בעזרת השם יתברך

אוצר יראת שמים
חלק א'

ליקוט נפלא המדבר בעצות
וסגולות לבא על ידיהם ליראת
שמים
קראנו שם המאמר "אוצר יראת שמים" על שם הכתוב יראת ה' היא אוצרו,
וכדאיתא בגמרא שבת )דף ל"א ע"ב( אי יראת ה' היא אוצרו אין וכו'.

בו יבואר סגולות והדרכות לבא
ליראת שמים ואלו הן:
.1

על ידי ענוה זוכים ליראה.
במתניתין )סוף סוטה( ענוה מביאה לידי יראת חטא.

2.

ובעבור הענוה תעלה על לבך מדת היראה
באגרת הרמב"ן ז"ל שכתב ובעבור הענוה תעלה על לבך מדת היראה כי תתן אל
לבך תמיד מאין באת וכו' עכ"ל.

.3

אין מגיעין אל היראה אלא עד שתשפיל ערכך מקודם.
בלקוטי רמ"ל מהרה"ק רבינו משה לייב מסאסיב ז"ל אין מגיעין אל היראה אלא עד
שתשפיל ערכך מקודם.

4.

מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה
איתא בספרן של צדיקים על הפסוק "ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך כי
אם ליראה את ה' אלקיך" דתיבת מה מורה על בחינת ענוה ואמר הכתוב
שהקדוש ברוך הוא שואל בחינת מה דהיינו ענוה על דרך שכתוב "ואנחנו מה"
דהיא מדת ובחינת ענוה שעל ידי הענוה יגיע למדריגת ובחינת יראה) .אגרת
הרמב"ן ,ועיין קדושת יום-טוב פרשת בחקותי(

5.

להיות השם הוי"ה תמיד נגד עיניו.
שויתי הו"י לנגדי תמיד זה כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים וכו' כאשר ישים
האדם אל לבו אשר המלך הגדול הקדוש ברוך הוא אשר מלא כל הארץ כבודו עומד
א

עליו ורואה במעשיו כו' מיד יגיע אליו היראה והכנעה כו') .רמ"א באורח-חיים ריש
סימן א' עיין שם(
6.

לצייר בשכלו שם הוי"ה בניקוד יראה.
תועלת גדול לענין היראה והזכרון לצייר בשכלו אותיות שם הו"י ברוך הוא נגד עיניו
בניקוד יראה כזה יְִ -ה-וָ-ה וזה סוד שויתי הו"י לנגדי תמיד וזה גורם להביא יראה
בלב האדם מן השם יתברך ולזכך הנפש הטהורה) .כתבי האריז"ל מובא בבאר
היטב סימן א' ובספרים הקדושים(

7.

ללמוד טור בית-יוסף ובפרט אורח-חיים
הרה"ק ]מהר"ש[ מבעלז זי"ע אמר שכל היראת שמים שלו הושפע עליו מחמת
התמדתו בלימוד הטורים עם פירוש הבית יוסף ובפרטות בלימוד טור אורח חיים
היה שואב יראת שמים במדה גדושה) .דברי יצחק(

8.

להתפלל על הציון של קבר הרבי ר' מילך מליזענסק זצל"ה.
הרה"ק מהר"מ מפרימשלאן זכרונו לברכה אמר מי שרוצה שיהיה לו יראת שמים
באמת ילך על ציון של קבר הרבי ר' אלימלך לליזענסק ויתפלל שם ויעשו דבריו
פירות) .דברי יצחק(.

9.

לשפוך מי נטילת ידים שחרית.
הנושא מתוך הבית לחוץ את הכלי עם מימי הרחיצה מנטילת ידים שחרית ושופכו
לחוץ הוא מסוגל ליראת שמים) .דברי יצחק בשם הרב הצדיק מהר"ש מבעלז זצ"ל(

 10.שלא לדבר דיבורי חול קודם התפלה.
הרה"ק מראזדיל זצ"ל אמר בשם הרבי ר' מענדלי מרימנוב זצ"ל שבמה שמדברים
דברי חול קודם תפלת שחרית בזה דוחין היראה בידים) .דברי יצחק בשם הרב
הצדיק מהר"ש מבעלז זצ"ל(

 11.להחזיק בביתו ספרי הרמב"ם.
סגולה ליראת שמים להחזיק בביתו ספרי הרמב"ם) .בארות המים בשם ספר
מדרש פנחס(.

 12.להסתכל תדיר לשמים.
סגולה ליראת שמים כתב רבינו האריז"ל )בשער רוח הקודש( שטוב לאדם שיסתכל
בכל רגע אל השמים כי דבר זה מחכים את האדם ונותן בו יראה וקדושה) .מובא
בסוף ספר כולם אהובים בתיקון הנפש(

 13.לומר פרשת היראה בתפילין דרבינו-תם.
טוב לומר פרשת היראה בתפילין דרבינו תם ולכוין בשם הו"י בצורת עיינין שהוא
מעורר היראה וגם לכוין בכל השמות שבפרשה זו בבניקוד יראה) .סידור הרש"ש
ובסוף ספר כולם אהובים בתיקון הנפש(

 14.ללמוד בתפילין דרבינו-תם.
טוב ללמוד בתפילין ]ובפרטיות בתפילין דרבינו תם[ והוא מסוגל ליראת שמים.
)ראשית חכמה שער היראה פרק ט"ו עיין שם .ועיין בסידור האריז"ל דמהר"ש(

 .15להיות מצוי בבית הכנסת.
להיות מצוי בבית הכנסת והוא מסוגל ליראת שמים מטעם שדרשו זכרונם לברכה
)ברכות ו'( מי בכם ירא ה' אשר הלך חשכים כו' ולא בא לבית הכנסת) .ראשית
חכמה שער היראה פרק ט"ו(

 .16לקיים ג' דברים :סור מרע ,ועשה טוב ,בקש שלום.
ב

תחלת המדריגה שיעלה האדם ביראה הם אלו :הא' נצור לשונך מרע כו' .הב' סור
מרע ועשה טוב .הג' בקש שלום) .ראשית חכמה שער היראה פרק ט"ו(

 .17להסתכל בציצית.
יסתכל בציצית בכל רגע כו' וגורם לו יראת ה' ותועלת גדול לנשמה שלא תזדמן
חטא על ידו ומקיים מצות וראיתם אותו וכו' עד כאן לשונו) .בסידור הרש"ש עיין
שם(

 .18לקיים מצות מפני שיבה תקום.
מצות עשה מפני שיבה תקום והדרת פני זקן מסוגל ליראת שמים כי שכר המצוה
הזאת הוא מורא שמים .וכן הביא הרב הגדול חיד"א זכרונו לברכה וכן הביא בספר
חרדים אשר שכר המצוה הזאת הוא יראת שמים) .בני יששכר במאמרי חודש סיון
מאמר ה' אות ד'(
ובאמת כן כתב החיד"א זכרונו לברכה בנחל קדומים )פרשת קדושים( שרבותינו
זכרונם לברכה אמרו הביאו הרב בספר חרדים דהרגיל לקום מפני שיבה זוכה לירא
את ה' דכתיב מפני שיבה תקום ויראת מאלקיך עיין שם .וכן ראיתי בשם האריז"ל
כדברים האלה ,ואמת שכן כתב בספר חרדים )פרק ו'( וכתב שם דהכי איתא
במדרש רבה ובירושלמי והביאו הריטב"א )פרק קמא דקידושין( עכ"ל ,והוא במדרש
רבה )פרשת בהעלותך( על הפסוק ואתן אותם ראשים עליכם והכי איתא התם אמר
רבי אבא כהן כשהייתי רואה סיעה של בני אדם הייתי הולך בדרך אחרת שלא
להטריח עליהם שלא יעמדו מלפני וכשאמרתי לפני ר' יוסי אמר לי צריך אתה
לעבור לפניהן ועומדין לפניך ואתה מביאן לידי יראת שמים.

 .19ליתן צדקה ומעשר.
סגולת ושכר המעשר היא היראה דכתיב עשר תעשר וגו' למען תלמד ליראה ,והוא
הדין מצות צדקה ומתנות כהונה ולויה גם המה מסוגלים ליראת שמים ומורא
מלכות הנקרא צדקה) .בני יששכר במאמרי חודש סיון מאמר ה' אות ד' עיין שם
הטעם(

 .20אכילה בשבת קודש לכבוד שבת.
אכילה בשבת לכבוד שבת קודש היא סגולה להשגת יראת שמים ,וזהו מעין עולם
הבא יום שבת מנוחה וקשה הלא המה שני הפכים כי עולם הבא אין בו לא אכילה
ולא שתיה אמנם שבת קודש מצוה להתענג בו בתענוג אכול ושתו ,אך הפירוש כך
הוא כי כמו שתענוג העולם הבא הוא כי ישיגו דעה את ה' איך לירא אותו כמו כן על
ידי אכילה בשבת כנזכר לעיל ]כי שבת נקרא מלכות ,עיין ספר הפרדס והוא בחינת
יראה עיין שם[) ,בארות המים(.

 .21שלא ידבר דברים בטלים רק יקדיש הדיבור לתורה ותפלה.
אין צו אלא לשון זירוז כו' כי צו במילואו בגימטריא כמנין ירא"ה כו' ומרמז רש"י
זכרונו לברכה אין צו אלא לשון זירוז היינו שאין יכולין לבא ליראת ה' אלא על ידי
שיזרז האדם את עצמו בשמירת הלשון הוא הדיבור שלא ידבר דברים בטלים
שקרים וליצנות אך יקדש הדיבור בתורה ותפלה ועל ידי זה יהיה בכחו לבוא ליראה
אמיתית) .מגן אברהם פרשת צו(.
)המשך יבוא בעזרת השם יתברך(
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