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Eïn Aya

Enseignement n°9 - Traité Brakhot - Chapitre 1

(ברכות ג א): "ת"ר מפני שלשה דברים אין נכנסים לחורבה

מפני החשד ומפני המפולת ומפני המזיקין".

כראוי לדברי חכמים ז"ל אמרתי לתן עוד כונה שני' במאמר זה,
שרומז ג"כ על איחור הגלות. אע"פ שבידו ית' לשוב

שבותינו ולקבצנו ולשכון כבוד בתוכנו, אבל יש שלשה
דברים מעכבים השראת שכינתו ית' בנו, עד שיתמלאו אלו

חסרונות. כי נודע, ישראל ע"י עבודתם בונים פלטרין של
מעלה. והשי"ת נשבע: שלא אכנס בירושלים של מעלה עד
שאכנס בירושלים של מטה. אמנם כל זמן שעדיין לא
נטהרנו לגמרי לתקן כל הפגמים שיהי' הבנין ערוך

ומתוקן, [] כ"ז שעדיין רבו הבקיעים ולא נטהרו המדות
והמעשים כראוי, הדבר נקרא כעין חורבה שהכלל חרב

בעוה"ר. וכבר דמו הכתובים כלל ישראל לבית ועיר. והנה
א"א שתהי' השראת שמו ית' על ישראל כ"ז שלא הושלם

התיקון, מפני ג' דברים, הא' שלא יאמרו אוה"ע שרואים
מעשי ישראל שאינם הגונים ויראה גדולתם, שיש ח"ו

משוי פנים בדבר. והרי כשגלו בני יהודה הי' ג"כ קידוש
השם, שאמרואפי' לבני ביתי' לא נסיב אפי', א"כ יש חילול
השם בדבר ח"ו. אבל כשישראל משלימים מעשיהם, יש

קידוש השם כשהעמים רואים גדולתם, והכל מכירים
שהשי"ת גומל טוב לעושי טוב. ועוד שהשי"ת רוצה

שתהי' הגאולה העתידה גאולה שלמה שאין אחרי' שיעבוד',
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א"כ צריך להמתין עד שיעמוד הכל על בסיס נכון, שלא
יתקלקל ח"ו, וזה א"א כ"א ע"י תיקון גדול, מירוק הגליות
ותשובה אמתית. ועוד כ"ז שנמצאים רשעים בישראל שלא
נבררו והם אינם ראוים להנות מאור ד' ית', א"א שתהי' הגאולה
עד שידחו הנדחים [] ויצטרפו הראויים לצירוף, וכמש"כ ,
"ואסירה כל בדיליך כו'", וזה שרמזו מפני שלשה דברים אין
נכנסים לחורבה, שאין השי"ת משרה שכינתו ולא ישראל
מתקבצים למקומם כל זמן שלא נתקנו כל הבקיעים, מפני
החשד של חילול השם ח"ו, שיאמרו האומות משא פנים יש
בדבר. ומפני המפולת, שלא יגרמו העונות לחזור לנפילה
חלילה, ע"כ צריך צירוף, שיהי' הדבר מתקיים לעד. ומפני
המזיקים, הרשעים שאינם ראויים לראות בגאולת השי"ת שידחו.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.torah-box.com/editions/livre_342.html
https://www.torah-box.com/editions/livre_342.html
http://www.torah-box.com/editions
http://www.tcpdf.org

