Nefech Ha'haïm
Chapitre 5 - Porte 4

ולפי ערך גודל אוצר היראה אשר הכין לו האדם .כן ע"ז הערך
יוכל ליכנס ולהשתמר ולהתקיים בתוכו תבואות התורה כפי
אשר יחזיק אוצרו .כי האב המחלק תבואה לבניו .הוא
מחלק ונותן לכל א' מדת התבוא' כפי אשר יחזיק אוצרו של
הבן אשר הכין ע"ז מקודם .שאף אם ירצה האב וידו פתוחה
ליתן לו הרבה .אמנם כיון שהבן אינו יכול לקבל יותר
מחמת שאין אוצרו גדול כ"כ שיוכל להחזיק יותר .גם
האב א"א לו ליתן לו עתה יותר .ואם לא הכין לו הבן אף
אוצר קטן .גם האב לא יתן לו כלל .כיון שאין לו מקום
משומר שתתקיים אצלו .כן הוא ית"ש ידו פתוחה כביכול
להשפיע תמיד לכל איש מעם סגולתו רב חכמה ובינה יתירה.
ושתתקיים אצלם ויקשרם על לוח לבם .להשתעשע אתם
בבואם לעולם המנוחה ותלמודם בידם .אמנם הדבר תלוי לפי
אוצר היראה שתקדם אל האדם .שאם הכין לו האדם אוצר
גדול של יראת ה' טהורה .כן ה' יתן לו חכמה ותבונה ברוב שפע
כפי שתחזיק אוצרו ( .הכל לפי גודל אוצרו.
ואם לא הכין האדם אף אוצר קטן שאין בו יראתו יתב' כלל ח"ו.
גם הוא ית' לא ישפיע לו שום חכמה כלל .אחר שלא תתקיים
אצלו .כי תורתו נמאסת ח"ו כמשרז"ל .וע"ז אמר הכתוב
)תהלים ,קיא( ראשית חכמה יראת ה' .וכמבואר בהקדמת
הזוהר )ח"א ז ,ב( ר"ח
פתח ראשית חכמה יראת ה' כו' האי קרא הכי מבעי לי' סוף
חכמה כו' .אלא איהי ראשית לאעלא לגו דרגא דחכמתא עלאה
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כו' .תרעא קדמאה לחכמה עלאה יראת ה' איהי כו' ע"ש.
הרי מבואר .הגם שהיראה היא מצוה א' ואמרו בירושלמי ריש
פאה )א:א( שכל המצו' אינן שוות לדבר אחד מן התורה.
אמנם מצות קניית היראה ממנו ית' רבה היא מאד .מצד
שהיא מוכרחת לעיקר הקיום ושימור התוה"ק ובלתה גם
נמאסת ח"ו בעיני הבריות .לכן צריכה שתקדם אצל האדם
קודם עסק התורה:
הגהה :ובזה יבואר מאמרם ז"ל ריש פרק הרואה אין הקב"ה
נותן חכמה אלא למי שיש בו חכמה שנאמר ובלב כל חכם לב
נתתי חכמה .יהיב חכמתא לחכימין )דניאל ,ב( ולכאורה
יפלא .דא"כ חכמה הראשונה מאין תמצ' אצל האד'.
אמנם הענין .כי כתוב מפורש שגם הירא' נקראת חכמה
כמ"ש )איוב ,כח( ויאמר לאד' הן ירא' ה' היא חכמה.
והוא מטעם הנ"ל .שהוא אוצרו הטוב של החכמה שתשתמר
ותתקיים בה ז"ש שאין הקב"ה נותן ומשפיע חכמה
העליונה של התורה .שתתקיים אצלו ויהא תלמודו בידו.
אלא למי שיש בו חכמה היינו אוצר היראה .שהיא מוכרחת
שתקדם אצל האדם כנ"ל) .ואיש תבונות .יבין פנימיות
מאמרם ז"ל זה לדרכנו ע"פ סתרי הזוהר וכתבי האריז"ל אשר
אמרו שהחכמה העליונה מתגלית רק ע"י מדת מלכותו יתב'
היינו קבלת עמ"ש כנ"ל( :ובזה יובן ג"כ שמצינו לרז"ל שאמרו
אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה בלבד )ברכות
ח' ע"א( ובפ' אין עומדין )דף לג (:אמרו אין לו להקב"ה בבית
גנזיו אלא אוצר של יראת שמים בלבד .ולדברינו באמת הכל א'.
ולכן אמרו אוצר של יראת שמים .ע"כ.
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