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בכמה דברים אדם מעיד על עצמו ועדיו זכין לו או חבין לו, כגון
אם יאמר שבשרו עליו יכאב על שאינו תלמיד חכם, בזאת
יבחן, אם ימסר נפשו על בניו שיהיו תלמידי חכמים בכל

כחו ומאדו. ואם יאמר אדם שנפשו עגומה על שאין לו עשר
כדי שלא להיות נצרך להיות טרוד על המחיה ועל הכלכלה,

ולהיות רק עסוק על התורה ועל העבודה, עדות יש, אם
בשבתות וימים טובים וחלו של מועד וכל שעה שהוא פנוי

אינו מפנה לבטלה, אלא יושב ולומד ועוסק בעבודת השם
יתברך שמו, אז יאמנו דבריו והקדוש ברוך הוא קובע לו שכר, כי
כן מדתו יתברך, שאם חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא
עשאה, מעלה עליו הכתוב כאלו עשאה (קדושין מ, א), ואם לא
יעשו כן, כשיאמרו לכשאפנה אשנה (אבות ב, יד) יושב בשמים
ישחק למו (תהלים ב ד) וכבר פרשו בזה הקדמונים קרא דכתיב
(שם עה ג) כי אקח מועד אני מישרים אשפט:

ועוד עדות יש, אם ישתדל בכל מאמצי כחו, להחזיק ביד לומדי
התורה בגופו ובממונו כדי שחלק כחלק יאכלו. ואם

יאמר אדם שנפשו עגומה על כי בעוונותינו חרב בית
המקדש, ואין לנו לא מזבח ולא כהן שיכפר בעדנו, עדות יש אם
כנים הדברים שיעשה מה שהוא במקום קרבן, כגון עשות
צדקה וגמילות חסדים ולמוד מעשה הקרבנות ותפלה בכונה,
שהביא במקום קרבן. והמביא דורון לתלמיד חכם הוא כאלו

הקריב בכורים (כתובות קה, ב), והרוצה שיקריב נסכים ימלא
גרונם של תלמידי חכמים יין (יומא עא א). ותענית חשוב כקרבן
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וכל מיני יסורים אם מקבלם מאהבה, וכל שכן אם מיסר את
עצמו ביסורים וסגופים כאשר יוכל שאת חשוב מזבח כפרה. וכן
כמה דברים יש, שמועילים לכלא פשע ולהתם חטאת כמזבח
כפרה:

והמתענג בשבת ואומר שמכון לשם מצוה, לכבוד שבת קדש,
עדות יש אם אינו הולך אחר תענוגי והבלי העולם הזה בימות
החל, ואם מקים מצות סעדה שלישית וסעדה רביעית, אפלו

כשהוא שבע ואינו תאב לאכל כלל, זהו לעדות על כשהוא
רעב שעושה לשם מצוה, וכן על זה הדרך אם מקים מצוות

שיש בהן ענוי נפש, עדות הן על מצוות שיש בהן ענג נפש
שעושה לשם מצוה. הביטה, שאנו מזכירין בכל יום תמיד

עקדת יצחק, ואפשר, יאמר אדם, גם אני, אם היה אומר לי
הקדוש ברוך הוא כמו שאמר לאברהם אבינו, אעשה כן גם

אני, שהרי אנו מכונים בקריאת שמע שאנו מוכנים למסר
נפשנו על קדשת השם אם יבוא לידינו, אבל עדות יש, שהרי

כל אשר לאיש יתן בעד נפשו, ואם הוא עובר על דעת קונו
על בצע כסף, כל שכן שאינו מוסר נפשו. ואם היה מוסר

נפשו לא לשם שמים, אלא
לפי שסוף אדם למות, ונבחר מות שהוא מקבל פרס מיד ולבבו
יבין שעל ידי זה הוא מזמן לחיי העולם הבא, שעושה דבר גדול
כי נפש היא חובל, אבל אם הוא אוהב ה' באמת לא יעבר על
דעת קונו בשום אפן, ולא ישוב מפני כל עד דכדוכה של נפש,
אז השם יחשב לו כאלו מסר נפשו על קדשת השם, ושכרו ישלם
לו משלם. וכן אם יאמר אדם, שאם היה לו עשר מפלג היה
מפליא י לעשות צדקות וגמילות חסדים, השם יבחן אם עושה
במה שיש לו כשעורו, כברכת השם אשר נתן לו כדמבעי לה
למעבד. וכן על זה הדרך אל כל אשר יאמר, מעשיו הן הם עדיו,
האמת אתו אם זך וישר פעלו:
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