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Eïn Aya

Enseignement n°167 - Traité Brakhot - Chapitre 1

(ברכות יב:): "כל שאפשר לו לבקש רחמים על חבירו ואינו
מבקש נקרא חוטא".

משרשי האמונה ויסודי החכמה האלהית הוא לדעת שאין דבר
שנעשה בעולם ויש ממנו תוצאות לגורל האדם

המוסרי או החומרי שנעשה במקרה. כי כל המקרים כולם
כשמזדמנים בפגישתם לתכלית מכוונת הם, ומאחר

שמתדבקים ג"כ אל בחירת האדם, שיוציאם אל הפועל
לתכלית הטוב, א"כ בהתעלם האדם ולא יפיק את

התכלית, הוא חומס חק המקרה ההוא מהטוב העומד להיות
נפעל על ידו. וע"כ באשר חק העולם שם אדון כל

המעשים, שתהי' התפילה מכוננת עמודי המוסר והדעת את
ד', וע"כ היא מועלת להפיק התכלית והבקשה, שבזה ישלם

תכלית המוסרי שלה. א"כ בודאי בכל מקום שתפגוש צורך
התפילה, וההתעוררות להיות ראויה שתמצא, שם ידענו ברור

שכבר היא דרושה עבור התכלית המוסרי המתפשט ממנה.
ע"כ כל שאפשר לו לבקש רחמים על חבירו, הרי הגיעו

המקרים במסיבותיהם שיהי' לו יחש ידיעה וקירוב זמן ומקום
להצריך לרחמים, כבר נודע לנו מזה, שהטובה שתצא ע"י

מילוי חק ההרגש הקדוש של בקשת התפילה חסרה
היא, ואם לא ימלא נקרא חוטא, שבודאי ישאר חסרון זה

השלימות לעצמו, וגם אפשר שיחסר לזולתו, בהיות המצב
הכללי מורה שצריך שיעזר חבירו ע"י תפילה היוצאת מלבבו

דוקא. קצרו של דבר צריך לדעת שאין כל רגש דומה
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לחבירו בפעולתו, כמו שאינו דומה לו בפעולותיו. והחובה

להשתמש בכל רגש טוב להגדיל הטוב, ואז הוא מפיק את
תכליתו הפרטי והכללי, ובהיות שמתעוררת צורך של רגש טוב,
ומונע אותו האדם מהשלימו בבחירה, הוא דומה למונע צרכי
הגוף לקיומו, שהעד על ההכרח הוא הרגש הטבעי הנקי. אלא
שצרכי הגוף מגיעים אל הגוף, ורגשי הקשר שבין איש לחבירו
מגיע בשורש הקשר המאחד את האנושיות לתכלית נשגב
המיוחד, ע"פ צרכים החומרים שלהם וע"פ רגשותיהם הנפשיות.
והנה ההרגשה הטובה הבאה להאדם ע"י התפללו על חבירו,
היא הרגשה מורכבת מידיעת השגחת השי"ת ותכלית ההנהגה
האלקית בבריאה, שהיא לצד המעלה והמוסרי שבה, ורגש
האהבה האמתית הפנימית אל זולתו, שהוא אחד משרשי
המוסר הנדרש לתורה ולשכלול כל טוב. ובהיותו מונע עצמו
מהשתמש מהרגיש את נועם הרגש המורכב הזה בשעה
המוכשרת, ודאי יהי' אבוד ממנו, וגם הטוב המוסרי שהי' נקנה
ע"י צערו שהוא חסרונו של זולתו, הי' סבה חזקה ודבקה
להשלים את החסר, ובהיותו מונע את הטוב ההוא הוא מפסיד
לעצמו ולזולתו.
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