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Nefech Ha'haïm

Chapitre 7 - Porte 4

ולזאת ראוי להאדם להכין עצמו כל עת קודם שיתחיל ללמוד.
להתחשב מעט עם קונו ית"ש בטהרת הלב ביראת ה'.

ולהטהר מעונותיו בהרהורי תשובה. כדי שיוכל להתקשר
ולהתדבק בעת עסקו בתוה"ק בדבורו ורצונו ית"ש. וגם

יקבל ע"ע לעשות ולקיים ככל הכתוב
בתורה שבכתב ובע"פ ואשר יראה ויבין דרכו והנהגתו מתוה"ק.
וכן כשרוצה לעיין בדבר הלכה. ראוי להתפלל שיזכהו ית'
לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא. לכוין לאמיתה של תורה:

וכן באמצע הלימוד. הרשות נתונה להאדם להפסיק זמן מועט.
טרם יכבה מלבו יראתו ית"ש שקיבל עליו קודם התחלת

הלימוד. להתבונן מחדש עוד מעט ביראת ה'. כשרז"ל עוד
(שבת ל"א) משל לאדם שאמר לשלוחו העלה לי כור של

חטים לעליה כו' א"ל עירבת לי בהן קב חומטין א"ל לא.
א"ל מוטב שלא העלית. וקאי על אמצע העסק בתבואות

חכמת התורה שראוי ג"כ לערב בתוכו יראתו ית'. כדי
שתתקיים תלמודו בידו. ולכן סמך אצלו הברייתא תני

דבי ר"י מערב אדם קב חומטין בכור של תבואה ואינו חושש.
והוא דין מדיני גזל ואונאה אשר מקומו בס' נזיקין ומאי שייטי'
הכא. אמנם הורונו בזה. שכמו במו"מ הגם שנראה כגזל
ואונאה. אמנם כיון שהקב עפר הוא השימור והקיום של כל
הכור תבואה אינו חושש משום גזל. כן רשאי האדם להפסיק
ולבטל זמן מועט מהלימוד. להתבונן מעט ביראת ה'. ואינו
חושש בזה. משום ביטול תורה כיון שהוא הגורם שתתקיים אצלו
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חכמה התורה:
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