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  שמירת העינייםארגון מוקדש לתיקון  דהתאחדות הקהילות שמירת עינייםועד 
   ולומדי תורה לשמהבהשתתפות הרבנים והקהילות 

  שליט"א אבדק"ק האלמין רבי שלום יהודה גרוסבפיקוח כ"ק האדמו"ר 
 מחבר יותר מאלף ספרים על כל יסודי הדת

  לַע י ַהּיֹוִמ ף ּדַ 
ִמיַר    םֵעיַניִ ת ׁשְ

 

 דבר המערכת
 בהמשכים

  

ֲעָרכוֹ  ּקוּ ל ַע ת ַהּמַ ִמיַר ן ּתִ ינַ ָהֵע ת ׁשְ  םּיִ

  שיצאו לאור סספרים וקונטריסים וקול קורא'
   מכתבים של גדולי ישראל על שמירת עיניים.תשע"ו. ו-בשנים תק"ו

 

 אַהּבָ ם עֹולָ ן יֵע ֵמ 

  הלכות ומנהגים על קדושת השבתליקוט גדול מזוה"ק חז"ל ספרי מוסר 

 
ִמיַר ב ַמּצַ  ָיֵמינוּ ם ֵעיַניִ ת ׁשְ   ּבְ

  כמה עבירות עובר השומע דרשות של הרבנים הדרשנים 

  דין תורה  - המדברים בתערובות בלי מחיצה כשירה
  שאלות ותשובת בבית דין של מעלה -של מעלה  בבית דין

 

  סיפורי הזוהר
ט א ק"זַֹה  יִסְפֵר ִמ  ְמֻלּקָ ּנָ י ָהֱאלִֹקי ְלַהּתַ ְמעֹון ַרּבִ ר ׁשִ   ע"זי יֹוַחאי ּבַ

  
ן  ַער ּבֶ ָעַבר ָמֶות ְקִליִני  15ַהּנַ   ׁשֶ

  מה שראה בעולם האמת
 ובזכותו נתעוררנו להוציא לאור העלון הזה 
 

לוֹ  יִ ם ׁשָ   ח ֶרוַ ה ּבְ ּוַפְרָנָס ת ּבַ
  דול מזוה"ק חז"ל ספרי מוסר הלכותליקוט ג

   הצלחה בזיווגים. -בריוח  ומנהגים על שלום בית ופרנסה
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 בהמשכים דבר המערכת

 -חטא אכילת עץ הדעת התחיל מהעיניים 
האשה כי טוב העץ למאכל, וכי "ותרא 

 תאווה הוא לעיניים"
יש לאדם לידע כי העיקר והראשית הוא שמירת 
העינים. כשאדם מתחיל לגדול הוא עלול ללכת אחר 
עיניו ולהכשל בזה, וכמו שמצינו אצל חוה שביום 
שנבראה חטאה בעיניה (זוה״ק א, לו.), והיא ראתה כי 

(בראשית ג, ו), טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים 
ועל ידי שהביטה בעץ חמדה אותו ואכלה ממנו על אף 

  שה׳ ציוה לא לאכול.

שמירת עיים החטא הראשון ועל ידי זה באו 
  למאכלות אסורות

ידוע שאבותינו לא יכלו לרדת למצרים להתחיל בתקון  
עול המשימה אשר הטיל עליהם הבורא ברוך הוא (חי 
העולמים) אלא עד כדי היותם שבעים נפש, שמספרם 
״עין״, ללמד אותנו איך אנחנו יכולים להכנם בשבילי 
הטהרה ולזכות לקדושה אלא אם כן נשלים ונתקן את 

כל החטא הראשון  תקון שמירת העינים תחלה, כי
שממנו התהווה קיום שבעים אומות בעולם המצירים 
לישראל, היה בעבור פגם העינים, כמו שנאמר ״ותרא״ 
האשה כי טוב ה עץ למאכל וג', ואחר כך נכשלו 
במאכלות אסורות באכלם מעץ הדעת, לכן ישראל 
הוצרכו להתפזר בין שבעים אומות שנתהוו מאותו 

  .החטא כדי לתקן את מהותו

  4המשך בדף 

 אינו אם, מיד בוכה לא הוא אם, נכשל שאדם אסורה ראיה כל

 .המוות מלאךל עין עוד מוסיף הוא, מיד תשובה עושה



  

  

  

 

דֹול  ָכר ַהּגָ ת ְוׂשָ ּבָ בֹוד ׁשַ ּכְ
ת ּבָ ל ׁשֹוְמֵרי ׁשַ   ׁשֶ

ים, זַֹהר  "ס, ִמְדָרׁשִ ַ ִמׁשּ
דֹוׁש ְוַהּפֹוְסִקים  ַהּקָ

ם ג' ְסֻעּדֹות  ל ַהְמַקּיֵ א) ּכָ
ְרָעֻנּיֹות,  ת ִנּצֹול ִמג' ּפֻ ּבָ ׁשַ ּבְ
יַח,  ל ָמׁשִ ֵמֶחְבלֹו ׁשֶ
יִהּנֹם,  ל ּגֵ יָנּה ׁשֶ ּוִמּדִ
ְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג  ּוִמּמִ

  (שבת קי"ח.).
ּבָ  ַ ג ֶאת ַהׁשּ ל ַהְמַעּנֵ ת ב) ּכָ

ִלי  נֹוְתִנין לֹו ַנֲחָלה ּבְ
  ְמָצִרים (שם).

ת  ּבָ ַ ג ֶאת ַהׁשּ ל ַהְמַעּנֵ ג) ּכָ
ֲאלֹות ִלּבֹו  נֹוְתִנין לֹו ִמׁשְ

  (שבת קי"ח:).
ת  ּבָ ר ׁשַ ּמֵ ל ַהְמׁשַ ד) ּכָ
ִהְלָכָתּה ֲאִפּלּו עֹוֵבד  ּכְ
דֹור ֱאנֹוׁש  ֲעבֹוָדה ָזָרה ּכְ

  מֹוֲחִלין לֹו (שם).
ְמרוּ  ָרֵאל  ה) ִאְלָמֵלי ׁשָ ִיׂשְ

ְלָטה  ת ִראׁשֹוָנה לֹא ׁשָ ּבָ ׁשַ
ה ְוָלׁשֹון (שם). ֶהן ֻאּמָ   ּבָ

ִרין  ּמְ ו) ִאְלָמֵלי ְמׁשַ
תֹות  ּבָ י ׁשַ ּתֵ ָרֵאל ׁשְ ִיׂשְ
ד ִנְגָאִלין  ִהְלָכָתן ִמּיָ ּכְ

  (שם).
יר  ֲעׁשִ ת ד' ִהיא ּתַ ְרּכַ ז) ּבִ
ת (ירושלמי  ּבָ ת ׁשַ ְרּכַ זֹו ּבִ

  ברכות ב ח).
ָתא  ח) ַמאן דיזיף ּבְ ׁשַ

ָתא (שבת  ּבְ פרעיין ׁשַ
  קי"ט.).

ָאר  ׁשְ ּבִ יִרים ׁשֶ ט) ֲעׁשִ
ה ֵהן זֹוִכין,  ּמֶ ֲאָרצֹות ּבַ
ִדין ֶאת  ַכּבְ ּמְ ִביל ׁשֶ ׁשְ ּבִ

ת (שם). ּבָ ַ   ַהׁשּ
ל  יל ׁשֶ ְבׁשִ ֵני ָמה ּתַ י) ִמּפְ
ת ֵריחֹו נֹוֵדף, ָאַמר לֹו  ּבָ ׁשַ
ת  ּבָ ְבִלין ֶאָחד ֵיׁש ָלנּו ְוׁשַ ּתַ

מֹו  ָאנּו ְמִטיִלין ְלתֹוכֹו ׁשְ ׁשֶ
ן  ְוֵריחֹו נֹוֵדף, ָאַמר לֹו ּתֵ
ל  ָלנּו ֵהיֶמּנּו, ָאַמר לֹו כָּ
ת  ּבָ ַ ר ֶאת ַהׁשּ ּמֵ ַהְמׁשַ

  מֹוִעיל לֹו (שם).
ֵרת  ָ יב) ב' ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ

מֹוָצֵאי): שם המשניות' פי( ם"ברמב ונפסק), ב"מ ה"פ( סוכה במשנה  יֹום ּבְ
ל ָהִראׁשֹון טֹוב ים ְלֶעְזַרת ָיְרדוּ , ַחג ׁשֶ ִנין, ָנׁשִ ם ּוְמַתּקְ ּקּון ׁשָ דֹול ּתִ ,  ם"הרמב ל"וז .ּגָ

,  לנשים ומקום לאנשים מקום מתקנים היו העם כי והוא התועלת גדול
  ,בנשים האנשים יסתכלו שלא כדי, האנשים ממקום למעלה הנשים ומקום

 .ל"עכ
 כמו .והנשים הגברים של המחיצה וזו, לגהינם עדן גן בין  דקה מחיצה  יש

  רבי, טפח, ביניהם כמה, עדן וגן גיהנם, זה לעומת זה את גם: במדרש  שכתוב
  קהלת(. מזו זו מציצות שיהיו כדי, שוות שתיהן אמרי ורבנן, כותל אומר יוחנן
,  בנשים אנשים וראו בתערובות שישבו שאלו בזה והביאור), לא ז פרשה רבה

  הלאו על ששמרו אלו של השכר לראות, עדן לגן ויציצו, לגהנום ישר יכנסו
 .עיניים שמירת - עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו ולא בתורה



  

  

  

 

  פתיחה

ִטים, ִנְפָלִאים ִסּפּוִרים בזה מגישים הננו ל ְמֻלּקָ  ִמּכָ

דֹוׁש  ַהזֹוַהר ִסְפֵרי א, ַהּקָ ּנָ י ָהֶאלֹוִקי ְלַהּתַ ְמעֹון ַרּבִ ר ׁשִ  ּבַ

ְרּגּום ִעם יֹוָחִאי ָלׁשֹון ּתַ  ַהּיֹוֵצא ְוּתֹוֶעֶלת, ַהקֹוֶדש ּבְ

ִריַאת י ִסּפּוֵרי ִמּקְ ה, ֶאלֹוִקים ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ְקדֹוׁשֵ  מֹׁשֶ

נוּ  הוּ , ַרּבֵ ִביא ֵאִלּיָ י, ַהּנָ ְמעֹון ְוַרּבִ ן ׁשִ י, יֹוָחִאי ּבֶ  ְוַרּבִ

נוֹ  ֶאְלָעָזר א ַהֶחְבַרְיא ְוָכל, ּבְ יׁשָ ה ֲהלֹה, א"זיעוכי ַקּדִ  ֵהּמָ

ֵני ִלּבֹות ְמִאיִרים י ָאָדם ּבְ ּפֵ ִרׁשְ ְלֶהֶבת ֵאׁש  ּבְ  ה-י ׁשַ

ק יֹוְצֵרינוּ  ְוִלְבטַֹח  ְלִהְתַחּזֵ  ְוִלְכסֹוף, נוּ ּובֹוְרֵא  ּבְ

ּתֹוֵקק לֹות ַעד ּוְלִהְתַגעֵגַע  ּוְלִהׁשְ ֶפׁש  ּכְ ק, ַהּנֶ ּבֵ  ְלִהְתּדַ

ָאדֹון ל ּבְ ָלִכים ַמְלֵכי ֶמֶלךְ  ְיצּוִרים ּכָ ּבָ  ַהּמְ  ְוָכל, ה"ַהּקָ

ר ם ֲאׁשֶ ׁשֵ ָרֵאל ּבְ ה ִיׂשְ ֵפת ֵיָחֵרט, ְיֻכּנֶ ּלָ  ְלֵעֶזר לוֹ  ִלְהיֹות ְוּיִ

ר ְלָכל ָחֵבר ִלְהיֹות, ּוְלַסַעד יל, ָחֵפץ ֲאׁשֶ  ּתֹוָרה ְלַהְגּדִ

עֹוָלם ֶוֶאמּוָנתוֹ ' ה ִיְרַאת ּוְלָהִפיץ ְמעוּ  ּבָ   .ְוִיָראוּ  ָהָעם ְוִיׁשְ

יּמּוד ּוִבְזכּות דֹוׁש  ַהזֹוַהר ִסּפּוֵרי ּוְקִריַאת ּלִ ת ַהּקָ ּבָ ׁשַ  ּבְ

ל, קֹוֶדׁש  ּכָ ה ׁשֶ ִנּיָ ת ׁשְ ּבָ ׁשַ וֶוה קֹוֶדׁש  ּבְ ָנה 28.000 ׁשָ  ׁשָ

ָעה, ּתֹוָרה ת ְוׁשָ ּבָ ׁשַ וֶוה קֹוֶדׁש  ּבְ ָנה ִמְליֹון ֵמָאה ׁשָ  ׁשָ

ל ְוַעל ָעָליו ָיֵגן, ּתֹוָרה ְחּתוֹ  ּכָ ּפַ ל ְוַעל ִמׁשְ ָרֵאל ַעם ּכָ   .ִיׂשְ

יּמּוד ְיֵדי ְוַעל דֹוׁש  ַהזֹוַהר ּלִ ה ַהּקָ ק ִנְזּכֶ  ְוִלְבטַֹח  ְלִהְתַחּזֵ

יֹוְצֵרנוּ  ּתֹוֵקק ְוִלְכסֹוף ּובֹוְרֵאנוּ  ּבְ  ַעד ּוְלִהְתַגעֵגַע  ּוְלִהׁשְ

לֹות ֶפׁש  ּכְ ק ַהּנֶ ּבֵ ָאדֹון ְלִהְתּדַ ל ּבְ  ַמְלֵכי ֶמֶלךְ  ְיצּוִרים ּכָ

ָלִכים ּבָ  ַהּמְ   .ה"ַהּקָ

ל ְזכּות ָנִאים ּכָ ים ַהּתְ דֹוׁשִ ִרים ַהּקְ ְזּכָ זֹוַהר ַהּנִ דֹוׁש  ּבְ  ַהּקָ

ּלֹא ָלנוּ  ַיֲעמֹוד פּוג ְולֹא, ּתֹוָרהַה  ֵסֶפר ָימּוׁש  ׁשֶ  ִיְרַאת ּתָ

ַאֲהָבתוֹ ' ה ה, ּבְ ָכל ּבֹוְרֵאנוּ  ֶאת ַלֲעבֹוד ְוִנְזּכֶ  ָאנוּ , ְלָבֵבנוּ  ּבְ

יַאת ַעד ַזְרֵענוּ  ְוֶזַרע ְוַזְרֵעינוּ  ּבְ  ּגֹוֲאֵלנוּ  ּבִ   . ָא "ּבְ

ה ּקֹות ּוְבַכּמָ לֹוֵמד ּדַ ֶ  ְלטֹוָבה ַהּכֹל ַלֲהפֹךְ  ָיכֹול ְוקֹוֵרא ׁשּ

ֵני ְוִלְהיֹות ה ִמּבְ  ֱאלִֹקים ָרָאָתה לֹא ַעִין"לְ  ִלְזּכֹות, ֲעִלּיָ

ה זּוָלְתךָ  ה ַיֲעׂשֶ ֵהר", לוֹ  ִלְמַחּכֵ ָמתוֹ  ְוִיּטָ ה ִנׁשְ  ְוִיְזּכֶ

דּוַע  ֶעְליֹונֹות ְלַמֲעלֹות ּיָ ְבֵרי ּכַ  .ל"ָהַאִריזַ  ִמּדִ

 תרכ״ו בשנת הדור זקני מע״א מיותר דין פסק
 - בהכנ״ס מנהגי בענין - מיהאלאוויטץ בעיר

 גדולי הצדיקים הגאונים הרבנים 71 חתימת
- רבה מודעה - אזהרה - דין הפסק על הדור

 -. הנ״ל דין בית פסק אודות העיברי לב מספר
 לב ספר מ"בה הדפים אשר הנ״ל דין פסק דברי

 שבא״י דינים בתי כל הסכמת עם בא״י העיברי
 בענין שיק מהר״ם ת"משו תשובות שתי -

 מנהג מבטל איסור חומר -. הנ״ל דין בית הפסק
 ת"שו מספר -' ג סימן המחנים מחולת מספר

 -. ס"בבהכנ מחיצות בענין מלכיאל דברי
 מחיצות בענין מסאטמאר ק"הגה כ״ק תשובת

 מוואלוזין הנצי״ב הוראת -( קטע) בבהכנ״ם
 ק"בעה דין הבית אשור - וואלוזין ישיבת אודות

 ונתקבלו שנעשו תקנות - תובב״א ירושלים
 מרן דעת עפ״י הישיבות ומנהלי ראשי באסיפת

 ומנהלי ם"הרמי כל ובהסכמת חיים החפץ
-כ״ח בימי בראדין שהיתה בהאסיפה הישיבות

 .א"תרצ שנת תשרי כ״ט

ה ָ ל ָהִאׁשּ ֲעֵקיָבּה ׁשֶ ל ּבַ ּכֵ ְסּתַ ה אֹו ְזרֹועֹות ְמֻגּלֹות, ָהֹעֶנׁש ַעל ֶזה,  ַהּמִ ן ְלַמְעָלה ִמּזֶ ּכֵ ְרַקע) ְוָכל ׁשֶ ּנֹוֵגַע ַלּקַ ֵאיָנם  (ֵחֶלק ָהֶרֶגל ׁשֶ ִנים ׁשֶ ָהְוָיין לֹו ּבָ ּדְ
ִנים ֲעֵלי מוּ  ְמֻהּגָ ִנים ּבַ רּוׁש ּבָ ם), ּפֵ ן ט"ז  קצ"ה).(ְנָדִרים כ' ובר"ן ׁשָ ים זצ"ל,  ִמין (ַעּיֵ ְבֵרי ֶהָחֵפץ ַחּיִ ן ְלַעְצמֹו ּדִ ּנֵ ִדיר ּוְלׁשַ אֹוָתן  ּוְכַדאי ִלְזּכֹר ּתָ ּדְ

ֹנַעם ד' ְוֶלהֱ  ֶהם ְוֹלא ִיְזּכוּ ִלְראֹות ּבְ ּלָ ְך ׁשֶ ְך אֹור ַהְמזֻּכָ ָמקֹום ָהָאסּור, ֶנְחׁשַ ִלין ּבְ ּכְ ְסּתַ יו ֵעיַנִים ַהּמִ ִכיָנהנֹות ִמזִּ ְ ִמיַרת   ַהׁשּ ְך. (ׁשְ ּיָ ַ דֹוָלה ַהׁשּ הּוא ֲהָנָאה ַהּיֹוֵתר ּגְ ׁשֶ
ן ִאיׁש,  ַעל ּבֶ ַתב ּבַ ׁשֹון ֵחֶלק ב' פ"ל). ְוֵכן ּכָ ֶזה יֹוֵתר מִ ַהּלָ ֵהר ּבָ רֹו ֵמָהֵעיַנִים, ָצִריְך ִליזָּ ָמה ֵמַהּגּוף ִעּקָ ׁשָ ְפֶרֶדת ַהּנְ ּנִ ׁשֶ ֲהָנַאת ָהָאָדם ּכְ ֵכיָון ׁשֶ ל  ּדְ ָאר ּכָ ׁשְ

ּלוֹ  ָנה א' ד"ה ְוָלֵכן).    ָהֵאיָבִרים ׁשֶ ן ׁשָ  (עֹוד יֹוֵסף ַחי, ָוֶאְתַחּנַ



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  מספר הקדוש פלא יועץ

איש ואשה הוא דבר שבחובה שיהא ביניהם אהבה  אהבת
מאמר חז''ל עזה. ונתחיל באהבת איש לאשתו, כי ידוע 

יבמות סב, ב),שחיב לאהבה כגופו ולכבדה יותר ( שאמרו
מגופו. אפס כי לא ימנע באהבתו אותה מעבודת השם 

(אבות א, ה), אל תרבה שיחה  יתברך. וכבר הזהיר התנא
עם האשה. באשתו אמרו, שכל המרבה שיחה עם האשה 
גורם רעה לעצמו ובוטל מדברי תורה וסופו יורש גיהנם. 

ההולך אחר עצת אשתו  ב''מ נט, א),( ותינו ז"ל ואמרו רב
נופל בגיהנם. אי לזאת כל ערום יעשה בדעת, וכמו שאמרו 

שתהא שמאל דוחה וימין מקרבת. ועקר  (סנהדרין קז ב),
האהבה היא אהבת הנפש, ועליו מטל להוכיחה בנעם שיח, 
ולהדריכה בדרכי הצניעות, ולהרחיקה מלשון הרע וכעס 

שם לבטלה וכהנה סדר נשים סדר וקללות והזכרת ה
נזיקין, ולהזהירה בדקדוקי המצוות, ובפרט בכל תפלות 
וברכות הנהנין ושמירת שבת וכדומה. ומה טוב ומה נעים 
ללמד לה דברי מוסר ולהגיד לה דברי חז''ל בכל הענינים 
הנוגעים לה וחמר שבהן, כי אז יחרד לבה ותזהר יותר מן 

  האיש.

מי שהיתה לו מה' אשה משכלת לא צריכא למימר ל והנה
ומצא אשה טובה, כי בודאי חוט של חסד משוך עליה 
וחביבה על בעלה. אמנם ביותר צריך לזהר גברא דנפל 
בחלקה גרמא בישא, אשה קשה, הוא עומד בנסיון גדול 
וצריך חזק להתנהג עמה בשלום ורעות לכבוד השכינה, כי 

שלהבת  הדברים עתיקים. ויתן אל לבו כי בארזים נפלה
עד שאמרו (יבמות סג א), דינו שמצילות  (מוע''ק כה, ב),

אותנו מן החטא קלות, ואמרו אנשי: אשה שערה ארך 
ודעתה קצר, לכן ממנו צריך שיבוא השכל. ואם עוברת על 
דעתו ומכעיסתו, ישמר רוחו לבל יכעס עליה, ואין צריך 
לומר לבזותה ולקללה ולהכותה, חלילה וחס, כי זה מנהג 

רים וריקים ופוחזים, ונפשו הוא חובל, רק בפה רך וחך בו
מתוק יוכיחנה, ועל כל פנים על יסבל ויהיה עלוב ולא עולב, 
ויקבל עליו דין שמים בשמחה, כי מה' אשה לאיש. ולפי 

שאמרו,  מאמר רבותינו זכרונם לברכה (עירובין מא, ב),
שמי שיש לו אשה רעה אינו רואה גיהנם, היה ראוי לבקש 

ה רעה אם היה יכול לעמד בנסיון לפי חמר דין גיהנם, אש
וכיון שעומד בנסיון לא יירש תרתי גיהנם, אלא יקבל 

  באהבה ויקבל שכר טוב בעמלו.
 המשך יבוא

 

משהו שקשור  השואל בקהל: ראית - קטע מדברי הנער נתן:
  לאינטרנט לא כשר?

ומסתכל על בנות יש גם מי שלא שומר את העיניים שלו , נתן: כן
  וגם מי שמוציא זרע לבטלה,  ,פרוצות

ארץ תחתיות זה המקום הכי הכי גרוע שיש. האנשים שמגיעים 
מי שאומר  .הכי הרבה אנשים יש שם דווקא במקום הזה ,לשמה

לשון הרע, מי שמלכלך על מישהו, מי שמוציא זרע לבטלה, מי שלא 
  , [זה המקום].שומר את העיניים שלו

נעשה ונגמר רק בזכות הדברים החמורים על שמירת העלון הזה 
עיניים ותיקון הברית לשון הרע ומוציא שם רע שהנער הצדיק נתן 

  סיפר וגילה לנו. 

ש"ח מחולק בחינם  50הדיסק הזה שנעשה בזכות הנער נתן ועולה 
  0527-651911לכל קוראי העלון הזה טלפון 

  

  מה שראה בעולם האמת 15סיפור הנער בן 

  אמר שמי שמסתכל על נשים זה עבירה חמורה.הנער 

לכן הבאנו כאן בס"ד מה יהיה דינו של מי שלא שמר את עיניו בעולם 
  הזה, ובו יבואר מקצת הלכות שמירת עיינים.

  

  דין תורה בבית דין של מעלה על שמירת עיניים

  פתיחה

א. הצדיק הקדוש רבי שלמה קרלינר זיע"א, (שאמרו עליו שהיה 
יוסף) נזדמנה לו פעם בדרכו איזו ראיה אסורה, והלך ועמד משיח בן 

צדיק גדול כזה  -. בצד אילן אחד ובכה כמה שעות. (אבקות רוכלים)
שהיה בבחינת משיח בן יוסף! יסוד שביסוד! צדיק יסוד עולם, על 
שנזדמן לו פעם אחת לראות איזו ראיה אסורה, הלך ועמד ובכמה 

, הרב חכם מנחם מנשה זצ"ל, בעל ב. מסופר על הצדיק הנסתר שעות.
 ה'אהבת חיים', כי שבוע לפני שנפטר, הלך הוא לאיזה מקום בתל

חכם , בלבוש מאד לא צנוע ובדרכו עברה לפניו אישה שהלכה ,אביב -
ואח"כ זעק ואמר: "ריבונו של  ,מנחם מנשה הצטער כל כך עד מאד

ושבוע , שכזו!" ולא לראות פריצות ,לעזוב את העולם עולם! כדאי
כי הצדיקים הללו ידעו כמה ראיה . לאחר מכן נפטר מהעולם

פוגמת בעולמות העליונים וכמה אסון גורמת אישה ההולכת  אחת
  .בחוסר צניעות

 


