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שיעור 1 - יראת שמים
בבואנו לדון ביראת שמים אנו מחלקים בין  יראת הרוממות ליראת העונש, ובלשונו של  ר' נחמן 'יראה עליונה' ו'יראה תחתונה'. למעשה ר' נחמן מרחיב את ההגדרות מעבר לכך:
úúï àîú ìéò÷á çñã ìàáøäí (îéëä æ): äòðééï äåà, ëé àðå øåàéï áçåù, úëó ëùàãí øåöä ìéìê áãøê äéùø, îúòåøøéï òìéå ãéðéí. åäñáøà äåà ìäôê. àê, ëé éù ùðé îéðé éøàä, éøàú äòåðù åéøàú äøåîîåú. éøàú äòåðù ð÷øà öã÷, åéøàú äøåîîåú ð÷øà àîåðä. ëé îçîú ùäåà îàîéï áàîåðä ùìîä ùäùí éúáøê äåà øá åùìéè, òé÷øà åùøùà ãëì òìîéï, äåà éøà îîðå. åéãåò äåà, ëé àé àôùø ìáåà ìàîåðä ø÷ òì éãé éøàú äòåðù. ëé îçîú ùäåà éøà îäòåðù, îàîéï ùäùí éúáøê äåà ú÷éó åáòì äéëåìú åáòì äëåçåú ëåìí, åîæä áà ìàîåðä éåúø âãåìä. ðîöà, úëó ëùøåöä ìéìê áãøê äéùø, öøéê ìäéåú ìå éøàä, äð÷øà öã÷. åáöã÷ ëúéá (úäìéí è): 'åäåà éùôè úáì áöã÷', ìôéëê îúòåøøéï òìéå äãéðéí. àê ëùáà àì äàîú, äééðå àì äéøàä, äð÷øà àîåðä, àæ ëì äãéðéï ðîú÷éï áùøùï. åæäå: 'úúï àîú ìéò÷á', äééðå ìäéøàä, ëé éò÷á äåà éøàä, îìùåï (îùìé ë"á): 'ò÷á òðåä éøàú ä''. àæ áååãàé: 'çñã ìàáøäí', ëé àáøäí ð÷øà îé ùáà ìãá÷ àú òöîå ìäùí éúáøê, îìùåï: àáåà øí. åæä ùëúåá (áæäø áì÷ ãó ÷öç:): 'åäéä öã÷ àæåø îúðéå åàîåðä àæåø çìöéå', äééðå öã÷ åäééðå àîåðä, àìà òã ìà àúçáøú àîú áäãä à÷øé öã÷, ëéåï ãàúçáø àîú áäãä à÷øé àîåðä, åëì èéáå åëì ðäåøà ùøéà áä 	(ì÷åèé îåäø"ï ÷îà, ôæ).
ר' נחמן קובע בתורה זו מספר הנחות הדורשות ביאור:
א. אי אפשר לבוא לאמונה כי אם על ידי יראת העונש. 
ב. הוא קובע כי המניעות המתרגשות ובאות על האדם החפץ להתקרב אל ד' הינן הדינים שנועדו להביא את האדם אל יראת העונש. 
ג. את יראת הרוממות מכנה ר' נחמן בשם אמונה והיא ההכרה שד' הוא רב, שליט וכו', וזוהי המתקת אותם דינים שבאו על האדם. 
ד. ר' נחמן מקביל את המושגים 'צדק' ו'אמת' לשתי היראות הללו: ה'אמת' היא יראת הרוממות, וה'צדק' הוא יראת העונש. 
בעצם ר' נחמן רואה ביראת העונש שלב הכרחי שלא ניתן בלעדיו, והוא הוא התשתית והבסיס לעבודת ד' וליראת הרוממות.
הוא מביא לראיה את דברי הזוהר הקדוש שהאמת המצטרפת לצדק היא זו שיוצרת את האמונה, אבל רק כשהיא מצטרפת אל הצדק.
תוספת ביאור להגדרת שתי היראות נמצאת במקום אחר:
åéù ùðé îéðé éøàåú, éù îé ùäåà éøà îä' îâãåìúå åøåîîåúå áâéï ãàéäå øá åùìéè, åéù éøàä ìîèä îîðä, äééðå ùáà ìéøàä òì éãé éøàåú úçúåðåú, òì éãé ùéøà îçéä àå îùø àå îôçã àçø, òì éãé æä äåà ðæëø åáà ìéøàú ä'. åéøàä äøàùåðä, ùäéà òì éãé äúáåððåú äùëì áâãåìúå åøåîîåúå, äéà áçéðåú à. ëé äéøàä äéà áçéðú îìëåú, ëîå ùëúåá (àáåú ôø÷ â'): 'àìîìà îåøàä ùì îìëåú' åëå'. åäéà áçéðåú ãìú. 'áâéï ãìéú ìä îâøîä ëìåí', ëé àé àôùø ìáåà ìéøàä ëé àí òì éãé äúáåððåú äùëì áâãåìúå, åäùëì ð÷øà éåã. ëîå ùëúá øù"é: "àæ éùéø îùä" 'ùøàåé ìëúá ùø îùä, àìà éåã òì ùí äîçùáä ðàîøä', åääîùëä îäùëì ìäéøàä äåà áçéðú åàå. åæä à. åäéøàä äùðéä ùäéà áàä îãáøéí úçúåðéí, äéà áçéðú àã. ëé äéà áçéðú ãìé ãìú, ùàéðä ðîùëú îäùëì, àìà îäãáøéí úçúåðéí, åòì éãé äéøàä æå àéðå ðîùê ø÷ äùôòåú áòåìí, ëé äåà áçéðú äòìàú îÇéÄéï ðåÌ÷áéï, ëîå ëùàçã öøéê ìçáøå åîá÷ù îîðå, åòì éãé äá÷ùä ôåòì àöìå äãáø, îçîú ùãáåøéå åá÷ùúå ùäëðéò òöîå ìçáøå åáé÷ù îîðå, ðòùå àìå äãáåøéí áçéðú äòìàú îééï ðå÷áéï, åôåòìéí äá÷ùä àöì çáøå ìäùôéò ìå îä ùöøéê, ëï îä ùîòìä äéøàä îäãáøéí äúçúåðéí, ðòùä îæä áçéðú äòìàú îééï ðå÷áéï, åðîùëéï äùôòåú áòåìí		 (ì÷åèé îåäø"ï ÷îà, ÷ôä).
יראת הרוממות, כפי שמתארה ר' נחמן בקטע זה, היא הכרה הבאה כתוצאה מהתבוננות שכלית. מדובר בתובנה הבאה לאדם מתוך עיון בבורא ובגדולתו.
לעומתה, יראת העונש היא יראה הבאה לאדם כתוצאה ממפגש שהוא מקיים עם המציאות הממשית ובעיקר עם הצד האפל של מציאות זו. 
צריך לשים לב, שבדרך כלל ההבחנה שנוהגים לעשות בין יראת הרוממות ליראת העונש, היא הבחנה בין כבוד לבין פחד. אלא שר' נחמן מתמקד בהבדל אחר והוא במקורן של שתי יראות אלו.
ההכרה השכלית היא בעיקרה מנותקת מהמפגש האמפירי עם המציאות. מדובר בתהליך 'מעבדתי' שבו האדם עובר תהליך לוגי, ומתוכו מגיע למסקנות שיש להן השלכות על החוויה הקיומית של היראה. בלשונו של ר' נחמן 'המשכה מהשכל אל היראה'. מדובר בתנועה מלמעלה למטה, מן ההכרה אל החוויה.
לעומת זאת ביראה התחתונה, התהליך מתחיל בחוויה. אדם ניצב מול סכנת חיים, וחוויה זו מביאה אותו לידי יראת העונש, לידי הכרה, בלשונו של ר' נחמן "על ידי זה הוא נזכר ובא ליראת ה'". מסיבה זו, לא מדבר כאן ר' נחמן בעיקר על השפעה, אלא על העלאה מלמטה, 'מה שמעלה היראה מהדברים התחתונים'.
יראת העונש צומחת מתוך מפגשו של האדם עם המציאות. יותר מזה, היא רותמת את המפגש עם המציאות התחתונה והנגזר ממפגש זה, אל הקודש אל העבודה, ובכך יש בכוחה לא רק להשפיע על העולם, כמו היראה העליונה, אלא גם לרומם מתוכו, את מה שיש בו.
לשם חידוד, ננסה להשוות דברים אלו, לדברים דומים שנכתבו פחות או יותר באותה התקופה, על ידי ר' שניאור זלמן מלאדי, מייסד חב"ד, בספרו 'התניא'.
ëé äùëì ùáðôù äîùëìú ëùîúáåðï åîòîé÷ îàã áâãåìú ä' àéê äåà îîìà ëì òìîéï åñåáá ëì òìîéï åëåìà ÷îéä ëìà çùéá ðåìãä åðúòåøøä îãú éøàú äøåîîåú áîåçå åîçùáúå ìéøà åìäúáåùù îâãåìúå éú' ùàéï ìä ñåó åúëìéú åôçã ä' áìáå 	(äúðéà, ôø÷ â').
יראה זו, יראת הרוממות, היא היראה העליונה, כמו אצל ר' נחמן:
ëé îé ùãòúå éôä ìãòú àú ä' åìäúáåðï áâãåìúå éú' åìäåìéã îáéðúå éøàä òéìàä áîåçå åàäáú ä' áçìì äéîðé ùáìáå ìäéåú ðôùå öîàä ìä' ìãá÷ä áå 	(äúðéà, ôø÷ ì"ç).
לעומתה, מתייחס בעל התניא ליראה התחתונה:
éøàä úúàä [äéà] òåì îìëåú ùîéí åôçã ä' ëôçã äîìê ãøê îùì, ùäéà éøàä çéöåðéú åðâìéú îä ùàéï ëï éøàä òéìàä éøà áåùú äéà îäðñúøåú ìä' àìäéðå åäéà áçëîä òéìàä éå"ã ùì ùí äåé"ä á"ä 	(ùí). 
בעל התניא עומד על כך שלא תתכן התקרבות לה' ית' ללא אחת מן היראות הללו, הנמוכה או הגבוהה (פרק מ"א). כמובן, שהעדיפה היא יראת הרוממות, הנמצאת במוחו של האדם באופן טבעי ועל האדם לחשוף אותה, אך אם לא הצליח האדם, הרי שגם היראה התחתונה נחשבת ליראה.
ישנם מספר הבדלים בין בעל התניא לבין ר' נחמן בחלוקה בין שתי יראות אלו, אולם ברצוננו להתמקד בהבדל אחד הנוגע לענייננו והוא מידת ה'בדיעבדיות' של היראה התחתונה.
אצל בעל התניא מוצגת היראה התחתונה כברירת מחדל, כלומר, רק אם לא הצליח האדם בחשיפת היראה העליונה עליו לגשת אל היראה התחתונה. לעומת זאת ר' נחמן מציגה באופן יותר 'לכתחילי' וכך הוא אומר:
åàîø: àùøé îé ùàéðå éåãò ëìì îñôøéäí ø÷ äåìê áúîéîåú åéù ìå éøàú äòåðù ëé òé÷ø äòáåãä áúçéìä äéà ø÷ îçîú éøàú äòåðù åáìé éøàú äòåðù àé àôùø ìäúçéì ëìì áòáåãú ä'. åàôìå öãé÷éí öøéëéí âí ëï éøàä ëé òåáãé îàäáä äí îåòèéí îàã îàã åòé÷ø äåà éøàú äòåðù. (éâ) ëé äéøàä òìàä áâéï ãäåà øá åùìéè åëå' äéðå éøàú äøåîîåú ìàå ëì àãí æåëä ìæàú äéøàä àáì òé÷ø äòáåãä äåà ø÷ òì éãé éøàú äòåðù àöì øåá áðé àãí 	(ùéçåú äø"ï ä').
אמנם גם בדברי ר' נחמן ישנן הסתייגויות 'כי עיקר העבודה בתחילה', 'כי עובדי מאהבה הם מועטים מאד', אולם נדמה כי העיון בשאר הקטעים שהובאו מלמדנו כי נימת ה'בדיעבד', היא שולית, ולדעת ר' נחמן באמת עיקר העבודה הרצויה היא יראת העונש.
נדמה כי הסיבות להעדפתו של ר' נחמן את יראת העונש על פני יראת הרוממות נובעות מהבנה מעמיקה יותר של הנחות היסוד העומדות מאחורי יראת הרוממות.
ביראת הרוממות האדם מנסה להתעלות מן המישור האמוציונאלי ולהתבונן במציאות באופן 'סטרילי', רציונלי. האדם בתהליך זה מבקש לעצמו את האמת. ולחתירה לאמת ישנם כמה מאפיינים שמבחינתו של ר' נחמן הם בעייתיים.
כאמור, בהשגת יראת הרוממות מדובר במעבר מן המישור האמוציונלי למישור הרציונלי. האדם מנסה לנטרל את רגשותיו, את חוויותיו, ולהגיע להגדרה והבנה לוגית. הגדרה שלאחר מכן תשפיע על האדם ורגשותיו. מכך ר' נחמן חושש ואפילו אם יהיו התוצאות חיוביות. 
בשיחה אחרת (רי"ז) מסביר ר' נחמן את הצו 'וידעת היום והשבות אל לבבך' כצו המכוון את האדם למודעות לה' ולא לנסיון לחקור, להבין או לדעת. ר' נחמן מוליך את האדם בנתיבות אמונה פשוטה שאין בה חקירה ואין בה לוגיקה. את חששו הגדול של ר' נחמן מהלוגיקה ניתן להבין מתוך המשך השיחה הנ"ל:
åîé ùìåîã çñ åùìåí áñôøé äîç÷øéí åäôéìåñåôéí ðëðñ áìáå ñô÷åú åëôéøåú. ëé ëì àãí ðåìã òí øùòåú ëé èáò ëì àãí ðîùê àçø øùòåú äééðå àçø úàååú øòåú ùì äòåìí äæä øçîðà ìöìï. ø÷ îçîú éøàú äòåðù äåà ùåáø úàååúå åðëðñ áãøëé ä'. àáì ëùìåîã áàåúï äñôøéí ùì ç÷éøåú çñ åùìåí àæé îåöà ìòöîå ñô÷åú åëôéøåú ùäí ñéåò ìøùòåú ùìå ùéù áå áèáòå. åòì ëï àéï àðå îåöàéí ëìì ùéäéä àéæä àãí ðòùä àéù ëùø åéøà ä' òì éãé ñôøé äîç÷øéí àó òì ôé ùðîöà áãáøéäí àéæä ãáøéí îîãåú èåáåú åëéåöà, àó òì ôé ëï äëì äáì ëé äôñãí îøåáä îùëøí 	(ùéçä ä').
לדעתנו, לא מדובר סתם בחשבון של סיכוי מול סיכון. מדובר בתפיסה מאד יסודית את נפשו של האדם. האדם מצוי בתוך מציאות חומרית, התאוות חבויות בתוכו, והמכשולים מצויים למכביר. כדי לפרוץ את מעגל הכבלים העוטף את האדם, צריך לנקוט בפעולה חריפה, בלשונו של ר' נחמן - 'לשבור'. העיסוק הרציונלי מאופיין במורכבות, לעתים בניכור ובעיקר בתהליכיות ארוכה עם עליות ומורדות. לדעתו של ר' נחמן, מעטפת החומריות המרחיקה את האדם מן הקב"ה לא תישבר ללא פעולה חד משמעית, יציאה בחפזון מתוך מ"ט שערי טומאה שתשליך את האדם בבת אחת אל מחוץ לכבליו. 
ניזכר במקורה של יראת העונש לעומת יראת הרוממות. יראת החטא, כאמור, צומחת מתוך המציאות החומרית בה נמצא האדם, אלא שבבת אחת היא נהפכת לעוצמה המופנית כלפי הקב"ה.
היחס לפחד, ממחיש היטב את ההבדל בין היראות. האדם החומרי המצוי בתוך העולם הוא אדם מפחד, מחיה רעה, מאויב, ממחלה ומכל מיני מרעין בישין. ביראת הרוממות האדם נתבע להתעלם מפחד זה. כדי לעיין ברוממותו של הבורא, צריך להתנתק מן המציאות, לצאת מן השדה המפחיד, ולהכנס אל חממת בית המדרש ולהגות. ביראת העונש, האדם נשאר בשדה, והוא אף ממשיך לפחד, אלא שפחד זה בבת אחת מופנה כעת אל הקב"ה. לדעת ר' נחמן, רק פעולה כזו, יש בכוחה לשבור ולנתק את האדם מכבליו החומריים.
בעניין זה יש לשים לב לנקודה נוספת העולה מתוך התייחסותו של ר' נחמן לעניין זה במקום אחר:
åëùàãí äåìê áúîéîåú áàîåðä ìáã áìé ùåí ç÷éøåú éëåì ìæëåú ùéòæåø ìå äùí éúáøê ùéáåà ìáçéðú øöåï ùäåà ìîòìä îçëîä. ëé áàîú çëîä ã÷ãåùä äåà ìîòìä îàîåðä, àáì àó òì ôé ëï àðå öøéëéí ìáìé ìéìê áçëîåú åç÷éøåú ø÷ áàîåðä ìáã ëé àîåðä äåà ãáø çæ÷ îàã, åàæé ëùäåìê áàîåðä ìáã áìé ç÷éøåú åçëîåú àæé æåëä ìáåà ìáçéðú øöåï ùäåà ìîòìä àôìå îçëîä ãäéðå ùéæëä ùéäéä ìå øöåï îåôìâ çæ÷ îàã àìéå éúáøê áäùúå÷÷åú ðîøõ îàã òã ùìà éãò îä ìòùåú ëìì îâåãì ääùúå÷÷åú 	(ùéçä ì"á).
כדי להבין את משמעות דברים אלו נחזור לבעל התניא.
לדעתו, יראת הרוממות מושגת על ידי התהליך השכלי שהאדם עובר, תהליך המקביל מבחינת המודל הקבלי של הספירות לחכמה בינה ודעת (חב"ד), ספירות אלו קשורות לתהליך הרציונלי שהאדם עובר, ובעזרתו מגבש לעצמו את הדעה בדבר ה', המביאה אותו ליראת הרוממות.
ענפיה של הכרה זו אלו הן המידות המצויות בספירות חסד גבורה וכו', כשספירת דעת היא המקשרת בין ההכרה לבין המידות.
כדי להבין טוב יותר נצייר את מודל הספירות:
כתר
חכמה     בינה
דעת
חסד      גבורה
תפארת
נצח          הוד
יסוד
מלכות
בעל התניא מתעלם, בציורו זה, מספירת כתר, שמזוהה עם הרצון, כלומר עם השלב הראשוני ביותר של התהוות ההוויה הכללית וגם של כל רעיון המחשבה הבאים לאדם.
יוצא אם כן שלשיטתו של בעל התניא התהליך הוא כדלקמן:
שלב א': הכרה שכלית המביאה ליראת הרוממות - חכמה, בינה, דעת
שלב ב': מידות האהבה והיראה התחתונות - חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד
כעת נחזור למודל של ר' נחמן:
שלב א': היראה התחתונה
שלב ב': הרצון, תוך כדי דילוג על שלב החכמה.
אם נתרגם את דבריו של ר' נחמן לשפתו של בעל התניא, ולמודל שהוא הציב, הרי שהאדם, לשיטתו של ר' נחמן מתחיל דוקא מלמטה במידות, ועל ידי כך הוא זוכה לדילוג על החכמה, בבחינת 'ודילוגו עלי אהבה', וזוכה למדרגה שלמעלה מהחכמה והיא הרצון, כלומר, ספירת כתר, שהיא השתוקקות אין סופית אל ה' ית'.
הבדל חד זה יובן על רקע דברינו. לדעת ר' נחמן, בניגוד לשיטתו של בעל התניא, שיא המפגש עם הבורא אינו מתקיים בדעת, אלא בעצם ההשתוקקות. הדעת עצמה הינה אמצעי בדרך להשגת השתוקקות זו, אלא שאמצעי זה, כפי שראינו לעיל, סובל מחסרונות. חסרונות כה אקוטיים שאולי מונעים את ההגעה למטרה.
הדילוג על הדעת, יכול להביא את האדם לעמדה כה גבוהה, שהיא אף למעלה מיראת הרוממות. ביראת הרוממות נשמר חיץ ברור בין הירא לבין המרומם, אולם בהשתוקקות ובדבקות חיץ זה הולך ומטשטש, ודילוג על תהום פעורה זו אפשרי רק על ידי קפיצה. גשר הדעת, לפי ר' נחמן, לא יצליח לעולם (או כמעט לעולם) לגשר על הפער באופן מוחלט, ועל כן מוכרחים לקפוץ מעליו.
נדמה לי כי הבחנה נוספת בין בעל התניא לבין ר' נחמן תסביר היטב את ההבדלים ביניהם.
בעל התניא מתאר את התהליך שעובר האדם כתהליך של חשיפה. היראה והאהבה העליונות והתחתונות כבר קיימות להן בתוך הנפש. האדם בעצם חושף את עצמו, ומאפשר השפעה. ועל כן ההשפעה היא מלמעלה למטה. מהאצילות דרך ספירות חב"ד עד למלכות - אל האדם.
ר' נחמן, מתחיל ברצון של אדם הנמצא רחוק מן ה' להתקרב. לא מדובר בתהליך של חשיפה, אלא בתהליך של התקרבות, מסע אל ה'. אם כן מדובר בתהליך מלמטה למעלה, מהמידות אל הרצון, אך לכן חייבת להיות קפיצה, מכיוון שהמרחק בין הקב"ה לבין האדם הוא אינסופי. לעומת זאת כשמדובר בחשיפה, בהשפעה, ההדרגתיות שלב אחר שלב היא היסוד המרכזי.
הזכרנו לעיל את חתירתו של האדם אל האמת. ועמדנו על כך שהמאפיין הראשון של חתירה זו הוא המעבר מהתחושה אל הדעת, מעבר בעייתי לשיטתו של ר' נחמן. אך ישנו עוד מאפיין לחתירה זו והוא היומרה.
האדם הנמצא בריחוק מן ה' ית' משקף במידה לא מבוטלת מציאות טבעית ונורמלית. כאמור הפער בין אדם לאלוקים הוא אינסופי. ההשלכה הראשונה של פער זה היא על עצם היכולת של הדעת לנתק את האדם ממציאותו החומרית. ההשלכה הנוספת שלו היא על עצם יומרנותו של האדם להתעלם ממצבו החומרי ולבקש קירבת אלוקים.
ר' נחמן קובע (על סמך נסיונו) כי האדם החפץ להתקרב לקב"ה נתקל בקשיים מרובים, שמשמעותם הרוחנית היא התעוררות דינים וגבורות עליונות על האדם. דברים אלו מופיעים גם במקומות אחרים:
åéòîã äòí îøç÷ åîùä ðâù àì äòøôì àùø ùí äàì÷éí. ëé îé ùäåà äåìê áâùîéåú ëì éîéå, åàçø ëê ðúìäá åøåöä ìéìê áãøëé äùí éúáøê, àæé îãú äãéï î÷èøâ òìéå, åàéðå îðéç àåúå ìéìê áãøëé äùí éúáøê, åîæîéï ìå îðéòä 		(ì÷åèé îåäø"ï ÷îà, ÷è"å).
ר' נחמן מדגיש את היומרה ברצונו של אדם השקוע בגשמיות כל חייו, לבקש קירבת אלוקים. מניעות אלו כפי שראינו בתורה הראשונה לעיל, נועדו לעורר באדם את יראת העונש. נדמה לי כי במובן זה, תפקידה של יראת העונש אינו רק לשבר את התאוות, כפי שראינו לעיל, אלא גם להזכיר לאדם את מקומו. יראת העונש הכרחית לא רק כדי לאפשר לאדם להתעלות מעל מציאותו הגשמית, אלא גם כפועל יוצא של האבסורד הצומח מתוך עצם רצונו של האדם להתעלות. המתקת הדין, כלומר, ההתקרבות, על אף 'חוסר הצדק' שיש בכך, מתאפשרת רק כשלב שני. הצדק הוא הדין, וכשאדם ניצב מול הצדק הרי שהוא ירא יראה גמורה. מצד הצדק האלוקי, רצונו של האדם להתקרב אל ה' חייב להתקל, ח"ו, בגן נעול ובמעין חתום. ודבר זה מצמיח בהכרח את יראת העונש הגמורה. יראת הרוממות מכילה בתוכה כבר את השלב הראשון ואת ההכרה שבאמת הקב"ה נשגב, ועם זאת האדם חפץ בקירבתו. האמת מכילה בתוכה גם את הצדק וגם את ההתפשרות עימו, וזאת יראת הרוממות, שאליה ניתן להגיע רק לאחר שהאדם הבין, חווה וכמעט נאלם בתוך הצדק האלוקי, שאינו יכול לקבל את התקרבותו של האדם הגשמי אל האלקים, אילמות שאותה מכנה ר' נחמן בשם 'יראת העונש'.
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