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Eïn Aya

Enseignement n°166 - Traité Brakhot - Chapitre 1

(ברכות יב:): "רב ששת, כי כרע כרע כחיזרא, כי זקיף זקיף
כחויא".

הבדלים ישנם בין דרך השלימות של ביעור הרעות הטבעיות
מכוחות הנפש, ובין ההתרוממות לחזקה במעלות נשגבות,

בין בתואר החיצוני של אופן ההנהגה, בין בההרגשה הפנימית
מצד הנפש עצמה איך שמטגת הבדל אלה הענינים. כי
דחיית הכוחות הרעים יעשו בהכרח ע"י כוחות טובים

המתנגדים להם, ובראשם כח הבינה והשופט, והם נדחים
שלא מדעת וחשק עצמם, שהרי ברצון הפנימי הטבעי הי' כל
כח חפץ להתרחב ולהתחזק. אבל הכוחות הטובים

שמוסיפים עז וגבורה מוסיפים הם מעצם כח החיים
הנטוע בהם, שמוסיפים אומץ ומתחזקים כיון שבבחירה

הטובה מסיר האדם המניעות והמסכים המעכבים מאור הנפש.
אמנם בתואר החיצוני, הנה סילוק הרעות, כל מה שימהר

האדם לנער מהם חצנו הוא משובח, וברגע אחד יכול
האדם לעלות משפל רעות מוחלטות עד רום טהרה

וסילוק כל רע, מכח גבורת עז הבינה שהיא יסוד התשובה
הנטועה בנפש. מה שא"כ [] אל המעלות הקדושות שבהם
ישנם מדרגות רבות זו למעלה מזו, שצריך תמיד לשמור כח
ההדרגה, וכיון שחותם כל המעלות היא דעת ד' ועלי' כבר
נאמר "במופלא ממך אל תדרש", ע"כ צריך כל אדם להתנהג
בעלייתו בנחת והדרגה, וכ"ה לכל היתרונות הנפשיות. ע"כ כי
כרע, שמורה על הכנעת הכוחות הרעים, כרע כחיזרא, שנכפף
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לא מכח החיים שבו, כ"א מכח מכריח חוצה לו, גם לא בהדרגה
כ"א בבת אחת. וכי זקיף, שמורה על העלי' והשגת המעלות
ויתרונות הקדושה ודעת ד', זקיף כחיויא, שנזקף מכח החיים
העצמי שבקרבו, ובנחת והדרגה, כדכתיב "וארח צדיקים כאור
נוגה הולך ואור עד נכון היום"
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