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                 ראה כי אין דברי החסידות ועניני היראה והאהבה וטהרת הלב דברים מוטבעים באדם עד שלא יצטרכו אמצעים 
                לקנותם.אלא ימצאו אותם בני האדם בעצמם כמו שימצאו כל תנועותיהם הטבעיות כשינה והיקיצה,  הרעב והשבע,  וכל 
                 שאר התנועות החקוקות בטבענו.  אלא ודאי שצריכים הם לאמצעים ולתחבולות לקנות אותם.  ולא יבצרו גם כן מפסידים 
                    להם שירחיקום מן האדם,  ולא יחסרו דרכים להרחיק מפסידיהם.  אם כן אפוא איך לא יצטרך להוציא זמן על העיון הזה 

  לדעת  אמיתת  הדברים  ולדעת  הדרך  לקנותם  ולקימם.   מאין  תבוא  החכמה  הזאת  בלב  האדם  אם  לא  יבקשנה.   

                   וכיון שכבר התאמת אצל כל חכם צורך תמימות העבודה וחובת טהרתה ונקיונה שזולת אלה אינה נרצית ודאי כלל,  אלא 
                      נמאסת ומתועבת,  כי כל לבבות דורש ה'  וכל יצר מחשבות הוא מבין (דה"י א כח).  מה נענה ביום תוכחה אם התרשלנו מן 
                    העיון הזה והנחנו דבר שהוא כל כך מוטל עלינו שהוא עיקר מה ה'  אלהינו שואל מעמנו.  היתכן שייגע ויעמול שכלנו 
                     בחקירות אשר לא נתחייבנו בם,  בפלפולים אשר לא יצא לנו שום פרי מהם ודינים אשר אינם שייכים לנו,  ומה שחייבים אנו 

 לבוראנו  חובה  רבה  נעזבהו  להרגל  ונניחהו  למצות  אנשים  מלומדה.  

                    אם לא נסתכלנו ולא עייננו מה היא היראה האמיתית ומה ענפיה,  איך נקנה אותה ואיך נמלט מן ההבל העולמי המשכח 
                   אותה מלבנו.  הלא תשכח ותלך אע"פ שידענו חובתה.  האהבה,  כמו כן,  אם לא נשתדל לקבוע אותה בלבבנו בכח כל 
                  האמצעים המגיעים אותנו לזה איך נמצאה בנו.  מאין יבוא הדבקות וההתלהטות בנפשותינו עמו יתברך ועם תורתו אם לא 
                   נשעה אל גדולתו ואל רוממותו אשר יוליד בלבנו הדביקות הזה.  איך תטהר מחשבותינו אם לא נשתדל לנקותה מן המומין 
                     שמטיל בה הטבע הגופני,  והמדות כולם הצריכות כמו כן תיקון והישרה.  מי יישרם ומי יתקנם אם לא נשים לב עליהם ולא 

  נדקדק  בדבר  דקדוק  גדול.   

 הלא  אם  עייננו  על  הדבר  עיון  אמיתי,   היינו  מוצאים  אותו  על  אמיתו  ומטיבים  לעצמנו,   ומלמדים  אותו  לאחרים  ומטיבים  להם 
 גם  כן.הוא  מה  שאמר  שלמה  (משלי  ב  ד):   אם  תבקשנה  ככסף  וכמטמונים  תחפשנה,   אז  תבין  יראת  ה'.   אינו  אומר  אז  תבין 
 פילוסופיה,   אז  תבין  תכונה,   אז  תבין  רפואה,   אז  תבין  דינים,   אז  תבין  הלכות,   אלא  אז  תבין  יראת  ה'!   הרי  לך,   שלהבין  היראה 

  צריך  לבקש  אותה  ככסף  ולחפש  אותה  כמטמונים.   

    

-   3   -   


