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Eïn Aya

Enseignement n°97 - Traité Brakhot - Chapitre 1

(ברכות ח א): "קשה שבכולם אסכרה",

היא באה ע"פ רוב להרשעים הגמורים, כדחז"לי על לה"ר,
וכיו"ב. והכונה היא על היסורין הפנימיים, בלהות שאול

וביעותי אלה הבאים לרשע במותו, כאמרם שדומה
כחיזרא בגבבא דעמרא דלאחורי נשרא. וא"ד כפיטורי בפי ושט.

ב' הלשונות המה שני ציורים לשתי מדרגות רשעים. ישנם
רשעים שבהחלש כוחותיהם הגופניים, המה רוצים יותר

להתחזק בחיים החומריים , ובראותם שכוחותיהם אפסו ואין
להם מנוס אחר ונחם, הם נעשים עי"ז יותר דבקים באהבת
הגוף ותאוותיו מזמן שהי' בידם טובם המדומה, ע"כ הוא

דומה כחיזרא בגבבא דעמרא דלאחורי נשרא. שעוד הנפש
מתרחקת מהאור העליון ע"י יסוריהם, וגעגועיהם אל הגוף

מתרבה ביותר, וזאת הרשימה פועלת על הנפש ג"כ אחרי
הפרדה, ע"כ היא יורדת למטה כי לא תוכל לעלות. וא"ד
כפיטורי בפי ושט. היינו עצם החיבור התמידי, שכל ימיו

הדביק נפשו לגופו בתור קבע, ולא עלתה על דעתו לשום לב
לדאגות קבועות וצרכים נפשיים שיבאו בהכרח בקץ ימי חיי

הגוף. ע"כ הרושם של דבקות הנפש ותאותיה אל הגוף,
מצד התשוקות התמידיות שנתן מקום רק לתאוות הגוף,

כאילו קישור הנפש עם הגוף הוא קבוע לעד לעולם בלא
שום הפסק וביטול, ד"ז דומה לפיטורי בפי ושט שקובעים
אותה ע"ד קבע, ג"כ הפירוד קשה מאד. ונגד מה שבכלות

כוחו וראותו באבדן הגוף, הוא מוסיף אהבה לו מחמלתו
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והכמרת
רחמיו, מאחר שאינו מצייר הטובה היוצאת מזה, הוא דומה
כחזרא בגבבא דעמרא דלאחורא נשרא. גם יאותו המשלים,
המשל דחיזרא נדמה ע"י המעשים הרעים שהמה כקוצים
האוחזים בצמר גם בנגיעה קלה. כי טבע המעשים הרעים
להקדיר את הנפש ולהאחיזה בחיים הבהמיים. והדמיון של
פיטורי בפי ושט, הוא דומה אל הרעיונות הכלליים, שמקבלת
הנפש רושם של קביעות דעת האדם הסכל, שעוה"ז היא בית
מבטחו לעד. ואינו שם אל לב כ"א מה שיאות לצרכיו
החומריים, אע"פ שמצד עצמם אינם רעים, אבל בהתמדתם
וחסרון הרעיון הטוב שבהם, מתדבקת נפשו בחשכת גופו עד
מאד, והפרידה נעשית כבדה ומדאבת.לאין שיעור. ע"כ יתפלל
כל חסיד, שיעזרהו השי"ח לזכות למעולה שבמדרגות, עד
שהבחינה של יום המות תעלה יפה, לקיים בו ותשחק ליום
אחרו. וכדבריהם ז"ל נשיקה דמיא כמשחל ביניתא מחלבא. יש
כאן הוראה על דקות הנפש, שלא התגאלה בגסות הגוף, דומה
לשערה דקה, והגוף עצמו לא התעבה טבעו בהנהגות רעות,
ע"כ הוא מסכים אל הרעיונות המוסריים ושמח בההנהגה
האלהית.
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