ח בתוך ביתו ומהנהו מנכסיו

מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב תמידין".

יש כמה אופני דימוי לתמידין בהחזקת ת"ח. התמידים היו עבודת
ד' משותפת לכלל ישראל, באה מתרומת הלשכה. הנה
המחזיק ת"ח, הוא גורם שלכלל ישראל יהי' אור ע"י אור

התורה של ת"ח העוסק בתורה, וישועת הכלל היא בהיות
באומה לימודי ד'. א"כ הוא דומה כאילו היתה אפשרות

שיקריב תמידין משלו לכפר על כלל ישראל ולזכותם
לעבודת ד'. ועוד כי יש עבודת ד' הבאה מזמן לזמן, אבל

גדולה היא המדה התמידית מי שעובד ד' כל ימיו. וע"ז היתה
מעלת התמידים שהיתה עבודת ד' תמידית לכלל ישראל,

להעירם ג"כ שראוי להשתדל אל מעלת זאת השלמות של
עבודת ד' תמידית. והנה המהנה ת"ח מנכסיו, נמצא

שגם עסקו בעסקיו והשתדלותו במסחרו ועבודתו ג"כ עבודת
ד' היא, כי ממנה תוצאות לחזק ידי עמלי תורה, שהם מאירים

את העולם באור ד', א"כ היא עבודה תמידית. ועוד כי על
התמידין שהיא עבודת כלל ישראל, אמרו חז"לי, איך קרבנו של
אדם קרב והוא אינו עומד ע"ג, ע"כ היו מעמדות שתהי'
העמידה ע"ג, והסמיכות במקום לענין העבודה ועסק השלמות
פועל הרבה לרומם את הנפש למעלתה לאחוז בחמודות וכל
מדות טובות, כן המהנה ת"ח. אבל עם זה הוא בקרבתו ע"י
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שמארחו בביתו, הוא דומה כמקריב תמידין, שעם היותה תועלת
הכלל גם בריחוק מקום, מוספת שלמות בקירוב המקום,
ומועילה לנפשו תועלת תמידית ג"כ מהתמדת הראי' הנכבדה
של שלמות האיש המעולה, בחיר ד'.
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