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  "לחוד ורהלחוד וזמ� ת פלהזמ� ת"
  

דלעול� צרי� להתאמ� לקיי�  –ו מרביצי תורה ומחדדי התלמידי� מדי� תפילה "ואינני פוטר ח...

אבל רצוני להביא מכל זה דא� באמת  .א"ע' כבשבת י, דזמ� תורה לחוד וזמ� תפילה לחוד, שניה�

ת התפילה כאשר ע� לבבו הטהור מחמת טרדת התלמידי� ועומק העיו� לא יכול פע� לצמצ� בכוונ

  .עבור זהואי� עליו די� תפילה , מצוה גרמהכי טרדת ה, ז"לא יפול רוחו בקרבו ע –

ידוע מה שהעידו בש� מר� ו, א� הגאוני� הגדולי� והצדיקי� האמיתיי� זכו שזה וזה נתקיי� ביד�

  )ז א"ת שבט הלוי ח"שו(                   ...שאמר על עצמו שזכה להתפלל כל תפילותיו בכוונה ובדמעות ס"החת

  
  

  "קא חליש לבייהו"
  

מה שכתב סברא נפסדת של המתפלספי� האומרי� מה יוסי& ידיעת דיני הנזיקי� שור ' הכותב'עיי� ב

לה� לעיי� במצות כי הלא טוב , בתחלה נצטערו על זה ח"ושג� רבה ור, שנגח ושני� אוחזי� וכיוצא

  .ש"ע' כושבי� אד� למקו� 

כי באמת אי� , ו"ולהעלות על לבב� סברא אפיקורסית כזו ח, ח מרשע כזה"חלילה לרבה ור, אומרואני 

כי כול� רצו� הבורא יתבר� , ש ותפילי� וקרבנות ושארי כלו�"בי� דיני הנזיקי� לדיני ק' נפקא מיני

בה� וראוי לדקדק , ואתרוג ושארי ש"ו� בדיני הנזיקי� כמצות קוכ� הוא מצות לד, ומשפטיו

ולא חליש ליבייהו . 'כוס של עיקרי�'וכבר הארכתי בזה בקונטריס . כי הלא תורתו המה, ובמשפטיה�

, די��אלא על דיתבי בדינא שהוא ביטול הזמ� ביותר בשמיעת הטענות והרצאת דברי� מ� כל בעל

יני אבל לא עלה דעת� להיות נגרע ער� החקירה בד, והרבה תורה היו יכולי� ללמוד אז בעת ההיא

  )צדוק הכה� מלובלי�' ר � 45' עמ ,לבושי צדקה(                     .ו"ממונות לשבי� אד� לחבירו משבי� אד� למקו� ח

  
  

מעלה עליו הכתוב , תו אפילו שעה אחתיכל דיי� שד� די� אמת לאמ"
  "כאילו נעשה שות� להקדוש ברו� הוא במעשה בראשית

  

כמו , מחריבי� אותו במעשיה�, וחומסי�הרשעי� שגוזלי� ו, ה ברא העול� להיות קיי�"כי הקב...

שמצינו בדור המבול שלא נחת� גזר דינ� אלא על הגזל דכתיב כי מלאה האר� חמס וכתיב בתריה 

נמצא שהדיי� המשבר זרועות רמות הרשעי� ולוקח מיד� טר& ומחזירו . הנני משחית� את האר�ו

י כאילו נעשה ווה, רא יתבר� שמו שבראו להיות קיי�מקיי� העול� וגור� להשלי� רצו� הבו, ולבעלי

 )טור חוש� משפט סימ� א(                                                                                   . ה בבריאה"שות& להקב


