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ַּת חַּ ת ֲא ֶׁש ר ל ֹא ָע בַּ ְד ָת אֶׁ ת ה' ְב ִׂש ְמ חָ ה

(כ"ח ,מ"ז)

י ֵׁש ׁ ֶׁש ּ ֵמחֲ ַמת י ְִראַ ת הָ עֹנ ֶׁׁש נ ֹופֵ ל לְ עַ צְ בו ּת חַ ס ו ׁ ְָשל ֹום וְלִ ְפעָ ִמים לִ כְ ִפיר ֹות חַ ס ו ׁ ְָשל ֹום ַּכ ּ ָמצו ּי ַּבאֲ נ ׁ ִָשים ַר ִ ּבים ְ ּכ ׁ ֶׁשי ּ ֹו ׁ ְשבִ ין עַ ל ִס ְפ ֵרי מו ּסָ ר
ׁ ֶׁש ְּמ ַד ְ ּב ִרין ֵמעֹצֶׁ ם הָ עֳ נ ׁ ִָשים הֵ ם ָּב ִאין לְ עַ צְ בו ּת חַ ס ו ׁ ְָשל ֹום וְכו ּ' ְונ ֹו ְפלִ ים י ֹו ֵתר חַ ס ו ׁ ְָשל ֹום וְכו ּ'ְ .וזֶׁה הָ יָה ַּכ ָו ּנַת הָ ָמן לְ הַ ִּפיל אֶׁ ת י ְִש ָראֵ ל חַ ס
ו ׁ ְָשל ֹום ,אֲ בָ ל ָמ ְר ְּדכַ י הו ּא ְ ּב ִחינַת ֵשכֶׁ ל עֶׁ לְ י ֹון וְנ ֹו ָרא ָּכל ָּכ ְך ׁ ֶׁשיָּכ ֹול לְ הַ כְ נִ יס י ְִראַ ת הָ עֹנ ֶׁׁש עַ ד ׁ ֶׁש ָי ּבֹאו ּ לִ ֵ
ידי ִש ְמחָ ה עֲ צו ָּמה עַ ל-י ְֵדי ּגֹ ֶׁדל
הָ עֵ צ ֹות ׁ ֶׁש ּנ ֹו ֵתן לְ כָ ל אֶׁ חָ ד ְ ּבעֹמֶׁ ק נְ ִפילָת ֹו ׁ ֶׁשיּו ּכַ ל לִ ְמצֹא אֶׁ ת ה' י ְִת ָּב ַר ְך עַ ד ׁ ֶׁשי ּ ְִהיֶׁה ְ ּב ִש ְמחָ ה ְוזֶׁה ִע ַּקר ּ ַת ָּקנָת ֹו .וְעַ לֵּ -כן ְ ּבס ֹוף הַ ּת ֹוכָ חָ ה
ׁ ֶׁש ִהיא י ְִראַ ת הָ עֹנ ֶׁׁש ְ ּכ ִתיבַ ּ ,תחַ ת אֲ ׁ ֶׁשר לֹא עָ בַ ְד ּ ָת אֶׁ ת ה' ְ ּב ִש ְמחָ ה וְכו ּ' .וְהָ בֵ ן הֵ יטֵ ב ִ ּכי זֶׁה הָ ִע ָּקר ׁ ֶׁש ּלֹא י ִּפֹל עַ ל-י ְֵדי י ְִראַ ת הָ עֹנ ֶׁׁש ַרק
ִמ ּ ַפחַ ד הָ עֹנ ֶׁׁש י ְִתחַ זֵּק לְ ַקיֵּם ִּדבְ ֵרי הַ ַ ּצ ִּד ִ
יקים אֲ ִמ ִּתיִּים ׁ ֶׁש ּ ַמזְ ִה ִירין אֶׁ ת הַ ּגָרו ּעַ ׁ ֶׁש ַּב ְּגרו ִּעים לִ ְהי ֹות ְ ּב ִש ְמחָ ה ְ ּבהַ ְ ּנק ּד ֹות ט ֹוב ֹות ׁ ֶׁש ּמ ֹוצֵ א >>

איך ניתן לאהוב את הפחד ?
"כולם חפצים ליראה את שמך" כולנו רוצים להיות יראי
ה' ,אך מדוע לא ממש מצליחים להגיע לזה? מי הוא זה
ּכָּל הַ י ּ ְִּרא ֹות ְוכָּל הַ י ּ ִּּסו ִּּרין
שיֵּּש לָּאָּ ָּדם מֵּ חֲ ַמת י ְִּראַ ת
ה' הֵּ ם מ ֹו ִּס ִּ
יפים י ִָּּמים
וְחַ יִּּים ִּ ּבבְ ִּחינַת "י ְִּראַ ת ה'
ּת ֹו ִּסיף י ִָּּמים"ְ .וגַם אֵּ ּלו ּ
הַ י ּ ִּּסו ִּּרין שיֵּּש לָּאָּ ָּדם
מֵּ חֲ ַמת שעָּ בַ ר אֵּ יזה
ְּפגָּם א ֹו ֲעב ֵָּּרה ח"ו,
זה
עַ ל
ו ִּּמ ְתחָּ ֵּרט
ְויֵּש ל ֹו צַ עַ ר ּגָּד ֹול ִּמזּה,
אֵּ ּלו ּ הַ י ּ ִּּסו ִּּרים הֵּ ם ְ ּב ִּחינַת
"י ְִּראַ ת ה' ּת ֹו ִּסיף י ִָּּמים"
(שיחות הר"ן קב)
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בפרשתנו התורה מונה הרבה קללות ועונשים ל"ע,
כשבסיומם מגיע נימוקם ּ ַתחַ ת אֲ ׁ ֶׁשר לֹא עָ בַ ְד ּ ָת אֶׁ ת ה'
ְ ּב ִש ְמחָ ה ..כשאנו קוראים את הפסוק הזה במרוצה לאחר כל

שאורב אי שם באמצע הדרך ומונע מהאדם להגיע ליראת
אלוקים? הבה נתבונן שמא הדבר תלוי בנו ,אולי אין אנו

הפסוקים הכואבים והמרים לפעמים אנו משפשפים את

בוחרים ביראה הנכונה כלל ,ויתכן שכשנבין זאת בכך נפתור

העיניים האם אנו רואים נכון?! כל הצרות והקללות האלו הם

את התעלומה פעם אחת ולתמיד ונזכה להיות יראי ה'
באמת,

תוצאה של חוסר שמחה בעבודת ה'?! היינו מצפים לעבירה
יותר חמורה מזו בשביל עונשים כה חמורים! וכאן באמת אנו

השאלה הראשונה שהאדם צריך לשאול את עצמו הוא:
למה גורמת לו היראה? איזה תוצאה היא גורמת לו? האם
היראה הזאת שהאדם רוצה להגיע אליה משווה קו עם
הכתוב "יראת ה' תוסיף ימים"? האם האדם מרגיש תוספת
חיות ושמחה ביראתו? או שמא ּ ֵמחֲ ַמת י ְִראַ ת הָ עֹנ ֶׁׁש נ ֹופֵ ל
לְ עַ צְ בו ּת חַ ס ו ׁ ְָשל ֹום וְלִ ְפעָ ִמים לִ כְ ִפיר ֹות חַ ס ו ׁ ְָשל ֹום ַּכ ּ ָמצו ּי
ַּבאֲ נ ׁ ִָשים ַר ִ ּבים,
כְ ִפיר ֹות?! איך אפשר ליפול לכפירה על ידי יראת אלוקים?!
עַ צְ בו ּת?! איך מתקשר יראת ה' ל'עצבות'? אך מסתבר
שזוהי המציאות שלנו! כולנו הרי עדים לתופעה הזו ,וכשזה
קורה לנו דרך ה'יראה' כביכול אזי יש לנו סימן מובהק וחד
משמעי :זו לא יראת ה'! זו יראה פסולה! זו יראה שמביאה
לכפירה ועצבות ,כי זֶׁה הָ יָה ַּכ ָו ּנַת הָ ָמן לְ הַ ִּפיל אֶׁ ת י ְִש ָראֵ ל חַ ס
ו ׁ ְָשל ֹום דרך יראה כזאת ,המן לא היה טיפש הוא הבין שאת
עם ישראל לא ניתן לקנות בכמה תאוות ..הוא קנה אותם עם
"יראת ה'" כביכול ,אך באמת אין זו יראת ה' כלל רק יראה
בלי דעת ִ ּבבְ ִחינַת הֲ לֹא י ְִראָ ְת ָך ִ ּכ ְסל ֶׁ
ָת ָך,

מגלים עד כמה אנו שקועים היטב בגלות 'היראה הנפולה'
עד שקשה לאדם להבין עד כמה יראה זאת מזיקה ,ואינו
מודע לכך שרק היראה האמיתית שמביאה ִש ְמחָ ה עֲ צו ָּמה
לאדם היא היראה הנדרשת מהאדם כי ָמ ְר ְּדכַ י הו ּא ְ ּב ִחינַת
ֵשכֶׁ ל עֶׁ לְ י ֹון וְנ ֹו ָרא ָּכל ָּכ ְך ׁ ֶׁשיָּכ ֹול לְ הַ כְ נִ יס י ְִראַ ת הָ עֹנ ֶׁׁש עַ ד
ׁ ֶׁש ָי ּבֹאו ּ לִ ֵ
ידי ִש ְמחָ ה עֲ צו ָּמה ,ואיך מתחבר שכל – שמחה –
ליראה? היתכן?
ובכן ,במובן הפשוט בפי העולם 'יראה' משמעותו 'פחד'
ואת הטעם של הפחד לא צריך להסביר לאף אחד ,כולנו
חווים את זה יום יום שעה שעה ,כל מציאות החיים מלאים
בפחדים ודאגות למיניהם ,וכשאדם רוצה להתקרב לה'
יתברך אומרים לו בא תטעם את טעם התורה את טעם
הקדושה יקרה היא מפנינים ...ואז הוא ניגש לספר ורואה
'יראה '..ועוד פעם יראה" ..תיזהר יש עונשים קשים וכו'" הוא
חושב לעצמו "בשביל מה אני שב אל ה'?! בכדי לפחד?!
להתעצב?! הרי אלו היו לי גם לפני כן"! ַּכ ּ ָמצו ּי ַּבאֲ נ ׁ ִָשים ַר ִ ּבים
ְ ּכ ׁ ֶׁשי ּ ֹו ׁ ְשבִ ין עַ ל ִס ְפ ֵרי מו ּסָ ר ׁ ֶׁש ְּמ ַד ְ ּב ִרין ֵמעֹצֶׁ ם הָ עֳ נ ׁ ִָשים הֵ ם

ְּ ּבעַ צְּ מ ֹו עֲ ַדיִן ַּכ ְּמבֹאָ ר עַ ל ּ ָפסו ּק אֲ ז ְַּּמ ָרה וְּכו ּ' ִ ּכי ְּ ּבכָ ל הַ י ּ ִָמים ְּקד ֹו ִשים נִ ְּמ ָש ְּך י ְִּראָ ה ְּּגד ֹולָה ְּ ּכ ִפי ְּק ֻד ּ ַשת הַ י ּ ֹוםּ ִ ,כי ַש ָּבת ֶׁש ָּקד ֹוש ִמ ָּכל הַ י ּ ִָמים אָ ז
ְּמ ִא ָירה הַ י ּ ְִּראָ ה ְּמאֹד ִ ּבבְּ ִחינַת י ֵָרא ַש ָּבת ,הַ יְּנו ּ ֶׁשאָ ז הַ י ּ ְִּראָ ה ִעם ַּדעַ תּ ִ ,כי ִ ּב ֵ
ימי הַ חֹל לִ ְּפעָ ִמים הַ ִי ּ ְּראָ ה ִעם ְּ ּכ ִסילו ּת ִ ּבבְּ ִחינַת הֲ לֹא י ְִּראָ ְּת ָך
ימן יז .וְּכֵ ן ָּכל הַ י ּ ִָמים ט ֹובִ ים הֵ ם י ְֵּמי י ְִּראָ הַּ ,כ ְּמבֹאָ ר ְּ ּב ִס ָ
ָת ָךַּ ,כ ְּמבֹאָ ר ְּ ּבלִ ּקו ּטֵ י ִּתנְּ ָינָא ִס ָ
ִ ּכ ְּסל ֶׁ
ימן קלה ,הַ יְּנו ּ ִ ּכי ְּ ּב ַש ָּבת וְּי ֹום ט ֹוב אָ ז ְּמ ִא ִירין מ ֹ ִחין
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ְּּגד ֹולִ ים ְּמאד וַאֲ זַי הַ י ְִּראָ ה ִעם ַּדעַ ת ּגָדול ֶׁשזֶּׁהו ּ ִע ַּקר הַ ּ ְּשלֵמו ּת ַּכ ּנַ"ל וְּעַ ל-י ְֵּדיֶׁ -זה הַ י ְִּראָ הֶׁ ,ש ִהיא ְּ ּב ִחינַת ַמלְּ כו ּתְּ ,מ ִא ָירה ְּ ּב ַדעַ ת עֶׁ לְּ יון וְּנִ ְּפלָא
ְּמאֹדֶׁ ,ש ִהיא ְּ ּב ִחינַת הַ י ּ ְִּראָ ה ֶׁשל ָמ ִשיחַ ּ ְּ ,ב ִחינַת וַהֲ ִריח ֹו ְּ ּבי ְִּראַ ת ד'ֶׁ .שזֶּׁהו ּ ְּ ּב ִחינַת ָמ ְּר ְּּדכַ יּ ְּ ,ב ִחינַת ְּ ּב ָש ִמים רֹאש ָמר ְּּדר ֹור ַּכ ּנַ"לֶׁ .שהַ ִי ּ ְּראָ ה
ְּמ ִא ָירה ו ְּּמ ִריחָ ה ְּ ּב ֵריחַ נִ ְּפלָא וְּנ ֹו ָרא ְּמאֹד עַ ד ֶׁש ּ ַמ ִּגיעַ ֵריחַ הַ ּט ֹוב ֶׁשל הַ י ּ ְִּראָ ה ִע ּלָאָ ה ְּמאֹד הַ ּנַ"ל אֲ ִפ ּלו ּ לְּ הָ ְּרח ֹו ִקים ְּמאֹד ְּמאֹד לְּ הַ חֲ י ֹו ָתם
ְּולַהֲ ִשיבָ ם לַה' י ְִּת ָּב ַר ְּךּ ִ ,כי ָּכל ַמה ּ ֶׁשהַ ח ֹולֶׁה ּגָד ֹול ְּ ּבי ֹו ֵתר צָ ִר ְּ
יך ר ֹופֵ א ּגָד ֹול ו ְּּרפו ּא ֹות י ְָּק ִרים ְּ ּבי ֹו ֵתרּ ְּ .כמ ֹו עַ כְּ ָשו ְּ ּבס ֹוף הַ ּגָלו ּת ֶׁשאֵ ין לָנו ּ שו ּם ִחיּו ּת
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יקים ְּּגב ֹו ִהים וְּנִ ְּש ּגָבִ ים ְּמאד ֶׁש ּמו ִש ִ
ו ְִּת ְּקוָה ִ ּכי ִאם עַ ל-י ְֵּדי הַ י ּ ְִּראָ ה ִע ּלָאָ ה ִמ ַ ּצ ִּד ִ
יטים לְּ כָ ל הָ ְּרחו ִקים הֶׁ אָ ָרה ו ְֵּריחַ טוב ִמי ּ ְִּראָ ה ִע ּלָאָ ה ְּּד ִע ּלָאָ ה
(יו"ד חלק ב' הלכות בכור בהמה טהורה הלכה ד' אות כ')

ָּב ִאין לְּ עַ צְּ בו ּת חַ ס ו ְָּשל ֹום וְּכו ּ' וְּנ ֹו ְּפלִ ים י ֹו ֵתר חַ ס ו ְָּשל ֹום וְּכו ּ' ,איך
לא?!

היראה הוא מעונשי התורה הרי שבוודאי יפול מזה יותר כי נ ֹו ְּפלִ ים
י ֹו ֵתר חַ ס ו ְָּשל ֹום,

אך באמת יראת ה' היא מתנה עצומה שהאדם שמקבל אותה

אך עיקר מציאות היראה האמיתית הוא רק כשיש לו פנים

אמור להיהפך מקצה לקצה ,מאדם 'מפוחד ודואג' לאדם
'מאושר ושמח' ,מאדם שבא מיראות שקיימים בעולם שמחלישים
את האדם  -ליראה מלאת שמחה וחיות ,ורק זוהי יראת ה'
האמיתית כי "יראת ה' תוסיף ימים" ,כי באמת כל מיני יראות שיש
בעולם אפילו היראה מהעונשים (באופן הנ"ל) נקראים 'יראות
נפולות' ,וזה בעצם כח שלילי ורע שרצונו לדכאות ולהפיל את
האדם לקטנות ועצבות ולכל מה שמרחיק אותו מה' יתברך
וגדולתו ,ואף מביאה אותו לידי כְּ ִפיר ֹות חַ ס ו ְָּשל ֹום ַּכ ּ ָמצו ּי ַּבאֲ נ ִָשים
ַר ִ ּבים ,שיש להם טענות על הנהגת ה' עימם וכו' ,וכל עבודת
האדם הוא "להעלות את היראה לשרשה" ,ועל האדם לא לתת

אחרים מכל היראות הנפולות שיש בעולם כי היראה האמיתית
הוא ֵשכֶׁ ל עֶׁ לְּ י ֹון וְּנ ֹו ָרא ָּכל ָּכ ְּך ֶׁשיָּכ ֹול לְּ הַ כְּ נִ יס י ְִּראַ ת הָ עֹנֶׁש עַ ד
ֶׁש ָי ּבֹאו ּ לִ ֵ
ידי ִש ְּמחָ ה עֲ צו ָּמה עַ ל-י ְֵּדי ּגֹ ֶׁדל הָ עֵ צ ֹות ֶׁש ּנ ֹו ֵתן לְּ כָ ל אֶׁ חָ ד
ְּ
ֹ
ֹ
ּ
ּ
ְּ ּבע ֹ ֶׁמק נְּ ִפילָתו ֶׁשיו ּכַ ל לִ ְּמצא אֶׁ ת ה' י ְִּת ָּב ַרך עַ ד ֶׁשי ְִּהיֶׁה ְּ ּב ִש ְּמחָ ה
ְּוזֶׁה ִע ַּקר ּ ַת ָּקנָת ֹו ,יראה אמיתית היא יראה מלא שמחה מתוך
הכרה בגדולת ה' ופחדו העצום שהפחד הזה הוא פחד של
התרגשות מגודל הדבר ועוצמתו שזה נותן שמחה והרחבת הלב
לאדם להרגיש ולהבין לפני מי הוא עומד ,כמה גדול ועצום הוא ה'
יתברך וליבו מתעורר מכך ֶׁשאָ ז הַ י ּ ְִּראָ ה ִעם ַּדעַ ת ,ואין זה פחד
שלילי שמדכא ומשתק את האדם בלי ַּדעַ ת ופנימיות,

שום כח לכל מיני יראות כל שהן ,ולהרחיק אותם ממחשבתו

ועיקר מטרת היראה האמיתית לא די שאינו בא לרחק אלא
להיפך כל ענינה הוא ֶׁשהַ י ּ ְִּראָ ה ְּמ ִא ָירה ו ְּּמ ִריחָ ה ְּ ּב ֵריחַ נִ ְּפלָא וְּנ ֹו ָרא

יתברך בעצמו ,ולא את הדברים שנפלו מיראה זו ,שזה הרי יראה
'נפולה',

ְּמאֹד עַ ד ֶׁש ּ ַמ ִּגיעַ ֵריחַ הַ ּט ֹוב ֶׁשל הַ י ּ ְִּראָ ה ִע ּלָאָ ה ְּמאֹד הַ ּנַ"ל אֲ ִפ ּלו ּ
לְּ הָ ְּרח ֹו ִקים ְּמאֹד ְּמאֹד לְּ הַ חֲ י ֹו ָתם ְּולַהֲ ִשיבָ ם לַה' י ְִּת ָּב ַר ְּך ,היראה

לגמרי ,וצריך לחפש ולבקש את היראה האמיתית בלבד שזה ה'

כי עיקר הסיבה מה שבני אדם אינם יכולים לקבל את היראה
האמיתית שמוסיפה חיים הוא מפני שבאמת חסר לאדם חיבור
והכרה אמיתית לה' יתברך באופן של התבוננות ומחשבה
אמיתית על גדולת ה' וגדולת עולמו וטובו וחסדו ופלאי פלאיו
שנעשים בעולם בכל עת ובכל שעה ,בגשמיות וברוחניות ,כי
"כשיתבונן בהם ויכיר מהם גדולתו מיד תתאוה נפשו תאוה גדולה
להדבק בו ותאהב אותו אהבה גדולה כפי מה שתשיג מגדולתו
תהיה אהבתו" (משנה תורה להרמב"ם הל' יסודי התורה) ואם כל
התקרבותו ויראתו של האדם אינו מצד הדביקות בה' והכרת טובו
וחסדו וגודל נפלאותיו וכו' אלא מצד הקטנות של הפחד והיראה
הנפולה הרי אז גם אם

צריכה להיות כל כך חיובית עד שהיא אמורה לחדור עמוק עמוק
לאנשים הכי רחוקים והמצבים הכי נמוכים שהאדם נופל אליהם
באופן שהיראה תחיה ותשמח את האדם גם במקומות אלו שיש
לו תקווה כי הרי יש לנו קל גדול נורא ונפלא ואיך נוכל להיות
שאננים בייאוש וחסר מעש !?..והרי שהיראה הזאת המרומם את
האדם ומנפחת בו נשמת חיים היא היראה האמיתית שיכול
לרפאות את החולים ברוחניות ִ ּכי ָּכל ַמה ּ ֶׁשהַ ח ֹולֶׁה ּגָד ֹול ְּ ּבי ֹו ֵתר
צָ ִר ְּ
יך ר ֹופֵ א ּגָד ֹול ו ְּּרפו ּא ֹות י ְָּק ִרים ְּ ּבי ֹו ֵתרּ ְּ ,כמ ֹו עַ כְּ ָשו ְּ ּבס ֹוף הַ ּגָלו ּת
ֶׁשאֵ ין לָנו ּ שו ּם ִחיּו ּת ו ְִּת ְּקוָה ִ ּכי ִאם עַ ל-י ְֵּדי הַ י ּ ְִּראָ ה ִע ּלָאָ ה ִמ ַ ּצ ִּד ִ
יקים
ְּּגב ֹו ִהים וְּנִ ְּש ּגָבִ ים ְּמאֹד ֶׁש ּמ ֹו ִש ִ
יטים לְּ כָ ל הָ ְּרח ֹו ִקים הֶׁ אָ ָרה ו ְֵּריחַ ט ֹוב
ִמי ּ ְִּראָ ה ִע ּלָאָ ה

כל אחד רוצה לזכות
ליראת אלקים ,אך
המבחן האם אנו נוגעים
ביראה האמיתית או לא
היא בתוצאה של
היראה ,האם אפשר
לקרוא לה "יראת ה'
תוסיף ימים"? האם היא
גורמת לנו גורמת לנו
הֶ אָ ָרה ו ְֵריח ט ֹוב? או
שמא היא מביאה אותנו
לְ עצְ בו ּת חס ו ְָשל ֹום
וְלִ ְפעָ ִמים לִ כְ ִפיר ֹות חס
ו ְָשל ֹום כּ ּ ָמצו ּי בּ אֲ נ ִָשים
שאז
הרי
ר ִ ּבים,
שבוודאי שלא נגענו
ביראת ה' האמיתית

