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 על ומפקח מתבונן, כלומר, ובעניניו במעשיו נזהר האדם שיהיה הוא הזהירות ענין הנה
 ילך ולא וחלילה חס האבדון לסכנת נפשו עזוב לבלתי, לא אם הם הטובים, ודרכיו מעשיו
 דעה לאדם שיש אחרי כי. ודאי יחייבהו שהשכל דבר זה והנה. באפלה כעור הרגלו במהלך

 עיניו להעלים שירצה יתכן איך, נשמתו מאבדון ולברוח עצמו את להציל והשכל) דעה לאדם ויש היות(
 אשר ומהחיות מהבהמות פחות הוא הנה כן והעושה. ודאי מזה רע והוללות פחיתות לך אין, מהצלתו
 בעולמו וההולך. להם מזיק היותו להם שיראה מה מכל וינוסו יברחו כן ועל עצמם את לשמור בטבעם

 עצומה ודאי סכנתו אשר הנהר שפת על ההולך כסומא הוא הנה, רעה או דרכו טובה אם התבוננות בלי
  .מהצלתו קרובה ורעתו

 האדם בני לבות על בתמידות עבודתו להכביד וערמתו הרע היצר מתחבולות אחת באמת זאת הנה ואולם
 שמים היו שאלולי הוא יודע כי, הולכים הם דרך באיזה ולהסתכל להתבונן ריוח להם ישאר שלא עד

 ומתגברת הולכת החרטה והיתה, ממעשיהם להנחם מתחילים היו שמיד ודאי, דרכיהם על קט כמעט לבם
 העבודה תכבד): ט, ה שמות( שאמר הרשע פרעה עצת מעין זו והרי. לגמרי החטא עוזבים שהיו עד בהם
 אלא, נגדו עצה ישימו או לב יתנו לבלתי כלל ריוח להם להניח שלא מתכוין שהיה', וגו האנשים על
 הרע היצר עצת היא כן מפסקת הבלתי העבודה התמדת בכח התבוננות מכל לבם להפריע משתדל היה
 רבה בחכמה אלא ממנו למלט אפשר ואי, בערמימות ומלמד הוא מלחמה איש כי, האדם בני על ממש

  .גדולה והשקפה

-ד, ו משלי( בחכמתו אמר ושלמה. דרכיכם על לבבכם שימו): ה, א חגי( ואומר צווח שהנביא מה הוא
): א, ה קטן מועד( אמרו ל"ז וחכמינו'. וגו מיד כצבי הנצל, לעפעפיך ותנומה לעיניך שנה תתן אל): ה

 יפקח אם שאפילו הוא ופשוט. הוא ברוך הקדוש של בישועתו ורואה זוכה, הזה בעולם ארחותיו השם כל
 וכמאמר, מאד תקיף הרע היצר כי, עוזרו הוא ברוך הקדוש אלולי לינצל בכחו אין, עצמו על האדם
 על מפקח האדם אם אך'. וגו יעזבנו לא' ה, להמיתו ומבקש לצדיק רשע צופה): לב, לז תהלים( הכתוב
 שהקדוש ודאי, עצמו על הוא מפקח אינו אם אבל, הרע היצר מן וניצול עוזרו הוא ברוך הקדוש אז, עצמו
 זכרונם רבותינו שאמרו מה כענין והוא. עליו יחוס מי, חס אינו הוא אם כי. עליו יפקח לא הוא ברוך

 אין אם): יד, א אבות( שאמרו מה והוא. עליו לרחם אסור דעה בו שאין מי כל): א, לג ברכות( לברכה
  .לי מי לי אני

  (מסילת ישרים)

  

הנה על כן חוב הוא מוטל על האדם לשים עצמו להתבונן, כי אם אינו מתבונן ומחשב, הנה לא תבוא 
חכמה לבקש אותו, ונשאר בחושך בלא ידיעה, והולך בדרכי ההבל ובאפילה, וסוף דבר יתן דין וחשבון 

לעשות לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, על שלא נשתמש מן החכמה ומן הכח אשר הטביע בו 
חיל. זה ודאי פיתוי היצר, הסיטרא אחרא, אשר ישתדל בכל עוז להפילו בזה ובבא, כי כבר ידע אם 
נפל בזה מעט נשאר לו לשוב ולהתקומם, כי ידיעת האמת מחזקת הנשמה ומרחקת ממנה היצר ודאי, 

  ואין דבר מחליש הנשמה לפי היצר כחסרון הידיעה:

ואם היתה הידיעה רחבה ועומדת על לב בני האדם לא היו חוטאים לעולם, אך לא היה אפילו היצר 
קרוב אליהם ושולט עליהם, כמו שאינו שולט במלאכים. ולהיות שהקדוש ברוך הוא רצה שהאדם יהיה 

וכל בעל יצר, שיוכל להיות מנוצח או נוצח בשיקול אחד, לכן שם בהם הידיעה, אך סגורה כגחלת, ושת
להתפשט כשלהבת, והבחירה ביד האדם. וחכמינו זכרונם לברכה, אמרו (בבא בתרא עח ב): "על כן יאמרו 

בואו  -אלו המושלים ביצרם, "בואו חשבון"  -המושלים בואו חשבון" (במדבר כא כז), "המושלים" 
מושלים ביצרם אך ה -ונחשוב חשבונו של עולם! כי מי שאינו מושל ביצרו, לא ישים עצמו לזה לעולם 

  הם יעשו את הדבר הזה, וילמדוהו לאחרים לעשות אותו:



הלא האדם רוב שנות ימיו עומד לחשוב חשבונות עסקיו, עסקי חיי שעה, ולמה לא ישים אל לבבו אפילו 
שעה אחת גם לזאת לחשוב מחשבת ממש: מה הוא? ולמה בא לעולם? או מה מבקש ממנו מלך מלכי 

ומה יהיה סוף כל עניניו? זאת היא התרופה היותר גדולה וחזקה שתוכל  המלכים הקדוש ברוך הוא?
להמציא נגד היצר, והיא קלה, ופעולתה גדולה, ופריה רב שיעמוד האדם בכל יום לפחות שעה אחת פנוי 
משאר כל המחשבות לחשוב רק על הענין הזה שאמרתי. ויבקש בלבבו, מה עשו הראשונים אבות העולם 

מה עשה משה רבינו עליו השלום? מה עשה דוד משיח ה', וכל הגדולים אשר היו שכך חשק ה' בהם? 
  לפנינו? ויעלה בשכלו מה טוב לאדם כל ימי חייו לעשות כן גם הוא וטוב לו:

אז יתורו מחשבותיו לדעת, באיזה מצב הוא נמצא ועומד, לפי הנרצה בדרך אשר דרכו אנשי השם אלה 
ממנו כח היצר ולא יכול לדין עם שתקיף ממנו? הן לזאת חרד היה  אשר מעולם המה, ואם אין? ואם רב

וצווח ככרוכיא, הקדוש רבי שמעון בן יוחאי בתיקוניו תיקון עשירי, וזה לשונו: (ווי לון לבני נשא דקודש 
אלא איש לדרכו פנו בעסקין דלהון  -בריך הוא אסיר עמהון בגלותא, "ויפן כה וכה וירא כי אין איש" 

הון) [אוי להם לבני אדם, שהקדוש ברוך הוא אסור עמם בגלות, "ויפן (הקב"ה)] כה וכה וירא בארחין דל
  אלא איש לדרכו פנו בעסקיו בדרכו]: -ין איש" אכי 

כלל הדברים, האדם שאינו חושב על זה קשה לו מאוד מאוד להגיע אל השלימות, והאדם החושב על זה 
שוב תמיד, לא יפנו דעתם מזאת, ולכן יצליחו בכל מעשיהם. קרוב אליה מאוד. והחכמים הולכים הלוך וח

אך הממעיט לא ימעיט מלהיות לו קביעות זמן לפחות לשים אל לבו אם מעט ואם הרבה, כי אז יצליח 
  את דרכיו ואז ישכיל:

  (קל"ח פתחי חכמה, הקדמה, הרמח"ל)

  

רחמים יצר השם ית' בנפשות, מפני שהוא שלימות ה וכל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו כו'. יסוד
פרנס את עולמו בלי צורך לרחמי ל  מדינה של גיהנמי. כי השם ית' הי' יכולענין צדקה שמצלת כ  בנפש,

רחמים, כשמרחמים ה  רחמים היא השלימות. אמנם מי שאין בו דעה להעריך ערךה בני אדם, אלא שמדת
דת מ  יש ברחמים, אלא יחשוב שכן היא המדה שלא לחוש עלש עליו אינו פונה להשכיל צד השלימות

שורת הדין משרישים בו נטי' להפקר, וחסרון נראה מ "י מה שמרחמים עליו יותרהמשפט כלל, ונמצא שע
שמרחמים עליו יודע הוא ומכיר כ  משפט שהוא עמודו של עולם. אמנם מי שיש בו דעה, גםה  ממדת

צר מדת הדין מ  הנהגה תמידית, ושראוי לו להשתדל שיהי' ראוי לכל טובל  שמדת הדין היא יותר ראויה
ררכי הטוב והיושר ולא יסמוך על מדת הרחמים יותר ב  חמים, ע"כ יוסיף אומץולא מצד מדת הר

טא והקב"ה מוחל לך אל תאמן לו. ח  ענין דחז"לנ ע"פ "אל תאמינו ברע ", אם יאמר לך יצה"רכ  מדאי.
דין, ובעל הדעה ישקול ה שלימותו הוא רק ההכשר לזכות ע"פ עמל כל אחד כמדתו  כי קיומו של עולם

  אמיתי.ה היות גוזרת, אבל לא יסמוך עלי' מהכרתו את השלימותל  הרחמים כמה תוכלבצדק מדת 

  ג, א)(עין איה ברכות, פרק חמישי, ל"


