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 ג.   בכונה  

 והנה   בארנו   עד   הנה   החסידות   מה   שתלוי   במעשה   ובאופן   העשיה,   נבאר   עתה   התלויה   בכונה,   וכבר   דברנו   גם   כן   למעלה   מענין   לשמה   ושלא   לשמה  
  למדרגותיהם.   

 אמנם   ודאי   שמי   שמתכוין   בעבודתו   לטהר   נפשו   לפני   בוראו,   למען   תזכה   לשבת   את   פניו   בכלל   הישרים   והחסידים,   לחזות   בנועם   ה'   לבקר   בהיכלו,  
 ולקבל   הגמול   אשר   בעוה"ב   לא   נוכל   לומר   שתהיה   כונה   זו   רעה,   אכן   לא   נוכל   לומר   גם   כן   שתהיה   היותר   טובה,   כי   עד   שהאדם   מתכוין   לטובת   עצמו,  

  סוף   סוף   עבודתו   לצורך   עצמו.   

 אך   הכונה   האמתית   המצויה   בחסידים   אשר   טרחו   והשתדלו   להשיגה,   הוא   שיהיה   האדם   עובד   רק   למען   אשר   כבודו   של   האדון   ב"ה   יגדל   וירבה,   וזה  
 יהיה   אחר   שהתגבר   באהבה   אליו   יתברך,   ויהיה   חומד   ומתאוה   אל   הגדלת   כבודו,   ומצטער   על   כל   שימעט   ממנו,   כי   אז   יעבוד   עבודתו   לתכלית   זה,  

 שלפחות   מצדו   יהיה   כבודו   יתברך   מתגדל   ויתאוה   כל   שאר   בני   האדם   יהיו   כמו   כן,   ויצטער   ויתאנח   על   מה   שממעטים   שאר   בני   האדם,   וכל   שכן   על  
 מה   שממעט   הוא   עצמו   בשוגג   או   באונס   או   בחולשת   הטבע,   אשר   קשה   לו   לישמר   מן   החטאים   בכל   עת,   כענין   הכתוב   (קהלת   ז'):   כי   אדם   אין   צדיק  

 בארץ   אשר   יעשה   טוב   ולא   יחטא.   ודבר   זה   ביארוהו   בתנא   ד"א   ז"ל   אמרו:   כל   חכם   מישראל   שיש   בו   דברי   תורה   לאמתו,   ומתאנח   על   כבודו   של  
 הקב"ה   כו',   כל   ימיו,   ומתאוה   ומיצר   לכבוד   ירושלים   ולכבוד   בית   המקדש   ולישועה   שתצמח   בקרוב   ולכינוס   גליות,   זוכה   לרוח   הקודש   בדבריו   וכו',  

 נמצאת   למד   שזאת   היא   הכוונה   המעולה   שהיא   רחוקה   לגמרי   מכל   הנאת   עצמו,   ואינה   אלא   לכבודו   של   מקום   ולקידוש   שמו   יתברך   המתקדש  
 בבריותיו   בשעה   שעושים   רצונו,   ועל   זה   אמרו   (זהר   כי   תצא):   איזהו   חסיד   המתחסד   עם   קונו.  

 והנה   החסיד   כזה   מלבד   העבודה   שהוא   עובד   במעשה   מצותיו   על   הכונה   הזאת,   הנה   ודאי   צריך   שיצטער   תמיד   צער   ממש   על   הגלות   ועל   החורבן,   מצד  
 מה   שזה   גורם   מיעוט   כביכול   לכבודו   ית',   ויתאוה   לגאולה   לפי   שבה   יהיה   עילוי   לכבוד   השם   יתברך,   והוא   מה   שכתב   התדב"א   שהבאנו   למעלה,  

  ומתאוה   ומיצר   לכבוד   ירושלים   וכו',   ויתפלל   תמיד   על   גאולת   בני   ישראל   והשבת   כבוד   שמים   לעילוי.   
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