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Pélé Yoets

Avirout Lev - Le courage - Aleph

אבירות לב הוא צרך גדול לעבודת האל יתברך שמו, כי כמה
דברים אדם עובר על דעת קונו מחמת רכות הלבב ומחמת
רחמנות. וטוב איש יכלכל דבריו במשפט (תהלים קיג ה) על
פי התורה ולא יסור מן הדבר אשר צותה תורה ואשר צוו
רבותינו זכרונם לברכה ימין ושמאל (דברים יז יא), שהרי אדם

רואה בחברו דבר שאינו הגון ומתוך שחס על כבודו
וכדומה ישים יד לפה, וכן לפעמים חושש על הפסד

הנאתו ומחניף, על זאת וכזאת ידוו כל הדוים: וכן ידוע מה
שאמרו רבותינו זכרונם לברכה (משלי יב י) רחמי רשעים

אכזרי. והם אמרו (ערובין כא, ב כב, א) על פסוק (שה''ש ה
יא) ''שחרות כעורב''. אין אתה מוצא דברי תורה אלא במי

שמשחיר פניו עליהם כעורב ובמי שמשים עצמו אכזרי
על בניו ועל בני ביתו כעורב. וכתיב (משלי כג יג יד) אל תמנע
מנער מוסר, אתה בשבט תכנו ונפשו משאול תציל. וכבר

כתבו בעלי המוסר, שהנשים שמראין געגועים
לילדים ומונעים אביהם מלהכותם, עליהן הכתוב אומר (איכה ד
י) ''ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן" שגורם לו שיהא סופו יורש
גיהנם. אי לזאת, החכם עיניו בראשו ואמיץ לבו בגבורים לשמר
ולקים דברי תורה ודברי סופרים כדת מה לעשות. ועושה אלה
הרי הוא מתלמידיו של אברהם אבינו, שאף על פי שהיה אב
הרחמן, כלול במדת החסד, עשה עצמו אכזרים על בנו יחידו
שנולד לו לעת זקנתו, ויקח את המאכלת לשחט את בנו
(בראשית כב י) לעשות רצון קונו, וכנגד הריגת בנו או מסירת
נפשו הכל יקל בעת משקל ולא ישוב מפני כל. את זה יתן אל
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לבו למשך ידו מעשות כל רע ולקים כל דבר טוב, וזה כל
האדם:
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