Eïn Aya
Enseignement n°6 - Traité Brakhot - Les enseignements

הנה להוציא את זה המאמר מידי פשוטו בשימוש המשמרות
ודאי אי אפשר ,כדמוכח בדברי הגמרא שהדברים כמשמעם.
אלא שיש לחקור לפי כחנו בתועלת אלה הסימנים ,ומה רצו
ז"ל ללמדנו במה שהזכירו אותם לנו .ובודאי שאלה הדברים
הנעשים אפי' בשפלי בע"ח ,אחוזים הם בחוקים גדולים של
טבע המציאות הכללי וטבע השכליים ,כשם שפועלים בהנהגה
ע"פ רצון יוצרם כן יש להם יחש בפרטי מאורעות שבשפלים.
נוסף לזה צריך לדקדק ,למה אמר חמור נוער ,לשון יחיד של
כל מין החמור ,ולא כן קרא את כל מין הכלבים ,כלב צועק,
כ"א בלשון רבים כלבים צועקים.
ונבאר בקצרה הכינוי של שאגת הקב"ה ,שרצו בזה שכל
משמר ,שענינו איך שבא השלמות לעליונים מצד שלמותם של
ישראל ,וע"י החורבן וגלות ישראל ,שישראל עומדים במעלה
שפלה בהכרח ההנהגה הכללית עומדת ג"כ במעלה שפלה,
ואין הנבראים קרובים לשלמותם ,וזהו נגד רצונו וכבודו ית'
ששמח בשלמות בריותיו .והנה החסרון של השלמות ניכר בכל
פרט מפרטי סוגי העבודה האלהית ,ועי"ז החסרון מתפלש בכל
ההנהגה הנמשכת מהם.
והנה כשנבחין את השלמות המעשי ,נמצא שזה הכח בעצמו
הוא הכח הטבעי שמעורר כח הגוף לפעול ע"פ טבעו,
וכשישראל עומדים במעלה ושלמות ,תהי' עבודתם ומעשיהם
רק מצד הדעת וההכרה ,אבל בחסרון הגלות נמצא בכל חלקי
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המעשה יד החומריות הגסה ,שהוא מפסיד כל תיקון העבודה.
וע"י מניעת שפע החכמה ,לפעמים ע"י המצות שיש בהם הנאת
הגוף ,עוד יתחזק ויתעורר הכח החומרי ,מה שהוא נגד
התכלית הרצויה .וזהו מה שמורגש ,במשמרה ראשונה ,ע"כ
נשפע ג"כ כח ההתעוררות מזה הצד הבלתי טהור אל
החמור] [1ע"כ חמור נוער ,וזה המין של הנטי' החומרית הוא
דבר כולל טבע האדם ,כי "עיר פרא אדם יולד" ,והתאות
החומריות כח אחד להם ,כמשפט דברים שהם חוק בטבע
שמשפט השיווי והאחדות נוהג בהם .וזה החסרון הוא מקביל
נגד המעלה שמקבלים העליונים בהתארת פני שור.
ולעומת פני ארי' שורש כל מדות הטובות ,ע"י החסרון ומניעת
שפע הקדושה יתעוררו כמה מדות רעות חלוקות למיניהן ,לא
מצד חסרון הגוף מצד טבע חומרו ,כ"א מצד חסרון הציור
האמיתי בטהרת המדות והדמותם לדרכי השי"ת .והכלבים הם
מורים על פחיתות המדות בכלל ,כמש"כ "והכלבים עזי נפש",
שזאת המדה כוללת המון מדות רעות .נוסף לזה ניכרים הם
בהנהגתם ,שהם נגד מדת החסד והפכה ,שהרי מזונותיו
מועטין .ע"כ בהתעורר ההעדר הניכר כשהאור בא להתנוצץ
מצד תיקון קדושת המדות ,בולט ג"כ הקלקולים מצד הגלות,
ע"כ גם למטה כלבים צועקים.
השלישית חלוקה לב' מעלות שהם נגד פני נשר ופני אדם,
היינו העוסקים בפשוטי התורה והעוסקים לדעת את השם
יתברך .והנה אלה שני החלקים ,אע"פ שאין כאן קלקול ,כי
ד"ת אינם מקבלים טומאה ,ע"כ הרושם שנעשה למטה
לעומתם הוא רושם של אהבה וקבלת שפע .נגד העוסקים
בפשטי התורה השכל המעשי ,שהוא רק הכנה לדעת את ה',
אמר שניכר ע"י מה שתינוק יונק משדי אמו .והנה ניכר שאין
מעלתם עדיין שלמה ,כ"א במעלת התינוק ,וכמו שקורא אותם
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בתיקוני זוהר :אפרוחים .הנה מניעת השלמות היא שאגתו ית'.
ונגד הגדולים ,ובכלל נגד פני אדם ,חלק העסק בידיעת שמו
ית' שענינם בשכל ואהבת השי"ת ניכר ע"י כן ואשה מספרת
עם בעלה .ולע"ד הסיפור כאן היא סיפור דברים לא זולתו,
ואינו תואר .א"כ הוא מורה ג"כ על חסרון שיש ג"כ בזה החלק
מחסרון הנבואה ושפע רוה"ק שנתמעט מאוד .ודרשו מקרא,
"ד' ממרום ישאג וממעון קדשו יתן קולו ,שאג ישאג על נוהו".
המרום הוא מקום פעולת המעשה שמגיע למרום ,רמז לדבר
"רום ידיהו נשא" .מעון קדשו ,כללות המדות הטובות שהוא
מעון אל הקודש שהיא החכמה .ומהו המיוחס לו ית' ביחוד,
היא התורה .ע"כ כפל בלשון השאגה להורות על כפל הענין,
וכמו שדברו חכמים ז"ל ג"כ בלשון כפול" ,תינוק יונק משדי
אמו ואשה מספרת עם בעלה"

A'hat Chaalti 3
Après les tomes 1 & 2 qui ont connu un succès fulgurant, les Editions Torah-Box ont la joie de vous
! présenter le livre « A’hat Chaalti 3 », véritable best-seller en Israël
Commandez : Tel. (Fr) : +33.1.80.91.62.91 - (Isr) : +972.77.466.03.32 - www.torah-box.com/editions

