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התבוננות שמולידה יראה
תניא	לקוטי	אמרים	|	פרק	מב

היראה - דבר קטן? 
לאחר שהבנו את חשיבותה של היראה ואת הדרך להתמלא לכל הפחות ביראת חטא, אנחנו יכולים 

באישיות  והארתה  לגילויה  הדרך  ועל  ישראל,  כל  שבלבבות  היראה  על  נוספת  בעמקות  להתבונן 

כולה.

ליראה את  כי אם  ה' אלוקיך שואל מעמך,  ישראל מה  "ועתה  הגמרא במסכת מגילה דנה בפסוק 

ה' אלוקיך", שמשתמע ממנו כי הציווי לירא מה' הוא קל ופשוט. ושואלת הגמרא: "אטו יראה מילתא 

פעוט?  עניין  כאל  אליה  מתייחס  רבנו  משה  מדוע  היא?  קטן  דבר  יראה  וכי  כלומר:  היא?".  זוטרתי 

ותשובת הגמרא: "אין. לגבי משה מילתא זוטרתי היא". כלומר: כן, בשביל משה רבנו דבר קטן הוא, 

ומשום כך הוא התבטא באופן הזה. 

את  שהכיר  ופשוט  ישראל,  לעם  הדברים  את  אמר  שמשה  משום  תמוהה,  נראית  הגמרא  תשובת 

התבטא  זאת  בכל  ומדוע  בעבורם,  קטן  דבר  אינה  ושיראה  ממדרגתו  נמוכה  שהיא  וידע  מדרגתם 

באופן שתואם את מדרגתו?

מסביר אדמו"ר הזקן שהכוונה כאן אינה רק למשה רבנו כדמות היסטורית, אלא למשה כחלק מנפשו 

של כל יהודי בכל דור, משום שמשה הוא אחד משבעת הרועים: אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרן, 

יוסף ודוד. הכינוי "רועים" ניתן להם משום שהם מזינים את הנפשות של עם ישראל, מוסיפים בהם 

מהימנא",  "רעיא  נקרא  רבנו  משה  צאנו.  את  ומנהיג  שזן  כרועה  ה',  בעבודת  אותם  ומכוונים  כוחות 

הרועה הנאמן. הוא כולל את הכוחות של כל ששת הרועים האחרים בכך שהוא מאיר בנפשו של כל 

יהודי את ספירת הדעת, שאחראית על כל כוחות הרגש. 

דברים
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הדעת
ספירת הדעת עניינה חיבור והתקשרות. דעת אינה הידיעה השכלית, הקרה והמרוחקת, אלא הנגיעה 

בי  ונוגע  בו כעת קשור אליי  או מתבונן  לומד עליו  האישית שבתוך ההבנה. ההכרה שהנושא שאני 

אישית. הדעת הופכת את ההבנה השכלית המופשטת לתחושה חזקה ובהירה, כראייה חושית ממש, 

והיא המפתח לרגשות קודש בעבודת ה'. התעוררות רגשות של אהבת ה' ושל יראת ה' אחרי לימוד או 

התבוננות תלויה בדעת, במידת החיבור וההתקשרות להתבוננות השכלית. לכן הפסוק אומר "דע את 

אלוקי אביך ועבדהו בלב שלם ובנפש חפצה". דעת אלוקים בשלמות מולידה עבודה בלב שלם, וזו 

התכונה שמשה רבנו משפיע על כל אדם מישראל, כל אחד על פי מדרגת נשמתו.

אלא שהדעת שקיבלנו ממשה רבנו התכסתה בכיסויים רבים עם ירידתנו לעולם, כיסויים של הנפש 

הבהמית ושל הגוף הגשמי, וכדי שנוכל להשתמש בה עלינו לאמץ את הגוף ואת הנפש ולחדור עד 

לנקודת הדעת שיש בנו. אימוץ הגוף נעשה בשברון הלב על ידי עבודת הביטוש, עריכת חשבון נפש 

בצער על החטאים ותשובה שלמה עליהם.

יש  ה'.  בגדולת  ובעומק,  ברצף  ושוב,  שוב  ההתבוננות  של  הממושכת  בשהות  נעשה  הנפש  אימוץ 

נפשות מזוככות יותר, שיש להן רגישות גבוהה יותר לקדושה, ולכן די להן בהתבוננות קצרה לגילוי 

נקודת הדעת ולהתעוררות הלב ביראת ה', כמתואר בשולחן ערוך: 

הארץ  כל  מלוא  אשר  הוא  ברוך  הקדוש  הגדול,  שהמלך  ליבו  אל  האדם  "כשישים 

לא  ואני  במסתרים  איש  יסתר  'אם  שנאמר:  כמו  במעשיו,  ורואה  עליו  עומד  כבודו, 

ממנו  ובושתו  יתברך  השם  בפחד  וההכנעה  היראה  אליו  יגיע  מיד  ה'',  נאם  אראנו 

תמיד". 

אך ישנן נפשות מזוככות פחות, שהרגישות שלהן לקדושה נמוכה יותר או שחטאי הנעורים הקהו אצלן 

את תחושת החיבור לה'. לנפשות אלו נדרש מאמץ רב, ריכוז חזק, התמדה גדולה וזמן ממושך כדי 

שיוכלו להגיע אל נקודת הדעת שבהן ולהוליד בתוכן אפילו יראה תתאה, יראת חטא.

לאדם כזה, החיפוש אחר יראת ה' שבליבו דומה לחיפוש אחר אוצר. עליו לחפור במאמץ ובטרחה 

גדולה, אך לבסוף יגיע אל עומק נשמתו, אל ה"אוצר יראת השמים" שבליבו, ועליו אומר הכתוב: "אם 

תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה אז תבין יראת ה'".

והנה במה שנתבאר לעיל בענין יראה תתאה 

יובן היטב מה שכתוב בגמרא על פסוק "ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל 
מעמך כי אם ליראה את ה' אלהיך" 

"אטו יראה מילתא זוטרתי היא? ]וכי יראה דבר קטן היא?[

אין, לגבי משה מילתא זוטרתי היא" ]כן, בשביל משה דבר קטן הוא[ וכו' 

דלכאורה אינו מובן התירוץ דהא ]שהרי[ "שואל מעמך" כתיב. 
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אלא הענין הוא כי כל נפש ונפש מבית ישראל יש בה מבחינת משה רבנו 
עליו השלום 

כי הוא משבעה רועים הממשיכים חיות ואלהות לכללות נשמות ישראל 

שלכן נקראים בשם רועים 

ומשה רבנו עליו השלום הוא כללות כולם ונקרא רעיא מהימנא ]הרועה הנאמן[

דהיינו שממשיך בחינת הדעת לכללות ישראל

לידע את ה' כל אחד כפי השגת נשמתו ושרשה למעלה ויניקתה משרש 
נשמת משה רבנו עליו השלום... 

כי העבודה שבלב היא לפי הדעת 

כמו שכתוב "דע את א-להי אביך ועבדהו בלב שלם ונפש חפיצה" 

ולעתיד הוא אומר "ולא ילמדו איש את רעהו לאמר דעו את ה' כי כולם 
ידעו אותי" וגו' 

אך עיקר הדעת אינה הידיעה לבדה שידעו גדולת ה' מפי סופרים ומפי 
ספרים 

אלא העיקר הוא להעמיק דעתו בגדולת ה' ולתקוע מחשבתו בה' בחוזק 
ואומץ הלב והמוח 

עד שתהא מחשבתו מקושרת בה' בקשר אמיץ וחזק כמו שהיא מקושרת 
בדבר גשמי שרואה בעיני בשר ומעמיק בו מחשבתו 

כנודע שדעת הוא לשון התקשרות כמו "והאדם ידע" ]את חווה אשתו[ וגו'

ביניקתה  ישראל  מבית  נפש  בכל  יש  בה'  דעתו  לקשר  זו  ומדה  זה  וכח 
מנשמת משה רבנו עליו השלום 

כפולה  ועצומה  רבה  ליגיעה  צריכה  בגוף  הנפש  שנתלבשה  מאחר  רק 
ומכופלת. 

אור  על  יחשיך  ולהכניעו שלא  הגוף  יגיעת בשר לבטש את  היא  האחת 
הנפש 

כמו שנתבאר לעיל בשם הזהר ד"גופא דלא סליק ביה נהורא דנשמתא 
מבטשין ליה" ]גוף שאין אוחזת בו אש הנשמה - שוברים אותו[ 

והיינו על ידי הרהורי תשובה מעומק הלב... 
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מחשבתה  ליגע  העבודה  עליה  תכבד  שלא  הנפש  יגיעת  היא  והשנית 
להעמיק ולהתבונן בגדולת ה' שעה גדולה רצופה 

כי שיעור שעה זו אינו שוה בכל נפש 

יש נפש זכה בטבעה שמיד שמתבוננת בגדולת ה' יגיע אליה היראה ופחד 
ה' 

כמו שכתוב בשולחן ערוך אורח חיים סימן א' "כשיתבונן האדם שהמלך 
הגדול מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא אשר מלא כל הארץ כבודו 

עומד עליו ורואה במעשיו מיד יגיע אליו היראה" וכו' 

במחשבתה  למצוא  תוכל  ולא  ותולדתה...  בטבעה  שפלה  נפש  ויש 
האלהות כי אם בקושי ובחזקה 

ובפרט אם הוטמאה בחטאת נעורים שהעוונות מבדילים כו' 

ויגיעה רבה  ומכל מקום בקושי ובחזקה שתתחזק מאד מחשבתו באומץ 
ועומק גדול להעמיק בגדולת ה' שעה גדולה בודאי תגיע אליו על כל פנים 

היראה תתאה הנ"ל 

וכמו שאמרו רבותינו ז"ל "יגעתי ומצאתי תאמין" 

וכדכתיב "אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה אז תבין יראת ה'" פי' 

כדרך שמחפש אדם מטמון ואוצר הטמון בתחתיות הארץ שחופר אחריו 
ביגיעה עצומה 

כך צריך לחפור ביגיעה עצומה לגלות אוצר של יראת שמים הצפון ומוסתר 
בבינת הלב של כל אדם מישראל... 

והיא היראה הטבעית המסותרת הנ"ל 

ידיעה פנימית
נדרשת   - יתגלה  שלנו,  הלב  בבינת  נפשנו,  בעצם  החבוי  ה'  יראת  של  שהאוצר  מנת  שעל  למדנו 

ויודע  התבוננות. תוכן ההתבוננות הוא המחשבה על כך שהקדוש ברוך הוא, מלכו של עולם, רואה 

את כל מעשינו, דיבורינו ומחשבותינו, וידיעה זו אינה חיצונית לו כאדם שרואה את חברו ושומע אותו, 

אלא הוא יודע אותנו מתוכו. כשם שאדם חש בנפשו ובמוחו כל מה שקורה בכל אחד מאיברי גופו, גם 

הרחוקים ביותר וגם אלו שיש בהם רק מעט חיות כמו הציפורניים, והוא אינו צריך לראות את גופו או 

לשמוע אותו כדי להרגישו, כך גם ה' חש את כל הבריאה. משום שכולה נבראה על ידו ומתחיה ממנו 
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בכל רגע, והוא ממלא את כל העולם, ובתוך הידיעה של ה' את עצמו כלולה גם ידיעתו את הבריאה 

שהקיום שלה נובע ממנו.

ההשוואה בין האופן שבו האדם חש את גופו לאופן שבו ה' חש את הנבראים מלמדת עד כמה ה' יודע 

כל מעשה, כל מחשבה וכל הרגשה שלנו באופן עצמי ופנימי. אולם יש הבדל משמעותי בין תחושת 

האדם את עצמו לתחושת ה' את הבריאה. ההתרחשויות שעוברות על הגוף שלנו - קור וחום, כאב 

ועונג - משפיעות על הנפש שלנו ומחוללות בה שינוי. לעומת זאת, ההתרחשויות שעוברות בבריאה 

אינן משנות את ה' כלל. כשאנו מתבוננים בכך שה' חש כל מעשה וכל שינוי שחל בנו, עלינו לזכור שכל 

אלו אינם משנים את ה', והוא עצמו נשאר ממש כשהיה לפני בריאת העולם.

להשתמש באוצר
כאשר נקדיש זמן בתחילת כל יום להתבוננות בגדלות ה' ובמלכותו בשמים ובארץ, ובכך שהוא מולך 

עלינו באופן מיוחד ובוחן ויודע כל מעשה וכל מחשבה שלנו באופן עצמי כשם שאנו חשים את גופנו 

בכל רגע, ההתבוננות הזו תחזק את יראת ה' שבליבנו, ובמשך היום כולו נוכל בכל פעם להיזכר בה 

בקצרה ולהתמלא מחדש ביראת ה', לפחות במדרגת יראת החטא, לחשוב שה' רואה את כל מעשינו, 

השמים  יראת  של  באוצר  להשתמש  נוכל  כך  לפניו.  עומדים  שאנחנו  בשעה  כראוי  להתנהג  ועלינו 

הטמון בתוכנו לעמידה בניסיונות היומיומיים ולקיום רצון ה'. 

ונשגבה, אך היא מביאה את האדם לידי קיום  כפי שכבר הזכרנו, יראת החטא אינה מדרגה נעלה 

המצוות בשלמות, אליה התכוון משה רבנו כשאמר "כי אם ליראה את ה' אלוקיך ללכת בכל דרכיו", 

זוהי יראה שגורמת לאדם ללכת בדרכי ה', במצוות עשה ובמצוות לא תעשה.

ועליה אמר משה "ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלוקיך", משום שביחס 

לכוח של משה רבנו הקיים בכל נפש מישראל, שהוא כוחה של ספירת הדעת, היראה התתאה קלה 

ופשוטה להשגה. 

רק שכדי שתבא לידי מעשה בבחינת יראת חטא להיות סור מרע במעשה 
דבור ומחשבה צריך לגלותה ממצפוני בינת הלב שלמעלה מהזמן 

להביאה לבחינת מחשבה ממש שבמוח להעמיק בה מחשבתו משך זמן מה 
ממש עד שתצא פעולתה מהכח אל הפועל ממש 

דהיינו להיות סור מרע ועשה טוב במחשבה דבור ומעשה מפני ה' הצופה 
ומביט ומאזין ומקשיב ומבין אל כל מעשהו ובוחן כליותיו ולבו 

ואוזן  רואה  "עין  כו'  דברים..."  בשלשה  "הסתכל  ז"ל  רבותינו  וכמאמר 
שומעת" כו' 

וגם כי אין לו דמות הגוף הרי אדרבה הכל גלוי וידוע לפניו ביתר שאת 
לאין קץ מראיית העין ושמיעת האזן על דרך משל 
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שנעשה  מה  כל  בעצמו  ומרגיש  היודע  אדם  כמו  דרך משל  על  הוא  רק 
ונפעל באחד מכל רמ"ח איבריו כמו קור או חום 

מהותם  וכן  באור  נכוה  אם  משל  דרך  על  רגליו  שבצפרני  חום  ואפילו 
ועצמותם וכל מה שמתפעל בהם יודע ומרגיש במוחו 

בכל  הנפעל  כל  הוא  ברוך  הקדוש  יודע  משל  דרך  על  זו  ידיעה  וכעין 
הנבראים עליונים ותחתונים להיות כולם מושפעים ממנו יתברך 

כמו שכתוב "כי ממך הכל" וזהו שכתוב "וגם כל היצור לא נכחד ממך" 

הרמ"ק  כמו שכתוב  הקבלה  חכמי  לזה  )והסכימו  הרמב"ם  וכמו שכתוב 
כל הנבראים הנמצאים מאמיתת  יודע  כביכול  בפרד"ס( שבידיעת עצמו 

המצאו וכו' 

זה אינו אלא לשכך את האזן אבל באמת אין המשל דומה  רק שמשל 
מתפעלת  היא  והאלהית  השכלית  אפילו  האדם  נפש  כי  כלל  לנמשל 
ממאורעי הגוף וצערו מחמת התלבשותה ממש בנפש החיונית המלובשת 

בגוף ממש 

ולא  ושינוייו  העולם  ח"ו ממאורעי  אינו מתפעל  הוא  ברוך  הקדוש  אבל 
מהעולם עצמו שכולם אינן פועלים בו שום שינוי ח"ו 

והנה כדי להשכיל זה היטב בשכלנו כבר האריכו חכמי האמת בספריהם 
אך כל ישראל מאמינים בני מאמינים בלי שום חקירת שכל אנושי ואומרים 

"אתה הוא עד שלא נברא העולם" ]אתה הוא משנברא העולם[ וכו' 

והנה כל אדם מישראל יהיה מי שיהיה כשיתבונן בזה שעה גדולה בכל 
יום איך שהקדוש ברוך הוא מלא ממש את העליונים ואת התחתונים ואת 
השמים ואת הארץ ממש מלא כל הארץ כבודו ממש וצופה ומביט ובוחן 

כליותיו ולבו וכל מעשיו ודבוריו וכל צעדיו יספור 

אזי תקבע בלבו היראה לכל היום כולו 

כשיחזור ויתבונן בזה אפילו בהתבוננות קלה בכל עת ובכל שעה יהיה סור 
מרע ועשה טוב במחשבה דבור ומעשה 

שלא למרות ח"ו עיני כבודו אשר מלא כל הארץ 

וכמאמר רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו כנ"ל 

וזהו שכתוב הכתוב "כי אם ליראה את ה' אלהיך ללכת בכל דרכיו" שהיא 
יראה המביאה לקיום מצותיו יתברך בסור מרע ועשה טוב. 
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פרקים בתניא

והיא יראה תתאה הנ"ל ולגבי משה דהיינו לגבי בחינת הדעת שבכל נפש 
מישראל האלהית מילתא זוטרתי היא כנ"ל

יראה מנפש המלך
ההתבוננות בכך שה' יודע כל מעשה, דיבור ומחשבה שלנו, אינה מעוררת בהכרח תחושה של יראה, 

משום שאנחנו איננו רואים בעינינו את ה' הניצב עלינו וקשה לנו לחוש בכך. לכן נדרשת עבודה נוספת 

כדי שנרגיש את נוכחותו של ה'. 

עלינו לזכור שגם כאשר אנו יראים מפני אדם חשוב כמו מלך או בעל שררה אחרת, ונוכחותו גורמת 

לנו שלא לעשות בפניו מעשים שאינם ראויים, גם אז איננו יראים מפני גופו הפיזי, שהרי כאשר הוא ישן 

הוא אינו מעורר בנו יראה. אם כן, מקור היראה הוא נפש המלך, אשר מחיה את איברי גופו ומתבוננת 

בנו דרך עיניו הגשמיות. כשם שאנחנו חשים את הנוכחות של נפש המלך דרך גופו הגשמי ואיבריו 

השונים, כך אנחנו יכולים להרגיש את הנוכחות האלוקית דרך המציאות הגשמית, שמקבלת חיות מה'. 

כאשר אנו רואים בעינינו את השמים ואת הארץ, את המאורות ואת הבריאה כולה, אנו יכולים לראות 

בהם את האלוקות המחיה אותם ומתגלה דרכם.

ואף על פי שהבריאה מסתירה היטב את האלוקות הקיימת בה, ועוטפת אותה בלבושים רבים ובהסתרות 

רבות, עדיין בעומק כל ההסתרות והלבושים נמצא ה'. וכשם שהמלך מעורר יראה ופחד גם כשהוא 

המציאות  לבושי  גם  כך  כלפיו,  שחשים  היראה  מן  ממעיט  זה  ואין  לבוש  של  רבות  בשכבות  לבוש 

המסתירים את ה' אינם מוכרחים לבלבל אותנו, ואנחנו יכולים להרגיש את נוכחותו של ה' אפילו דרכם. 

אימון באמונה
אם נרגיל את עצמנו לראות בכל הבריאה את האלוקות שמתגלה דרכה, אם נזכור בכל עת שה' הוא 

המחיה את כל המציאות הסובבת אותנו, נוכל לחוש את ה' המביט עלינו תמיד - מכל פרט במציאות 

סביבנו ואף מתוכנו אנו - לא רק כהבנה שכלית אלא בתחושה ממשית, כראייה פיזית. הקניית ההרגל 

הזה נקראת אמונה, מלשון אימון, שמוציא כישרון מן הכוח אל הפועל. יש בנו כישרון מולד להאמין 

בה' ולירא אותו, ובעזרת תרגול ואימון נכון אנחנו יכולים להביא כישרון זה אל הפועל ולממשו בחיי 

המעשה שלנו.

וכשם שיראת ה' צריכה להיות קבועה בליבנו תמיד, כך צריכה להיות קבועה בנו קבלת עול מלכות 

שמים, המלכת ה' על כל האישיות, בכל פעם מחדש. "שום תשים עליך מלך" - אנו צריכים לחדש 

את המלכת ה' עלינו ולדאוג לכך שבכל רגע יהיה עלינו מלך - מלכו של עולם. משום שמלכותו של 

ה' ממלאת את כל העולמות, ובכל זאת הוא תלה את מלכותו בעם ישראל ובכל יהודי ויהודי, וגם אנו 

בוחרים בו ומקבלים עלינו את מלכותו. 

בכל יום אנו מקבלים עלינו עול מלכות שמים בדיבור כאשר אנחנו קוראים קריאת שמע, ולאחר מכן 

עול  עלינו  ומקבלים  ה'  לפני  גופנו  איברי  את  מכופפים  אנו  עמידה,  בתפילת  משתחווים  אנו  כאשר 

מלכות שמים במעשה.
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30 • התבוננות שמולידה יראה

מפנימיותו  היא  היראה  עיקר  ודם  כמו שבמלך בשר  כי  יזכור  זאת  ועוד 
וחיותו ולא מגופו שהרי כשישן אין שום יראה ממנו. 

והנה פנימיותו וחיותו אין נראה לעיני בשר רק בעיני השכל על ידי ראיית 
עיני בשר בגופו ולבושיו שיודע שחיותו מלובש בתוכם 

ואם כן ככה ממש יש לו לירא את ה' על ידי ראיית עיני בשר בשמים וארץ 
וכל צבאם אשר אור אין סוף ברוך הוא מלובש בהם להחיותם:

ואף שהוא על ידי התלבשות בלבושים רבים 

ובין  ודם בין שהוא ערום  הרי אין הבדל והפרש כלל ביראת מלך בשר 
שהוא לבוש לבוש אחד ובין שהוא לבוש בלבושים רבים 

אלא העיקר הוא ההרגל להרגיל דעתו ומחשבתו תמיד להיות קבוע בלבו 
ומוחו תמיד 

לבושים  הם  הכל  ומלואה  והארץ  השמים  בעיניו  שרואה  מה  כל  אשר 
החיצונים של המלך הקדוש ברוך הוא 

ועל ידי זה יזכור תמיד על פנימיותם וחיותם 

וזה נכלל גם כן בלשון אמונה שהוא לשון רגילות שמרגיל האדם את עצמו 
כמו אומן המאמן ידיו וכו'. 

וגם להיות לזכרון תמיד לשון חז"ל קבלת עול מלכות שמים 

שהוא כענין "שום תשים עליך מלך" כמו שכתוב במקום אחר וכו' 

כי הקדוש ברוך הוא מניח את העליונים והתחתונים ומייחד מלכותו עלינו 
וכו' 

ואנחנו מקבלים וכו' 

וזהו ענין ההשתחוואות שבתפלת שמונה עשרה אחר קבלת עול מלכות 
שמים בדבור בקריאת שמע לחזור ולקבל בפועל ממש במעשה וכו' כמו 

שכתוב במקום אחר:

שאלות לסיכום ולחזרה:
מדוע התבטא משה כאילו יראת ה' היא עניין קטן וקל?  .1

מהי דעת?  .2

באיזה אופן ה' יודע על המתרחש בבריאה?  .3

מהי קבלת עול מלכות שמים שבכל יום?  .4
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