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 כלל   הדבר:   כיון   שכל   עניני   העולם   אינם   אלא   סכנות   עצומות   איך   לא   ישובח   מי   שירצה   לימלט   מהם   ומי   שירבה   להרחיק   מהם.   זהו   ענין   הפרישות  
 הטוב,   שלא   יקח   מן   העולם   בשום   שימוש   שהוא   משתמש   ממנו,   אלא   מה   שהוא   מוכרח   בו   מפני   הצורך   אשר   לו   בטבעו   אליו.   הוא   מה   שהשתבח   רבי  
 במאמר   שזכרתי,   שלא   נהנה   מן   העולם   הזה   אפילו   באצבע   קטנה,   עם   היותו   נשיא   ישראל   ושולחנו   שולחן   מלכים   בהכרח   ליקר   נשיאותו,   וכמאמרם  
 ז"ל   (עבודה   זרה   יא,   א):   "שני   גוים   בבטנך"   (בראשית   כה,   כג)   זה   רבי   ואנטונינוס   שלא   פסק   מעל   שלחנם   לא   חזרת   ולא   קשות   ולא   צנון   לא   בימות  

 החמה   ולא   בימות   הגשמים.   וחזקיהו   מלך   יהודה   כמו   כן.   ושאר   המאמרים   שזכרתי,   כולם   מקיימים   ומורים   שיש   לאדם   לפרוש   מכל   מה   שהוא   תענוג  
 עולמי   למען   לא   יפול   בסכנתו.  

 ואם   תשאל   ותאמר,   אם   כן,   איפוא,   שזה   דבר   מצטרך   ומוכרח,   למה   לא   גזרו   עליו   החכמים   כמו   שגזרו   על   הסייגות   ותקנות   שגזרו?   הנה   התשובה  
 מבוארת   ופשוטה,   כי   לא   גזרו   חכמים   גזרה   אלא   אם   כן   רוב   הציבור   יכולים   לעמוד   בה   (בבא   קמא   עט,   ב),   ואין   רוב   הציבור   יכולים   לעמוד   בה,   ואין  

 רוב   הצבור   יכולים   להיות   חסידים,   אבל   די   להם   שיהיו   צדיקים.  

 אך   השרידים   אשר   בעם   החפצים   לזכות   לקרבתו   יתברך,   ולזכות   בזכותם   לכל   שאר   ההמון   הנתלה   בם,   להם   מגיע   לקיים   משנת   חסידים   אשר   לא  
 יוכלו   לקיים   האחרים,   הם   הם   סדרי   הפרישות   האלה   כי   בזה   בחר   ה',   שכיון   שאי   אפשר   לאומה   שתהיה   כולה   שוה   במעלה   אחת,   כי   יש   בעם   מדרגות  

 מדרגות   איש   לפי   שכלו,   הנה   לפחות,   יחידי   סגולה   ימצאו   אשר   יכינו   את   עצמם   הכנה   גמורה,   ועל   ידי   המוכנים   יזכו   גם   הבלתי   מוכנים   אל   אהבתו  
 יתברך   והשראת   שכינתו.   וכענין   שדרשו   ז"ל   בארבעה   מינים   שבלולב   (ויקרא   רבה   ל,   יב):   יבואו   אלה   ויכפרו   על   אלה.   וכבר   מצאנו   לאליהו   זכור  

 לטוב   שאמר   לרבי   יהושע   בן   לוי   במעשה   דעולא   בר   קושב   (ירושלמי   תרומות,   ח):   כשהשיבו,   ולא   משנה   היא?   אף   הוא   אמר   לו,   וכי   משנת   חסידים  
 היא.  

 אך   הפרישות   הרע   הוא   כדרך   הסכלים   אשר   לא   די   שאינם   לוקחים   מן   העולם   מה   שאין   להם   הכרח   בו,   אלא   שכבר   ימנעו   מעצמם   גם   את   המוכרח  
 וייסרו   גופם   ביסורין   ודברים   זרים   אשר   לא   חפץ   בהם   ה'   כלל,   אלא   אדרבא   חכמים   אמרו   (תענית   כב,   ב):   אסור   לאדם   שיסגף   עצמו,   ובענין   הצדקה  

 אמרו   (ירושלמי   פאה,   ח):   כל   מי   שצריך   לטול   ואינו   נוטל,   הרי   זה   שופך   דמים.   וכן   אמרו   (תענית   כב,   ב):   "לנפש   חיה"   (בראשית   ב,   ז),   נשמה   שנתתי  
 בך   החיה   אותה,   ואמרו   (תענית   יא,   א):   כל   היושב   בתענית   נקרא   חוטא,   והעמידוה   בדלא   מצי   מצער   נפשה.  

 והלל   היה   אומר   (ויקרא   רבה   לד,   ג):   "גומל   נפשו   איש   חסד"   (משלי   יא,   יז)   על   אכילת   הבוקר   והיה   רוחץ   פניו   וידיו   לכבוד   קונו,   קל   וחומר  
  מדיוקנאות   המלכים.   

 הרי   לך   הכלל   האמיתי:   שכל   מה   שאינו   מוכרח   לאדם   בעניני   העולם   הזה   ראוי   לו   שיפרוש   מהם,   וכל   מה   שהוא   מוכרח   לו   מאיזה   טעם   שיהיה   כיון  
  שהוא   מוכרח   לו,   אם   הוא   פורש   ממנו   הרי   זה   חוטא.   

 הנה   זה   כלל   נאמן,   אך   משפט   הפרטים   על   פי   הכלל   הזה   אינו   מסור   אלא   אל   שקול   הדעת   ולפי   שכלו   יהולל   איש,   כי   אי   אפשר   לקבץ   כל   הפרטים   כי  
  רבים   הם   ואין   שכל   האדם   יכול   להקיף   על   כולם   אלא   דבר   דבר   בעתו.   
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