השער העשרים ו ש מ נ ה  -ש ע ר יראת שמיס
כתוב בתורה )דברים י י ( :״ועתה ישראל מה ה׳ אלהיך שואל
מעמך כי אם ליראה את ה׳ אלחיך ,וכתיב )ישעיח לג ו(. :יראת
ה׳ היא אוצררי ,ואמרו)שכת לא ב ,ועיין ברכות לג ב( :אין לחקדוש־
ברוך־הוא בעולמו אלא יראת שמים בלבד ,דכתיכ )איוב כח בח(:
,ויאמר לאדם חן יראת ה׳ היא חכמה״] ,יחידה היא היראה בעולם,
ר^י[ ,״חן• משמע אחת ,שכן בלשון יוני קורין לאחת ״חך.
ואמר רבא )שבת לא א( :בשעה שמכניםין אדם לדין אומרים לו:
נשאת ונתת באמונה ,קבעת עתים לחורה ,עסקח בפריה ורביה,
צפית לישועח ,פלפלת כחכמה ,הבנת דבר מתוך דבר ,ואפילו
הכי :אי יראת ה׳ חיא אוצרו—אין ,אי לא—לא .משל לאדם
שאמר לשלוחו :העלה לי כור הטין לעליה! הלך והעלה לו אמר
ליה :ערבת לי בחן קב חוטטון? אמר ליה :לאו! אמר ליה:
מוטב אם לא העלית .ואסר רבח בר רב חונא :כל אדם שיש
בו תורה ואין בו יראח שטימ ,דומה לנזכר שמטרו לו מפתחות
הפנימיות ומפתחות החיצוניות לא מטרו לו ,בהי עייל? מכריז
רבי ינאי )שבת לא ב ,יובא עב ב ועיין רש״י דיה ותרעא( :חבל על
דלית ליח דרתא ,ותרעא לדרתא עביר! פירוש ״דרתא״—חצר
,תרעא׳׳—שער ,ובא רבי ינאי לומר :מי שאין לו חצר ,מה
יועיל לו שיעשה שער בחנב? כך התורה אינה אלא שער ליכנט
כח ליראת שטיט .ואמר להו רבא לרבנן)יומא עב ב ,ועיין רשיי דיה
חרתי( :בטטותא טינייכו :לא תירתו תרתי גיהנט ,לחיות ינעיט
ועםלים בתורה בעולט הזה ולא חקייבוח ,ותירשו גיהנם בטותכם,
ובחייכם לא נהניתם מזה העולם מחמת טורח הלימוד ,ובםותכם
תאבדו מעלכא דאתי.
ובאחר שאנו רואימ ,שהכל תולה ביראת שמימ ,וכל התורה
אינת טועלת לאדם אלא ביראת שמיס ,והיא יתד שהכל תלוי
כה ,והיא לבדת עומדת לאדם לעולמי עולמים ,וכן חד ,זכרונו
לברכה ,העיד )תחלים י• י(, :יראת ה׳ טהורה עובדת לעד״ ,וכן
ב
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שלמת המלך ,עליו חשלום ,העיד ואסר )קחלת ג יד(, :וחאלחים
עשח שייראו מלפניו• ,וכתיב )משלי »ו «ז( :״טוב מעט ביראת
ה באוצר רב וסתומה בוי—לכן יש לידע שיש שלשת מיני
יראה .האתת—היא יראה גרועה מאד ,כגון אדם שאינו ירא
טלפני חאלהיט ,אך כשיעשה איזה טעשח טוב ,הוא עושה בפגי
בני אדם ,שאם לא יעשה המעשה הטוב ,חן בליטוד ,חן בצדקה,
הן כתפילה ,חן בכל דבר ,אז לא יאמינו בו ויבזוהו ,אס כן םח
שיעשח אינו אלא למצוא חן בעיניחס יאם איש זח מכוין כך
כל ימיו ,אז אחריתו עדי אובד ,כיון שאין מחשבתו להקדוש־
ברוך־חוא .השני—הוא ירא טלפני האלהימ ,אך הוא ירא מלפניו
מחמת עונש ניהנס או שלא יבוא לגן עדן ,וטתוך כך יתחזק
בטעשח חטוב .וזח האיש ,אפילו םקיים כל התורה ככוונה זו,
טוב חוא שירא טלפני חקדוש־ברוך־חוא שיביאהו לטשפט ,אך
לא הגיע לעיקר הטובח ,כי כל כוונתו בעבודתו אינה אלא
לטובת עצטו ולא לכבוד חקדוש־ברוך־חוא .אבל השלישי,
הטרגלית הטובח ,זהו שירא טפגי חקדוש־ברוך־הוא ,לא טפגי
שוט דבר בעולם ,רק שהוא גרער בלפגיו ,וכל איבריו טזדעזעיט
בזכרו גדולתו וגבורתו .ועבור שזח הדבר עטוק טאד טאד
לבגי אדם לחבין ,כי דרך בגי אדם שלא יעשו מעשיהם אם לא
יקוו שיהיה להט ריוח או יורחק הנזק מעליהם ,ואס אין אחד
מאלו אז הםעשח אצלם חבל וריק ,ועבור שזאת הטדרנח
השלישיח היא קשה לחשינ ,לכן התירו לעשות המצוות ליראת
העונש ולחקוח הנטול .על כן המצא ברכוח וקללות להפחיד לב
הקורא כדי שיחעורר לבו! כטו שעושים לנער ,עכור שהוא קטן
בחכטה ,לעורר לבו ליחן לו אנוזיט ופירוח ,ונטצא ,שהנער אינו
לומד לכבוד חתורח ,כי אינו יודע ערכה ואינו יודע בליטודו
טובה ,אלא חושב הלימוד עמל ויניעה ,והוא עמל ולומד כדי
לחשיג חפירות ,כטו העושח טלאכח שאינה חשובה בעיניו אלא
בשביל חריוח שבח .אבל אם חיו טכטיחיט לנער קטן לאטד לו:
תלטוד—ואתן לך אשד• יפה ,או בית ,או תחיה םלך! אז לא
ילכוד עבור זח ,ויותר יתעורר לב הנער עבור פרי אחד טטח
שיתעורר עכור כל אלה ,כי אין לבו בכיר טובות חאשח או
הבלך .וכן ענין התורה הוא ,להעיר לב חאדט בדבריט שהוא
בכירם ויודע שחס טובים ,להבשיך לבו לעשות הטוב .וכל זאת
צריך לעשות לארם ,עכור שחכמתו קטנה וחלשה ,ואין נו
,
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הבחנה להבחין סוד הענין ,חח נקרא ״שלא לשמח•! לבן אל
תהא רוסה לנער ,אך חכקש חאםת לכבוד חאםת .חח הקנין
צריך בינח והבחנה גדולה.
לכן יש להודיעך ענין חנשבח ,כחח ונבורתח ,ואז תשים שכלך
אל היסוד העליון .ודומה זח חענין לבן סלך ,נער בן שנח או
שנחים ,שנגנב ,והוליכוהו לברחוק אלף פרסאות או יותר,
ונתגדל בבית כפרי ,ונתלמד סעשח כפריות ,ולא חשב ולא
זכר אחר מלכותו ,כי לא חכיר ולא ידע .ואחר שעמד על דעתו,
בא אליו אחד ובשרו ואמר לו :אתה בן מלך! אבל לא הניד לו
איזה כן מלך אז גבה לבו קצת ,אך לא חשש כל כך ,כיון
שלא ידע מי הוא אביו .ואחר כך בא אליו מבשר אחר והגיד לו
איזח מלך הוא אביו ,והניד לו מדינתו וארצו; אז נבח לכו
יותר ויחאווח לילך שם .מכל מקום הושפל לכו כזכרו :אפילו
אש אלך שם ,לא יחושו בי ,כי לא מכירים אותי! אחר כך שמע
המלך חיק בנו ,ושלח אחריו מבני ביתו שהכירו סימנים בנופו,
ושלח עמהם שרימ ובנדי מלכוח להביא בנו אצלו .וכשבאו
אלו אליו ,וראוהו ,והכירוהו ,והראו לו הבגדים של מלכות ,אז
גבה לבו מאד ואחר שהלבישוחו והרכיבוחו על הסוס אשר
רכב בו חמלך ,אז ידע תוקפו וגבורתו ,וחיח לו לב מלך וגבה
מאד באד .כך ענין הנשמה—היא בת מלך ,נפוחה בארם מכמא
הכבוד ,והובאה בגוף המלוכלך אשר חשקו רב מאד לעולם
הזה ,ויש לו כמה מיני תאוות ,עד שנקבעה הנשמה שהיא בת-
המלך ביניהן ,ונמשכת אחר תאוות הגוף ושוכחת אביה העליון.
ובעת שמראים לה שםים ,וכוכבים ,וחמה ,ולבנה ,היאך מחנחגים
הם במנהג שוה ,ואומרים לח שהיא נבראת ממי שברא אותם,
אז היא מתעלה יותר ויותר .ובעת שמלמדים אותה מיד ייחוד
הקדוש־ברוך־הוא ומור חכמת הגשמה ,אז היא לובשת בגדי
מלכות זגכגםת במור היראה .וגם אפילו ארם שאיגו יודע כל
זה ,כשחושב למעלה מעובק הלב ומבחין גבורות האל ,כרוך
הוא ,אז ילבש מורא כלבו ,דכתיב ) י ש ע י ה  0כ ו ( , :שאו מרזס
עיגיכם וראו מי ברא אלה דמוציא במספר צבאם לכלם בשם
יקרא ברוב אונים ואמיץ כח איש לא נעדרי וגם לא גתן
חקדוש־ברוך־הוא רשוח לשום אומה בעולם לכפר חהילחו אלא
לישראל ,שנאמר ) י ש ע י ה םג כא( :״עם זו יצרחי לי חהלתי יספרו׳/
וכתיב ) ד ב ר י ם , :(11כי עם קדוש אתה לוד אלחיך ,וכתיב
ז

שער י ר א ת שטי •

)יגריס בו יח( :״חד האמירך חיום לחיות לו לעס סגלה״ ,וכתיב
)דגריס בו ים( :״ולתחך עליון על כל חגוים״ .וגס לא לשוס
בריח גתן חקדוש־ברוך־חוא לדקת את חשם ,יתברך ,אלא
לישראל ,דכתיב )דברים ד לה( :״אתח חראת לדקת כי ה׳ חוא
חאלחים אין עוד סלבדו״ ,וכתיב )דברים ד ח(, :ומי גר גדול
אשר לו חקים וטשפטים צדיקים ככל חתורח הזאת״ ,וכתיב
)דברים ו יג( :״את זד אלחיך חירא ואותו חעבד״ .ומאלו הפסוקים
אנו למדים ,שחייבים ישראל ליראח את חשם ,יתברך ,ולהתעסק
בהגיון תורתו ,ולקיים מצוותיו ,שמתוך יראת ח /יתעלה,
יעסקו בחורה ויקיימו מצוותיו ,ומתוך הגיון התורה יבינו פירוש
טעמיח וחירושיח ,ויתחכמו לדעת את השם ,יתברך ,וכחו
ונבורתו וגדולתו וםעשיו חגרוליס והנוראים וחגפלאים ,כדכתיב
)תחלים סו ג( :״אמרו לאלחיס טח נורא סעשיך ,וכתיב )תחלים
לד יג( :״לכו בנים שמעו לי יראת וד אלסדכס״ .אין דבר בעולם
שקול כננד חיראח ,לא כסף ולא זהב וסרנליות וכל טטסוניס,
כולם חם כאין ננר יראת חקדוש־ברוך־הוא ,כי ״יראת ח׳ היא
אוצרו* )ישעיח לג ו( .לכן יסחר לאצור בננזי לבבו דבר שהוא
אוצרו של חקרוש־ברוך־הוא ,וילםור ארם כעולם הזח ,כי כל
אדט טשתדל לאצור חטוב טח שיכול ,וטי שיכול לאצור כטו
הטלכיט ,ודאי עושה כן — אט כן ,טי הוא לא יאצור טח שאצר
טלך־טלכי־חטלכיט חקרוש־ברוך־חוא?
ועתח אודיעך חכטת הנפש ורוח ונשטה ,כדי ליראה את הקרוע*
ברוך־חוא .הנפש היא הכבד ,כי חרט הוא הנפש ,וחוא טחאווח
לאכול ולשתות וחושק טטשלח ותאותח ,לפי שהכבד טלא דט
וטתאוה לעירוניט ולשעשועיט ,וזהו )םשלי כז ז( :״נפש שבעה
תבוט נופת״ .הרוח חוא חלב ,וטבקש שררה נדולה וטלכות בלב
בני אדם לרדוף אחר הכבוד ,על כן נאות חלב נקראת נטות־
הרוח ,וחוא חםנביח דעת בני אדם להשתרר ולהתגדל .הנשםה
היא החבטה ,והיא יושבת בטוח כטלך בגדוד ,ודוםח לכבוד
בוראה ,וםואםת בחענוני בני אדם וחבלי שעשועיהם ,וטחכטח
וםשכלת דעת ,וכל םחשבוחיח לעבוד להקדוש־ברוך־הוא ביראה,
ובחשכת טח יחיה בטוף בעת שיטות הנוף ויכלח ,ואיך תשוב
בטהרה לטי שבראה והכניסה בנוף? האדם יש לו שני אדוניט
וכסותו נעשה חפשי םהם ,שנאטר )איוב ג י»( :״קטן ונדול שט
הוא ועבד חפשי םארוניו״ .שני האדונים הס—רוח ונפש ,שחס
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חושבים בתענוגים ,ולהרבות ממון ,ולאכול ולשתות ,ולשמוח
ולעשוח כל מחשבות הלב ומראה עיניו ,ולדבר דברים הבלים,
ולהנאות הגוף .והנשמה הופכת מחשבותיהם ואומרח :מה שוה
לאדם ובח יתרון לו בכל עמלו שיעמול ,וברגע אחר איננו
והגוף כלה ,ואז איח חכמתו ויפיו? אם כן ,אין טוכ אלא לעבוד
את הקדוש־ברוך־הוא ולדבקה בו .זה אומר בכה וזה אומר
בכה .אם הנפש והרוח מתגברים ,אז תחלש הנשמה ואין לה
כח לעמוד בפניהם; על כן המתעסק באכילה ובשתייה לא יחכם
לעולם .וכשהגשמה מחגברח על הרוח והנפש ,אז תפקחנה עיני
הנשמה להבין חכמת העליונים .לכן צריכה הנשמה להחליש
הרוח ,אשר ממנו יוצאים הכעס והגאוה ,והנפש אשר היא בעלח
חתאוח .וכשמתגברת הנשמה בחכמה ,אז תביא לידי ענוה .גס
לבחמח יש נפש ורוח ,כי הבהמה מתאווה וכועסת כסו אדם,
אבל האדם יש לו נשמה יתירה המדברת והמכרת בין אמח לשקר.
וכשימות הנוף ,אז תסות נפש התאוה ונפש הרוח .ונשארת
צורח הנשמה העליונה החכמה שאינה כתה במיתת הגוף ,שנאמר
)קחלת יב ז( :״והרוח חשוב אל חאלהים אשר נתנה׳—חיא רוח
החכמה .וכשאדם חוטא ,מחה נשמת נפשו וגשטת רוחו ,דכתיב
)יחזקאל יח ד( :״הנפש החוטאת היא תמותי; ואמר משה רבינו,
עליו השלום ,איש חאלהים )ויקרא כג ל(, :והאבדתי את הנפש
חחיא כקרב עטה׳ ,שטע טיניח —קורא נפש אותה שהיא מתה.
ולאחר מות הרשע ,חנשטה החכטה יקלענה בכף הקלע ,מפני
ששמעה לרוח ונפש• ונפש צדיק ,אשר הנשמה העליונה התחזקה
על רוח ונפש ,היא צרורה תחת כטא הכבוד ,והכטיל ששמע
לרוח ונפש ,נשמתו הכרת תכרת .והחכמ ששמע לנשטה העליונה,
שנופחה לו מכסא הכבוד ,נשמתו תזכה לרב טוב הצפון.
ועתה הטח אזנך ותבין ותדע ,שהנשמה היא שכונה בלב ,והוא
מושב היראה ,כי משט תוצאות הטחשבה .והטחשבה מתרוממת
ומתנדלת בחדרי הלב ,כאשר יתרוממו גלי הים .הנשמה דורשת
וחוקרת ומתבוננת ככל המעשים ,והלב משוטט בחכמתו לטרחוק
וצופה בראייתו ענינים רבים ,ברגע קטן מחשב הנה והנה ורץ
ושב מענין לענין .האדם החכים והשכיל אותו צור עולמים ולימד
אותו חכטה ודעת ,ובזאת החכטה זוכר האדם כל העברות
ורואה כל הנולדות ,ובזאת החכםה עושה גלנליס וריחיים לטחון
בלי עמל ,וכזאת החכמה עושה צבאות ומעמיד חיילים ומזרזם,

