
 Pack Joie & Sim'ha
Les éditions Torah-Box ont le plaisir de vous proposer un pack “Joie et Sim’ha”, contenant 3 livres et 1
CD exclusif pour passer un mois de Adar et de magnifiques fêtes de Pourim sous le signe de la Joie
authentique. 100 packs sont disponibles :...

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

Eïn Aya

Enseignement n°98 - Traité Brakhot - Chapitre 1

נראה דריו"ח למד אותנו שלבד התכלית של הנחם הפנימי,
שראוי לשום אל לב להיות למרכז שעל ידה יכוין אורחותיו
במעגל ישר, ראוי ג"כ לצרף מה שיניח לו שם טוב בעולם,
ויהי' רוח הבריות נוחה הימנו עד שיקבר בכבוד והוד, לא

מצד אהבתו את הכבוד בחייו ואף כי אחרי מותו, כ"א להיות
זכרונו חי בדור יבא, והליכותיו הטובות יהיו לקו לבאים

אחריו, ונמצא מטיב עם זולתו ג"כ אחרי בואו אל קבר,
ובמתתו הוא קרוי חי. או יאמר שלעת מצא אינו כולל דוקא

המקרים היותר נכבדים שבהם תלוי גורל אשרה, כ"א ראוי
לשום לב ג"כ שכל המקרים קטני הערך, שכולם ילכו

במשור, כדי להיות דבק עם אלהיו אשר בידו להושיע בכל עת.
ומר זוטרא הוסיף לומר, שאין ההכרח מביא רק להעתיק

הדאגות לעתים רחוקות ומקרים כבירים, כ"א ראוי להסתכל
איך האדם צריך לרחמי שמים בכל עת בהוה, עד

שגם דברים קלי ערך ביותר יוכלו להיות מונעים גדולים
משלמותו האמיתית. ע"כ פי' זה בית הכסא. כי טהרת הגוף
ושיווי מזגו בזה וטהרת המקום, הם הלא קלי ערך לפום

ריהטא,
ומהם תוצאות גדולות לישוב דעתו של אדם והכנתו אל הטוב
והישר החכמה והמשרים. ע"כ עם ההתבוננות בדברים הגדולים
לא יעזוב ג"כ עניני אנושיותו ובהמיותו, שהם ג"כ מסבבים
ההצלחה בהשלמתם, ומונעים אותה בחסרונם. והערת מר
זוטרא גדולה מאד עד שאמרו עליה במערבא, הא דמר זוטרא
עדיפא מכולהו, שישנם אנשים רבים שבהיותם עורגים אל
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תכלית המעלות הם שוכחים, שעכ"ז אדם המה, וצרכי האדם
החומריים גם הקטנים שבהם אם לא יעמדו במכון הראוי יוכלו
לקעקע את כל בנינם. ע"כ זאת היא ההערה הנפלאה הראויה
לחכמי לב אשר בשכלם וטהרת לבבם במרום ימריאו, לבלתי
לשכח את כל עניני גופם ג"כ. ויחד עם כל הנשגבות גם ע"ז
יתפלל כל חסיד לעת מצא, שלא ימנעהו שטף מים רבים של
הטרדות, של הים הזועף, משלמותו האמיתי הנצחי.
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