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Eïn Aya

Enseignement n°24 - Traité Brakhot - Chapitre 1

(ברכות ה א): "א"ר לוי בר חמא א"ר שב"ל, לעולם ירגיז אדם
יצה"ט על יצה"ר, נצחו מוטב, ואם לאו יעסוק בתורה, ניצחו

מוטב ואם לאו יקרא ק"ש, אי אזיל מוטב וא"ל יזכיר לו יום
המיתה כו'".

הכוחות שבאדם הטובים והרעים, תכליתם להשתמש בהם
בדרך הטובה, ע"כ כוחות הרעים שמצד היצה"ר אין זה
עצה טובה להחלישם ולמעטם, כי לפעמים יהיו

נצרכים לתכלית טוב ולא יוכל להנות מטובם. ע"כ הטוב
שבהדרכות הוא שיהיו הכוחות כולם במילואם וטובם, רק

שהכוחות הטובים יהיו השליטים בנפש והרעים יהיו כפופים
תחת ידם. כי באמת גם הרעות טובות הנה, בשמרם את
גבולם. והנה מצד טבע האדם הכוחות הרעים המה
נעורים ומוכנים לפעולה יותר מהכוחות הטובים. ע"כ ירגיז
אדם יצה"ט לעורר הכוחות הטובים שיהיו מוכנים לפעולה

ושליטים על הכוחות הרעים. וכ"ז יתכן באדם שההרגש
המוסרי יפה בו, ומרגיש מעצמו כל הדרכים הטובים. אבל מי

שנפשו לא נטהרה כ"כ, אינו מרגיש יופי הדרכים הטובים, עד
שיקבלם מהתורה והלי- מוד, ע"כ יעסוק בתורה, פירוש

בתורת אותם הדרכים הטובים שצריך להגבירם בנפשו. דעל
עסק התורה בכללה א"צ לאזהרה זו, שהוא מוזהר ועומד

ע"ז. והנה ע"י הידיעה יקנה כח ההתעוררות לכסוף אל
הדרכים הטובים. אבל אם נפשו עופלה כ"כ, שאין הידיעה
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הטובים שבנפשו, אז צריך לעורר את כח ההרגש, שהוא עושה
בנפש רושם יותר מן הידיעה. וכבר ביארתי במקום אחר בעה"י,
ויתבאר בס"ד במאמרי, "תדע שהרי אדם קורא ק"ש שחרית
וערבית וערב אחד לא קרא דומה לו כמי שלא קרא ק"ש
מעולם", שסגולת ק"ש היא לעורר את ההרגש הטוב, שהוא
מוסיף אומץ להשכל הטוב. וכל אלה הררכים יכונו רק להחזיק
את הכוחות הטובים, אבל לא להחליש שום כח מכוחות הנפש.
אלא שאם עכ"פ לא אזיל, אז ההכרח להשתמש במדה שהיא
מחלשת את הכוחות הרעים, הבאים לעבור גבולם ע"י
התגברות הדמיון הכוזב לחבב הנאות העוה"ז יותר מהראוי, ע"כ
יזכיר לו יום המיתה, אבל אם אפשר להשתמש באופן המחזק
את הכוחות הטובים, היא עצה יותר הגונה מהדרך שהיא
להחליש הכוחות הרעים, כי בהחלש כוחות הנפש לא ימנע
שיהי' זה הפסד גם לדברים הטובים.
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