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ְקָדָמה ֲה 

חִּ  ים ֵהם ַהַמרְּ ר ַרבִּ קֹום ֲאׁשֶׁ מָׂ ם בְּ רּוְך הּוא לָָׂאדָׂ דֹוׁש בָׂ מֹו ַהקָׂ ים שָׂ יקִּ
ַר  בָׂ תְּ ּנּו יִּ מֶׁ ל אֹותֹו מִּ ם מּוטָׂ ָאדָׂ ַעל הָׂ ׁש. וְּ ים לֹו ַלֲעבֹוַדת ַהֹקדֶׁ יעִּ רִּ ְך, ּוַמפְּ
ם,  דָׂ גְּ נֶׁ י כְּ ַגֵבר ַכֲארִּ תְּ הִּ צֹון קֹונֹו.לְּ ת רְּ ֵרז ַלֲעשֹות אֶׁ דָׂ זְּ הִּ .                 ּולְּ

ל  כָׂ יסֹוד לְּ ֵתַח וִּ יא ַמפְּ ר הִּ ַות ֲעֵשה ֲאׁשֶׁ צְּ ל ֲעבֹוַדת ה' ֵיׁש מִּ לָׂ כְּ בִּ
צְּ  יא מִּ הִּ ה, וְּ ַעלֶׁ תְּ ל ַאֲהַבת ה', ׁשֶׁ ֲעבֹוַדת ה' יִּ    ינווֵ טַ צְּ נִּ ַות ֲעֵשה ׁשֶׁ

יֶׁה ַאֲהַבת ה' קְּ ׁשֶׁ  הְּ ֵמי חַ תִּ ל יְּ נּו כָׂ ה בָׂ ה וְּ בּועָׂ דֹולָׂ ה גְּ ַאֲהבָׂ ה, ַעד ֵיינּו בְּ ֲעצּומָׂ
ה לַ  ַאֲהבָׂ יֶׁה הָׂ הְּ תִּ ֵדי ׁשֶׁ ל כְּ כָׂ ה ַרק  בלֵ הַ ה' בְּ ֵאין זֶׁ ים, וְּ נִּ פְּ ֵאר בִּ בָׂ תְּ יִּ מֹו ׁשֶׁ ּוכְּ

ַר  בָׂ תְּ ת ה' יִּ ֱאֹהב אֶׁ ה לֶׁ וָׂ צְּ ל צּוַרת ֲעבוֹ מִּ כָׂ לָׂא ׁשֶׁ תֹוְךְך, אֶׁ יֶׁה מִּ הְּ  ַדת ה' תִּ
ל תו  ַאֲהבָׂ  כָׂ ם ּובְּ כֶׁ ַבבְּ ל לְּ כָׂ דֹו בְּ בְּ עָׂ ם, ּולְּ ת ה' ֱאֹלֵהיכֶׁ ה אֶׁ ַאֲהבָׂ ּנֱֶׁאַמר לְּ מֹו ׁשֶׁ , כְּ

ם. כֶׁ ׁשְּ  ַנפְּ

כָׂ  ים יֶׁחְּ ה ֹלא ַרבִּ ַכמָׂ ה מִּ זֶׁ ּה, וְּ רָׂ ַמֲאמָׂ ַות ֲעֵשה זֹו כְּ צְּ ת מִּ ַקֵים אֶׁ מּו לְּ
בוֹ  ַּוַד סִּ רּו ׁשֶׁ ֹיאמְּ ַעלֶׁהֵהם אֹוהֲ י ׁשֶׁ את, ֵיׁש ׁשֶׁ תְּ ת ה' יִּ ים אֶׁ נָׂם .בִּ  ֵאלּו ָאמְּ

ים אֶׁ נָׂ ֵאי עִּ הם יֹודְּ ַאֲהבָׂ יּוב הָׂ ל חִּ ן ת ֹגדֶׁ ַהלָׂ ֵאר לְּ בָׂ תְּ יִּ מֹו ׁשֶׁ בּו  .כְּ ׁשְּ ַיחְּ ֵיׁש ׁשֶׁ וְּ
ים  ַנֲהגִּ תְּ ַלמִּ ים, וְּ יקִּ דֹוֵלי ַהַצדִּ גְּ לִּ יֵדי ַהדֹור, וְּ יחִּ ר לִּ קָׂ עִּ ת בְּ דֶׁ ֹיעֶׁ ה זּו מְּ וָׂ צְּ מִּ ׁשֶׁ

ֹל ידּות, וְּ ַות ַבֲחסִּ צְּ יא מִּ לָׂא הִּ ֵאינֹו נָׂכֹון, אֶׁ ַהר ה', ַמה ׁשֶׁ ד ַיֲעלֶׁה בְּ חָׂ ל אֶׁ כָׂ א ׁשֶׁ
ת  ֵהן ֱאמֶׁ ַמע. וְּ יַאת ׁשְּ רִּ ין ּוקְּ לִּ פִּ תְּ ם, כִּ ר הּוא ׁשָׂ י ַבֲאׁשֶׁ הּודִּ ֲעֵשה ַעל ֹכל יְּ

ֹלא ׁש וְּ ל נֶׁפֶׁ כָׂ ה לְּ וָׂ ה ֵאינָּׂה ׁשָׂ ַאֲהבָׂ ל הָׂ יֹוֵתר ׁשֶׁ ה בְּ בֹוהָׂ ה ַהגְּ ֵרגָׂ ַהַמדְּ לֶׁיָך עָׂ  ׁשֶׁ
ֹמר כַ  גְּ ה לִּ לָׂאכָׂ ל ַהמְּ ֵאין כָׂ ה ה"ב ׁשֶׁ ׁשּובָׂ תְּ ֵרי הרמב"ם פ"י מִּ בְּ דִּ ֹבָאר בְּ מְּ

ה לָּׂה ם זֹוכֶׁ כָׂ נָׂם ֵאין אַ חָׂ ה, ָאמְּ ין לְּ  תָׂ ן חֹורִּ ּנָׂה.טֵ בָׂ הִּ בֶׁ מֶׁ  ל מִּ

לּות בָׂ  ֵיׁש ַרשְּ תְּ וַ ַטַעם ַלהִּ צְּ י מִּ ים ֵהיֵטב ַמהִּ עִּ ֵאין יֹודְּ ן ׁשֶׁ ה ֵכיוָׂ ת זֶׁ
ֵעיל ַאֲהַבת ה' ֵדלְּ ֵכיַצדּוכְּ יא , וְּ ֵיׁש ׁשֶׁ  הִּ , וְּ יהָׂ יַע ֵאלֶׁ ַהגִּ ְך לְּ רֶׁ רּו ַהדֶׁ בְּ סְּ יִּ
ים אֶׁ  מִּ ַקיְּ מְּ ה ׁשֶׁ ם לָׂמָׂ ֵריהֶׁ בְּ דִּ ֹלא יּוַבן לְּ ה, וְּ מּוד ַהתֹורָׂ לִּ ַות ַאֲהַבת ה' בְּ צְּ ת מִּ

ַטֵּוינּו צְּ ֱאֹהב אֶׁ  הִּ ת לֶׁ דֶׁ יֻחֶׁ ה מְּ וָׂ צְּ מִּ ַעלֶׁה, ַהֹּלא בְּ תְּ ים ת ה' יִּ מִּ עָׂ ַטֵּוינּו פְּ צְּ ר נִּ בָׂ כְּ
מּוד ַהתֹורָׂ  יַע לְּ ַרבֹות ַעל לִּ רִּ ַקר ַהַמפְּ עִּ ַדת  ה' ַאֲהַבתה. וְּ רְּ הּוא ֵמֲחַמת ֹרב טִּ

ֲאנָׂ  ה ַעל הָׂ ֲעבֹודָׂ ַבד הָׂ כְּ ר תִּ עֹולָׂם, ֲאׁשֶׁ שּומֶׁ הָׂ נֶׁת תְּ תֶׁ ֹלא נִּ ים, וְּ ת ַהֵלב ׁשִּ
ית זּו. יסֹודִּ ה וִּ יבָׂ ה ֲחבִּ וָׂ צְּ מִּ אּויָׂה לְּ רְּ  הָׂ

ֲִהֵנהֲ

ֲָאְמָנםֲ

ְךֲ ֲא 

ְֲועוֹדֲ
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ַא שָׂ ֵרר אֶׁ ֵכן נְּ בָׂ ֵאר ּולְּ בָׂ י לְּ בִּ י לִּ ׁש נִּ יא ֹׁשרֶׁ ר הִּ ה זֹו ֲאׁשֶׁ רָׂ קָׂ ַות ֲעֵשה יְּ צְּ ת מִּ
אּוַלי עַ  ל ֲעבֹוַדת ה', וְּ כָׂ יל  "יְּ לְּ ַגם אֹועִּ ר ׁשֶׁ ׁשָׂ פְּ אֶׁ ר, וְּ בָׂ ַחֵזק ַבדָׂ תְּ ֵכן אֶׁ

ֵרי ֲחכָׂ  בְּ י דִּ ה הּוא ַעל פִּ וָׂ צְּ ה. ּוֵבאּור ַהמִּ י ַבזֶׁ זּולָׂתִּ ים לְּ דֹוׁשִּ ֵמינּו ז"ל ַהקְּ
ֵכן עַ  ה זֹו, וְּ וָׂ צְּ ֵטי מִּ רָׂ פְּ רּו בִּ בְּ דִּ קֹומֹות ׁשֶׁ ה מְּ ַכמָׂ ֵרי ַרב יפִּ  לבְּ בְּ ֹוֵתינּו דִּ

אֹוֵר  ים מְּ מֹונִּ ה: הרמב"ם, רבינו בחיי ַבַעל חֹובֹות ַהַקדְּ י ַהדֹורֹות ַהֹּלא ֵהמָׂ
ר ַהיָׂ  בֹות, ֵספֶׁ בָׂ יאַהלְּ ּנָׂבִּ ׁשֶׁ עֹוד. ּוכְּ ר, וְּ ים אֶׁ  ׁשָׂ ׁשִּ רָׂ דְּ ֵרי חז"ל בגמ' ּוַבמִּ בְּ ת דִּ

ֵמינּו ז"ל,  רּו ֲחכָׂ ֹתב ָאמְּ כְּ יא נִּ ּנָׂבִּ ׁשֶׁ אֹוֵר אֶׁ ּוכְּ ֵרי ַרבֹוֵתינּו מְּ בְּ י ַהדֹורֹות ת דִּ
רּו ַרבֹוֵתינּו זַ  ֹתב ָאמְּ כְּ יד  ,"לנִּ ֵרי יָׂחִּ בְּ ים ַגם ַעל דִּ ׁשו  ן ַרבִּ ַכר לְּ ים הּוזְּ מִּ עָׂ פְּ לִּ וְּ

רּו ַרבו  תֵ  גו  ן ָאמְּ ה ינּוכְּ זֶׁ ַכיו  ֵצא בָׂ ת ילַ חִּ תְּ בִּ  ר ַהַמקו  רכַ זְּ א הּול  ׁשֶׁ כְּ ּו .וְּ
ים  ."דסַ א בְּ הּו נּותָׂ אִּ ה מֵ אֶׁ רְּ נִּ ים, כַ רִּ בָׂ דְּ הַ  עִּ יַנת גֹורְּ חִּ בְּ ינּו בִּ יִּ ים הָׂ תִּ עִּ ּולְּ

ת  צָׂ ינּו קְּ ּנִּ י, ׁשִּ לִּ ל כְּ י אֶׁ לִּ כְּ ים מִּ רִּ בָׂ ַקת ַהדְּ הֹורָׂ בְּ ים, ׁשֶׁ ׁשִּ דֹורְּ ים וְּ יפִּ ּומֹוסִּ
ּנֻ  מַ מִּ ַחֵבר, לְּ  ַען יָׂרּוץ ַהקֹוֵרא בֹו.ַסח ַהמְּ

יֶׁה לְּ  הְּ יִּ לֶׁת, וְּ תֹועֶׁ ה לְּ בּור זֶׁ יֶׁה  חִּ הְּ יִּ לָׂה ׁשֶׁ פִּ ַר תְּ בָׂ תְּ ֵני ה' יִּ פְּ ְך, ַנַחת רּוַח לִּ
ׁשֶׁ  יד ַלֲעשֹות אֶׁ וְּ מִּ ה תָׂ כֶׁ זְּ ֵהר מֵ ּנִּ זָׂ הִּ צֹונֹו ּולְּ בְּ תו  רו  מְּ הַ ת רְּ עָׂ ב , ּולְּ ֵלבָׂ דֹו בְּ

ה.ׁשָׂ  ַאֲהבָׂ  ֵלם בְּ

 תיחו  לִּ סְּ הַ וְּ  יםמִּ חֲ ַר הַ  ׁשדֶׁ ח  

 ל תשע"וּולאֶׁ 
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ִניֲ א  ֲו 
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ת בֶּ ְמֻחיֶּ תֲה'ֲה  ב  ִהיֲַאה  קֲא'ֲֵבאּורֲמ  רֶּ ֲפֶּ

ִמְצָוהְֲוִעְנָיָנּה ְֲמקוֹרֲה 

תָׂ ֵאת ה'  ָאַהבְּ ּנֱֶׁאַמר וְּ מֹו ׁשֶׁ תֹו, כְּ ה ַעל ַאֲהבָׂ ַעלֶׁה ַבתֹורָׂ תְּ נּו ה' יִּ ּוָׂ צִּ
יָך ָך ֱאֹלהֶׁ בְּ בָׂ ל לְּ כָׂ אֹ  בְּ ל מְּ כָׂ ָך ּובְּ ׁשְּ ל ַנפְּ כָׂ ה זו  )דברים ו' ה'(,  ָךדֶׁ ּובְּ וָׂ צְּ  ּומִּ

יֵדי סְּ  יחִּ ת ַרק לִּ וֹות ֵאינָּׂה ַׁשיֶׁכֶׁ צְּ ל ַהמִּ מֹו כָׂ לָׂא כְּ ַבדֹור, אֶׁ ים ׁשֶׁ יקִּ ַלַצדִּ גּולָׂה וְּ
לִּ  פִּ ַמע ּותְּ יַאת ׁשְּ רִּ קְּ ד כִּ חָׂ אֶׁ ד וְּ חָׂ ל אֶׁ ית ַעל כָׂ יּובִּ ה חִּ וָׂ צְּ יא מִּ  ין.הִּ

בָׂ  תְּ ֱאֹהב ֵאת ה' יִּ ֵלינּו לֶׁ ה עָׂ וָׂ צְּ מִּ ַבד ׁשֶׁ לְּ ֹּלא זּו בִּ ה ׁשֶׁ לָׂא ַר ַבתֹורָׂ ְך, אֶׁ
שּום ׁשֶׁ  ה ׁשֶׁ דֹולָׂה ַוֲעצּומָׂ ה גְּ יֶׁה ַאֲהבָׂ הְּ תִּ יא ׁשֶׁ ה הִּ יכָׂ רִּ ה זּו צְּ ַאֲהבָׂ

רוֹ  הּוא אֹומְּ ּה, וְּ ַנע אֹותָׂ מְּ יִּ ּה וְּ ַעֵכב ַבֲעדָׂ ר ֹלא יְּ בָׂ ָך דָׂ בְּ בָׂ ל לְּ כָׂ תָׂ וכו' בְּ ָאַהבְּ  וְּ
א   ל מְּ כָׂ ָך ּובְּ ׁשְּ ל ַנפְּ כָׂ  .ָךדֶׁ ּובְּ

ָפסּוק ֲֵבאּורֲחז"לֲִבְלׁשוֹןֲה 

ֵמינּו ז"ל אֶׁ  ֵבֲארּו ֲחכָׂ רּו )ברכות נ"ד א' ורבינו יונה ׁשֶׁ ָאמְּ ה, וְּ ַין זֶׁ נְּ ת עִּ
ְֲלָבְבָךֲשם בפי' א'(  ר טוֹ ְבָכל ֵיצֶׁ יָך בְּ רֶׁ צָׂ ֵני יְּ ׁשְּ ַאף בִּ ַרע, ׁשֶׁ ר הָׂ ֵיצֶׁ ב ּובְּ

רוֹ  צְּ יֵאנּו יִּ ם ַישִּ ֹכר אֶׁ  אִּ זְּ ֹטא, יִּ ַרע ַלחְּ הּוהָׂ ּוָׂ צִּ אֹו ׁשֶׁ בֹורְּ תֹו לְּ ל ַאֲהבָׂ ֹּלא  ת ֹגדֶׁ ׁשֶׁ
מַ  יִּ ַלֲעשֹות אֶׁ ַלֲעשֹות ֵכן, וְּ ה, ַנע מִּ ֲעֵברָׂ ֲת הָׂ ְפְׁשָך ֲנ  לּו נֹוֵטל אֶׁ ּוְבָכל ת ֲאפִּ

לָׂ  ַזר עָׂ גְּ ם נִּ ַגם אִּ ָך, ׁשֶׁ ׁשְּ ֹּלא ַנפְּ ֵרב ׁשֶׁ צֹו קָׂ קִּ ׁש הּוא ׁשֶׁ חָׂ ם, וְּ ַמיִּ ן ַהשָׂ ה מִּ יתָׂ יו מִּ
ֵבקּותֹו בַ  תֹו ּודְּ ַאֲהבָׂ תֹו וְּ יר ֻתמָׂ תֹו, ֹלא יָׂסִּ עִּ ַר בְּ בָׂ תְּ מַ ה' יִּ לְּ ֵכן נִּ ה ְך. וְּ זֶׁ ד מִּ

ֹסר אֶׁ  מְּ יְך לִּ רִּ צָׂ ה.  ]ע' סנהדרין ע"ד ׁשֶׁ רָׂ ה זָׂ ֹּלא ַלֲעֹבד ֲעבֹודָׂ ֵדי ׁשֶׁ ׁשֹו כְּ ת ַנפְּ
 א'[.

א   ַאף ֲָךדֶׁ מְּ ָך, ׁשֶׁ מֹונְּ ל מָׂ כָׂ נּו בְּ יד אֶׁ ַהיְּ סִּ פְּ ם הִּ ק ַרע אִּ ֵעסֶׁ מֹונֹו בְּ ל מָׂ ת כָׂ
תֹו לַ  ַרע ֵמֲחַמת ֵכן ַאֲהבָׂ גָׂ פֹון, ֹלא תִּ טָׂ ׁשִּ ה, אוֹ אֹו בְּ אּומָׂ מְּ ַעלֶׁה בִּ תְּ  ה' יִּ

יְך אֶׁ  לִּ ַהׁשְּ ֵרְך לְּ טָׂ צְּ ם יִּ ד ַאֲהַבת ה' ֹלאאִּ נֶׁגֶׁ מֹונֹו לְּ ל מָׂ ה  ת כָׂ ר זֶׁ בָׂ ֵבנּו דָׂ ַעכְּ יְּ
ֹלא ַתֲעשֶׁ  גֹון בְּ ַלל, כְּ ֹסר אֶׁ כְּ מְּ ֻחיָׂב הּוא לִּ מְּ ֹּלה ׁשֶׁ ֵדי ׁשֶׁ מֹונֹו כְּ ל מָׂ א ַיֲעֹבר ת כָׂ

ַעלֶׁה.ַעל דְּ  תְּ ר ה' יִּ  בָׂ

ֲִהֵנהֲ

ְֲוִהְתָבֵארֲ

ֲּוְכמוֲֹ

 ּוְבָכלֲ



                                                                                                
 ֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲה'          בביאור  מצות אהבת ה'       תֲֲבֲ הֲ ַאֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲד

 

רּו א   ָאמְּ ל מְּ כָׂ בְּ ה  ָךדֶׁ ֵפרּוׁש ַאֵחר ׁשֶׁ דָׂ ה ּומִּ דָׂ ל מִּ כָׂ בְּ נּו ׁשֶׁ הּוא מֹוֵדד ַהיְּ ׁשֶׁ
ָך ֹּלא ַרק בִּ ה לֹו בִּ , ֱהֵוי מֹודֶׁ לְּ אֹוד, ׁשֶׁ אֹוד מְּ ַמן ׁשֶׁ מְּ לָׂיו ה' זְּ יַע עָׂ פִּ ַמׁשְּ
ַר  בָׂ תְּ בָׂ יִּ ה, בְּ בֹוד ֹיאַהב אֶׁ ְך טֹובָׂ כָׂ ר וְּ ֹעׁשֶׁ ים וְּ ה נִּ דָׂ ַהמִּ ׁשֶׁ לָׂא ַגם כְּ ת ַהבֹוֵרא, אֶׁ

ס יִּ ים וְּ אֹובִּ יו ַמכְּ לָׂ ים עָׂ אִּ ה, ּובָׂ ֵאינָּׂה טֹובָׂ ֵעינָׂיו כְּ ֵאית בְּ רְּ יֵני נִּ ים ּומִּ ים ׁשֹונִּ ּורִּ
רִּ  ֹלא ַיפְּ ַנע וְּ מְּ תֹו אֶׁ ַצַער ח"ו, ֹלא יִּ ַאֲהבָׂ ה לְּ ר זֶׁ בָׂ היַע דָׂ ַרבָׂ ַאדְּ ה, וְּ ַעלֶׁ תְּ  ת ה' יִּ

אֹוד, ׁשֶׁ ֱהֵוי מֹודֶׁ  אֹוד מְּ מְּ ה  ֵכןה לֹו בִּ זֶׁ דּו מִּ לָׂמְּ ֵעי אֹוֵהב, וְּ צְּ ים פִּ נִּ ּנֱֶׁאמָׂ
ַחיָׂ  ֵמינּו ז"ל ׁשֶׁ ֵרְך ַעל ֲהרָׂ ֲחכָׂ בָׂ ם לְּ ה בְּ ב ָאדָׂ ֵרְך ַעל עָׂ בָׂ הּוא מְּ ֵׁשם ׁשֶׁ ה כְּ חָׂ מְּ שִּ

ה.  ַהטֹובָׂ

ֲּוטוֹׁשֵאיןֲִמְקָראֲיוֵֹצאֲִמיֵדיֲפְֲ

ָך ׁשְּ ל ַנפְּ כָׂ ָך ּובְּ בְּ בָׂ ל לְּ כָׂ ֵבאּור בְּ ים בְּ ֲאמּורִּ ים הָׂ רִּ בָׂ ַעל ַאף ַהדְּ ַדַעת ׁשֶׁ , לָׂ
ֱאֹהב אֶׁ  יא לֶׁ נָׂה הִּ ַהַכּוָׂ לּו נֹוֵטל אֶׁ ׁשֶׁ ַרע, ת ַנפְּ ת ה' ֲאפִּ ר הָׂ ֵיצֶׁ ַגם בְּ ָך וְּ ׁשְּ

קוֹ  ל מָׂ כָׂ יֵדי פְּ מִּ א יֹוֵצא מִּ רָׂ קְּ ַד ׁשם ֵאין מִּ עָׂ ֵרׁש ַגם יִּ ּוטֹו, וְּ פָׂ נּו לְּ ן ֵיׁש לָׂ
ֵתנּו לַ  יֶׁה ַאֲהבָׂ הְּ תִּ ה ׁשֶׁ ַטֵּוינּו ַבזֶׁ צְּ ּנִּ ים ׁשֶׁ רִּ בָׂ ל דְּ ם ׁשֶׁ ׁשּוטָׂ פְּ דֹולָׂה כִּ ה גְּ ה' ַאֲהבָׂ

ל ֵלב ּובְּ  כָׂ אֹוד, בְּ ה ַעד מְּ ׁש.ַוֲעצּומָׂ ל נֶׁפֶׁ  כָׂ

ֵרי ַרבֹוֵתינּו ]רמב"ם פ"י מתשובה  בְּ דִּ ה ֵהיֵטב בְּ ר זֶׁ בָׂ ֵרׁש דָׂ פָׂ תְּ הִּ ׁשֶׁ
ַאֲהבָׂ  הָׂ ֹיאַהב אֶׁ ה"ג[ ׁשֶׁ יא ׁשֶׁ אּויָׂה הִּ רְּ ה ה הָׂ ֵתרָׂ דֹולָׂה יְּ ה גְּ ת ה' ַאֲהבָׂ

א  צָׂ מְּ נִּ ַאֲהַבת ה' וְּ ה בְּ ׁשּורָׂ ׁשֹו קְּ ֵהא ַנפְּ תְּ אֹוד, ַעד ׁשֶׁ ה ַעד מְּ ַעזָׂ ה בָׂ וְּ ּה ׁשֹוגֶׁ
מֹו ֵאלּו ֹחלֵ  יד, כְּ מִּ ה, תָׂ שָׂ ּה אִּ נּויָׂה ֵמַאֲהַבת אֹותָׂ ם פְּ תָׂ ֵאין ַדעְּ ה ׁשֶׁ ַאֲהבָׂ י הָׂ

יד מִּ ּה תָׂ ה בָׂ הּוא ׁשֹוגֶׁ הּוא אֹוֵכל  ,ׁשֶׁ ה ׁשֶׁ עָׂ ׁשָׂ קּומֹו, ֵבין בְּ תֹו, ֵבין בְּ בְּ ׁשִּ ֵבין בְּ
ה, ׁשֹותֶׁ תֲה'ְֲבלֲֲֵוְּ ב  הֲִּתְהיֶּהֲַאה  ָביו,ֲׁשוִֹגיםֲָבּהֲָּתִמיד,יוֵֹתרֲִמזֶּ מֹו  בֲאוֹה  כְּ

ל כָׂ ָך ּובְּ ׁשְּ ל ַנפְּ כָׂ ָך ּובְּ בְּ בָׂ ל לְּ כָׂ נּו בְּ ּוָׂ צִּ א   ׁשֶׁ ל, ָךדֶׁ מְּ ׁשָׂ ְך מָׂ רֶׁ ֹלֹמה ָאַמר דֶׁ שְּ הּוא ׁשֶׁ , וְּ
ל ׁשִּ  כָׂ י, וְּ ה ֲאנִּ י חֹוַלת ַאֲהבָׂ עִּ כִּ ל הּוא לְּ ׁשָׂ ים מָׂ ירִּ יַ יר ַהשִּ ה.נְּ  ן זֶׁ

ִפּלּוֲנוֵֹטלֲאֲֶּ ְפְׁשֲא  ָבהתֲנ  ןֲָלַאה  ֲָךֲהּואֲִסימ 

ה בְּ  ַאֲהבָׂ ֵכן הָׂ ן, ׁשֶׁ יָׂ נְּ עִּ ׁשֹו ֵהם אֹותֹו הָׂ רָׂ דְּ ׁשּוטֹו ּומִּ פְּ יף ׁשֶׁ הֹוסִּ ל לְּ כָׂ
לּו נֹוֵטל אֶׁ  ָך ֲאפִּ ׁשְּ ל ֵלב ַנפְּ כָׂ יא בְּ ה הִּ ַאֲהבָׂ הָׂ יַמן ׁשֶׁ ָך, הּוא סִּ ׁשְּ ת ַנפְּ

ׁש, וְּ  נֶׁפֶׁ י )ברכות פ"ט ה"עַ  ֵכןוְּ מִּ ירּוַׁשלְּ יָׂה ' בִּ ה הָׂ יבָׂ י ֲעקִּ ַרבִּ ה ס"ז ב'( ׁשֶׁ

ֲעוֹדֲ

ְֲוָצִריְךֲ

ֲּוְכמוֲֹ

הֲ ְֲוִנְראֶּ
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 הֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲה'          בביאור  מצות אהבת ה'       תֲֲבֲ הֲ ַא

 

 

ֵני טו  עֹומֵ  פְּ דֹון ]לָׂמּות[ לִּ נִּ ַמע, פו  טרו  סְּ ו  נד וְּ יַאת ׁשְּ רִּ ַמן קְּ יַע זְּ גִּ הִּ ע, וְּ ׁשָׂ רָׂ ס הָׂ
יל חִּ תְּ ה הִּ יבָׂ י ֲעקִּ רֹות אֶׁ  ַרבִּ קְּ ה לִּ ַכֵשף ַאתָׂ ֵקן אֹו מְּ ַחק, ָאַמר לֹו, זָׂ שָׂ ַמע וְּ ת ׁשְּ
ה עֵ בָׂ אֹו מְּ  ין ַאתָׂ סּורִּ יִּ ה הֹוֵלְך לָׂמּות[.  ָאַמר לֹו ט בְּ ַאתָׂ ׁשֶׁ ָך שֹוֵחק כְּ ּנְּ ]ַמה הִּ

ֹלא  י וְּ ַכֵשף ֲאנִּ יׁש.  ֹלא מְּ אִּ ל אֹותֹו הָׂ ַפח רּוחֹו ׁשֶׁ ל ט עֵ בָׂ מְּ תִּ לָׂא כָׂ ין. אֶׁ סּורִּ יִּ בְּ
ַמי ַק  י.יָׂ יָׂדִּ ן לְּ תָׂ לָׁׂשְּ ַתי יָׂבֹואּו ׁשְּ אֹוֵמר ֵאימָׂ ַטֵער וְּ צְּ י מִּ יתִּ יִּ הָׂ ה וְּ סּוק זֶׁ י פָׂ יתִּ  רִּ

ל כָׂ ָך ּובְּ ׁשְּ ל ַנפְּ כָׂ ָך ּובְּ בְּ בָׂ ל לְּ כָׂ יָך בְּ תָׂ ֵאת ה' ֱאֹלהֶׁ ָאַהבְּ א  ֲוְּ ל ָךדֶׁ מְּ כָׂ יו בְּ תִּ .  ֲאַהבְּ
י וְּ  בִּ יַע ֵעת לִּ גִּ הִּ ׁשֶׁ ֵעת כְּ כָׂ י וְּ דּוק לִּ יָׂה בָׂ י ֹלא הָׂ ׁשִּ ל ַנפְּ כָׂ י. ּובְּ מֹונִּ ל מָׂ כָׂ יו בְּ תִּ ֲאַהבְּ
כָׂ  ַמן קְּ בְּ ה זְּ יעָׂ גִּ הִּ י, וְּ ׁשִּ ַמע רִּ ל ַנפְּ ֹלא אִּ ַית ׁשְּ יגָׂ לִּ פְּ וְּ תִּ י קֹוֵרא   ,א ַדעְּ ֵכן ֲאנִּ לָׂ

תֹו. מָׂ ׁשְּ ה נִּ חָׂ רְּ פָׂ יק לֹוַמר ַעד ׁשֶׁ פִּ סְּ שֹוֵחק, ֹלא הִּ  וְּ

ּלֶּה תְֲׁשמוֲִֹיְתע  ְזָכר  גְֲבה  ְֲוָהֹענֶּ ׁשּוע  ע  ש  ֲה 

הְּ  יִּ ה הּוא ׁשֶׁ ַאֲהבָׂ ַין הָׂ נְּ עִּ יֶׁה ֵבֲארּו ַלּנּו ַרבֹוֵתינּו ]מסילת ישרים פי"ט[ ׁשֶׁ
ם ָאדָׂ ׁש אֶׁ  הָׂ ה ַממָׂ ַאּוֶׁ תְּ ַר חֹוֵׁשק ּומִּ בָׂ תְּ תֹו יִּ בָׂ רְּ רוֹ ל קִּ ר ֵדף ַאחַ ְך, וְּ

יֶׁה הְּ יִּ ה, ַעד ׁשֶׁ ה ַעזָׂ דָׂ מְּ ּנּו חֶׁ מֶׁ ד מִּ מָׂ ר ַהּנֶׁחְּ בָׂ יׁש ַאַחר דָׂ ֹדף אִּ רְּ ר יִּ תֹו, ַכֲאׁשֶׁ ֻדשָׂ  קְּ
ַר  בָׂ תְּ מֹו יִּ ַרת ׁשְּ כָׂ הָׂ לֹו ַהזְּ יו, וְּ לֹותָׂ הִּ תְּ בּור בִּ ַהדִּ ֵרי ְך, וְּ בְּ דִּ ק בְּ תֹו ֵעסֶׁ תֹורָׂ

ַר  בָׂ תְּ ֱאֹלהּותֹו יִּ ׁשוֶׁ ֹענֶׁג ַממָׂ מִּ  ,ְך ַׁשֲעׁשּוַע וְּ אֹוֵהב אֶׁ כְּ יו אֹו אֶׁ י ׁשֶׁ עּורָׂ ת נְּ ת ת ֵאׁשֶׁ
ַתֲענּוג,  ַנַחת וְּ יֶׁה לֹו לְּ הְּ ם יִּ בּור בָׂ לּו ַהדִּ ר ֲאפִּ ה, ֲאׁשֶׁ קָׂ ה ֲחזָׂ ידֹו ַאֲהבָׂ חִּ נֹו יְּ בְּ

יָׂן נְּ עִּ ּנֱֶׁאַמר )ירמיה  ּוכְּ י וכלא, יט( ַהבֵ ׁשֶׁ יר לִּ י בֹו זָׂ ן ַיקִּ רִּ ֵדי ַדבְּ י מִּ ֹכר ו' כִּ
רֶׁ אֶׁ  כְּ  ּו עֹוד.ּנזְּ

תֲה'רוָֹצהֲאֲֲֶּׁשפֲֶּנ ֲֶּהֲ  ֲתֲִקְרב 

יָׂן פ"א[  ה' אהבת שער ]חובה"ל ַרבֹוֵתינּו נְּ עִּ  הּוא ה' ַאֲהַבת ׁשֶׁ
ת ֱאמֶׁ בֶׁ ׁש ׁשֶׁ ה ַהּנֶׁפֶׁ יא נֹוטָׂ ּה הִּ מָׂ ל ֵמַעצְּ ֵדי ַהבֹוֵרא אֶׁ ַבק כְּ דְּ תִּ אֹורוֹ  ׁשֶׁ  בְּ

יֹון, לְּ עֶׁ ֵכן הָׂ ׁש ׁשֶׁ יא ַהּנֶׁפֶׁ ר הִּ בָׂ י, דָׂ נִּ ֵמילָׂא רּוחָׂ ה ּומִּ יא נֹוטָׂ ל הִּ ה אֶׁ  לָּׂה, ַהדֹומֶׁ
ת קֶׁ ַרחֶׁ תְּ ּה ּומִּ עָׂ בְּ טִּ ים. ֵמַהגּופֹות בְּ בִּ עָׂ  הֶׁ

ׁשָׂ  קְּ ַר ׁשֶׁ בָׂ תְּ ּה ַהבֹוֵרא יִּ ֵכןרָׂ ה, ׁשֶׁ בֶׁ עָׂ ה הֶׁ ּה בֹו  ְך ַבגּוף ַהזֶׁ ַנסֹותָׂ ה לְּ צָׂ רָׂ
כַ  ֵׁשם ׁשֶׁ יג אֹותֹו, ּוכְּ הִּ יא ַתנְּ ׁש בְּ ֵהיַאְך הִּ יׁש ַהּנֶׁפֶׁ גִּ ר ַתרְּ ֵיׁש בֹו ֲאׁשֶׁ ר ׁשֶׁ בָׂ דָׂ

ֲעוֹדֲ

ְֲֲוָאְמרּו

ָּלאֲ ֲאֶּ
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יו וְּ  ּה ֵאלָׂ תָׂ ַׁשבְּ ַמחְּ ה ֵמֵאלֶׁיהָׂ בְּ טֶׁ לֶׁת ַלגּוף, תִּ ֹצא אֶׁ תֹועֶׁ מְּ ֵדי לִּ ֹׁשק בֹו, כְּ ת ַתחְּ
ּה ּו ֵוי גּופָׂ ַמדְּ ה מִּ נּוחָׂ מוֹ ַהמְּ יו.  כְּ עָׂ גָׂ יף לָּׂה כֵ ֲפְּ יֹוסִּ ַין ׁשֶׁ נְּ עִּ ׁש בְּ יׁש ַהּנֶׁפֶׁ גִּ ַתרְּ ׁשֶׁ ן כְּ

ה בְּ  טֶׁ י, תִּ נִּ יא  יהַ נֶׁ יו  עְּ ַר ֹכַח רּוחָׂ ה הִּ ַאּוָׂ תְּ ּה, ּומִּ תָׂ ַׁשבְּ ַמחְּ ַבק בֹו בְּ דְּ תִּ יו, וְּ ֵאלָׂ
ה. ה ַהַזכָׂ ַאֲהבָׂ ית הָׂ לִּ יא ַתכְּ ֹזאת הִּ ת לֹו, וְּ פֶׁ סֶׁ כְּ נִּ יו, וְּ  ֵאלָׂ

ֵקט,  ׁש ַהׁשְּ ים, ֵאין ַלּנֶׁפֶׁ ידִּ מִּ ל ַהגּוף ַמתְּ סֹורֹו ׁשֶׁ ֵכי ַמחְּ רְּ צָׂ ן ׁשֶׁ ֵכיוָׂ
ֱאֹהב, דָׂ רְּ טְּ נִּ וְּ  ים לָּׂה לֶׁ אּויִּ רְּ ים הָׂ רִּ בָׂ דְּ ֹלא בִּ ּה, וְּ ֵני גּופָׂ יְּ נְּ עִּ ׁש בְּ ה ַהּנֶׁפֶׁ

ּה. תָׂ לָׂחָׂ ם ַהצְּ הֶׁ ר בָׂ  ֲאׁשֶׁ

קֲבֲ  ׁשֲִּתְדב  נֶּפֶּ לֲה  רֲָיִאירֲָהאוֹרֲע  ׁשֶּ א  ֲ'הכ 

יו  ה ֵאלָׂ תָׂ ּנָׂטְּ נּות ַמה ׁשֶׁ ּה גְּ ֵרר לָׂ בָׂ תְּ יִּ ל, וְּ ַגלֶׁה לָּׂה אֹור ַהֵשכֶׁ תְּ יִּ
ל ַהבֹוֵרא  ה אֶׁ עֹולָׂם ַהזֶׁ ֵני הָׂ יְּ נְּ ל עִּ יַח כָׂ ַתּנִּ ה, וְּ זֶׁ ׁשּוב מִּ ּה, תָׂ תָׂ ַאֲהבָׂ בְּ

ּה לָׂתָׂ ַבֵקׁש אֹוַפֵּני ַהצָׂ ּה לְּ תָׂ ַׁשבְּ ַמחְּ ה בְּ טֶׁ תִּ ָאז  ַהחֹוֵנן, וְּ לָׂה בֹו. וְּ ׁשְּ כְּ ּנִּ ַמה ׁשֶׁ מִּ
ל ַת  כָׂ עֹולָׂם ּומִּ ן הָׂ ֹרׁש מִּ פְּ חּו ֵעינֶׁיהָׂ גָׂ נּועֲ תִּ קְּ פָׂ יִּ ם. וְּ תָׂ ַתֲאוָׂ ה ַהגּופֹות וְּ ַבזֶׁ יו, ּותְּ

ּה. יגָׂ הִּ ּה ּוַמנְּ אָׂ ֵני בֹורְּ ַתת פְּ ַגלּו לָּׂה ֲאמִּ תְּ יִּ לּות, וְּ כְּ  ֵמַהסִּ

ין אֶׁ  בִּ יא תָׂ ל יְּ הִּ ַרע ת ֹגדֶׁ כְּ ַעלֶׁה, תִּ תְּ ל ַהבֹוֵרא יִּ ם ַמֲעלָׂתֹו ׁשֶׁ ֹעצֶׁ תֹו וְּ לְּ כָׂ
ָאה וָׂ וְּ  רְּ יִּ ה לֹו בְּ ַתֲחוֶׁ ׁשְּ סּור ַפחַ תִּ ֹלא תָׂ ֻדלָׂתֹו, וְּ תֹו ּוגְּ מָׂ צְּ ה ֵמעָׂ ֵאימָׂ ד וְּ

ר יַ  ה, ַעד ֲאׁשֶׁ זֶׁ ָאה נָׂ יחֶׁ טִּ בְּ מִּ רְּ ּה ]נִּ אָׂ ּה ּומֹורָׂ יט ַפֲחדָׂ קִּ ַיׁשְּ ה וְּ ַעלֶׁ תְּ ה ַהבֹוֵרא יִּ
יא נָׂתוֹ ַכּוָׂ ׁשֶׁ  חֹון בַ  הִּ טָׂ מֹו בִּ ַעצְּ יׁש בְּ גִּ ַירְּ ה אֶׁ ה' ׁשֶׁ תֶׁ ׁשְּ ָאז תִּ ַעלֶׁה[, וְּ תְּ ת כֹוס יִּ

ֹטַח  בְּ לִּ ה אֹותֹו, וְּ ַאֲהבָׂ ּה לֹו, ּולְּ בָׂ בָׂ ַיֵחד לְּ בֹוֵדד בֹו לְּ תְּ תִּ ים וְּ ֱאֹלהִּ ה בֶׁ ַאֲהבָׂ הָׂ
תֹוֵקק לֹו. ׁשְּ הִּ יו, ּולְּ לָׂ  עָׂ

ק ח ׁשֹו ֵעסֶׁ ַנפְּ יֶׁה לְּ הְּ ֹלא ַיֲעֹבר ַעל ַר יִּ ק ֲעבֹוַדת ה', וְּ יה נֶׁ יו  עֲ ּוץ ֵמֵעסֶׁ
ּה  ֵרי גּופָׂ בְּ ר ֵמאֶׁ ַלח ֵאבֶׁ ׁשְּ ֹלא תִּ יו, וְּ דָׂ עָׂ לְּ ּה בִּ תָׂ ַׁשבְּ ַמחְּ ֹלא ַיֲעלֶׁה בְּ זּולָׂתֹו, וְּ

ַדבֵ  ֹלא תְּ צֹונֹו, וְּ רְּ ֵׁשְך בֹו לִּ מָׂ תִּ ַמה ׁשֶׁ לָׂא בְּ זִּ אֶׁ ם בְּ י אִּ ׁשֹונָּׂה כִּ לְּ חוֹ ר בִּ בְּ ׁשִּ רֹו וְּ  כְּ
ה לֹו ּו לָׂתֹו, ֵמֹרב ַאֲהבָׂ הִּ ָאתֹו ּותְּ הֹודָׂ ַר ֵק תו  ׁשְּ הִּ מֵ וְּ בָׂ תְּ צֹונֹו יִּ רְּ  ְך.ק לִּ

ָבתוֲֹ דֲַאה  גֶּ ָנאוֹתֲָהעוָֹלםְֲכַאִיןְֲכנֶּ ֲָכלֲה 

ׁש רּו ]אורחות צדיקים שער האהבָאמְּ  ַהּנֶׁפֶׁ יא  ה[ ׁשֶׁ ֵלָאה הִּ ה,   מְּ ֲַאֲהבָׂ

ֲֲָאְמָנם

רֲ ׁשֶּ א  ְֲוכ 

רֲ ׁשֶּ א  ְֲוכ 

ְֲוֹלאֲ

ֲעוֹדֲ
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ּהוְּ  ה אֹותָׂ ה ַאֲהבָׂ ׁשּורָׂ מְּ  קְּ שִּ ה,בְּ ר חָׂ יא ֲאׁשֶׁ ה הִּ יחָׂ רִּ בוֹ  ֵמַעל ַמבְּ בָׂ ת לְּ ימֹות אֶׁ עִּ  נְּ
ַתֲענּוג ַהגּוף עֹולָׂם. ו  תוְּ ּה הָׂ אֹותָׂ ה וְּ חָׂ מְּ ת שִּ רֶׁ ַגבֶׁ תְּ בֹו, ַעל מִּ בָׂ ל לְּ כָׂ  ַהֲהנָׂאֹות וְּ

עֹולָׂם בָׂ ן ֵהם ׁשֶׁ ַאיִּ ד כְּ נֶׁגֶׁ ת כְּ ֹברֶׁ גְּ ף תִּ ַחתשִּ  ֹתקֶׁ ַר  ַהֵשם ַאֲהַבת מְּ בָׂ תְּ ל ְך,יִּ כָׂ  וְּ
יו ּוֵעיַׁשֲעׁש דָׂ לָׂ ֹלא יְּ יּו כְּ גֶׁ  הָׂ נֶׁ אֹוֵהב ַהֵלב ַׁשֲעׁשּועַ  דכְּ ל ַהֵשם תאֶׁ  הָׂ כָׂ בֹו. בְּ ל לִּ כָׂ  וְּ

הּור רְּ לוֹ  ַההִּ צֹון תאֶׁ  ַלֲעשֹות ֵאיְך הּוא ׁשֶׁ ַר  ַהבֹוֵרא רְּ בָׂ תְּ ַזכֹות ְך,יִּ  תאֶׁ  ּולְּ
ים, ַרבִּ ַלֲעשוֹ  הָׂ דּוׁש תוְּ ֹסר ַהֵשם, קִּ מְּ לִּ מוֹ  תאֶׁ  וְּ ַא ַעצְּ   ַהֵשם.  ֲהַבתבְּ

ֲאֲֶּ ָבתוְֲֹבָכלֲָהֳאָפִניםַאְבָרָהםֲָאִבינּוֲהוִֹכיח  ֲתֲַאה 

יֶׁה  הְּ ַעלֶׁה תִּ תְּ ַאֲהַבת ה' יִּ תּוב ׁשֶׁ ר ַהכָׂ ֵעיל ַמֲאמָׂ ֵאר לְּ בָׂ תְּ ַבר הִּ ל כְּ כָׂ בְּ
בו   בָׂ יאּו ַרבֹוֵתינּו  לְּ ֵהבִּ מֹונֹו, וְּ ל מָׂ כָׂ ׁשֹו ּובְּ ל  ַנפְּ כָׂ בֹות ]חֹובֹות ַהלְּ בְּ בָׂ

ַאֲפרק ב'[ אנּו ׁשֶׁ צָׂ ַבר מָׂ כְּ ָאה אֶׁ ׁשֶׁ רְּ ינּו ע''ה הֶׁ ם ָאבִּ הָׂ רָׂ תֹו לה' בְּ ת ַאֲהבָׂ
ׁשֹו. ַנפְּ גּופֹו ּובְּ מֹונֹו בְּ מָׂ בֹו בְּ ַנדְּ תְּ הִּ ֲֲבְּ יָׂ ְבָממוֹנוֹ הָׂ ים ׁשֶׁ רִּ עֹובְּ יאֹו ַעל הָׂ ה מֹוצִּ

נַָׂסת וְּ  ַהכְּ ים בְּ בִּ ם אֶׁ שָׂ יעָׂ הֹודִּ ֵדי לְּ ים, כְּ חִּ לָׂה  ְבגּופוֲֹת ַהבֹוֵרא. אֹורְּ ית מִּ רִּ בְּ בִּ
ה.  חָׂ מְּ שִּ יו בְּ דָׂ נָׂיו ַוֲעבָׂ בָׂ מֹו ּובְּ ַעצְּ ּה בְּ ַקֵים אֹותָׂ ַעֵכב לְּ תְּ ֹּלא הִּ ְפׁשוֲֹׁשֶׁ  ּוְבנ 

בו   ַנדְּ תְּ ַאֲהַבת ה' הִּ ׁש בְּ ַאֵבד ַהּנֶׁפֶׁ ירּות  ,לְּ הִּ ַחק מְּ צְּ ַין יִּ נְּ עִּ ָאה בְּ רְּ הֶׁ הּוא ַמה ׁשֶׁ
דֹו ַעל ַגֵבי ַהמִּ  עֹוקְּ יצּות לְּ רִּ חָׂ ים, וְּ ֱאֹלהִּ ה בֶׁ תֹו ַהַזכָׂ ה ַעל ַאֲהבָׂ ה מֹורֶׁ זֶׁ ֵבַח, ׁשֶׁ זְּ

יֹונָׂ  לְּ עֶׁ ה הָׂ ֵרגָׂ יא ַהַמדְּ הִּ תֹו, וְּ ן ַבֲעבֹודָׂ בֹו ַהּנֱֶׁאמָׂ בָׂ ה בַ ּולְּ ַאֲהבָׂ ֵרגֹות הָׂ ַמדְּ ' הה מִּ
ַעלֶׁה. תְּ  יִּ

יד  מִּ ַמתְּ י ׁשֶׁ קֹום מִּ ל מָׂ כָׂ ם, מִּ ל ָאדָׂ כָׂ ה זּו ֵאינָּׂה בְּ ֵרגָׂ ַמדְּ ה ׁשֶׁ ַאֲהבָׂ ַעל הָׂ
נָׂה  ה ַהּנֱֶׁאמָׂ ַאֲהבָׂ ֵרהּו ַעל הָׂ ַיַעזְּ ֵצהּו ַהבֹוֵרא וְּ ַאמְּ יד, יְּ מִּ ּה תָׂ ַתֵדל בָׂ ׁשְּ ּומִּ
ֹכלֶׁת  ן ַהיְּ לָׂה מִּ ַמעְּ יא לְּ ר הִּ ַעלֶׁה, ֲאׁשֶׁ תְּ רֹוֵמם ַלבֹוֵרא יִּ ַגֵדל ּולְּ יֶׁה לְּ הְּ ר תִּ ֲאׁשֶׁ

תּוב )משלי ח( ֲאנִּ  ָאַמר ַהכָׂ מֹו ׁשֶׁ ית, כְּ רִּ שָׂ ַׁשֲחַריי אֹוֲהַבי ֱאַהב ַהבְּ  ּומְּ
י נִּ ֻאנְּ צָׂ מְּ  .יִּ

רּו  ָאמְּ ֵרׁש אֶׁ ]חוה"ל פ"ה[ וְּ פָׂ ֵיׁש לְּ ָך ׁשֶׁ בְּ בָׂ ל לְּ כָׂ ּנֱֶׁאַמר בְּ ת ַמה ׁשֶׁ
ה ַאחֶׁ  ָך ַאֲהבָׂ יֶׁה לְּ הְּ ֹּלא תִּ יא ׁשֶׁ נָׂה הִּ ַהַכּוָׂ ָך, ׁשֶׁ ׁשְּ ל ַנפְּ כָׂ ָך, ּובְּ בְּ לִּ ת בְּ רֶׁ

ם ֹתאַהב אֶׁ ַגם וְּ  לֶׁת ַלֲעבֹוַדת  ת זּולָׂתוֹ אִּ תֹועֶׁ ֵיׁש בֹו לְּ ַמה ׁשֶׁ ה בְּ ַאֲהבָׂ יֶׁה הָׂ הְּ תִּ
תְּ  יֶׁה ַאֲהבָׂ הְּ תִּ ֵדי ׁשֶׁ ָך אֶׁ ה', כְּ תְּ יף ֵמַאֲהבָׂ עִּ ֹלא לֶׁהעַ תְּ ת ה' יִּ ָך אֹותֹו סְּ , וְּ

ת ם ַאֲהבָׂ ַׁשֵתף עִּ תְּ קד בְּ עו   ראֵ בָׂ תְּ יִּ וְּ  ת ַאֲהַבת זּולָׂתֹו.ֹו אֶׁ ׁשֶׁ רֶׁ  .'ג פֶׁ

ְֲוִהֵנהֲ

ְֲוַאףֲ

ְֲוהוִֹסיפּוֲ



                                                                                                
 ֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲה'          בביאור  מצות אהבת ה'       תֲֲבֲ הֲ ַאֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲח

 

ִמְצָוהְֲבמֲ  דִקיּוםֲה  ְֲחָׁשָבהֲִבְלב 

ה  בָׂ ׁשָׂ ַמחְּ ת בְּ ַקיֶׁמֶׁ תְּ מִּ ה ׁשֶׁ וָׂ צְּ יא מִּ הִּ עֹוד ]פלא יועץ אהבת ה'[ ׁשֶׁ
ֵתן ר יִּ י ַכֲאׁשֶׁ ַבד, כִּ לְּ הּור בִּ רְּ הִּ ֱאֹהב אֶׁ  וְּ אּוי לֶׁ רָׂ בֹו ׁשֶׁ ל לִּ ה  אֶׁ ת ה' ַאֲהבָׂ

ה ַר  וָׂ צְּ ַקֵים מִּ ה  מְּ ה,  ֲהֵרי  זֶׁ הִּ בָׂ ַעזָׂ ווֹ ּנֵ ה. וְּ צְּ ה ה ַהמִּ בָׂ ׁשָׂ ַמחְּ מֹות בְּ ַקיְּ תְּ מִּ ת ׁשֶׁ
לּו  ה ֲאפִּ בָׂ ׁשָׂ י ַמחְּ לִּ ֹכל ַלֲעֹמד בְּ ם ֵאינֹו יָׂ ָאדָׂ ֲהֵרי הָׂ ן, ׁשֶׁ מָׂ ַקיְּ ַבד ֵהן ַקלֹות לְּ לְּ בִּ

ם חֹוֵׁשב הּוא בְּ  אִּ ַגע, וְּ ֹׁשב רֶׁ קֹום ַלחְּ מְּ ים בִּ עִּ ים רָׂ הּורִּ רְּ הִּ רֹות וְּ בֹות זָׂ ׁשָׂ ַמחְּ
ַר  בָׂ תְּ ֵאל יִּ ַאֲהַבת הָׂ רְּ בְּ יִּ עֹוֵזב ְך וְּ ם ֹרַע ֵלב, ׁשֶׁ י אִּ ה כִּ ה, ֵאין זֶׁ ַכדֹומֶׁ ָאתֹו וְּ

יָׂכֹול  קֹום ׁשֶׁ מְּ ים, ּובִּ רִּ בָׂ ׁשְּ ֹצב בֹורֹות נִּ ים ַלחְּ ם ַחיִּ קֹור ַמיִּ ַלֲעשֹות הּוא מְּ
נָׂ  נֶׁעֶׁ רּו וְּ בְּ ים עָׂ אִּ תָׂ ל פְּ לָׂ כְּ יֶׁה בִּ הְּ ַכר, יִּ יהָׂ שָׂ לֶׁ ּנֹוֵטל עָׂ ה ׁשֶׁ וָׂ צְּ  ׁשּו.מִּ

אּוי לָָׂאדָׂ  ַחֵזק בְּ רָׂ תְּ הִּ יק ם לְּ חִּ ַהרְּ ַתֲעצּומֹות, לְּ תֹרב ֹעז וְּ ל  אֶׁ כָׂ
דֹוׁשֹות  בֹות קְּ ׁשָׂ ֹׁשב ַמחְּ ַלחְּ ים, וְּ עִּ רָׂ ים הָׂ הּורִּ רְּ ַההִּ רֹות וְּ בֹות ַהזָׂ ׁשָׂ ַהַמחְּ

לּו בְּ  חֹוֵׁשב הּוא צו  רָׂ ֲאפִּ ה, ׁשֶׁ ר ֹלא טֹוב עֹושֶׁ זֹוֵכר ֲאׁשֶׁ ׁשֶׁ ף כְּ ֵתכֶׁ ׁשֹוב, וְּ א וָׂ
רֹות בֹות זָׂ ׁשָׂ ר יּוַכל.ַמחְּ קֹונֹו ַכֲאׁשֶׁ ַבק בְּ דְּ יִּ ן, וְּ ַרח לֹו ֵמהֶׁ בְּ יִּ ַטֵער וְּ צְּ  , יִּ

ִמְצָוה ןֲה  ְֲזמ 

ה זּו מְּ  וָׂ צְּ יֹות, ּומִּ ידִּ מִּ וֹות ַהתְּ צְּ ן ַהמִּ תֹו מִּ מָׂ דָׂ ַהקְּ ּנּוְך בְּ ּנָָׂאה ַהחִּ
בְּ  יר, ׁשֶׁ דִּ יּוב תָׂ יא חִּ ֵכן הִּ ית, ׁשֶׁ יּומִּ ֹלא קִּ יא וְּ ית הִּ יּובִּ ַגע חִּ רֶׁ ַגע וְּ ל רֶׁ כָׂ

בוֹ  לִּ יֶׁה בְּ הְּ ה  תִּ דו    לָׂ ַאֲהבָׂ ַר ה לַ גְּ בָׂ תְּ ל ה' יִּ יּוב כָׂ ֵיׁש חִּ נָׂה ׁשֶׁ י ֵאין ַהַכּוָׂ ם כִּ ְך. אִּ
ַגע לַ  אֹוֵהב הּוא אֶׁ רֶׁ ה ׁשֶׁ ֹׁשב ַעל זֶׁ יְךחְּ רִּ ֲהֵרי צָׂ ַעלֶׁה, ׁשֶׁ תְּ ֹמד אֶׁ  ת ה' יִּ לְּ ת לִּ

לָׂא ׁשֶׁ  ה, אֶׁ ַכיֹוֵצא ַבזֶׁ ָאדָׂ תֹוַרת ה' וְּ ל םהָׂ ב ׁשֶׁ ַמצָׂ יַע לְּ דֹולָׂה לַ  ַיגִּ ה גְּ ה' ַאֲהבָׂ
ַר  בָׂ תְּ יׁשּוהּו ַהבְּ יִּ לִּ חְּ ם הֶׁ אִּ יד, וְּ מִּ ְך תָׂ יֶׁה כָׂ חְּ יִּ תוֹ לֵ ְך, וְּ עֹולָׂם ֵמַאֲהבָׂ , יָׁׂשּוב י הָׂ

מֹו אֶׁ זֵ יחַ וִּ  ַעצְּ ַקֵים הּוא ק לְּ מְּ ה ַוַדאי ׁשֶׁ חֹוֵׁשב ַבזֶׁ ׁשֶׁ קֹום כְּ ל מָׂ כָׂ ה. ּומִּ ַאֲהבָׂ ת הָׂ
ה. וָׂ צְּ  מִּ

תֲה'ְֲבִלבוֲֹכְֲ ב  ְכִניסֲַאה  עֲי  תְֲׁשמ  קוֵֹראֲאֶּ ֲׁשֶּ

ַתב בְּ  כָׂ ה )כ"ה ס"ק י"ד( ׁשֶׁ רּורָׂ נָׂה בְּ ׁשְּ אֹוֵמר ַהמִּ ׁשֶׁ כְּ ים ׁשֶׁ ר ֲחֵרדִּ ֵספֶׁ
יַאתבִּ  רִּ ַמע  קְּ יס ַאֲהַבת ַהֵשם ׁשְּ נִּ ַהכְּ ה לְּ אֶׁ רְּ ת ה' וכו' יִּ תָׂ אֶׁ ָאַהבְּ וְּ

רּוֲ ֲּוֵבא 

ְֲוָלֵכןֲ

ֲּוִמְצָוהֲ

ְֲוֵהִביאֲ



ֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲ
 טֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲה'          בביאור  מצות אהבת ה'       תֲֲבֲ הֲ ַא

 

 

ַר  בָׂ תְּ ֹּלאיִּ בֹו ׁשֶׁ לִּ ר חַ  ְך בְּ קֶׁ דֹוֵבר ׁשֶׁ יֶׁה כְּ הְּ ת "וְּ יִּ ן ַהקֹוֵרא אֶׁ יָׂ נְּ עִּ רּו לְּ ָאמְּ מֹו ׁשֶׁ , כְּ
ין לִּ פִּ יַח תְּ ֵאינֹו ֵמנִּ ַמע וְּ מֹו. ,ׁשְּ ַעצְּ ר בְּ קֶׁ יד ֵעדּות ׁשֶׁ ֵמעִּ הּוא כְּ  ׁשֶׁ

יַרת עֹוד מִּ ׁשְּ יַמת ח"ב ַהלָׁׂשֹון בִּ ר ַבֲחתִּ ַתב פ"ב ַהֵספֶׁ כָׂ אֹוֵמר ׁשֶׁ ׁשֶׁ כְּ  ׁשֶׁ
ָאהַ  תָׂ וְּ ה וכו' ה' תאֵ  בְּ אֶׁ רְּ יס יִּ נִּ ַהכְּ ַר  ַהֵשם ַאֲהַבת לְּ בָׂ תְּ בוֹ  ְךיִּ לִּ יא ,בְּ ֵהבִּ  וְּ

בֹות תו  בחו  בְּ ׁש בָׂ ַתב (,ג' פרק ה' אהבת שער) ַהלְּ בֹוֵנן כָׂ תְּ יִּ ֻדַלת ׁשֶׁ גְּ  ַהבֹוֵרא בִּ
מּותוֹ  רֹומְּ הּוא וְּ ַחיֶׁה ]ׁשֶׁ ל מְּ עֹולָׂמֹות[ כָׂ פּוְך ,הָׂ הִּ נּות ּובְּ ַקטְּ ׁשו   ְךֵערֶׁ  בְּ  נָׂפְּ
ירּותֹו, עִּ ַאַחר ּוזְּ ְך וְּ יר כָׂ יו ַהבֹוֵרא טּוב ֹרב ַיכִּ לָׂ ַדת עָׂ מָׂ ַהתְּ יו בְּ יֹום טֹובֹותָׂ  מִּ

ץ ַעל ֱהיֹותוֹ  ָארֶׁ י ֹלא הָׂ פִּ יו, לְּ הּוא  ַמֲעשָׂ ׁשֶׁ ירוְּ תִּ ת ַמסְּ יו אֶׁ ֵני ֲעוֹונֹותָׂ בְּ ם מִּ  ָאדָׂ
יְך   לֹו. ּוַמֲארִּ

ה ׁשֶׁ ַכֵּון לוֹ  קָׂ ל לְּ יַאת ַעתבְּ  הזֶׁ  כָׂ רִּ ַמע, קְּ ה ׁשְּ אֶׁ רְּ בֹוֵנן יִּ תְּ הִּ ל לְּ כָׂ ה בְּ  ַעל זֶׁ
ל ים כָׂ נִּ י ַביֹום, ַאַחת ַפַעם פָׂ כִּ יל וְּ בִּ ׁשְּ יא בִּ הִּ ה ׁשֶׁ וָׂ צְּ ֵאינָּׂה ית,ירִּ דִּ תְּ  מִּ  ׁשֶׁ
לּויָׂה ַמן תְּ זְּ יֶׁה ַכיָׂדּוַע, בִּ הְּ ַרַעת תִּ גְּ ֹּלא נִּ אּו ׁשֶׁ רְּ ַקֵים יִּ ּה לְּ ל ַעל אֹותָׂ ים כָׂ נִּ  פָׂ
ֵיםוְּ  ַביֹום? ַאַחת ַפַעם ה טֹובׁשֶׁ  סִּ אֶׁ רְּ יִּ בֹוֵנן ׁשֶׁ תְּ הִּ ה לְּ זֶׁ לָׂה, ַאַחר בְּ פִּ ם ַהתְּ  ֹקדֶׁ

ֵנס כָׂ יִּ ֵביתוֹ  ׁשֶׁ ֱאֹכל, לְּ ה לֶׁ דֹומֶׁ ַאר ּובְּ ׁשְּ וֹות לִּ צְּ לֹותּוַהמ מִּ ם, ַעל טָׂ ָאדָׂ מוֹ  הָׂ  כְּ
ין לִּ פִּ ינָׂיו לּולָׂב אוֹ  תְּ ג ּומִּ חָׂ ֵאינוֹ  ַהֻסכֹות, בֶׁ קָׂ  קֹוֵדם ֵכלאוֹ  ׁשֶׁ מְּ  םמַ יְּ ׁשֶׁ

ֹבָארכַ  ן מְּ ימָׂ סִּ ן תרנ"ב בְּ ימָׂ סִּ     ע"ש. רל"ה ּובְּ
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ֲֲ'עֲ וְֲ

ְֲֲוִאם
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ָלָתּה ע  לֲמ  תֲה'ְֲוֹגדֶּ ב  תֲִמְצו תֲַאה  קֲב'ֲצּור  רֶּ ֲפֶּ

ָבתוֲֹ לְֲיצּוֵעיֲַאה  ןֲִכיֲִאםֲע  ֲֹלאֲִייׁש 

ֵרי קּותְּ מְּ נִּ  מְּ תְּ  ַרבֹוֵתינּו אִּ יָׂן צּוַרת ֲעבֹוַדת ה' יִּ נְּ עִּ אּויָׂה, בְּ רְּ ַעלֶׁה הָׂ
ם  י אִּ ם כִּ ָאדָׂ יַׁשן הָׂ ֹּלא יִּ ים פ"ה[ ׁשֶׁ ֱאֹלהִּ בֹות ]ֲעבֹוַדת הָׂ בָׂ חֹובֹות ַהלְּ בְּ

צּו ַר ַעל יְּ בָׂ תְּ ל ה' יִּ תֹו ׁשֶׁ ֹלא ֵעי ַאֲהבָׂ רֹו. וְּ כְּ יקּות זִּ תִּ מְּ לָׂא בִּ ֹלא ֵיעֹור אֶׁ ְך, וְּ
ם מֵ  י אִּ ַרח כִּ בְּ ֹלא יִּ מֹו. וְּ לָׂא עִּ א קֹוַרת רּוַח אֶׁ צָׂ מְּ י תו  רו  מְּ הַ יִּ ַאֵבל כִּ תְּ ֹלא יִּ , וְּ

ֹלא  דֹו. וְּ ם ַחסְּ י אִּ ה כִּ ַקּוֶׁ ֹלא יְּ תֹו, וְּ תֹוַכחְּ ם מִּ י אִּ ַחד כִּ פְּ ֹלא יִּ ֵעת ַכֲעסֹו. וְּ ם בְּ אִּ
צֹונֹו.   ה רְּ עֹושֶׁ י ׁשֶׁ מִּ לָׂא בְּ ה אֶׁ צֶׁ רְּ ֹלא יִּ צֹונֹו, וְּ ַחֵיב רְּ מְּ ַמה ׁשֶׁ ם בְּ י אִּ ַעס כִּ כְּ יִּ

ם בִּ  י אִּ ַקח כִּ ֹלא יִּ ֵתת לֹו.וְּ ה אֹותֹו לָׂ ּוָׂ צִּ י ׁשֶׁ מִּ לָׂא לְּ ֵתן אֶׁ ֹלא יִּ ׁשּותֹו, וְּ  רְּ

ם גֶׁ הְּ יֶׁ  י אִּ ַמע כִּ ׁשְּ ֹלא יִּ יו. וְּ כָׂ רָׂ ל דְּ ם אֶׁ י אִּ יט כִּ ֹלא ַיבִּ רֹו, וְּ כְּ זִּ ם בְּ י אִּ ה כִּ
יא  נָׂה הִּ ה ַהַכּוָׂ אֶׁ רְּ ילֹו ]ַכּנִּ ֱאכִּ הֶׁ לָׂא ַמה ׁשֶׁ ֹלא ֹיאַכל אֶׁ יו, וְּ רָׂ בָׂ ל דְּ אֶׁ

כְּ  ֹלא ילו  כִּ ַאמַ ה' הּוא הַ ׁשֶׁ  בו  שחְּ יַ  לאכַ י  ׁשֶׁ ׁשֶׁ ֻדלָׂתֹו. וְּ גְּ לָׂא בִּ ֹׁשב אֶׁ ֹלא ַיחְּ [. וְּ
ם  י אִּ ַבֵקׁש כִּ ֹלא יְּ תֹו. וְּ ם ַבֲעבֹודָׂ י אִּ ַמח כִּ שְּ ֹלא יִּ צֹותֹו אֹותֹו, וְּ רְּ לָׂא בִּ יש אֶׁ יָׂשִּ

ֹלא ַיֲעֹמד יחּותֹו, וְּ לִּ ׁשְּ ם בִּ י אִּ ֹלא יָׂרּוץ כִּ צֹונֹו,  וְּ ת רְּ ם מֵ  אֶׁ י אִּ . תו  רו  מְּ הַ כִּ
ֹלא יֵ  ם ׁשֵ וְּ י אִּ א כִּ רָׂ קְּ ֹלא יִּ ֱאמּונָׂתֹו, וְּ ם בֶׁ י אִּ ֹלא יָׂקּום כִּ ֵביתֹו, וְּ ם בְּ י אִּ ב כִּ

יק  יו ֹלא ַיֲעתִּ נּועֹותָׂ ל תְּ כָׂ ֵכן בְּ ָאתֹו, וְּ רְּ סּות יִּ ם כְּ י אִּ ַבׁש כִּ לְּ ֹלא יִּ רֹו, וְּ פְּ ת סִּ אֶׁ
ל, וְּ  גֶׁ לָׂא ַאחַ רֶׁ ַעף, אֶׁ יַע ַעפְּ נִּ ם. רֹלא יָׂ הֶׁ צֹון ֲאדֹונָׂיו בָׂ ַקת רְּ   ע"ש. ֲהפָׂ

עֲבְֲ ָבהִלמּודֲִמְקִריַאתְֲׁשמ  ל תֲָהַאה  ע  לֲמ  ֲֹגדֶּ

נּו בוֹ   ּוָׂ רֹותצִּ קְּ ַעלֶׁה לִּ תְּ ֵאנּו יִּ קּוֵמנּו,  רְּ ֵבנּו ּובְּ כְּ ׁשָׂ ַמע בְּ ת ׁשְּ אֶׁ
ה ַעד ַכמָׂ  אֶׁ רְּ ם נִּ ים ׁשָׂ ֲאמּורִּ ים הָׂ רִּ בָׂ בֹוֵנן ַבדְּ תְּ ּנִּ ׁשֶׁ יא ּוכְּ דֹולָׂה הִּ ה גְּ

ּה יּובָׂ ל חִּ ן הּוא ֹגדֶׁ ַעד ֵהיכָׂ אׁשֹון  ,ַמֲעַלת ַאֲהַבת ה', וְּ ּוּוי רִּ צִּ ָאה כְּ יא בָׂ הִּ ׁשֶׁ
מֹו  ל ֲעבֹוַדת ה', ּוכְּ כָׂ ֵתַח לְּ ַמפְּ יא כְּ הִּ ם, וְּ ַמיִּ כּות ׁשָׂ ַלת עֹול ַמלְּ ַאַחר ַקבָׂ לְּ

צִּ  ַבר ׁשֶׁ ַעלֶׁה כְּ תְּ ּה ה' יִּ ַלת ַעלּוָׂ חִּ הפָׂ הַ  תְּ ׁשָׂ בִּ  רָׂ ַמע ׁשֶׁ יַאת ׁשְּ רִּ ָאַמרקְּ ַאֲהבְּ  וְּ  תָׂ וְּ
ת ה' יָך אֶׁ ל ֱאֹלהֶׁ כָׂ ָך בְּ בְּ בָׂ ל לְּ כָׂ ָך ּובְּ ׁשְּ ל ַנפְּ כָׂ ָך ּובְּ ֹאדֶׁ יָׂה מְּ נִּ ה ׁשְּ ׁשָׂ רָׂ פָׂ ׁשּוב בְּ , וְּ
יָׂהנֱֶׁאַמר  הָׂ ם וְּ ֹמעַ  אִּ עּו ׁשָׂ מְּ ׁשְּ ל תִּ ֹוַתי אֶׁ צְּ ם  מִּ ת ה' ֱאֹלֵהיכֶׁ ה אֶׁ ַאֲהבָׂ וכו', לְּ

הֲ ֲּומ 

ְֲוֹלאֲ

ֲהֲנְֲֵוִהֲ
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 יאֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲה'          בביאור  מצות אהבת ה'       תֲֲבֲ הֲ ַא

 

 

כֶׁ  ַבבְּ ל לְּ כָׂ דֹו בְּ בְּ עָׂ יא ּולְּ הִּ ל ֲעבֹוַדת ה', ׁשֶׁ ׁש כָׂ הּו ֹׁשרֶׁ זֶׁ ם, ֲהֵרי ׁשֶׁ כֶׁ ׁשְּ ל ַנפְּ כָׂ ם ּובְּ
יֶׁ  הְּ ַר תִּ בָׂ תְּ תֹוְך ַאֲהַבת ה' יִּ  ְך.ה מִּ

לֶּת רֲק"שֲּתוֹעֶּ ֹבקֶּ בֲב  רֶּ יוֹםְֲלָכלֲּוָבעֶּ ְיָלהֲה  ּל  ְֲוה 

ב,  רֶׁ עֶׁ ר ּובָׂ ַמע ַבֹבקֶׁ ת ׁשְּ רֹות אֶׁ קְּ ַטֵּוינּו לִּ צְּ ּנִּ ה ׁשֶׁ ֵאין זֶׁ יף ׁשֶׁ הֹוסִּ ֵיׁש לְּ
יָאה  רִּ ַהקְּ לָׂא ׁשֶׁ ּה, אֶׁ מָׂ ַעצְּ יָאה בְּ רִּ ַעת ַהקְּ ׁשְּ ְך ַרק בִּ כָׂ לֶׁת מִּ ַהתֹועֶׁ

ר יא ַבֹבקֶׁ לָׂה.  הִּ ל ַהַליְּ כָׂ יל לְּ לָׂה תֹועִּ יָאה ַבַליְּ רִּ ַהקְּ ל ַהיֹום, וְּ כָׂ יל לְּ  תֹועִּ

ֵבֵאר ת ּוַלנ ׁשֶׁ ר אֶׁ בָׂ לָׂא דָׂ פְּ ה נִּ ַהרְּ  זֶׁ הבְּ בָׂ ר חָׂ פֶׁ סֶׁ ּנּוְך בְּ ה ַהחִּ וָׂ צְּ  ת"כ[ ]מִּ
ה צָׂ רָׂ ַזכֹות ַהֵשם ׁשֶׁ ת לְּ לּו ַעמוֹ  אֶׁ ַקבְּ יְּ ם ׁשֶׁ ת ֲעֵליהֶׁ כּותוֹ  אֶׁ חּודוֹ  ַמלְּ יִּ  וְּ

ל כָׂ לָׂה יֹום בְּ ַליְּ ל וְּ ֵהם יםמִּ ַהיָׂ  כָׂ ים, ׁשֶׁ י ַחיִּ יֹות כִּ הְּ ם בִּ ָאדָׂ ר, ַבַעל הָׂ  ֹחמֶׁ
ה תֶׁ פְּ לֵ  ַאַחר נִּ עֹולָׂם יַהבְּ מְּ  הָׂ נִּ יו, ַׁשְךוְּ ַתֲאוֹותָׂ יְך לְּ רִּ ל ַעל הּוא צָׂ ים כָׂ נִּ רֹון פָׂ כָׂ  זִּ
י ידִּ מִּ כּות תְּ ַמלְּ ם בְּ ַמיִּ רוֹ  ׁשָׂ מְּ ׁשָׂ ן לְּ א, מִּ יָׂה ֵכן ַעל ַהֵחטְּ דוֹ  הָׂ ַזכֹוֵתנּו. ֵמַחסְּ  לְּ

ַר  ַהבֹוֵרא בָׂ תְּ ֹכר ְךיִּ זְּ ת לִּ ֵני אֶׁ ים ׁשְּ תִּ עִּ ֵאלֶׁה הָׂ ַבע הָׂ קֶׁ נָׂה בְּ ַכּוָׂ ה, ּובְּ מּורָׂ  גְּ
יל ַביֹום ַאַחת הֹועִּ ל לְּ כָׂ ַביֹום, ַמֲעֵשינּו לְּ ֵכן ׁשֶׁ יֹות ׁשֶׁ הְּ ם בִּ ָאדָׂ  זֹוֵכר הָׂ

ר ת ַבֹבקֶׁ דּות אֶׁ כּותֹו, ַהֵשם ַאחְּ תוֹ  ּוַמלְּ חָׂ גָׂ ַהׁשְּ ׁשֶׁ תוֹ  וְּ לְּ יכָׂ ֵתן ַהֹכל, ַעל וִּ יִּ ל וְּ  אֶׁ
בוֹ  י לִּ קּוחֹות ה' ֵעיֵני כִּ ל ַעל פְּ יו, כָׂ כָׂ רָׂ לוְּ  דְּ יו כָׂ דָׂ עָׂ ֹפר, צְּ סְּ ֹּלא יִּ ׁשֶׁ ַעֵלם וְּ תְּ ּנּו יִּ מֶׁ  מִּ
ר בָׂ ל דָׂ כָׂ יו, מִּ רָׂ בָׂ ֹלא דְּ יא יּוַכל וְּ בִּ ַהחְּ ּנּו לְּ מֶׁ ל ַאַחת מִּ כָׂ יו, מִּ בֹותָׂ ׁשְּ  ַהֹּלא ַמחְּ

יֶׁה הְּ תוֹ  תִּ ַׁשבְּ ַאת ֹזאת ַמחְּ הֹודָׂ י וְּ ר ופִּ בָׂ ה ַבדָׂ רלְּ  ַבַשַחר ַהזֶׁ מָׂ ׁשְּ יו מִּ לָׂ ל עָׂ  ַהיֹום כָׂ
הְּ  הּוא,הַ  תִּ ַאת ֵכן ַגם לוֹ  יֶׁהוְּ לָׂה הֹודָׂ הבָׂ  ַהַליְּ רלְּ  זֶׁ מָׂ ׁשְּ ל מִּ לָׂה. כָׂ  ע"ש. ַהַליְּ

אוֹ  קֹורְּ אּוי בְּ רָׂ בֹו כָׂ ל לִּ ם אֶׁ ָאדָׂ ֵתן הָׂ יִּ ׁשֶׁ ּו ֵכן כְּ ת צִּ ר אֶׁ ַמע ַבֹבקֶׁ ת ׁשְּ י ּואֶׁ
ל הַ  ה ַעל כָׂ ר זֶׁ בָׂ יַע דָׂ פִּ תֹו, ֲהֵרי ַיׁשְּ ב ה' ַעל ַאֲהבָׂ רֶׁ עֶׁ יַאת הָׂ רִּ קְּ ֵכן בִּ יֹום, וְּ

לָׂה. ל ַהַליְּ ה כָׂ רֹונֹו ַעל זֶׁ כְּ עֹוֵרר זִּ תְּ  יִּ

בוֵֹראֲיֲִ ֵיׁשֲָבָאָדםֲִמִמדוֹתֲה  ֲקֲבוֲֹבֲֵדֲ ְתְֲכׁשֶּ

ר ַׁשַער ַהֲחמִּ  ר ַהיָׁׂשָׂ יׁש ַבַעל שֶׁ ַרבֹוֵתינּו ]ֵספֶׁ ל אִּ כָׂ י[ ׁשֶׁ ׁש כֶׁ יׁשִּ נֶׁפֶׁ ל טֹוב וְּ
יָׂה יִּ  קִּ רֹות נְּ ׁשָׂ דֹות ַהיְּ ַהבֹוֵרא בֹו ַהמִּ ֵאל, ַבֲעבּור ׁשֶׁ ַאֲהַבת הָׂ ֵׁשְך לְּ מָׂ

ֲּוְבִעְנָיןֲ

ֲֲּוְכמוֲֹ

ְֲוִצָּונּוֲ

ֲּוְכמוֲֹ

ְֲוָאְמרּוֲ



                                                                                                
 ֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲה'          בביאור  מצות אהבת ה'       תֲֲבֲ הֲ ַאֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲיב

 

לָׂ  ַהטֹובֹות, וְּ ׁשֶׁ כֵ וְּ ם לְּ ן כְּ ָאדָׂ ֵׁשְך הָׂ מָׂ תיִּ ֵאל [ַאֲהַבת]וְּ  ֲעבֹודָׂ ֵיׁש הָׂ , אֹות הּוא ׁשֶׁ
ַר  בוֹ  בָׂ תְּ דֹות ַהבֹוֵרא יִּ מִּ ַעל ֵכןמִּ יו ַכֲאׁשֶׁ ׁשָׂ מְּ נִּ  אהּו ְך, וְּ ֵׁשְךְך ַאֲחרָׂ מָׂ ל כָׂ  ר יִּ

חֶׁ  ם לְּ כָׂ ים.חָׂ מִּ ַרת ַהֲחכָׂ  בְּ

ֵאין בֹו  ַעלֶׁה, ֵתַדע ׁשֶׁ תְּ ֵאל יִּ ַרֵחק ֵמֲעבֹוַדת הָׂ תְּ מִּ ם ׁשֶׁ ה ָאדָׂ אֶׁ רְּ תִּ ׁשֶׁ ֵכן, כְּ
לָׂא  לּום אֶׁ ֵאל כְּ דֹות הָׂ מִּ תמִּ כָׂ הֶׁ  אֶׁ ַחק מֵ פְּ רְּ ַעל ֵכן יִּ תו  ן, וְּ לּו ַעבו  דָׂ י אִּ . כִּ

ל, יָׂה בֹו ֵשכֶׁ דֹות הָׂ ֵאלּו ַהמִּ ר, ׁשֶׁ ימּות, אֹו ֹיׁשֶׁ מִּ ה, אֹו תְּ ֻדשָׂ דֹות  אֹו קְּ ֵהן מִּ
ַר  בָׂ תְּ בֹו לֱֶׁאֹלהָׂ ַהבֹוֵרא יִּ כֹו לִּ יָׂה מֹוׁשְּ ן, הָׂ הּו ֵמהֶׁ יָׂה לֹו ַמשֶׁ ם הָׂ אִּ י ְך, וְּ יו. כִּ
ׁש זַ  יֹות ַהּנֶׁפֶׁ הְּ מֶׁ כָׂ בִּ ם מִּ ָאדָׂ ה הָׂ אֶׁ רְּ ַר ה, יִּ בָׂ תְּ ת ַהבֹוֵרא יִּ דּותֹו, ְך, וְּ ּנָׂה אֶׁ ת ַאחְּ אֶׁ

ׁש יֶׁה ַהּנֶׁפֶׁ הְּ ם ֹלא תִּ אִּ ל. וְּ ים ַבֵשכֶׁ גִּ יו ַהֻמשָׂ ָאר ֹכחֹותָׂ יאּותֹו, ּוׁשְּ צִּ  הכָׂ זַ  ּומְּ
צָׂ  ל וְּ ׁשָׂ ַהמָׂ י ַהגּוף ָאֵפל. וְּ , כִּ יהָׂ דֶׁ עָׂ לְּ בִּ ת ַהַתֲעלּומֹות מִּ אֹות אֶׁ רְּ ה, ֹלא יּוַכל לִּ חָׂ

ם אִּ י, ׁשֶׁ אִּ רְּ ן הָׂ ה מִּ יא ַעל זֶׁ יֶׁה  הִּ הְּ ים, ה כָׂ זַ תִּ מִּ ֲעצָׂ ת הָׂ ּה אֶׁ אֹות בָׂ רְּ יּוַכל לִּ
יֶׁה הְּ ם ֹלא תִּ ֵאין ֵכן אִּ ׁשיהְּ ה. ּובִּ כָׂ זַ  ַמה ׁשֶׁ נֶׁפֶׁ ל טֹוב וְּ ם ֵשכֶׁ , הכָׂ זַ  ֹות לָָׂאדָׂ

עֹוֵר  תְּ ה לַ תִּ מּורָׂ ה גְּ ם ַאֲהבָׂ ָאדָׂ ַר בר בָׂ בָׂ תְּ  ְך.ֹוֵרא יִּ

םֲִיְרָא ֲג  ְצִמיח  ָבהֲּת  ֲהָהַאה 

ּנָׂה ֲרֲאׁשֶׁ כַ ׁשֶׁ  עו  ד מֶׁ ַמח מִּ צְּ ַעלֶׁה, תִּ תְּ ֵאל יִּ ה בָׂ מּורָׂ ה ַהגְּ ַאֲהבָׂ יֶׁה הָׂ הְּ תִּ
דֹות ַגם  ֹיאַהב ַלֲחֵברֹו ַבֲעבּור מִּ י ׁשֶׁ ל מִּ כָׂ ים ׁשֶׁ י ָאנּו רֹואִּ ָאה, כִּ רְּ ַהיִּ

ַבֵקׁש אֶׁ  יֵעהּו לְּ נִּ ַתכְּ ארֹו, וְּ עֹול ַעל ַצּוָׂ ה ַגם לְּ ַאֲהבָׂ יֶׁה הָׂ הְּ ֵיׁש בֹו, תִּ ת טֹובֹות ׁשֶׁ
ַתק רְּ  מְּ תִּ ָאהּוב, וְּ ק הָׂ ֵעסֶׁ תֹו בְּ יעָׂ גִּ ֵעת יְּ ה ַרק בְּ נּוחָׂ א מְּ צָׂ מְּ ֹלא יִּ ָאהּוב, וְּ צֹון הָׂ

ה. נּוחָׂ ָאהּוב יֹוֵתר ֵמַהמְּ ְך הָׂ ֹצרֶׁ ה בְּ יעָׂ גִּ כֹו ַהיְּ חִּ  לְּ

ה, אֹו ַיעֲ  גָׂ גָׂ א, אֹו ׁשְּ ַבר ֵחטְּ ַדֵמן לֹו דְּ זְּ יַטב יִּ ר ֹלא יִּ ר ֲאׁשֶׁ בָׂ ה דָׂ שֶׁ
ים. ֲאהּולְּ  לָׂמִּ כְּ ְך ַהּנִּ רֶׁ דֶׁ ַחֵבא כְּ תְּ יִּ ַלם, וְּ כְּ נִּ תֹוֵמם, וְּ ׁשְּ אֹוֵהב מִּ יֶׁה הָׂ הְּ בֹו, יִּ

אֹוֵהב  ת הָׂ יַע אֶׁ נִּ ַהכְּ יו, לְּ לָׂ ל עָׂ זֶׁ ֹעל ַברְּ יא כְּ ר הִּ ה, ֲאׁשֶׁ ַאֲהבָׂ ֹכַח הָׂ ר מִּ בָׂ ה ַהדָׂ זֶׁ וְּ
ים ח( ירִּ יר ַהשִּ תּוב )ׁשִּ ר ָאַמר ַהכָׂ ֱאֹהב, ַכֲאׁשֶׁ ה כַ  לֶׁ י ַעזָׂ וֶׁ כִּ ה.מָׂ  ע"ש. ת ַאֲהבָׂ

יר ֵיׁש עִּ הָׂ ָאהׁשֶׁ  לְּ רְּ ַר  ה'מֵ  ַהיִּ בָׂ תְּ ה ְךיִּ יכָׂ רִּ יא צְּ יֹותלִּ  הִּ ַצד ַרק ֹלא הְּ  מִּ
ה, ַאֲהבָׂ ֹבָאר הָׂ ֵרי ַכמְּ בְּ דִּ ֵמינּו מִּ י ֲחכָׂ מִּ רּוַׁשלְּ  א'( ס"ז )ברכות ַביְּ

רּו ָאמְּ שֵ  ׁשֶׁ ה העָׂ שֵ  ֵמַאֲהבָׂ עָׂ ָאה,מֵ  הוְּ רְּ שֵ  יִּ ה העָׂ ם ֵמַאֲהבָׂ אִּ אתָׂ  ׁשֶׁ ֹנא, בָׂ שְּ  לִּ

לֲ ְֲוע 

ֲֲהֲו ִסיףוְֲ

ְֲוִאםֲ

ֲֲָאְמָנם
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 יגֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲה'          בביאור  מצות אהבת ה'       תֲֲבֲ הֲ ַא

 

 

י ַדע ה כִּ ֵאין אֹוֵהב ַאתָׂ אֹוֵהב וְּ שֵ   שֹוֵנא. הָׂ ָאהמֵ  העָׂ רְּ ם יִּ אִּ אתָׂ  ׁשֶׁ ֹעט בָׂ בְּ  לִּ
ה ַדע ַאתָׂ ֵאין יֵָׂרא ׁשֶׁ   ט.עֵ בַ מְּ  יֵָׂרא וְּ

ה זֶׁ יְךצָׂ ׁשֶׁ  מִּ יֶׁה רִּ הְּ יִּ ָאה ֹכח ׁשֶׁ רְּ ה ַהיִּ ֵני ַגם יָׂפֶׁ פְּ מ בִּ צְּ ֵאי  ,ו  עָׂ  ןוְּ

ָאה רְּ ה. ֵמֲחַמת ַרק ַהיִּ ַאֲהבָׂ ֵכן הָׂ ם ׁשֶׁ ל ַמרנא   אִּ כָׂ ָאה ׁשֶׁ רְּ  ַהיִּ
יא ה ֵמֲחַמת ַרק הִּ ַאֲהבָׂ ה הָׂ ֹּלא לָׂמָׂ  ט.עֵ בַ יְּ  ׁשֶׁ

בוֵֹרא תֲה  בֲאֶּ ְשֵלמּותֲֹיאה  תֲה  ִּלבוֲֹאוֵֹהבֲאֶּ ֲִמיֲׁשֶּ

ך זּו רֶׁ י ַהדֶׁ מִּ דֹות ו  ב ֵיׁשׁשֶׁ  ׁשֶׁ מִּ רּוֲבוֹ  קבֵ ַד תְּ יִּ  ַהבֹוֵרא מִּ לֶׁא עֹוד  ָאמְּ  ]פֶׁ
ְך יֹוֵעץ ה[ַאהֲ  ֵערֶׁ י בָׂ מִּ ֵיׁש ׁשֶׁ יר טֹוב, לכֶׁ שֶׁ  לוֹ  ׁשֶׁ ת הּוא ּוַמכִּ  ַמֲעַלת אֶׁ

יׁש אִּ ֵלם, הָׂ בוֹ  ַגםוְּ  ַהשָׂ ץחָׂ  לִּ ֵלמּות, פֶׁ ׁשְּ ֵמילָׂא בִּ ת הּוא אֹוֵהב מִּ יׁש אֶׁ אִּ  הָׂ
ֵלם ַלל ַהשָׂ גְּ ֵלמּותוֹ  בִּ ה ׁשְּ ה, ַאֲהבָׂ ַעל ַעזָׂ ה ַאַחת וְּ ה ַכמָׂ ַכמָׂ ֵיׁש וְּ ֱאֹהב לוֹ  ׁשֶׁ  לֶׁ

ת ַר  ַהבֹוֵרא אֶׁ בָׂ תְּ הּוא ְך,יִּ ֵלם ׁשֶׁ י ַהשָׂ תִּ ֲאמִּ ל הָׂ כָׂ יֵני בְּ ֵלמּות מִּ ית ַהשְּ לִּ ַתכְּ  ּובְּ
ֵלמּות. ֲַהשְּ

ה זּו תָׂ  ַאֲהבָׂ בֹלא תִּ ים לְּ דֹומִּ לָׂא בְּ הַ ֵכן אֶׁ מֹו ׁשֶׁ ָאם, כְּ ֵפץ ַבטֹוב ֹורְּ חָׂ
ם ַלֲעֹסק  הֹוֵלְך ָאדָׂ ה הָׂ בֶׁ ַירְּ ל ַמה ׁשֶׁ כָׂ ֵכן כְּ לָׂ ים, וְּ ְך טֹובִּ רֶׁ דֶׁ ַבק בְּ דְּ נִּ וְּ

ַקֵים ה ּולְּ ת ַבתֹורָׂ ַר  אֶׁ בָׂ תְּ יו יִּ וֹותָׂ צְּ תְּ מִּ ר הּוא יִּ ַר ְך, ַכֲאׁשֶׁ ם, בָׂ מָׂ ַקיְּ ֵיֵלְך ְך מְּ וְּ
כֵ  ַדרְּ ַר בְּ בָׂ תְּ ה ַאְך, כָׂ י ה' יִּ ַרבֶׁ תְּ ֵלמּותוֹ ְך תִּ ל ה' ַעל ׁשְּ תֹו אֶׁ   .ֲהבָׂ

וֹותכָׂ  צְּ ן ַהמִּ ה ּומִּ ן ַהתֹורָׂ ינָׂה מִּ ַרפֶׁ תְּ יו תִּ דָׂ ר יָׂ יֶׁה נָׂסֹוג ל ֲאׁשֶׁ הְּ ְך יִּ , כָׂ
עֹוד בַ ַאהֲ ָאחֹור מֵ  ם ַהבֹוֵרא, וְּ יֹון עִּ מְּ ֵאין לֹו דִּ ַצד ׁשֶׁ ת ַהבֹוֵרא, מִּ

ַסכִּ ׁשֶׁ  יו ֵהן ֵהם ַהמָׂ ֵבין ָאבִּ ֲעוֹונֹותָׂ ים ֵבינֹו לְּ ילִּ דִּ ֵהם ים ַהַמבְּ ם, וְּ ַמיִּ ַבשָׂ יו ׁשֶׁ
ַקטְּ  ים ַהמְּ ינִּ טִּ ַהַמשְּ ים וְּ גִּ ת מֹוחֹו בְּ רְּ ים אֶׁ בִּ בְּ ַערְּ מְּ בֹותֹרב מַ ׁשֶׁ ׁשָׂ ֹּלא  ,חְּ ַעד ׁשֶׁ
ֹכר זְּ אֹו. יִּ ַאֲהַבת בֹורְּ תֹו בְּ ַׁשבְּ ַמחְּ יד בְּ מִּ ַהתְּ ֹּלא יּוַכל לְּ חֹות ׁשֶׁ פָׂ  אֹו לְּ

ֲֵעתֲִלְלֹמדֲבְֲ ְמֲטוֹבֲִלְקֹבע  ָבהְסָפִריםֲׁשֶּ ְזִקיםֲָהַאה  ֲח 

ֵמַאַחר ׁשֶׁ  בִּ לו  ַד ׁשֶׁ רְּ הִּ ֹאד וְּ ה, וְּ נּו מְּ מָׂ ַאׁשְּ ָאה וְּ ינו אתֵ ט  חַ ינּו ֻטמְּ
ים ַהטֹוב מֵ  עִּ ים לְּ ה'מֹונְּ כֹולִּ ֵאין ָאנּו יְּ ָאה וֵ כַ , וְּ רְּ יִּ ֵתנּו לְּ ין ַדעְּ

ֲֲּוְמֹבָאר

ל ְֲֲוע 

ָבלֲ ֲא 

ֲֲֵמִאיָדךּו

ְֲוהוִֹסיףֲ



                                                                                                
 ֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲה'          בביאור  מצות אהבת ה'       תֲֲבֲ הֲ ַאֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲיד

 

בָׂ  כְּ ת ה' ַהּנִּ ה אֶׁ ַאֲהבָׂ י כֵ ּולְּ ֵּנה כִּ א, הִּ ַהּנֹורָׂ ים ן טֹוב ד וְּ תִּ ַבע עִּ קְּ יִּ ר ׁשֶׁ בֶׁ ַלגֶׁ
ת  ים אֶׁ ירִּ כִּ ים ַהַמזְּ רִּ פָׂ ַפַעם, ַבסְּ ַפַעם בְּ חֹות כְּ פָׂ יֹום, אֹו לְּ ֵדי יֹום בְּ רֹות מִּ קְּ לִּ

גֹון בַ  ה, כְּ ַכדֹומֶׁ ה וְּ ַאֲהבָׂ הָׂ ָאה וְּ רְּ ר ַהיִּ ֵספֶׁ ה, וְּ מָׂ כְּ ית חָׂ דֹוׁש ֵראׁשִּ ר ַהקָׂ ֵספֶׁ
יד  סִּ חָׂ בָׂ ההֶׁ ר חֹובֹות ַהלְּ ֵספֶׁ ן.של''ה, וְּ הֶׁ ַכיֹוֵצא בָׂ ית, וְּ רִּ ר ַהבְּ ֵספֶׁ  בֹות, וְּ

ָאה הָׂ  רְּ ַות ַהיִּ צְּ ת מִּ ת אֶׁ צָׂ קְּ מִּ ַקֵים בְּ ה לְּ וָׂ קְּ ֵאלּו אּוַלי ֵיׁש תִּ
ה  ַאֲהבָׂ י ֹרב הָׂ פִּ י לְּ ה, כִּ ַאֲהבָׂ ן הָׂ ת מִּ כֶׁ ׁשֶׁ מְּ ָאה נִּ רְּ י ַהיִּ ה, כִּ ַאֲהבָׂ הָׂ וְּ

מֶׁ  ֵבל מִּ קִּ ֵני ַהטֹובֹות ׁשֶׁ פְּ ם מִּ יֶׁה אִּ הְּ ְך יִּ ֵלמּותֹו, כָׂ מּותֹו ּוׁשְּ ֵני רֹומְּ פְּ ם מִּ אִּ ּנּו, וְּ
יא  ָאה הִּ רְּ ַות ַהיִּ צְּ ֵּנה ַגם מִּ הִּ ַצֲערֹו. וְּ יסֹו ּולְּ עִּ ַהכְּ צֹונֹו ּולְּ ַלֲעֹבר ַעל רְּ יֵָׂרא מִּ
ת  בֶׁ ׁשֶׁ ת ַמחְּ כֶׁ ׁשֶׁ מְּ ֵהא נִּ ה תְּ ַאֲהבָׂ ת הָׂ בֶׁ ׁשֶׁ תֹוְך ַמחְּ ַבד, ּומִּ ה לְּ בָׂ ׁשָׂ ַמחְּ ת בְּ ַקיֶׁמֶׁ תְּ מִּ

ָאה.הַ  רְּ  יִּ
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ק רֶּ ד'ֲגֲפֶּ ְךֲִהיאֲֵכיצ  רֶּ דֶּ ִגיעֲ ֲה  תְֲלה  ב  ֲ'הְֲלַאה 

ֲָהעוָֹלםְֲבִעְנְיֵניֲָׁשקּועֲ ֲִיְהיֶּהֲֹלא

ֵדי ַקֵים כְּ ת לְּ ַות אֶׁ צְּ ַר ' ה ַאֲהַבת מִּ בָׂ תְּ אּוי ְךיִּ רָׂ יְך, כָׂ רִּ ם צָׂ ָאדָׂ  הָׂ
ַעלֹות תְּ הִּ רֹוֵמם לְּ תְּ הִּ לֵ הֶׁ  ֵמַעל ּולְּ תַ  יבְּ עֹולָׂם ַעּנּוֵגיוְּ ה הָׂ ר, ַהזֶׁ  ֵהם ֲאׁשֶׁ

ים יחִּ כִּ ת ַמׁשְּ תו  ַאהֲ  אֶׁ ַעֵלה בָׂ תְּ   .יִּ

ים רִּ בָׂ יא ַהדְּ ֹּלא הִּ יֶׁה ׁשֶׁ הְּ ם יִּ ָאדָׂ קּועַ  הָׂ ֵני קבֵ ַד תְּ מִּ ּו ׁשָׂ יְּ נְּ עִּ עֹולָׂם בְּ  הָׂ
ה י ַאף, ַהזֶׁ ה כִּ ת ַיֲעשֶׁ יְך ַמה אֶׁ רִּ צָׂ יָׂ  ַלֲעשֹות הּוא ׁשֶׁ נְּ עִּ , עֹולָׂםהָׂ  ֵניבְּ

יּום קִּ תוֹ  ַהגּוף לְּ ה ַלֲעבֹודָׂ ַעלֶׁ תְּ  .יִּ

ֵבֲארּו ת לָׂנּו ׁשֶׁ ן אֶׁ יָׂ נְּ ה עִּ ה י"פ ם"רמב] ַרבֹוֵתינּו זֶׁ ׁשּובָׂ תְּ ר[ ו"ה מִּ בָׂ דָׂ  ׁשֶׁ
רּור יָׂדּועַ  ֵאין הּוא ּובָׂ דֹוׁש ַאֲהַבת ׁשֶׁ רּוְך ַהקָׂ ת הּוא בָׂ רֶׁ ׁשֶׁ קְּ בוֹ  נִּ לִּ ל בְּ  ׁשֶׁ

ם יַ  ַעד, ָאדָׂ ת ֲעֹזבׁשֶׁ ל אֶׁ עֹולָׂם ַמה כָׂ בָׂ ּנָׂה חּוץ ׁשֶׁ מֶׁ מוֹ , מִּ ה כְּ ּוָׂ צִּ ָאַמר' ה ׁשֶׁ  וְּ
ל כָׂ ָךֲבְּ בְּ בָׂ ל לְּ כָׂ ָך ּובְּ ׁשְּ הּו, ַנפְּ זֶׁ ַמֵלא ַמה ׁשֶׁ יְּ ת ׁשֶׁ ל אֶׁ בוֹ  כָׂ ׁשו   לִּ נָׂפְּ ה ַעד, וְּ גֶׁ ׁשְּ יִּ  ׁשֶׁ

ַאֲהַבת יד' ה בְּ מִּ אּוי תָׂ רָׂ ַעֵסק. כָׂ תְּ יִּ ה ַרק וְּ ֵעה ַבֵדעָׂ ֵידָׂ י, ּוׁשֶׁ פִּ ה ּוכְּ ֵיַדע ַהֵדעָׂ  ׁשֶׁ
ת יא' ה אֶׁ ה הִּ ַאֲהבָׂ  .הָׂ

ֵנג ָשָגתוְֲֲֹלִהְתע  ְכִליתְֲבה  נּוגְֲבת  ע  ּת  ֲה 

יְך רִּ ם צָׂ ָאדָׂ ַיחֵ  הָׂ ת דלְּ מוֹ  אֶׁ ין, ַעצְּ בִּ הָׂ יל לְּ כִּ ַהשְּ מֹות ּולְּ כְּ חָׂ  בְּ
בּונֹות ים ּותְּ יעִּ ת לוֹ  ַהמֹודִּ י, קֹונוֹ  אֶׁ פִּ ֵיׁש ֹכחַ  כְּ ם ׁשֶׁ ָאדָׂ ין בָׂ בִּ הָׂ  לְּ

יג ַהשִּ ֵכן. ּולְּ ַות'[ ג עשה ם"להרמב צ"סהמ] ּורַאבֵ  וְּ צְּ מִּ יא' ה ַאֲהַבת ׁשֶׁ  הִּ
בֹוֵנן תְּ ּנִּ יל ׁשֶׁ כִּ ַנשְּ יו וְּ וֹותָׂ צְּ מִּ יו בְּ ֻעלֹותָׂ ל ּופְּ ַעלֶׁה ַהבֹוֵרא ׁשֶׁ תְּ יֵגהּו ַעד, יִּ ַּנשִּ  ׁשֶׁ
ַעֵּנג תְּ נִּ תוֹ  וְּ גָׂ ַהשָׂ ית בְּ לִּ ַתכְּ י, גַהַתֲענּו בְּ זֹוהִּ ה וְּ ַאֲהבָׂ ת הָׂ ֻחיֶׁבֶׁ  .ַהמְּ

סֹוֵד ' מהל ד"פ] ּורמְּ ָא ה ייְּ ַמן[ ב"הי ַהתֹורָׂ זְּ בִּ ם ׁשֶׁ ָאדָׂ הָׂ יר ׁשֶׁ ת ַמכִּ ל אֶׁ  כָׂ
ים רּואִּ ַאְך ַהבְּ ַמלְּ ַגל מִּ ַגלְּ ם וְּ ָאדָׂ ה, בוֹ  יֹוֵצאכַ וְּ  וְּ אֶׁ רְּ יִּ ם וְּ ת ֵמהֶׁ תוֹ  אֶׁ מָׂ כְּ  חָׂ

ל דֹוׁש ׁשֶׁ רּוְך ַהקָׂ כָׂ  הּוא בָׂ ים לבְּ צּורִּ ל ַהיְּ כָׂ ים וְּ רּואִּ יף הּוא ֲהֵרי, ַהבְּ  מֹוסִּ
ה קֹום ַאֲהבָׂ א, ַלמָׂ מָׂ צְּ תִּ ׁשוֹ  וְּ ַמּה ַנפְּ כְּ יִּ רוֹ  וְּ שָׂ ֱאֹהב בְּ ת לֶׁ קֹום אֶׁ רּוְך ַהמָׂ  .הּוא בָׂ

ֲֲִהֵנה

ָּונ ת ְֲֲוכ 

ֲֲּוְכמוֲֹ

ֲָכךְלִפיּו

ֲֲעוֹד



                                                                                                
 ֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲה'          בביאור  מצות אהבת ה'       תֲֲבֲ הֲ ַאֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲטז

 

ִחָסרוֹןֲֵבאּור בוֹתֲה  ֵחרוֹתְֲבַאה  תֲא  ב  ֲ'הְֲלַאה 

ָך בֹוֵנן לְּ תְּ הִּ ה ,לְּ יְך לָׂמָׂ רִּ ת ֹזבַלעֲ  צָׂ ל אֶׁ עֹולָׂם ַמה כָׂ בָׂ יל ׁשֶׁ בִּ ׁשְּ ֱאֹהב בִּ ת לֶׁ  אֶׁ
ַר  ַהבֹוֵרא בָׂ תְּ י ,ְךיִּ כִּ י וְּ אֹוֵהב מִּ ת הּוא ׁשֶׁ נוֹ  אֶׁ ד בְּ חָׂ אֶׁ ַכח לוֹ  ַמרנא  , הָׂ יִּׁשְּ  ׁשֶׁ

ת תוֹ  אֶׁ דוֹ  ַאֲהבָׂ ַילְּ ה מִּ ֵדי זֶׁ יּוַכל כְּ ת לֱֶׁאהֹב ׁשֶׁ דוֹ  אֶׁ י ַילְּ ת הּוא אֹוֵהב ֲהֵרי, ַהֵשנִּ  אֶׁ
ֵניהֶׁ  ו םׁשְּ דָׂ ֵאין ַיחְּ בֹות וְּ ֲאהָׂ רֹות הָׂ ל סֹותְּ ת זוֹ  ְךַכָׂ  כָׂ ַמה, זוֹ  אֶׁ יא ׁשֹונָׂה ּובְּ  ַאֲהַבת הִּ

 '.ה

הּוא רֹון ׁשֶׁ סָׂ ֵני חִּ שְּ ים מִּ נִּ ד, פָׂ חָׂ אֶׁ ֵאין הָׂ ַעלֶׁה' ה ַאֲהַבת ׁשֶׁ תְּ ל יִּ כָׂ  כְּ
ה יא ַאֲהבָׂ הִּ ה ׁשֶׁ ר ַאֲהבָׂ בָׂ דָׂ י לְּ ׁשִּ ם, מּוחָׂ ָאדָׂ ה ׁשֶׁ ֵעינָׂיו תוֹ אוֹ  רֹואֶׁ , בְּ

חֹוֵׁשק מּונָׂתוֹ  בוֹ  וְּ תְּ ֵאין ַמה, בִּ ַאֲהַבת ֵכן ׁשֶׁ ֵמילָׂא', ה בְּ ים ַאֲהַבת ּומִּ רִּ בָׂ  ַהדְּ
ים ֲאֵחרִּ ים הָׂ יִּ ׁשִּ ים ַהמּוחָׂ יחִּ כִּ ם ַמׁשְּ ָאדָׂ ת ֵמהָׂ ַעלֶׁה' ה אֶׁ תְּ ר, יִּ ַמֲאמָׂ תּוב כְּ  ַהכָׂ

תָׂ  ֹתאַכל ןפֶׁ ( ד"י-ב"י' ח דברים) עְּ בָׂ שָׂ ים וְּ תִּ ים ּובָׂ נֶׁה טֹובִּ בְּ , תִּ תָׂ בְּ יָׁׂשָׂ  וְּ
ָך רְּ קָׂ ָך ּובְּ ֹצאנְּ יֻן וְּ בְּ רְּ ף ,יִּ סֶׁ כֶׁ ב וְּ הָׂ זָׂ ה וְּ בֶׁ רְּ ֹכל ,לְָׂך יִּ ר וְּ ָך ֲאׁשֶׁ ה, לְּ בֶׁ רְּ ם יִּ רָׂ ָך וְּ בֶׁ בָׂ  לְּ
תָׂ  ַכחְּ ׁשָׂ ת וְּ יָך ה' אֶׁ  אהּו עֵר גו  וְּ  אהּו יקזִּ מַ  רחֵ ַא רבָׂ דָׂ  לכַָׂ  ןכֵ  לעַ ', וכו ֱאֹלהֶׁ

 .ּהבַ 

ַר ' הלַ  הֲהבָׂ ַאהַ ׁשֶׁ  ןיוַ כֵ ׁשֶׁ  בָׂ תְּ יא ְךיִּ ה הִּ יכָׂ רִּ יֹות צְּ הְּ ל לִּ ְך כָׂ דֹולָׂה כָׂ  ַעל, גְּ
ל ֵכן ר כָׂ בָׂ ֵאינוֹ  ַאֵחר דָׂ ׁשֶׁ י כְּ עִּ צָׂ מְּ ַׁשיְָׂך אֶׁ ַאֲהַבת ַלֲעבֹוַדת וְּ  פֹוֵגם ,'ה ּולְּ

ּה הּוא  .בָׂ

ת ב  ְדלּותוְֲֲֹלֹרב'ֲהֲַאה  ְֲורוְֹממּותוֲֲֹג 

יא רֶׁ  הִּ ה ְךַהדֶׁ ֵאיזֶׁ ן ּובְּ יָׂ נְּ ת ֹיאַהב עִּ ַעלֶׁה 'ה אֶׁ תְּ ֵּנה ,יִּ ׁשּו הִּ נּו ֵפרְּ  לָׂ
 [שם והמפרש ב"ה התורה יסודי 'מהל ב"פ ם"]רמב ַרבֹוֵתינּו

ה ֵאיןׁשֶׁ  ח זֶׁ ֻׁשבָׂ ַאֲהַבת מְּ ם בְּ ָאדָׂ אוֹ  הָׂ בֹורְּ ֹיאַהב לְּ יל אֹותוֹ  ׁשֶׁ בִּ ׁשְּ הּוא בִּ  ׁשֶׁ
ים לוֹ  נֹוֵתן מֹון ַחיִּ ים ּומָׂ יעַ ׁשֶׁ וְּ  ּוַבּנִּ פִּ יו ַמׁשְּ לָׂ ֵני ,טֹובֹות עָׂ פְּ ה מִּ ַאֲהבָׂ יא זּו ׁשֶׁ  הִּ

ה לּויָׂה ַאֲהבָׂ ר ַהתְּ בָׂ ֵעת ,ַבדָׂ מָׂ  ּובְּ יִּ ּנּו ַנעׁשֶׁ מֶׁ ר מִּ בָׂ ה דָׂ ַבֵטל זֶׁ תְּ ה תִּ ַאֲהבָׂ  .הָׂ

ְך רֶׁ ַאֲהַבת ַהדֶׁ יא 'ה לְּ ֵדי ַעל הִּ בֹוֵנן יְּ תְּ יִּ ֻדַלת ׁשֶׁ גְּ ַעלֶׁה ַהבֹוֵרא בִּ תְּ  ,יִּ
ֵתן יִּ ל ׁשֶׁ בוֹ  אֶׁ ה לִּ ים ַכמָׂ דֹולִּ יו גְּ ה ,ַמֲעשָׂ ַכמָׂ ים וְּ לָׂאִּ פְּ רּוָאיו נִּ ֵאית ,בְּ רְּ ּנִּ  ׁשֶׁ

ְֲֲוֵיׁש

ה ְֲֲוִנְראֶּ

ֲֲדעֲו וְֲ

ְך ְֲֲוֵהיא 

ָּלא ֲֲאֶּ
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 יזֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲה'          בביאור  מצות אהבת ה'       תֲֲבֲ הֲ ַא

 

 

ם תוֹ  ֵמהֶׁ מָׂ כְּ ַר  חָׂ בָׂ תְּ ֵאין ְךיִּ ְך לָּׂה ׁשֶׁ ֹלא ֵערֶׁ ַעל ,ֵקץ וְּ ֵדי וְּ ְך יְּ יָׂד כָׂ  אֹוֵהב הּוא מִּ
ַׁשֵבחַ  ֵאר ּומְּ פָׂ ה ,ּומְּ ַאּוֶׁ תְּ ה ּומִּ דֹולָׂה ַתֲאוָׂ ת ֵליַדע גְּ דֹול 'ה אֶׁ  .ַהגָׂ

ה ַעל מוֹ  זֶׁ ה כְּ אֶׁ רְּ יִּ ם ׁשֶׁ ָאדָׂ ן הָׂ בֶׁ ה אֶׁ ה טֹובָׂ רָׂ יקָׂ ת אוֹ  וִּ ח ַביִּ ֻׁשבָׂ  מְּ
ה נָׂאֶׁ יָׂד, וְּ ה מִּ ַאּוֶׁ תְּ ׁשוֹ  תִּ ַגַעת ַנפְּ  . בוֹ  קבֵ ַד תְּ הִּ לְּ ּו לָׂ

ָבהֲג ם ְסֵדיֲֵמִהְתבוְֹננּותֲַאה  ֲִהיאְֲנכוָֹנה'ֲהְֲבח 

ֵארׁשֶׁ  ַאף בָׂ תְּ ַאֲהַבת הִּ אּויָׂה' ה ׁשֶׁ רְּ יא הָׂ ה ֹלא הִּ תֹוְך ַאֲהבָׂ  ַהטֹובֹות מִּ
יב ֵמטִּ לָׂא', ה לוֹ  ׁשֶׁ ה אֶׁ לּותוֹ  ֵמֲחַמת ַאֲהבָׂ ל ַגדְּ ַר  ַהבֹוֵרא ׁשֶׁ בָׂ תְּ , ְךיִּ

ל כָׂ קֹום מִּ אּויָׂה מָׂ כֹונָׂה רְּ יא ּונְּ נּות הִּ בֹונְּ תְּ ֵדי ַההִּ ַחסְּ ר ּוַבטֹובֹות' ה בְּ ַמל ֲאׁשֶׁ  גָׂ
מוֹ  ה' ַחֵזק, עִּ ים לְּ ַהֲעצִּ ת ּולְּ ה אֶׁ ַאֲהבָׂ ַר ' הלַ  הָׂ בָׂ תְּ מוֹ , ְךיִּ רּו כְּ ָאמְּ  ַרבֹוֵתינּו ׁשֶׁ
יֶׁה[ ב"פ' ה אהבת ל"חוה] הְּ תִּ ה ׁשֶׁ ַאֲהבָׂ ַעלֶׁה' הלַ  הָׂ תְּ ים' גמִּ  יִּ נִּ   .פָׂ

ֹרב דוֹ  לְּ ֵלינּו ַחסְּ ַדת עָׂ מָׂ ַהתְּ תוֹ  וְּ נּו טֹובָׂ ֵשִני, לָׂ י ַעלְֲוה  תִּ ת רו  ַהסְּ  אֶׁ
ירו   ינּונֵ ו  עַ  ַהֲעבִּ ֵעינּו ַעל וְּ ׁשָׂ נּו ַאף ַעל פְּ ַברְּ עָׂ יו ַעל ׁשֶׁ וֹותָׂ צְּ ְשִליִׁשי, מִּ  ְוה 
יֶׁה הְּ תִּ ֵתנּו ׁשֶׁ ֹרב' הבַ  ַאֲהבָׂ לוֹ  לְּ דְּ מּותוֹ  גָׂ רֹומְּ בֹודוֹ  וְּ ֹזאת, ּוכְּ יא וְּ ה הִּ ַאֲהבָׂ  הָׂ
ה ַר ' הבַ  ַהַזכָׂ בָׂ תְּ  .ְךיִּ

פְְֲֲבטוָֹבתוֲֲִֹהְתבוְֹננּות ָבהֲִליֵדיֲָּתִביאֲָרִטיתה  ֲַאה 

רּו יָׂן ָאמְּ נְּ עִּ נּות בְּ בֹונְּ תְּ ֵדי ַההִּ ַחסְּ ל'[ ה אהבת ערך יועץ פלא] 'ה בְּ כָׂ  ׁשֶׁ
ד חָׂ ד אֶׁ חָׂ אֶׁ י וְּ פִּ רוֹ  ַמה לְּ ֲעזָׂ דֹוׁש ׁשֶׁ רּוְך ַהקָׂ ְך, הּוא בָׂ ֱאֹהב הּוא ַחיָׂב כָׂ  לֶׁ

ת אוֹ  אֶׁ ה ֹרב ַעל בֹורְּ ה ַהטֹובָׂ שָׂ עָׂ חּוץ, 'ה לוֹ  ׁשֶׁ ה ׁשֶׁ ַמל ֵמַהטֹובָׂ גָׂ ל ׁשֶׁ כָׂ  לְּ
ֵאל רָׂ שְּ ּנַָׂתן יִּ נּו ׁשֶׁ ת תֹוַרת לָׂ ת ֵיׁש, ֱאמֶׁ ּנַָׂתן ַמה אֶׁ יׁש ׁשֶׁ אִּ י לָׂ טִּ רָׂ יאּו, ַהפְּ רִּ , תבְּ
יֹכלֶׁת יק וִּ פִּ שּוב, ַמסְּ יִּ ַהשְּ  ,וְּ ׁשַ  טֵק וְּ הלְּ וְּ ַר  ַהֵשם ַלֲעבֹוַדת, וָׂ בָׂ תְּ מוֹ  ְךיִּ  . ׁשְּ

י ם מִּ שָׂ ת' ה ׁשֶׁ קוֹ  אֶׁ לְּ ֵבי חֶׁ יֹוׁשְּ ׁש תיבֵ  מִּ רָׂ דְּ א, ַהמִּ צָׂ מְּ הּוא נִּ ֵבל ׁשֶׁ ה קִּ  טֹובָׂ
דֹולָׂה ים ַעל גְּ ֲאֵחרִּ  .הָׂ

ָמָׁשל ְֲֲוה 

ֲֲָאְמָנם

ָחד ֲֲָהאֶּ

ֲֲעוֹד

ְֲֲוֵכן



                                                                                                
 ֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲה'          בביאור  מצות אהבת ה'       תֲֲבֲ הֲ ַאֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲיח

 

ֲחנָׂנוֹ  ה' ה ׁשֶׁ מָׂ כְּ ַדַעת חָׂ ַנֵהג וְּ תְּ הִּ דֹות לְּ מִּ רֹות טֹובֹות בְּ יׁשָׂ יר, וִּ ַהכִּ  ּולְּ
נּות גְּ ים בִּ סּורִּ אִּ דֹות הָׂ ַהמִּ עֹות וְּ רָׂ ַרחֵ  הָׂ תְּ הִּ ן קּולְּ ן, ֵמהֶׁ ֹאפֶׁ א בְּ צָׂ מְּ יִּ  ֵחן ׁשֶׁ

ל ֵשכֶׁ ֵעיֵני טֹוב וְּ ים בְּ ם ֱאֹלהִּ ָאדָׂ יֹותוֹ  וְּ הְּ ה בִּ ר עֹושֶׁ ַהטֹוב ַהיָׁׂשָׂ יא זּו, וְּ ה הִּ  טֹובָׂ
דֹולָׂה ה גְּ ַרבָׂ ר ֵאין ַעד וְּ ֵמילָׂא. ֵחקֶׁ ם ַחיָׂב ּומִּ ָאדָׂ ֱאֹהב הָׂ ת לֶׁ אוֹ  אֶׁ ה בֹורְּ ַאֲהבָׂ  בְּ
ה י, ַעזָׂ פִּ ה ֹרב לְּ ה ַהטֹובָׂ ה 'ׁשֶׁ מוֹ  עֹושֶׁ  . עִּ

ֹאד נָׂיו מְּ פָׂ ֹיאַמר, לְּ י וְּ תִּ ֹטנְּ ל קָׂ כָׂ ים מִּ דִּ ל ַהֲחסָׂ כָׂ ת ּומִּ ֱאמֶׁ ר הָׂ יתָׂ  ֲאׁשֶׁ שִּ  עָׂ
ת ָך אֶׁ דְּ ֹזאת. לוֹ  תֹודֹות ַוֲאַׁשֵלם' ה ֲאַקֵדם המָׂ בַ . ַעבְּ כָׂ ֹזאת וְּ כָׂ  ַהַחי וְּ

ֵתן ל יִּ בוֹ  אֶׁ יק, לִּ ַיֲעמִּ יב וְּ חִּ ַירְּ מַ  וְּ תוֹ בְּ ַׁשבְּ בֹות חְּ ׁשָׂ ַמחְּ הֹורֹות בְּ ַלֵהב ַעד, טְּ תְּ יִּ  ׁשֶׁ
בוֹ  פֵ  לִּ ׁשְּ רִּ ת יבְּ בֶׁ הֶׁ  .ַהבֹוֵרא ַאֲהַבת ַׁשלְּ

ָבה ְֲלָאִביוְֲכֵבןֲִטְבִעיתֲַאה 

ַלת]עו  ד  סִּ ים מְּ רִּ ׁשָׂ ֹיאַהב[ ט"פי יְּ ת ׁשֶׁ ַר  ַהבֹוֵרא אֶׁ בָׂ תְּ ַאֲהַבת ְךיִּ  כְּ
יו ַהֵבן ָאבִּ הִּ  לְּ ה יאׁשֶׁ ית ַאֲהבָׂ עִּ בְּ ׁש טִּ עוֹ , ַממָׂ בְּ טִּ יחוֹ  ׁשֶׁ רִּ הּו ַמכְּ כֹופֶׁ  וְּ

הלָׂ  ר, זֶׁ ַמֲאמָׂ תּוב כְּ יָך הּוא או  ַהל (ו, לב דברים) ַהכָׂ קְֲוֹלא, ָךנֶׁ קָׂ  ָאבִּ  ר 
יב ֵמֲחַמת ֵמטִּ  .יחו  לִּ צְּ מַ ּו ַהבֹוֵרא לוֹ  ׁשֶׁ

ה ַאֲהבָׂ ַמןבִּ  הּוא ַהֹזאת הָׂ ַהצָׂ  ַהֹדַחק זְּ הוְּ מוֹ , רָׂ רּו כְּ ָאמְּ רֹונָׂם ׁשֶׁ כְּ  זִּ
ה כָׂ רָׂ בְּ ַאֲהבְּ ( א, נד ברכות) לִּ ת תָׂ וְּ יָך' ה אֶׁ ל ֱאֹלהֶׁ כָׂ ָך בְּ בְּ בָׂ ל, לְּ כָׂ  ּובְּ

ָך ׁשְּ לּו ַנפְּ ת נֹוֵטל ֲאפִּ ָך אֶׁ ׁשְּ ל, ַנפְּ כָׂ אֹודֶׁ  ּובְּ ל ָךמְּ כָׂ ָך בְּ מֹונְּ  .מָׂ

ֹּלאֲָהִעְנָיןֲֵבאּור ָצרוֹתֲִיְהיּוֲׁשֶּ ְפָרָעהֲה  ה  ָבהֲל  ֲָלַאה 

ֵדי כְּ ֹּלא ׁשֶׁ ינָׂה ׁשֶׁ יֶׁ הְּ רֹות תִּ ים ַהצָׂ ַהדֹוֲחקִּ י וְּ ה ֹקׁשִּ יעָׂ נִּ ', ה תבַ ַאהֲ מֵ  ּומְּ
םלָׂ  ֵיׁש יב ָאדָׂ ׁשִּ הָׂ מוֹ  לְּ ַעצְּ ׁשּובֹות' ב לְּ ַאַחת, תְּ ֹׁשב הָׂ ַיחְּ ם ׁשֶׁ ָאדָׂ ל הָׂ כָׂ  ׁשֶׁ

דֹוׁש ַמה ַהקָׂ רּוְך ׁשֶׁ ה הּוא בָׂ מוֹ  עֹושֶׁ תוֹ  עִּ טֹובָׂ ַאף, העֹושֶׁ  הּוא לְּ י ַעל וְּ הּוא פִּ  ׁשֶׁ
ה ֵאינוֹ  ֵאינוֹ  רֹואֶׁ ין וְּ יא זּו ֵאיְך ֵמבִּ תוֹ  הִּ תוֹ  ַוַדאי, טֹובָׂ טֹובָׂ יא ׁשֶׁ ָאז, הִּ  ֹלא וְּ

ֵלׁש תוֹ  ֵתחָׂ ֵני' הלַ  ַאֲהבָׂ פְּ ל מִּ לָׂא, ַצַער אוֹ  ֹדַחק כָׂ ה אֶׁ ַרבָׂ ַגֵבר ַאדְּ תְּ  בוֹ  תִּ
ה  ַאֲהבָׂ ידהָׂ מִּ  .תָׂ

ֲֲּוִמי

ְֲֲוִיָכנ ע

ְֲֲוהוֹרּונּו

ֲֲּוִמְבָחן

ֲֲּוֵבַארּו
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 יטֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲה'          בביאור  מצות אהבת ה'       תֲֲבֲ הֲ ַא

 

 

יָׂהַהשְּ  יא נִּ ַבֲעֵלי הִּ ה לְּ ית ַהֵדעָׂ תִּ ֲאמִּ ֲהֵרי, הָׂ ל ׁשֶׁ ם כָׂ לָׂתָׂ פִּ יא תְּ  הִּ
יל דִּ ַהגְּ בֹוד לְּ ַר  ַהֵשם כְּ בָׂ תְּ ַלֲעשֹות ְךיִּ נָׂיו רּוחַ  נַָׂחת וְּ פָׂ ֵאינָׂם, לְּ  וְּ

ים נִּ ַכּוְּ ְך מְּ ֹצרֶׁ ם לְּ מָׂ ַלל ַעצְּ ל, כְּ כָׂ רּו ּוכְּ ַגבְּ תְּ יִּ ים ׁשֶׁ כּובִּ עִּ ם הָׂ דָׂ גְּ טָׂ  ַעד נֶׁ צְּ יִּ כּוׁשֶׁ  רְּ
ם ֹכחַ  יֹוֵתר ירָׂ ַהֲעבִּ ֵּנה, לְּ חּו הִּ מְּ שְּ ה יִּ זֶׁ אֹות בְּ ַהרְּ ת לְּ ק אֶׁ ם ֹחזֶׁ ַשר, ֱאמּונָׂתָׂ  כְּ
א בָׂ ׁשּום צָׂ רָׂ ה הָׂ בּורָׂ גְּ ר, בִּ ַחר ֲאׁשֶׁ בְּ יד לוֹ  יִּ מִּ הבָׂ  תָׂ מָׂ חָׂ לְּ ה מִּ קָׂ  יֹוֵתר ַהֲחזָׂ

אֹות ַהרְּ ת לְּ פוֹ  אֶׁ קְּ חֹונָּׂה תָׂ צְּ נִּ ר .בְּ בָׂ ַגל ּוכְּ ן ֻמרְּ יָׂ נְּ ה עִּ ל זֶׁ כָׂ םוָׂ  רשָׂ בָׂ  אֹוֵהב בְּ , דָׂ
ַמח שְּ יִּ ַדֵמן ׁשֶׁ זְּ יִּ ׁשֶׁ ר לוֹ  כְּ בָׂ יּוַכל דָׂ אֹות ׁשֶׁ ַהרְּ י בוֹ  לְּ מִּ הּוא לְּ  ַעד, אֹותוֹ  אֹוֵהב ׁשֶׁ

ן ה ֵהיכָׂ יעָׂ תוֹ  םעֹוצֶׁ  ַמגִּ  .ַאֲהבָׂ

ָבהֲִאםֲִכיֲאוִֹסיףֲֹלא ֲאוְֹתָךֲַאה 

ה רּו ַבזֶׁ בוֹ  חֹובֹות] ָאמְּ בָׂ ם[ א"פ' ה ַאֲהַבת ַׁשַער תַהלְּ אִּ יֶׁה ׁשֶׁ הְּ ּנּוי יִּ  עִּ
ׁשוֹ  ַנפְּ יף ֹלא לְּ ם תֹוסִּ ה עִּ י זֶׁ ם כִּ ה אִּ חֹון' הבַ  ַאֲהבָׂ טָׂ יו ּובִּ לָׂ מוֹ , עָׂ  כְּ

ּנֱֶׁאַמר ד ַעל ׁשֶׁ חָׂ ן אֶׁ ים מִּ ידִּ יָׂה ַהֲחסִּ הָׂ ם ׁשֶׁ לָׂה קָׂ ָאַמר ַבַליְּ י, ֱאֹלַהי, וְּ ַתנִּ ַעבְּ רְּ , הִּ
ֵעיֹרם י וְּ נִּ ַבתְּ מַ , ֲעזָׂ ַׁשֵכיּובְּ לָׂה חְּ י ַהַליְּ ַתנִּ ָך, הֹוַׁשבְּ ֻעזְּ ָך וְּ לְּ דְּ גָׂ י וְּ ם, הֹוֵריַתנִּ  אִּ

י ֵפנִּ רְּ שְּ ֵאׁש תִּ יף ֹלא בָׂ י אֹוסִּ ם כִּ ה אִּ ָך ַאֲהבָׂ ה אֹותְּ חָׂ מְּ שִּ ָך וְּ  . בְּ

ן יָׂ נְּ עִּ ה הָׂ ַמז ַהזֶׁ ם רָׂ כָׂ חָׂ א   הֶׁ רוֹ בְּ רֹור'( א השירים שיר) מְּ י ַהֹמר צְּ י דֹודִּ  לִּ
ין ַדיׁשַ  ֵבין רּו, יָׂלִּ ָאמְּ ְך ַעל ל"ַרזַ  וְּ רֶׁ ׁש דֶׁ רָׂ י ַעל ַאף'( ב ח"פ שבת) ַהדְּ  פִּ
ֵמֵצר י ׁשֶׁ י רימֵ מֵ ּו לִּ ין ַׁשַדי ֵבין ,לִּ לִּ ה. יָׂ זֶׁ ה וְּ ַמה דֹומֶׁ ּנֱֶׁאַמר לְּ ( ו דברים) ׁשֶׁ
תָׂ  ָאַהבְּ ת וְּ יָך' ה אֶׁ ל ֱאֹלהֶׁ כָׂ ָך בְּ בְּ בָׂ ל לְּ כָׂ ָך ּובְּ ׁשְּ ל ַנפְּ כָׂ  .ָךדֶׁ א  מְּ  ּובְּ

ּתוָֹרהֲּודִלמ ְךֲהּואֲה  רֶּ דֶּ ָבהֲה  ְֲלַאה 

ינּו צִּ מּוד מָׂ לִּ ה ׁשֶׁ ְך הּוא ַהתֹורָׂ רֶׁ ּה אב  לָׂ  ַהדֶׁ יֵדי ַעל יָׂדָׂ מוֹ ', ה ַאֲהַבת לִּ  ּוכְּ
רּו ָאמְּ ֵמינּו ׁשֶׁ י( שמע' פר ספרי) ֲחכָׂ פִּ ּנֱֶׁאַמר לְּ תָׂ  ׁשֶׁ ָאַהבְּ יָך' ה תאֵ  וְּ , ֱאֹלהֶׁ

י קֹום תאֶׁ  באֹוהַ  ֵכיַצד יֹוֵדעַ  ֵאינִּ מּוד, ַהמָׂ יּו לֹוַמר ַתלְּ הָׂ ים וְּ רִּ בָׂ ֵאלֶׁה ַהדְּ  הָׂ
ר ינ  ָא ֲאׁשֶׁ ַצּוְּ  כִּ בֶׁ  ַעל ַהיֹום ָךמְּ בָׂ תֹוְך, ָךלְּ מִּ ְך ׁשֶׁ ה כָׂ יר ַאתָׂ ת ַמכִּ י אֶׁ ָאַמר מִּ  ׁשֶׁ
יָׂה הָׂ עֹולָׂם וְּ  .הָׂ

ֲ

ְּתׁשּוָבה ְֲֲוה 

יוֵֹצא ְֲֲוכ 

ל ְֲֲואֶּ

ֲֲעוֹד



                                                                                                
 ֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲה'          בביאור  מצות אהבת ה'       תֲֲבֲ הֲ ַאֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲכ

 

ּתוָֹרהֲִלמּוד לֲמוִֹכיחֲ ֲִביִגיָעהֲה  תֲע  ב  ֲ'הֲַאה 

ה לִּ  זֶׁ ה מּודׁשֶׁ ַאֲהַבת ַׁשיְָׂך ַהתֹורָׂ ינּו ',ה לְּ צִּ ׁש מָׂ רָׂ דְּ מִּ י בְּ  אמָׂ חּונְּ ַת  ַרבִּ
רּו '(ג נח) ָאמְּ ם ׁשֶׁ ה ׁשָׂ ַהתֹורָׂ ַעל ׁשֶׁ בְּ ה ׁשֶׁ ּה לֹוֵמד ֵאין פֶׁ לָׂא ,אֹותָׂ י  אֶׁ  מִּ

ת אֹוֵהב הּואׁשֶׁ  דֹוׁש אֶׁ רּוְך ַהקָׂ ל הּוא בָׂ כָׂ בוֹ  בְּ ל לִּ כָׂ ׁשוֹ  ּובְּ ל ַנפְּ כָׂ אֹודוֹ  ּובְּ  ,מְּ
ּנֱֶׁאַמר תָׂ  ׁשֶׁ ָאַהבְּ יָך 'ה תאֵ  וְּ ל ֱאֹלהֶׁ כָׂ ָך בְּ בְּ בָׂ ל לְּ כָׂ ָך ּובְּ ׁשְּ ל ַנפְּ כָׂ ן ,ָךדֶׁ א  מְּ  ּובְּ ַּניִּ  ּומִּ
ה ֵמד ַאתָׂ ֵאין לָׂ ה ׁשֶׁ לָׂא זּו ַאֲהבָׂ ׁשֹון אֶׁ מּוד לְּ ֵאה ,ַתלְּ יב ַמה רְּ תִּ יו כְּ  ,ַאֲחרָׂ
יּו הָׂ ים וְּ רִּ בָׂ ֵאלֶׁה ַהדְּ ר הָׂ י ֲאׁשֶׁ ַצּוְּ  ָאֹנכִּ בֶׁ  לעַ  ַהיֹום ָךמְּ בָׂ ה ,ָךלְּ ֵאיזֶׁ ה וְּ מּוד זֶׁ  ַתלְּ
  '.וכו

ַעל בְּ ה ׁשֶׁ ּה ֵיׁש פֶׁ דּוֵקי בָׂ קְּ וֹות דִּ צְּ יא ,ַוֲחמּורֹות ַקלֹות מִּ הִּ ה וְּ  ַעזָׂ
ת וֶׁ ה ,ַכמָׂ ׁשָׂ קָׂ אֹול וְּ ׁשְּ ּה כִּ ָאתָׂ נְּ ֵיׁש .קִּ ּה וְּ דֹול ַצַער בָׂ יא גָׂ הִּ ׁשּולָׂה ׁשֶׁ  מְּ

ְךלְּ  ל ,ֹחׁשֶׁ כָׂ י ׁשֶׁ א מִּ ר ֹוֵהבׁשֶׁ ַתֲענּוג ֹעׁשֶׁ ֹמד יָֹׂכל ֵאינוֹ  וְּ לְּ ה לִּ ַעל תֹורָׂ בְּ ה ׁשֶׁ  .פֶׁ
 .ש"ע

ל כָׂ קֹום מִּ ה ׁשֶׁ  מָׂ אֶׁ רְּ ל ַהֵפרּוׁש ֵאיןנִּ כָׂ ַות ׁשֶׁ צְּ יא' ה ַאֲהַבת מִּ ַמד הִּ לְּ יִּ  ׁשֶׁ
ם ָאדָׂ ה הָׂ ֵכן, תֹורָׂ ר ׁשֶׁ בָׂ ַטֵּוינּו כְּ צְּ מּוד ַעל נִּ ה לִּ פָׂ , ַהתֹורָׂ ה נו  סְּ לָׂמָׂ ה וְּ

ַות ַאֲהַבת ה',  צְּ לָׂאמִּ זוֹ  אֶׁ יא ׁשֶׁ ְך הִּ רֶׁ ּה ַעל אב  לָׂ  ַהדֶׁ יֵדי יָׂדָׂ  '.ה ַאֲהַבת לִּ

ֵחד ָשיוֲָכלְֲיי  ע  ֲ'הְֲלֵׁשםֲמ 

רּו ים ַרבֹוֵתינּו ָאמְּ כִּ רָׂ יאֹות ַבדְּ בִּ יֵדי ַהמְּ ֵיׁש[, ג"פ ל"חוה' ]ה ַאֲהַבת לִּ  ׁשֶׁ
ם לוֹ  ים לָָׂאדָׂ דִּ ַהקְּ בֹונֵ  לְּ תְּ הִּ בוֹ  ןּולְּ לִּ חּוד בְּ יִּ ַר  ַהבֹוֵרא בְּ בָׂ תְּ ֵאין ְךיִּ  ׁשֶׁ
תוֹ  לְּ ַגם, בִּ ַיֵחד וְּ ת לְּ ל אֶׁ יו כָׂ מוֹ  ַמֲעשָׂ ׁשְּ בֹודוֹ  לִּ כְּ לִּ ַר  וְּ בָׂ תְּ ַבד ְךיִּ לְּ ֵכן. בִּ יעַ  וְּ נִּ  ַיכְּ
ת  בוֹ אֶׁ ים לִּ ַעלֶׁה לֱָׂאֹלהִּ תְּ יֵרֵאי יִּ לִּ ים וְּ ֱאֹלהִּ יו הָׂ ירָׂ חִּ  . ּובְּ

ֹׁשב לוֹ  ֵיׁש בוֹ  םעִּ  ַלחְּ ֵתי לִּ בֹונֹות ׁשְּ ׁשְּ ד, חֶׁ חָׂ אֶׁ ַחיָׂב ַמה ַעל הָׂ ' הלַ  הּוא ׁשֶׁ
ַדת ַעל מָׂ יו ַהתְּ י, טֹובֹותָׂ ַהֵשנִּ יר ַמה ַעל וְּ תִּ ַמסְּ ַעלֶׁה' ה ׁשֶׁ תְּ ת יִּ  אֶׁ
יו ם לוֹ  ּומֹוֵחל, ֲעוֹונֹותָׂ ה] ֲעֵליהֶׁ עֹושֶׁ ׁשֶׁ ה כְּ ׁשּובָׂ  [.תְּ

ֲֲּוְבִעְנָין

ּתוָֹרה ֲֲׁשֶּ

ֲֲָאְמָנם

ֲֲעוֹד

ְֲֲועוֹד
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 כאֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲה'          בביאור  מצות אהבת ה'       תֲֲבֲ הֲ ַא

 

 

ה ַעל ת זֶׁ יׁשּות אֶׁ רִּ ַת  ַהפְּ עֹולָׂם ֲענּוֵגימִּ יו הָׂ ַתֲאוֹותָׂ ין, וְּ בִּ יָׂ ת וְּ ֻדַלת אֶׁ  גְּ
ת ַהבֹוֵרא אֶׁ תּותוֹ  וְּ מּותוֹ  ֲאמִּ רֹומְּ בֹוֵנן, וְּ תְּ יִּ נּות וְּ ַקטְּ ְך בְּ ׁשוֹ  ֵערֶׁ  ַנפְּ

ירּותוֹ  עִּ ַאַחר, ּוזְּ ְך וְּ יר כָׂ ת ַיכִּ יו ַהבֹוֵרא טּוב ֹרב אֶׁ לָׂ לת אֶׁ וְּ  עָׂ דוֹ  ֹגדֶׁ מוֹ  ַחסְּ , עִּ
ָאז יֶׁה וְּ הְּ ַא תִּ ההָׂ ֵלב' הבַ  ֲהבָׂ ֵלם בְּ לּות, ׁשָׂ ַתדְּ ׁשְּ הִּ יצּות בְּ רִּ חָׂ יזּות וְּ רִּ ה, ּוזְּ  דֹומֶׁ
ַמה ּנֱֶׁאַמר לְּ י( כו ישעיה) ׁשֶׁ ׁשִּ לָׂה יָךיתִּ וִּ אִּ  ַנפְּ ָאַמר, ַבַליְּ ָך( שם) וְּ מְּ ׁשִּ ָך לְּ רְּ כְּ זִּ  ּולְּ

ׁשנָׂ  ַתֲאַות ָאַמר, פֶׁ ָאה( מב תהלים) וְּ מְּ י צָׂ ׁשִּ יםאלֵ  ַנפְּ  .וכו' ֹלהִּ

מוָֹרֲ ָגדוֹלֲאה  ָבהלֲ ֲיוִֹעיל'ֲהמֲֲֵה  ֲַאה 

ֵאר בָׂ הַ  לְּ קׁשֶׁ זָׂ ים חָׂ רִּ בָׂ ַבדְּ יל ׁשֶׁ יֹועִּ ׁשוֹ  ׁשֶׁ ַנפְּ ַחֵזק לְּ תְּ הִּ ַאֲהַבת לְּ ' ה בְּ
ַר  בָׂ תְּ א הּוא ְךיִּ דֹול ַהמֹורָׂ ַר ' המֵ  ַהגָׂ בָׂ תְּ ה, ְךיִּ ֵאימָׂ הָׂ ּנּו וְּ מֶׁ ַהַפַחד, מִּ  וְּ

יו וֹותָׂ צְּ מִּ ה, מִּ בָׂ ׁשָׂ ַהַמחְּ יד וְּ מִּ תוֹ  תָׂ חָׂ גָׂ ַהׁשְּ ל ַעל בְּ יָך כָׂ תוֹ , ַמֲעשֶׁ גָׂ הָׂ ַהנְּ ָך וְּ  אֹותְּ
לָׂתוֹ  מְּ חֶׁ יָך וְּ לֶׁ תוֹ , עָׂ ַדעְּ ת וְּ ר אֶׁ תָׂ סְּ ת ַהּנִּ אֶׁ ה וְּ לֶׁ גְּ ר ַהּנִּ בָׂ עָׂ יד בֶׁ תִּ עָׂ יָך ּובֶׁ ַמֲעשֶׁ  מִּ

יָך בֹותֶׁ ׁשְּ ַמחְּ   .ּומִּ

י  ר אִּ ׁשָׂ פְּ ֹּלא אֶׁ ה ׁשֶׁ טֶׁ יו יִּ ָך ֵאלָׂ בְּ ֱאמֶׁ  לִּ יֶׁה ֲ.תבֶׁ הְּ תִּ ָךוְּ ׁשְּ  חֹולָׂה ַנפְּ
תוֹ  ַאֲהבָׂ ַטח, בְּ בְּ תִּ לָׂתוֹ  ַעל וְּ מְּ ַעל חֶׁ ל וְּ יו ֹגדֶׁ ֹלא, ַרֲחמָׂ ַתֵתף וְּ ׁשְּ ֵעת תִּ  בָׂ

יא ם ַההִּ תוֹ  עִּ ֹלא, זּולָׂתוֹ  ַאֲהַבת ַאֲהבָׂ יֶׁה וְּ הְּ ם יֵָׂרא תִּ ָך עִּ ָאתְּ רְּ ּנּו יִּ מֶׁ ת מִּ  אֶׁ
תוֹ  לְּ ֹלא, בִּ ד יָׂסּור וְּ ּנֶׁגֶׁ הּוא, ֵעינֶׁיָך מִּ יֶׁה וְּ הְּ ת יִּ וֶׁ ָך ַהצֶׁ לְּ יֶׁה ׁשֶׁ הְּ תִּ ׁשֶׁ , בֹוֵדד כְּ
יֶׁה הְּ יִּ קֹום וְּ ֵלא מָׂ ֵני מָׂ ם בְּ ֵעינֶׁיָך ָאדָׂ ֹלא בְּ ֵלא כְּ ֵריק, מָׂ הָׂ ם וְּ ֹלא ֵמהֶׁ  ֹלא, ֵריק כְּ

ם םמֵ ו  שתִּ  דָׂ קְּ פָׂ הִּ ֹלא ,בְּ ַאג וְּ דְּ ם תִּ רָׂ דְּ ֵהעָׂ יֶׁה, בְּ הְּ תִּ יד וְּ מִּ ֵמחַ  תָׂ יָך שָׂ ֱאֹלהֶׁ , בֶׁ
לֵ  עָׂ צוֹ  זוְּ רְּ מוֹ , נוֹ בִּ ּנֱֶׁאַמר כְּ ַמח( סד שם) ׁשֶׁ שְּ יק יִּ ה ַצדִּ ה' בָׂ סָׂ חָׂ ָאַמר, וֹ ב וְּ  וְּ

יא י( ג חבקוק) ַהּנָׂבִּ ֱאֹלֵהי הילָׂ גִּ ָא הזָׂ לו  עְּ אֶׁ ' הבַ  ַוֲאנִּ י בֶׁ עִּ ׁשְּ ָאַמר, יִּ ד וְּ וִּ יו דָׂ לָׂ  עָׂ
לֹום י' ה( סד תהלים) ַהשָׂ י אֹורִּ עִּ ׁשְּ יִּ י וְּ מִּ א מִּ ירָׂ ָאר אִּ מֹור ּוׁשְּ זְּ  .ַהמִּ

תַאהֲ  הֲב  שוֹטֶּ ָבהֲֵאיָנּהֲה  ָבהֲַאה  ְנכוָֹנהְֲוָהַאה  ֲה 

ר[ ה"פ הישר ספר] בֹוֵנן ַכֲאׁשֶׁ תְּ ֵאר תִּ בָׂ תְּ ָך יִּ ַאֲהַבת לְּ ה ׁשֶׁ  ֵאינָּׂה ַהשֹוטֶׁ
ה לָׂא, ַאֲהבָׂ ה אֶׁ בָׂ ׁשָׂ ת ַמחְּ רֶׁ לּו, עֹובֶׁ אִּ ם וְּ כָׂ חָׂ יל הֶׁ כִּ י ַישְּ מִּ ֵאיְך ֹיאַהב לְּ  וְּ

 .ֹיאַהב

ְֲֲויוִֹסיף

ְֲֲוהוִֹסיפּו

ֵזה  ֲּוב 

ֲֲהנְֲֵוִהֲ
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לׁשָׂ   בֹות סּוֵגי הׁשְּ ת, ֲאהָׂ ה ָהַאח  ה ֵמֲחַמת ַאֲהבָׂ לֶׁת ֵאיזֶׁ ה תֹועֶׁ רֹוצֶׁ  ׁשֶׁ
יג הּוא ַהשִּ ְשִנָיה, ֵמאֹוֲהבוֹ  לְּ יאְֲוה  ם ֵמֲחַמת הִּ צֶׁ ה  ַאֲהַבת עֶׁ רָׂ בְּ   ַהחֶׁ

ֵרעּות הָׂ ְשִליִׁשית,   וְּ יא  ְוה  דֹות תבַ ָאהֲ  הִּ ר ַהטֹובֹות ַהמִּ ָאהּוב ֲאׁשֶׁ ָא בָׂ  תבַ הֲ וְּ
ֹזאת, ַמֲעלָׂתוֹ  יא וְּ ה הִּ ַאֲהבָׂ כֹונָׂה הָׂ ית ַהּנְּ תִּ ֲאמִּ הָׂ  . וְּ

י, ּהבַ  ֹכחַ  ֵיׁש ַחֵלף ֹלא כִּ תְּ ֹלא תִּ ַתּנֶׁה וְּ ׁשְּ ַעד תִּ י ַבֲעבּור, לָׂ ההַ  כִּ  זּוהַ  ַאֲהבָׂ
ת ה ַׁשיֶׁכֶׁ ׁשּורָׂ יא ּוקְּ דֹות הִּ מִּ ָאהּוב בְּ י, הָׂ אִּ ר וְּ ׁשָׂ פְּ ַתּנ לָּׂה אֶׁ ׁשְּ הִּ לָׂא, ֹותלְּ  אֶׁ

ם ַתּנּו אִּ ׁשְּ דֹות יִּ ָאהּוב מִּ מֹות הָׂ ָאנּו .לָּׂה ַהגֹורְּ נֵָׂתנּו ֵאין וְּ ר ֹותדמִּ לַ  ַכּוָׂ  ֲאׁשֶׁ
ַתּנּו ׁשְּ לָׂא ,יִּ ֵהן, ַהַקיָׂמֹות ֹותדמִּ לַ  אֶׁ דֹות וְּ ַר  ַהבֹוֵרא מִּ בָׂ תְּ  . וכו' ְךיִּ

י, ראֹומַ  ֵכן יא ֹזאת כִּ ה הִּ ַאֲהבָׂ כֹונָׂה הָׂ ה ַהּנְּ ימָׂ מִּ ֹיאַהב, ַהתְּ ם ׁשֶׁ  ָאדָׂ
יו ֱאֹלהָׂ תוֹ  ַבֲעבּור לֶׁ בּורָׂ הּוא, גְּ ׁשֶׁ הּוא ּוַבֲעבּור, ַהֹכל בֹוֵרא וְּ  ַחּנּון ׁשֶׁ

ַרחּום ְך, וְּ רֶׁ ם אֶׁ ָאר, ַאַפיִּ דֹות ּוׁשְּ ֹלא. ַהטֹובֹות ַהמִּ מּוׁש וְּ עֹולָׂם תָׂ  ֹזאת לְּ
ה ַאֲהבָׂ י, הָׂ דֹות יָׂמּוׁשּו ֹלא כִּ היִּ  ַהבֹוֵרא מִּ ַעלֶׁ ֹלא, תְּ ַתּנּו וְּ ׁשְּ עֹולָׂם יִּ ל. לְּ כָׂ  ּומִּ
ת ֹלׁשֶׁ ֵקי ׁשְּ לְּ ה חֶׁ ַאֲהבָׂ ר הָׂ נּו ֲאׁשֶׁ ַכרְּ ַקֵים ֹלא זָׂ תְּ יד[ יִּ מִּ י ,]תָׂ ם כִּ ה אִּ  .ַהֵחלֶׁק זֶׁ

ֲ

 

 

 

 

ֲ

 

ְׁשֲ ֲֲָנםְויֶּ

ְֲֲועוֹד

ל ְֲֲוע 
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ק רֶּ ִמְצווֹתֲִקיּום'ֲדֲפֶּ ּתוָֹרהְֲוִלמּודֲה  תֲִמּתוְֹךֲה  ב  ֲ'הֲַאה 

ִמְצווֹתֲִקיּום ֹּלאֲה  לֲׁשֶּ ֵבללְְֲֲמנ תֲע  רָשֲֲק  ֲכ 

ֵאר בָׂ תְּ ֵרי הִּ בְּ דִּ ֵפרּוׁש ל"זַ חַ  בְּ ַות בְּ צְּ ַטֵּוינּו', ה ַאֲהַבת מִּ צְּ הִּ הבָׂ  ׁשֶׁ ֹּלא זֶׁ  ׁשֶׁ
ם דמַ לְּ יִּ  ָאדָׂ ת הָׂ ה אֶׁ יַקֵים ַהתֹורָׂ ת וִּ וֹות אֶׁ צְּ ה מִּ ֵדי ַהתֹורָׂ ַקֵבל כְּ ַכר לְּ , שָׂ
ֵכן ֹרׁש ֹלא וְּ פְּ ֲעֵברֹות יִּ ֵדי ֵמהָׂ ּנֵָׂצל כְּ הִּ ֹענֶׁׁשמֵ  לְּ הּו, הָׂ זֶׁ עֹוֵבד ׁשֶׁ ָאה הָׂ רְּ יִּ לָׂא, מִּ  אֶׁ
ל ר כָׂ ַקֵים ֲאׁשֶׁ ה יְּ וֹות ֵמַהתֹורָׂ צְּ ַהמִּ ַרֵחק ,וְּ תְּ יִּ ֲעֵברֹות וְּ ה ֵמהָׂ  ֵמֲחַמת ֹזאת ַיֲעשֶׁ

ה ּוֵמֲחַמת', ה ַאֲהַבת רֹוצֶׁ ת ַלֲעשֹות הּוא ׁשֶׁ צֹונוֹ  אֶׁ ַעלֶׁה רְּ תְּ  תשובה' הל. )יִּ
 (.והלאה א"ה י"פ

םא רָׂ יָׂא '(א ב"ס נדרים) ֹומְּ ה ַתנְּ ַאֲהבָׂ ת לְּ ֹמעַ  'ה אֶׁ ׁשְּ דָׂ  לו  ק  בְּ  לִּ הּולְּ קָׂ  וֹ ב בְּ
ֹּלא '(,כ 'ל דברים) ם ֹיאַמר ׁשֶׁ א ָאדָׂ רָׂ קְּ רָׂ  אֶׁ קְּ יִּ יׁשֶׁ ם אּונִּ כָׂ נֶׁה ,חָׂ ׁשְּ  אֶׁ
רָׂ  קְּ יִּ יׁשֶׁ ֱהיֶׁה ֲאַׁשֵּנן ,יַרבִּ  אּונִּ אֶׁ ֵקן ׁשֶׁ ֵאֵׁשב זָׂ ה וְּ יבָׂ יׁשִּ לָׂא ,בִּ מוֹ  אֶׁ סֹוף הֵמַאֲהבָׂ  דלְּ  וְּ
בֹוד ֵאין .אב  לָׂ  ַהכָׂ ת עֹוֵבד וְּ ְך ַעל 'ה אֶׁ רֶׁ אׁשֹונָׂה ַהדֶׁ רִּ לָׂא הָׂ ץ ַעֵמי אֶׁ ָארֶׁ  '.וכו הָׂ

ֵאר בָׂ ה ,יֹוֵתר לְּ פָׂ שָׂ ה בְּ רּורָׂ ן ַמהּו, בְּ יָׂ נְּ ה עִּ ל זֶׁ יּום ׁשֶׁ וֹות קִּ צְּ מּוד ַהמִּ לִּ  וְּ
ה ֵיׁש', ה ֵמַאֲהַבת ַהתֹורָׂ ֵתן וְּ א לִּ מָׂ רַלדָׂ  ֻדגְּ ר, בָׂ ַגע ַכֲאׁשֶׁ פְּ ָך יִּ יׁש בְּ  אִּ

י ר ֲהמֹונִּ ה ֵאינוֹ  ֲאׁשֶׁ ה עֹושֶׁ ָך ַמֲעשֶׁ ֹיאַמר, ַעמְּ ָך וְּ ה, לְּ מָׂ ָך לָׂ ּנְּ יחַ  הִּ ין ֵמנִּ לִּ פִּ , תְּ
ה ָך לָׂמָׂ ּנְּ ת ׁשֹוֵמר הִּ ַכיֹוֵצא, ַׁשבָׂ ַתם ַתֲעֵנהּו , לוֹ  ֹתאַמר ַמה, ֵאלּובָׂ  וְּ ן ַהסְּ מִּ
ָך ּנְּ הִּ ה ׁשֶׁ ְך יכִּ  ֵכן עֹושֶׁ וְּ  כָׂ ַעלֶׁה 'ה ָךצִּ תְּ  . יִּ

ָך ֹיאַמר ה, לְּ מָׂ ָך לָׂ ּנְּ ה הִּ ת עֹושֶׁ ָך ַמה אֶׁ ַצּוֶׁ יְּ ֵאל ׁשֶׁ ה יָׂכֹול, הָׂ , לוֹ  לֹוַמר ַאתָׂ
ם ה ֹלא אִּ ֱעשֶׁ יוַ  ַמה אֶׁ צִּ יׁשֶׁ ֹלא נִּ ֵהר וְּ זָׂ ֲעֵברֹות אֶׁ  לָׂסּור ינִּ ַר הִּ זְּ הִּ ׁשֶׁ  ֵמהָׂ

ם ַפֵחד, ֵמהֶׁ י מְּ ההַ  םינ  הִּ גֵ הַ מֵ  ֲאנִּ לָׂה דֹומֶׁ ַליְּ ם, לְּ ֵפרֹוֵתיהֶׁ עֹולָׂם ּומִּ ה בָׂ  ֵאלּו ַהזֶׁ
ים סּורִּ  .ַהיִּ

 

הּו ַקֵים זֶׁ ת ַהמְּ וֹות אֶׁ צְּ ַאת ֵמֲחַמת ַהמִּ רְּ ֹענֶׁׁש יִּ ַגם ַאף, הָׂ ָאה ׁשֶׁ רְּ יא ַהיִּ  הִּ
ר בָׂ ַרְך דָׂ צְּ מוֹ  נִּ א כְּ הּובָׂ ֵעיל ׁשֶׁ י לְּ מִּ רּוַׁשלְּ ֵאין'( א ז"ס ברכות) ֵמַהיְּ  ׁשֶׁ
ֹּלא טעֵ בַ מְּ  ַהיֵָׂרא יָׂכֹול בהֵ או  הַ כְּ  ׁשֶׁ ֹעט ׁשֶׁ בְּ  .לִּ

ֲֲעוֹד

הּו ְֲֲוזֶּ

ְֲֲוֵיׁש

ְֲֲוִאם

ְך ֲֲא 
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ם ָך אִּ ּנְּ ַקֵים הִּ ת מְּ וֹות אֶׁ צְּ ֵאל ֵמַאֲהַבת ַגם ַהמִּ דֹוׁש הָׂ  ןעֲ תַ , ַהקָׂ
ֹתאַמר י אֹוֵהב, לוֹ  וְּ ת ֲאנִּ כִּ  אֶׁ ל יַמלְּ כָׂ ׁש ֵלב בְּ נֶׁפֶׁ ה, וְּ רֹוצֶׁ י וְּ ל ֲאנִּ כָׂ  בְּ

י אֹודִּ ת ַלֲעשֹות מְּ צוֹ  אֶׁ י ּוַמה, נוֹ רְּ ַצֵּונִּ יְּ תֹוק ׁשֶׁ ֵעיַני הּוא מָׂ ה, בְּ חָׂ מְּ שִּ יא וְּ י הִּ  לִּ
ת ַלֲעשֹות צֹונוֹ  אֶׁ אֹות, רְּ ַהרְּ ת לוֹ  ּולְּ י אֶׁ תִּ  .אֹותוֹ  ַאֲהבָׂ

יחַ  ֵכן י  ֵמנִּ תַאנִּ ין אֶׁ לִּ פִּ ַקֵים, ַהתְּ י ּומְּ ת ֲאנִּ ל אֶׁ וֹות כָׂ צְּ ֵרד', ה מִּ חָׂ י וְּ  ֲאנִּ
ַלֲעֹבר צֹונוֹ  ַעל מִּ י ֵמֹרב, רְּ תִּ הֵכן ׁשֶׁ  ,לוֹ  ַאֲהבָׂ י רֹוצֶׁ ת ַלֲעשֹות ֲאנִּ ל אֶׁ  כָׂ

ר י ֹיאַמר ֲאׁשֶׁ ה הּוא כִּ  .זֶׁ

ב ֹיאה  תְֲכׁשֶּ דֲָכָראּוי'ֲהֲאֶּ הֲִמי  שֶּ ע  ת י  ִמְצווֹתֲ אֶּ ָבהֲֲה  ֲֵמַאה 

חֹות שם ם"רמב] עֹוד אֹורְּ ים וְּ יקִּ י [האהבה  שער ַצדִּ מִּ עֹוֵבד ׁשֶׁ  ׁשֶׁ
ת ה 'ה אֶׁ ה הּוא עֹוֵסק ֵמַאֲהבָׂ וֹות ַבתֹורָׂ צְּ ה ּוַבמִּ ֵני ֹלא ,ֵמַאֲהבָׂ פְּ  מִּ

ַאת רְּ ה יִּ עָׂ רָׂ ֹלא הָׂ ֵדי וְּ ַקֵבל כְּ ת לְּ ה אֶׁ לָׂא ,ַהטֹובָׂ ה אֶׁ ת הּוא עֹושֶׁ ת אֶׁ ֱאמֶׁ  הָׂ
ֵני פְּ הּוא מִּ ת ׁשֶׁ ַעלֶׁה ַהבֹוֵרא ֵמַאֲהַבת] ֱאמֶׁ תְּ סֹוף [,יִּ ה וְּ לָׂה .לָׂבֹוא ַהטֹובָׂ  ּוַמעְּ

ת ֲעֹבדלַ  זּו ה ַרק 'ה אֶׁ ֹלא ֵמַאֲהבָׂ ר ׁשּום ֵמֲחַמת וְּ בָׂ יא ַאֵחר דָׂ לָׂה הִּ  ַמעְּ
דֹולָׂה אֹוד ַעד גְּ ֵאין ,מְּ ל וְּ ם כָׂ ה ָאדָׂ יא ,לָּׂה זֹוכֶׁ הִּ ם ַמֲעַלת וְּ הָׂ רָׂ ינּו ַאבְּ  ָאבִּ
אוֹ  רָׂ קְּ דֹוׁש ׁשֶׁ רּוְך ַהקָׂ י הּוא בָׂ י (,ח מא ישעיהו) אֹוֲהבִּ פִּ ֹּלא לְּ ַבד ׁשֶׁ לָׂא עָׂ  אֶׁ
הּוא .הֵמַאֲהבָׂ  ה וְּ ּוָׂ צִּ דֹוׁש ׁשֶׁ רּוְך ַהקָׂ ֵדי ַעל הּוא בָׂ ה יְּ יו ַרֵבנּו ֹמׁשֶׁ לָׂ לֹום עָׂ  ,ַהשָׂ
ּנֱֶׁאַמר תָׂ  ׁשֶׁ ָאַהבְּ ת וְּ יָך ה' אֶׁ ל ,ֱאֹלהֶׁ כָׂ ָך בְּ בְּ בָׂ ל לְּ כָׂ ָך ּובְּ ׁשְּ ל ַנפְּ כָׂ אֹודֶׁ  ּובְּ  .ָךמְּ
ַמן זְּ ֹיאַהב ּובִּ ת ׁשֶׁ רּוְך ַהֵשם אֶׁ ה הּוא בָׂ אּויָׂה ַאֲהבָׂ רְּ יַ  ,הָׂ ה דמִּ ת ַיֲעשֶׁ ל אֶׁ  כָׂ

וֹות צְּ ה ַהמִּ  .ֵמַאֲהבָׂ

תֲָהאוֵֹהב בוָֹדתוֲֲִֹמְׁשּתוֵֹקקֲָכָראּוי'ֲהֲאֶּ ע  ֲל 

רּו בְּ ה דִּ ַּוַדאי[ ט"י ישרים מסילת] ַבזֶׁ י ׁשֶׁ מִּ אֹוֵהב ׁשֶׁ ת ׁשֶׁ אוֹ  אֶׁ  בֹורְּ
ה ית ַאֲהבָׂ תִּ יחַ  ֹלא, ֲאמִּ נִּ ת יָׂ תוֹ  אֶׁ ׁשּום ֲעבֹודָׂ עוֹ  ַטַעם לְּ בָׂ ם, לָׂםׁשֶׁ  ֹלא אִּ

יֶׁה הְּ ֹלא, ׁשַממַ  ָאנּוס יִּ ֵרְך וְּ טָׂ צְּ צּוי יִּ תּוי רִּ ה ּופִּ ֲעבֹודָׂ לָׂא ,לָׂ ה אֶׁ ַרבָׂ בוֹ  ַאדְּ  לִּ
יֵאהּו יהָׂ  ַישִּ לָׂא, ֵאלֶׁ ם אֶׁ יֶׁה ֵכן אִּ הְּ כּוב יִּ דֹול עִּ נָׂ  גָׂ מְּ יִּ  .ֵעהּוׁשֶׁ

ֲֲָאְמָנם

ְֲֲוִאם

ֲֲרּוַאּובֲֵ

ֲֲעוֹד



ֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲ
 כהֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲה'          בביאור  מצות אהבת ה'       תֲֲבֲ הֲ ַא

 

 

יא ֹזאת ה הִּ דָׂ ת ַהמִּ דֶׁ מֶׁ ר ַהּנֶׁחְּ יהָׂ  ֲאׁשֶׁ כּו ֵאלֶׁ ים זָׂ ידִּ ים ַהֲחסִּ אׁשֹונִּ רִּ  הָׂ
דֹוֵׁשי יֹון קְּ לְּ ר, עֶׁ ַמֲאמָׂ ד ּוכְּ וִּ לְֶׁך דָׂ יו ַהמֶׁ לָׂ לֹום עָׂ ( ב, מב תהלים) ַהשָׂ

ַאיָׂל יֵקי ַעל ַתֲעֹרג כְּ ם ֲאפִּ י ֵכן, ַמיִּ ׁשִּ יָך ַתֲעֹרג ַנפְּ ים ֵאלֶׁ ָאה, ֱאֹלהִּ מְּ י צָׂ ׁשִּ  ַנפְּ
ים ֱאֹלהִּ ֵאל לֶׁ ַתי, יחָׂ  לְּ ה ָאבֹוא מָׂ אֶׁ ֵארָׂ ֵני וְּ ים פְּ אֹוֵמר, ֱאֹלהִּ ( ג, פד שם) וְּ
ה פָׂ סְּ כְּ ַגם נִּ ה וְּ תָׂ לְּ י כָׂ ׁשִּ ָאה( ב, סג שם', )וגו' ה רֹותצְּ חַ לְּ  ַנפְּ מְּ ָך צָׂ י לְּ ׁשִּ  ַנפְּ

ָך ּהמַ כָׂ  יבְּ  לְּ רִּ ל'. וגו שָׂ ה כָׂ ף זֶׁ ֹתקֶׁ ה מִּ ׁשּוקָׂ יָׂה ַהתְּ הָׂ תֹוֵקק ׁשֶׁ ׁשְּ ַר ' הלַ  מִּ בָׂ תְּ , ְךיִּ
ן יָׂ נְּ עִּ ַתב ַמה ּוכְּ כָׂ יא ׁשֶׁ ָך( ח, כו ישעיה) ַהּנָׂבִּ מְּ ׁשִּ ָך לְּ רְּ כְּ זִּ ׁשנָׂ  ַתֲאַות ּולְּ , פֶׁ
אֹוֵמר י( ט שם) וְּ ׁשִּ יָך ַנפְּ יתִּ ּוִּ לָׂה אִּ י ַאף ַבַליְּ י רּוחִּ בִּ רְּ קִּ ךָׂ  בְּ  .ֲאַׁשֲחרֶׁ

מוֹ  ם( ז, סג תהלים) אֹוֵמר ַעצְּ יָך אִּ תִּ ַכרְּ צּועָׂ  ַעל זְּ מֻ , ייְּ ַאׁשְּ ֱהגֶׁה רֹותבְּ  אֶׁ
ְך ֹענֶׁג ֵבֵאר, בָׂ ַהַשֲעׁשּועַ  הָׂ יָׂה וְּ הָׂ רוֹ  לוֹ  ׁשֶׁ ַדבְּ יו בוֹ  בְּ חָׂ בָׂ ׁשְּ ַר  ּובִּ בָׂ תְּ מוֹ  ְךיִּ , ׁשְּ
אֹוֵמר ַתֲעׁשַ ( מז, קיט שם) וְּ ׁשְּ אֶׁ צְּ  עוְּ מִּ יָךבְּ ר ֹותֶׁ יָאהָׂ  ֲאׁשֶׁ תִּ ָאַמר, בְּ  (כד שם) וְּ

יָך ַגם  '.וגו ַׁשֲעׁשּוַעי ֵעֹדתֶׁ

ּלוֵֹמד ָבהֲה  ֵריֲֵמַאה  הֲה  ּלֶּהֲזֶּ ֲִמְתע 

נֹוַרת] עֹוד אֹור מְּ ה ַׁשַער ַהמָׂ ַאֲהבָׂ ם[ א"פ הָׂ אִּ ם ׁשֶׁ ָאדָׂ קּוד הָׂ  ׁשָׂ
מּוד לִּ ה בְּ ַר ' ה ַאֲהַבת ֵמֲחַמת ַהתֹורָׂ בָׂ תְּ הּוא ֲהֵרי, ְךיִּ ת ַיֲעֹזב ׁשֶׁ ל אֶׁ  כָׂ

ים דּונִּ עִּ ַהֲהנָׂאֹות הָׂ עֹולָׂם וְּ בָׂ ַבק ,ׁשֶׁ דְּ יִּ מּודבַ  וְּ ַצֵיר ַעד לִּ יְּ בוֹ  ׁשֶׁ לִּ ת בְּ  אֶׁ
לֹותַהמֻ  כָׂ ַיֲעלֶׁה, שְּ ה וְּ ֵרגָׂ ה ַאַחר ַמדְּ ֵרגָׂ לָׂה ַמדְּ לָׂה ַמעְּ ל, ַמעְּ ם ֲאבָׂ ַמד אִּ לְּ ֵדי יִּ  כְּ

יג ַהשִּ ר לְּ בֹוד אוֹ  ֹעׁשֶׁ ן כָׂ ֵאין ֵכיוָׂ נָׂתוֹ  ׁשֶׁ יל ַכּוָׂ כִּ ַהשְּ יחַ  ֹלא לְּ לִּ ר ַיצְּ בָׂ ל, ַבדָׂ כָׂ  וְּ
ֵכן ם ׁשֶׁ ה אִּ אֶׁ רְּ ְך יִּ רֶׁ דֶׁ ת בְּ רֶׁ בֹוד ַאחֶׁ ר אוֹ  כָׂ ֻזמָׂ  ֹעׁשֶׁ ַמה יֹוֵתר, ןמְּ הּוא מִּ ה ׁשֶׁ  רֹואֶׁ

מּודבַ  ֵבנּו, לִּ ַיַעזְּ ַיד ׁשֶׁ  .מִּ

ָמְסרּוֲֵמָהִראׁשוִֹניםֲִלְלֹמדֲָלנּוֲֵיׁש ְפָׁשםֲׁשֶּ לֲנ  ֲ'הֲע 

ם  אִּ ינּוׁשֶׁ צִּ ים מָׂ אׁשֹונִּ רִּ יּו בָׂ הָׂ ים ׁשֶׁ מִּ ת שָׂ ם אֶׁ ׁשָׂ נֹות ַנפְּ ַסכָׂ  ַעל בְּ
דּוׁש ה, ַהֵשם קִּ נּו ֵיׁש ַכמָׂ ֹּלא ַלֲעשֹות לָׂ ַעת ׁשֶׁ ׁשְּ ד בִּ מָׂ ֵיׁש, ַהשְּ  ׁשֶׁ

םלָׂ  ֹׁשק ָאדָׂ מּודבְּ  ַלחְּ ה לִּ ָאז, ֵמַאֲהבָׂ ל ֹיאֲהבּוהּו וְּ יֵהא, רֹוָאיו כָׂ  םיִּ מַ ׁשָׂ  ֵׁשם וִּ
ַאֵהב תְּ  .יָׂדוֹ  ַעל מִּ

ְֲֲוִהֵנה

ְֲֲוָדִוד

ֲֲּוֵפְרׁשּו

ֲֲהֲו ִסיפּווְֲ



                                                                                                
 ֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲה'          בביאור  מצות אהבת ה'       תֲֲבֲ הֲ ַאֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲכו

 

ל ה כָׂ רֹוצֶׁ ֵבק הָׂ דָׂ הִּ ַאֲהַבת לְּ יּו ַהֵשם בְּ הְּ יִּ ׁשֶׁ ים וְּ ֵרידִּ  ֲאהּובִּ  ַעל ַהֵשם בְּ
יג, יָׂדוֹ  ַישִּ ַמת וְּ כְּ חָׂ ה בְּ ַמד, ַהתֹורָׂ לְּ ה יִּ יַמֵלא ֵמַאֲהבָׂ ת וִּ קוֹ חֶׁ  אֶׁ  ׁשְּ

ה בֹוד, ַבתֹורָׂ ַהכָׂ יו וְּ  .יָֹׂבא ֵמֵאלָׂ

ְנִחיל יְֲלה  ב  ֲֵיׁשֲאוֹה 

ים ַעלׁשֶׁ  דִּ ה ַהלֹומְּ יל נֱֶׁאַמר, ֵמַאֲהבָׂ חִּ ַהנְּ  סוכה מסכת' ע, ֵיׁש אֹוֲהַבי לְּ
ה ',א ח"כ זֶׁ תּוב ּומִּ ׁשּו ַהכָׂ רְּ דֹוׁש ל"חז דָׂ ַהקָׂ רּוְך ׁשֶׁ יל הּוא בָׂ חִּ  ַמנְּ

יו אֹוֲהבָׂ רּו, עֹולָׂמֹות י"ׁשַ  לְּ ָאמְּ א נּונֵ פָׂ לְּ ּו', א' ק סנהדרין) וְּ צָׂ מְּ סֹוף ַגם נִּ  בְּ
ת כֶׁ ין ַמסֶׁ צִּ ֵׁשם ֳעקָׂ הֹוֻׁשעַ ' ר בְּ ן יְּ י בֶׁ ֵריַא( ֵלוִּ  רבַ  אבָׂ רָׂ דְּ  יּהמֵ ׁשְּ מִּ  אבָׂ רָׂ עְּ מַ בְּ  מְּ
י רִּ יד מָׂ תִּ דֹוׁש עָׂ רּוְך ַהקָׂ ֵתן הּוא בָׂ ל לִּ כָׂ יק לְּ יק ַצדִּ ַצדִּ ֹלׁש וְּ ה ֵמאֹות ׁשְּ רָׂ  ַוֲעשָׂ

ה ַהלֹוֵמד ֵכן ַעל .עֹולָׂמֹות ה ֵמַאֲהבָׂ ַמֲעַלת זֹוכֶׁ ה לְּ מָׂ כְּ ר, ַהחָׂ כָׂ ַלשָׂ נּוז וְּ  ַהגָׂ
ים יקִּ עֹולָׂם ַלַצדִּ ֻכלוֹ  לְּ  .טֹוב ׁשֶׁ

ָבהֲֹרבְֲלִפי ְרֲֲָהַאה  הי  תֲבֶּ ב  ּתוָֹרהְֲבַאה  ִמְצווֹתֲה  ְֲוה 

ילְּ ׁשֶׁ  עו  ד ה ֹרבֲפִּ ַאֲהבָׂ ה', הבַ  הָׂ בֶׁ ַאֲהַבת ַירְּ ה בְּ וֹות ַהתֹורָׂ צְּ ַהמִּ י. וְּ  כִּ
ה ַאֲהבָׂ ת הָׂ רֶׁ כֶׁ ַית נִּ צֹון ַבֲעשִּ ל ֲאהּובוֹ  רְּ כָׂ בוֹ  בְּ בָׂ ל לְּ כָׂ ׁשוֹ  ּובְּ ל ַנפְּ כָׂ  ּובְּ

אֹודוֹ  ֵכן, מְּ ם ׁשֶׁ יםַר  ַמיִּ לּו ֹלא בִּ ַכבֹות יּוכְּ ת לְּ ה אֶׁ ַאֲהבָׂ  (. ז ח ש''שה) הָׂ

ה ֹרב ַאֲהבָׂ יחַ  הָׂ רִּ ת הּוא ַמטְּ מו  עַ  אֶׁ לּו צְּ ה ֲאפִּ חָׂ רְּ טִּ דֹולָׂה בְּ ה, גְּ ַיטֶׁ  וְּ
מוֹ  כְּ ֹבל ׁשִּ סְּ ֵבד עֹול לִּ ים כָׂ ים יָׂמִּ יּו, ַרבִּ הְּ יִּ ֵעינָׂיו וְּ ים בְּ יָׂמִּ ים כְּ דִּ  ֲאחָׂ

תוֹ  ַאֲהבָׂ ת בְּ אוֹ ב אֶׁ מוֹ , ֹורְּ ה כְּ עֹושֶׁ ַאֲהַבת ׁשֶׁ מֹון בְּ ָאר ַהמָׂ בֹות ּוׁשְּ  .ֲאהָׂ

חוֹת ֹּלאְֲלפ  עֲׁשֶּ ָהבוֹתֲִמְשָארֲִּתָגר  ֲא 

רּו ַדיוֹ '[ ה ַאֲהַבת יועץ פלא] ָאמְּ םלָׂ  ׁשֶׁ ֹיאַהב ָאדָׂ ת ׁשֶׁ ה אֶׁ  ַהתֹורָׂ
וֹות צְּ ַהמִּ ַאֲהַבת וְּ מֹון כְּ ַא, ַהמָׂ תוֹ  תבַ הֲ וְּ ׁשְּ נָׂיוּו אִּ ה בָׂ ַכדֹומֶׁ ַואי, וְּ ַהלְּ  וְּ

ֵהא נֶׁת תְּ ית ֹכהֶׁ קִּ דָׂ ֻפנְּ  .כְּ

ֲֲּוְלִפיָכְך

ֲעֲו דֲוְֲ

ֲֲהֲו ִסיפּווְֲ

ֲֲּוְלִפי

ֲֲעֲו ד



ֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲ
 כזֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲה'          בביאור  מצות אהבת ה'       תֲֲבֲ הֲ ַא

 

 

ְקִפיד לֲי  ןֲִאבּודֲע  ְזמ  ֲה 

ַדע ּוָׂ ם ֵאפֹוא יִּ יעַ  אִּ גִּ ֵרַגת הִּ ַמדְּ ת אֹוֵהב לְּ אוֹ  אֶׁ ר, בֹורְּ יֶׁה ַכֲאׁשֶׁ הְּ ש יִּ  שָׂ
תוֹ  ַעל רָׂ מְּ מֹוֵצא אִּ ַלל כְּ ב ׁשָׂ יד, רָׂ פִּ ַיקְּ בּוד ַעל וְּ ַמןהַ  אִּ לּו זְּ ַגע ַעל ֲאפִּ  רֶׁ

ד חָׂ י אֶׁ לִּ בְּ ה ַלֲעֹסק מִּ וֹות ַבתֹורָׂ צְּ ר ּוַבמִּ ר יֹוֵתר, יּוַכל ַכֲאׁשֶׁ יד ֵמֲאׁשֶׁ פִּ  הּוא ַמקְּ
ק הֹון ֲאֵבַדת ַעל תָׂ י, עָׂ יא הרָׂ קָׂ יְּ  כִּ ים הִּ ינִּ נִּ פְּ ל מִּ כָׂ ים וְּ צִּ וּו ֹלא ֲחפָׂ ׁשְּ ּה יִּ  בָׂ
ת(. טו ג משלי) ֱאמֶׁ רּו ּובֶׁ ם ֹויא( ב, ו אבות) ָאמְּ הֶׁ יֹות לָׂ רִּ בֹונָּׂה ַלבְּ לְּ ל ֵמעֶׁ  ׁשֶׁ

ה ֵאין ,תֹורָׂ ָך ׁשֶׁ בֹון לְּ לְּ דֹול עֶׁ ה גָׂ זֶׁ י מִּ מִּ ֹכל מִּ יָׂ יחַ  ׁשֶׁ וִּ ַהרְּ ַוח לְּ דֹול רֶׁ ַלֲעשֹות, גָׂ  וְּ
רוֹ  רּוחַ  נַָׂחת יֹוצְּ ֵאינוֹ , לְּ ְך חֹוֵׁשׁש וְּ כָׂ  .לְּ

ֹּלא הֲׁשֶּ ְראֶּ אוֵֹהבֲי  בוֹדֲ ֲיוֵֹתרֲַאֵחרֲָדָברֲהּוא ׁשֶּ בוֵֹראֲתֵמע  ֲה 

בּו תְּ םׁשֶׁ  כָׂ חֹוק הּוא עֹוֵסקֲאִּ שְּ ה בִּ יחָׂ שִּ ֵטלָׂה וְּ יו, בְּ לָׂ תּוב עָׂ  אֹוֵמר ַהכָׂ
יא  ( יג ב ירמיה) בּו תִּ זְּ קֹור עָׂ ם מְּ ים ַמיִּ ֹצב ַחיִּ ם ַלחְּ   ֹבאֹרת ֹבארֹות לָׂהֶׁ

ים רִּ בָׂ ׁשְּ  . נִּ

ם יֹות ׁשֹוֵמעַ  ָאדָׂ הְּ ַחֵשב לִּ ַכר מְּ ה שְּ וָׂ צְּ ה, מִּ עֹושֶׁ ּה ׁשֶׁ  רּוחַ  נַָׂחת בָׂ
רוֹ  יֹוצְּ י, לְּ ה כִּ ה יָׂפָׂ עָׂ ל ַאַחת ׁשָׂ ה ׁשֶׁ ים תֹורָׂ ים ּוַמֲעשִּ עֹולָׂם טֹובִּ ה בָׂ , ַהזֶׁ

ל כָׂ עֹולָׂם ַחֵיי מִּ א הָׂ יֹוֵתר. ַהבָׂ יְך ּובְּ רִּ ֵרז צָׂ זָׂ קֹום לְּ מָׂ ֵיׁש בְּ רֹון ׁשֶׁ סְּ יס חֶׁ ֹּלא, כִּ  ׁשֶׁ
ֵהא ף אֹוֵהב יְּ סֶׁ  .ַהבֹוֵרא ַאֲהַבתמֵ  יֹוֵתר כֶׁ

יחַ  ת ַהֵמנִּ אוֹ  ֲעבֹוַדת אֶׁ קבְּ  בֹורְּ ההַ  ֵעסֶׁ ׁשּום אוֹ  תֹורָׂ ה בְּ וָׂ צְּ ָאה מִּ יָׂדוֹ  ַהבָׂ  לְּ
ֵני פְּ ַבת מִּ ַבר סִּ א, ַמה דְּ צָׂ מְּ אֹוֵהב נִּ ת הּוא ׁשֶׁ ר אֹותוֹ  אֶׁ בָׂ ן יֹוֵתר ַהדָׂ  מִּ
ַד , ַהבֹוֵרא יֹון יּוכְּ זָׂ ףקָׂ וָׂ  בִּ  .צֶׁ

ֲָדֵעהּוֲיָךְדָרכְֲֲֶּבָכל

לבְּ ׁשֶׁ  עֹוֵסק ַמהֲכָׂ ֵני ׁשֶׁ יְּ נְּ עֹולָׂם ֵמעִּ ה הָׂ ֹׁשב ַהזֶׁ ית ַעל ַיחְּ לִּ  ,ַהַתכְּ
עֹוֵסק אֹותוֹ  הּוא ׁשֶׁ ֵדי רבָׂ דָׂ הַ  בְּ יֶׁה כְּ הְּ יִּ ה לוֹ  ׁשֶׁ ר זֶׁ ֵעזֶׁ ֵאל ַלֲעבֹוַדת לְּ  הָׂ

ַר  בָׂ תְּ מוֹ  ְךיִּ  .ׁשְּ

הּובֲָ ֲֲזֶּ

ֲֲעוֹדוְֲ

ְׁשֵרי ֲֲא 

ְֲֲוָכל

ֲֵבַארּוֲּו
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יו יּו ַמֲעשָׂ הְּ ֵׁשם יִּ ם לְּ ַמיִּ ְך ַעל ׁשָׂ רֶׁ תּוב דֶׁ ל( ו ג משלי) ַהכָׂ כָׂ יָך בְּ כֶׁ רָׂ ֵעהּו דְּ  דָׂ
הּוא ַיֵשר וְּ יָך יְּ חֹותֶׁ ה .ָארְּ לָׂל זֶׁ דֹול כְּ ה גָׂ י ,ַבתֹורָׂ תֹוְך כִּ ְך מִּ ֹקל כָׂ ׁשְּ  יִּ

ת לֶׁספֶׁ בַ  ל אֶׁ יו כָׂ א, ַמֲעשָׂ צָׂ מְּ נִּ ֹכל וְּ יו ׁשֶׁ יָׂה יָׂמָׂ סּוק הָׂ ה ַעל ַרק עָׂ  ַהתֹורָׂ
ה ֲעבֹודָׂ הָׂ  .וְּ

ִיםְֲּתלּוָיהְֲזכּוָתם'ֲהֲֵביאוֹהֲ  ֲדוֹרְֲלַאְלפ 

ינּו' ה אֹוֲהֵבי צִּ יָׂא ['א א"ל סוטה] ארָׂ מָׂ גְּ בַ  עֹוד מָׂ י ַתנְּ עֹון ַרבִּ מְּ  ׁשִּ
ן דֹול אֹוֵמר רזָׂ עָׂ לְּ אֶׁ  בֶׁ ה גָׂ עֹושֶׁ ה הָׂ ן יֹוֵתר ֵמַאֲהבָׂ ה מִּ עֹושֶׁ ָאה הָׂ רְּ יִּ , מִּ

ה זֶׁ לּוי ׁשֶׁ רוֹ ] תָׂ כָׂ לֶׁ [ שְּ אֶׁ ה, דֹור ףלְּ זֶׁ לּוי וְּ ם תָׂ ַפיִּ ַאלְּ שמות ) רמַ אֶׁ אן נֶׁ כַ ׁשֶׁ  ,דֹור לְּ
ה( כ' ו' ֹעשֶׁ ד וְּ סֶׁ אֹוֲהַבי םיפִּ ַאלָׂ לָׂ  חֶׁ ֵרי לְּ ׁשֹומְּ וֹוַתי ּולְּ צְּ ך מַ סְּ נִּ י ׁשֶׁ ֵר הַ  מִּ

יַדְך ּו ,יבַ הֲ או  לְּ  יםפִּ ַאלָׂ לָׂ  ית ֹׁשֵמר ( ז' ט' דברים) רמַ אֶׁ נֶׁ  ֵמאִּ רִּ ד ַהבְּ סֶׁ ַהחֶׁ  וְּ
יו ֹאֲהבָׂ ׁשוֹ  לְּ ֵריּולְּ יו מְּ ֹותָׂ צְּ לֶׁף מִּ אֶׁ לֶׁףַהֵרי , דֹור לְּ אֶׁ לְּ ַמְך דֹור ׁשֶׁ סְּ ֵרילְּ  נִּ  ׁשֹומְּ
יו וֹותָׂ צְּ ָאה מִּ רְּ יִּ  .מִּ
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ֲ

ֲ

ֲ

ֲ

ֲ
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ְֲֲוָכל

ל ת ע  ֲֲּוְבמ 
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 כטֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲה'          בביאור  מצות אהבת ה'       תֲֲבֲ הֲ ַא

 

 

ק רֶּ ִביםֲִלְגֹרם'ֲהֲפֶּ ֱאֹהבֲָלר  תֲלֶּ ֲ'הֲאֶּ

ֵזק תְֲלח  ָנִׁשיםֲאֶּ ֹבדֲֻכָּלםֲָהא  ע  תֲל  ֲ'הֲאֶּ

ה  וָׂ צְּ לֶׁת זּומִּ רֹ  ֵכן ַגם כֹולֶׁ דְּ ּנִּ א ׁשׁשֶׁ רָׂ קְּ נִּ ת וְּ ים אֶׁ ֲאנָׁׂשִּ  ַלֲעבֹוַדת ֻכלָׂם הָׂ
ַעלֶׁה' ה תְּ ין יִּ ַהֲאמִּ ל'(. ג עשה צ"סהמ) בוֹ  ּולְּ ׁשָׂ ַהמָׂ ה ַעל וְּ  הּוא זֶׁ
ר ַכֲאׁשֶׁ ה ֹתאַהב ׁשֶׁ ם ֵאיזֶׁ ת יםַתשִּ  ָאדָׂ ָך אֶׁ בְּ יו לִּ לָׂ ֵחהּו עָׂ ַׁשבְּ ַבֵקׁש, ּותְּ ת ּותְּ  אֶׁ
ים ֲאנָׁׂשִּ ֱאֹהב ֵכן ַגם הָׂ מוֹ ּו, אֹותוֹ  לֶׁ ֹתאַהב ֵכן כְּ ׁשֶׁ ת כְּ ֵאל אֶׁ ת הָׂ ֱאמֶׁ ֵּנה, בֶׁ  הִּ

ה ֹלא ַאתָׂ ֵפק בְּ ֹרׁש סָׂ דְּ א תִּ רָׂ קְּ תִּ ת וְּ ים אֶׁ רִּ ת ֵליַדע ַהכֹופְּ ת אֶׁ ֱאמֶׁ ר הָׂ תָׂ  ֲאׁשֶׁ ַדעְּ  יָׂ
ּה  .אֹותָׂ

יא ירִּ יפְּ סִּ הַ  תָׂ ( שמע בפרשת) הִּ ָאַהבְּ  ַעל הּויבֵ הִּ ַא', וכו' ה תאֵ  וְּ
יֹותַהבְּ  ם רִּ הָׂ רָׂ ַאבְּ יְך כְּ ּנֱֶׁאַמר ָאבִּ ת ׁשֶׁ אֶׁ ׁש וְּ ר ַהּנֶׁפֶׁ שּו ֲאׁשֶׁ ן עָׂ רָׂ חָׂ , בְּ
נָׂה ַהַכּוָׂ הבָׂ  וְּ יא  זֶׁ מוֹ הִּ כְּ ם ׁשֶׁ הָׂ רָׂ ַאבְּ ינּו ׁשֶׁ יָׂה ַבֲעבּור ,ָאבִּ הָׂ ת אֹוֵהב ׁשֶׁ ַרׁש' ה אֶׁ  דָׂ

ת ים אֶׁ ֲאנָׁׂשִּ ל הָׂ ֱאמּונָׂה אֶׁ ק הָׂ תוֹ  ֵמֹחזֶׁ ְך, ַאֲהבָׂ ה כָׂ  ַעד תוֹ אוֹ  בהו  אֶׁ  ַאתָׂ
ֹרׁש דְּ תִּ ת ׁשֶׁ ים אֶׁ ֲאנָׁׂשִּ יו הָׂ  .ֵאלָׂ

ַחֵזק[ ו"פ ל"חוה] ַרבֹוֵתינּו יְּ ת ׁשֶׁ ים אֶׁ ֲאנָׁׂשִּ ים ַלֲעבֹוַדת הָׂ ֱאֹלהִּ  ֵבין הָׂ
ימּות עִּ נְּ קבְּ  ּוֵבין בִּ י, ֹחזֶׁ פִּ יְךצָׂ הַ  כְּ ַמן רִּ קֹום ַלזְּ ַלמָׂ לִּ , וְּ בּוצֹותוְּ ֵני קְּ  בְּ

ַלַמֲעלֹות םדָׂ ָאהָׂ  ם וְּ הֶׁ לָׂ יםֵמַהגְּ  ׁשֶׁ ֵׁשי דעַ וְּ  דֹולִּ  .קּוׁשהַ  ַאנְּ

ל תֲדוֵֹמהֲיןאֲֵ ע  ִביםֲִמְזֵכהְֲלמ  ֲָהר 

דו  ל יעַ  גָׂ מִּ ׁשְּ ם נּוהִּ לָׁׂשו  ן ׁשָׂ ָךֲיאּורָׂ וְּ  זּו: בְּ י לְּ ַדעת ָאחִּ  םאִּ  ילּופִּ אֲ ׁשֶׁ  לִּ
יֶׁה הְּ ת יתלִּ כְּ ַת הַ  לאֶׁ  יעַ ַמגִּ  םדָׂ ָאהָׂ  יִּ לֶׁמֶׁ קּון ַהֻמׁשְּ תִּ ׁשוֹ  בְּ  'הלַ  נָׂפְּ

ַאף ,ְךַר בָׂ תְּ יִּ  ים ברו  קָׂ  היָׂ הָׂ  ילּואִּ  וְּ ָאכִּ  ,ַהטֹובֹות םתָׂ ידו  מִּ בְּ  ַלַמלְּ
ם לּותָׂ ַתדְּ ׁשְּ הִּ ַתםהֲ ַאוְּ  ,ַהבֹוֵרא ַבֲעבֹוַדת וְּ ה בָׂ יו ֵאין ,בוֹ  ַהַזכָׂ ֻכיֹותָׂ ֻכיֹות זְּ זְּ  כִּ

י ה מִּ מֹורֶׁ ת ׁשֶׁ ֵני אֶׁ ם בְּ ָאדָׂ ל הָׂ ְך אֶׁ רֶׁ ה ַהדֶׁ ַיֵשר ,ַהטֹובָׂ ת ּומְּ רְּ  אֶׁ יםהָׂ עִּ ל ׁשָׂ  אֶׁ
יו ,ַהבֹוֵרא ֲעבֹוַדת ֻכיֹותָׂ זְּ לֹות ׁשֶׁ פָׂ כְּ ֻכיֹותָׂ  ַבֲעבּור נִּ ל ,םזְּ כָׂ ים בְּ ל ַהיָׂמִּ כָׂ  ּובְּ
ים ַמּנִּ  .ַהזְּ

ֲֲִהֵנהוְֲ

ְֲֲוָלׁשוֹן

ְֲֲוָאְמרּו

ֲָדָברֲוְֲ
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ה ֵני הּוא ַבזֶׁ ׁשְּ ים לִּ יעּו סֹוֲחרִּ גִּ הִּ ל ׁשֶׁ ינָׂה אֶׁ דִּ ד, ַהמְּ חָׂ אֶׁ ם וְּ יחַ  ֵמהֶׁ וִּ רְּ  הִּ
ה חֹורָׂ סְּ ה ַאַחת בִּ תָׂ יְּ הָׂ וַ  ׁשֶׁ ר הׁשָׂ שֶׁ ר ,זּוז עֶׁ שֶׁ ד םימִּ עָׂ פְּ  עֶׁ נֶׁגֶׁ ן כְּ רֶׁ  ַהקֶׁ

יָׂה הָׂ ילּו וְּ  .זּוז ֵמָאה ַהֹכל וְּ יאִּ יחַ  ַהֵשנִּ וִּ רְּ ד ַאַחת ַפַעם הִּ גֶׁ נֶׁ ן כְּ רֶׁ ל ַהקֶׁ ר ׁשֶׁ שֶׁ  עֶׁ
ל, זּוז יּו ֲאבָׂ ף לוֹ  הָׂ לֶׁ חֹורֹות אֶׁ יעּו סְּ גִּ הִּ יָׂדוֹ  וְּ ת לְּ רֶׁ ים ֲעשֶׁ פִּ  .זּוז ֲאלָׂ

י ֵאינוֹ  ימִּ  ֲאחִּ ַתֵקן ׁשֶׁ לָׂא מְּ ת אֶׁ ׁשוֹ  אֶׁ ַבד ַנפְּ לְּ יֶׁה בִּ הְּ כּותוֹ  תִּ ת זְּ טֶׁ ל, מּועֶׁ  ֲאבָׂ
י ַתֵקן מִּ מְּ ת ׁשֶׁ ׁשוֹ  אֶׁ ׁשֹותוְּ  ַנפְּ פָׂ ֵפל, ַרבֹות נְּ כָׂ כּותוֹ  תִּ י זְּ פִּ ֻכיֹות כְּ ל ַהזְּ ל ׁשֶׁ  כָׂ

י ַתֵקןהּוא ׁשֶׁ  מִּ ים ַלֲעבֹוַדת יְּ ֱאֹלהִּ מוֹ , הָׂ רּו כְּ ָאמְּ  משנה ה"פ בותא) ל"זַ חַ  ׁשֶׁ
ל( ח"י ה כָׂ ַזכֶׁ ת ַהמְּ ים אֶׁ ַרבִּ א ֵאין הָׂ א ֵחטְּ ה ,יָׂדוֹ  ַעל בָׂ ה ֹמׁשֶׁ כָׂ ה זָׂ כָׂ זִּ ת וְּ  אֶׁ

ים ַרבִּ כּות הָׂ ים זְּ ַרבִּ לּוי הָׂ  .בוֹ  תָׂ

ּה ֵכן ּוָׂ יחַ  ַהבֹוֵרא צִּ הֹוכִּ ת לְּ ים אֶׁ רִּ ַקצְּ תוֹ  ַהמְּ מוֹ  ַבֲעבֹודָׂ ּנֱֶׁאַמר כְּ  ׁשֶׁ
יחַ  חהֹוכֵ ( יט ויקרא) ת תֹוכִּ יתֶׁ  אֶׁ ׁשּו, ָךֲעמִּ ֵמינּו ּוֵפרְּ  ז"ט ערכין) ל"זַ  ֲחכָׂ

ן ַעד'( ב יא ֵהיכָׂ התֹוכֵ  הִּ לָׂה ַעד ָאַמר ַרב ,חָׂ לָׂ מּוֵאל, קְּ ָאה ַעד ָאַמר ּוׁשְּ , ַהכָׂ
נָׂן' וַר  ה ַעד ָאַמר יֹוחָׂ יפָׂ זִּ  . ש"ע. נְּ

יחוֹ  בַחיָׂ ׁשֶׁ  ַתבכָׂ ׁשֶׁ  ח"תר' סי ח"או  בְּ  א"מָׂ ַר לַ ' עַ  הֹוכִּ יַ  ַעד לְּ  אוֹ  ּוּנכֵ ׁשֶׁ
ֵלּנ ַקלְּ הבְּ  הנָׂ ׁשְּ מִּ הַ וְּ , ּויְּ ֵיׁש ַתבכָׂ ( א"י ק"ס) רּורָׂ ים ׁשֶׁ רִּ  ידַ ׁשֶׁ  אֹומְּ

ֹזף נְּ יִּ אן, ַהחֹוֵטא בוֹ  ׁשֶׁ כָׂ ְךוָׂ  ּומִּ יחוֹ  ָאסּור ֵאילָׂ הֹוכִּ ּנֱֶׁאַמר ,לְּ  ןפֶׁ  ֵלץ ַכחתו   לַא ׁשֶׁ
נֲָׂאךָׂ  שְּ  .צ"בשעה ש"וע. יִּ

תֲִפְרֵסםֲָאִבינּוְֲבָרָהםַא ֲָהֱאמּוָנהֲאֶּ

ינּו צִּ נֹוַרת] מָׂ אֹור מְּ אׁשֹון[ האהבה שער ַהמָׂ רִּ הָׂ א ׁשֶׁ רָׂ בְּ ּנִּ עֹולָׂם ׁשֶׁ  בָׂ
ַמד לָׂ ה ׁשֶׁ יָׂה ֵמַאֲהבָׂ ם הָׂ הָׂ רָׂ ינּו ַאבְּ יו ָאבִּ לָׂ לֹום עָׂ יג הּואוְּ , ַהשָׂ שִּ ת הִּ  אֶׁ
ֱאמּונָׂה ית הָׂ תִּ ֲאמִּ ַמן הָׂ זְּ ל בִּ כָׂ ֵני ׁשֶׁ יּו דֹורוֹ  בְּ ים הָׂ בֹוכִּ ּה נְּ ֵסם, בָׂ רְּ ּה ּופִּ  אֹותָׂ
עֹולָׂם א, בָׂ רָׂ קָׂ ים וְּ רִּ ים ַלכֹופְּ לִּ כָׂ ַלסְּ ַרׁש, וְּ דָׂ ם וְּ הֶׁ ת לָׂ ֱאמּונָׂה אֶׁ ית הָׂ תִּ ֲאמִּ , הָׂ

יָאם ֱהבִּ סֹות וֶׁ ֵפי ַתַחת ַלחְּ ינָׂה ַכנְּ כִּ יו ּוַמֲעלֶׁה, ַהשְּ לָׂ תּוב עָׂ לּו ַהכָׂ אִּ  .םָאשָׂ עָׂ  כְּ

ה תוֹ  זֶׁ ַאֲהבָׂ ת בְּ אוֹ  אֶׁ ַעל, בֹורְּ ה וְּ אוֹ  זֶׁ רָׂ דֹוׁש קְּ רּוְך ַהקָׂ , אֹוֵהב הּוא בָׂ
תוֹ  ַאֲהבָׂ א אֹותוֹ  ּובְּ רָׂ עוֹ  קָׂ רְּ זָׂ ַרע לְּ ם זֶׁ הָׂ רָׂ י ַאבְּ ַמד, אֹוֲהבִּ עָׂ ה וְּ ַכמָׂ  בְּ
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יֹונֹות סְּ יס נִּ נִּ כְּ הִּ ת וְּ מוֹ  אֶׁ נֹות ַעצְּ ַסכָׂ לּוֵלי, בְּ יָׂה וְּ הָׂ ה עֹוֵבד ׁשֶׁ יָׂה ֹלא ֵמַאֲהבָׂ  הָׂ
ם עֹוֵמד הֶׁ ֵיׁש ,בָׂ נּו וְּ ֹמד לָׂ לְּ ּנּו לִּ מֶׁ ֵהא מִּ תְּ ֵתנּו ׁשֶׁ ַעלֶׁה' הלַ  ֲעבֹודָׂ תְּ ה יִּ  . ֵמַאֲהבָׂ

ִיְהיֶּה ִיםֲֵׁשםֲׁשֶּ לֲִמְתַאֵהבֲָׁשמ  ֲָיְדָךֲע 

ה ינּו זֶׁ צִּ יְך מָׂ רִּ צָׂ יֶׁה ׁשֶׁ הְּ יִּ ם ֵׁשם ׁשֶׁ ַמיִּ ַאֵהב ׁשָׂ תְּ מוֹ  ,יָׂדוֹ  ַעל מִּ רּו כְּ ָאמְּ  ׁשֶׁ
יָׂאַת  '(א ו"פ) אמָׂ יו  בְּ  תָׂ  נְּ ָאַהבְּ יָך 'ה תאֵ  וְּ ֵהא ,ֱאֹלהֶׁ יְּ ם ֵׁשם ׁשֶׁ ַמיִּ  ׁשָׂ
ַאֵהב תְּ ָך ַעל מִּ ֵהא ,יָׂדְּ יְּ ׁשֹונֶׁה קֹוֵרא ׁשֶׁ ַׁשֵמׁש וְּ יֵדי ּומְּ מִּ ים ַתלְּ מִּ יֵהא ,ֲחכָׂ  וִּ
אוֹ  ַנַחת נוֹ ּוַמתָׂ  ַמשָׂ ם בְּ יֹות עִּ רִּ יֹות ַמה ,ַהבְּ רִּ רֹות ַהבְּ יו אֹומְּ לָׂ ֵרי ,עָׂ  ַאׁשְּ
יו מְּ  ָאבִּ לִּ ה דוֹ ׁשֶׁ ֵרי ,תֹורָׂ דוֹ  ַרבוֹ  ַאׁשְּ מְּ לִּ ה ׁשֶׁ ם אֹוי ,תֹורָׂ הֶׁ יֹות לָׂ רִּ ֹּלא ַלבְּ  ׁשֶׁ

ה דּומְּ לָׂ  י ,תֹורָׂ לֹונִּ לַָׂמד פְּ ה ׁשֶׁ אּו תֹורָׂ ה רְּ ים ַכמָׂ יו נָׂאִּ כָׂ רָׂ ה ,דְּ ים ַכמָׂ נִּ ֻתקָׂ  מְּ
יו יו ,ַמֲעשָׂ לָׂ תּוב עָׂ י ראמֶׁ י  וַ  אֹוֵמר ַהכָׂ י לִּ דִּ האָׂ  ַעבְּ ֵאל תָׂ רָׂ שְּ ר יִּ ָך ֲאׁשֶׁ  בְּ
ָא פָׂ תְּ ְך ',וכו ראֶׁ פֶׁ הֶׁ ְך ּולְּ פֶׁ הֶׁ ַעֵייןח.ש"ע ,ו"חַ  לְּ ַׁשבָׂ  וְּ  יבִּ ַר  רמַ ָאוְּ  קי"ד תבְּ

 ביָׂ חַ  דו  גְּ בִּ  לעַ  בבָׂ רְּ  אצָׂ מְּ נִּ ׁשֶׁ  םכָׂ חָׂ  ידמִּ לְּ ַת  לכָׂ  ןנָׂ חָׂ יו   'ַר  רמַ ָא אבָׂ אַ  רבַ  יאיָׂ חִּ 
ל ל"ו( ח' )משלי רמַ אֱ נֶׁ ׁשֶׁ  היתָׂ מִּ  ַאי כָׂ ַשנְּ וֶׁ  ָאֲהבּו מְּ  יַאנְּ שַ מְּ  יֵר קְּ תִּ  לַא ,תמָׂ
 חח ע"ש. י.יַאנִּ שְּ מַ  אלָׂ אֶׁ 
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ק רֶּ ְפִסיֵדיְֲבִעְנָין'ֲוֲפֶּ ָבהֲמ  יהֲֲָָהַאה  ֲיהֲָיעֲֶּיְֲסֲ ְמֲּוְֲֲוִסיָמנֶּ

ֵטלֲָהעוָֹלםְֲבִעְנְיֵניֲקבֲֵדֲ ְתֲִמֲהֲ  תְֲמב  ֵשהֲִמְצו  ֲזּוֲע 

ירּונּו הִּ זְּ ת ַהקֹוֵבעַ ׁשֶׁ ( ח"תי מצוה ךינּוחִּ ) ַרבֹוֵתינּו הִּ תוֹ  אֶׁ ַׁשבְּ  ַמחְּ
ים נִּ יָׂ נְּ עִּ ים בָׂ יִּ מִּ ֵלי ַהַגׁשְּ ַהבְּ עֹולָׂם ּובְּ ֹּלא, הָׂ ֵׁשם ׁשֶׁ ם לְּ ַמיִּ ַעֵּנג ַרק ׁשָׂ תְּ הִּ  לְּ

יג ַהשִּ בֹוד ּולְּ ֵטל, כָׂ ַות בִּ צְּ ׁשוֹ  זּו ֲעֵשה מִּ עֹונְּ דֹול וְּ ֵכן, גָׂ ה  ׁשֶׁ לל זֶׁ גְּ  אֹוֵהב ֵאינוֹ בִּ
ת אּוי 'ה אֶׁ רָׂ ר]כָׂ דּובָׂ ַחֵׁשב בְּ  , ּומְּ ֵאינו   מְּ ן ׁשֶׁ או  פֶׁ ַללַאֲהבָׂ בְּ ְך. [ת ה' כְּ ידָׂ  ּוֵמאִּ
ת ַתבכָׂ  חָׂ נְּ ּנּוְך ַהמִּ ֵר  חִּ ׁשְּ אָׂ ה יׁשֶׁ ַקֵים ַהזֹוכֶׁ ת לְּ ה אֶׁ וָׂ צְּ  .זּו מִּ

תְֲלעוֵֹררֲָהָאָדםֲָיֹכל ָבהֲאֶּ נּוגֲִמָכלֲָהַאה  ע  ְׁשִמיֲּת  ֲג 

ֵאר בָׂ תְּ הִּ יֵדי ׁשֶׁ סִּ ַמפְּ מִּ ַאֲהבָׂ  ׁשֶׁ יא ההָׂ יעּו הִּ קִּ ַתֲאוֹות תַהשְּ ֵני בְּ יְּ נְּ עִּ  וְּ
עֹולָׂם ל ,הָׂ כָׂ קֹום מִּ ינּו מָׂ צִּ רּו מָׂ ָאמְּ לֶׁא] ׁשֶׁ ם '[ה ַאֲהַבת יֹוֵעץ פֶׁ ָאדָׂ הָׂ  ׁשֶׁ

עֹוֵרר יָׂכֹול ת לְּ ה אֶׁ ַאֲהבָׂ ת הָׂ אֶׁ ָאה וְּ רְּ ל ַהיִּ כָׂ ר מִּ בָׂ י דָׂ מִּ ה ַגׁשְּ ַכדֹומֶׁ גֹון ,וְּ ם כְּ  אִּ
ה אוֹ  אֹוֵכל הּוא ר ׁשֹותֶׁ בָׂ ֵרבׁשֶׁ  דָׂ כוֹ  עָׂ חִּ ַעֵּנג ,לְּ תְּ תִּ ן וְּ ׁשֶׁ ׁשוֹ  ַבדֶׁ ים ,ַנפְּ יּולִּ טִּ  ,בְּ

יַעת מִּ ֵרב קֹול ּוׁשְּ יׁש ,עָׂ מִּ ַתׁשְּ ה וְּ טָׂ ַחת ,ַהמִּ וָׂ ַהרְּ עֹות וְּ ה מָׂ ַכדֹומֶׁ ֵתן ,וְּ ל יִּ  אֶׁ
בוֹ  ם לִּ ְך אִּ י כָׂ ת אֹוֵהב ֲאנִּ ר אֶׁ בָׂ ה דָׂ הּוא ,זֶׁ לֶׁה ׁשֶׁ ָאֵבד כָׂ ל וְּ בֶׁ יקוַ  הֶׁ ר ,רִּ  ֲאׁשֶׁ
לָׂהלַ  יןבִּ  יָׂה יְּ לָׂה יןּובִּ  הָׂ ה ַאַחת ַעל ,ָאַבד ַליְּ ה ַכמָׂ ַכמָׂ ֵיׁש וְּ י ׁשֶׁ ֱאֹהב לִּ ת לֶׁ  אֶׁ

הּוא ,ַהבֹוֵרא קֹור ׁשֶׁ ל מָׂ ל ׁשֶׁ בֹות כָׂ ֲאהָׂ ים הָׂ ַהַתֲענּוגִּ ּנּו ,וְּ מֶׁ אֹות ּומִּ  תֹוצְּ
ים  .ַחיִּ

םֲָיכוֹל תְֲֲלעוֵֹררֲג  ִיְרָאהאֶּ ְׁשִמיֲָדָברֲִיְרַאתֲִמָכלֲה  ֲג 

יחַ  רִּ תֲַיבְּ תוֹ  אֶׁ ר ֵמַאֲהַבת ַדעְּ בָׂ י ַהדָׂ מִּ ֵבק ַהַגׁשְּ דָׂ יִּ ַאֲהַבת וְּ  ֹמרָאוְּ  קֹונוֹ  בְּ
ד ֹיאַמר בֶׁ עֶׁ י הָׂ תִּ ת ָאַהבְּ י אֶׁ ֵכן. ֲאדֹונִּ א וְּ ירָׂ יִּ ׁשֶׁ ַחד כְּ פְּ יִּ ה וְּ ה ֵמֵאיזֶׁ בָׂ  סִּ

בֹות סִּ ֵרי מִּ קְּ ַמן מִּ ֵתן, ַהזְּ ל יִּ בוֹ  אֶׁ ֹיאַמר לִּ י ַמה: וְּ יַר  לִּ ר אלִּ בָׂ דָׂ ה מִּ ר זֶׁ  ֲאׁשֶׁ
ל בֶׁ ה ַלהֶׁ מָׂ י טֹוב יֹוֵתר, דָׂ ם לִּ ת אִּ ים אֶׁ ֱאֹלהִּ י הָׂ ֵיה ֲאנִּ הְּ ֵרא יִּ ף. יָׂ ֵתכֶׁ  וְּ

יר, הּנַ יפֶׁ לִּ חְּ יַ  יָׂמִּ ּה וְּ יַקֵבל, ַבטֹוב ַרע אֹותָׂ ר וִּ כָׂ א, טֹוב שָׂ צָׂ ֵדי ּומָׂ ֻאלָׂתוֹ  כְּ  .גְּ

ֲ

ֲֲִהֵנה

ְֲֲוַאף

ֲֲו דֲעוְֲ



ֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲ
 לגֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲה'          בביאור  מצות אהבת ה'       תֲֲבֲ הֲ ַא

 

 

ְפִסיֵדי ָבהֲמ   ָהַאה 

בָׂ  חֹובֹות] עֹוד יֵדי'[ ה פרק בֹותַהלְּ סִּ ַמפְּ ה ׁשֶׁ ַאֲהבָׂ ים הָׂ ֱאֹלהִּ ים בֶׁ  ַרבִּ
ֹאד ֵהם ם, מְּ ַקֵצר ֵמהֶׁ יְּ ם ׁשֶׁ ָאדָׂ ים הָׂ רִּ בָׂ ר ַבדְּ  םתו  כָׂ מִּ  דלֵ יַ תְּ תִּ  ֲאׁשֶׁ

ה ַאֲהבָׂ ַעלֶׁה ַבבֹוֵרא הָׂ תְּ ה אוֹ , יִּ ַיַעשֶׁ ים ׁשֶׁ רִּ בָׂ ר דְּ ידּו ֲאׁשֶׁ סִּ ת ַיפְּ ים אֶׁ רִּ בָׂ  ַהדְּ
ים מִּ ַאֲהַבת ַהגֹורְּ ם ',ה לְּ ָאה ּוֵמהֶׁ נְּ יו ַהשִּ אֹוֲהבָׂ ה בְּ ַאֲהבָׂ הָׂ ָאיו וְּ שֹונְּ  ע''ש. .בְּ

ִסיָמִנים לֲה  ֲ'הֲאוֵֹהבֲׁשֶּ

י הּוא מִּ ת אֹוֵהב ׁשֶׁ ת' ה אֶׁ ֱאמֶׁ ר, בֶׁ כָׂ ר נִּ בָׂ יו ַהדָׂ ַמֲעשָׂ ֵאינוֹ , בְּ ל ׁשֶׁ כָׂ  כְּ
ם לָׂא, ָאדָׂ ַנֵהג אֶׁ תְּ ה הּוא מִּ צּורָׂ ת בְּ רֶׁ ב ַאחֶׁ תוֹ  ֵעקֶׁ הּוא, ַאֲהבָׂ ר וְּ  ֲאׁשֶׁ

א רָׂ קְּ ֵני נִּ ימָׂ ה סִּ ַאֲהבָׂ ֵני, הָׂ ימָׂ סִּ ַעלֶׁה' ה ַאֲהַבת וְּ תְּ בֹות חֹובֹות: ]ֵהם יִּ בָׂ  ַהלְּ
ַיֲעֹזב'[ ו פרק ת ׁשֶׁ ל אֶׁ יֵדהּו ַמה כָׂ רִּ ַיטְּ ַר  ַהבֹוֵרא ֵמֲעבֹוַדת ׁשֶׁ בָׂ תְּ  . ְךיִּ

סִּ  נֵ מִּ ה יימָׂ ַאֲהבָׂ או   ֵהם הָׂ רְּ ַאת תהָׂ רְּ תוֹ ' ה יִּ ֵאימָׂ נָׂיו ַעל וְּ מוֹ , פָׂ ּנֱֶׁאַמר כְּ  ׁשֶׁ
יֶׁה ּוַבֲעבּור( כ שמות) הְּ ָאתוֹ  תִּ רְּ ם ַעל יִּ ֵניכֶׁ י פְּ תִּ לְּ בִּ  .אּוטָׂ חֱ תֶׁ  לְּ

ֲָהרוְֹממּותְֲוִיְרַאתֲָהֹענֶּׁשֲִיְרַאת

ןבְּ  יָׂ נְּ ָאה עִּ רְּ ת ֵיׁש ַהיִּ ַאת אֶׁ רְּ ֹענֶׁׁש יִּ רֶׁ ׁשֶׁ , הָׂ דֶׁ ם ך זּוַההו  ֵלך ַרק בְּ יָׂה אִּ  הָׂ
טּוחַ  ַצֲערו   ֹּלאׁשֶׁ  בָׂ ָאיו  ַהבֹוֵרא יְּ יָׂה ֹלאהּוא ַבַעבּור ֲחטָׂ ּנּו יֵָׂרא הָׂ מֶׁ , מִּ

ַעל ה וְּ ד ָאַמר זֶׁ חָׂ ן אֶׁ ים מִּ ידִּ י, ַהֲחסִּ ַבֵיׁש ֲאנִּ תְּ ים מִּ  ַבֲעבּור נּודֶׁ בְּ עֶׁ אֶׁ ׁשֶׁ  ֵמֱאֹלהִּ
מּול עֹוֵנׁש ַהגְּ הָׂ ֱהיֶׁה, וְּ אֶׁ ד וְּ בֶׁ עֶׁ ַרע כְּ ם הָׂ א אִּ ירָׂ ה אוֹ  יִּ ַצפֶׁ ר יְּ כָׂ שָׂ הַיעֲ  לְּ ם, שֶׁ אִּ  וְּ
ה ֹלא לָׂאו ל, ַיֲעשֶׁ ן נּודֶׁ בְּ עֶׁ אֶׁ  ֲאבָׂ ְך ֵכיוָׂ כָׂ יְך ׁשֶׁ רִּ יֹות צָׂ הְּ  . לִּ

ָאה רְּ כֹונָׂה ַהיִּ יא ַהּנְּ ָאה הִּ רְּ בֹודוֹ  יִּ כְּ מּותוֹ  לִּ רֹומְּ עֹוצֶׁ  ּולְּ תוֹ  םּולְּ בּורָׂ , גְּ
ֵאינֶּׁנָׂה ה וְּ רָׂ ן סָׂ ם מִּ ָאדָׂ ל הָׂ ֵמי כָׂ יו יְּ ֹזאת, ַחיָׂ יא וְּ יֹונָׂ  הִּ לְּ עֶׁ  ההָׂ

בְּ  ֵרגֹותׁשֶׁ ים ֵאירְּ יִּ  ַמדְּ ֱאֹלהִּ ר הָׂ רּו ֲאׁשֶׁ כְּ זְּ ים נִּ רִּ פָׂ ָאה ַבסְּ רְּ יִּ יא, בְּ הִּ יָאה וְּ בִּ  ַהמְּ
ל ה אֶׁ ַאֲהבָׂ ה הָׂ ה ַהַזכָׂ ׁשּוקָׂ ַהתְּ ַעלֶׁה' הבַ  וְּ תְּ  .יִּ

 

ְֲֲוָאְמרּו

ֲֲִהֵנהוְֲ

ְֲֲוֵכן

ֲִהֵנהֲוְֲ

ָבל ֲֲא 



                                                                                                
 ֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲה'          בביאור  מצות אהבת ה'       תֲֲבֲ הֲ ַאֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲלד

 

בֲֹלא בוֵֹראֲזּוָלִתיֲִייָראְֲוֹלאֲֹיאה  ֲֵמה 

יעַ  גִּ הִּ ל ׁשֶׁ ה אֶׁ ֵרגָׂ ל ַהֹזאת ַהַמדְּ ָאה ׁשֶׁ רְּ ֹלא ֹיאַהב ֹלא ,ַהיִּ א וְּ ירָׂ י יִּ תִּ  זּולָׂ
ַעלֶׁה ֵמַהבֹוֵרא תְּ מוֹ , יִּ ֵפר כְּ סִּ ד ׁשֶׁ חָׂ ן אֶׁ ים מִּ ידִּ ד ַעל ַהֲחסִּ חָׂ ים אֶׁ ֵראִּ  ֵמַהיְּ

אוֹ  צָׂ מְּ ד יֵָׁׂשן ׁשֶׁ חָׂ אֶׁ רֹות בְּ בָׂ דְּ ָאַמר, ַהמִּ ן יֵָׂרא ָךינְּ אֵ הַ  לוֹ  וְּ ֵיה מִּ ַארְּ ה הָׂ ַאתָׂ  ׁשֶׁ
ֵׁשן ה קֹוםמָׂ בַ  יָׂ י לוֹ  ַמרָא, ַהזֶׁ ים ֹבׁש ֲאנִּ ה ֵמֱאֹלהִּ אֶׁ רְּ יִּ י ׁשֶׁ ת יֵָׂרא אֹותִּ  אֶׁ

 .זּולָׂתוֹ 

הְֲבֵעיָניוֲִיְׁשוֶּה עוֹשֶּ נּוהּוֲִאם'ֲהְֲרצוֹןְֲכׁשֶּ ְבחּוהּוֲאוְֲֲֹיג  ְֲיׁש 

ה ַאֲהבָׂ ַצּוֶׁ  ,הָׂ מְּ ׁשֶׁ כְּ תהּוא  הׁשֶׁ ֵני אֶׁ ם בְּ ָאדָׂ ת ַלֲעשֹות הָׂ  ַהטֹוב אֶׁ
ֵעיֵני ַר ' ה בְּ בָׂ תְּ ַרֵחק, ְךיִּ תְּ הִּ ן ּולְּ ַרע מִּ ה, הָׂ וֶׁ ׁשְּ ֵעינָׂיו יִּ ם בְּ חּוהּו אִּ ַׁשבְּ  יְּ

ֵני ם בְּ ָאדָׂ ַגּנּוהּו אוֹ  הָׂ ֲֲ.יְּ

ַנֵדב תְּ יִּ ת ַלֲעשֹות ׁשֶׁ צֹון אֶׁ ֵאל רְּ ַר  הָׂ בָׂ תְּ ׁשוֹ  ְךיִּ ַנפְּ גּופוֹ  בְּ מֹונוֹ  וְּ נָׂיו ּומָׂ , ּובָׂ
מוֹ  ּנֱֶׁאַמר כְּ י( מד תהלים) ׁשֶׁ יָךעָׂ  כִּ ל נּוגְּ הֹורָׂ  לֶׁ  .ַהיֹום כָׂ

ְזִכיר תֲי  ל'ֲהֲֲֵׁשםֲאֶּ חְֲלׁשוֹנוֲֲֹע  ב  ָשְואְֲוֹלאֲָּתִמידְֲלׁשֶּ ֲל 

יר כִּ ַיזְּ ת ׁשֶׁ ים ֵׁשם אֶׁ ֱאֹלהִּ יד הָׂ מִּ ׁשֹונוֹ  ַעל תָׂ ַבח לְּ ׁשֶׁ ָאה בְּ הֹודָׂ לָׂה וְּ הִּ , ּותְּ
מוֹ  ּנֱֶׁאַמר כְּ י( לה םש) ׁשֶׁ ׁשֹונִּ קְּ  הגֶׁ הְּ תֶׁ  ּולְּ דְּ ָאַמר, ָךצִּ ֵלא( עא םש) וְּ מָׂ י יִּ  פִּ
ָך תְּ לָׂ הִּ  .תְּ

יר כִּ ת ַיזְּ א ַהבֹוֵרא ֵׁשם אֶׁ וְּ ר ַלשָׂ קֶׁ ַלשֶׁ ֹלא וְּ לָׂה וְּ לָׂ קְּ נֱֶׁאַמר, בִּ  דברים) וְּ
ָאה( כח רְּ יִּ ת לְּ ד ַהֵשם אֶׁ בָׂ כְּ א ַהּנִּ ַהּנֹורָׂ ה וְּ ֵכן', וגו ַהזֶׁ ( ג מלאכי) נֱֶׁאַמר וְּ
ה חָׂ רְּ זָׂ ם וְּ כֶׁ מִּ  ֵאירְּ יִּ  לָׂ ׁש יׁשְּ מֶׁ הדָׂ צְּ  ׁשֶׁ ֵפא קָׂ יהָׂ  ּוַמרְּ נָׂפֶׁ כְּ רּו, בִּ ָאמְּ ֵמינּו וְּ  ל"ז ֲחכָׂ

ה '(ב' ח נדרים) מִּ  ֵאירְּ יִּ ׁשֶׁ  ַעל זֶׁ ֵני ֵאלּו יׁשְּ ם בְּ ים ָאדָׂ ֵראִּ יְּ יאֵהם  ׁשֶׁ הֹוצִּ  ֵׁשם לְּ
ם ַמיִּ לָׂה ׁשָׂ ַבטָׂ  .לְּ

ֲ

ֲֲּוִמי

ֲֲּוִמִסיָמֵני

ְֲֲוג ם

ְֲֲוֵכן

ְֲֲוֹלא



ֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲ
 להֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲה'          בביאור  מצות אהבת ה'       תֲֲבֲ הֲ ַא

 

 

ָשיוְֲבָכל ע  רֲמ  הֲִאםֲֹיאמ  ֲ'הֲִיְרצֶּ

ֵני ימָׂ סִּ ַאהֲ  מִּ ההָׂ ל בָׂ כָׂ בְּ יד ַמה ׁשֶׁ תִּ עָׂ ַיֲעֵשהּו ֹיאַמר ַלֲעשֹות ׁשֶׁ צֹון ׁשֶׁ רְּ  בִּ
ם] ַהבֹוֵרא ה אִּ צֶׁ רְּ לּו'[, ה יִּ ם ֲאפִּ יֶׁה אִּ הְּ ה יִּ ַמן זֶׁ זְּ רֹוב לִּ ֹאד ַעד קָׂ ה. מְּ זֶׁ  וְּ

בֹות' במִּ  ד, סִּ חָׂ אֶׁ ֵאין הָׂ ם ׁשֶׁ ָאדָׂ ת יֹוֵדעַ  הָׂ תוֹ  אֶׁ י, עִּ ַהֵשנִּ ֵני וְּ פְּ ֵאינוֹ  מִּ  יֹוֵדעַ  ׁשֶׁ
ם ַזר אִּ גְּ ַיֲעֵשהּו' ה ֵמֵאת נִּ ֵכן  .ׁשֶׁ ַסֵייע לְּ ]וְּ ר ַהמְּ בָׂ הדָׂ ך  ,הּוא ַאֲהבָׂ ׁשֶׁ מֶׁ בְּ ׁשֶׁ

חו  ת וְּ  בָׂ ׁשְּ ֵרי תִּ בְּ ׁשו  נו   דִּ יל ַעל לְּ גִּ יֶׁה רָׂ הְּ הַהיו  ם יִּ ַעֵלה[.לָׂ  ַאֲהבָׂ תְּ  ֵאל יִּ

ח ֵערֲִבְזֻכיוָֹתיוֲִיְשמ  לְֲוִיְצט  ָטָאיוֲע  ֲח 

ֵני ימָׂ סִּ ה מִּ ַאֲהבָׂ תוֹ  הּוא הָׂ חָׂ מְּ יו שִּ ֻכיֹותָׂ זְּ ֹלא, בִּ ה וְּ ַגֲאוָׂ ת מִּ רֶׁ אֶׁ פְּ תִּ לָׂא וְּ  אֶׁ
תוֹ  חָׂ מְּ שִּ ם מִּ הֶׁ לוֹ , בָׂ בְּ אֶׁ יגֹונוֹ  וְּ ָאיו ַעל וִּ הלִּ , ֲחטָׂ ׁשּובָׂ ם תְּ ה ֵמהֶׁ טָׂ רָׂ חָׂ  וְּ

ם מוֹ , ֲעֵליהֶׁ ָאַמר כְּ ד ׁשֶׁ וִּ ֵגי( קיט תהלים) דָׂ ם ַפלְּ דּו ַמיִּ רּו ֹלא ַעל ֵעיַני יָׂרְּ מְּ  ׁשָׂ
ָך תְּ  .תֹורָׂ

ָבהֲִמִסיָמֵני ְיָלהְֲּתִפָּלה-ָהַאה  ּל  ָלָתּהֲב  ע  ֲּוְבמ 

ַפֵלל תְּ יִּ לָׂה ׁשֶׁ לו  [ ַבַליְּ נּוַסח ׁשֶׁ י, ]בְּ ַלת כִּ פִּ לָׂה תְּ יא ַהַליְּ ה הִּ  יֹוֵתר ַזכָׂ
ַלת פִּ תְּ ה ַהיֹום מִּ ַכמָׂ בֹות מִּ ָחד, סִּ ן ָהאֶּ ם ֵכיוָׂ ָאדָׂ הָׂ לָׂה ׁשֶׁ נּוי ַבַליְּ  הּוא פָׂ

ַמה יֹוֵתר הּוא מִּ נּוי ׁשֶׁ ַתֲאַות ְועוֹד, ַביֹום פָׂ ל ַהגּוף ׁשֶׁ ה ֵמַהַמֲאכָׂ תֶׁ ׁשְּ ַהמִּ , וְּ
ים יֹוֵתר לָׂה נֹוחִּ ַמה ַבַליְּ ֵהם מִּ ים ׁשֶׁ ה ְוֵכן. ַביֹום נֹוחִּ לָׂ ַבַליְּ ה ׁשֶׁ יקָׂ סִּ  ַמפְּ

ה רָׂ בְּ ֵני ּוֵבין ֵבינוֹ  ַהחֶׁ ם בְּ ָאדָׂ ְיָלה. הָׂ ּל  יםֲּוב  יו נָׂחִּ יו ֵמֹרב חּוׁשָׂ ֵאינוֹ , ֵמחּוׁשָׂ  וְּ
ה יֵדהּו ַמה רֹואֶׁ רִּ ַיטְּ ֹלא ׁשֶׁ יעַ  ַמה ׁשֹוֵמעַ  וְּ רִּ ַיפְּ ַיֵחד. לוֹ  ׁשֶׁ תְּ יִּ ר וְּ ֵזכֶׁ ים בְּ ֱאֹלהִּ  ,הָׂ

בֹוֵדד תְּ יִּ ֵעת בוֹ  וְּ ַיֵחד בְּ תְּ ל הִּ אֹוֲהבוֹ  אֹוֵהב כָׂ בֹוֵדד ,בְּ תְּ הִּ ל וְּ ם חֹוֵׁשק כָׂ  עִּ
מוֹ , שּוקוֹ חַ  ּנֱֶׁאַמר כְּ י( כז ישעיה) ׁשֶׁ ׁשִּ לָׂה יָךיתִּ וִּ אִּ  ַנפְּ ג ַבַליְּ ָאַמר', וֹ וְּ  שיר) וְּ

י ַעל( ג השירים בִּ כָׂ ׁשְּ י ַבֵלילֹות מִּ תִּ ַקׁשְּ ת בִּ ה אֶׁ ַאֲהבָׂ י ׁשֶׁ ׁשִּ  .ַנפְּ

ַכר רֹון ֻהזְּ תְּ ַלת יִּ פִּ לָׂה תְּ ֵבה ַהַליְּ ֵרי ַהרְּ פְּ סִּ ׁש בְּ ם, ַהֹקדֶׁ ָאַמר ַמה ֵמהֶׁ  ׁשֶׁ
ד וִּ י( קיט תהלים) ה''ע דָׂ תִּ ַכרְּ ה זָׂ לָׂ ָך ַבַליְּ מְּ לָׂה ֲחצֹות', ה ׁשִּ  ָאקּום ַליְּ
הֹודֹות ְך לְּ יקִּ , לָׂ תִּ ף ַדמְּ ה ַבּנֶׁׁשֶׁ ֲאַׁשֵּועָׂ מּו, וָׂ דְּ מּורֹות ֵעיַני קִּ נֱֶׁאַמר, ַאׁשְּ  שם) וְּ

י יֹום( פח תִּ ַעקְּ לָׂה צָׂ עֹוד, ַבַליְּ נֱֶׁאַמר, וְּ י( ב איכה) וְּ י קּומִּ ה ֹרּנִּ לָׂ  .ַבַליְּ

ְֲֲועוֹד

ְֲֲוֵכן

ְֲֲוֵכן

ֲֲּוְכָבר



                                                                                                
 ֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲה'          בביאור  מצות אהבת ה'       תֲֲבֲ הֲ ַאֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲלו

 

ר בָׂ י ַהדָׂ ֵעת ֲאחִּ בְּ ַפֵלל ׁשֶׁ תְּ תִּ ַסֵדר ׁשֶׁ ת תְּ לָׂה אֶׁ פִּ ַאט ַהתְּ ֹלא, לְּ ים וְּ דִּ  ַיקְּ
ּה ָך בָׂ ׁשֹונְּ ת לְּ ָך אֶׁ בְּ י, לִּ ַעט טֹוב כִּ נָׂה מְּ ַכּוָׂ רְּ  בְּ ֹלא בֹותֵמהָׂ נָׂה בְּ  .ַכּוָׂ

ִשְמָחה ֲּוְבתוָֹרתוֲֲֹּוִביִדיָעתוֲֹ'ֲהבֲ ֲה 

ה ַאֲהבָׂ ה הּוא הָׂ חָׂ מְּ שֹון ַהשִּ ַהשָׂ ים וְּ ֱאֹלהִּ ַעלֶׁה בָׂ תְּ תוֹ  יִּ יעָׂ ידִּ , ּובִּ
ה ׁשּוקָׂ ַהתְּ צֹונוֹ  וְּ רְּ ה, לִּ חָׂ מְּ ַהשִּ תוֹ  וְּ תֹורָׂ לָׂה, בְּ מְּ ַהחֶׁ ֵרָאיו ַעל וְּ מוֹ , יְּ  כְּ

ּנֱֶׁאַמר ֵבר( קיט שם) ׁשֶׁ י חָׂ ל ֲאנִּ כָׂ ר לְּ ָאַמר, אּוָךֵר יְּ  ֲאׁשֶׁ ישּו( מ שם) וְּ  יָׂשִּ
חּו מְּ שְּ יִּ ל ָךבְּ  וְּ יָך כָׂ ׁשֶׁ ַבקְּ ָאַמר, מְּ ְך( קיט שם) וְּ רֶׁ דֶׁ יָך בְּ י ֵעדֹותֶׁ תִּ ָאַמר, ַששְּ  וְּ

י( ג חבקוק) ה' הבַ  ַוֲאנִּ לֹוזָׂ עְּ ילָׂה אֶׁ ֱאֹלֵהי ָאגִּ י בֶׁ עִּ ׁשְּ  .יִּ

ירּו' ה אֹוֲהֵבי כִּ ת הִּ צוֹ  אֶׁ פְּ ם חֶׁ הֶׁ ת בָׂ אֶׁ תוֹ  וְּ גָׂ הָׂ ם ַהנְּ הּוא אֹותָׂ ׁשֶׁ  וְּ
ַנֲהלָׂם כְּ  מְּ ַכלְּ ים, לָׂםּומְּ ינִּ ל ֵהם ּוַמֲאמִּ כָׂ ם ׁשֶׁ ֵניהֶׁ יְּ נְּ ם עִּ נּועֹוֵתיהֶׁ  ּותְּ

ים ֵזַרת נֹוֲהגִּ גְּ ַעלֶׁה ַהבֹוֵרא בִּ תְּ צוֹ  יִּ פְּ חֶׁ יקּו. ּובְּ סִּ פְּ הִּ ֹחר וְּ בְּ ן לִּ יָׂ נְּ עִּ ם בְּ ֵניהֶׁ יְּ נְּ  ֵמעִּ
ַמה יֹוֵתר ַחר מִּ בָׂ ם ׁשֶׁ הֶׁ ֵכן, ַהבֹוֵרא לָׂ ים ׁשֶׁ חִּ ַחר ַהבֹוֵרא ַעל ֵהם בֹוטְּ בָׂ הֶׁ  ׁשֶׁ  םלָׂ
ת ַהּנָׂכֹון ַהטֹוב אֶׁ  .וְּ

ל ְּתׁשּוָקהֲֹגדֶּ ֵיםֲה  תְֲלק  בוֵֹראֲָרצוֹןֲָכלֲאֶּ ֲה 

ם אֹוֲהֵבי לָׂהֶׁ ה' ה לְּ ת ֵמַהתֹורָׂ ר אֶׁ ה ֲאׁשֶׁ ּוָׂ ַעלֶׁה' ה צִּ תְּ  ַעל יִּ
תוֹ  ת, ֲעבֹודָׂ אֶׁ ּוּו וְּ עּות ַעל יַהצִּ נְּ מָׂ ים ַההִּ ים ֵמַהַתֲענּוגִּ ֲאסּורִּ , הָׂ

יםבֹוחֲ  ַמה ַרק ֵהם רִּ יר בְּ תִּ הִּ ם ׁשֶׁ בָׂ ' ה לָׂהֶׁ תְּ  .ְךַר יִּ

 

ים ַצפֹות ֲחֵדלִּ ָאם לְּ בֹורְּ תֹוֵקק, לְּ ׁשְּ הִּ צֹונוֹ  ּולְּ רְּ ם לִּ בָׂ לִּ פּונָׂם בְּ ַמצְּ , ּובְּ
יקּו סִּ פְּ הִּ ַצפֹות וְּ עֹולָׂם לְּ  .יובַ הָׂ רְּ לְּ ּו לָׂ

ל ֵהם כָׂ ת' המֵ  ֵלב בְּ רהָׂ  אֶׁ ץ ֵעזֶׁ ֹאמֶׁ הָׂ ַחֵזק וְּ תְּ הִּ תוֹ  לְּ , ַבֲעבֹודָׂ
ים לִּ ַהׁשְּ ת ּולְּ יו אֶׁ וֹותָׂ צְּ ַנע, מִּ מָׂ הִּ ַרֵשל ּולְּ תְּ הִּ לְּ ם מִּ הֶׁ  . בָׂ

יחּו ַמה לִּ ַיצְּ חּו, ַלֲעשֹות ׁשֶׁ ַׁשבְּ ת יְּ ֵאל אֶׁ ֹּלא ּוַמה. הָׂ לּו ׁשֶׁ , ַלֲעשֹותוֹ  יּוכְּ
לּו ַנצְּ תְּ ֵני יִּ פְּ ים לִּ ֱאֹלהִּ יןׁשֶׁ  ֵעתלְּ  ַיֲחלּויְּ וְּ . הָׂ מִּ ם ַיזְּ ת ַהבֹוֵרא לָׂהֶׁ ֹכלֶׁת אֶׁ  ַהיְּ

ֲֲרְוִעָקֲ

ֲֲּוִמִסיָמֵני

ֲֲהנְֲֵוִהֲ

ִהְתָבֵרר ֲֲּוְכׁשֶּ

ֲֲֵאיָנםוְֲ

ְקִׁשים ֲֲּוְמב 

ל ְֲֲוע 
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נּו, ַלֲעשֹותוֹ  ַחּנְּ תְּ יִּ ל וְּ ה ַעל' ה אֶׁ ׁש זֶׁ נֶׁפֶׁ ה בְּ ֵלב ַזכָׂ ן וְּ יֶׁה, נֱֶׁאמָׂ הְּ יִּ ה וְּ ית זֶׁ לִּ  ַתכְּ
ֵק  יםַמֲאַויַ  ים םתָׂ לו  ַאׁשְּ מִּ  ץוְּ מוֹ , ֵמֱאֹלהִּ ָאַמר כְּ ד ׁשֶׁ וִּ ( קיט תהלים) ה"ע דָׂ
כֹונּו יַאֲחלַ  כָׂ  יִּ רָׂ ׁשְּ  ידְּ יָך ֹמרלִּ  .ֻחקֶׁ

ַעלֶׁה תְּ ַׁשֵבחַ  יִּ ת יְּ ם אֶׁ צֶׁ ם עֶׁ תָׂ ירָׂ חִּ תוֹ  בְּ לּו ַבֲעבֹודָׂ ם ֲאפִּ ַנע אִּ מָׂ ם יִּ  ֵמהֶׁ
יּום ה קִּ מוֹ , ַהַמֲעשֶׁ ָאַמר כְּ ַר ' ה ׁשֶׁ בָׂ תְּ ד ְךיִּ וִּ דָׂ  ַיַען( ח א מלכים) לְּ

ר יָׂה ֲאׁשֶׁ ם הָׂ ָך עִּ בְּ בָׂ נֹות לְּ בְּ ת לִּ י ַביִּ מִּ ׁשְּ יבֹותָׂ הֱ , לִּ י טִּ יָׂה כִּ ם הָׂ בֶׁ  עִּ בָׂ  .ָךלְּ

סּו ווֹתֲָנמ  א  ּת  רֲֵאׁשְֲוָכְבָתהֲִמִּלָבםֲה  ֵיצֶּ םֲה  ֲֵמהֶּ

יעּונּו בּו 'הֲאֹוֲהֵביׁשֶׁ  '[ה פרק בה''לחו] הו  דִּ זְּ ת עָׂ ֵני אֶׁ יְּ נְּ עֹולָׂם עִּ ה הָׂ  ַהזֶׁ
ת אֶׁ ַגת וְּ הָׂ ם ַהנְּ ם ,גּופָׂ בָׂ לִּ ם מִּ תָׂ ַׁשבְּ ים ,ּוַמחְּ קִּ ַעסְּ תְּ םבָׂ  ֵהם ּומִּ  ַרק הֶׁ
ם חּוֵׁשיהֶׁ ים בְּ יִּ ֵעת ַהגּופִּ ְך בְּ ַהֹדַחק ַהֹצרֶׁ ֵני ,וְּ פְּ יבּות ַקלּות מִּ רִּ דְּ  ֲחׁשִּ  ֵאלּו יםבָׂ
ם ֵעיֵניהֶׁ ּנּו ,בְּ ת ּופִּ ם אֶׁ בָׂ ֵני לִּ יְּ נְּ עִּ ה לְּ בֹוד 'ה ַוֲעבֹוַדת ַהתֹורָׂ כְּ ַר  ַהבֹוֵרא לִּ בָׂ תְּ  ְךיִּ

מּותוֹ  רֹומְּ ֹמר ,ּולְּ ׁשְּ לִּ ת וְּ יו אֶׁ וֹותָׂ צְּ ֵהם ,מִּ ַמה וְּ ם בְּ בָׂ לִּ בְּ יַעת ׁשֶׁ דִּ יְּ לּו 'ה מִּ אִּ  כְּ
ים דִּ ם אֹותוֹ  עֹובְּ ים עִּ ָאכִּ ים ַהַמלְּ דֹוׁשִּ ֵמי ַהקְּ ׁשְּ ם בִּ ַמיִּ  .ַהשָׂ

ם ַהַתֲאוֹות בָׂ לִּ נֱֶׁעַקר, מִּ ם וְּ ה ֵמהֶׁ ׁשּוקָׂ ים ַהתְּ ַתֲענּוגִּ ַנס ַבֲעבּור, לְּ כְּ ּנִּ  ׁשֶׁ
ם הֶׁ ה בָׂ ׁשּוקָׂ ה ַהבֹוֵרא תַלֲעבֹוַד  ַהתְּ ה, אֹותוֹ  ּוֵמַאֲהבָׂ תָׂ בְּ כָׂ ר ֵאׁש וְּ  ַהֵיצֶׁ

ם ַסק, ֵמהֶׁ פְּ נִּ לָּׂה ַהֹחם וְּ ל, םיהֶׁ נֵ ו  יעֲ ַר מֵ  ׁשֶׁ ֹגדֶׁ ם ַמה מִּ ׁשָׂ בָׂ לְּ  ֲעבֹוַדת ֵמאֹור ׁשֶׁ
ַעלֶׁה ַהבֹוֵרא תְּ מוֹ , יִּ יֱֶׁאַרע כְּ ׁש אֹור נֹוַכחלְּ  ַלֵּנר ׁשֶׁ מֶׁ  .ַהשֶׁ

ם תָׂ לָׂה צּורָׂ עָׂ יהָׂ עָׂ  ׁשֶׁ אֹור לֶׁ ם. הָׂ אִּ בֹות ַעל ַתֲעֹמד וְּ בָׂ ה, ַהלְּ אֶׁ רְּ  תִּ
בֹות בָׂ רֹות לְּ בָׂ ׁשְּ ים נִּ ֱאֹלהִּ ֵקי, לָׂ סְּ עִּ עֹולָׂם ּובְּ  .ׁשֹוֵממֹות הָׂ

ְדָרִכיםְֲבִמְבָחרֲהוְֹלִכים ֲה 

ֵאינָׂם, םתָׂ ו  בלִּ ' ה ַאֲהַבת ים וְּ אִּ ה מֹוצְּ ֵרי ַתֲאוָׂ בְּ דִּ ים בְּ רּואִּ ֹלא, ַהבְּ  וְּ
ם הֲהנָָׂא תָׂ יחָׂ שִּ ֲאסּו. בְּ ְך מָׂ רֶׁ יתּות דֶׁ חִּ כּו, ַהשְּ לְּ הָׂ ר וְּ חָׂ בְּ מִּ ים בְּ כִּ רָׂ , ַהדְּ
ם כּותָׂ זְּ ים ּובִּ קִּ ַתלְּ סְּ ין מִּ סּורִּ ים, ַהיִּ דִּ יֹורְּ ים וְּ מִּ ׁשָׂ ם, ַהגְּ כּותָׂ זְּ ה ּובִּ תֶׁ ׁשְּ ם יִּ ָאדָׂ  הָׂ
ה ֵהמָׂ ַהבְּ  .וְּ

בוֵֹרא ְֲֲוה 

ֲֲעוֹד

סּו ְֲֲוָנמ 

ה ֲֲִּתְראֶּ

ְֲֲמֵלָאה



                                                                                                
 ֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲה'          בביאור  מצות אהבת ה'       תֲֲבֲ הֲ ַאֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲלח

 

ם מָׂ צְּ עָׂ ן בְּ ים מִּ סּורִּ אִּ כּו, הָׂ ׁשְּ ת ּומָׂ םיְּ  אֶׁ יֵני ֵדיהֶׁ מִּ ים מִּ ַעמִּ , ַהַמטְּ
כּו לְּ הָׂ ְך וְּ רֶׁ ה ַבדֶׁ ה ַהטֹובָׂ רָׂ ׁשָׂ ַהיְּ יעּו. וְּ גִּ הִּ ל וְּ דֹולֹות ַהַמֲעלֹות אֶׁ  ַהגְּ

ים יָׂמִּ ים בְּ טִּ יחּו, מּועָׂ וִּ רְּ הִּ ה עֹולָׂם ַגם וְּ ַגם, ַהזֶׁ א עֹולָׂם וְּ ֹבָאר ַהבָׂ מֹור ַכמְּ זְּ מִּ  בְּ
ֵרי יׁש ַאׁשְּ אִּ  .הָׂ

ָטה בוֲֲִֹהיאְֲמע  םֲָדָתםע  ְֲבֵעיֵניהֶּ

בֹות חֹובֹותַבַעל  בָׂ ַברׁשֶׁ ֲַהלְּ לֶׁאֲדְּ לָׂם ֵיׁש פֶׁ צְּ ַעט, אֶׁ מְּ ם הּוא ׁשֶׁ ֵעיֵניהֶׁ  בְּ
וֹות צְּ ר ַהמִּ ם ֲאׁשֶׁ ּוָׂ ם צִּ הֶׁ ֻעַמת, ַהבֹוֵרא בָׂ ים ַמה לְּ ַחיָׂבִּ  ַעל ה'לַ  ֵהם ׁשֶׁ

יו יב טֹובֹותָׂ ֵמטִּ ם הּוא ׁשֶׁ עוֹ . לָׂהֶׁ ן דוְּ יָׂ נְּ מִּ בְּ וֹות ׁשֶׁ צְּ ֵהם ַהמִּ  ֵאינָׂם, ג"יָׂ רְּ ַת  ׁשֶׁ
ים בִּ ַחשְּ כְּ  מְּ ַקיְּ מִּ ֵהם מְּ וו  ת ׁשֶׁ צְּ יםַלל ַהמִּ ת ,מִּ וֹות אֶׁ צְּ ה ַהֹּלא מִּ ֵכן, ַתֲעשֶׁ  ׁשֶׁ

ׁשֶׁ  ֵהם ַאל בבְּ ה וְּ ֵכן, ַתֲעשֶׁ לָׂ ַטן וְּ קְּ ם תִּ ֵעיֵניהֶׁ ם בְּ תָׂ ים ֲעבֹודָׂ ֱאֹלהִּ ֲעטּו, לָׂ מְּ יִּ  וְּ
לָׂם צְּ םַמֲעֵשי אֶׁ ם יםַמֲאַויַ  ֵמֲחַמת הֶׁ תָׂ ׁשּוקָׂ ה ַלֲעשֹות ּותְּ ר ַמֲעשֶׁ  הּוא ֲאׁשֶׁ

צֹון ים רְּ ֱאֹלהִּ   .הָׂ

וֹות צְּ ר ֲעֵשה מִּ יד חֹוַבת ֵהם ֲאׁשֶׁ ל ַהיָׂחִּ כָׂ ַמן בְּ ל זְּ כָׂ קֹום ּובְּ  מָׂ
ל כָׂ ַין ּובְּ נְּ ֹלא ,עִּ אּו וְּ צְּ לָׂא מָׂ ת אֶׁ מּוד אֶׁ ה לִּ מּוד ַהתֹורָׂ לִּ וֹות וְּ צְּ  .ַהמִּ

ַטן יֻקְּ ה וְּ ם זֶׁ ֵעיֵניהֶׁ ל בְּ ֹגדֶׁ ֵרר ַמה לְּ בָׂ תְּ הִּ ם ׁשֶׁ הֶׁ ם לָׂ תָׂ ַר  ַלבֹוֵרא ֵמחֹובָׂ בָׂ תְּ  ,ְךיִּ
ֵכן לָׂ דּו וְּ בְּ ת עָׂ וֹות ַהבֹוֵרא אֶׁ צְּ מִּ יֹות בְּ לִּ כְּ ים ,שִּ רִּ ים ּומּוסָׂ דִּ יֻחָׂ דֹות ,מְּ  ּומִּ

יֹות טֹובֹות נִּ יפּום ,רּוחָׂ הֹוסִּ וֹות ַעל וְּ צְּ דּועֹות ַהמִּ ם ַהיְּ הֶׁ יֹון לָׂ קְּ נִּ בָׂ  בְּ םלְּ  בָׂ
ם 'לה הֶׁ דּו ,בָׂ לָׂמְּ ֵכי וְּ ַדרְּ ים מִּ יאִּ בִּ ֲהֵגי ַהּנְּ נְּ ים ּומִּ ידִּ ַבֵקׁש ,ַהֲחסִּ ה לְּ צֶׁ רְּ יִּ  ׁשֶׁ

ת ַהבֹוֵרא ם אֶׁ ַקֵבל ַמֲעֵשיהֶׁ יְּ ׁשֶׁ ם וְּ ם אֹותָׂ ֵהם ,ֵמהֶׁ ל וְּ לָׂ כְּ  חֹובֹות מִּ
בֹות בָׂ  '.וכו ַהלְּ

ה םְֲלִהְצָטֵרףֲָהרוֹצֶּ ֵליהֶּ הֲא  הֲמ  ע שֶּ ֲי 

ה יאֲ  ַאתָׂ ֵפץ חִּ יֹות חָׂ הְּ ם לִּ תָׂ רָׂ בְּ חֶׁ ֵנס בְּ כָׂ הִּ ם ּולְּ תָׂ בּוצָׂ קְּ ת ֲעֹזב, בִּ ֵר  אֶׁ  ימֹותָׂ
ָך ֵגל, עֹולָׂמְּ ַהרְּ ת וְּ ָך אֶׁ מְּ ם ַלֲעֹמד ַעצְּ ֲעֵדיהֶׁ לְּ בִּ ֵקל, מִּ הָׂ ת וְּ ֵקי ֹטַרח אֶׁ סְּ  עִּ

עֹולָׂם ָך ֵמַעל הָׂ ׁשְּ ת ּוַפֵּנה, ַנפְּ ָך אֶׁ בְּ יק לִּ ַהֲעמִּ לְּ ָך מִּ תְּ ַׁשבְּ ם ַמחְּ הֶׁ ת הַוֲעשֵ , בָׂ  אֶׁ
ים רִּ בָׂ ָך יםיכִּ רִּ צְּ הַ  ַהדְּ ָך לְּ גּופְּ ָך ֹלא בְּ בְּ בָׂ לְּ ָך בִּ צֹונְּ רְּ לָׂא, ּובִּ ה אֶׁ ׁשֹותֶׁ ת כְּ  אֶׁ
פּוָאה רְּ ה הָׂ רָׂ ר ַהמָׂ ה ֲאׁשֶׁ תֶׁ ׁשְּ ּה יִּ יו אֹותָׂ פִּ צֹונוֹ  ֹלא, בְּ רְּ  מֹוֵאס הּואֵכן ׁשֶׁ , בִּ

ֲֲּוָבְרחּו

ֲֲהֲו ִסיףוְֲ

ֲּוִבְקׁשּוֲ

ְֲֲוִאם
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 לטֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲה'          בביאור  מצות אהבת ה'       תֲֲבֲ הֲ ַא

 

 

ּה יָׂתָׂ תִּ ה ׁשְּ מָׂ צְּ לּו ,עָׂ כָׂ מוֹ  ַעל הּוא ֵמֵקלזא  ת  בְּ ת ַעצְּ ּה לֵסבֶׁ  אֶׁ ירּותָׂ רִּ ֵדי, מְּ  כְּ
חֹות דְּ ת לִּ ק אֶׁ יו ַהּנֶׁזֶׁ לָׂ ְך, ֵמעָׂ כָׂ יְך וְּ רִּ יּו צָׂ הְּ יִּ ֵכי ׁשֶׁ רְּ ָך צָׂ מְּ ֵעינֶׁיָך עֹולָׂ  .בְּ

תָׂ  ַדעְּ י יָׂ ָך ֲאחִּ תְּ ַׁשבְּ ַמחְּ ֵני ַעל ׁשֶׁ יְּ נְּ ָך עִּ מְּ יף ֹלא עֹולָׂ ָך תֹוסִּ ָך לְּ זֹונְּ מְּ  בִּ
ה אּומָׂ מוֹ , מְּ עּוט כְּ מִּ ל ׁשֶׁ ַתדְּ ׁשְּ ָךהִּ ָך ּותְּ יצּותְּ רִּ חָׂ ם וְּ הֶׁ גְּ  ֹלא, בָׂ ָך ַרעיִּ  ֵמֻחקְּ

ר בָׂ עֹוד. דָׂ ַדת וְּ רְּ טִּ ָך ׁשֶׁ בְּ ם לִּ הֶׁ ַנע בָׂ מְּ ָך תִּ ֹׁשב אֹותְּ ַלחְּ ַמה מִּ יל בְּ יֹועִּ ָך   ׁשֶׁ   לְּ
ת ֱאמֶׁ ֵני,  בֶׁ יְּ נְּ ָך  ֵמעִּ תְּ וֹות תֹורָׂ צְּ ר ַהבֹוֵרא ּומִּ רּו ֲאׁשֶׁ סְּ מְּ ָך נִּ תָׂ , לְּ ַבלְּ קִּ ם וְּ  אֹותָׂ

ָךעַ  ַעל מְּ ַעֵסק צְּ תְּ הִּ ם לְּ ל בָׂ ֵמי כָׂ יד, ַחיֶׁיָך יְּ סִּ ַתפְּ ת וְּ ה אֶׁ ֹלא זֶׁ  .ָךילּועִּ יו   וְּ

ֵפש תְֲּתח  ְדָבִריםֲאֶּ יוִֹעילּוֲה  ְֲלָךֲׁשֶּ

ָך מְּ ַעצְּ ת לְּ ֵיׁש ַמה אֶׁ ַלת בוֹ  ׁשֶׁ ָך ַהצָׂ ׁשְּ ים, ַנפְּ דִּ ַתקְּ ת וְּ יזּות אֶׁ רִּ  ַהזְּ
ֵני יְּ נְּ עִּ ָך בְּ יתְּ יםוְּ , ַאֲחרִּ שִּ ת תָׂ ל אֶׁ ָך ַהֵשכֶׁ כְּ ַמלְּ ת, לְּ אֶׁ ה וְּ ֲענָׂוָׂ ה הָׂ מָׂ כְּ ַהחָׂ  וְּ

ָך יגְּ הִּ ַמנְּ יׁשּות, לְּ רִּ ַהפְּ יֶׁה וְּ הְּ ידְּ  תִּ דִּ ַנֵהל, ָךיְּ תְּ תִּ ַאט וְּ תּון לְּ מִּ נֹות ּובְּ קְּ ת לִּ   אֶׁ
דֹות י ַהטֹובֹות ַהמִּ פִּ יחַ  כְּ לִּ ַתצְּ ֵהר, ׁשֶׁ זָׂ תִּ ן וְּ בּוי מִּ רִּ ה הָׂ גָׂ לָׂ ַהַהפְּ י וְּ לִּ בְּ רָׂ  מִּ  גָׂהַהדְּ

ן בֵ  פָׂ י, דֵתאָׂ ן ֹרב כִּ מֶׁ יא ַבֵּנר ַהשֶׁ ה הִּ בָׂ ַכבֹות ַהסִּ  . אֹורוֹ  לְּ

ַעֵצל תְּ הִּ לְּ ַרפֹות מִּ תְּ הִּ לְּ ַבק, ּומִּ דְּ תִּ יזּות וְּ רִּ יזּות ַהזְּ רִּ סְּ , ַבזְּ ל ְךמו  וְּ כָׂ  לְּ
ה ֵרגָׂ ן ַמדְּ דֹות מִּ ת ַהטֹובֹות ַהמִּ מּוְך אֶׁ  .לָּׂה ַהסָׂ
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ֲֲּוְכָבר

ה ְֲֲוִתְרצֶּ

ְֲֲוִתָזֵהר
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ק רֶּ ְנֵפי'ֲזֲפֶּ ָבהֲע  ְדֵבקּות-ָהַאה  ִשְמָחהֲה  ִקְנָאהֲֲה  ְֲוה 

ת ָנִפיםְֲׁשֹלׁשֶּ יוְֹצִאיםֲָהע  תֲה  ב  ֲ'הֲֵמַאה 

ַר ' ה ַאֲהַבת בָׂ תְּ יא ְךיִּ ׁש הִּ ה ֹׁשרֶׁ ֲעבֹודָׂ ּנָׂה, הָׂ מֶׁ אּויֵ  ּומִּ ים צְּ ל ֲענָׂפִּ הׁשְּ , ׁשָׂ

ֵהם ֵבקּות :וְּ ה', הבַ  ַהדְּ חָׂ מְּ תוֹ  ַהשִּ ָאה, ַבֲעבֹודָׂ נְּ ַהקִּ מוֹ  וְּ ׁשְּ מוֹ , לִּ  כְּ
א הּובָׂ ֵרי ׁשֶׁ בְּ דִּ ַלת] ַרבֹוֵתינּו בְּ סִּ ים מְּ רִּ ׁשָׂ  [. ט"פי יְּ

יא יֶׁה הִּ הְּ יִּ בוֹ  ׁשֶׁ ל לִּ ם ׁשֶׁ ָאדָׂ ל קבֵ ַד תְּ מִּ  הָׂ ְך כָׂ ַר ' הבַ  כָׂ בָׂ תְּ  ַעד, ְךיִּ
ר בָׂ כְּ יק ׁשֶׁ סִּ נֹות ַיפְּ פְּ יחַ  לִּ גִּ ַהׁשְּ ל ּולְּ בָׂ  ׁשּום אֶׁ הּוא, זּולָׂתוֹ  רדָׂ  ַמה וְּ

א בָׂ יו ׁשֶׁ לָׂ ל עָׂ ׁשָׂ ֵרי ַהמָׂ בְּ דִּ לֶׁת( יט, ה משלי) הלמ    ׁשְּ  בְּ ים ַאיֶׁ בִּ ַיֲעַלת ֲאהָׂ  ֵחן וְּ
יהָׂ  לבְּ  ָךוֻ ַר יְּ  ַדדֶׁ ּה, ֵעת כָׂ תָׂ ַאֲהבָׂ ה בְּ גֶׁ ׁשְּ יד תִּ מִּ  .תָׂ

קְֲלָפחוֹת תְֲבֵעת'ֲָבּהֲִיְדב  בוֹד  ֲ'הֲע 

ית לִּ סֹוף ַתכְּ הַהמִּ  וְּ יא ַהֹזאת דָׂ יֶׁה הִּ הְּ יִּ ם ׁשֶׁ ָאדָׂ ל קבֵ ַד תְּ מִּ  הָׂ אוֹ  אֶׁ  בֹורְּ
ל כָׂ ל ֵעת בְּ כָׂ ה ּובְּ עָׂ נָׂם, ׁשָׂ חֹות ָאמְּ פָׂ ַעת לְּ ׁשְּ ם ,'ה ֲעבֹוַדת בִּ  אֹוֵהב אִּ

ת הּוא אוֹ  אֶׁ יֶׁה ַוַדאי, בֹורְּ הְּ תִּ ת לוֹ  ׁשֶׁ ֵבקּות אֶׁ מוֹ . ַהזוֹ  ַהדְּ ינּו ּוכְּ צִּ מָׂ  ׁשֶׁ
י מִּ ירּוַׁשלְּ רּו בִּ ָאמְּ י'( א ח"ל ברכות) ׁשֶׁ ַרבִּ ן אינָׂ נִּ חֲ  ׁשֶׁ יָׂה אסָׂ דו   בֶׁ  עֹוֵמד הָׂ
ַפֵלל תְּ א ּומִּ ַבר ּובָׂ יׁשוֹ  ֲחַברְּ כִּ הִּ ֹלא וְּ יק וְּ סִּ פְּ ת הִּ לָׂתוֹ  אֶׁ פִּ רּו', וכו תְּ  לוֹ  ָאמְּ
יו ידָׂ מִּ י ַתלְּ ֹלא ַרבִּ תָׂ  וְּ ַגׁשְּ רְּ ָאַמר, הִּ ם וְּ ַלי יָׂבֹוא לָׂהֶׁ תֹוְך, עָׂ יָׂה מִּ הָׂ י ׁשֶׁ בִּ  יןוֵ כַ מְּ  לִּ
לָׂה פִּ י ֹלא ַבתְּ תִּ ַגׁשְּ רְּ  .הִּ

ִצּוּוי לֲה  ְדֵבקּותֲע  ֲה 

ֵבקּות נּו ַהדְּ ַהרְּ ה ֻהזְּ ים ַבתֹורָׂ מִּ עָׂ נֱֶׁאַמר  ַרבֹות פְּ מו   ׁשֶׁ  ( כ, ל דברים)ּוכְּ
ה ַאֲהבָׂ ת לְּ יָך' ה אֶׁ דָׂ ' וגו ֱאֹלהֶׁ ּהּולְּ קָׂ ֵכןבוֹ  בְּ ַבק ּובוֹ  , וְּ דְּ  ּובוֹ (, כ, י שם) תִּ

ד .(ה, יג שם) ןקּובָׂ דְּ תִּ  וִּ דָׂ ה( ט, סג תהלים) ָאַמר וְּ קָׂ בְּ י דָׂ ׁשִּ יָך ַנפְּ יָׂן .ַאֲחרֶׁ נְּ עִּ  וְּ
ל ים ֵאלֶׁה כָׂ סּוקִּ ד ַהפְּ חָׂ הּוא, אֶׁ ֵבקּות ׁשֶׁ ם ַהדְּ ָאדָׂ הָׂ ַר ' הבַ ק בֵ ַד תְּ מִּ  ׁשֶׁ בָׂ תְּ  ְךיִּ

ֵאינוֹ  זּוז דֵר פַ הִּ לְּ  יָׂכֹול ׁשֶׁ לָׂ ּנּו וְּ מֶׁ ֵבקּות .מִּ ַהדְּ ַהַּנַחת וְּ ֹענֶׁ  וְּ הָׂ א, גוְּ צָׂ מְּ ק ַהּנִּ ֵעסֶׁ  בְּ
נוֹ  יָׂ נְּ ל עִּ ב ׁשֶׁ  .ַהּנֱֶׁאהָׂ

ֲֲִהֵנה

ְדֵבקּות ֲֲ,ְוה 

ְֲֲוִהֵנה

ל ְֲֲוע 
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ִשְמָחה תֲָגדוֹלֲִעָקרֲִהיאֲה  בוֹד  ע  ֲ'הֲב 

י ה הּוא ַהֵשנִּ חָׂ מְּ יא, ַהשִּ הִּ ָאה וְּ ה תֹוצָׂ ַאֲהבָׂ ֵכן, ֵמהָׂ עֹוֵבד ׁשֶׁ ה הָׂ  ֵמַאֲהבָׂ
ה הּוא עֹוֵבד חָׂ מְּ שִּ ה, בְּ חָׂ מְּ ַהשִּ יא וְּ ר הִּ קָׂ דֹול עִּ ה גָׂ ֲעבֹודָׂ הּוא, בָׂ  ַמה וְּ

ד וִּ דָׂ יר ׁשֶׁ הִּ אֹוֵמר ַמזְּ דּו( ב, ק תהלים) וְּ בְּ ת עִּ ה' ה אֶׁ חָׂ מְּ שִּ נָׂיו בֹואּו בְּ פָׂ  לְּ
נָׂנָׂה רְּ אֹוֵמר. בִּ ים( ד, סח שם) וְּ יקִּ ַצדִּ חּו וְּ מְּ שְּ צּו יִּ ֵני ַיַעלְּ פְּ ים לִּ ישּו ֱאֹלהִּ יָׂשִּ  וְּ

ה חָׂ מְּ שִּ רּו .בְּ ָאמְּ רֹונָׂם ַרבֹוֵתינּו וְּ כְּ בְּ  זִּ הלִּ כָׂ  ֵאין( א, קיז פסחים; ב, ל שבת) רָׂ
ינָׂה כִּ ה ַהשְּ לָׂא ׁשֹורָׂ תֹוְך אֶׁ ה מִּ חָׂ מְּ ל שִּ ה ׁשֶׁ וָׂ צְּ  .מִּ

ָּתהֲָשֵמחֲ ֲִלְבָךְֲיֵהא א  ֵאין'ֲהלֲ ֲעוֵֹבדֲׁשֶּ ְֲכמוֹתוֲֲֹׁשֶּ

רּו ָאמְּ ׁש ׁשֶׁ רָׂ דְּ י ָאַמר( תתנד רמז תהילים שמעוני ילקוט) ַבמִּ  ַרבִּ
יֶׁה וביְּ ַא הְּ תִּ ׁשֶׁ ַני עֹוֵמד כְּ פָׂ ַפֵלל לְּ תְּ הִּ ֵהא לְּ ָך יְּ בְּ ֵמחַ  לִּ יָך שָׂ לֶׁ ה, עָׂ ַאתָׂ  ׁשֶׁ
ַפֵלל תְּ ים מִּ ֵאין לֱֶׁאֹלהִּ י, בוֹ  ַכיֹוֵצא ׁשֶׁ יא ֹזאת כִּ ה הִּ חָׂ מְּ ית ַהשִּ תִּ ֲאמִּ יֶׁה הָׂ הְּ יִּ  ׁשֶׁ

בוֹ  ל לִּ ם ׁשֶׁ ָאדָׂ ֵלז הָׂ הּוא ַעל, עָׂ ה ׁשֶׁ ַר ' ה ָאדֹוןהָׂ  ינֵ פְּ לִּ  ַלֲעֹבד זֹוכֶׁ בָׂ תְּ ֵאין ְךיִּ  ׁשֶׁ
מֹוהּו ַלֲעֹסק, כָׂ תוֹ  וְּ תֹורָׂ יו בְּ וֹותָׂ צְּ מִּ ֵהם, ּובְּ ֵלמּות ׁשֶׁ י ַהשְּ תִּ ֲאמִּ ר הָׂ קָׂ ַהיְּ  וְּ

י חִּ צְּ  .ַהּנִּ

ַׁשל הלמ    ׁשְּ  מְּ ה בִּ מָׂ כְּ ֵכנִּ מָׂ ( ד, א השירים שיר) ַהחָׂ יָך ישְּ , הצָׂ רּונָׂ  ַאֲחרֶׁ
ְךֱֲהִביַאִני לֶּ מֶּ ָדָריוֲה  ְך החָׂ מְּ שְּ נִּ וְּ ֲָנִגיָלהֲח  י, בָׂ ל כִּ כָׂ ה ַמה כְּ זֹוכֶׁ  ׁשֶׁ

ם ָאדָׂ ֵנס הָׂ כָׂ הִּ יםפְּ לִּ  יֹוֵתר לְּ ֵרי נִּ ַחדְּ יַעת בְּ דִּ ֻדלָׂתוֹ  יְּ ַר  גְּ בָׂ תְּ ַדל יֹוֵתר ,ְךיִּ גְּ  בוֹ  תִּ
ה חָׂ מְּ יֶׁה, ַהשִּ הְּ יִּ בוֹ  וְּ ש לִּ בוֹ  שָׂ רְּ קִּ  .בְּ

ָלתוֲֹ ע  לֲמ  בוָֹדהֲָדִודֲׁשֶּ ְֲבִשְמָחהֲָבע 

רׁשֶׁ  בָׂ יעַ  כְּ גִּ ל הִּ עּור ַהֹזאת הַהַמֲעלָׂ  אֶׁ דֹול ׁשִּ ( כג, עא תהלים) ָאַמר, גָׂ
ַרֵּנּנָׂה ַתי תְּ פָׂ י שְּ רָׂ  כִּ י, לְָׂך הֲאַזמְּ ׁשִּ ַנפְּ ר וְּ יתָׂ  ֲאׁשֶׁ דִּ נּו. פָׂ ַהיְּ ל וְּ כָׂ ְך ׁשֶׁ ה כָׂ תָׂ יְּ  הָׂ

ת רֶׁ ַגבֶׁ תְּ בוֹ  מִּ רְּ קִּ ה בְּ חָׂ מְּ ר, ַהשִּ בָׂ כְּ ם ׁשֶׁ ַתיִּ פָׂ יּו ַהשְּ נַ  הָׂ תְּ ם עֹותּנְּ עֲ מִּ  ֵמֲאֵליהֶׁ
נֹות ַרּנְּ יֹותוֹ , ּומְּ הְּ יו עֹוֵסק בִּ לֹותָׂ הִּ תְּ ַר  בִּ בָׂ תְּ ל, ְךיִּ כָׂ ה וְּ ל זֶׁ ֹגדֶׁ ַלֲהטּות מִּ תְּ  הִּ

ׁשו  נַ  ה, פְּ תָׂ יְּ הָׂ ת ׁשֶׁ טֶׁ ַלהֶׁ תְּ ּה מִּ תָׂ חָׂ מְּ שִּ ֵני בְּ פְּ ֵים ַמה הּוא, ה' לִּ סִּ י ׁשֶׁ ׁשִּ ַנפְּ ר וְּ  ֲאׁשֶׁ
יתָׂ  דִּ  .פָׂ

ָעָנף ְֲֲוהֶּ

ֲֲּוָמִצינּו

ר ְֲֲוָאמ 

ְֲֲוָדִוד



                                                                                                
 ֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲה'          בביאור  מצות אהבת ה'       תֲֲבֲ הֲ ַאֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲמב

 

לֲֹענֶּׁש בוָֹדהֲע  ֹּלאֲע  ְֲמָחהְבִשֲֲׁשֶּ

ַרֵעם תְּ הִּ דֹוׁש ׁשֶׁ רּוְך ַהקָׂ ֵאל ַעל הּוא בָׂ רָׂ שְּ ֵני יִּ פְּ רּו מִּ סְּ חִּ ת ׁשֶׁ ַנאי אֶׁ ה תְּ  זֶׁ
ל ה ׁשֶׁ חָׂ מְּ ם ַהשִּ תָׂ ּנֱֶׁאַמר הּוא ,ַבֲעבֹודָׂ ר ַתַחת (מז ,כח דברים) ׁשֶׁ  ֲאׁשֶׁ

תָׂ  ֹלא ַבדְּ ת עָׂ יָך 'ה אֶׁ ה ֱאֹלהֶׁ חָׂ מְּ שִּ טּוב בְּ ב ּובְּ ל ֵמֹרב ֵלבָׂ תָׂ  ,כָׂ ַבדְּ עָׂ ת וְּ יָך אֶׁ בֶׁ  .ֹאיְּ

ִקְנָאה יָך-ה  ְנאֶּ ְשָנא'ֲהְֲמש  ֲאֶּ

י יׁשִּ לִּ ָאה הּוא ַהשְּ נְּ יֶׁה, ַהקִּ הְּ יִּ ם ׁשֶׁ ָאדָׂ ַקֵּנא הָׂ ֵׁשם מְּ ׁשוֹ  לְּ דְּ ַעלֶׁה קָׂ תְּ , יִּ
ת שֹוֵנא ָאיו אֶׁ ַשּנְּ ַתֵדל, מְּ ׁשְּ ם ּומִּ יעָׂ נִּ ַהכְּ ַמה לְּ יּוַכל בְּ ֵדי, ׁשֶׁ יֶׁהׁשֶׁ  כְּ הְּ  תִּ

ֵאל ֲעבֹוַדת ַר  הָׂ בָׂ תְּ בֹודוֹ  ַנֲעֵשית ְךיִּ ה ּוכְּ ַרבֶׁ תְּ הּוא, מִּ ָאַמר ַמה וְּ ד ׁשֶׁ וִּ יו דָׂ לָׂ  עָׂ
לֹום יָך ֲהֹלא( כא, קלט תהלים) ַהשָׂ אֶׁ ַשּנְּ נָׂא' ה מְּ שְּ יָך אֶׁ מֶׁ קֹומְּ תְּ  ּובִּ

ט קֹוטָׂ תְּ ית אֶׁ לִּ ָאה ַתכְּ נְּ נֵ  שִּ יםאשְּ ים תִּ בִּ אֹויְּ יּו לְּ י הָׂ  . לִּ

י א  ַקּנ( י, יט א מלכים) ָאַמר ֵּנאתִּ אֹות' לה קִּ בָׂ ר', וגו צְּ בָׂ ינּו ּוכְּ אִּ  רָׂ
ַמה ה לְּ כָׂ ָאתוֹ  ַבֲעבּור זָׂ נְּ יו קִּ ֱאֹלהָׂ סׁשֶׁ ] לֶׁ חָׂ ינְּ יָׂהּו הּוא פִּ ר, [ֵאלִּ ַמֲאמָׂ  כְּ

תּוב ה( יג, כה במדבר) ַהכָׂ תָׂ יְּ הָׂ עוֹ  לוֹ  וְּ רְּ זָׂ יו ּולְּ ית ַאֲחרָׂ רִּ ֻהַּנת בְּ  ַחתַת  עֹולָׂם כְּ
ר יו אּנֵ קִּ  ֲאׁשֶׁ ֵני ַעל ַכֵפריְּ וַ  לֱֶׁאֹלהָׂ ֵאל בְּ רָׂ שְּ  .יִּ

ֵאינוֲֲִֹמי הֲׁשֶּ סֲמוֹחֶּ ָעווֹןֲִנְתפ  חוְֹטִאיםֲבֶּ ֲה 

ר בָׂ יגּו כְּ לִּ פְּ ֵמינּו הִּ רֹונָׂם ֲחכָׂ כְּ ה זִּ כָׂ רָׂ בְּ ַדֵבר( ב, נד שבת) לִּ י לְּ מִּ ֵיׁש בְּ  ׁשֶׁ
יָׂדוֹ  חֹות בְּ מְּ ים לִּ אִּ ֵאינוֹ  ַבחֹוטְּ ה וְּ רּו, מֹוחֶׁ זְּ גָׂ ת וְּ ינוֹ  אֶׁ ֵפס דִּ תָׂ הִּ וֹון לְּ עָׂ  בְּ
ים אִּ מוֹ  ַהחֹוטְּ ֵכן. ַעצְּ ׁש וְּ רָׂ דְּ מִּ ה בְּ רּו( לג, א) ֵאיכָׂ יּו ָאמְּ יהָׂ  הָׂ רֶׁ ים שָׂ לִּ ַאיָׂ  ַמה, כְּ

ים לּו ַאיָׂלִּ ַעת ַהלָׂ ׁשְּ ב בִּ רָׂ ים ׁשָׂ כִּ ת  הֹופְּ םאֶׁ ֵניהֶׁ ְך, ֵאלּו ַתַחת ֵאלּו פְּ יּו כָׂ  הָׂ
דֹוֵלי רָׂ  גְּ שְּ ים ֵאליִּ ַבר רֹואִּ ה דְּ ים ֲעֵברָׂ כִּ הֹופְּ ם וְּ ֵניהֶׁ ּנּו פְּ מֶׁ דֹוׁש ָאַמר, מִּ  ַהקָׂ
רּוְך ֹבא הּוא בָׂ ה תָׂ עָׂ י ַהשָׂ ה ַוֲאנִּ ֱעשֶׁ ם אֶׁ הֶׁ  .ֵכן לָׂ

אוֵֹהבֲִמי    תֲׁשֶּ לֲֹלא'ֲהֲאֶּ                     ְׁשמוֲֲִֹחּלּולֲֹבלִלְסֲֲיּוכ 
                                                                           

ה  רבָׂ דָׂ   ַׁשיָׂכּותׁשֶׁ  ל  זֶׁ ה   ׁשֶׁ חָׂ םהו  כָׂ י, הּוא' ה ַאֲהַבת עִּ ה כִּ ׁשּוט זֶׁ ֲפָׂ

ֲֲּוָמִצינּו

ָעָנף ְֲֲוהֶּ

ֲֲהּוְוֵאִליֲָ

ְֲֲוִהֵנה

ֲֲהֲו ִסיפּווְֲ



ֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲ
 מגֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲה'          בביאור  מצות אהבת ה'       תֲֲבֲ הֲ ַא

 

 

י מִּ אֹוֵהב ׁשֶׁ ת ׁשֶׁ י ירו  בֵ חַ  אֶׁ ר אִּ ׁשָׂ פְּ ֹבל לוֹ  אֶׁ סְּ אֹות לִּ רְּ ים לִּ ַמכִּ ת ׁשֶׁ  אוֹ  ֲחֵברוֹ  אֶׁ
יםׁשֶׁ  פִּ רְּ חָׂ וַ , אֹותוֹ  מְּ יֵ  ַדאיּובְּ תוֹ  אצֵ ׁשֶׁ רָׂ זְּ עֶׁ ְך, לְּ כָׂ י ַגם וְּ אֹוֵהב מִּ ת ׁשֶׁ מוֹ  אֶׁ  ׁשְּ

ַר  בָׂ תְּ ֹבל יּוַכל ֹלא ְךיִּ סְּ אֹות לִּ רְּ לִּ לּו וְּ ַחלְּ יְּ ילָׂה ַחס אֹותוֹ  ׁשֶׁ לִּ חָׂ רּו, וְּ ַיַעבְּ ׁשֶׁ  ַעל וְּ
יו וֹותָׂ צְּ  .מִּ

V 
ָאַמר ַמה ֵבי( ד, כח משלי) הלמ    ׁשְּ  ׁשֶׁ ה עֹוזְּ לּו תֹורָׂ ַהלְּ ערָׂ  יְּ ֵרי, ׁשָׂ ׁשֹומְּ  וְּ

ה רּו תֹורָׂ גָׂ תְּ ם יִּ י .בָׂ ם כִּ ים אֹותָׂ לִּ ַהלְּ מְּ ע ׁשֶׁ ׁשָׂ תוֹ  רָׂ עָׂ ׁשְּ רִּ ֹלא בְּ יחּוהּו וְּ  יֹוכִּ
נָׂיו ַעל ֵּנה, פָׂ ֵבי ֵהם הִּ ה עֹוזְּ ים ַהתֹורָׂ יחִּ ּה ּוַמּנִּ ַחֵלל אֹותָׂ תְּ תִּ ס ׁשֶׁ ילָׂה חָׂ לִּ חָׂ , וְּ
יהָׂ  ַאְך רֶׁ ים ׁשֹומְּ קִּ ַחזְּ תְּ ּה ַהמִּ יקָׂ זִּ ַהחְּ רּו ַוַדאי, לְּ גָׂ תְּ יִּ ם ׁשֶׁ י בָׂ לּו ֹלא כִּ  יּוכְּ

ַאֵפק תְּ הִּ יׁש לְּ רִּ ַהחְּ אֹוֵמר, ּולְּ אּושִּ ' ה אֹוֲהֵבי( י, צז תהלים) וְּ  .ערָׂ  נְּ

ֹבד ע  תֲל  ְגִדילְֲּתׁשּוָקהֲִמּתוְֹך'ֲהֲאֶּ תְֲלה  ְֲכבוֹדוֲֲֹאֶּ

רּו ם ָאמְּ ַלת] ׁשָׂ סִּ ים מְּ רִּ ׁשָׂ נָׂהׁשֶׁ [ ט"פי יְּ תִּ  ַהַכּוָׂ ֲאמִּ  ַהֵשם ַבֲעבֹוַדת יתהָׂ
צּויָׂה ים ַהמְּ ידִּ ר ַבֲחסִּ חּו ֲאׁשֶׁ רְּ לּו טָׂ ַתדְּ ׁשְּ הִּ ּה וְּ יגָׂ ַהשִּ יֶׁה איהִּ , לְּ הְּ יִּ  ׁשֶׁ

ם ָאדָׂ ַמַען ַרק עֹוֵבד הָׂ ה לְּ בֹודוֹ  זֶׁ כְּ ל ׁשֶׁ ָאדֹון ׁשֶׁ רּוְך הָׂ ַדל הּוא בָׂ גְּ ה יִּ בֶׁ רְּ יִּ ה,  וְּ זֶׁ   וְּ
יֶׁה הְּ ַגֵבר  ַאַחר  יִּ תְּ הִּ ַאֲהבָׂ    ׁשֶׁ יו הבְּ ַר  ֵאלָׂ בָׂ תְּ יֶׁה, ְךיִּ הְּ יִּ ה חֹוֵמד וְּ ַאּוֶׁ תְּ ל ּומִּ  אֶׁ

ַלת דָׂ בֹודוֹ  ַהגְּ יֶׁה, כְּ הְּ יִּ ַטֵער וְּ צְּ ל ַעל מִּ ַעט כָׂ מְּ יִּ בֹודוֹ  ׁשֶׁ כְּ ָאז, מִּ ת ַיֲעֹבד ׁשֶׁ  אֶׁ
תוֹ  ית ֲעבֹודָׂ לִּ ַתכְּ חֹות, זּו לְּ פָׂ לְּ דוֹ  ׁשֶׁ צִּ יֶׁה מִּ הְּ בֹודוֹ  יִּ ַר  כְּ בָׂ תְּ ַגֵדל ְךיִּ תְּ ה, מִּ ַאּוֶׁ תְּ יִּ  וְּ

ל כָׂ ָאר ׁשֶׁ ֵני ׁשְּ ם בְּ ָאדָׂ יּו הָׂ הְּ מוֹ  יִּ ַטֵער, ןכֵ  כְּ צְּ יִּ ַאֵּנחַ  וְּ תְּ יִּ ים ַמה ַעל וְּ ַמֲעטִּ מְּ  ׁשֶׁ
ָאר ֵני ׁשְּ ם בְּ ָאדָׂ ֵאל ַבֲעבֹוַדת הָׂ ל, הָׂ כָׂ ֵכן וְּ ַמֵעט ַמה ַעל ׁשֶׁ מְּ מוֹ  הּוא ׁשֶׁ  ַעצְּ
ׁשֹוֵגג ֹאנֶׁס אוֹ  בְּ ַׁשת אוֹ  בְּ ֻחלְּ ַבע בְּ ר, ַהטֶׁ ה ֲאׁשֶׁ ׁשֶׁ ֵמר לוֹ  קָׂ שָׂ הִּ ן לְּ ים מִּ אִּ  ַהֲחטָׂ
ל כָׂ ַין, ֵעת בְּ נְּ עִּ תּוב כְּ י( כ, ז קהלת) ַהכָׂ ם כִּ יק ֵאין ָאדָׂ ץ ַצדִּ ָארֶׁ ר בָׂ ה ֲאׁשֶׁ  ַיֲעשֶׁ
ֹלא טֹוב א וְּ טָׂ  .יֶׁחְּ

ֲ

 

 

ֲֲהּוא

ֲֲעוֹד



                                                                                                
 ֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲה'          בביאור  מצות אהבת ה'       תֲֲבֲ הֲ ַאֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲמד

 

ק רֶּ ְדָרכוֹתֲֵעצוֹת'ֲחֲפֶּ ָבאְֲוה  לֲל  תֲֲֲָיָדםֲע  ב  ֲ'הְֲלַאה 

ְנִעים ִגיע ְזִמירוֹתֲי  תלְְֲֲלה  ב  ֲ'הֲַאה 

ֲעצּו נּו יָׂ יעַ  ֵכיַצד לָׂ ַהגִּ ַאֲהַבת לְּ ַר ' ה לְּ בָׂ תְּ רּו, ְךיִּ ָאמְּ  ארחות] וְּ
ים[ האהבה שער צדיקים עִּ ַינְּ ירֹות ׁשֶׁ מִּ ֵדי זְּ בוֹ  ֹלאתמַ לְּ  כְּ בָׂ  לְּ

ה חָׂ מְּ ַאֲהַבת שִּ  . ש"ע, ַהֵשם בְּ

רֹות יּוַכל ןכֵ  קְּ ת לִּ יר אֶׁ ים ׁשִּ ירִּ ר ַהשִּ ל לוֹ כֻ  הּוא ֲאׁשֶׁ ׁשָׂ ַאֲהַבת מָׂ ' ה לְּ
מוֹ  א כְּ הּובָׂ ֵעיל ׁשֶׁ ׁשֹון לְּ לְּ יעֹוֵרר ,ם"הרמב מִּ ה וִּ ת ַבזֶׁ ה אֶׁ ַאֲהבָׂ ֵכן, הָׂ  וְּ

ׁשֹוֵרר יּוַכל ים לְּ יּוטִּ ים פִּ רִּ ַדבְּ גֹון', ה ַאֲהַבת ַעל ַהמְּ יד כְּ דִּ ׁש יְּ ָך אוֹ , נֶׁפֶׁ י לְּ  ֵאלִּ
י תִּ ׁשּוקָׂ  '.וכו תְּ

ֵשב ָמהֲִבְפָרטּותְֲיח  ֲ'הֲִעמוֲֲָֹעָשהֲבוֹתטוֲֲֹכ 

רּו ר ָאמְּ ֵעזֶׁ ה כְּ ַחֵשב[ אהבה יועץ פלא] לַָׂאֲהבָׂ יְּ ֵטי ׁשֶׁ רָׂ פְּ טֹות בִּ רָׂ ה פְּ  ַכמָׂ
ה ַכמָׂ יב טֹובֹות וְּ מוֹ  ֵהיטִּ ַעלֶׁה' ה עִּ תְּ יֹום יִּ ם ֱהיֹותוֹ  מִּ חֶׁ רֶׁ מוֹ  בְּ ה, אִּ ַכמָׂ  ּומִּ

עֹות ילוֹ  רָׂ צִּ לּויֹות ֵהן, הִּ ֵהן, לוֹ  ַהגְּ רֹות וְּ תָׂ סְּ ּנּו ַהּנִּ מֶׁ ְך ַעל, מִּ רֶׁ רּו דֶׁ ָאמְּ ' ע) ׁשֶׁ
ֵאין( ט, כא חקת זוטרתא פסיקתא יר ַהֵּנס ַבַעל ׁשֶׁ אּו ֵהן, יסו  נִּ בְּ  ַמכִּ בָׂ  ׁשֶׁ

יו לָׂ צֹול עָׂ נִּ ֵהן, וְּ יּו וְּ הָׂ יו א  ַלב תדו  תָׂ עּומְּ  ׁשֶׁ לָׂ ֹלא עָׂ אּו וְּ ת, בָׂ ם ַחיָׂב ַהֹכל אֶׁ ָאדָׂ  הָׂ
ֵתן ל לִּ בוֹ  אֶׁ לֶׁאֱ , לִּ ת ֹהבוְּ אוֹ  אֶׁ ה בֹורְּ ַאֲהבָׂ ה בְּ  .ַעזָׂ

ְרָכָבהֲָהָאבוֹת ְשִכיָנהֲמֶּ ֲל 

ר ֵספֶׁ ית בְּ רִּ יְך( ד"י מאמר ב"ח) ַהבְּ ֱארִּ ֵני הֶׁ יְּ נְּ עִּ ר', ה ַאֲהַבת בְּ בָׂ  ּוכְּ
ֵבחַ  ת ׁשִּ יו אֶׁ רָׂ בָׂ הבָׂ  דְּ ַתב' ה ַאֲהַבת ךרֶׁ עֵ בְּ  ץעֵ יו   אלֶׁ פֶׁ הַ  זֶׁ כָׂ ר וְּ בָׂ כְּ ַרב ׁשֶׁ  הָׂ

ית רֵספֶׁ  רִּ יק ַהבְּ ֱעמִּ יב הֶׁ חִּ רְּ יְך הִּ ֱארִּ הֶׁ ֵאר וְּ בָׂ ת לְּ ׁש אֶׁ ה ֹׁשרֶׁ ַאֲהבָׂ ָאה הָׂ רְּ ַהיִּ  וְּ
טּוב ַדַעת ַטַעם בְּ ֵרי, וְּ בְּ י דִּ ם פִּ כָׂ ֵרי(. יב י קהלת) ֵחן חָׂ ם ַאׁשְּ  ַעל ׁשֹוֵקד ָאדָׂ
יו רָׂ בָׂ ַעל. דְּ י ֵכן וְּ יתִּ יִּ ֵפץ הָׂ יא חָׂ בִּ הָׂ ת  לְּ יתאֶׁ צִּ יו ַתמְּ רָׂ בָׂ ה דְּ רָׂ צָׂ קְּ  ַליאּו, בִּ

עֹוֵרר תְּ יו ַהֵלב יִּ רָׂ בָׂ דְּ ים בִּ דֹוׁשִּ ְך, ַהקְּ כָׂ יו ֵהם וְּ רָׂ בָׂ ֵּנה :דְּ ינּו הִּ צִּ ר מָׂ ֵספֶׁ ית בְּ רִּ  בְּ
ה נּוחָׂ ֵלא מְּ מָׂ לְּ אִּ נָׂה ׁשֶׁ תְּ ׁשּות נִּ ן רְּ ַעיִּ אֹות לָׂ רְּ יָׂה לִּ ן הָׂ ן ַעיִּ ַעיִּ ָאה בָׂ רְּ ֵסא ֵאיְך נִּ  כִּ

בוֲֹ ֲֲֵתינּור 

ֲֲּוְכמוֲֹ

ֲֲעוֹד

ְֲֲוִהֵנה



ֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲ
 מהֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲה'          בביאור  מצות אהבת ה'       תֲֲבֲ הֲ ַא

 

 

בֹוד ל ֹראׁש ַעל עֹוֵמד ַהכָׂ יק כָׂ ַמַעל ַצדִּ ַהַחיֹות, לוֹ  מִּ ר וְּ עֹות ֵהּנָׂה ֲאׁשֶׁ ֻרבָׂ  מְּ
ים נִּ אֹות פָׂ ת נֹושְּ ֵסא אֶׁ הּו, ַהכִּ זֶׁ ָאבֹות סֹוד וְּ הָׂ ים ׁשֶׁ דֹוׁשִּ ה ֵהם ַהקְּ בָׂ כָׂ רְּ  מֶׁ

ינָׂה כִּ  .ַלשְּ

ָגדוֹל'ֲה נוָֹראֲה  תֲִלְׁשֹכןֲָבאְֲוה  ָכאֲאֶּ ֲָכמוָֹךֲד 

ה ֵכן ַדמֶׁ ָך תְּ ׁשְּ ַנפְּ ֵשם בְּ רּוְך ה"הוי ׁשֶׁ יו' בד הּוא בָׂ יֹותָׂ י אֹותִּ פִּ ר כְּ  ֲאׁשֶׁ
ַתב כְּ ה נִּ יר ַבתֹורָׂ ָך ַעל ֵמאִּ ה, ֹראׁשְּ ם הּוא ׁשֹורֶׁ ה ׁשָׂ אֶׁ ַמרְּ לֶׁת ֵאׁש כְּ , אֹוכֶׁ

ֵתַדע י וְּ ר ַהיֹוֵצר הּוא ַהבֹוֵרא הּוא כִּ יָׂה ָאַמר ֲאׁשֶׁ הָׂ עֹולָׂם וְּ א, הָׂ בֹות ּובָׂ בְּ  ֵמרִּ
ׁש לָׂה ֲהמֹוֵני ֹקדֶׁ ֲאכֵ , ַמעְּ אֹות יַמלְּ בָׂ ים, צְּ פִּ רָׂ ים שְּ אֹוַפּנִּ ים, וְּ רּובִּ ַחיֹות כְּ , וְּ
ֹכן ׁשְּ ת לִּ א אֶׁ ׁשְּ  ַדכָׂ מֹוָך רּוחַ  לפַ וְּ  .כָׂ

ּוֶּה ְבָרתֲֲִֶּמְתא  ֲָךדוֹדֲֲֶּחוֵֹׁשקֲָךחֶּ

ת הּוא ָך אֶׁ תֶׁ בָׂ ה, ֲאהָׂ ַאּוֶׁ תְּ תֶׁ  מִּ רָׂ בְּ יֹות, ָךדֹודֶׁ  חֹוֵׁשק, ָךחֶׁ הְּ ָך לִּ סֹודְּ , בְּ
ה יָׂת ַאתָׂ יָך, וֹ ַרעְּ ֵאלֶׁ תוֹ  וְּ ׁשּוקָׂ ֵאר, תְּ פָׂ תְּ הִּ ָך לְּ ֵׁשם בְּ ת לְּ רֶׁ אֶׁ פְּ תִּ  ּולְּ

לָׂה הִּ תְּ לִּ ֹמחַ , וְּ שְּ לִּ ָך וְּ הֵ , בְּ יבּולְּ ָך טִּ עֹולָׂם לְּ ה בָׂ עֹולָׂם ַהזֶׁ א ּובָׂ טֹוַבת, ַהבָׂ  ׁשֶׁ
א עֹולָׂם יא ַהבָׂ ה הִּ ר טֹובָׂ ן ֲאׁשֶׁ ה ֹלא ַעיִּ ֲאתָׂ יא, רָׂ הִּ ה וְּ לָׂחָׂ ֵאין ַהצְּ יהָׂ  ׁשֶׁ  ַאֲחרֶׁ
לָׂ  הַהצְּ י, חָׂ ּה כִּ תָׂ לָׂחָׂ יא ַהצְּ ה הִּ לָׂחָׂ ית ַהצְּ חִּ צְּ   .נִּ

ְך ה כָׂ ַדמֶׁ ָך תְּ ׁשְּ ַנפְּ ר ַאֲחֵרי בְּ ׁשּוב ֲאׁשֶׁ ה תָׂ ׁשּובָׂ תְּ הוְּ  בִּ טָׂ ל ַעל ֲחרָׂ  כָׂ
יָך ֵלב ֲעוֹונֹותֶׁ ֵלם בְּ ַטח, ׁשָׂ בֶׁ ֵכן ֵתַדע לָׂ ֹפַעל הּוא ׁשֶׁ י, בְּ ְך כִּ נּו כָׂ יחָׂ טִּ בְּ  הִּ

ֵרנּו מוֹ , יֹוצְּ ּנֱֶׁאַמר כְּ ם' הוַ  'ט זכריה ׁשֶׁ ה ֲעֵליהֶׁ אֶׁ נֱֶׁאַמר, ֵירָׂ ְך 'ס ישעיה וְּ ַליִּ עָׂ  וְּ
ַרח זְּ בֹודוֹ ' ה יִּ ְך ּוכְּ ַליִּ ה עָׂ אֶׁ  .ֵירָׂ

ְגִדי'ֲהֲִׁשִּויִתי ּתוָֹרהֲָגדוֹלְֲכל לֲָּתִמידְֲלנֶּ ֲב 

ר בָׂ ינּו כְּ צִּ ֵעין מָׂ ה כְּ ה ם"בַ מְּ ַר הָׂ ׁשֶׁ  זֶׁ מֹורֶׁ ים בְּ בֹוכִּ  א"מָׂ רָׂ הַ וְּ  [ב"נ 'ג] נְּ
יאּו ',א 'סי ח"באו י ֵהבִּ יתִּ ּוִּ שִּ י 'ה ׁשֶׁ דִּ גְּ נֶׁ יד לְּ מִּ ַלל הּוא תָׂ דֹול כְּ  גָׂ

ה ַמֲעלֹות ַבתֹורָׂ ים ּובְּ יקִּ לָׂא ,ַהַצדִּ ֵהם אֶׁ בּו ׁשֶׁ תְּ ַין ֹזאת כָׂ נְּ עִּ ָאה לְּ רְּ  ַהיִּ
ֵדי/ַעלׁשֶׁ  ְך יְּ ֵהר כָׂ זָׂ ם יִּ ָאדָׂ ַלֲעֹבר הָׂ צֹון ַעל מִּ ֵכן ,קֹונוֹ  רְּ  ָאַמר ל"זַ  י"רִּ ַאהָׂ  וְּ

ל ְֲֲוע 

ֵקׁש ְֲֲמב 

ְֲֲוִאם

ְֲֲוִהֵנה



                                                                                                
 ֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲה'          בביאור  מצות אהבת ה'       תֲֲבֲ הֲ ַאֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲמו

 

ַצֵיר יְּ יד ה"הוי ֵׁשם ׁשֶׁ מִּ קּוד תָׂ נִּ ָאה בְּ רְּ יא יִּ הִּ לֶׁת וְּ דֹול תֹועֶׁ ַין גָׂ נְּ עִּ ָאה לְּ רְּ  ,ַהיִּ
ילּו אִּ ים וְּ רִּ בָׂ ים ַהדְּ ַאמּורִּ ה ֵהם הָׂ ַיֲעשֶׁ יָֹׂבא ֹזאת ׁשֶׁ יֵדי וְּ ה לִּ  .ַאֲהבָׂ

ֵמׁש ָבהְֲבִׁשִּויִתיְֲלִהְׁשּת  הֲֵיׁשֲָלַאה  זֶּ לֶּתֲב  ְֲגדוָֹלהֲּתוֹעֶּ

הׁשֶׁ  דעו   ַאֲהבָׂ ּה הָׂ תָׂ יא  תֹוַעלְּ ָאה יֹוֵתרהִּ רְּ ֵכן, ֵמַהיִּ ָאה ׁשֶׁ רְּ יא ַהיִּ  הִּ
ׁש ַמה ַהּנֶׁפֶׁ ת ׁשֶׁ צֶׁ ַקבֶׁ ת מְּ יהָׂ  אֶׁ יהָׂ  ֹכחֹותֶׁ סֹוג, ֵאלֶׁ תִּ ַפַחד ָאחֹור וְּ , מִּ
ת מֶׁ צֶׁ ַצמְּ יא ּומְּ ת הִּ יהָׂ  אֶׁ ֵני ֹכחֹותֶׁ פְּ ה מִּ דָׂ ַנֲהֹפְך, ַהֲחרָׂ יָׂן אהּו וְּ נְּ ה עִּ ַאֲהבָׂ  הָׂ

יא הִּ ַבת ׁשֶׁ חָׂ ׁש ַהרְּ ּה ַהּנֶׁפֶׁ תָׂ חָׂ מְּ שִּ ר וְּ בָׂ דָׂ ה בְּ ֻרצֶׁ יא וְּ  לָּׂה ַהמְּ הִּ הׁשֶׁ  . בוֹ  ֲחֵפצָׂ

ם ֹׁשב אִּ דוֹ ' הׁשֶׁ  ַיחְּ נֶׁגְּ ַצד כְּ ָאה מִּ רְּ ה, ַהיִּ צֶׁ רְּ טֹור יִּ פְּ ה לִּ ֵהרָׂ מְּ ת בִּ  ֹזאת אֶׁ
ה בָׂ ׁשָׂ ַאת, ַהַמחְּ רְּ יִּ ַגע ַאַחר ַיֲעֹזב ַׁשַדי וְּ ן רֶׁ טָׂ ֵאין ַמה קָׂ ה ֵכן ׁשֶׁ ַאֲהבָׂ . בְּ

ץ ֹזאת ּומּוַדַעת ָארֶׁ ָאַמר ַמה בָׂ ל י"רִּ ַאהָׂ  ׁשֶׁ כָׂ ה ַמה ׁשֶׁ כָׂ זָׂ לּו ׁשֶׁ גְּ ּנִּ ֵזי לוֹ  ׁשֶׁ  רָׂ
ה יָׂה ֹלא, תֹורָׂ לָׂא הָׂ ה ֹרב ַבֲעבּור אֶׁ חָׂ מְּ יָׂה, ַהשִּ הָׂ ש ׁשֶׁ ֵמחַ  שָׂ שָׂ אֹוד וְּ ל ַעל מְּ  כָׂ
ה וָׂ צְּ ה מִּ כָׂ זָׂ ּהַלֲעש ׁשֶׁ  .ֹותָׂ

תֲִסבוֹתֲִׁשְבָעה ב  ֲ'הְֲלַאה 

בֹות' ז ַהקו  ֵרא ינֵ פְּ לִּ  םׁשָׂ  ר ,סִּ לָׂם ֲאׁשֶׁ לָׂ גְּ ַחֵזק בִּ תְּ ם יִּ ָאדָׂ ֱאֹהב הָׂ ת לֶׁ  אֶׁ
אוֹ   .בֹורְּ

תְּ  ַבֲעבּור רֹות ָךֲהַצלָׂ ל ֵמַהצָׂ כָׂ ֵיׁש, ַרע ּומִּ ים וְּ רִּ בָׂ ֵאינְּ  דְּ יר ָךׁשֶׁ ם ַמכִּ הֶׁ ל בָׂ לָׂ , כְּ
יר ַהֵּנס ַבַעל ֵאיןׁשֶׁ  ים, יסו  נִּ בְּ  ַמכִּ ַרבִּ ה וְּ לֹות ֵהמָׂ ן ַהַהצָׂ ין מִּ ה ַהמִּ  הּוא, ַהזֶׁ

ּנֱֶׁאַמר ָך' ה ׁשֶׁ רְּ מָׂ ׁשְּ ל יִּ כָׂ ֹמר ַרע מִּ ׁשְּ ת יִּ ָך אֶׁ ׁשְּ ֹמר' ה, ַנפְּ ׁשְּ ָך יִּ  ָךּובֹואֶׁ  ֵצאתְּ
ה ַעד ֵמַעתָׂ  .עֹולָׂם וְּ

ים ַהטֹובֹות ַבֲעבּור דִּ ַהֲחסָׂ שָׂ  וְּ עָׂ ָך ה' הׁשֶׁ מְּ הּוא .עִּ ׁשֶׁ ין וְּ מִּ ָך ַמזְּ ת לְּ ל אֶׁ  כָׂ
ָך סֹורְּ ר ַמחְּ ַסר ֲאׁשֶׁ ָך יֶׁחְּ מוֹ  ,לְּ ּנֱֶׁאַמר כְּ ת פֹוֵתחַ  ׁשֶׁ דֶׁ  אֶׁ יעַ  ,ָךיָׂ בִּ ל ּוַמשְּ כָׂ  לְּ

צֹון ַחי  .רָׂ

ֲֲהֲו ִסיףוְֲ

ֲֲִהֵנהוְֲ

ְֲֲךר ְֲועֲָ

ֲ'ֲא

ֲ'ֲב



ֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲ
 מזֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲה'          בביאור  מצות אהבת ה'       תֲֲבֲ הֲ ַא

 

 

ֵני פְּ הּוא מִּ יר ׁשֶׁ תִּ ת ַמסְּ יָך אֶׁ ן ֲעוֹונֹותֶׁ יֹות מִּ רִּ ַחס, ַהבְּ ָך ַעל וְּ בֹודְּ  ַאף כְּ
ַאתָׂ  בֹוד ַעל ַחס ֹלא הׁשֶׁ לָׂה כְּ  .ַמעְּ

ֵני פְּ הּוא מִּ יָך ַעל מֹוֵחל ׁשֶׁ עֹוֵבר ֲעוֹונֹותֶׁ יָך ַעל וְּ עֶׁ ׁשָׂ ה, פְּ בֶׁ ֹלחַ  ּוַמרְּ סְּ  לִּ
ה] עֹושֶׁ ׁשֶׁ ה כְּ ׁשּובָׂ מוֹ [, תְּ ּנֱֶׁאַמר כְּ י '[ז מיכה] ׁשֶׁ מֹוָך ֵאל מִּ וֹון נֹוֵשא כָׂ  עָׂ

עֹוֵבר ַׁשע ַעל וְּ  .פֶׁ

לָׂק ַבֲעבּור חָׂ ַעלֶׁה' ה ׁשֶׁ תְּ תוֹ  יִּ מָׂ כְּ ר ֵמחָׂ שָׂ בָׂ ם לְּ דָׂ ַנן, וְּ חָׂ ם וְּ ָאדָׂ , ַדַעת לְּ
יֹוֵתר ה ּובְּ כָׂ ת זִּ יׁש אֶׁ אִּ י הָׂ הּודִּ אֹור, ַהיְּ ה בְּ ֵנר תֹורָׂ ה וְּ וָׂ צְּ ֵדי, מִּ מוֹ  כְּ רֹומְּ  לְּ

ׁשוֹ  ַקדְּ יב, ּולְּ ֵהיטִּ ה לוֹ  ּולְּ טֹובָׂ ית בְּ חִּ צְּ גוֹ , נִּ ַעּנְּ ֹנַעם לְּ יו' ה בְּ זִּ ינָׂהַהשְּ  מִּ , כִּ
לֵ  אֹור אֹורוְּ ַית' ה בְּ חִּ תְּ ים בִּ  .ַהֵמתִּ

דֹוׁש ַבֲעבּור ַהקָׂ רּוְך ׁשֶׁ ת אֹוֵהב הּוא בָׂ נּו ֲאבֹוֵתינּו אֶׁ אֹותָׂ ָאנּו, וְּ ֻגלָׂתוֹ  וְּ , סְּ
ל כָׂ תוֹ  וְּ ַגמָׂ חֶׁ  מְּ קוֹ וְּ ה ׁשְּ ַאֲהבָׂ נּו לְּ ל יֹוֵתר, אֹותָׂ כָׂ א מִּ בָׂ לָׂה צְּ ֵפץ' הוְּ , ַמעְּ  חָׂ

ֵתנּו רָׂ בְּ חֶׁ ֵתנּווְּ  בְּ בָׂ רְּ ַבק, קִּ דְּ ּנִּ מוֹ , בוֹ  ׁשֶׁ ּנֱֶׁאַמר כְּ ר [ג"י ירמיה] ׁשֶׁ ַבק ַכֲאׁשֶׁ דְּ  יִּ
ֵאזֹור ֵני לאֶׁ  הָׂ תְּ יׁש מָׂ י ֵכן, אִּ תִּ ַבקְּ דְּ ת ֵאַלי הִּ ל אֶׁ ֵאל ֵבית כָׂ רָׂ שְּ ת יִּ אֶׁ ל וְּ  ֵבית כָׂ
ה הּודָׂ יֹות, יְּ הְּ י לִּ ַעם לִּ ֵׁשם, לְּ לָׂה ּולְּ הִּ תְּ לִּ ָא וְּ פְּ תִּ תּולְּ  .רֶׁ

אּויׁשֶׁ  אֹוֲהבוֹ  רָׂ ַצד לְּ יאּותוֹ  מִּ צִּ יא, מְּ הִּ ה וְּ ָאה ַאֲהבָׂ ן ַהבָׂ ל מִּ  ֵמֲחַמת, ַהֵשכֶׁ
ֻדַלת ֹרב ַעלֶׁה ַהבֹוֵרא גְּ תְּ תֹוֵקף יִּ תוֹ  וְּ ֻדשָׂ ֵכן, קְּ ל ׁשֶׁ ַחֵיב ַהֵשכֶׁ ֱאֹהב מְּ ת לֶׁ  אֶׁ

ל יׁש כָׂ ר ֲחמּודֹות אִּ מֹות לוֹ  ֲאׁשֶׁ כְּ ַהַמֲעלֹות ַהחָׂ דֹות וְּ ַהמִּ יםַהּנְּ  וְּ ימִּ ל, עִּ ֵכן כָׂ  ׁשֶׁ
ּנא   בׁשֶׁ ת הָׂ ַר  ַהבֹוֵרא אֶׁ בָׂ תְּ הּוא ְךיִּ קֹור ׁשֶׁ כֹות מְּ רָׂ ׁש, ַהבְּ ֹׁשרֶׁ זּו, ַהַמֲעלֹות וְּ  וְּ
יא ֵראת הִּ קְּ מּות ַאֲהַבת ַהּנִּ רֹומְּ  .הָׂ

ה ָלִתיֲהּוא'ֲשהֲגוָֹרִליֲָנִעיםֲמ  ח  ֲנ 

ַדל גְּ ת תִּ בֶׁ הֶׁ ל יָּׂה ַׁשלְּ כָׂ ֵרי בְּ ָך ַחדְּ בְּ ה ו  שאִּ וְּ , לִּ דֹולָׂ יד ַהגְּ מִּ  דַק ּות תָׂ
ָך בְּ רְּ קִּ ה, בְּ ַאֲהבָׂ ה בְּ ֹתאַמר, ַרבָׂ ָך וְּ בְּ לִּ ֵרי בְּ י ַאׁשְּ י טֹוב ַמה, לִּ קִּ לְּ  ּוַמה, חֶׁ

ים י נָׂעִּ לִּ י הּוא' הׁשֶׁ  ַאֲחֵרי, גֹורָׂ ה, ַנֲחלָׂתִּ יל ַהפֹודֶׁ ֵנס ּוַמצִּ ַפרְּ ַרֵחם מְּ , ּומְּ
ה ַכסֶׁ ַׁשע מְּ ַבֵקׁש, פֶׁ וֹון נֹוֵשא, הַאֲהבָׂ  ּומְּ חֹוֵנן, עָׂ ָאב, ַעתַהדָׂ  וְּ ת ּוכְּ י ֵבן אֶׁ ֵצנִּ רְּ  יִּ

ֲ'ֲג

ֲ'ֲד

ֲ'ֲה

ֲ'ֲו

ֲ'ֲז

ֲֲּוְבֵכן



                                                                                                
 ֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲה'          בביאור  מצות אהבת ה'       תֲֲבֲ הֲ ַאֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲמח

 

עֹולָׂם ה בָׂ י, ַהזֶׁ מִּ ְך  ץו  פחְּ יַ  ּולְּ לֶׁ ַקר ַלֲעשֹותַהמֶׁ י יֹוֵתר יְּ ּנִּ מֶׁ ם ,מִּ ַקֵשר אִּ תְּ  אֶׁ
מוֹ  ֲעבֹותֹות עִּ ה בָׂ ת  ַלֲעשֹות ַאֲהבָׂ צֹונוֹ אֶׁ  .רְּ

ַמח שְּ י יִּ בִּ ֹאַהב, לִּ ת וְּ יֲאהּו אֶׁ י בִּ ָאבִּ ה וְּ י ַעל ַהשֹורֶׁ י, ֹראׁשִּ ה כִּ י זֶׁ ה, דֹודִּ  זֶׁ
י י ֱאֹלֵהי, הּווֵ נְּ ַאוְּ  ֵאלִּ הּו ֲאבִּ נְּ מֶׁ י הּוא, ַוֲאֹרמְּ תִּ י ירִּ בְּ סִּ  תֹוַחלְּ תִּ וָׂ קְּ תִּ , וְּ
י ַתֲאַות ׁשִּ י ַנפְּ תִּ ׁשּוקָׂ יש שו  ש, ּותְּ שִּ י', הבַ  אָׂ ה כִּ כָׂ י זִּ ל אֹותִּ כָׂ בֹוד בְּ דֹול ַהכָׂ  ַהגָׂ
ה ַחר, ַהזֶׁ י ּובָׂ תִּ ַאֲהבָׂ ַעל, בְּ ַפֵלל תא  ז וְּ תְּ ַחֵּנן אֶׁ תְּ אֶׁ ַאל ַוֲאַבֵקׁש וְּ יר ׁשֶׁ ת יָׂסִּ  אֶׁ

תוֹ  י ַאֲהבָׂ ל לִּ ים כָׂ ם .ַהיָׂמִּ אִּ עֹוֵרר וְּ ת תְּ ָך אֶׁ תְּ ַפץ ַעד ַאֲהבָׂ חְּ תֶׁ ה, ׁשֶׁ ָך זֶׁ אֹות לְּ  הָׂ
י ר כִּ בָׂ תָׂ  כְּ ַגעְּ ּה הִּ אֹותָׂ ה בְּ עָׂ ה ׁשָׂ ַאֲהבָׂ ת, אֹותוֹ  לְּ ֱאמֶׁ יםּובְּ  בֶׁ מִּ  .תָׂ

ר ׁשֶּ א  חֲכ  תֲִיְשמ  ב  םֲֵאָליוֲָּתֹבא'ֲהְֲבַאה  ִיְרָאהֲג  ֲה 

ר ש ַכֲאׁשֶׁ ם שָׂ ה' ה עִּ ַאֲהבָׂ ה בְּ ָאה, ַרבָׂ רְּ ֹבא ַהיִּ יא ַגם תָׂ תוֹ  הִּ ַׁשבְּ ַמחְּ , בְּ
י ה ֹיאַמר כִּ חָׂ מְּ שִּ ה זוֹ  ַמה ּולְּ א, עֹושָׂ מָׂ ֹרם ׁשֶׁ גְּ א יִּ יל ַהֵחטְּ דִּ ַיבְּ  ֵבין וְּ
ים ֵבקִּ מוֹ . ַהדְּ ּנֱֶׁאַמר כְּ םעַ  ׁשֶׁ יּו ֹונֹוֵתיכֶׁ ים הָׂ ילִּ דִּ ם ַמבְּ ם ּוֵבין ֵביֵניכֶׁ . ֱאֹלֵהיכֶׁ
ֵמילָׂא אֹוד ּומִּ ֵהר מְּ זָׂ ֹּלא יִּ ת ַיֲעֹבר ׁשֶׁ י אֶׁ ַטּנָׂה ַלֲעשֹות' ה פִּ דֹולָׂה אוֹ  קְּ ד גְּ  נֶׁגֶׁ

צֹונוֹ  ַר  רְּ בָׂ תְּ ֲהֵרי, ְךיִּ ם ׁשֶׁ ֵצא אִּ מָׂ ַות בוֹ  יִּ רְּ בּור עֶׁ הּור אוֹ , ַרע דִּ רְּ ן, ַרע הִּ ' ה ּומִּ
בוֹ  יָׂסּור י ֲאַזי, לִּ לִּ ֵפק בְּ ַתֵלק סָׂ סְּ יִּ יו ׁשֶׁ לָׂ ׁשוֹ  ֵׁשם ֵמעָׂ דְּ  הרָׂ עֲ שְּ נִּ  יויבָׂ בִּ סְּ ּו, קָׂ
אֹוד ה, מְּ זֶׁ ֵמר ּובְּ שָׂ ל יִּ כָׂ ד ַמה מִּ גֶׁ נֶׁ כְּ צֹונוֹ  ׁשֶׁ ֵרְך רְּ בָׂ תְּ  .יִּ

ֹּלא סּור ׁשֶׁ ֹכר תָׂ זְּ לִּ ת מִּ ֻדשַ  אֶׁ מוֹ  תקְּ לּו, ׁשְּ ַגע ֲאפִּ ן רֶׁ טָׂ מוֹ , קָׂ הּוא כְּ  ׁשֶׁ
ַר  בָׂ תְּ ַעֵלם ֵאינוֹ  ְךיִּ תְּ ָך מִּ מְּ לּו מִּ ַגע ֲאפִּ ן רֶׁ טָׂ ם, קָׂ אִּ יָׂה ׁשֶׁ ַעֵלם הָׂ תְּ  מִּ

ָך מְּ ה ָךקְּ בָׂ דְּ תִּ   מִּ עָׂ רָׂ  .ו"ח הָׂ

בּור ע  ה ב  ֲִבְתׁשּוָבהֲָיׁשּובֲזֶּ

ֹרם ֵכן גְּ ר לוֹ  יִּ בָׂ ה דָׂ ׁש לָׁׂשּוב זֶׁ תְּ הבִּ יו ּובָׂ ֹיאַמר, ֵמֲעוֹונֹותָׂ בוֹ  ׁשֶׁ לִּ ה, בְּ ַכמָׂ  בְּ
ים רִּ בָׂ י דְּ תִּ ַברְּ צֹונוֹ  ַעל עָׂ ַר  רְּ בָׂ תְּ ה, ְךיִּ ַכמָׂ וֹות וְּ צְּ י ֲעֵשה מִּ תִּ ַטלְּ ם, בִּ  ֵמהֶׁ

ׁשֹוֵגג ם בְּ יד ּוֵמהֶׁ ֵמזִּ ֵאיְך, בְּ ֵרְך וְּ בָׂ תְּ י אֶׁ בִּ בָׂ לְּ י ֵלאֹמר בִּ דֹור ֲאנִּ ֵסא מָׂ כִּ בֹודוֹ  לְּ  .כְּ
ם אִּ ֹׁשב הכֹ  וְּ ַטֵער ַתחְּ צְּ יתָׂ  ַמה ַעל תִּ שִּ עָׂ ׁשּוב, ׁשֶׁ תָׂ יו וְּ ה ֵאלָׂ ַודֶׁ תְּ תִּ יָך וְּ פִּ , בְּ

ַבֵקׁש ת ּותְּ ילָׂה אֶׁ חִּ יַקֵבל, ַהמְּ ת' ה וִּ ָך אֶׁ תְּ ׁשּובָׂ א. תְּ צָׂ מְּ ָך נִּ יַאתְּ ֱהבִּ ה ׁשֶׁ ַאֲהבָׂ  הָׂ

ֲֲָלֵכן

ְֲֲוָהָיה

ְֲֲוָצִריְך

ֲֲּוְכמוֲֹ



ֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲ
 מטֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲה'          בביאור  מצות אהבת ה'       תֲֲבֲ הֲ ַא

 

 

ל ה אֶׁ ׁשּובָׂ עֹוד. ַהתְּ ֵיַדע ַאַחר וְּ י ׁשֶׁ ל' ה תֹוֲעַבת כִּ הגְּ  כָׂ ינָׂהּו, ֵלב בָׂ כִּ ת ׁשְּ רֶׁ  אֹומֶׁ
י ֵאין הּוא ֲאנִּ ים וְּ כֹולִּ עֹולָׂם לָׂדּור יְּ תוֹ  חשַ יִּ , בָׂ יל קֹומָׂ פִּ ַיׁשְּ תוֹ  וְּ נָׂיו ַגֲאוָׂ פָׂ  לְּ

ַעלֶׁה תְּ ַכיֹוֵצא. יִּ ה וְּ ָאר ַבזֶׁ ׁשְּ ים בִּ סּורִּ  .אִּ

ה וֹות ַכמָׂ צְּ לּויֹות ֲעֵשה מִּ ה ֵהן תְּ ַאֲהבָׂ ֵכן בָׂ ר ׁשֶׁ בָׂ ין כְּ  הּוא' הׁשֶׁ  אהּו ַמֲאמִּ
ים ֱאֹלהִּ ֵאין הָׂ ַקֵים, זּולָׂתוֹ  וְּ ֵזה ּומְּ ַות הּוא בָׂ צְּ ַבק ּובוֹ  מִּ דְּ בּוק תִּ דָׂ  הּוא ׁשֶׁ

יו ֱאֹלהָׂ עֹוד. בֶׁ  .וְּ

ת ב  ת'ֲהֲַאה  ֱאמֶּ ִניחֲ ֲֹלאֲבֶּ ֲִעָמּהֲֻׁשָּתפּותֲּת 

ת ת' ה אֶׁ ֱאמֶׁ יד, בֶׁ מִּ ש הּוא תָׂ כוֹ  שָׂ ַמלְּ ֵמחַ , בְּ שָׂ יובֶׁ  וְּ י, ֱאֹלהָׂ עֹולָׂם כִּ  לְּ
ַעֵּנג תְּ י', ה ַעל יִּ הִּ יו ּותְּ פִּ תוֹ  בְּ ַבׁש ַאֲהבָׂ דְּ תֹוק כִּ מָׂ ל יֹוֵתר, לְּ כָׂ  מִּ

ֵני ַתֲענּוגֹות ם בְּ ָאדָׂ ֹלא, הָׂ ֵרב וְּ עָׂ תְּ ה בוֹ  יִּ ת ַתֲאוָׂ רֶׁ ְך, ַאחֶׁ רֶׁ דֶׁ ל כְּ ה כָׂ ה ַאֲהבָׂ ֵלמָׂ  ׁשְּ
ֵראת קְּ ק ַהּנִּ ֹּלא, ֵחׁשֶׁ יחַ  ׁשֶׁ נִּ פּות תָׂ מָׂ  ֻׁשתָׂ  .ּהעִּ

ָבהֲִבטּוי ִניםֲד"יבְֲ'ֲהלֲ ֲָהַאה  ֲאוֹפ 

ַבֵארֲֲו ִסיףְוה הׁשֶׁ ֲלְּ ַאֲהבָׂ ַבֵטאת' הלַ  הָׂ תְּ יא מִּ ים ד"יבְּ  הִּ  .ןלָׂ הַ לְּ דְּ כְּ ּו אֹוַפּנִּ

ֹּלא ר ֹתאַהב ׁשֶׁ בָׂ ַאף, ַהבֹוֵרא זּוַלת ַאֵחר דָׂ ם וְּ ָך ֹיאַהב ֵכן אִּ בְּ ר לִּ בָׂ  דָׂ
ֵהא ו  זּוַלת ת יְּ ר אֶׁ מוֹ ', ה ַהבֹיא ֲאׁשֶׁ ה כְּ ַאֲהבָׂ ל הָׂ כָׂ ֵאל ַרעזֶׁ  לְּ רָׂ שְּ ֵכן, יִּ  וְּ
ינּו צִּ ַפט אֹוֵהב' הׁשֶׁ  מָׂ ׁשְּ קֹות מִּ דָׂ ה ַאף, ּוצְּ ל. ֵכן ֹתאַהב ַאתָׂ ם ֲאבָׂ  ֹתאַהב אִּ
ת ר אֶׁ ֵנא ֲאׁשֶׁ ר ,'ה שָׂ בָׂ ָך ֵאין כְּ ַאֲהַבת ֵחלֶׁק לְּ  '.ה בְּ

ל כָׂ בֹות ׁשֶׁ ֲאהָׂ ֲאֵחרֹות הָׂ יּו הָׂ הְּ ר יִּ בָׂ ןקָׂ  דָׂ ד, טָׂ תוֹ  נֶׁגֶׁ ַעלֶׁה ַאֲהבָׂ תְּ ֵכן, יִּ לָׂ  וְּ
ַנֵדב תְּ ה יִּ ַאֲהבָׂ ת לְּ מֹונוֹ ' ה אֶׁ מָׂ נָׂיו בְּ גּופוֹ  ּובָׂ ׁשוֹ  וְּ ַנפְּ םוְּ , וְּ ת ֹיאַהב אִּ ד אֶׁ חָׂ  אֶׁ

ם יא', ה ֵמַאֲהַבת יֹוֵתר ֵמהֶׁ ר יָׂבִּ בָׂ ה דָׂ צֹון ַעל ַלֲעֹבר זֶׁ ים' ה רְּ מִּ עָׂ פְּ  .לִּ

ַיֲעֹמד ָאה ׁשֶׁ רְּ יִּ ַחדוָׂ  בְּ ידתָׂ  פָׂ ֹּלא', המֵ  מִּ ֵגל ׁשֶׁ ַגלְּ תְּ ר יָׂדוֹ  ַעל יִּ בָׂ ֵאינוֹ  דָׂ  ׁשֶׁ
ן ֻתקָׂ ר, ה' ינֵ פְּ לִּ  מְּ בָׂ דָׂ הּוא וְּ ד ׁשֶׁ גֶׁ צֹונוֹ  נֶׁ יד, רְּ רִּ ַיפְּ ים ֵבין וְּ ֵבקִּ  .ַהדְּ

ְֲֲוֵכן

ְֲֲוָהאוֵֹהב

ֲ'ֲא

ֲ'ֲב

ֲ'ֲהג



                                                                                                
 ֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲה'          בביאור  מצות אהבת ה'       תֲֲבֲ הֲ ַאֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲנ

 

ַחֵפש יְּ ֹדף ׁשֶׁ רְּ יִּ יד וְּ מִּ ים ַאֲחֵרי, תָׂ רִּ בָׂ ר ַהדְּ ה ֲאׁשֶׁ ם ַיֲעשֶׁ הֶׁ ת בָׂ צֹון אֶׁ ', ה רְּ
ֵהם וֹותַהמִּ  וְּ ים צְּ דִּ ַהֲחסָׂ קֹות וְּ דָׂ ַהצְּ דֹות, וְּ ַהמִּ  .ַהטֹובֹות וְּ

ַיֲעֹזב ת ׁשֶׁ ל אֶׁ בֹות כָׂ ׁשָׂ ים ַהַמחְּ רִּ בָׂ ַהדְּ ים וְּ בִּ ַעכְּ ּנּו ַהמְּ מֶׁ ַעֵלס מִּ תְּ הִּ לְּ  מִּ
ַאֲהַבת ַתֲעֵׁשעַ ', ה בְּ ׁשְּ הִּ לְּ בֹודוֹ  ּומִּ כְּ  .בִּ

ַמֵהר יְּ ֵני קו  סְּ עו  בְּ  ׁשֶׁ יְּ נְּ עִּ עֹולָׂם בְּ ֵדי הָׂ ֵטר כְּ פָׂ יִּ ם ׁשֶׁ ההֵ מְּ בִּ  ֵמהֶׁ יַפּנֶׁה, רָׂ בוֹ  וִּ  לִּ
יָׂנּוחַ  ׁשֶׁ ם כְּ ַאֲהַבת ֵמהֶׁ  '.ה לְּ

ה ׁשֶׁ קְּ יִּ יו ׁשֶׁ לָׂ תוֹ  עָׂ ֵרדָׂ ֵׁשם ֵמַהַשֲעׁשּועַ  פְּ יעַ ', ה בְּ ַהגִּ ַמּנוֹ  בְּ  ַלֲעֹסק זְּ
תוֹ  ַלאכְּ מְּ  .בִּ

יֶׁה הְּ תִּ ה לוֹ  ׁשֶׁ חָׂ מְּ דֹולָׂה שִּ ה גְּ עֹושֶׁ ׁשֶׁ ים הּוא כְּ רִּ בָׂ ר דְּ אּו ֲאׁשֶׁ צְּ מְּ  ֵחן יִּ
ֵעיֵני ַר  ַהבֹוֵרא בְּ בָׂ תְּ  .ְךיִּ

ַתֵדל הּוא ׁשְּ יִּ ֹיאֲהבּו ׁשֶׁ ל ׁשֶׁ יֹות כָׂ רִּ ת ַהבְּ ַעלֶׁה' ה אֶׁ תְּ ם, יִּ אִּ אֶׁ  וְּ רְּ יׁש היִּ  אִּ
ר בוֹ  ֲאׁשֶׁ בָׂ ַתֵדל', ה ֵמֵאת פֹונֶׁה לְּ ׁשְּ ירוֹ  יִּ זִּ ַהחְּ צֹון לְּ רְּ מוֹ  ',ה לִּ ּנֱֶׁאַמר כְּ  ׁשֶׁ
יחַ  חהֹוכֵ  ת תֹוכִּ יתֶׁ  אֶׁ  .ָךֲעמִּ

ֹׁשק ַיחְּ יד ׁשֶׁ מִּ ַתתְּ ה בוֹ  ׁשֶׁ ַאֲהבָׂ ַחֵזק, ּנֶַׁצחלָׂ ' הלַ  הָׂ תְּ תִּ ׁשֶׁ יד וְּ מִּ ה תָׂ ַאֲהבָׂ  הָׂ
בוֹ  רְּ קִּ  .בְּ

עֹוֵרר תְּ תִּ ה בוֹ  ׁשֶׁ חָׂ מְּ דֹולָׂה שִּ רוֹ  גְּ זֹוכְּ ת בְּ ד' ה אֶׁ בָׂ כְּ  ַעל הַהשֹורֶׁ  ַהּנִּ
 .ֹראׁשוֹ 

ֵאׁש יד ׁשֶׁ מִּ ָך דַק ּות תָׂ בְּ רְּ קִּ תוֹ  בְּ ַאֲהבָׂ ל, בְּ ֵמי כָׂ ַרבֹות ַחיֶׁיָך יְּ , ַהֵלילֹות לְּ
לּו ֲאפִּ ֹפל ַבֵלילֹות ׁשֶׁ נְּ ה בִּ ֵדמָׂ ים ַעל ַתרְּ ה, ֲאנָׁׂשִּ עָׂ ׁשָׂ ם ּובְּ ָאדָׂ הָׂ ים ׁשֶׁ ֹלא נִּ  וְּ

ים ן, נִּ יָׁׂשָׂ ַער ץַק יִּ וַ  וְּ בְּ ה בוֹ  תִּ ַאֲהבָׂ יו הָׂ ַר  ֵאלָׂ בָׂ תְּ ֵגל ֵמֲחַמת, ְךיִּ רְּ יקּות הֶׁ תִּ  מְּ
רוֹ  כְּ  .זִּ
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 נאֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲה'          בביאור  מצות אהבת ה'       תֲֲבֲ הֲ ַא

 

 

ה ַאֲהבָׂ הָׂ עֹוֵרר ׁשֶׁ ת תְּ ׁש אֶׁ ל ַהּנֶׁפֶׁ ְך כָׂ ַפץ ַעד כָׂ חְּ תֶׁ ׁשֹוֵרר ׁשֶׁ  ףתֹוקֶׁ  לְּ
לֹות הִּ תוֹ  תְּ ַארְּ פְּ ֵתן, תִּ יִּ יו וְּ פִּ יר בְּ ידּות ׁשִּ דִּ ה יְּ חָׂ מְּ שִּ ים, בְּ רִּ בָׂ דְּ  בִּ
ים רִּ עֹורְּ ת ַהמְּ ַא אֶׁ ההָׂ אּוי'. לה ֲהבָׂ רָׂ ל וְּ כָׂ ם לְּ ה ָאדָׂ ַיֲעשֶׁ מוֹ  ׁשֶׁ ַעצְּ יר לְּ ֵרי ׁשִּ בְּ דִּ  מִּ

ק ַעלֶׁה ַלבֹוֵרא ֵחׁשֶׁ תְּ ׁשֹוֵרר, יִּ קֹול אֹותוֹ  לְּ ּנָׂה בְּ ה רִּ תֹודָׂ ֵעת ,וְּ הּוא בְּ ין ׁשֶׁ  ֵמכִּ
מוֹ  ְך ַעצְּ כָׂ  .לְּ

עֹוֵרר הּוא תְּ תִּ ה ׁשֶׁ ַאֲהבָׂ ל ַבבֹוֵרא הָׂ ְך כָׂ קֶׁ  ַעד כָׂ יִּ ֵרהּו רׁשֶׁ קְּ , מִּ
ה ַאֲהבָׂ הָׂ ֵקל ׁשֶׁ ַקלְּ ת לוֹ  תְּ הַהשּו אֶׁ ֹלא, רָׂ ים ַלֲעשֹות יןוֵ כַ יְּ ׁשֶׁ  וְּ רִּ בָׂ  דְּ

ים ֻׁשּנִּ עֹון מְּ גָׂ ׁשִּ ַהג ּובְּ נְּ לָׂא, יִּ ם אֶׁ אִּ לָָׂאה ׁשֶׁ פְּ ת נִּ ם ַאֲהבָׂ ָאדָׂ ַר  לוֹ  הָׂ בָׂ תְּ א, ְךיִּ יָׂצָׂ  וְּ
ּנּו מֶׁ ה מִּ ה ֵאיזֶׁ נּועָׂ ה תְּ רָׂ בּור אוֹ , זָׂ יֹות, דִּ הְּ אֹודׁשֶׁ  בִּ קּו מְּ מְּ יו עָׂ בֹותָׂ ׁשְּ ל ַמחְּ  אֶׁ

תוֹ  ַר  ַאֲהבָׂ בָׂ תְּ י ֵיַדע, ְךיִּ יו כִּ רָׂ טֹוב ַאׁשְּ  .לוֹ  וְּ

ַזֵכנּו צֹוןרָׂ  יְּ ַעלֶׁה ַהבֹוֵרא ׁשֶׁ תְּ ַקֵים יִּ ת לְּ ל אֶׁ יו כָׂ וֹותָׂ צְּ אּוי מִּ רָׂ תֹוְך כָׂ  מִּ
ה ה ַאֲהבָׂ ל, ֲעצּומָׂ כָׂ ל ֵלב בְּ כָׂ ׁש ּובְּ ַלֲעשֹות, נֶׁפֶׁ נָׂיו רּוחַ  תַנחַ  וְּ פָׂ  . לְּ

נָׂא יְךרִּ בְּ  מָׂ  ןיעָׂ יְּ סַ דְּ  ַרחְּ
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