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Eïn Aya

Enseignement n°23 - Traité Brakhot - Chapitre 1

(ברכות ד ב): "ואר"א בר אבינא, גדול מה שנאמר במיכאל
יותר ממה שנאמר בגבריאל, דאילו במיכאל כתיב ויעף אלי

אחד מן השרפים, ואלו בגבריאל כתיב והאיש גבריאל אשר
ראיתי בחזון בתחלה מועף ביעף."

יש בזה הערה. דהנה השלמות האנושית, בפרט הישראלית,
אפשר הוא להשיגו ע"י שני דרכים: הא', היא דרך

החכמה וההתפלספות, עד שיכיר את האמת מתוך מופתים
חותכים. והב', הוא דרך התמימות והמשרים, מצד ישרות הלב

והנטיה הישרה, שממנה באה האמונה השלמה. ובצדק
שבח בכוזרי את דרך התמימות יותר מדרך המחקר ע"פ

דרכי החכמה. וזה העיר לנו במאמר זה, דגבריאל מצאנוהו
ממונה על כל חכמה ומחקר, כדאיתא כמה פעמים בפסוק
שאמר , "יצאתי להשכילך", "ובין", "והבן במראה", וכדומה

לזה. וכן בא גבריאל ולמדו ע׳ לשון. אבל מיכאל הוא עומד
רק בעד עם ישראל, כמש"כ כ"א מיכאל שרכם". וכן כתוב

״ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני
עמיך", היינו מתפלל על ישראל. א"כ דרכו היא דרך השפעת

התמימות והאמונה הישרה בדבקות הנפש. ע"כ העיר
אותנו שזה הדרך הנראה פשוט, הוא יותר נשגב וקרוב אל

המבוקש להגיע אל מרכז השלמות, מדרך האמור
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בגבריאל, דהיינו החכמה והידיעות הרבות שחוץ לתורתינו
הק', שגם הן נכבדות לאוחז בדרך קודש זה להגיע על ידן

לתכלית האמת. והנה החילוק הוא בין השלמות
המושגת, מצד המשרים והאמונה ביושר הלב לבין הבאה מצר
המחקר, כי הנטי' הטבעית שבלב היא דבר עצמי בנפש האדם,
וא"צ דבר מחוצה לה שיעיר אותה אל שלמותה, אבל ההשגה
והחכמה הם דברים נבדלים מהאדם, וצריך הערה חיצונה
להעיר אותו על השלמתו. ובודאי משובחת ההשלמה הדבקה
בעצם יותר מהבאה מחוץ , אע"פ שיש בה קנין מ"מ אינה
דבקה כ"כ בנפש המשתלם, כמו השלמות שבא מצד עצם טבע
הלב. וזה דייק מהפסוקים, דאילו במיכאל כתיב ויעף אלי אחד
מהשרפים, מצד עצמו, ואילו בגבריאל כתיב והאיש גבריאל וגו'
מועף ביעף, היינו ע"י התעוררות של קנין חכמה והשגה שהיא
חוץ לעצם שלו. ונראה בעיני שאין תכלית המאמר לפי זה
להבחין בין גדולי מלאכי מעלה אלה, שהם מעריצים ליוצרם
ב"ה כל אחד כפי בחינתו הקדושה, אלא להורות אותנו דרך
נבחר.
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