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Eïn Aya

Enseignement n°22 - Traité Brakhot - Chapitre 1

(ברכות ד ב): "א"ר יוחנן מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי מפני
שיש בה מפלה לשונאיהן של ישראל

שנאמר נפלה ולא תוסיף קום בתולת ישראל כו'".

הנה ביארנו שענין אשרי המכופל בקדושת אלפא ביתא ובפסוק
פותח את ידיך, המורה על עוצם השלמות של השגת

כל האורות השכליות המושפעות, והרחקת כל הטרדות
המפריעות מהשגת התכלית. והנה באמת עוצם זה התכלית
אינו בנמצא כלל כעת בזמן הגלות, רק הוא מזומן לעוה"ב,

ע"כ האומרו מובטח שהוא בן עוה"ב, שאין מקום בעוה"ז
לקבלת זה השלמות. והנה, כבר ביאר החסיד רמ"ח לוצאטו

ז"ל, בספרו אדיר במרום, בענין מה שקץ גלותינו זה הוא
סתום וחתום, וכדחז"לנ ליבא לפומא לא גלי, דהיינו שבעצם

כח הגלות אין בו כח הגאולה כלל, וזהו מקושיה של
הגלות עצמה, עד שהגאולה שלו הוא רק מצד כח אחר נשגב

ממנו, ולא בעצם כח הגלות. וזהו מש"כ נפלה ולא
תוסיף קום, פי' הנפילה היא נפילה כזאת, שמצדה היא בלי
קימה ח"ו רק שתבא קימה מכח עליון שאינו בכח הנפילה
כלל. ע"כ רמז כי בעוה"ז אין מקום כלל לזה השלמות מצד
הנפילה, כ"א מצד כח אחר. ע"כ אשרי שיש בו ההכנה של

השלמות
העתיד, לא נאמר בו נו"ן, להורות שמצד הנפילה א"א שתושג
השלמות הנרצה מצד "אשרי", כ"א מצד כח נשגב עליון שהוא
כח הגאולה הבא ממקום אחר. והנה מצד כח הנפילה של
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הגלות, שהוא קשה כ"כ שאין כח הגאולה נראה בו כלל, הי'
ח"ו מקום להתמוטטות רגליהם של שונאי ישראל לגמרי, אלא
שאע"פ שאין כח הגאולה נראה בהגלות המר והנמהר הזה,
מ"מ הוא מתנוצץ בו, וע"י התנוצצות של כח הגאולה נמשך
הקיום, שלא יהי' ח"ו כליון חרוץ. וזהו שאע"פ כן סמכן דוד
ברוה"ק, אע"פ שאין כח הגאולה נראה בתורת קימה, מ"מ
בדרך סמיכה שהיא דרך התנוצצות כדי להמשיך הקיום, שלא
תאבד תקוה חלילה, דבר זה נמצא, וזהו ענין הסתר פנים, שרק
הסתר יש, ולא חלילה החזרת פנים לגמרי.
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