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  3.1   

 הנה   הרוצה   לפקח   על   עצמו,   שתים   הנה   ההשקפות   הצריכות   לו:   האחת,   שיתבונן   מהו   הטוב   האמיתי   שיבחר   בו   האדם,   והרע   האמיתי   שינוס  
  ממנו.   

 והשניה,   על   המעשים   אשר   הוא   עושה   לראות   אם   הם   מכלל   הטוב   או   מכלל   הרע.   וזה,   בשעת   מעשה   ושלא   בשעת   מעשה.  

  בשעת   מעשה   שלא   יעשה   שום   מעשה   מבלי   שישקול   אותו   במאזני   זאת   הידיעה.   

 ושלא   בשעת   מעשה   שיעלה   לפניו   זכרון   כלל   מעשיו   וישקול   אותם   כמו   כן   במאזני   המשקל   הזה   לראות   מה   יש   בם   מהרע   למען   ידחה   ואתו,   ומה  
 מן   הטוב   להתמיד   בו   ולהתחזק   בו.   ואם   ימצא   בהם   מן   הרע,   אז   יתבונן   ויחקור   בשכלו   איזה   תחבולה   יעשה   לסור   מן   הרע   ההוא   וליטהר   ממנו.  

 ודבר   זה   הודיעונו   חכמינו   זכרונם   לברכה   באמרם   (ערובין   יג,   ב):   נוח   לו   לאדם   שלא   נברא   יותר   משנברא,   ועכשיו   שנברא   יפשפש   במעשיו,  
  ואיכא   דאמרי   ימשמש   במעשיו.   ותראה   ששני   הלשונות   הם   שתי   אזהרות   טובות   ומועילות   מאד.   

 כי   הנה   הפשפוש   במעשים   הוא   לחקור   על   כלל   המעשים   ולהתבונן   בו,   הנמצא   בהם   מעשים   אשר   לא   יעשו   אשר   אינם   הולכים   על   פי   מצות   ה'  
  וחקיו,   כי   כל   אשר   ימצא   מאלה   יבערם   מן   העולם.   

 אך   המשמוש   היא   החקירה   אפילו   במעשים   הטובים   עצמם,   .לחקור   ולראות   היש   בענינם   איזה   פניה   אשר   לא   טובה   או   איזה   חלק   רע   שיצטרך  
 להסירו   ולבערו.   והרי   זה   כממשמש   בבגד   לבחון   הטוב   וחזק   הוא   או   חלש   ובלוי   כן   ימשמש   במעשיו   לבחון   תכונתם   בתכלית   ההבחנה   עד  

  שישאר   זך   ונקי.   

  כלל   הדבר:   יהיה   האדם   מעיין   על   מעשיו   כולם,   ומפקח   על   כל   דרכיו   שלא   להניח   לעצמו   הרגל   רע   ומדה   רעה,   כל   שכן   עבירה   ופשע.   

 והנני   רואה   צורך   לאדם   שיהיה   מדקדק   ושוקל   דרכיו   דבר   יום   ביומו   כסוחרים   הגדולים   אשר   יפלסו   תמיד   כל   עסקיהם   למען   לא   יתקלקלו,  
  ויקבע   עתים   ושעות   לזה   שלא   יהיה   משקלו   עראי,   אלא   בקביעות   גדול,   כי   רב   התולדה   הוא.   

 וחכמים   זכרונם   לברכה   הורונו   בפירוש   צורך   החשבון   הזה,   והוא   מה   שאמרו   ז"ל   (בבא   בתרא   עח,   ב):   על   כן   יאמרו   המושלים   בואו   חשבון   –  
 על   כן   יאמרו   המושלים   ביצרם,   בואו   ונחשב   חשבונו   של   עולם,   הפסד   מצוה   כנגד   שכרה   ושכר   עברה   כנגד   הפסדה   וכו'.   וזה,   כי   העצה  

 האמיתית   הזאת,   לא   יוכלו   לתת   אותה   ולא   לראות   אמיתה   אלא   אותם   שכבר   יצאו   מתחת   יד   יצרם   ומשלו   בו.   כי   מי   שהוא   עדין   חבוש   במאסר  
 יצרו,   אין   עיניו   רואות   האמת   הזאת   ואינו   יכול   להכירה,   כי   היצר   מסמא   את   עיניו   ממש,   והנה   הוא   כהולך   בחושך   שיש   לפניו   מכשולות   ואין  

  עיניו   רואות   אותם.   

 והוא   מה   שאמרו   ז"ל   (בבא   מציעא   פג,   ב):   תשת   חושך   ויהי   לילה   (תהלים   קד,   כ),   זה   העולם   הזה,   שדומה   ללילה.   והבן   כמה   נפלא   המאמר  
  האמיתי   הזה   למי   שמעמיק   להבין   בו.   
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 פרק   ג     -   בבאור   חלקי   הזהירות.  
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