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Eïn Aya

Enseignement n°162 - Traité Brakhot - Chapitre 1

עשרת הדברות, (ברכות יב.): "אף בגבולין בקשו לקרות כן
אלא שכבר בטלום מפני תרעומות המינים".

המינים טועים באמרם שהתכלית הוא רוח התורה, דהיינו
הדעות האמיתיות שלה והמדות הטובות. ועפ"ז יעשו הבדל בין

דברים עקרים לדעתם המיוסדים בדעות לשאר מעשים
ומצות. אבל טעותם גדולה, בזה שהם חושבים שהדעות כבר

הם תכלית האחרון. אבל אין התכלית שלמות האנושי נגמר
באמת כ"א כשיוכל לחיות ולהתנהג בכללו ובפרטו ע"פ אותן

הדיעות והמדות הטובות שבתורה, וע"ז צריך כל המעשים
התוריים כולם, שהם מרגילים את העם כולו בדרך החיים.

ובביטול חלק קטן מן התורה בפועל, ישארו הדעות בפ"ע
והחיים ילכו כפי רצון האדם ושרירות לבו, ותבטל חלילה
תכלית התורה בכללה, מה שלא יעלה כלל בידם, כי ד'

דבר, שדברו יקום לעד לעולם. והמינים הם שמתרעמים על
המצות המעשיות, שנראים לטעותם כמשא ומותר, מאחר

שהעיקר אצלם הדעות. אבל הוא טעות, שהמעשים כולם
מכוונים את האדם בכלל ובפרט לדרכי חיים, ובהיות המעשים
הפרטים בלתי מוגדרים ע"פ תורת ד׳, לא יוכלו הדעות לפעול
פעולתם כלל, ובהמשך הזמן תגדל ההתנגדות מצד הרגל
המעשים לפי הרצון החפשי, שהוא הפך הדעות הטהורות, עד
שגם הדעות ישתכחו ולא יתקיים דבר מהם, כ"א בשומרי תורה
שעליהם נאמר "רוחי אשר עליך", ע"ד הענינים הכללים שהם
כערך רוח התורה. "ודברי אשר שמתי בפיך", הם כל המעשים
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הפרטים, כשהם בפרטם "לא ימושו מפיך", דהיינו הפרטים
שצריך לשננם בפה, שאין הלב זוכרם מעצמו בטבע, כערך
הדברים שהם מתיחסים לרוחי אשר עליך, אז "מעתה ועד
עולם" יתקיימו, ברית עולם.
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