"לא ישנתי בבית המדרש לא שינת קבע ולא שינת עראי"
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ולא ישנתי בבית המדרש לא שינת קבע ולא שינת
עראי .משמע מדינא שרי אלא שהחמיר על עצמו
שלא ליש בבית המדרש ממידת חסידות דא לא
כ מאי רבותא .וקשה לי הא אמר רב ביבי בפרק ב
סורר )ד ע"א( כל היש בבית המדרש תורתו נעשית
לו קרעי שנאמר וקרעי תלביש נומה אלמא לאו
שפיר דמי ליש בבית המדרש .ויש לומר דהא
דאסור ליש בבית המדרש היינו שינת קבע אבל
שינת עראי שפיר דמי.

אפילו שינת קבע מותר לת"ח כמו אכילה ושתיה ...א
דחכמי ותלמידי' מותרי ליש בבהמ"ד בי שינת קבע בי
שינת עראי היינו מדינא אבל ממדת חסידות הוא שלא ליש
בבהמ"ד לא שינת קבע ולא שינת עראי וזהו שאמר ר' זירא
כששאלו ממנו במה הארכת ימי וחשיב בי מילי
דחסידותא מימי לא ישנתי בביהמ"ד לא שינת קבע ולא
שינת עראי והא דהזכיר כלל שינת קבע שיגרא דלישנא הוא
א"נ אי היה אומר ר"ז רק שלא יש שינת עראי הייתי אומר
דשינת קבע מדינא אסור והייתי טועה בזה.
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"קסבר מאכל אד אי מאכילי לבהמה"
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אין מאכילין אותן לבהמה  -משום ביזוי
אוכלין ,ומחזי כבועט בטובה שהשפיע הקדוש
ברוך הוא בעולם ,אי נמי :משום דחסה תורה
על ממונן של ישראל.

מאכל אד אסור לית לבהמה אול א נותר ויתקלקל
יכול לית ג לבהמה מזה.
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ופשוט דלכל הטעמי א זה נוגע לחיי הבהמה
שא לא יאכילנה תמות או תחלה רשאי לתת לה
מאכל אד דלא מחזי כבועט בטובה אחרי שעושה
כ מחמת הכרח.
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שמואל ס"ל עושה אד כל צרכו בפת ...משו הכי הוצר לשנויי קסבר מאכל
אד אי מאכילי לבהמה והיינו דרב הונא פליג אשמואל ולדיד דפסקינ
כשמואל לא ס"ל כרב הונא ומותר לית לבהמה .א אמג"א קשיא דפוסק
כשמואל ומייתי מימרא דתענית והרי מוכח מכל הפוסקי דלא כגמ' דתענית
מדלא מייתי הרי" והרמב" וכל הפוסקי זולת המג"א דברי הגמ' דתענית
להלכה ...נ"ל דהמג"א גופי' לא מייתי דברי הגמ' דתענית להלכה רק להורות
שיש לזהר בזה היכי דל"ה צור בזה.

"מניחי חיי עול ועוסקי בחיי שעה"
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הנה ידוע לעול התורה מה שדברתי הרבה פעמי לפני בני
התורה בעני למודי חול אשר לבני תורה וג לבני הישיבות
הקדושות אשר ראוי להתגדל ש בתורה וביראת ה' טהורה
הרי עצ למודי חול א כשליכא למודי כפירה וג לא תערובות
נשי ,הוא איסור דמניחי חיי עול שהוא איסור א לאחר
שנתגדלו בתורה במדרגה גדולה ,עיי בתענית ד כ"א ע"א
בעובדא דר' יוחנ ואילפא מתרי מלאכי השרת עיי"ש ,וא
שהיה ש לזמ קצר ולהכרח פרנסתו שהיו עניי גדולי
להחיות עצמ ובני בית שמטע זה לא נענש אילפא ,אבל
לבחורי ואברכי צעירי שעדיי לא למדו כל הצור ובזה
שיכניסו עצמ ללמודי חול הרי לא שיי שיגיעו למדרגת ת"ח
שיודע התורה בדור הזה דצרי לזה כל כחות הנפש שחננו
השי"ת בדעת ובהבנת הדברי ,ויבזבז כחותיו ג ללמודי חול,
ובמש הזמ יעשו למודי החול אצלו עיקר בהכרח כי הרי כח
עצת היצר שבשביל זה התחילו לבטל למוד התורה וללמד
למודי החול באיזה מש זמ יאמר לו אחרי עבור קצת זמ
שצרי יותר זמ ללמודי חול א אתה חושב להתפרנס ,ואפילו
בלא זה לא שיי להתגדל בתורה ואפילו להיות קצת תלמיד
חכ וב תורה אי אפשר בגזילת הזמ וגזילת העמילות
בכשרונותיו מתורה ללמודי החול ,ותחת להתגדל ירד מטה
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מטה ,ובפרט שברור שאחרי שיתעסק כבר בלמודי חול כשיראה
שאלו שהולכי לקאלעדז דהמדינה מצליחי יותר בשלימות
מכפי שה מצליחי ילכו לבתי ספר )לסקולס( דהמדינה שיש
ש כל התועבות שבעול ,בעצת היצר שהוא רק לזמ קט,
והוא לא יתקלקל ש ,אשר כל אחד מבי ויודע שאינו כ ,אבל
אי שיהיה לא שיי שיהיה א ב תורה וכ"ש שלא שיי
שיעשה תלמיד חכ .וג כל ב תורה ולומד בישיבות הקדושות
צרי להשי אל לבו חורב התורה הגדול שנעשה בעול שהוא
חיוב גדול על כל לומדי תורה בהישיבות שישתדלו להיות גדולי
תורה והוראה ויראי שמי תחת שזה עני מוכרח לכל קהל
ישראל.
סו דבר הוא פשוט שא ששתקינ ואי אומרי זה לכלל
ישראל וא לא לאלו השומרי תורת השי"ת הוא דבר האסור
לבני תורה ובני ישיבות אשר כל אחד יכול להתגדל בתורה
ולגזול הזמ והעמילות בהכשרונות מלמודי תורה ללמודי חול.
ובדבר עני פרנסה כבר ידוע כמדומני מה שאמרתי איזה פעמי
שזהו עצת רשעי שהוזכר בריש תהלי ,וכפי שאיתא בתענית
ש /ד כ"א /איכא ע"ז ג עונש גדול ח"ו ולהשומעי שלא
לעזוב למוד התורה כלל א לא לשעה יתברכו בהצלחה בתורה
כרצונ וג בכל עניני הגו בכל הברכות.

