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 1.3  

                      ולא עוד אלא שאם תכלית בריאת האדם היה לצורך העולם הזה,  לא היה צריך מפני זה שתנופח בו נשמה כל כך חשובה 
                     ועליונה שתהיה גדולה יותר מן המלאכים עצמם,  כל שכן שהיא אינה מוצאה שום נחת רוח בכל עינוגי זה העולם.  והוא מה 
                    שלמדונו זכרונם לברכה במדרש קהלת,  זו לשונם (קהלת רבה ו ו):  "וגם הנפש לא תמלא,  משל למה הדבר דומה,  לעירוני 
                       שנשא בת מלך,  אם יביא לה כל מה שבעולם,  אינם חשובים לה כלום,  שהיא בת מלך כך הנפש,  אילו הבאת לה כל מעדני 
                    עולם,  אינם כלום לה,  למה שהיא מן העליונים".  וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (משנה אבות ד כב):  "על כרחך אתה 
                      נוצר ועל כרחך אתה נולד".  כי אין הנשמה אוהבת העולם הזה כלל אלא אדרבא מואסת בו.  אם כן ודאי לא היה בורא 
                   הבורא יתברך בריאה לתכלית שהוא נגד חוקה ונמאס ממנה.  אלא בריאתו של האדם,  למצבו בעולם הבא היא.  ועל כן 
                     ניתנה בו נשמה זאת,  כי לה ראוי לעבוד,  ובה יוכל האדם לקבל השכר במקומו וזמנו,  שלא יהיה דבר נמאס אל נשמתו 

 בעולם  הזה,   אלא  אדרבא  נאהב  ונחמד  ממנה,   וזה  פשוט.  

                    והנה אחר שידענו זה,  נבין מיד חומר המצוות אשר עלינו ויקר העבודה אשר בידינו,  כי הנה אלה הם האמצעים המביאים 
                    אותנו אל השלמות האמיתי,  אשר בלעדם לא יושג כלל,  ואולם ידוע כי אין התכלית מגיע אלא מכח קיבוץ כל האמצעים 
                  אשר נמצאו ואשר שימשו להגיעו.  וכפי כח האמצעים ושימושם,  כן יהיה התכלית הנולד מהם.  וכל הפרש קטן שימצא 
                  באמצעים,  תבחן תולדתו בבירור ודאי בהגיע זמן התכלית הנולד מקיבוץ כולם,  כמו שכתבתי,  וזה ברור.  מעתה ודאי הוא,  
                שהדקדוק שידקדק על ענין המצות והעבודה,  מוכרח שיהיה בתכלית הדקדוק כאשר ידקדקו שוקלי הזהב והפנינים לרוב 

 יקרם,   כי  תולדתם  נולדת  בשלמות  האמיתי  והיקר  הנצחי  שאין  יקר  למעלה  ממנו.  

                   נמצינו למדים,  כי עיקר מציאות האדם בעולם הזה הוא רק לקיים מצוות ולעבוד ולעמוד בנסיון,  והנאות העולם אין ראוי 
  שיהיו  לו  אלא  לעזר  ולסיוע  בלבד  לשיהיה  לו  נחת  רוח  וישוב  דעת  למען  יוכל  לפנות  לבו  אל  העבודה  הזאת  המוטלת  עליו.   

                      ואמנם ראוי לו שתהיה כל פנייתו רק לבורא יתברך,  ושלא יהיה לו שום תכלית אחר בכל מעשה שיעשה אם קטן ואם גדול 
                   אלא להתקרב אליו יתברך ולשבור כל המחיצות המפסיקות בינו לבין קונו,  הן הנה כל עניני החומריות והתלוי בהם,  עד 
                  שימשך אחריו יתברך ממש כברזל אחר אבן השואבת.  וכל מה שיוכל לחשוב שהוא אמצעי לקורבה הזאת,  ירדוף אחריו 
                     ויאחז בו ולא ירפהו.  וכל מה שיוכל לחשוב שהוא מניעה לזה,  יברח ממנו כבורח מן האש,  וכענין שנאמר (תהלים סג ט):  
                  "דבקה נפשי אחריך בי תמכה ימינך",  כיון שביאתו לעולם אינה אלא לתכלית הזה,  דהיינו,  להשיג את הקירבה הזאת 

  במלטו  נפשו  מכל  מונעיה  ומפסידיה.   

                    והנה אחר שידענו והתברר אצלנו אמיתת הכלל הזה,  יש לנו לחקור על פרטיו לפי מדרגותיהם מתחלת הדבר ועד סופו,  כמו 
                שסדרם רבי פינחס בן יאיר במאמר שלו שהבאנו כבר בהקדמתנו,  והם:  הזהירות,  הזריזות,  הנקיות,  הפרישות,  הטהרה,  

  החסידות,   הענוה,   יראת  החטא,   והקדושה.   

 ועתה  נבארם  אחד  אחד  בסיעתא  דשמיא.  

    

-   8   -   


