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 אך   לפחותים   מאלה,   תהיה   ההערה   לפי   הבחנתם,   והוא,   לפי   ענין   הכבוד   אשר   הם   מתאוים   לו.   וזה   כי   זה   פשוט   אצל   כל   בעל   דעת,   שאין  
 המדריגות   מתחלקות   בעולם   האמיתי   שהוא   העולם   הבא,   אלא   לפי   המעשים.   ושלא   יתרומם   שם   אלא   מי   שהוא   רב   המעשים   מחבירו.   ואשר  

 הוא   מעט   המעשים   הוא   יהיה   השפל.   אם   כן,   איפוא,   איך   יוכל   האדם   להעלים   עיניו   ממעשיו   או   למעט   השתדלותו   בזה   אם   אחר   כך   ודאי   יצר   לו  
 בזמן   שלא   יוכל   לתקן   את   אשר   עותו.  

 והנה   יש   מהפתאים   המבקשים   רק   להקל   מעליהם,   שיאמרו,   למה   נייגע   עצמנו   בכל   כך   חסידות   ופרישות,   הלא   די   לנו   שלא   נהיה   מהרשעים  
 הנידונים   בגיהנם.   אנחנו   לא   נדחוק   עצמנו   ליכנס   בגן   עדן   לפני   ולפנים.   אם   לא   יהיה   לנו   חלק   גדול,   יהיה   לנו   חלק   קטן.   אנו   די   לנו   בזה,   ולא  

  נכביד   על   משאנו   בעבור   זאת.   

 אמנם   שאלה   אחת   נשאל   מהם:   היוכלו   כל   כך   על   נקלה   לסבול   בעולם   הזה   החולף,   לראות   אחד   מחבריהם   מכובד   ומנושא   יותר   מהם   ומושל  
 עליהם   וכל   שכן   אחד   מעבדיהם   או   מן   העניים   הנבזים   ושפלים   בעיניהם   ולא   יצטערו   ולא   יהיה   דמם   רותח   בקרבם?   לא,   ודאי!   כי   הנה   עינינו  
 הרואות:   כל   עמל   האדם,   להנשא   על   כל   מי   שיוכל   ולשים   מקומו   בין   הרמים   יותר,   כי   היא   קנאת   איש   מרעהו.   ואם   יראה   חברו   מתרומם   והוא  

 נשאר   שפל,   ודאי   שמה   שיסבול   הוא   מה   שיוכרח   לסבלו,   כי   לא   יוכל   למנוע,   ולבבו   יתעשש   בקרבו.  

 מעתה,   אם   כך   קשה   עליהם   להיות   שפלים   מזולתם   במעלות   המדומות   והכוזבות,   שאין   השפלות   בם   אלא   לפנים,   ולא   ההנשא   אלא   שוא   ושקר,  
 איך   יוכלו   לסבול   שיראו   עצמם   שפלים   יותר   מאותם   האנשים   עצמם   אשר   הם   עתה   שפלים   מהם.   וזה   במקום   המעלה   האמיתית   והיקר   הנצחי,  

 שאף   על   פי   שעכשו   אין   מכירים   אותו   ואת   ערכו,   על   כן   לא   יחושו   אליו,   אבל   בזמנו,   ודאי   שיכירוהו   לאמיתו   לצערם   ולבשתם,   ודאי   שלא   יהיה  
 להם   זה   אלא   צער   גדול   ונצחי.  

   הרי   לך,   שאין   הסבלנות   הזה   אשר   הם   דורשים   לעצמם   להקל   מהם   חומר   העבודה,   אלא   פיתוי   כוזב   שמפתה   יצרם   אותם,   ולא   דבר   אמיתי   כלל.  
 וכבר   לא   היה   מקום   לפיתוי   זה   להם   לולי   היו   רואים   אמיתת   הענין.   אבל   לפי   שאין   מבקשים   אותו   והולכים   ושוגים   לרצונם,   הנה   לא   יוסר   מהם  

 פתויים   עד   הזמן   אשר   לא   יועיל   להם,   כי   לא   יהיה   עוד   בידם   לתקן   את   אשר   שחתו.  

 והוא   מה   שאמר   שלמה   המלך   עליו   השלום   (קהלת   ט,   י):   כל   אשר   תמצא   ידך   לעשות   בכחך   עשה   כי   אין   מעשה   וחשבון   ודעת   וחכמה   בשאול  
 אשר   אתה   הולך   שמה.   והיינו,   כי   מה   שאין   האדם   עושה   עד   שהכח   מסור   בידו   מבוראו   הוא   הכח   הבחיריי   המסור   לו   כל   ימי   חייו   שהוא   בהם  

 בחיריי   ומצוה   לעשות,   הנה   לא   יוכל   לעשותו   עוד   בקבר   ובשאול,   שאין   הכח   הזה   עוד   בידו,   כי   מי   שלא   הרבה   מעשים   טובים   בחייו,   אי   אפשר  
 לו   לעשותם   אחרי   כן.   ומי   שלא   חשב   חשבון   מעשיו,   לא   יהיה   לו   זמן   לחשבו   אז.   ומי   שלא   התחכם   בעולם   הזה,   לא   יתחכם   בקבר.   וזהו   שאמר  

  (קהלת   ט,   י):   כי   אין   מעשה   וחשבון   ודעת   וחכמה   בשאול   אשר   אתה   הולך   שמה.   
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