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Eïn Aya

Enseignement n°83 - Traité Brakhot - Chapitre 1

(ברכות ז ב): "מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו".

מזמור לדוד קינה לדוד מבעי' לי', אמר רשב"י למה הדבר
דומה לאדם שיצא עליו שט"ח, קודם שפרעו הי' עצב ואחר

שפרעו הי' שמח. אף כאן דוד, כיון שא"ל הקב"ה הנני
מקים עליך רעה מביתיך הי' עצב, אמר שמא עבד או ממזר

דלא חייס עלי, כיון דחזא דאבשלום הוא, אמר מזמור.
אמר סתם ברא דרחים על אבא. המאמר אין לו לפום ריהטא
קשר. שמה שאמר משל לאדם שיצא עליו שט"ח קודם

שפרעו הי' עצב כו' כבר מספיק, ולמה המשיך אח"כ אף
כאן, דמשמע דוקא מפני שהי' העונש קטן יותר משהי'

חושב תחילה, א"כ אינו משל לאדם שיצא עליו שט"ח
אחר שפרעו, כ"א משל לאדם שמחלו לו חלק משט"ח או
שחשב שיש עליו חוב גדול ונמצא קטן. ולו"מ הי' נ"ל

דתיבות "אף כאן דוד", הי' נוטריקון אכ"ד, "איכא דאמרי", או
הי' כתוב א"ד, והוסיף המעתיק בספרו שפי' הר"ת הוא אף

דוד, תבת כאן להמתיק הענין. והם ב' תירוצים, רשב"י מתרץ
משל לאדם שיצא עליו שט"ח, שאחר שפרעו הי' שמח, ואיכא

דאמרי כיון שא"ל הקב"ה כו'. ואם נבא לישב בלא הגה"ה,
י"ל דרשב"י הי' קשה לו ליחש לדוד המשל של אדם שיצא

עליו שט"ח, דמשמע שמתוך מה שנעצב בתחילה שיצטרך
לפרע נולדה השמחה כשפרע. ובאמת ראוי ליחש לדוד
שקבל באהבה [גזרת] המקום, ולא הי' הפרעון עליו
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קודם שפרעו א"כ לא יתיחש שמחה כשפרעו. ואם מפני שקיים
"אם חסד אשירה, אם משפט אשירה", היינו להודות לד', אבל
לא לאמר מזמור שמורה על שמחה מורגשת, שזה לא יתכן כ"א
כשנאמר קודם הפרעון הי' הדבר קשה עליו. ע"כ מפרש
דבאמת גזירת המקום קיבל באהבה ולא הי' קשה לו ג"כ קודם
הפרעון, באופן שישמחנו הפרעון כמסלק משאו, אלא שהי'
סבור שמא עבד או ממזר, וכבר כתבו בזהר, דבעל בחירה יוכל
להרע לפעמים יותר מכפי הנגזר, אע"פ שבודאי על כל יש
חשבון ומשפט, מ"מ אין מקום כ"כ לקבל באהבה, כיון שסוף
סוף א"ז ההוספה מעיקר הגזירה העליונה, ע"כ כשראה שהוא
אבשלו', אמר מזמור, כיון דסתם ברא חייס על אבא. א"כ כל
מה שירע לא יהי' כ"א כפי הגזירה, והגזירה הלא באהבה הוא
מקבל. נמצא שרק חשש ההוספה על הגזירה העליונה ע"י
הבחירה, זה גרם להיות דומה אצל דוד קודם הפרעון למשא
של שט"ח שהפרעון הוא בע"כ.
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