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Pélé Yoets

'Iyoune - Étude en profondeur - 'Ayine

עיון הוא הכרחי מאד לכל דבר, אם לחכמת התורה כבר אמרו
(ברכות ו ב) אגרא דשמעתתא סברא, כי יתן את רוחו לעין
עמק ההלכה ולפלפל בחכמה בקשיות ובתרוצים, כדי לברר

קש ותבן מן הבר, ולטהר את ההלכה וללבנה מאחיזת
הקלפות, וכדי לקשט את הכלה אותיות ''הלכה''. וכן לענין

הדין צריך לעין מצוי הדין להוציא דין אמת לאמתו. וכן לכל
מלי

דעלמא צריך עיון רב על כל מעשה, ועל כל דבור אם לעשות
אם לחדל, ואיך ובאיזה אפן ראוי לעשות ומשכיל על דבר ימצא
טוב. וזה כלל גדול שלא יהא אדם חכם בעיניו ואל בינתו אל
ישען בהשקפה ראשונה כי קרא כתיב (תהלים קטז יא) אני
אמרתי בחפזי כל האדם כוזב:

ולכן מה טובה החברה לענין התורה כי ברזל בברזל יחד, וגם
במלי דעלמא שומע לעצה חכם ותשועה ברב יועץ (משלי יא

יד) וטובים השנים מן האחד (קהלת ד ט), ואם רוצה לסמך
על ידיעתו מפני סבה שאין לו עם מי לדבר יעשה זאת, אולי

יש תק, וה, שעל כל דבר שעולה על רוחו בהשקפה ראשונה
בין בתורה בין במלי דעלמא, יבקש ויחפש לסתר את עצמו
בינו לבין עצמו כאלו איש עומד לקראתו, ומבקש בכל תקף

להפיל סברתו ארצה, ומתוך הוכוח יתברר האמת כלי האי,
ואולי יגיע אל דרך האמת, אבל אם יבקש להעמיד דעתו
שגיאות מי יבין, כי אין דבר קל כמו להיות האדם טועה בדמיונו,
ובפרט כגון אנן יתמי דיתמי צריך עיון רב, ורחמין למבעי מהחונן
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לאדם דעת ינחנו בדרך אמת:
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