
נעמוד במחשבותינו על גדולת הבורא יתעלה ועוצם יכלתו וחכמתו ועשרו ונסתכל  וכאשר
בחלישות האדם וחסרונו ושאינו מגיע אל השלמות ורוב צרכו ורישו לדבר שימלא מחסורו 

ונבחון רוב טובות הבורא יתברך וחסדו עליו ושבראהו כמו שבראהו מן החסרון בעצמו והוא 
תקנתו ולא יגיע אליו כי אם ביגיעת נפשו וזה מחמלת הבורא עליו כדי רש וצריך אל מה שיש בו 

שיכיר את עצמו ויבחן בכל עניניו וידבק בעבודת האל עכ"פ ויקבל על זה גמול העוה"ב אשר לו 
נברא כמו שהקדמנו מן הדברים בשער השני מן הספר הזה כמה האדם חייב לו ית' מן העבודה 

תהלה עם ברור חיוב כל אשר הקדמנו מן שבח ב"א והיראה והשבח וההודאה והתמדת ה
והודאתם קצתם לקצתם. ואם יש איש סכל שחולק בחיוב כל זה לבורא יתברך על האדם 

כשהוא מבחין ומתבונן בענין הזה ומודה באמת על עצמו הלא יעור הישן ויקץ המתעלם ויבחין 
איות ופרסום העדים הכסיל וישכיל המשכיל ברור חיוב קבלת עבודת האלהים עם ברור הר

ואמתת המופתים וכמ"ש הנביא ע"ה למי שהתעלם מעיין בקבלת עבודת האלהים ית' )דברים 
לב( הלה' תגמלו זאת עם נבל ולא חכם. א"כ כבר נתברר חיוב קבלת עבודת האלהים על בני 

 אדם מצד התמדת טובותיו עליו

על העבודה וחלקיה. והשני שנבאר מענין השער הזה עשרה ענינים. אחד מהם ההערה  וצריך
בצורך המביא אל כל חלק מחלקיה. והשלישי בגדר העבודה וחלקיה ומעלותיה. והרביעי 

בצורת ההערה התוריה וחלקיה ומעלות אנשים בידיעת ספר התורה והבנת עניניו. והחמישי 
בצורת ההערה השכלית ולהורות עליה על דרך השאלה והתשובה. והששי במיני חיובי העבודה 

כפי מיני הטובות ומחלקותיהם. והשביעי בבאור הפחות מה שחייב בו מי שמטיבין לו בטובה 
מן הטובות למטיב בה. והשמיני במחלוקת החכמים בהכרח ובצדק והדעת הקרובה אל האמת 

מן הדעות בזה. והתשיעי בספור סוד יצירת המין האנושי בעולם הזה בדרך קצרה. והעשירי 
דה ממדותינו במקומהבספור דרך השמוש בכל מ  

 

 

 

 שער עבודת האלהים - פרק א
המחבר אך הצורך אל ההערה על עבודת ה' וחלקיה הוא מפני שהאדם חייב בעבודת ה'  אמר

יתברך מדרך השכל וההכרה ויש בין עת הראות הטובות על האדם ובין עת שישכיל ויכיר מה 
ל מה שחייב בו מן המעשים שהוא חייב עליהם מן העבודה זמן ארוך. היתה הערת האדם ע

ואמונת הלבבות אשר בהם תשלם לו העבודה לאל ית' חובה כדי שלא ישאר בלי דת עד שיגמור 
שכלו וההערה על שני ענינים אחד מהם תקוע בשכל נטוע כהכרת האדם נוצר עליו בשרש 

בריאתו ותולדתו והשני קנוי בדרך השמע והיא התורה אשר יגיענה הנביא אל בני אדם 
ורותם דרך העבודה אשר הם חייבין בו לבורא יתברךלה  

 

 שער עבודת האלהים - פרק ב
הצורך המביא אל כל חלק מחלקי ההערה הוא מפני שההערה התקועה בשכל נחלשת מג'  אך

פנים התחייבנו לחזקה בהערה התוריה והאחד מהג' פנים הוא מפני שנברא האדם מדברים 



על זה ומעצמים זה הפך זה והם נפשו וגופו ונטע הבורא  שונים זה מזה וטבעים מתגברים זה
יתברך בנפשו מדות וכחות יכסוף בהם לדברים כאשר יתנהג בם האדם יגדל בהם גופו ויתחזק 

על ישוב העולם הזה וישאר המין האנושי על ענינו ואם יפסדו אישיו והמדה הזאת היא התאוה 
והרכיב הבורא יתעלה בנפש האדם עוד מדות להנאות הגופיות והיא כוללת כל מיני החי הגדל 

וכחות יכפוף בהם כאשר ישתמש בהם למאוס בעמידתו בעולם הזה ויחפוץ להפרד ממנו והיא 
החכמה )כ"א ההכרה( השלמה. ומפני שהיו ההנאות הגופיות קודמות אל נפש האדם מנעוריו 

ה על שאר מדותיו עד וצוותו בהם מתחלת ענינו חזק וגדול ונחוץ בם יותר הגבירה מדת התאו
שגברה על השכל שנוצר עליו האדם וטחה מראות עינו ואבדו סימני חמודותיו והוצרך האדם 

בעבור זה לדברים שהם חוץ לו לעמוד בהם כנגד מדתו המגונה והיא התאוה להנאות הבהמיות 
ולהחיות בהם סימני מדתו המשובחת והוא השכל והדברים ההם עניני התורה אשר הורה בהם 

 האל ברואיו דרך עבודתו על ידי שלוחיו ונביאיו ע"ה

שהשכל הוא עצם רוחני נגזר מן העולם העליון הרוחני והוא נכרי בעולם הגופים העבים  והשני
והתאוה אשר באדם מחוברת מכחות הטבע ומזג היסודות והיא בעולם יסודה ומעון שרשה 

ת. והשכל מפני שהוא נכרי אין לו מושכים אליה המאכלים כח ומחזקים אותה ההנאות הגופיו
מחזק ולא חבר והכל כנגדו ומן הדין היה שיחלש ונצטרך לדבר שידחה בו מעליו גובר התאוה 
ושיחזקהו עליה והיתה התורה רפואה לחולה מה מחליי הנפשות ומדוי המרות. ועל כן תמצא 

ם כח התאוה. התורה מזהרת מהרבה מאכלים ולבושים ובעילות וקנינים ומעשים שהם מחזקי
וכן הוא מצווה במה שהוא עומד כנגדה מהדברים שהם הפכה והם התפלה והצום והצדקות 

וגמילות חסדים ולהחיות בהם סימני השכל ולהועיל האדם בם בעולם הזה ובעולם הבא כמ"ש 
דוד )תהלים קיט( נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי ואמר )משלי ו( כי נר מצוה ותורה אור ונאמר 

ב( וראיתי אני שיש יתרון לחכמת מן הסכלות כיתרון האור מן החשך. והשלישי כי )קהלת 
התאוה משתמשים בה תדיר במזון הגוף ולא תרפה מהעבודה לילה ויום והשכל אין משתמשים 

בו אלא במה שהוא מפיק לתאוה. ומן הידוע שהכלים שמשתמשים בהם תמיד על דרך הטבע 
אשר ימעט שמושם יפסדו ויחלשו מעשיהם והדין נותן מוסיף תקונם ומתחזקים מעשיהם. וכ

שתחזק התאוה מפני שמשתמשים בה תדיר ויחלש השכל מפני מעוט השמוש בו והנהגתו על 
מה שהוטבע עליו והצריך הדוחק למציאות ענין שאין משתמשים באמתתו מאברי האדם 

יו היא התורה ותאותיו הבהמיות מאומה. אבל משתמשים בה בשכל הניצל מנובר התאוה על
אשר בהשתמש השכל בה יחזיק ויזך ויזהיר וידחה מעל האדם הסכלות הגוברת על נפשו 

המונעת אותו מראות הדברים על אמתתם ומהניחם על מכוניהם כמ"ש )תהלים יט( תורת ה' 
תמימה משיבת נפש עדות ה' נאמנה מחכימת פתי פקודי ה' ישרים משמחי לב מצות ה' ברה 

תחייבה מאשר זכרנו הערת האדם בדרך התורה הכוללת המצות השכליות מאירת עינים. וה
והשמעיות לעלות בהם אל העבודה אשר האדם חייב בה מדרך הראיה השכלית אשר היא 

 תכלית הענין המכוון בו בבריאת המין האנושי בעולם הזה


