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Eïn Aya

Enseignement n°51 - Traité Brakhot - Chapitre 1

יש דברים ששלשה חשובים רבים לגבייהו, כמו דינים וברכת
הזימון וכיו"ב. ויש דברים שעשרה חשובים רבים וממלאים

המספר ולא פחות. ונראה שורש ההבדל, דהנה יש שני מינים
של הנהגות שצריך האדם ללכת בהם בדרך הטוב והישר

שהוא דרך ד', שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן
האדם. היינו בדברים שכליים, שענינם אמת ושקר. ובדברים
המפורסמים, שענינם טוב ורע, או נאה ומגונה . והנה ההבדל

הוא, דאמת ושקר אם שאין ביד האדם לחתוך גדר
האמתיות, ע"כ עליו ללכת בכל משפט מסופק אחרי רבים.

ע"כ לענין דברים שכליים ומשפטים השלשה הם רבים, שיש
בהם כח הכרעה, מפני שאין ב"ד שקול. ולענין דברים

המפורסמים, כל עקרם הוא ההסכמה הכללית, לענין
זה אין רבים פחות מעשרה, שעשרה הם יסוד הרבים לענין
הסכמת הפרסום. והנה בנ"א ההולכים בדרך ישרה, לענין

מפורסמות אין ספק שמה שיסכימו שהוא נאה, הוא נאה
באמת, ומה שיסכימו שהוא מגונה, הוא מגונה באמת. ע"כ
אסור ליחיד לפרוש מן הציבור בשום אופן. אבל ההבדל שבין
האמת והשקר, לא ניתן להאמר שהמיעוט לא יכוין לעולם
האמת, כ"א אחרי שיוכרע הרוב לצד א' יש חיוב למיעוט שיבטל
דעתו. ע"כ לגבי שלשה רק עד דיתבי, ויוכרע הרוב כאחד
מהצדדים, אתיא שכינה, והשפעה האלקית מתאמת אז אל
ההכרעה. אבל עשרה, קדמה שכינה ואתיא, מאין צורך אל
הכרעה נולדת. כי המפורסם לרבים הוא, כן הוא מצד עצמו
בענינים המפורסמים, ואין צורך להכרעה לומר שרק אז יוכרע
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הדבר.
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