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 הדביקות,   הוא   שיהיה   לבו   של   אדם   מתדבק   כל   כך   בשם   יתברך,   עד   שכבר   יסור   מלפנות   ולהשגיח   אל   שום   דבר   זולתו,   והוא   מה   שבא   עליו   המשל  
 בדברי   שלמה   (משלי   ה'):   אילת   אהבים   ויעלת   חן   דדיה   ירווך   בכל   עת   באהבתה   תשגה   תמיד.   ובגמרא   אמרו   ז"ל   (עירובין   נ"ד):   אמרו   עליו   על   ר"א  

 בן   פדת   שהיה   יושב   ועוסק   בתורה   בשוק   התחתון   של   ציפורי   וסדינו   מוטל   בשוק   העליון   של   ציפורי,   והנה   תכלית   המדה   הזאת   הוא   להיות   האדם  
 מתדבק   כך   אל   בוראו   בכל   עת   ובכל   שעה,   אמנם   לפחות   בשעת   עבודה   אם   אוהב   הוא   את   בוראו   ודאי   שיהיה   לו   הדביקות   הזה.   ובירושלמי   אמרו   ר"ח  
 בן   דוסא   היה   עומד   ומתפלל   ובא   חברבר   והכישו   ולא   הפסיק   תפלתו   וכו',   אמרו   לו   תלמידיו   רבי   ולא   הרגשת?   ואמר   להם   יבוא   עלי   מתוך   שהיה   לבי  

  מכוין   בתפלה   לא   הרגשתי   (ברכות   פ"ה):   

 ועל   הדביקות   הוזהרנו   בתורה   פעמים   רבות   (דברים   י"ט):   לאהבה   את   ה'   אלהיך   וגו'   (שם):   ולדבקה   בו   (שם):   ובו   תדבק,   ובו   תדבקון,   ודוד   אמר  
 (תהלים   ס"ג):   דבקה   נפשי   אחריך,   וענין   כל   אלה   הפסוקים   אחד,   שהוא   הדביקות   שהאדם   מתדבק   בו   ית'   שאינו   יכול   ליפרד   ולזוז   ממנו,   ואז"ל   (ב"ר  

 פ"פ):   ארשב"ל   בג',   לשונות   של   חיבה   חבב   הקב"ה   את   ישראל   ואנו   למידים   וכו':   בדביקה,   בחשיקה,   ובחפיצה,   והם   ממש   ענפי   האהבה   העיקרית,  
 והיינו   התשוקה   שזכרתי,   והדביקות   והנחת   והעונג   הנמצא   בעסק   ענינו   של   הנאהב.  

 הב'   הוא   השמחה,   והוא   עיקר   גדול   בעבודה,   והוא   מה   שדוד   מזהיר,   ואומר   (תהלים   ק'):   עבדו   את   ה'   בשמחה   בואו   לפניו   ברננה.   ואומר   (שם   ס"ח):  
 וצדיקים   ישמחו   יעלצו   לפני   אלהים   וישישו   בשמחה,   וארז"ל   (שבת   ל'):   אין   השכינה   שורה   אלא   מתוך   שמחה   של   מצוה,   ועל   הפסוק   שזכרנו   למעלה  
 עבדו   את   ה'   בשמחה,   אמרו   במדרש   (מדרש   ש"ט):   א"ר   כשתהיה   עומד   לפני   להתפלל   יהא   לבך   שמח   עליך   שאתה   מתפלל   לאלהים   שאין   כיוצא   בו,  

 כי   זאת   היא   השמחה   האמתית   שיהיה   לבו   של   אדם   עלז,   על   שהוא   זוכה   לעבוד   לפני   אדון   יתברך   שאין   כמוהו,   ולעסוק   בתורתו   ובמצותיו   שהם  
 השלימות   האמתי   והיקר   הנצחי,   ואמר   שלמה   במשל   החכמה   (שה"ש   א'):   משכני   אחריך   נרוצה   הביאני   המלך   חדריו   נגילה   ונשמחה   בך,   כי   כל   מה  

 שזוכה   האדם   ליכנס   יותר   לפנים   בחדרי   ידיעת   גדולתו   יתברך   יותר   תגדל   בו   השמחה,   ויהיה   לבו   שש   בקרבו.   ואומר   (תהלים   קמ"ט):   ישמח   ישראל  
 בעושיו   בני   ציון   יגילו   במלכם.   ודוד   שכבר   הגיע   אל   המעלה   הזאת   שיעור   גדול,   אמר   (שם   ק"ד):   יערב   עליו   שיחי   אנכי   אשמח   בה'.   ואמר   (שם   מ"ג):  

  ואבואה   אל   מזבח   אלהים   אל   אל   שמחת   גילי   ואודך   בכנור   אלהים   אלהי.   
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