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כי טבע הוא באנוש שהטביע בו הבורא, שיהא אוהב את עצמו,
ואדם קרוב אצל עצמו ואוהב את עצמו יותר מכל העולם
ומכל דבר שבעולם, כי כל אשר לאיש יתן בעד נפשו. אבל יש

רעה חולה, רעת היצר הרע שאוחז שמורות עינים ועושה
את האדם שיהא כחולה וכשכור אשר לא ידע בין ימינו
לשמאלו, וגורם רעה לעצמו, מנפש ועד בשר יכלה באפן
שאין שום שונא בעולם יכול להרע לו כמעשהו ממנו, וזה

שטות
גדול. ובאמת אמרו (סוטה ג א): אין אדם חוטא אלא אם כן
נכנס בו רוח שטות. שמי שהוא שוטה, לפעמים יביאהו שטותו
להיות מאבד עצמו לדעת, רחמנא לצלן. ומי שיש לו מח
בקדקְדו יתן אל לבו, שראוי לאדם לאהב את עצמו גופו ונשמתו
אליו יאסף שכר טוב בעמלו, שתתענג בדשן נפשו ואף בשרו
ישכן לבטח:
ולפי השכל הישר ראוי לאדם לאהב את גופו יותר מממונו, וטוב

פת חרבה בשלוה ומנוחה מהון יקר נפיש בטרחא (משלי יז
א). ואם הרחיב ה' את גבולו, יתן לכסף מוצא להמציא מרגוע
לגופו, ולא יהא עמל בעולם הזה על בצע כסף, אלא אם יש לו
ייטיב לגופו, ויהיה גומל נפשו איש חסד, ובלבד שלא יהא

בסובאי יין, בזוללי בשר,
אוכלים למעדנים, מרבים בטיולים ימים ולילות, מרבים במשגל
כתרנגולים, כי כל אלה מנפש ועד בשר יכלו, כאשר יתבאר עוד
במקומו. ועל הכל צריך שמירה מן הכעס, שהרי אמרו (קהלת
יא י): הסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך:

ומי שאינו נשמר מכל דבר המזיק לגופו, נמצא שהוא אויב
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לעצמו ומבקש רעתו ועתיד לתן את הדין, שאם החובל
באחרים עברה היא בידו, על אחת כמה וכמה החובל בעצמו,
ועוכר שארו אכזרי. ועל אחת כמה וכמה צריך לשמר עצמו

במקום דאיכא אפלו ספק ספקא של פקוח נפש, ואם מכניס
עצמו למקום סכנה על הנאת ממון, נמצא שממונו חביב עליו
מנפשו, ואם עושים לו נס, מנכין לו מזכיותיו, נמצא שמוכר

זכיותיו ורב טוב הצפון לו לעולם הבא, מתן שכרן של מצוות, על
ממון כל דהוא, שהוא כלה ואבד וגם ענוש יענש, וכדאי הוא
להתחיב בנפשו על דעבר אמימרא דרחמנא שהזהיר: השמר

לך ושמר נפשך מאד (דברים ד ט), ונשמרתם מאד לנפשתיכם
(שם טו). לכן לא יעמד אדם במקום סכנה, כגון בדרכים

שהם מסכנים או דרך
ימים ונהרות, אלא אם כן הוא מכרח בהכרח גמור משום כדי
חייו, ויוליך עמו אנשים מזינים ללוותו כדי למעט הסכנה על פי
דרך טבע. ואם יכול לילך דרך יבשה, לא ילך דרך ימים ונהרות,
שהם יותר מסכנים. ולפי מה שהיא הסכנה, כך אם עושים לו נס
מנכין לו מזכיותיו. ולכן כל מה שיוכל למעט הסכנה על ידי ממון
או טרחה יתרה, הרי זה זריז ונשכר, והשבח יתר על ההוצאה,
ומצות ונשמרתם מאד שמקים כדאי היא שתגן להצילו מכל
צרה ולהניח ברכה אל ביתו, ויהיה שלם בגופו שלם בממונו
(ונכתב עוד בזה לקמן ערך ''שמירה ''):
ועקר אהבה שיאהב את עצמו גופו ונשמתו צריך שיהא נמשכת

מאהבת בוראו, כמו שאדם אוהב את כלי תשמישו ומקפיד
עליהם שלא יטנפו ולא ישברו מפני שאוהב את עצמו ורוצה

להשתמש בהם, כך יקפיד על גופו ונשמתו יותר ויותר שלא
יטנפו ולא ישברו, שהם כלי שרת לשרת בהם לפני האדון ה'.
וזה יהיה כל כונתו בשמירת גופו ונשמתו, ויכלכל דבריו במשפט,
וה' יהיה בעזרו והיה אדירו:
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