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Pélé Yoets

A'him - Frères - Aleph

מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד באהבה ואחוה שלום
ורעות. שאם י גדלה חיוב האהבה ולהיות עזרה בצרות בין

אנשים זרים, על אחת כמה וכמה בין אנשים אחים,
ואיש את אחיו יעזרו. וכתיב (משלי יז יז) ''אח לצרה יולד''.
וכתיב (ישעיה נח ז) ''מבשרך אל תתעלם''. ואחיו בשרו הוא.
ומה מאד גנאי הדבר בעיני אלקים ואדם כי יהיה ריב בין

אנשים אחים. בושה להם, כלמה להם, לעגה להם. ואוי
להם אם אינם עוזרים זה לזה לעתות בצרה, או אם האחד

עשיר ואחיו עני ואינו מפרנסו בכבוד, שהרי אמרו
במדרש רבה (אדר''נ פרק ט) על פסוק (במדבר יב ב) ''אל נא
תהי כמת'' אמר לו אהרן למשה: משה, אחי צרעת זו לא על
מרים אחותנו נתונה, אלא על עמרם אבינו היא נתונה. זאת יתן
אל לבו כשאחיו בצרה, יציר בעצמו כאלו אביו ואמו עומדים
לפניו וקובלים עליו ומתחננים לו שירחם על יוצאי חלציהם.
''ועוכר שארו אכזרי'' (משלי יא יז):

וכדי להיות בשלום בין אחים צריך שיהיו מעבירים על מדותיהם
ומוחלים זה לזה ואין מקפידים זה על זה,

כי זה ראוי להיות מדת כל אדם, כל שכן בין אחים:

וגדר גדול כדי שיהא שלום בין אחים, שלא ישבו אחים בבית
אחד על שלחן אחד, כי הנשים פלגניות ומשלחות מדנים
בין אחים (ונכתב מזה בערך ''מחלקת''). ואם הם שתפים

בחנות ורואים דברי ריבות שממשמשין ובאין ביניהם, תכף
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יפרידו החבילה. וכן כל סבה שגורם מחלקת, תכף יסירו
הסבה כדי להסיר החטא. על זה נאמר (תהלים לד טו)
''בקש שלום ורדפהו''. וזה כלל גדול לענין דרכי שלום לרדף

אחר המחלקת ולעקרו בתחלתו קדם שיפרה וירבה, דהאי
תגרא דמי לבדקא דמיא, כיון דרוח רוח (סנהדרין ז א). ועוד,
שאף כשיעשו שלום ביניהם לא יבצר מהשאר טינא ונטירא
בלבם. לכן טוב לגבר שיסתכל ויבין אחרית דבר מראשיתו, ויחיש
מפלט לו בחן ושכל טוב:

ועקר האהבה היא אהבת הנפש, כי איך יראה ברע אשר ימצא
את אחיו בעולם האמת, ויגיע בושה וכלמה לנפש אביו ואמו
צער גדול. לכן אם רואה את אחיו שהולך בדרך רעה, או

שעושה דבר שאינו הגון, או שאינו נזהר בעצמו כראוי,
יחוס על נפשו ועל נפש אביו ואמו, ויוכיחנו על פניו בתוכחת

מגלה מאהבה, בנעם שיח, בחן וחך מתוק ולשון רכה,
ולאחיו יאמר, חזק ונתחזק לעשות רצון אבינו שבשמים, שכך

היא חובתנו וכך נאה לנו. וכהנה דברים
טובים היוצאים מן הלב ונכנסים ללב, וירבה לדבר אליו עד
שיחזירנו למוטב. ובכל אשר יוכל לזכות את אחיו ואת בני אחיו
בתורה ומעשים טובים ככה יעשה, וישא ברכה מאת ה' ומאביו
ואמו על כל הטובה אשר הוא עושה עם אחיו ובית אביו. זהו
דרך ישרה לאחים, ולא יתפרדו. ''ישמע חכם ויוסיף לקח''
(משלי א ה):
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