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 מה   שצריך   לבאר   עתה   הוא   משקל   החסידות   הזה,   והוא   ענין   עקרי   מאד   מאד,   ותדע   באמת   שזהו   המלאכה   הקשה   שבחסידות   כי   דקותו   רב   ויש   ליצר  
 בדבר   הזה   כניסה   גדולה,   על   כן   נמצאת   סכנתו   עצומה   כי   הרבה   דברים   טובים   יוכל   היצר   לרחק   כאילו   הם   רעים,   והרבה   חטאים   לקרב   כאילו   הם 

  מצות   גדולות.   

 ובאמת   שלא   יוכל   איש   להצליח   במשקל   הזה   אלא   בג'   דברים:   א.   שיהיה   לבו   ישר   שבלבבות   שלא   תהיה   פנייתו   אלא   לעשות   הנחת   רוח   לפניו   יתברך,  
 ולא   זולת   זה   כלל.   ב.   ושיהיה   מעיין   על   מעשיו   עיון   גדול   וישתדל   לתקנם   על   פי   התכלית   הזה.   ג.   ואחר   כל   זאת   יהיה   משליך   יהבו   על   ה',   שאז   יאמר  

 בו   (תהלים   פד,   ו)   אשרי   אדם   עוז   לו   בך   וגו'   לא   ימנע   טוב   להולכים   בתמים.   אמנם   אם   אחד   מן   התנאים   האלה   יחסר   לו   לא   יגיע   אל   השלימות,   וקרוב  
 הוא   ליכשל   וליפול   דהיינו   או   אם   הכונה   לא   תהיה   מובחרת   וזכה,   או   אם   יתרשל   מן   העיון   במה   שיוכל   לעיין,   או   אם   אחר   כל   זה   לא   יתלה   בטחונו  
 בקונו,   קשה   לו   שלא   יפול.   אך   אם   שלשתם   ישמור   כראוי,   תמימות   המחשבה,   עיון,   ובטחון,   אז   ילך   בטח   באמת   ולא   יאונה   לו   כל   רע.   הוא   הדבר  

 שאמרה   חנה   בנבואתה   (שמואל   א   ב,   ט):   "רגלי   חסידיו   ישמור",   ודוד   כמו   כן   אמר   (תהלים   לז,   כח):   "ולא   יעזוב   את   חסידיו   לעולם   נשמרו".  

 והנה   מה   שצריך   להבין   הוא   כי   אין   לדון   דברי   החסידות   על   מראיהן   הראשון,   אלא   צריך   לעיין   ולהתבונן   עד   היכן   תולדות   המעשה   מגיעות,   כי  
 לפעמים   המעשה   בעצמו   יראה   טוב,   ולפי   שהתולדות   רעות   יתחייב   להניחו,   ולו   יעשה   אותו   יהיה   חוטא   ולא   חסיד.  

 הנה   מעשה   גדליה   בן   אחיקם   גלוי   לעינינו   שמפני   רוב   חסידותו   שלא   לדון   את   ישמעאל   לכף   חובה   או   שלא   לקבל   לשון   הרע,   אמר   ליוחנן   בן   קרח  
 שקר   אתה   דובר   על   ישמעאל   (ירמיה   מ,   טז),   ומה   גרם?   גרם   שמת   הוא   ונפזרו   ישראל   וכבה   גחלתם   הנשארה,   וכבר   ייחס   הכתוב   הריגת   אנשים   אשר  

   נהרגו   אליו   כאילו   הרגם   הוא,   ובמאמרם   ז"ל   (נדה   סא,   א):   על   הפסוק   את   כל   פגרי   האנשים   אשר   הכה   ביד   גדליה.    
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 פרק   כ'   –    במשקל   החסידות.  


