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 'יראת ה

 
מופיעה כבר ' אהבת ה. אהבה ויראה: 'פרשת עקב מדגישה לסירוגין שתי דרכים בעבודת ה

. 'ואילו כאן הדגש העיקרי הוא על יראת ה, בפרשה הראשונה של קריאת שמע, בפרשת ואתחנן
ועתה : "שאינה נראית כבקשה גדולה', ת הדרישה לירא-היא בקשה) יב', י(תחילת הפסוק 
אולם בהמשך מוסיף הכתוב , "לֹהיך-א' לֹהיך שֵֹאל מעמך כי אם ליראה את ה-א' ישראל מה ה

, "לֹהיך בכל לבבך ובכל נפשך-א' ללכת בכל דרכיו ולאהבה אתו ולעבֹד את ה: "דרישות
, ברכות לג(ת הגמרא ידועה שאל". ואת ֻחקֹתיו' לשמֹר את מצֹות ה: "וממשיך הפסוק הבא

ותשובת הגמרא היא שלגבי משה באמת אין " ?אטו יראת שמים מילתא זוטרתא היא): "ב"ע
 .בכך בעיה

, מה מעלתה, מהי משמעות היראה: כגון, המפרשים שואלים כמה שאלות על פסוקים אלה
 ?ומה היחס בינה ובין האהבה, כיצד היא מושגת

דהיינו ". לטוב לך: "וונים אל המילים שבסוף פסוק ידן מפרש את כל הפסוקים כמכ"      הרמב
הדרך להגיע אל . אין מטרתם אלא שיהיה לך טוב, המצוות והחוקים, שכל היראה והאהבה

 . היראה או אל האהבה היא על ידי קיום המצוות
יוסף אלבו היראה ' לדעת ר. יוסף אלבו' ן הולכים גם רבנו בחיי ור"      בדרך זו של הרמב

אולם דרך זו קשה על רוב בני , ה הן תכונות נפשיות שהאדם צריך לרכוש בדרך שכליתוהאהב
 .והיא דרך קיום המצוות, ולכן הציעה התורה חלופה היכולה להביא לאותה תוצאה, האדם

 
מה הוא שואל מעמך כי אינו שואל ' ועתה ישראל הסתכל גודל הפלגת חסדי ה

רכיו ולאהבה אותו ותחת עבודתו ת ותחת לכת בד"מעמך כי אם תחת יראת השי
' אינו שואל כי אם לשמור מצות ה, בכל לבבך ובכל נפשך שהיית מחויב לעשות

וכל זה לטוב לך כי , כלומר. ואת חקותיו אשר אנכי מצוך היום לטוב לך
באמצעות שמירת מצות התורה יושג התכלית האנושי שהיה ראוי שישיגהו 

' ות היראה והאהבה והעבודה אל ההאדם בעמל גדול ובטורח מופלג באמצע
 ).לא, עיקרים ג(יתברך בכל לבו ובכל נפשו 

 
אך עליו , יג מפרש אף הוא שהיראה והאהבה הם לטובת האדם-יב', י' ספורנו בפירושו לדב

 :להגיע לכך בדרך השכלית
 

, כי אם ליראה. שאינו שואל דבר לצרכו, להיך שואל מעמך-א' התבונן מה ה
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וזה תשיג בהתבוננך , ולאהבה אותו. ך באופן שתדע גדלווזה תעשה בהתבוננ
 .כדי שתזכה לחיי עולם, וכל זה הוא שואל לטוב לך, אל דרכי טובו

 
בדרך כלל , פחד: הבחינו בין שני סוגי יראה, והוגים אחרים בעקבותיו) נב, נ ג"מו(ם "הרמב

 מדבר מה שהוא בעל התפעמות, שהיא פעולה שכלית, ויראה, מפני משהו שעלול להזיק גופנית
, את שני סוגי היראה משיגים על ידי קיום המצוות, ם"לדעת הרמב. עצמה או יופי יוצאי דופן

 .ואילו את האהבה משיגים על ידי התבוננות שכלית
יראה גופנית : מבחין אף הוא בין שני סוגי יראה) שער צב, עקדת יצחק(יצחק עראמה '       ר

לדעת .  היא יראת העונש והיראה הנפשית היא יראת הרוממותהיראה הגופנית. ויראה נפשית
מאחר . קיים רק במקום שיש בחירה ולא במקום שפועלים מתוך הכרח' יראה'עראמה המושג 

 רק -ואילו יראה נפשית , וקיום מצוות מתוך יראת העונש אינו נעשה מרצון אלא מתוך הכרח
ג נוסף של יראה שהוא החשש מפני קלקול לכן יש לבקש סו, יחידי סגולה יכולים להגיע אליה

 .העולם
ההוכחה . ולא נברא מפאת כורח מסוים,       העולם בכללו נברא ברצונו של הבורא ונתון לרצונו

, אין אנו יכולים לקבל את העולם כמובן מאליו. ה לעשות נסים בעולם"לכך היא יכולתו של הקב
ומצד זה של , " בכל יום מעשה בראשיתמחדש"' אלא ה, שכיוון שנברא הוא חייב להתקיים

היראה איננה החשש ממה שיקרה . לחדש ולשנות את העולם בכל יום בא עניין היראה' יכולת ה
אינו מופנה אל " לטוב לך"הביטוי ; אלא ממה שעשוי לקרות לעולם בכללו, לאדם הפרטי

מעשיו לפעולות ביכולתו של העם ככלל ושל האדם כפרט לגרום ב; אלא אל העם כולו, היחיד
בקיום המצוות היא בגדר עצה טובה שנותנת התורה '' יראת ה'. טובות או רעות, אלוקיות בעולם

היא החשש שמא , לכן, היראה. ואף לשפר אותו, לעם ישראל כדי לשמור על העולם הקיים
 .המעשים שלנו יגרמו בדרך ישירה או עקיפה לשינויים שליליים בעולם

אלא שלדעתו היראה אינה , יצחק אברבנאל כקודמיו מבחין בין שני סוגים של יראה'       גם ר
אלא היא נוגעת גם למה , רק מפני מה שעתיד לבוא עלינו כגמול על מעשינו לטוב או למוטב

, על כל מה שכבר נתן לנו' בזה שאיננו מקיימים את המצוות יש כפיות טובה כלפי ה. שכבר היה
אלא מפני מעשיו , אברבנאל מדגיש שהיראה אינה מפניו. יא החשש שמא כל זה ייפסקוהיראה ה

א בבחינת מעשיו אשר "לא שיהיה כאן אהבה ולא יראה בבחינת מעלתו כ): "קז' עמ' באור לדב(
לזכך את הנפש מכל , היראה היא ללכת בדרכיו". עשה עמנו או אשר יעשה בעתיד או בהוה

ושניהם יושגו על ידי קיום כל מצוות , בלב ונפש' ה היא עבודת הוהאהב, החטאים ומכל הרעות
 .התורה

חלקם טענו שהיראה היא הדרגה היותר .       על היחס שבין היראה והאהבה עמדו כמה מפרשים
כך למשל . וכי היראה מביאה לידי אהבה, והאהבה היא הדרגה היותר גבוהה' נמוכה בעבודת ה
 :בספר חרדים פרק סטאלעזר אזכרי ' אומר בקיצור ר

 
-א' להיך שֹאל מעמך כי אם ליראה את ה-א' ועתה ישראל מה ה'וזה שאמר הכתוב 

כי ממנה , כלומר אינו שואל מעמך כי אם שתחזק ביראה, והדר כתיב ולאהבה', להיך
 .ממילא תעלה אל אהבה

 

שהיא , המתוך ירא' מסביר כי מי שעובד את ה, "אור החיים"בפירושו , חיים בן עטר' גם ר
התמדתו בקיום המצוות תביא אותו . משום יראתו, לא יחדל מלקיים מצוות, הדרגה הנמוכה

לאחר שקיים את כל המצוות מיראה . בסופו של דבר לרמה הגבוהה של קיום המצוות מאהבה
. היראה היא דבר פעוט, כמאמר הגמרא שציטטנו לעיל, אזי באמת, והגיע למעלת האהבה

אך הדרך לעבודה מאהבה עוברת דרך ,  להגיע לעבודה מאהבה ולא מיראההיא' תכלית עבודת ה
 .ההתמדה בעבודה מיראה
 :יב נאמר', י' בפירוש אור החיים לדב

 
לפי , כוונת הכתוב היא על זה הדרך' כי אם ליראה וגו' ועתה ישראל מה וגו

, היא היראה' א, והם זו למעלה מזו, מישראל עשות' שיש שתי הדרגות שחפץ ה
וטעם . ואמר להם שאינו מבקש מהם כי אם היראה, למעלה ממנה האהבהו

כי הירא לא יחדל , הדבר הוא לפי שהיראה תסובב אתכם ללכת בכל דרכיו
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ולא זו בלבד מגיעתו אלא עוד לו , מיראתו אפילו באחת מאלף שעליו לעשות
 .הרי שהיראה היא פתח ליכנס לשער האהבה, ולאהבה אותו

 
גם אלשיך מבחין . רואה את הדברים בצורה הפוכה, לעומתו, )יאורו על אתרבב(משה אלשיך ' ר

שהיא יראה , ויראה חשובה ואהובה, והיא פחד מפני העונש, יראה גרועה: בין שני סוגי יראה
 .היא עבודה מיראה ולא מאהבה' תכלית עבודת ה, לדעתו. מביטול מצוות

ביחסים של אהבה יש ביטחון ; וגיה האנושית      ההיגיון שמאחורי הדברים מבוסס על הפסיכול
ועם ' כמו בין ה, סטרית-ביחסי אהבה דו. שבקשת סליחה תתקבל ולא יהיה עונש על חטאים

ואילו . ולכן אינו חושש כל כך מלעבור עברות, יסלח לו'  ה-האדם יודע שאם יחטא , ישראל
 עברה שבידו שמא תגרור  הוא פוחד מכל סטייה ומכל-' יראה גרועה'אם זו , במצב של יראה
מתוך יראה היא אפוא ' עבודת ה.  הוא חושש לבטל מצוות-' יראה חשובה'ואם זו , אחריה עונש
' ואילו בעבודת ה. כי בה ימסור את נפשו ולא יעיז לבטל מצווה אחת מן המצוות, שלמה יותר
בה גוררת כי הוא יודע שהאה, אין הוא מוסר את נפשו עליה, על פי גישה זו, מתוך אהבה

 .לא יקפיד עליו' הוא בוטח שה, עליו אלא רק אהבתו' וכיוון שאין אימתו של ה, ויתורים
מחבר ספר ) ז"המאה הט, צפת(טוביה הלוי ' יש לר,       גישה שונה בפרשנות פסוקים אלה

לבין המעמד כולו שהוא ערב הכניסה " ועתה"הוא מבדיל בין ). ה"ויניציאה שנ(דרשות חן טוב 
ולמעשה משוחררים מכל מיני מצוות שיחולו עליהם רק , אוכלים מן" עתה"ישראל היו . לארץ
לכן אומר משה כי כל מה שהם צריכים במצב של . כשייפסק המן, בהיכנסם לארץ, בעתיד

אינה מהווה בעיה ' שיראת ה, ומבחינה זו הם דומים למשה רבנו. 'הוא ליראה את ה" עתה"
ליראה את "ואז יצטרכו לא רק , ולו עליהם כל החיובים והמצוותאך משייכנסו לארץ יח, עבורם

 ".לשמור את כל מצוותיו"אלא גם " 'ה
 

שאול  רגב' פרופ  
 החוג המשולב ביהדות

 


	ד ף  ש ב ו ע י
	מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות                            פרשת 
	
	
	
	ע"ש הלנה ופאול שולמן                                          




	פרופ' שאול  רגב

