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 הלכות מילה -ספר ליקוטי הלכות ) 1341(

שכל מה שהאדם , נמצא) הלכה ה אות כה
 ידי זה -מבטל את עצמו בו יתברך שעל 

 -בורח מהיסורים ושואב משם תורה שעל 
על . ל"ידי זה מתנחם מהיסורים אחר כך כנ

 לבטל היסורים  ידי זה בעצמו הוא יכול-
כי הוא מושל על טבע היסורים , ל"לגמרי כנ

בידיעתו שהוא התורה ששואב מהבטול 
אבל לפעמים מתגברים היסורים כל . ל"וכנ

ואינו , כך עד שמבלבלים דעתו חס ושלום
ואזי . יכול לשאב התורה שהוא הדעת כראוי
ועל , יכולים היסורים לשלט עליו חס ושלום

י הצדיקים שהיו  כן באמת מצינו בגדול-
קוראים את היסורים על עצמם ואחר כך 
משלחים אותם כרצונם כמו שאמרו רבותינו 
זכרונם לברכה על רבי אלעזר בן רבי 

וכן שמעתי . (שמעון במסכת בבא מציעא
  ).ן"עין בחיי מוהר', ממנו זכרונו לברכה וכו
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