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 אלול תשפ"א  בס"ד

בימי הימים   יסודות בהבנת מידת היראה להתדבק לבורא יתברך

 . מושתת על דברי מורי ורבי אדמו"ר מספינקא שליט"אהנחמדים
 

 יראה ה' חכמה                                           
 

 חכמה   -יראה 
 בספר איוב כח' כח' מובא  

 . צריכה לזו ואין חכמה יפה בלא יראהזו  "הן יראת ה' היא חכמה" מבאר רש"י 

וגם הבינה שיתבונן מדעתו עקרה הוא שיסור מרע, שעי"ז שם בינה בלב האדם  ובפירוש המלבי"ם   

להתבונן עפ"י המוסר אשר נטע בלבו לסור מן הרע, ויותר מזה לא יחכם האדם מעצמו ולא ישיג  

   ,מהנהגת ה' כל מאומה

המושג "יראה" תלוי בחכמה, וללא חכמה לא שייך מושג של  מבואר א"כ שהבסיס הראשון להבנת 

 יראה. 

" אשר גם מורה שהדרך היחידה לסור מרע  יסור מרע בינה" המלבי"ם אף מביא את הפסוק במשלי 

 הוא ע"י הבינה שהיא לכאורה מעבר ל"חכמה" סתמית כידוע. 

 ויש לברר מהותה של "יראה" 

ַעת במשלי  נאמר "   ית דָּ ה ּומּוסָּ יְרַאת ה' ֵראשִׁ ְכמָּ  , ר"חָּ

מהבורא    או אולי אף חרדה  ,הבנת "יראה" הוא שווה ערך לפחד ראשוני מושכל לכאורה בעל פניו  

יתברך, וא"כ יש להתבונן ולחקור מדוע יש צורך בחכמה מיוחדת כדי להשיגה? ואיך ע"י חכמה קונים  

 את מידת היראה? 

ה היא היראה האמיתית ומה ענפיה, איך  אם לא נסתכלנו ולא עיינו מהמסילת ישרים מביא  וז"ל :  

ַכח ותלך אף על פי שידענו   שָּ נקנה אותה? ואיך נמלט מן ההבל העולמי המשכח אותה מלבנו? הלא תִׁ

 !חובתה

מדבריו הקדושים מבואר שישנה הסתכלות ועיון מיוחד בכדי לקנות את מידת ה"יראה" ומשמע שהוא   

 טא" והן "יראת הרוממות". רלוונטי על כלל מושגי היראה הן "יראת הח

 

 ימים הנחמדים   - מהותם של הימים הנוראים

 , "נוראים הימים "הימי האלול נקראים בפי ההמון 

 מרן המשגיח ר' יחזקאל לוינשטיין זצ"ל היה קורא לימים אלו "ימים הנחמדים"  

אימת  ראוי לצטט תיאור על ימים אלו בישיבת קלם. דבר ידוע הוא שבקלם היתה אווירה של פחד.  

הדין היתה מורגשת בהיכל הישיבה, ובחודש אלול היו הכל מתאמצים לתקן את דרכיהם, לשפר את  

מעשיהם ולהוסיף זכויות ולימוד תורה לקראת יום הדין. אבל המשגיח ר' חצקל זצ"ל, שהיה מדבר  

 הרבה על אימת הדין, היה קורא לאלול "הימים הנחמדים". זה היה נחמד, אלול נחמד ונעים. 

מי שיודע וראה את הנהגתו של מרן המשגיח הרב לוינשטיין זצ"ל יודע שכלפי חוץ היה נראה שרוי  

 בפחד נורא עד כדי שלראותו בימים אלו היה מפחיד. 

חובה עלינו לברר א"כ איך יראה ופחד זה מסתדר עם רעיון הנ"ל "ימים הנחמדים" הרי הם לכאורה  

 סותרים מיניה וביה? 

 

 יננה עבודת ה' יראה ופחד חיצוני א

שאלות הנ"ל יש לקבוע באופן חד משמעי שאין שום דמיון בין היראה ההמונית המוזכרת בפי   מכח

שאין להם כל דמיון עם היראה האמיתית,   ,ההמון שכולה יראה חיצונית מובנית על פחדים וחרדות 

היא הגורם מספר אחת לנפילות והתרסקויות הן בנפש  לבדה, ואם לא די בכך הרי שהיראה החיצונית 

 בגוף. והן 

היסוד שלימדונו חז"ל שיראה חיצונית שניזונות רק מפחד ואיננה מביאה לתכלית שכולו עונג ושמחה  

בעבודת ה' איננה ראויה שתעלה אף לא במחשבה, וכשם שמצווה להיות ירא ה' בתכלית באותה  

 מידה יש מצווה לדחות על הסף יראה מזויפת שכל תכליתה היא כאב ומכאוב. 
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מנו רק בשלילת השלילי אלא מחובתנו להעמיד את היראה האמיתית שהיא יראה  אלא שלא נפתור עצ

 פנימית ומחברת. 

 

 דבקות  - מטרת העולם 

 

בשל כך עלינו ראשית להבין שאבן היסוד בבניית אישיותנו והבנת חובתנו בעולם, היא הבנה על מהות  

 מטרת הבריאה מראשיתה. 

דה ובעזרתה נכיר את גדולת הבורא ונשתוקק  המטרה העליונה שהקב"ה ברא את העולם היא שעל י

 , "ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום". להידבק בו 

אין קיצורי דרך לחיות ולהנות בעולם בלא להיות דבק בה', או לפחות לשאוף להגיע לדרך זו. )הדבר  

 המרתק הוא שעצם השאיפה נותנת כוחות נהדרים להרגיש חיוני ומועיל בעולם( 

שהבורא יתברך הוא זה שברא את העולם, א"כ הוא היחיד שיודע להורות לנו, שהדרך היחידה   מכיוון 

 "לחיות" בעולם הוא ההתקרבות וההידבקות בו יתברך. 

 מול החכמה האלוקית   –ההבל העולמי 

ורק דרכם נוכל להגיע לתכלית   , בכדי שדרכםסותרים  ב' כוחות  בשביל המטרה הזו ברא הקב"ה 

 הנרצית. 

 . ההבל העולמי כדברי הרמח"לברא הקב"ה את  . א
 . החכמה האלוקית המביאה יראת ה' ברא הקב"ה את  . ב

 

 

 הקב"ה ברא בעולם מנגנון ששמו טבע, טבע פשטני זה נחשב לדברי הרמח"ל כהבל עולמי,  

הסיבה שהקב"ה ברא כביכול טבע   כלומר במהות הבריאה הוטבע שעולם זה ייחשב כהבל עולמי.

 הוא בשביל המטרה הסופית שע"י עבודה נגלה את כבודו ואת אלוקותו בתוך הטבע. המנוגד לתכליתו 

 לדוגמא:  , העניין הזה הוא עניין יומיומי קבוע

כוס מים הלקוח מהטבע, הקב"ה רוצה שנגלה אותו בעולם שנכיר שזה ממנו שהוא נותן לנו   לפניי

אבל זה ממנו   , בצורה טבעיתבאהבה. לשם כך אנו מברכים ומודים ובעיקר מבינים שאמנם זה בא 

 יתברך. 

אני יוצא מבית הכסא, זה נראה עניין טבעי לחלוטין , כי הרי מליארדי אנשים עושים זאת יום יום, נכון,  

אבל עלי מוטל לגלות מכל אלו המעשים את הטבתו של הבורא. לברך ולהודות על הניסים הרגעיים  

 שעושה איתנו. 

 ושעל שאנו קיימים עד לנשימה הכי קצרה שלנו.   דבר זה הוא לפרטי פרטים על כל צעד

 בעצם העבודה הזאת נקראית חיבור נצחי קבוע עם הקב"ה. 

שנבין בצורה הכי פשוטה, הקב"ה רוצה ומעוניין שנהיה כל רגע קשורים אליו יתברך באופן אקטיבי,  

 כלומר שבכל רגע נתחבר שוב ושוב, 

 "ואתם הדבקים בה' אלוקיכם" 

 הבריאה כולה. זה מטרת כל  

 אין יותר ממנה והיא הכל בכל מכל כול. 

 

כשנתבונן בעניין זה ובתכליתו נבין שבכל רגע קיים אנו יכולים פשוט להתקשר אליו בעשה טוב,  

ה אליו. כמה כייף יש בזה, פשוט תענוג עלי  הלהיות כמ , להודות לו, לראות אותו  ,במחשבות חיוביות 

 אדמות. 

 ם שאנו עומדים בהם. זהו כל תכלית הימים הנוראי

 הקב"ה. מתחברים ל

 קשר לדבקות  - קבלה ע"י האדם

כשבעלי המוסר מדברים על קבלה רוחנית שאדם מקבל על עצמו, ובדגש קבלה כזו שיוכל לעמוד בה,  

פרושו של עניין הוא "החיבור" להתחבר לה', כי ברגע שיהודי מתחבר להבורא הוא נמצא במקום אחר  

 לגמרי. הוא ממילא יפתח את הקשר של החיבור הזה ולא יתן לקשר הזה ליפול. 

 

ה לצדיקי אמת כמובא בספרי המוסר והחסידות, הוא פחד חיובי ומועיל שלא  הפחד והיראה שהי

יתנתקו חלילה אף לא לרגע מתענוג הדבקות הזאת. הקשר עם הקב"ה היה כל כך חזק עמהם 

 שחששו שמא יתנתקו לרגע מהמקום הנהדר והנפלא הזה. 
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 נמצאנו למדים באופן ודאיי 

 ריחה ממשהו מאיים. "יראה" זה לא פחד, חרדה, חשש ממה יקרה,  ב ש

בעיקר שלווה  ורגיעה  קשר בר קיימא, ו ,  שמכיל בתוכו הנאה אין סופית ,"יראה" זה משהו נעים ונחמד 

 של דבקות בבורא יתברך.  מתעצמת

 

 ולכך הימים האלו הנקראים "ימים הנוראים" הם בהכרח "הימים הנחמדים"  

 

 חכמה - שימור הקשר יראה 

הקב"ה אנו חייבים להגיע לשלב ההכרחי שהוא "ההתבוננות"   בכדי לשמר את הקשר האדיר הזה עם 

 "החכמה" "הבינה". 

מצב  שאנו נמצאים ב הסיבה ההכרחית לצורך השלב הזה של ההתבוננות החכמה והבינה, הוא משום  

רק ע"י התבוננות וחקירה הנקראת חכמה, וכמו כן  כהגדרת הרמח"ל המובא לעיל, ו של "הבל עולמי" 

נוכל לא להתפתות אחר הטבע החומרי ונסיונותיו   נה להבין דבר מתוך דבר.שהיא בי  ,דרגה מעל 

 לגרור אותנו מהדבקות בה'. 

הטבע מושך אותנו באופן טבעי לראות שאין מסובב מיוחד לכל מה שמתחולל בעולם הכל מקרי  

 וטבעי, ההתבוננות היא זו שלא נותנת לאותם מחשבות טבע להוליך אותנו שולל.  

היא   ,עניין להבין שהוא ניסיון עכור להוליכנו שולל להפרדת הדבקות בבורא ו  ברד  ההתעמקות בכל 

 החשובה. העבודה 

 

לא להשתחוות אל עבר האינסטינקטים המולדים  ,  האתגר שיש לכול אחד מאתנו בכל דבר ועניין  זהו 

לתור ולמצוא את היכולת    חובתנו,  מהם.  בנו, אינסטינקטים אלו טמונים גם בבעלי חיים, ומה יתרוננו

 לא לראות דברים כפשוטם אלא מעבר, את עומק הרעיון. 

 לכך הקשר בין יראה לחכמה הוא כל כך הכרחי ומחוייב כי מבלי שנעמיק לעולם לא נגיע ליראה. 

כי מהותה של היראה היא לשמור על קשר בל ינתק וזה יכול להתקיים רק ע"י חכמה והתבוננות בכל  

 עלינו.  פרט ומעשה העובר 

 

 

 המגיד ממזרעיטש   -וכו'  ""מה ה' אלוקיך שואל מעמך 

 פרשת עקב נאמר "מה ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלוקיך ולדבקה בו"ב

שואל  שהרי לכאורה היה צריך להיות כתוב מה ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם    המגיד ממעזריטש

 ליראה אותו. ומדוע נאמר שוב כי אם ליראה את ה' אלוקיך? 

יקשה  וא"כ  ,אומר המגיד דברים מבהילים, כי ידוע שהקב"ה מקיים את התורה כנאמר בכמה מקומות 

 ? המה שייך אצל הבורא מצוות ירא

הבורא יתברך הוא לבל ידח ממנו נידח, שלא יהיה מצב חלילה שיהודי יהיה  אלא שמצוות יראה אצל 

 נידח מהבורא יתברך וזה כביכול יראתו. 

וא"כ אומר המגיד הדברים מובנים. כי יראת האדם מהקב"ה היא  נראית כביכול פחד מאיים ומרחיק  

היפך פחד לאבד  כמו שמפחדים ממשהו גדול חזק ומאיים. ומאידך היראה של הקב"ה היא בדיוק ה

 את הקשר. 

מה ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלוקיך. שהיראה שלנו לא תהיה יראת פחד מאיימת  

 ומרחיקה אלא כמו היראה של ה' אלוקיך שהיא יראה המחברת ומביאה לדבקות. 

 

כל שאיפת חיינו צריכה להיות רק בדרך אחת שהיראה שלנו תהיה אחת ויחידה . לא להתנתק  

 הדבקות שלנו בה'. מ

 

 "צדיק מושל ביראת אלוקים" 

 ביראת אלוקים" בנביא שמואל נאמר "צדיק מושל  

 בפשטות היה אפשר להבין שצדיק מושל ביראה ומבטלה. 

שהצדיק מושל ביראת האלוקים, כי    ,אך ברור שאין זה הביאור, מובא בספרי החסידות שהביאור הוא 

שיש  אינו רואה בה יראה חיצונית וסתמית, אלא הוא מושל ביראה החיצונית בכדי להבין את העומק 

 בעניין של ידה הוא מתדבק לקב"ה. 
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 מאור עיניים - יראה חיצונית פתח ושער ליראה הפנימית

את הקשר עם הבורא,    לאחר שעמלנו להבין שמהותה של היראה היא התבוננות מעמיקה לשמר

 שאדם ירא וחרד ממנו?   עלינו לברר ראשית האם יש תועלת בפחד היראה החיצוני

 לשם כך נביא יסוד אדיר מבעל המאור עיניים זצוק"ל 

 המאור עיניים מביא שכיון שישנם ב' כוחות שעל ידם מתקרבים להקב"ה והם מידות אהבה ויראה. 

   ההתפעמותזה הרגש הלב ורגש   -אהבה

 שורשה במוח ובדעת   - יראה

ההבדל בין מידות אלו: שאהבה הוא חזק עד למאוד וכמו כן מסתיים מהר, מאידך היראה הוא שכלי  

 ומתקיים לאורך זמן. 

 ,  וחידוש נדיר בהלך הנפש של האדם  אומר המאור עיניים כלל חיוני 

דם לעורר  , אין בכח הא ברגע שמתעורר באדם עניין תאוות וכדומה שהוא ממידת האהבה השלילי

במצב זה את האהבה ההפוכה והחיובית אהבת הבורא כי הוא נמצא עמוק באהבה הקרובה אל טבעו  

יתברך, הפחד הוא לעבור על   עליו מיד לעורר בלבו את מידת היראה והפחד מהבורא   החומרי, ולכן 

ידי הפחד  . ועל  מרצונו של הבורא יתברך כי כך ציוה עלינו להתרחק מדבר עבירה דברי אלוקים חיים 

 יוכל לבנות בנפשו את היראה הפנימית להידבק בבוראו. , החיצוני שמנתקו מתאוותו

צא א"כ שהיראה החיצונית היה הנותנת לאדם את הפתח להתחבר ליראה הפנימית, אך ברור הוא  והי

שאין בכוחה של אותה יראה חיצונית להתקיים ללא היראה הפנימית המחויבת בהידבקות לבורא  

 ינת "ואתם הדבקים בה' חיים כולכם היום" יתברך בבח

 

 העצה ליראה פנימית. 

 עצה המועילה לעניין זה היא כמובן שימת הלב,  ה

ליצר הרע אין שום בעיה שנעשה את כל המצוות, רצונו הוא אחד לקחת מאתנו את הלב של המצווה  

 שמהותה דבקות בה, בזה משקיע היצר את מירב כוחו. 

מזימתו זו. היא להתפלל לפני עשיית כל מצווה ועניין רוחני ולבקש מהקב"ה  דרך יעילה מאד לעקוף 

 שיזכנו להידבק בו יתברך. 

לדוגמא: אתה שותה מים, לפני הברכה תגיד אבא שבשמים אני יודע שאתה נותן לי את המים, ודרך  

 ו. הברכה אני רוצה להיתדבק בך ולהבין שהכל מאתך, כי רק בי בחרת להגיע להכרה הנפלאה הז

 

אתה יוצא מבית הכסא:  לפני ברכת אשר יצר לומר אבא אני יודע ומודע לכל הניסים שיש בגופי אני  

 רוצה להודות לך מקרב לב ותזכני שאתחבר ואתדבק בברכתי זאת אליך בורא עולם. 

 המשמעות של יראת ה' תקבל תוקף עצום בלבבו.  וכך 

הוא יבין כמה החיבור שלו עם הקב"ה הוא חזק  כאשר האדם מתרגל ומתאמן בכיוון זה, מפעם לפעם 

 וכמה התענוג הוא גדול. 

 שיא ההרגשה של היראה והחכמה הזו  

להגיע למצב של הרגשה "כגמול עלי אמו" שאין לנו כלום מבלעדי הבורא יתברך. זה לא רק תלות  

 אלא שכול קיומנו זה הבורא. 
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