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 הנה   זאת   היא   המדה   הנחמדת   אשר   אליה   זכו   החסידים   הראשונים   קדושי   עליון,   וכמאמר   דוד   המלך   עליו   השלום   (תהלים   מ"ב):   כאיל   תערוג   על  
 אפיקי   מים   כן   נפשי   תערוג   אליך   אלהים   צמאה   נפשי   לאלהים   לאל   חי   מתי   אבוא   וכו',   ואומר   (שם   פ"ד):   נכספה   וגם   כלתה   נפשי   לחצרות   ה'   וגו',  
 (שם   ס"ג):   צמאה   לך   נפשי   כמה   לך   בשרי   וגו'.   כל   זה   מתוקף   התשוקה   שהיה   משתוקק   לו   יתברך,   וכענין   מה   שכתב   הנביא   (ישעיה   כ"ו):   לשמך  

 ולזכרך   תאות   נפש,   ואומר:   נפשי   אויתיך   בלילה   אף   רוחי   בקרבי   אשחרך.   ודוד   עצמו   אומר   (תהלים   ס"ג):   אם   זכרתיך   על   יצועי   באשמורות   אהגה  
 בך,   ביאר   העונג   והשעשוע   שהיה   לו   בדברו   בו   ובשבחיו   יתברך   שמו,   ואומר   (שם   קי"ט):   ואשתעשע   במצותיך   אשר   אהבתי,   ואמר   (שם):   גם   מצותיך  

 שעשועי   וגו'.  

 והנה   זאת   ודאי   שאהבה   זאת   צריך   שלא   תהיה   אהבה   התלויה   בדבר,   דהיינו   שיאהב   את   הבורא   יתברך   על   שמטיב   אליו   ומעשירו   ומצליח   אותו   אלא  
  כאהבת   הבן   לאביו   שהיא   אהבה   טבעית   ממש   שטבעו   מכריחו   וכופהו   לזה,   כמאמר   הכתוב   (דברים   ל"ב):   הלא   הוא   אביך   קנך.   

 ומבחן   האהבה   הזאת   הוא   בזמן   הדוחק   והצרה,   וכן   אז"ל   (שם   ו'):   ואהבת   את   ה'   אלהיך   בכל   לבבך   ובכל   נפשך   אפילו   נוטל   את   נפשך,   ובכל   מאודך  
 בכל   ממונך.  

 אמנם   כדי   שלא   תהיינה   הצרות   והדוחקים   קושי   ומניעה   אל   האהבה,   יש   לאדם   להשיב   אל   עצמו   ב'   תשובות:   הא'   מהן   שוה   לכל   נפש,   והב'   לחכמים  
 בעלי   הדעה   העמוקה.   הא'   היא   כל   מאי   דעבדין   מן   שמיא   לטב   (ברכות   ס'),   וזה   כי   אפילו   הצער   ההוא   הדוחק   הנראה   בעיניו   רעה,   איננו   באמת   אלא  

 טובה   אמתית,   וכמשל   הרופא   החותך   את   הבשר   או   את   האבר   שנפסד   כדי   שיבריא   שאר   הגוף   ולא   ימות,   שאף   על   פי   שהמעשה   אכזרי   לכאורה,   אינו  
 אלא   רחמנות   באמת   להטיבו   באחריתו,   ולא   יסיר   החולה   אהבתו   מהרופא   בעבור   זה   המעשה,   אלא   אדרבא   יוסיף   לאהבה   אותו   כן   הדבר   הזה,  

 כשיחשוב   האדם   שכל   מה   שהקב"ה   עושה   עמו   לטובתו   הוא   עושה,   בין   שיהיה   בגופו,   בין   שיהיה   בממונו,   ואף   על   פי   שהוא   אינו   רואה   ואינו   מבין   איך  
 זה   הוא   טובתו,   ודאי   טובתו   הוא,   הנה   לא   תחלש   אהבתו   מפני   כל   דוחק   או   כל   צער   אלא   אדרבא   תגבר   ונוספה   בו   תמיד.  

 אך   בעלי   הדיעה   האמתית   אינם   צריכים   אפילו   לטעם   הזה,   כי   הרי   אין   להם   לכוין   עצמם   כלל,   אלא   כל   תפלתם   להגדיל   כבוד   השם   יתברך   ולעשות  
 נחת   רוח   לפניו,   וכל   מה   שיתגברו   עיכובים   נגדם   עד   שיצטרכו   הם   יותר   כח   להעבירם,   הנה   יאמץ   לבם   וישמחו   להראות   תוקף   אמונתם,   כשר   צבא  

 הרשום   בגבורה   אשר   יבחר   לו   תמיד   במלחמה   החזקה   יותר   להראות   תקפו   בנצחונה,   וכבר   מורגל   זה   הענין   בכל   אוהב   בשר   ודם   שישמח   כי   יזדמן   לו  
 מה   שיוכל   להראות   בו   אל   אשר   הוא   אוהב   עד   היכן   מגיע   עוצם   אהבתו.  

   ונבאר   עתה   ענפי   האהבה,   הם   הג'   שזכרתי:   הדביקות,   השמחה,   והקנאה.    
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