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Eïn Aya

Enseignement n°96 - Traité Brakhot - Chapitre 1

(ברכות ח א): "ר"נ בר יצחק אמר לעת מצא זו מיתה, שנאמר
למוות תוצאות".

כשם שעת מצא יציין הזמן, שהיא כנקודה שממנו יצאו קוי אורה
לגורל חייו בעתיד. כמו כן מסמן הדבר עת ושעה אחת,

שבה ניכרת תוצאות חייו כולם, אם הם בדרך טוב ורצוי
בעיני ד' או בדרכי חושך. וזה יבחן מיום המתה, כי האיש
ההולך בכל ימי חייו אורח צדקה ומשרים ותם ויושר ויראת ד'
מנת חלקו, עליו נאמר "ותשחק ליום אחרון". כי לא הדביק

נפשו יותר מדאי בתאוות החומריות, גם תשוקת החיים
הרוחניים ונועמם מצויר יפה בנפשו, ע"כ לא יבהל כ"כ מיום

המות ולא יכבד לו. להיפך הרשע, לו הוא יום חושך ולא
אור כי כל ימי חייו הוא דבק רק בחלאת התאות החומריות

וחלאת המותרות. והוד הנפש וחמדת המוסר ואור
החכמה ודעת את ד', שהיא נחם נצחי לנפשות הצדיקים,

הם רחוקים מכליותיו, לו יכבד מאד יום המות. ע"כ יתפלל
כל חסיד תמיד, להיות הבחינה שלו, של קלות יום המות בעיניו
ושלות נפשו בו, לאות על משקל נפשו כל ימי חייו, וביחוד שהוא
אות ג"כ על שלמות נפשו הנצחית. ואמר רבינו יונה ז"ל בשע"תי
כמה יכבד וימר יום המות למי שלא הפריד נפשו מתאות עוה"ז.
וכן כ' הרמב"ם במו"נ על ערך מתת נשיקה שהיא ההתעצמות
בחיי עד, הבא מאהבת החכמה והטוב, שהיא נועם ד'. והנה
המדרגות בקלות יום המות וכבדו, רבות לפי ערך התחלפות
החיים המוסריים בהאדם לפי מדרגותיו. ע"כ נעמה מאד
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מליצתם שגימ' "תוצאות" יש מיני מתה.
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