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Eïn Aya

Enseignement n°90 - Traité Brakhot - Chapitre 1

(ברכות ח א): "אר"ל מי שיש לו ביהכ"נ בעירו ואינו נכנס שם
להתפלל נקרא שכן רע

שנאמר על כל שכני הרעים הנוגעים בנחלה כו'".

מי שאינו הולך לביהכ"נ, יכול לסבור בדעתו שאינו עושה רעה
מוסרית כ"א לעצמו ולא לזולתו בשב ואל תעשה שלו.

ובאמת הדבר טעות, כי אין לך שוא"ת כזה, שמכריז
בפומבי שאין לו חלק בעדת ישראל ובעבודתם את ד', כזה.
ע"כ הוא בהכרח מזיק גם את זולתו הלומדים מדרכיו להיות

רחוקים מבית ד', ונעשים רחוקים עי"ז מאמונה ומיראת ד'.
ומביא ראי' מהמקרא, שנקראו שכנים הרעים אותן האומות
שסביב א"י, ואינו פורט במקרא שם רעות שעשו, כ"א

"כאשר למדו את עמי להשבע בבעל" . דע"י סמיכתם למדו
מהם דרכיהם הרעים ומשו"ה נקראו שכנים הרעים. וכמ"כ מי

שאינו הולך לביהכ"נ בעירו להתפלל, שמריע לכל הקהל
כולו, ולא עוד אלא שגורם גלות לו ולבניו. מי שמשתתף עם
הציבור בעבודת ד', כבר מקבל הוא תועלת מוסרית משבתו
במקום אחד, שעי"כ הוא משתתף עם כלל עדת ישראל ולומד

מדרכים טובים שבהם. וכ"ז הוא רק מי שמשתתף עמהם
בחיים המוסריים. אבל מי שמתרחק מביהכ"נ, עליו אין חיי
הציבור פועלים להיטיב כלל, ע"כ אין תועלת כלל, לא

לנפשו ולא לאחרים בשבתו בקביעות במק"א. כי מידי
תוסיף ההכרה, ילמדו זמ"ז רק הרעות. כי הטובות אינם ניכרות

כ"א למי שמשים לב גם אל החיים המוסריים של

https://www.torah-box.com/editions/livre_6.html
https://www.torah-box.com/editions/livre_6.html
http://www.torah-box.com/editions


 Lois & Récits de POURIM
Comprendre le sens et appliquer les lois de la joyeuse fête de Pourim. L'histoire détaillée de la Méguila
d'Esther, réflexions sur la "vraie joie"...

Commandez : Tel. (Fr) : +33.1.80.91.62.91 - (Isr) : +972.77.466.03.32 - www.torah-box.com/editions

הציבור. וכיון שאין השקפתו רק על החיים ההמוניים החומריים,
ודאי כל מה שירבה לשבת במק"א ילמוד מדות רעות יותר,
וטובות אין לו מקום ללמוד. ע"כ זאת היא תקנתו שיהי' נודד,
ויחוב חובת גלות הוא ובניו שמחנכם ע"פ דרכו זה. אבל מי
שמשים לבו אל מרכז החיים, שהם החלק המוסרי, שעקרו נעוץ
בעבודת השי"ת, הוא יהי' כאזרח רענן, וכ"מ שיותר יתרגל עם
הציבור, יראה מדותיהם הטובות וילמוד מהם להיטיב כמש"כ
"שתולים בבית ד' בחצרות אלקינו יפריחו עוד ינובון בשיבה
דשנים ורעננים יהיו, להגיד כי ישר ד' צורי ולא עולתה בו" . ע,ן
שכך ראוי ונכון לטובה הכללית, שהרשעים יפרחו רק כמו עשב
בלא קיימא, מפני שהתאזרחם מזיקים לעצמם וזולתם.
והצדיקנים] יפרחו לנצח ויהיו דשנים ורעננים, לטובתם הנצחים
שלהם ושל הכלל כולו, "ואני כזית רענן בבית אלקים בטחתי
בחסד אלקים לעולם ועד"
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