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Eïn Aya

Enseignement n°3 - Traité Brakhot - Chapitre 1

(ברכות ב ב): "וממאי דהאי ובא השמש ביאת השמש, והאי
וטהר טהר יומא, דילמא

ביאת אורו הוא, ומאי וטהר טהר גברא".

בעניי נראה לי להתבונן בטעם רמז ענין הספק של שני הפי'
בתיבת "וטהר" האמור אחר "ובא השמש", אי קאי על

טהרת יומא או טהרת גברא, ומה ראו חז"ל, לפי
האמת, להוציא ענין

"וטהר" הנאמר בתורה לפי פשטא על טהרת-גברא [[1]] אותו
על טהרת-יומא, במליצה הנראית זרה לפי ההשקפה החיצונה.

יובנו הדברים ע"פ המושכל לכל, וגם חכמים אמרו כדברי
הרמב"ם ז"ל במו"נ, שהטומאות והטהרות שבתורה,

המה רמזים גדולים לעניני טומאת הנפשות וטהרתן
מטומאות הדעות והמדות והמעשים הרעים. והנה

הכתוב אומר באברהם וכיו"ב "בא בימים", ונודעה הדרשה
המושכלת שהימים באו לו שלמים, כי מכלל דין וחשבון כבר
ביאר הנר"א ז"ל, שהחשבון יבא על הענין שאבד, בהיותו עסוק
בפחיתות ועבירה, שהי' לו לעסוק בדברים המביאים לו לקרבת
קונו ית"ש.

והנה היום שעבר ולא השלים בו נפשו וירד ממדרגתו, כבר טמא
היום שלא השלים בו חוקו, שחק הימים נתנו לאדם להיות
מטפס ועולה במעלת הקודש. והנה כששב בתשובה, יש
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בתשובתו שתי מדרגות, המדרגה האחת שמתקן הקלקול
וחוזר למצב שלמות כמו שהי' קודם חטאו, ואפי' לא עלה
עדיין למדרגה שהי' לו קודם חטאו, מ"מ כיון שכבר יצא

מרשעו, א"א לומר על אותו היום שאין בו טהרה לפי ערך
הימים, שאע"פ שכשנבחן מצב האיש נמצאהו שלא פעל

חוקו, שהרי הי' לו לעלות אל מעלה רמה ממעלה שהי' בה,
ולא עלה, אבל כיון שכבר ירד והי' בכל רע, ועתה שב ועשה לו
לב חדש לעבוד את ה', כבר פעל ותיקן הרבה באותו היום,
ונמצא שהיום נטהר מצד עצמו אבל האדם מצד עצמו עוד לא
נטהר עד שיוסיף אומץ ביראת ד' וקרבת אלהים וחפץ ביתר
שאת מכפי שהיה קודם חטאו שאז יעלה במעלה גדולה מכפי
שהי' ונמצא שתשוב לו טהרתו ג"כ מצד האדם, כמו שנטהר
כבר בראשית תשובתו מצד היום.

וזה רמזה לנו התורה בענין טהרות הטמאים, "ובא השמש
וטהר", ויש בזה שתי מדרגות, מצד הטבילה והערב שהוא

רמז על טהרתו מחטא ועזבו הדרך הרע, כבר נטהר היום,
שכבר פעל בו דבר טוב, אבל עדיין בכלל האדם לא נטהר,

שהרי קודם חטאו הי'
מעולה ממה שהוא עתה. אבל כשבא אורו, אור תורה ודעת,
ומביא קרבנו להתקרב לרצון בדעת ויראת ד' ואהבתו, שאז
זדונותיו מתהפכות לזכיות, אז וטהר גברא ג"כ מצד עצמו.
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