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 וכן   אמרו   (עירובין   צ"ח):   אין   זורקין   כתבי   הקודש   ואפילו   הלכות   ואגדות.   ואסרו   (מגילה   כ"ז):   להניח   נביאים   וכתובים   על   גבי   חומשים,   הן   אלה  
 דברים   שאסרו   חז"ל   לכל   עדת   ישראל,   והחסיד   יש   לו   ללמוד   מאלה   ולהוסיף   עליהם   כהנה   וכהנה   לכבוד   שם   ה'   אלהיו.  

 ובכלל   זה   הניקיון   והטהרה   הצריכה   לדברי   תורה   שלא   לעסוק   בה   אפילו   בהרהור   במקומות   המטונפים,   ולא   בידים   שאינם   נקיות,   וכבר   הרבו   חז"ל  
  להזהיר   על   זה   במקומות   רבים.   

 ובענין   לומדי   תורה,   הנה   מקרא   כתוב   מפני   שיבה   תקום   והדרת   פני   זקן,   ומינה   ילפינן   לכל   מיני   כבוד   שאפשר   לעשות   להם   שראוי   ודאי   לחסיד  
 שיעשהו.   וכבר   אז"ל   (כתובות   ק"ג):   ואת   יראי   ה'   יכבד,   זה   יהושפט   מלך   יהודה,   שכיון   שהיה   רואה   תלמיד   חכם   היה   עומד   מכסאו   ומחבקו   ומנשקו  
 ואומר   לו   רבי   רבי   מורי   מורי.   ורבי   זירא   כשהיה   חלש   מלימודו,   היה   משים   עצמו   על   פתח   בית   המדרש,   לעשות   מצוה   כשיקום   מלפני   התלמיד   חכם  

 (ברכות   כ"ח).   כל   אלה   דברים   שכבר   רואים   אנחנו   היות   הבורא,   יתברך   שמו,   חפץ   בה   וגלה   דעתו   העליון   בזה,   וכיון   שכן   מי   האיש   החפץ   לעשות  
 נחת   רוח   ליוצרו,   הנה   בדרך   זה   ילך   ויוסיף   לקח   בתחבולותיו   ולעשות   הישר   לפניו   יתברך   שמו. 

 ובכלל   זה   כמו   כן   כיבוד   בית   הכנסת   ובית   המדרש   שאין   די   שלא   ינהג   בהם   קלות   ראש,   אלא   שינהג   בהם   כל   מיני   כבוד   ומורא   בכל   מנהגיו   ובכל  
 פעולותיו,   וכל   מה   שלא   היה   עושה   בהיכל   מלך   גדול   לא   יעשה   בהם.  

  ונדבר   עתה   מענין   האהבה,   וענפיה   הם   ג':   השמחה,   הדביקות,   והקנאה.   

 והנה   ענין   האהבה   הוא   שיהיה   האדם   חושק   ומתאוה   ממש   אל   קרבתו   יתברך   ורודף   אחר   קדושתו,   כאשר   ירדוף   איש   אחר   הנחמד   ממנו   חמדה   עזה,  
 עד   שיהיה   לו   הזכרת   שמו   יתברך   ודבור   בתהלותיו   והעסק   בדברי   תורתו   ואלהותו   יתברך,   שעשוע   ועונג   ממש   כמי   שאוהב   את   אשת   נעוריו   או   בנו  

 יחידו   אהבה   חזקה,   אשר   אפילו   הדיבור   בם   יהיה   לו   לנחת   ותענוג,   וכענין   הכתוב   (ירמיה   ל"א):   כי   מדי   דברי   בו   זכור   אזכרנו   עוד.  

 והנה   ודאי   שמי   שאוהב   את   בוראו   אהבה   אמיתית,   לא   יניח   עבודתו   לשום   טעם   שבעולם,   אם   לא   יהיה   אנוס   ממש,   ולא   יצטרך   רצוי   ופיתוי   לעבודה,  
 אלא   אדרבא   לבו   ישיאהו   וירצהו   אליה   אם   לא   יהיה   עיכוב   גדול   שימנעהו.  
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