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    הזהירותהזהירותהזהירותהזהירות    קניתקניתקניתקנית    בדרךבדרךבדרךבדרך    ––––' ' ' ' דדדד    פרקפרקפרקפרק    סיוםסיוםסיוםסיום

 בדין לדקדק צריך פנים כל שעל כיון, עומדת היא למה הרחמים מדת, כן אם, תאמר ואם
 זולתו עומד היה שלא, עולם של קיומו היא הרחמים מדת, ודאי, התשובה? דבר כל על
 ראוי היה, ממש הדין שורת לפי כי, וזה, לוקה הדין מדת אין כן פי על ואף. וכלל כלל

, אף בחרון יהיה עצמו שהעונש וגם, כלל המתנה בלי לחטאו תיכף מיד יענש שהחוטא
, באמת הנה כי, כלל לחטא תיקון יהיה ושלא, שמו יתברך הבורא פי שממרה למי כראוי
 יוכל איך, שנאף הרי, חברו את האדם שרצח הרי? נעשה כבר והחטא עיות אשר את האדם יתקן איך

  .המציאות מן העשוי המעשה להסיר היוכל? הזה הדבר לתקן

 מן יכחד ולא לחוטא זמן שיתן, דהינו: שזכרנו דברים השלשה הפך הנותנת היא הרחמים מדת, אמנם
 שתחשב, גמור בחסד לחוטאים תנתן ושהתשובה, לכלה עד יהיה לא עצמו ושהעונש, כשחטא מיד הארץ
 ושב רעתו על ומתבונן בו ומודה חטאו את מכיר השב שבהיות, דהיינו, המעשה כעקירת הרצון עקירת

 שמעולם ומשתוקק חפץ והיה לגמרי מתנחם שהוא ממש הנדר כחרטת דמעיקרא גמורה חרטה עליו ומתחרט
, ממנו ובורח להבא אותו ועוזב הדבר נעשה שכבר על חזק צער בלבו ומצטער ההוא הדבר נעשה היה לא
): ז, ו ישעיה( הכתוב שאמר מה והוא. לו ומתכפר הנדר כעקירת לו יחשב, מרצונו הדבר עקירת הנה
 שהיה מה על ומתנחם מצטער שעכשיו במה ונעקר מהמציאות ממש סר שהעון, תכפר וחטאתך עונך וסר

  .למפרע

 יש שהרי, לגמרי הדין מכחיש שאינו חסד הוא הנה פנים כל על אך, הדין משורת שאינה ודאי חסד וזה
 אריכות וכן. והצער הנחמה עתה בא ממנו שנהנה וההנאה בחטא שנתרצה הרצון שתחת, בו לתלות צד

 כענין: חסד דרכי שאר כל וכן. תקון פתח לו לפתוח קצת סבלנות אלא, החטא על ויתרון איננו הזמן
 בדברי המוזכרים), כז, ז רבה קהלת( הנפש ככל נפש מקצת או), א, קד סנהדרין( אבא מזכה ברא

 כבר כי, הדין מדת ממש ומכחישים מתנגדים לא אך, כמרובה המעט את לקבל הם חסד דרכי, החכמים
 נגד היה זה, עליהם ישגיח שלא או כלום בלא עבירות שיותרו אך. אותם להחשיב הגון טעם בהם יש

 מן אחד ואם. כלל להמצא אפשר אי זה כן על, בדברים אמיתי ודין משפט היה לא כבר כי, לגמרי הדין
 ב"פ תענית( ל"ז אמרו וכן. ריקם תשוב לא הדין שמדת ודאי, להמלט לחוטא ימצא לא שזכרנו הדרכים

 לבלתי בו להתפתות שיוכל פיתוי עיניו לפקוח הרוצה לאדם שאין, נמצא. דילה וגבי אפיה מאריך): א"ה
  .הדקדוק תכלית בהם ולדקדק הזהירות בתכלית במעשיו הזהר

 ')דפרק  סיום, (מסילת ישרים

  וההויה הרצון גאול – לד
 האדם לרצון שיש הגדול הערך הוא שלמה בגאולה החיים את לחדש, בעולם שיתגלה חדש היותר הכח

, הם מכוונים כך לשם מעשינו כל, עורגים אנחנו ולזה. הגמורה בשלמותו משתלם כשהוא, כולה בהויה
 והתקדשות האדם התעלות של התכנית ידי על ומגלים הולכים אנו וזה. האדם שברצון האלהות את לגלות
 מכל למעלה העולה, עצמו הרצון בעצם אלהות להתגלות, הרצון לגבורת ידו על לבא מבוא שהוא, רצונו
, למקורו הרצון עליית של העליונה המעלה לגבי, רוח ורעות הבל אך שהוא, המעשה כשרון ומכל עמל

 אנו יום שבכל, התדירית השכינה עליית היא זאת, מישראל נפסק איננו האידיאל זה. בפעולה והתגלותו
 ההויה רצון ואז, ההויה ברצון לו הנועד מקומו תפיסת כדי עד, האדם רצון עליית, בעבודתנו לה מכוונים

 בחיים, גדול באור מתחדש והכל. עליו מתגלה המוחלטה האלהות גילוי הופעת של הרצון אור, כולה
 עולם בציור, חדשות בהרגשות, חדשות בדעות, חדשות בנשמות, מחודש בטבע, חדשה בשירה, חדשים
, כולם ולבריות לאדם, היקום לכל, ולארץ לשמים מחודש ביחש, חדש בבטחון, מחודשים ברצונות, מחודש
 להכרות, לגוף שמחוץ ולחיים שבגוף לחיים, ולגשמיות לרוחניות, ולסתר לגלוי, כולם החיים לגווני

, שלהם ולתוכנים מחזיקים לכלים, כלליים ולאורות פרטיים לניצוצות, מוגבלות שאינן ולהכרות מוגבלות
 על יבא וזה. במציאות האדם של רצונו של האמתי ערכו של ההתגלות בחידוש חדש יחש יברא להכל
, עמלק מחיית ידי על, והפנימית החיצונה הערלה העברת ידי על, מהרצון והזוהמה החלודה הסרת ידי

  .כולו מהעולם הטומאה רוח בבעור, ובלאומים באדם

  )חמישי מאמר, הקודש אורות(
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. והלצון השחוק השני. העולמית והטרדה הטיפול הוא האחד: שלשה הם ומרחיקיה הזאת המידה מפסידי הנה
  .לאחד אחד בהם ונדבר. הרעה החברה השלישי

 אסורות מחשבותיו הנה, עולמו בעניני טרוד האדם בהיות כי, למעלה מהם דברנו כבר והטרדה הטפול הנה
 זה בראותם, השלום עליהם והחכמים. המעשה אל לב לתת להם אפשר ואי, עליהם אשר המשא בזיקי
 אך, פרנסתו לצורך לאדם הוא מוכרח העסק הנה כי. בתורה ועסוק בעסק ממעט הוי): ד"פ ותאב( אמרו
 לקבוע נצטוינו כן על, עבודתו אל מקום לו יניח שלא עד גדול כך כל שיהיה מוכרח אינו העסק ריבוי
 תורה: פינחס רבי וכמאמר, הזהירות אל לשיגיע לאדם יותר המצטרכת שהיא זכרנו וכבר, לתורה עתים
. חסיד הארץ עם ולא): ב פרק שם( ל"ז שאמרו מה והוא, כלל אליו יגיע לא וזולתה, זהירות לידי מביאה

 ל"ז שאמרו וכמו, לו תבלין התורה שברא הוא, באדם הרע היצר שברא שמו יתברך הבורא כי, וזה
  .תבלין תורה לו בראתי הרע יצר בראתי): ל קידושין(

 מזאת האדם שירפא פנים בשום אפשר אי, זו רפואה אלא זו למכה ברא לא הבורא שאם, הוא פשוט והנה
 כשימות לבסוף טעותו ויראה, טועה אלא אינו, זולתה להנצל שיחשבו ומי, הרפואה זאת בלתי המכה
 בו ומתגבר הוא הולך האדם של ידיעתו ומבלי, מאד באדם הוא חזק באמת הרע היצר הנה כי. בחטאו
, שכתבתי כמו, התורה שהיא לו שנבראה הרפואה יקח ולא שבעולם התחבולות כל יעשה ואם. עליו ושולט

  .דומה זה למה, הא. נשמתו ותאבד בחטאו כשימות אלא חליו בתגבורת ירגיש ולא ידע לא

 במלאכת ידיעה לו שתקדם מבלתי, והוא. זה סם שיקח לו ואמרו חליו והכירו ברופאים שדרש לחולה
 הדבר כן, ודאי ההוא החולה ימות הלא, הסמים מן במחשבתו שיעלה מה ויקח ההוא הסם יניח, הרפואה

 שהרפואה הזהירנו והוא, שבראו בוראו אלא בו המוטבע ובכחו הרע היצר בחלי שמכיר מי אין כי. הזה
 עליו ויגבר ילך החומריות שחושך ודאי, ויחיה זולתה שיקח מה ויקח יניחה איפוא מי. התורה היא לו

 הרהורי שאפילו גדול הרחק האמת מן ורחוק ברעה שקוע שימצא עד יבין לא והוא מדרגה אחר מדרגה
 הנה, ואזהרותיה ציוויה, דרכיה בראותו בתורה עוסק הוא אם אך. האמת לבקש לבו על יעלו לא דברים

 דאיכה פתיחתא( ל"ז שאמרו מה והוא. הטוב הדרך אל שיביאהו התעוררות בו יתחדש מאליו סוף סוף
  .למוטב מחזירו שבה שהמאור, שמרו ותורתי עזבו אותי, הלואי): רבתי

 מה זה כל ומלבד. למעלה שכתבתי כמו ותקונו המעשה חשבון אל העתים קביעות כן גם זה בכלל והנה
 בו לעסוק, ירפהו ולא מיד בו יאחז אלא, יאבדהו שלא ודאי הוא חכם אם, מעסקיו פנאי לו שישאר
  .עבודתו ותקון נפשו בעסק

  .ממנו שימלט להמלט שרוצה למי קל היותר הוא הנה, כללי היותר שהוא פי על אף, המפסיד וזה


