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 כללו   של   דבר,   הכבוד   הוא   הדוחק   את   לב   האדם   יותר   מכל   התשוקות   והחמדות   שבעולם,   ולולי   זה,   כבר   היה   האדם   מתרצה   לאכול   מה   שיוכל,  
 ללבוש   מה   שיכסה   ערותו,   ולשכון   בבית   שתסתירהו   מן   הפגעים   והיתה   פרנסתו   קלה   עליו   ולא   היה   צריך   להתיגע   להעשיר   כלל,   אלא   שלבלתי   ראות  

 עצמו   שפל   ופחות   מרעיו   מכניס   עצמו   בעובי   הקורה   הזאת   ואין   קץ   לכל   עמלו.  

 על   כן   אמרו   רבותינו   ז"ל   (אבות   פ"ד):   הקנאה   והתאוה   והכבוד   מוציאין   את   האדם   מן   העולם.   והזהירונו   (שם   פ"ו):   אל   תבקש   גדולה   ואל   תחמוד  
 כבוד.   כמה   הם   שמתענים   ברעב   וישפילו   את   עצמם   להתפרנס   מן   הצדקה   ולא   יתעסקו   במלאכה   שלא   תהיה   מכובדת   בעיניהם   מיראתם   פן   ימעט  
 כבודם.   היש   לך   הוללות   גדול   מזה?   ויותר   ירצו   בבטלה   המביאה   לידי   שעמום   ולידי   זימה   ולידי   גזל   ולידי   כל   גופי   עברות   שלא   להשפיל   מעלתם  

  ולהבזות   כבודם   המדומה.   

 ואמנם,   חכמינו   ז"ל   אשר   הורונו   והדריכונו   תמיד   בדרכי   האמת.   אמרו   (אבות   פרק   א):   אהוב   את   המלאכה   ושנא   את   הרבנות.   ואמרו   עוד   (פסחים  
 קיג):   פשוט   נבילתא   בשוקא   ולא   תימר,   גברא   רבא   אנא,   כהנא   אנא.   ואמרו   עוד   (בבא   בתרא   קי):   לעולם   יעבוד   אדם   עבודה   שהיא   זרה   לו   ואל   יצטרך  

 לבריות.  

 כלל   הדברים,   הכבוד   הוא   מן   המכשולות   היותר   גדולים   אשר   לאדם.   ואי   אפשר   לו   להיות   עבד   נאמן   לקונו   כל   זמן   שהוא   חס   על   כבוד   עצמו,   כי   על   כל  
  פנים   יצטרך   למעט   בכבוד   שמים   מפני   סכלותו.   זה   הוא   מה   שאמר   דוד   המלך   עליו   השלום   (שמואל   ב   ו):   ונקלתי   עוד   מזאת   והייתי   שפל   בעיני.   

 והכבוד   האמיתי   אינו   אלא   ידיעת   התורה   באמת.   וכן   אמרו   ז"ל   (אבות   פ"ו):   אין   כבוד   אלא   תורה,   שנאמר   (משלי   ג):   "כבוד   חכמים   ינחלו",   וזולתה  
  אינו   אלא   כבוד   מדומה   וכוזב,   הבל   ואין   בו   מועיל.   וראוי   הנקי   להנקות   ולהטהר   ממנו   טהרה   גמורה,   אז   יצליח.   

 והנה   כללתי   עד   הנה   רבים   מפרטי   הנקיות.   וזה   בנין   אב   לכל   שאר   המצות   והמדות   כולם.   (משלי   א):   ישמע   חכם   ויוסיף   לקח   ונבון   תחבולות   יקנה.  
 והנה   אינני   יכול   להכחיש   שיש   קצת   טורח   לאדם   להגיע   אל   הנקיות   הזה.   אף   על   פי   כן   אומר   אני   שאין   צריך   כל   כך   כמו   שנראה   לכאורה   והמחשבה  

  בדבר   הזה   קשה   מן   המעשה.   

 כי   כאשר   ישים   האדם   בלבו   ויקבע   ברצונו   בקביעות   להיות   מבעלי   המדה   הטובה   הזאת,   הנה   במעט   הרגל   שירגיל   עצמו   בזה,   תשוב   לו   קלה   הרבה  
 יותר   ממה   שהיה   יכול   לחשוב.   זה   דבר,   שהנסיון   יוכיח   אמיתו.  
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