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Pélé Yoets
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עבודת השם היא צריכה להיות עבודה שלמה, עבודה תמה,
ביראה ואהבה ושמחה רבה בכל פרטיה ותקוניה

ודקדוקיה, וכל אשר בכחו לעשות יעשה כדי לקים מצוה
כתקונה בשלם שבפנים בכונת הלב, ובודאי שאין הקדוש

ברוך הוא בא בטרוניא עם בריותיו (ע''ז ג, א), וכל אדם אינו
חיב אלא כשעורו, ואף אם יעבד את בוראו עבודה שאינה

שלמה ובא בשכרו על עבודתו, שאין הקדוש ברוך הוא
מקפח שכר כל בריה, שהרי שלם לבלק שכר מ''ב קרבנות
שעשה, אבל ענוש יענש על אשר לא עשה כדמבעי לה למעבד,
ועל אשר לא נדחק ונכנס במקום שהיה יכול לכנס, כמו שאמרו
רבותינו ז''ל (שבת לא א) ששואלין אותו ביום הדין למה לא
עסקת בפלפול וברזי תורה ובמעשה מרכבה:

והנה עקר עבודת השם יתברך ושלמות העבודה, תלוי בדבקות
המחשבה ובכונת הלב ביראה ואהבה ושמחה והכנעה רבה,
דרחמנא לבא בעי (סנהדרין קו ב), זה כלל גדול בתורה
ובעבודת השם יתברך, ויצר סמוך יושב בין מפתחי הלב

ומפנה לבנו לבטלה, ואפלו בשעת עבודתנו לבנו הולך חשכים
במחשבות זרות והרהורים רעים, באפן שאין עבודתנו עבודה

שלמה. והאיש הירא את ה', לו בכח יגבר ליחד לבבו אפלו
ברצוא ושוב, ליראה ולאהבה את ה' הנכבד והנורא ולדבקה

בו ולעבדו בלבב שלם עבודה שלמה עבודה תמה, וילחם עם
יצרו על זה כאיש מלחמות כאשר נלחם האיש הישראלי לבלתי
רצוח ונאוף וגנוב, כי על כל יביא אלקים במשפט, ויגדל שכרו
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על זה כי לפם צערא אגרא, ועל כן זה נאמר (איוב ב ז) אדם
לעמל יולד. שצריך עמלה ויגיעה רבה, שהמחשבה מועלת והיא
כבורח''ת עלתה ניס''ה, וצריך להתחזק ולהיות נערץ בקדשה,
והוציא את האבן הראשה ולבבו, לא כן יחשב הרהורא בישא
רק דברים שבקדשה:
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