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Nefech Ha'haïm

Chapitre 16 - Porte 4

וגם מעבירין ומסלקין מעליו כל הטרדות והענינים מעול ד"א
וכו' וכל שאר עניני זה העולם המונעות תמידות העסק

בתו"הק כמ"ש כל המקבל עליו עול תורה כו'. ואמרו

בבמדבר רבה ובתנחומא פ' חקת שמזה הטעם ניתנה התורה
במדבר כשם שמדבר אינו נזרע ואינו נעבד כך כו' וכשם שמדבר
אינו מעלה כו'.

ובזוהר ויחי (ח"א רמב, ב) דכל מאן דידע לאשתדלא באורייתא
ולא אשתדל אתחייב בנפשיה. ולא עוד אלא דיהבין עליה עולא

דארעא ושעבודא בישא דכתיב
ביששכר ויט שכמו לסבול כו' מאן דסטא ארחיה וגרמיה דלא
למסבל עולא דאורייתא מיד ויהי למס עובד.

וכן להיפך כו'. וכך הדין הלכה פסוקה בש"ס כמ"ש (נדרים כב:
ובפ"ק דבתרא ח.) ושם ר"ה בר"ח שדא כרגא ארבנן. א"ל

רנב"י
עברת אדאורייתא אדנביאים אדכתובים דכתיב כו'. כמש"ש
דרבנן לא צריכי נטירותא.

ובתד"א (סא"ר פ"ד) כל ת"ח שעוסק בתורה בכל יום תמיד
בשביל להרבות כבוד שמים. אינו צריך לא חרב ולא חנית
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ולא כל דבר שיהיה לו שומר אלא הקב"ה משמרו בעצמו כו'.

ושם בפי"ח אם יש בו באדם ד"א ומקרא לבד מוסרין לו מלאך.
א' לשומרו שכאמר כו'. קרא אדם תורה נביאים וכתובים

מוסרים לו שני מלאכים שנאמר כי מלאכיו יצוה לך לשמרך
כו'. אבל קרא אדם תורה נביאים וכתובים ושנה משנה

ומדרש הלכות ואגדות ושמש ת"ח הקדוש ב"ה משמרו בעצמו
כו' שנאמר ה' שומרך כו'. וכפי ערך הקיבול אשר יקבל עליו

עול תורה באמת ובכל כחו. כן לפי זה הערך יסירו ויעבירו ממנו
טרדות עניני זה העולם. והשמירה עליונה חופפת עליו. והוא כבן
המתחטא על אביו. ואביו עושה לו רצונו ומשלים לו כל חפצו.
כמ"ש רז"ל (עכומ"ז י"ט א') כל העוסק בתורה הקב"ה עושה
לו חפצו.

וכ"א במדרש תהלים מזמור א'. ואמרו עוד שם שכתוב בתורה
ושנוי בנביאים ומשולש בכתובים שכל העוסק בתורה נכסיו

מצליחין. ובמשלי רבתא ספ"ח ויפק רצון מה' כל מי שהוא
מפיק בד"ת ומלמדו ברבים. אף אני בעת רצון מפיק לו רצון

כו'. ומזונותיו מוכנים לו
תמיד בלא שום עמל ויגיעה מועטת עליהם. כמ"ש שם בפ'
אשת חיל שת"ח יושב ועוסק בתורה כו' ולא עוד אלא שהקב"ה
ממציא לו מזונותיו בכל יום ויום שנאמר ותתן טרף לביתה.

ובת"דא (סא"ר פי"ח) ברוך המקום ברוך הוא שבחר בחכמים
ובתלמידיהם כו' כשם שהם יושבין בב"כ ובב"מד ובכל
מקום שהוא פנוי להם וקורין ושונין לשם שמים ויראה

בלבבם ומחזיקים ד"ת בפיהם ומקיימין עליהם הפסוק טוב
לגבר כי ישא עול בנעוריו כך כביכול אפילו הם ישאלו את כל

העולם כולו בשעה אחת הוא נותן להם מיד כו'. ויתר על
כן. אלא הגם שהוא עצמו ודאי בורח מהכבוד וגדולה. כי
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בלא זה בלתי אפשר בעולם כלל להיות עוסק בתורה
לשמה. ולא תתקיים אצלו כלל. כמשז"ל בפ' מעלות התורה

אל תבקש גדולה לעצמך ואל תחמוד כבוד. כי האדם אסור לו
לפנות דעתו לזה כלל. אמנם גדול

העצה ית"ש נותן לו שמחה וגדולה בע"כ. כמ"ש בתד"א שם
ברוך המקום ברוך הוא שבחר בחכמים ובתלמידיה' כו' כמו
שהם יושבין בב"כ ובב"מד בכל יום וקורין ושונין לשם שמים
ויראת שמים בלבבם ומחזיקים דברי תורה על פיהם ומקבלין
עליהם בשמחה עול מ"ש כך כביכול הקב"ה נותן להם שמחה
לצדיקים בעל כרחם שלא בטובתם כו' ע"כ. וכמאמר הכתוב
אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי ר"ל הגם שאני בורח מהם
המה רודפים אחרי בע"כ:
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