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Eïn Aya

Enseignement n°89 - Traité Brakhot - Chapitre 1

(ברכות ח א): "כל העוסק בתורה ובגמ"ח ומתפלל עם הציבור,
אמר הקב"ה מעלה

אני עליו כאילו פדאני לי ולבני מבין אוה"ע".

יש השלמת האדם לעצמו, בידיעת האמת, והשלמת זולתו ע"י
עשיית הטוב וחסד. אך כ"ז לא יספיק לאדם, כל זמן שלא

ישכיל שתעודת האדם לא תגמר לעולם, כ"א בצירופו אל
הכלל. אמנם מי שיעסוק בעניני הכלל, עליו לשום לב כי

א"א להיות הכלל מוצלח, כ"א כשיהי' פרטיו מוצלחים.
וא"א להפרטים שיהיו מוצלחים זה מזה, כ"א בהיות כל
אחד שוקד ג"כ על שלמותו הפרטי. והנה האחדות הזאת

היא יסודן של ישראל, "מי כעמך ישראל גוי אחד", ע"י ש"ד'
אלקינו הוא אחד". אוה"ע אינם ראויים להכרת האחדות

הזאת, איך שכל השלמות הנחמד אינינו כ"א שלמות הכלל, וזה
ראוי לרדוף. קיבוציהם הכללים אינם כ"א מפני שא"א
להצליח את הפרט, רק כשיתגבר הכלל על כל מכשול

שאפשר לבא. אבל מגמת כ"א היא רק טובתו הפרטית.
ע"כ הם נפשות רבות לגבי עשוי. והנה כ"ז שבעוה"ר לא

נגמרה שלמות זאת האחדות אצלינו, אנו כבושים בגולה, ואין
השלמות הפרטית באה לתכליתה, וממילא ג"כ השלמות

הכללית חסרה. ע"כ אמר שהעוסק
בתורה, להשלמת עצמו האמיתית, ובגמ"ח להשלמת זולתו,
ומתפלל עם הציבור, להרשים לעצמו שתכלית השלמות
הפרטית היא רק שלמות הכלל, אמר הקב"ה מעלה אני עליו
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כאילו פדאוני לי, השלמות הכללי מצד עצמו מיוחסת לשמו ית'.
ולבני, נגד השלמות הפרטית הנובעת ממקור הטהור של
שלמות הכלל, ברוממות מעלתה, כשהיא שמה תכליתה רק
לראות איך הכלל כולו מוצלח ועומד במעלה רוממה, מושג
האלהות שבאוה"ע אי אפשר שיהי' לכל היותר כ"א להועיל
לשלמות הפרטי. כי השלמות הכללי, א"א להיות כ"א ע"י
מציאות אומה מרכזית, שתאחד כל באי עולם באור דעת את ד',
והמיוחדת בזה היא ישראל, ומצירוף כל המעשים הטובים
הפרטיים יבא התכלית הכללי. בשימת לב הפרטי, לזה.
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