
 Questions au Rav Dayan (tome 5)
L’équipe Torah-Box est fière de vous présenter le tome 5 de la série “Questions au Rav Dayan”,
composé de 313 questions reçues par des Juifs à travers le monde sur le site Torah-Box depuis l’année
2014 à partir de laquelle Rav Gabriel Dayan a...

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

Pélé Yoets

A'hdout - Union - Aleph

אחדות היא עמוד גדולה לתקון עולם ולקים כל דבר, ורוח
המקום נוחה מאד מדבר זה, עד שאמרו רבותינו ז''ל על

פסוק (איוב כג יג) ''והוא באחד'' ''אחד'' לא נאמר, אלא
''באחד'', שאין השכינה שורה בישראל אלא כשהם באחדות.

וגדולה מזו אמרו על פסוק (הושע ד יז) ''חבור עצבים
אפרים הנח לו'', שאפלו אם עובדים עבודה זרה, כשהם

באחדות אין מדת הדין יכולה לשלט בהם (תנחומא צו ז). וזה
היה הטעם שלא עשה הקדוש ברוך הוא כליה בדור הפלגה

כמו בדור המבול, לפי שהיה באחדות. וזה אצלי פשט הכתוב
(בראשית יא ו) ''הן עם אחד ושפה אחת לכלם''. ועתה כיון
שהם באחדות לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות, שאין מדת
הדין יכולה לשלט בהם. הבה נרדה ונבלה שם שפתם (שם ז)
שלא ישמעו איש שפת רעהו, כדי שיכנס מחלקת ביניהם ויהא
מקום למדת הדין לשלט בהם:

וכל חבורה שרוצים לעשות דבר ושיהא לו קיום והעמדה, צריך
שיהיו כלם באגדה אחת, ואז כל רוחות שבעולם אין מזיזים

אותם ממקומם. אבל אם זה אומר בכה וזה אומר בכה, וכל
אחד רוצה שדבורו יהיה לפנים ולא לאחור ואומר דידן נצח,
הם נעשים אגדות אגדות ונפק חרבא והיא לא תצלֹח, ומרעה

אל רעה יוצאים, ובאים לידי מחלקת אש להבת שלהבת
ורעותיה מובאות אחריה רעות רבות, רחמנא לצלן. וכבר אמרו

משל לאגדה, אפלו אם היא של קנים, כל זמן שהם קשורים
יחד אפלו גבור שבגבורים אינו יכול לשבר אותם, אבל
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כשהם אחת אחת הם קלים להשבר. וכתיב (הושע י ב) ''חלק
לבם עתה יאשמו''. כל קְבל דנא הרוצה לעשות דבר

טוב בעירו כי היכי
דלקבלו מנה כל באי שער עירו, לא ידבר עם כלם יחד, אלא
יקראם אחד לאחד, וידבר לכל אחד בטוב טעם ודעת כדי
שישמעו ויבינו ויכנסו דבריו באזניהם, ואחר כך בנקל יהיו
לאחדים ויסכימו כלם עמו בהיותם באג, דה אחת, שאם ירצה
אדם לשבר שק של אגוזים כלם כאחד לא יוכל לשברם, אבל
אחת לאחת ישבר את כלן. אבל לא יעשה זאת כדי שיעזרו לו
לרעה ולא יהיה כקרח, כי עושה זאת בשם מסית ומדיח יקרא,
אלא על דרך אמת, לנחותם הדרך ישרה, אז יעשה באפן זה כי
היכי דלקבלו מנה:

והגדר הגדול כדי להיות באחדות הוא שיקים מה שאמרה תורה
(שמות כג ב) ''אחרי רבים להטות". ואף אם נראה ברור
בעיניו שהם טיעים ואליו ראוי לשמע שהוא אומר דבר הגון,
יבטל דעתו נגד דעתם, ויסיע גם הוא עם הרבים ולא יעבר

על דעת חבריו, כמאמר רבי יוסי שאמר (שבת קיח, ב) מעולם
לא עברתי על דעת חברי, יודע אני בעצמי שאיני כהן, ואם

היו אומרים לי חברי עלה לדוכן' הייתי עולה. וגם הוא יצא
לקראת נשק נגד החולקים עם הרבים, ויאמר אליהם בנעם
שיח שלהם ראוי לשמע אף שאין דעתם מסכמת עמהם,
ולפעמים צריך שהזקנים והגדולים ישמעו לקטנים ויבטלו רצונם
מפני רצונם לפי צרך שעה כשרואים שקרוב לצאת פרצה לפי
דעתם של בחורים, שהם חסרי מדע:

וכבר אמרו (ר''ה כה, ב) ''אשרי הדור שהגדולים נשמעים
לקטנים''. ישאו ביום ההוא קל וחמר בעצמם הקטנים

וישמעו לגדולים. ואם יש רב מורה צדק וטובי ומנהיגי העיר,
שקבלום עליהם שעל פיהם יהיה הנהגת העיר, ראוי שלא
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יהא פוצה פה ומצפצף עליהם, אפלו אם יאמרו על ימין
שהוא שמאל. וכל ערום יעשה בדעת ויעמד על המשמר ברב עז
ותעצומות להתמיד האחדות, ויסבל ויטרח הרבה, וכל אשר
בכחו לעשות יעשה, כי זהו קיום והעמדה ויסוד בנין לכל ענין,
ולכל מנין דין הנין:
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