ס

שאלות אקטואליות בהלכה  שו"ת עם גדולי ההוראה שליט"א  פלפולא דאורייתא

ביתר עילית ת"ו
גליון מס'  – 26פרשת תצוה – אדר א' תשפ"ב
ְנֵי יְהוָה (כח ,לח)
וְהָיָה עַל ִמצְחוֹ תָמִיד לְרָצוֹן לָהֶם לִפ

שנינו בגמ' (מנחות לו ,ב) אמר רבה בר רב הונא חייב אדם למשמש
בתפילין בכל שעה ,קל וחומר מציץ ומה ציץ שאין בו אלא אזכרה
אחת [שהיה כתוב עליו 'קודש לה''] אמרה תורה 'והיה על מצחו
תמיד' שלא יסיח דעתו ממנו ,תפילין שיש בהם אזכרות הרבה על
אחת כמה וכמה .ע"כ.
ודברי הגמ' הובאו ברמב"ם (הלכות תפילין פ"ד הי"ד) וז"ל; חייב
אדם למשמש בתפילין כל זמן שהם עליו ,שלא יסיח דעתו מהם
אפילו רגע אחד ,שקדושתן גדולה מקדושת הציץ ,שהציץ אין בו
אלא שם אחד ,ואלו יש בהם אחד ועשרים שם של יו"ד ה"א בשל
ראש ,וכמותן בשל יד .ע"כ.
וכן פסק השולחן ערוך (סי' כ"ח ס"א); חייב אדם למשמש בתפילין
בכל שעה ,שלא יסיח דעתו מהם .וימשמש בשל יד תחילה ,וכשיאמר
וקשרתם לאות על ידך ימשמש בשל יד ,וכשיאמר והיו לטוטפות בין
עיניך ימשמש בשל ראש .ע"כ.
בדין 'חייב אדם למשמש בתפילין בכל שעה'

למשמש כל שעה שלא יסיח דעתו מהן [ב"ח (ס"ד)] ,זולת בשעת
התפילה והלימוד אין צריך ליתן דעתו בהתפילין .ע"כ[ .ובביאור
הלכה (שם) הרחיב עוד בזה ,והרחיב טובא בכל ענין זה השאגת
אריה (סי' ל"ט)]
איסור 'היסח הדעת' בתפילין בזמן 'שאינו מקיים המצוה'
ג] הנה במגן אברהם בהלכות שבת (סימן ש"ח סקי"א) מתבאר
חידוש בדין איסור היסח הדעת בתפילין ,וז"ל; "ויש ליישב דהכי
קאמר דכיון דלאו זמן תפילין הוא לא מחייב למשמש בהן,
וחיישינן שמא יצא לרשות הרבים" .ע"כ.
כלומר ,שלפי הדעה ששבת אינה זמן תפילין ,הרי אם מניח תפילין
בשבת אין הוא חייב למשמש בהן (וכן מתבאר מדברי התוס'
במנחות ל"ו :ועוד) ,וזאת מכיון שכל החיוב למשמש בתפילין כדי
שלא יסיח דעתו מהן הוא רק בזמן מצוותן ,אבל במניחן שלא בזמן
מצוותן שאינו מקיים אז שום מצוה ,אין צריך להיזהר מהיסח
הדעת ,ואין חייב למשמש בהן.

א] כתב המשנה ברורה (שם סק"א); פירוש בכל שעה שנזכר בהם
חייב למשמש ,ועל ידי כן נזכר עליהן תדיר ולא יבוא לידי היסח
הדעת .ועוד כדי לתקנם שלא יזוזו ממקומן .ע"כ.

ובביאור דברי המג"א ,נראה לבאר על פי מה שיש להקדים בענין זה,
מהו טעם האיסור להסיח דעתו מן התפילין.

והנה יש להקשות קושיא מושכלת מאד ,דממה נפשך ,באם יזכור
מהתפילין ,הרי לא הסיח דעתו ,ובאם לא יזכור ויסיח דעתו ,הרי גם
לא יזכור למשמש.
ועל קושיא זה תי' בס' זכור זאת ליעקב [מובא בס"ס דעת תורה
(שחיטה)] עפ"י מה שכתב הט"ז (סימן תרנ"א) דמה שיש לפנינו
לעשות ע"י מעשה בפועל גורם טפי שיזכור בהם ,משא"כ דבר
שהוא במחשבה .וכמו"כ כאן לא ישכח מלמשמש ,כיון שהוא דבר
התלוי במעשה וממילא לא יסיח דעתו .ודפח"ח.

טעם איסור 'היסח הדעת' בתפילין

גדר איסור 'היסח הדעת' בתפילין
ב] להלכה כתב המשנה ברורה (סי' מ"ד סק"ג); ולא חשיב היסח
הדעת אלא כשהוא עומד בשחוק וקלות ראש ,אבל כשהוא עוסק
במלאכתו ואומנותו ואין דעתו עליהן ממש אין זה נקרא היסח הדעת,
[אם לא שמטריד דעתו כל כך לצרכי הגוף עד שלבבו פונה מיראת
שמים מחמת טרדתו] ,וכן כשהוא ישן שוכח הבלי העולם ,ומכל
מקום מצוה מן המובחר שיהא דעתו תמיד על התפילין ושלא יסיח
דעתו מהן לימשך ולהרהר במחשבות רעות ,שמטעם זה חייב

ד] הנה בשו"ת משיב דבר (סי' ו') כתב שהיסח הדעת אינו אסור
משום בזיון התפילין ,אלא לפי שאינו מקיים באותה שעה מצות
תפילין ,והרי זה כאילו הניחן על גופו שלא לשם מצוה ,שמבטל
המצוה בשעה שיכול לקיימה ,ולכן כל שמסיח דעתו מבטל מצות
תפילין[ .והרחיב שם ליישב עפי"ז את מה שהקשו בענין זה].
עכת"ד.
וי"א שהאיסור משום בזיון (תהל"ד שהביא כך מהטור ונשאר
בצ"ע).
וי"א שהאיסור אינו עצם השכחה מהתפילין שעליו אלא שע"ז
יבוא לעשות דבר שאינו הגון דהיינו שיפיח או יכנס לביהכ"ס
(תפארת ישראל מסכת ידים פ"ב ל"ה).
והנה לגבי חידוש המג"א הנ"ל [אות ג'] ,נראה בפשיטות לבאר
דבריו עפ"י שיטת המשיב דבר ,דכיון שכל טעם האיסור של היסח
הדעת בתפילין היינו כיון שהוא בטל באותה שעה מהמצוה ,א"כ זה
שייך רק בשעה שמקיים המצוה ,ולא בשעה שאינו מקיים המצוה.

ס

שאלות ותשובות בעניני הלכה
עם גדולי ההוראה שליט"א
כמה ענינים נפלאים בדבר הלכה
מכתב נפלא מהגאון המובהק רבי אברהם שליט"א
מחו"ר ישיבת מיר – ירושלים ת"ו
בס"ד
כב' ידידי הגרר"ב שליט"א
בענין הפריש שלא מן המוקף וקיים בזה מצוה ,האם ישאל
עליו
א] הביא כת"ר מש"כ בספר שומר אמת תנינא פ' בא עמ' קפ"א
וז"ל; 'בנדרים נ"ט א' מבואר דלא מהני שאלה בתרומה כד אתי
לידי כהן ,ובחזו"א דמאי ס"ד סקכ"א כתב דכש"כ אם אכלו
מהשיריים אז כבר ל"מ שאלה על התרומה דע"י האכילה אז
הוקבע שזה תרומה וזה שיריים וכו' וכבר אמרתי לפני מו"ר
בעל אילת השחר דאם הפריש תרומה מאתרוג ושוב נטלו
למצותו אז ל"מ בזה שאלה על ההפרשה ,דע"י שנטלו למצוה
אז הוקבע דהאי אתרוג הוי שיריים ,ומו"ר הגיב בהתפעלות
דזה הוי חידוש' עכ"ל.
אמנם בקובץ זכרון כנסת ישראל לזכרו של הג"ר עמרם זקס
זצ"ל עמ' שפ"ו העתיקו ממחברת מו"ר הגר"א גנחובסקי זצ"ל
מש"כ המו"מ שהיה בינו להגר"ד לנדו שליט"א ,וז"ל שם;
'והנה מכבר נסתפקתי בהפריש שלא מן המוקף דחייב להשאל
ונטלו לאתרוג מה יעשה השתא ,דאם ישאל השתא לא יצא
בטבל (דהוברר למפרע שהי' האתרוג טבל בשעת נטילתו) ואם
לא ישאל יעבור על שלא מן המוקף (יעוי' בזכר דבר סי' ג'
דאייתי מדברי הרע"א אם עבירה דהשתא דחיא מצוה דלמפרע
ע"ש שהאריך) והשתא נמצא דאסור לאכול האי אתרוג דעי"ז
לא יוכל להשאל ,וא"כ בלא"ה האתרוג פסול דאסור באכילה,
ואולי איסור אכילה בעקיפין דעי"ז לא יוכל להשאל לא פוסל
אתרוג' וכו' עכ"ל .והנה מבואר דנקט דלא כהנ"ל ,דאפשר
להשאל לאחר הנטילה למצוה.
אמנם יש לדחות ,דהא אם נימא דכיון שעבר איסור שהפריש
שלא מן המוקף וחייב מיד להשאל על ההפרשה על כן אינו
יוצא יד"ח בנטילה ,ממילא מחמת זה גופא לא נעשה שיריים
ומהני שאלה על ההפרשה.
אך מ"מ משמע מדבריו דגם אם יצא יד"ח הנטילה יש מקום
לדון אם ישאל או לא ,ושמעתי שאמר דאם הפריש מרע על
היפה ודאי מסתבר דישאל כי לאו חמור מעשה (בזמן שתרו"מ
מה"ת) .ומבואר שנקט בפשיטות דאפשר להשאל בכה"ג.
ושו"ר שכן נקט להדיא בחידושי הגרד"ל סוכה סי' י"ח.


בירך על 'בשר' ונמצא שהוא דג האם יכול לשתות חלב
שלפניו

ג] במה שדן כת"ר בבירך על בשר ונמצא שהוא דג האם יכול
לשתות חלב אשר לפניו ,כבר השיבו לו הת"ח דפשוט שאינו
יכול כי לא כיון לשתות החלב ,ומה שכתבו כמה ת"ח לדמות
לנידון הפוסקים בבירך על פרי העץ ואיתקל מילוליה ובירך
בורא פרי האדמה דיל"ד אם פטר בזה את פרי האדמה שהיה
בדעתו לאכול אח"כ ,הארכתי בזה בגליון פניני הלכה  141יתרו
תשפ"א ,אך לדעתי פשוט דלא דמי לניד"ד ,דשם היה דעתו
לאכול הפרי אלא שלא היה דעתו לפוטרו בברכה זו ,אך בניד"ד
לא היה דעתו לאוכלו כלל ובזה פשיטא דלא פטר ,ולא ידעתי
מה מקום יש לדון בזה.


נאמנות על 'טבילת כלים' בבחור בר מצוה מדין 'ספק ספיקא'
ד] במש"כ לדון אם בחור בר מצוה שלא ידוע אם הביא ב"ש
נאמן על טבילת כלי מתכות דאו' ,די"ל דיש בזה ס"ס להקל,
ספק שמא הוא גדול ונאמן ,וספק שמא טבל הכלי.
הנה בדין זה ידוע שנחלקו האחרונים ,דהפמ"ג או"ח סי' תנ"א
מ"ז סק"ו צידד דאינו נאמן ,הובא בפ"ת יו"ד סי' ק"כ סקי"ד,
והג"ר יצחק אלחנן צידד להתיר משום ס"ס ,ספק אם טבילת
כלים דאו' וספק אם הביא ב' שערות( ,נדפסה תשובתו בשו"ת
זכר שמחה סי' ק"ג ,ובשו"ת ציץ אליעזר חי"ג סי' ע"ה העתיק
כל דבריו שם וסיים שהתשובה מאירת עינים בדרכי הפסיקה).
ולהלכה נחלקו בזה פוסקי זמנינו; בספר חוט שני (טבילת כלים
עמ' נ"ד) החמיר בזה ,ובספר מבית לוי (יו"ד עמ' קנ"ב) הקיל
בזה .אך לא העלה אי מי את הס"ס שכתב כת"ר ,והיינו משום
דאם אינו גדול אינו נאמן ואי"ז בגדר ספק כלל דהרי הכלי
בחזקת שאינו טבול ,ועוד דהוי ס"ס שאינו מתהפך ,ופשוט.
ולע"ע אשאר בזה ,ידידו אברהם זנגר



בענין דברי החת"ס במעלת התפילה ליד הצדיק
הנה ידועים דברי החת"ס (בהגהות השו"ע ,או"ח סי' קב)
שסגולה נפלאה להתפלל בד' אמות של הצדיק.
[והרחיב בענין זה בטוטו"ד ידי"נ הג"ר חיים מלין שליט"א
בחודש האחרון בשיעורו הקבוע ביום ג' בקו דרך אמונה]
והנה בס"ד מצאתי בספר החדש שמחת מרדכי (עמ' ט')
שהביא חידושים עצומים בענין זה ,ממרן הגר"ח קניבסקי
שליט"א .שאמר בזה לגבי דברי החת"ס הנ"ל ,שהיום אין זה
נוהג ,כיון שכבר פסק הרמ"א שכהיום אין ת"ח.
ושאלוהו שם ,שהרי מרן אמר על חמיו מרן הגרי"ש אלישיב
זצ"ל שהוא נקרא ת"ח – .והשיב בזה מרן שליט"א ,שזה רק
לענין הברכה אבל לא לענין תפילה בד' אמות שלו.
וביארו שם בהערה ,שזה לגבי ברכת שחלק מחכמתו שהיה
יכול לברך על הגריש"א .אבל לא לענין החת"ס הנ"ל .כיון
שכבר פסק הרמ"א שבזמנינו אין נוהג דין ת"ח .ע"כ[ .ועי"ש
עוד דברים בענין דברי החת"ס].

גליון מן הבאר  - 26עמוד ב

ס

וכמדומה שהדברים מחודשים למאד ,וגם מה הסברא לחלק
בין הברכה לבין התפילה לידו ,והדברים אומרים דרשני עד
מאד.
עוד יש להוסיף ,את מה שחנני השי"ת ,שיש אופן שזה נוהג
היום ,והיינו להתפלל בד' אמות של חתן שמוחלין לו כל
עוונותיו.

וזרקו עליו מגבות כמו שעושים כן בהרבה מקומות ,ונכבה הנר
של ההבדלה לאחר שבירך החתן בורא מאורי האש ,וחזרו
והדליקו את הנר - .ונשאלה השאלה ,האם החתן יחזור לברך
ברכת מאורי האש או לא.
[–עוררני לשאלה זו ,ולצדדי הדיון ,מורנו הג"ר מרדכי שלמה
פריינד שליט"א ,מחשובי הרבנים בביתר עלית]

תשובת הגאון המובהק רבי נסים בן שמעון שליט"א

צדדי השאלה
הנה ידוע מה שדנו הפוסקים ,לגבי חפץ של מצוה שנפל לאחר
המצוה ,ולוקח חפץ אחר של מצוה ,האם חוזר ומברך עליו או
לא - .האם דינו כברכת הנהנין דמבואר בסי' ר"ו ,דכשנפל הפרי
לאחר שבירך עליו ולקח פרי אחר ,חוזר ומברך עליו - .ולגבי
מצוה הנידון האם זה דומה לברכת הנהנין או לא .ויש בזה
ראיות מכמה דוכתי ,מהא דלענין שופר ,ובהא דלענין קריאת
התורה ועוד.
וא"כ לגבי ברכת בורא מאורי האש ,הנה יש לעיין בזה גם האם
דינו כברכת הנהנין או כברכת המצוות ,ויש בזה ביאור הלכה.
ועוד.
והנה ,עוד מצאנו לגבי ברכת בורא מאורי האש ,שיש עמוד
ראשון ויש עמוד שני ,ומהאי טעמא מבואר בגמ' ברכות ,שיכול
לברך על אש שהדליק נכרי בשבת ,כשזה כבר בעמוד שני ,כיון
שזה כבר אש חדשה - .וא"כ לפי"ז יש לומר ,שהרי ממילא
תמיד כשהוא מברך על האש את ברכת מאורי האש ,הרי
שהברכה חלה גם על עמוד שני שזה אש חדשה - .וא"כ הכא
נמי לגבי שאלה הנ"ל ,יש לומר שהברכה שבירך חלה גם על
האש החדשה שהדליק לאחר שכיבו את האש.

בעמח"ס שו"ת מעשה נסים ושא"ס – ביתר עלית
לכבוד ידידנו אהובנו רבינו בנימין שלזינגר שליט"א
האמת שזה חידוש גדול ,דמה שאין נוהג דין ת"ח בזמננו ,זה
רק שלא קונסים אותו בליטרא של זהב כמבואר ברמ"א ביו"ד
שם ,אבל בודאי שגם בזה"ז נוהג דין ת"ח לכל דבר וענין.
ואה"נ ת"ח של היום אינו כמו בזמן התלמוד דכל ששואלים
אותו בכל מקום ויודע (שבת קיד ).ומ"מ ישנם גדרים שכתבו
לנו פוסקי הדור ,עי' גדרים נפלאים ביותר לת"ח בזמננו ,בספר
מנחת שלמה (פסחים מט ).ובהערות הגרי"ש (פסחים מט).
שנוהג בו כל דיני ת"ח ...ולכן דברי הגר"ח תמוהים ביותר.
שוב מצאתי בספר דרך שיחה (עמ' נג) דמשמע שיש ענין גם
להתפלל בבית כנסת שצדיק מתפלל בו ,ונראה שהיא 'סגולה
קטנה' מסגולת החת"ס.
מלבד זאת ראיתי בעבר שהגר"י זילברשטיין שליט"א דן אם
עדיף מעלת עשרה ראשונים או להתפלל ליד צדיק ,ועוד
שאלות כאלה ,והביא ממורו ורבו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל
דמעלת עשרה ראשונים מופיע בגמ' ברכות (מז ):ואילו מעלת
תפילה לצד צדיק אינה מופיע בגמ' .בכל אופן חזינן דהגרי"ש
אלישיב לא אחז כדעת חתנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א.
מה שכבודו הוסיף לענין חתן שמוחלים לו על כל עוונותיו,
זה לא פשוט בכלל ,כי רבו כמו רבו הדיונים בפוסקים
ובמפרשים בכל ענין זה של מחילת עוונות לחתן ,הן אמנם
המקור לזה הוא בירושלמי (פ"ג מביכורים) מ"מ י"א שרק אם
עושה תשובה גמורה באותו יום ,עי' מהר"ם מינ"ץ (סי' קט)
אליה רבה (סי' תקעג) ועוד .זאת ועוד ,יש שפירשו דלא הכוונה
שמוחלים לו ,אלא שמניחים אותם בקופסא עד אחר נישואיו,
ואם אחרי נישואיו מתהלך בתומו צדיק מוחלים לו על עוונותיו,
אבל אם לאו מגלגלים עוונות ראשונים ,כ"כ בפירוש ברי"ף על
העין יעקב (דרשות לפרשת חיי שרה).
לאור זאת ,י"ל דאין להתפלל לצד החתן כיון שעוונותיו רק
בתוך קופסא ,אבל לא שנמחלו לו ,ויש עוד אריכות גדולה עמי
בכתובים ,אי"ה נערוך את הדברים בקרוב ,ועוד חזון למועד.
הכותב בחיפזון בלא עיון בספרים
נסים בן שמעון



בדין נכבה הנר של ההבדלה לאחר הברכה ,וחזרו
והדליקו ,האם חוזר ומברך על זה או לא
התעוררה השאלה בעובדא דהוי ,שחתן במוצ"ש של השבת
שבע ברכות ,עשה הוא את ההבדלה כהמנהג המקובל,

תשובת הג"ר אליאור עמר שליט"א
רב בהכ"נ מגן אברהם גני מודיעין תובב"א
הנה לעצם שאלתך נודע בשערים המצויינים בהלכה מחלוקת
הפוסקים אם ברכת מאורי האש היא ברכת השבח ולכן יש
לראות בצפרניו קודם שיברך כמבואר בפמ"ג סי רצו
במשבצות סק"ו ועוד לו בסימן רחצ סק"ב .וכן מבואר במשנ"ב
רצו סקל"א שנהנה ואח"כ מברך וכ"כ באול"צ ח"ב עמ קצז.
ומאידך דעת שבלי הלקט שהובא בפמ"ג והאגר"מ או"ח ח"ה
סימן ט אות ט שיש לברך ורק לאחר מכן להנות והביא שכ"ד
היעב"ץ והגרא ושכן המנהג.
ולפ"ז לשיטות דהוי ברכת השבח שקודם נהנה ואח"כ מברך
י"ל שיצא כבר ולחולקים שמברך לפני הנאה לכאורה לא יצא
ובפרט שלא התכוין להנות .איברא דיש מקום לומר דהואיל
ובשעת הברכה נהנה מהנר אע"פ שתיכף נתכבה אולי יצא
בדיעבד.
ואחר החיפוש מצאתי בס"ד שכבר קדמך בשאלה זו בשו"ת
שבט הקהתי ח"ד סימן צח ולבסוף מסיק שא"צ לחזור ולברך
דומיא דברכת הלבנה והוסיף שגם יכול לגמור הברכה אפילו
כבה הנר באמצע הברכה .ע"ש.
ויש עוד לפלפל בזה ,ועתה כאן עמד קנה.
החותם בברכת התורה ולומדיה אליאור עמר ס"ט רב בהכ"נ
מגן אברהם גני מודיעין תובב"א ומחבר ספר המאיר לארץ
כת"י
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'מוסיף והולך' – הוספות והערות
שהתקבלו על הגליונות הקודמים
בענין 'שקר בדיינים'  -בענין ביטול 'מחשבות זרות'
מכתב הגאון המובהק הרב אלחנן פרינץ שליט"א
מחבר ספרי שו"ת "אבני דרך" י"ז חלקים – בית שמש
כבוד ידידי היקר ,מזכה הרבים הרב ראובן בנימין שלזינגר שליט"א
שלומך ישגא לעולם
ראיתי את הגליון היקר מן הבאר  ,25ושם כתב בכותרת שקר בדיינים  -ביטול מחשבות זרות.
ונראה לי להוסיף בזה דלעיתים מצוי בשעת דין תורה שאחד מן הצדדים בוכה וזה משפיע על הדיין ,ויל"ע האם גם זה בכלל
שוחד?
ונראה למימר כי אם הבכי נובע מהרגישות הקיימת אצל בני האדם או מתוך מצב לחץ ,על כך אי אפשר להאשים את הבריות ולומר
דהוי שוחד כי זה דרכו של עולם.
אולם כאשר הבכי הינו סוג של הצגה שכל מטרתו הינו לגרום לדיין לרחם או לשנות את פסק דינו זה חשיב כשוחד .ועיין בספר
מדר דר (עמוד קמז) שציין שדמעות הוי שוחד .וראיתי בספר מעיינה של תורה (פרשת משפטים) שמובא על הגאון מקוטנא" :פעם
באה אשה אלמנה ובדמעות בעיניים התאוננה על אחד מאנשי העיר שעשה לה עול ,ובקשה מן הרב שיזמין אותו לדין תורה ,ברם
ר' יהושע'לה כבר לא רצה להיות דיין באותו דין תורה ,באמת כי שוחד אינו דווקא בממון ,כי אם גם דמעות ובפרט של אלמנה
רצוצה עשויות לשחד את הדיין נגד בעל הדין השני( " ...וכן הובא בבית קאצק עמוד קצו .ובספר ליקוטי אביב עמוד קפט) .וע"ע
בזה בספר עובדות והנהגות לבית בריסק (עמוד רכב).
אגב אציין כי ראיתי בעבר דכאשר האדם מתחרט בלבו על מעשיו (וחפץ לשנות את דרכו) ,הדמעות יכולות לרפא ולתקן ,שכן ישנן
דמעות של קדושה .וכבר הזכרנו בעבר דאף התירו לבכות בתפילה בשבת ,למרות שבשבת אין לבכות ,כיוון דזה בכי של
קדושה (ט"ז או"ח רפח ,סק"ב) .וכבר אמרו חז"ל (מדרש ויגש צג) דאין אנו נגאלין אלא מתוך בכיה .אולם זוהי אינה בכיה מדומה,
אלא בכיה אמיתית של חרטה ,בכיה של קדושה.
ובוודאי כאשר מזכירים במשפט קרובי משפחה או אנשים צדיקים אשר אינם בחיים ,שמצופה שיהיו דמעות ,וכבר אמרה הגמרא
שדמעות על אדם כשר "הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיו" (שבת קה ,ב) .וכן שערי תפילה של דמעה ,לא ננעלו (בבא מציעא נט,
א).



בברכת התורה
אלחנן פרינץ  -מח"ס שו"ת אבני דרך

סגולה לביטול מחשבות זרות [סגולה להינצל מהיצר הרע]
הנה ,על דרך "אל תמנע טוב מבעליו" ,יש להביא בענין המחשבות זרות ,את דברי התניא קדישא (פרק כ"ה) ,וזה לשון קדשו;
אל ישיב מאומה ושום טענה ומענה נגד המחשבה זרה כי המתאבק עם מנוול מתנוול ג"כ רק יעשה עצמו כלא יודע ולא שומע
ההרהורי' שנפלו לו ויסירם מדעתו ויוסיף אומץ בכח כוונתו ואם יקשה לו להסירם מדעתו מפני שטורדים דעתו מאד בחזקה אזי
ישפיל נפשו לה' ויתחנן לו ית' במחשבתו לרחם עליו ברחמיו המרובים כרחם אב על בנים הנמשכים ממוחו וככה ירחם ה' על
נפשו הנמשכת מאתו ית' להצילה ממים הזדונים ולמענו יעשה כי חלק ה' ממש עמו .עכ"ל.
[שוב הביאו בזה שכעין דברי התניא ,כתב גם בליקוטי מוהר''ן (חלק ב אות קכ"ב) ,וכדהרחיב שם בענין זה].

הערות והוספות בכל עניני הגליון יתקבלו בברכה אצל המו"ל:
בנימין ראובן שלזינגר
ביתר עילית
פלאפון – 05331-70594 :אימיילB0533170594@gmail.com :
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