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 פרק  א   -   בביאור  כלל  חובת  האדם  בעולמו 

 1.2  

 והנה  שמו  הקדוש  ברוך  הוא  לאדם  במקום  שרבים  בו  המרחיקים  אותו  ממנו  יתברך,   והם  הם  התאוות  החמריות  אשר  אם 
 ימשך  אחריהן  הנה  הוא  מתרחק  והולך  מן  הטוב  האמיתי,   ונמצא  שהוא  מושם  באמת  בתוך  המלחמה  החזקה,   כי  כל  עניני 

 העולם  בין  לטוב  בין  (למוטב)   לרע  הנה  הם  נסיונות  לאדם,   העוני  מצד  אחד  והעושר  מצד  אחד  כענין  שאמר  שלמה 
 (משלי  ל  ט):   "פן  אשבע  וכחשתי  ואמרתי  מי  ה',   ופן  אורש  וגנבתי  וכו'".   השלוה  מצד  אחד  והיסורין  מצד  אחד,   עד  שנמצאת 

  המלחמה  אליו  פנים  ואחור.   

                    ואם יהיה לבן חיל וינצח המלחמה מכל הצדדין,  הוא יהיה האדם השלם אשר יזכה לידבק בבוראו ויצא מן הפרוזדור הזה 
                  ויכנס בטרקלין לאור באור החיים.  וכפי השיעור אשר כבש את יצרו ותאוותיו ונתרחק מן המרחיקים אותו מהטוב ונשתדל 

 לדבק  בו,   כן  ישיגהו  וישמח  בו.  

                    ואם תעמיק עוד בענין תראה כי העולם נברא לשימוש האדם.  אמנם הנה הוא עומד בשיקול גדול.  כי אם האדם נמשך 
                  אחר העולם ומתרחק מבוראו,  הנה הוא מתקלקל,  ומקלקל העולם עמו.  ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבוראו ומשתמש מן 
                    העולם רק להיות לו לסיוע לעבודת בוראו,  הוא מתעלה והעולם עצמו מתעלה עמו.  כי הנה עילוי גדול הוא לבריות כולם 
                 בהיותם משמשי האדם השלם המקודש בקדושתו יתברך,  והוא כענין מה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה בענין האור שגנזו 
                   הקדוש ברוך הוא לצדיקים וזה לשונם (חגיגה יב.):  "כיון שראה אור שגנזו לצדיקים,  שמח",  שנאמר (משלי יג ט):  "אור 
                  צדיקים ישמח".  ובענין אבני המקום שלקח יעקב ושם מראשותיו אמרו (חולין צא:):  "אמר רבי יצחק:  מלמד שנתקבצו כולן 

 למקום  אחד  והיתה  כל  אחת  אומרת,   עלי  יניח  צדיק  ראשו".  

                   והנה על העיקר הזה העירונו זכרונם לברכה במדרש קהלת,  שאמרו,  זה לשונם:  (קהלת רבה ז):  "ראה את מעשה האלהים 
                       וגו'  (קהלת ז יג),  בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון,  נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו,  ראה מעשי 

 כמה  נאים  ומשובחים  הן,   וכל  מה  שבראתי  בשבילך  בראתי,   תן  דעתך  שלא  תקלקל  ותחריב  את  עולמי".  

                    כללו של דבר,  האדם לא נברא בעבור מצבו בעולם הזה אלא בעבור מצבו בעולם הבא,  אלא שמצבו בעולם הזה הוא 
                   אמצעי למצבו בעולם הבא שהוא תכליתו.  על כן תמצא מאמרי חכמינו ז"ל רבים כולם בסגנון אחד מדמים העולם הזה 
                  למקום וזמן ההכנה,  והעולם הבא למקום המנוחה ואכילת המוכן כבר,  והוא מה שאמרו,  העולם הזה דומה לפרוזדור,  כמו 
                   שאמרו ז"ל (עבודה זרה ב:):  "היום לעשותם ומחר לקבל שכרם".  מי שטרח בערב שבת,  יאכל בשבת.  העולם הזה דומה 

 ליבשה,   והעולם  הבא  לים  וכו'   (קהלת  רבה  א  טו).   וכאלה  רבים  על  זה  הדרך.  

                     ותראה באמת שכבר לא יוכל שום בעל שכל להאמין שתכלית בריאת האדם הוא למצבו בעולם הזה,  כי מה הם חיי האדם 
                    בעולם הזה,  או מי הוא ששמח ושליו ממש בעולם הזה.  (תהלים צ י):  "ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות 
                    שמונים שנה ורהבם עמל ואון",  בכמה מיני צער וחלאים ומכאובים וטרדות,  ואחר כל זאת,  המות.  אחד מני אלף לא ימצא 

  שירבה  העולם  לו  הנאות  ושלוה  אמיתית.   וגם  הוא,   אילו  יגיע  למאה  שנה  כבר  עבר  ובטל  מן  העולם.   
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