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 ב.   באופן   העשיה  

 החלק   הב'   מן   החסידות   הוא   באופן   העשיה,   והנה   גם   זה   נכלל   בב'   ענינים,   אמנם   תחתיהם   נכללים   פרטים   רבים,   וב'   הראשיים   הם   היראה   והאהבה,  
 ב'   עמודי   העבודה   האמתית   שזולתם   לא   תכון   כלל.   בכלל   היראה   יש   ההכנעה   מלפניו   יתברך,   הבושת   בקרוב   אל   עבודתו,   והכבוד   הנעשה   אל   מצותיו  

 אל   שמו   יתברך   ואל   תורתו.   ובכלל   האהבה   השמחה,   הדבקות,   והקנאה,   ועתה   נבארם   אחד   אחד. 

 הנה   עיקר   היראה   היא   יראת   הרוממות   שצריך   האדם   לחשוב   בעודו   מתפלל.   או   עושה   מצוה,   כי   לפני   מלך   מלכי   המלכים   הוא   מתפלל   או   עושה  
  המעשה   ההוא,   והוא   מה   שהזהיר   התנא   (שבות   פ"ב):   וכשאתה   מתפלל   דע   לפני   מי   אתה   מתפלל.   

 והנה   ג'   דברים   צריך   שיסתכל   האדם   ויתבונן   היטב,   כדי   שיגיע   אל   זאת   היראה:   האחד   שהוא   עומד   ממש   לפני   הבורא   יתברך   שמו   ונושא   ונותן   עמו,  
 אף   על   פי   שאין   עינו   של   אדם   רואהו,   ותראה   כי   זה   הוא   היותר   קשה   שיצטייר   בלב   האדם   ציור   אמיתי,   יען   אין   החוש   עוזר   לזה   כלל,   אמנם   מי   שהוא  
 בעל   שכל   נכון,   במעט   התבוננות   ושימת   לב,   יוכל   לקבוע   בלבו   אמיתת   הדבר,   איך   הוא   בא   ונושא   ונותן   ממש   עמו   יתברך,   ולפניו   הוא   מתחנן   ומאתו  

  הוא   מבקש,   והוא   יתברך   שמו   מאזין   לו   מקשיב   לדבריו,   כאשר   ידבר   איש   אל   רעהו   ורעהו   מקשיב   שומע   אליו.   

 ואחר   שיקבע   זה   בדעתו,   צריך   שיתבונן   על   רוממותו   יתברך,   אשר   הוא   מרומם   ונשגב   על   כל   ברכה   ותהלה,   על   כל   מיני   שלימות   שתוכל   מחשבתנו  
 לדמות   ולהבין.  

 ועוד   צריך   שיתבונן   על   שפלות   האדם   ופחיתותו,   לפי   חומריותו   וגסותו,   כל   שכן   לפי   החטאים   שחטא   מעודו,   כי   על   כל   אלה   אי   אפשר   שלא   יחרד   לבו  
  ולא   ירעש   בעודו   מדבר   דבריו   לפניו   יתברך,   ומזכיר   בשמו   ומשתדל   להרצות   לו.   

 הוא   מה   שאמר   הכתוב   (תהלים   ב):   "עבדו   את   ה'   ביראה   וגילו   ברעדה",   וכתיב   (שם   פ"ט):   אל   נערץ   בסוד   קדושים   רבה   ונורא   על   כל   סביביו,   כי  
 המלאכים   להיותם   יותר   קרובים   אליו   יתברך   מבני   הגוף   החומרי   קל   להם   יותר   לדמות   שבח   גדולתו,   על   כן   מוראו   עליהם   יותר   ממה   שהוא   על   בני  

 האדם,   ואמנם   דוד   המלך   עליו   השלום   היה   משבח   ואומר   (שם   ה'):   אשתחוה   אל   היכל   קדשך   ביראתך,   וכתיב   (מלאכי   א'):   מפני   שמי   נחת   הוא,   ואומר  
  (עזרא   ט'):   אלהי   בושתי   ונכלמתי   להרים   אלהי   פני   אליך.   

 ואולם   היראה   הזאת   צריך   שתתגבר   בלב   בתחלה,   ואחר   כך   תראה   פעולותיה   גם   באיברי   הגוף   הלא   המה:   כובד   הראש   וההשתחואה   שפלות   העינים  
 וכפיפת   הידים   כעבד   קטן   לפני   מלך   רב,   וכן   אמרו   בגמרא   (שבת   י'):   רבא   פכר   ידיה   ומצלי,   אמר   כעבדא   קמי   מאריה.  
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