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)א( ִמצְות עֲשֵׂה לְהִתפַּלֵּל בְּכָל יוֹם ֶשׁנּ ֶ ֱאמַר )שמות כג כה( ״ועֲבַ תֶּם אֵת ה׳ ֱא הֵיכֶם״ִ .מפִּי
ַהשְּׁמוּעָה לָמְדוּ ֶשׁעֲבוֹ ה זוֹ הִיא ְתּפִלּ ָה ֶשׁנּ ֶ ֱאמַר )דברים יא יג( ״וּלְעָבְדוֹ בְּכָל לְבַבְכֶם״ ָאמְרוּ
ֲחכָמִים אֵי זוֹ הִיא עֲבוֹ ה ֶשׁבַּלֵּב זוֹ ְתּפִלּ ָה .ואֵין מִנין ַה ְתּפִלּוֹת מִן הַתּוֹ ה .ואֵין ִמשְׁנה ַה ְתּפִלּ ָה
תּפִלּ ָה זְמַן בוּעַ מִן הַתּוֹ ה:
ַהזֹּאת מִן הַתּוֹ ה .ואֵין ל ַ ְ
)ב( וּלְפִיכָ נשִׁים ועֲבָ ים חַיָּבִין בִּתפִלּ ָה לְפִי ֶשׁהִיא ִמצְות עֲשֵׂה ֶשׁ א ַהזְּמַן גּ ְ מָא ֶאלּ ָא חִיּוּב ִמצְוה
זוֹ כָּ הוּא ֶשׁיְּהֵא ָא ם מִת ַחנּ ֵן וּמִתפַּלֵּל בְּכָל יוֹם וּ ַמגּ ִיד ִשׁבְחוֹ שֶׁל ַה ָקּדוֹשׁ בָּרוּ הוּא ו ַאחַר כָּ שׁוֹאֵל
צְ כָיו שֶׁהוּא צָ י לָהֶם בְּבַ ָקּשָׁה וּבִת ִחנּ ָה ו ַאחַר כָּ נוֹתן ֶשׁבַח והוֹ יה ל ַה׳ עַל הַטּוֹבָה ֶשׁ ִה ְשׁפִּיעַ לוֹ
אחָד לְפִי כֹּחוֹ:
כָּל ֶ
)ג( אִם הָיה ג ִיל ַמ בֶּה בִּת ִחנּ ָה וּבַ ָקּשָׁה ואִם הָיה עֲ ל ְשׂפָתים ְמ בֵּר כְּפִי יכָלְתּוֹ וּבְכָל עֵת
ֶשׁיּ ִ צֶה .וכֵן מִנין ַה ְתּפִלּוֹת כָּל ֶאחָד כְּפִי יכָלְתּוֹ .ישׁ מִתפַּלֵּל פַּעַם ַאחַת בְּיוֹם .וישׁ מִתפַּלְּלִין פְּעָמִים
ַה בֵּה .והַכּל יהְיוּ מִתפַּלְּלִין ֹנכַח ַה ִמּ דּ ָשׁ בְּכָל מָקוֹם ֶשׁיִּהְיה .וכֵן הָיה ַהדָּבָר ָתּמִיד מִמּשֶׁה בֵּנוּ
ועַד עֶז ְ א:
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)ד( ועל העבודה .כי הקב"ה בחר בישראל מכל האומות וארץ ישראל מכל הארצות ובחר
ירושלים מכל ארץ ישראל ובחר מירושלם ציון כמו שנאמר )תהלים קל"ב י"ג( כי בחר ה' בציון
אוה למושב לו .ובחר מכל בבית הבחירה בשביל העבודה שכתוב בה רצון שנא' )ויקרא א' ג'(
לרצונו לפני ה' .הנה לך כי מפני העבודה נברא כל העולם כלו .אז בחטאינו חרב מקדש ובטלה
העבודה .והתפלה אלינו עכשיו במקומה כמו שאחז"ל ולעבדו בכל לבבכם אי זה היא עבודה
שבלב הוי אומר זו תפלה וזהו שאומר )תהלים נ"א י"ז( ה' שפתי תפתח שדוד המלך אמרו
לפסוק זה על חטאת בת שבע שהיה במזיד ואין מביאין קרבן על הזדונות .ועל זה אמר כי לא
תחפוץ זבח ואתנה עולה לא תרצה שאני הייתי יכול להביא קרבן לכפר לי הייתי מביא עכשיו
שאיני יכול ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך ותקבל התפלה במקום קרבן ותכפר לי על חטאתי.
גם אנחנו שאין לנו קרבן שיכפר לנו לא זדונות ולא שגגות ה' שפתי תפתח ותקבל תפלתנו
במקום הקרבנות:
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)ג( וכָל ַהלּ ָאוין ָהאֵלּוּ בְּעִנין ֶאחָד הֵן והוּא ֶשׁ א יפְנה ַאחַר עֲבוֹ ת כּוֹכָבִים וכָל ַהנִּפְנה ַא ֲח י ָה
בְּ שֶׁהוּא עוֹשֶׂה בּוֹ ַמעֲשֶׂה ֲה י ז ֶה לוֹ ה .ו א עֲבוֹ ת כּוֹכָבִים בִּלְבַד הוּא ֶשׁאָסוּר לְ ִהפָּנוֹת
ַא ֲח י ָה בְּ ַמ ֲח ָשׁבָה ֶאלּ ָא כָּל ַמ ֲח ָשׁבָה שֶׁהוּא גּוֹ ם לוֹ ל ָ ָא ם לַעֲ ר עִ ָקּר ֵמעִ ְקּ י הַתּוֹ ה ֻמז ְ ָה ין אָנוּ
ֶשׁ א לְ ַהעֲלוֹתהּ עַל לִבֵּנוּ ו א נסִּי ַח דַּעְתֵּנוּ לְכָ ונ ְח ֹשׁב ונ ָמּ ֵשׁ ַאחַר ִה הוּ י ַהלֵּבִ .מפְּני ֶשׁדַּעְתּוֹ שֶׁל
ָא ם צָ ה ו א כָּל ַהדּ ֵעוֹת יכוֹלִין לְ ַהשִּׂיג ָה ֱאמֶת עַל בֻּ יוֹ .ואִם י ָמּ ֵשׁ כָּל ָא ם ַאחַר ַמ ְחשְׁבוֹת לִבּוֹ
נ ְמצָא ַמ ֲח יב אֶת הָעוֹל ָם לְפִי צֶר דַּעְתּוֹ .כֵּיצַד .פְּעָמִים יתוּר ַאחַר עֲבוֹ ת כּוֹכָבִים וּפְעָמִים י ְח ֹשׁב
בְּיחוּד הַבּוֹ א ֶשׁמָּא הוּא ֶשׁמָּא אֵינוֹ .מַה לְּ ַמעְל ָה וּמַה לְּ ַמטָּה מַה לְּפָנים וּמַה לְּאָחוֹר .וּפְעָמִים
שׁמָּא אֵינהּ.
בַּנּ ְבוּאָה ֶשׁמָּא הִיא ֱאמֶת ֶשׁמָּא הִיא אֵינהּ .וּפְעָמִים בַּתּוֹ ה ֶשׁמָּא הִיא מִן ַה ָשּׁמַים ֶ
ואֵינוֹ יוֹ עַ ַהמִּדּוֹת שֶׁיּ ָ ין בָּהֶן עַד ֶשׁיּ ֵ ע ָה ֱאמֶת עַל בֻּ יוֹ ונ ְמצָא יוֹצֵא לִי י מִינוּת .ועַל עִנין ז ֶה
ִהזְהִי ה תּוֹ ה ונ ֱאמַר בָּהּ )במדבר טו לט( "ו א תתרוּ ַא ֲח י לְבַבְכֶם ו ַא ֲח י עֵיניכֶם אֲשֶׁר ַאתֶּם
זֹנים" .כְּלוֹמַר א י ָמּ ֵשׁ כָּל ֶאחָד ִמכֶּם ַאחַר דַּעְתּוֹ ַה ְקּצָ ה וי מֶּה ֶשׁ ַמּ ֲח ַשׁבְתּוֹ ַמ ֶשּׂג ֶת ָה ֱאמֶת .כָּ
ָאמְרוּ ֲחכָמִים )גמרא ברכות יב ב( " ַא ֲח י לְבַבְכֶם זוֹ מִינוּת" ו ַא ֲח י עֵיניכֶם זוֹ ז ְנוּת .ול ָאו ז ֶה אַף עַל
מל ְקוֹת:
פִּי שֶׁהוּא גּוֹ ם ל ָ ָא ם לְ ָט דוֹ מִן הָעוֹל ָם ַהבָּא אֵין בּוֹ ַ
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)א( 'לב'  -שם משתתף .הוא שם האבר אשר בו התחלת חיי כל בעל לב "ויתקעם בלב אבשלום".

)ב( וכאשר היה זה האבר באמצע הגוף הושאל לאמצע כל דבר "עד לב השמים" "בלבת אש":
)ג( והוא שם מחשבה גם כן "לא לבי הלך?"  -רוצה לומר הייתי נמצא במחשבתי כשארע כך
וכך; ומזה הענין " -ולא תתורו אחרי לבבכם"  -רוצה לומר רדיפת מחשבותיכם; "אשר לבבו
פונה היום"  -מחשבתו סרה.
)ד( והוא שם העצה "כל שארית ישראל לב אחד להמליך את דויד"  -כלומר על עצה אחת; וכן
אמרו "ואוילים בחסר לב ימותו"  -כלומר בחסרון עצה; וכן אמרו "לא יחרף לבבי מימי"  -ענינו
לא תטה עצתי מזה הענין  -כי ראש הדברים "בצדקתי החזקתי ולא ארפה"] .ומענין יחרף אצלי
 אמרו "שפחה נחרפת לאיש"  -דומה לערבי 'מונחרפת'  -רוצים בה נוטה מקנין העבדות לקניןהאישות[:
)ה( והוא  -שם הרצון "ונתתי לכם רועים כלבי" "היש את לבבך ישר כאשר לבבי? " ]עם לבבך -
כלומר רצונך ביושר כרצוני .וכבר הושאל לאלוק לפי זה הענין "כאשר בלבבי ובנפשי יעשה" -
ענינו יעשה כפי רצוני; "והיו עיני ולבי שם כל הימים"  -השגחתי ורצוני:
)ו( והוא שם השכל "ואיש נבוב ילבב"  -כלומר ישכיל; וכן "לב חכם לימינו"  -שכלו בענינים
השלמים  -וזה הרבה .ולפי זה הענין הושאל לאלוק בכל מקום  -רצוני לומר שהוא מורה על
השכל  ;-אלא הזר שהוא מורה על הרצון  -כל מקום כפי ענינו .וכן "והשבות אל לבבך" "ולא
ישיב אל לבו" וכל מה שדומה לו  -כולו בחינת שכל כמו שאמר "ולא נתן ה' לכם לב לדעת" כמו
אתה הראית לדעת":
)ז( אמנם מאמר "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך" פירושו אצלי בכל כוחות לבך  -כלומר
כוחות הגוף כולם  -כי התחלת הכל  -מן הלב; והענין שתשים תכלית פעולותיך כולם  -השגתו
כמו שבארנו בפרוש ה'משנה' וב"משנה תורה
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ונשוב אל כענין הפרק והוא  -להזהיר שישים האדם מחשבתו באלוק לבדו אחר שהגיע על
ידיעתו )כמו שבארנו( וזאת היא העבודה המיוחדת במשיגי האמיתות וכל אשר יוסיפו לחשוב
בו ולעמוד אצלו  -תוסיף עבודתם .אבל מי שיחשוב באלוק וירבה לזכרו מבלי חכמה אבל הוא
נמשך אחר קצת דמיון לבד או נמשך אחר אמונה שמסרה לו זולתו הוא אצלי עם היותו חוץ
לבית ורחוק ממנו בלתי זוכר האלוק באמת ולא חושב בו  -כי הדבר ההוא אשר בדמיונו ואשר
יזכור בפיו אינו נאוה לנמצא כלל אבל הוא דבר בדוי שבדהו דמיונו  -כמו שבארנו בדברינו על
התארים .ואמנם ראוי להתחיל בזה המין מן העבודה  -אחר הציור השכלי; והיה כאשר תשיג
האלוק ומעשיו כפי מה שישכלהו השכל אחר כן תתחיל להמסר אליו ותשתדל להתקרב לו
ותחזק הדיבוק אשר ביניך ובינו והוא  -השכל  -אמר "אתה הראת לדעת כי ה' וגו'" ואמר "וידעת
היום והשבות אל לבבך וגו'" ואמר "דעו כי ה' הוא אלוקים" .והנה בארה ה'תורה' כי זאת
העבודה האחרונה אשר העירונו עליה בזה הפרק לא תהיה אלא אחר ההשגה  -אמר "לאהבה
את ה' אלוקיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם"  -והנה בארנו פעמים רבות כי האהבה היא
כפי ההשגה ואחר ה'אהבה' תהיה העבודה ההיא אשר כבר העירו 'ז"ל' עליה ואמרו "זו עבודה
שבלב" והיא אצלי  -שישים האדם כל מחשבתו במושכל הראשון ולהתבודד בזה כפי היכולת.
ולזה תמצא דוד ע"ה שצוה שלמה בנו והזהירו מאד בשני הענינים האלה  -רצוני לומר להסתכל
בהשגתו ולהשתדל בעבודתו אחר ההשגה  -אמר "ואתה שלמה בני דע את אלוקי אביך ועבדהו
וגו' אם תדרשנו  -ימצא לך וגו'"  -והאזהרה לעולם היא על ההשגות השכליות לא על הדמיונות
 כי המחשבה בדמיונות לא תיקרא 'דעה' ואמנם תקרא 'העולה על רוחכם' .הנה התבאר כיהכונה אחר ההשגה היא  -להמסר אליו ולהשים המחשבה השכלית בחישקו תמיד  -וזה ישלם
על הרוב בבדידות ובהתפרדות .ומפני זה ירבה כל חסיד להפרד ולהתבודד ולא יתחבר עם אדם
רק לצורך הכרחי:

