
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  שמירת העינייםארגון מוקדש לתיקון  דהתאחדות הקהילותשמירת עיניים ועד 
   ולומדי תורה לשמהבהשתתפות הרבנים והקהילות 

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

  
  

 

ַנַחל ּכֹוֵתב ָא "ְזָיָע  א"ַהִחיָד  : ְד "ְוֶזּת ׁ, ְקדּוִמים ּבְ
ל ֶאָחד ִאם ִמְליֹון ִנְכׁשַ לּויו ׁת ּבְ ּכְ  ִיְהֶיה, ִהְסּתַ

ְלָאךְ  ֶות ְלּמַ ּלוֹ  ַהּמָ  :)כ ז"ע! (ֵעיַנִים ִמְליֹון ׁשֶ

ל  ּכָ
 ְרִאָיה

 ֲאסּוָרה
ָאָדם  ׁשֶ
ל , ִנְכׁשַ
 ִאם
 הּוא
 לֹא

 ּבֹוֶכה
ד , ִמּיַ
 ִאם
 ֵאינוֹ 

ה  עֹוׂשֶ
ׁשּוָבה  ּתְ

ד , ִמּיַ
 הּוא

 מֹוִסיף
 עֹוד
 ַעִין

ְלָאךְ   ְלּמַ
ֶות  .ַהּמָ

ביאת 
משיחו 

תלוי בתיקון

הברית 
  קודש
עיקר 

 התיקון
תלוי 

 ביסוד
  לתקנו,

 תלהובו 
  גם כן

ביאת 
  משיחו
באלף 
הששי 
ועיכוב 
  הגאולה
(אור הגנוז, 

זוהר סבא יח., 
אור צדיקים, 
זוהר חי נח, 

  ויחי)

 

בירורים בענין סיפורים פסקי דין מכתבים ולל הלכות ומוסר שאלות ותשובות כו
 בתערובות אנשים ונשיםשמירת עינים, ובפרט דרשנים שמוסרים שיעורים 

  נתייסד בארץ הקודש ביום ה' טבת ה'תשע"ו 

 

 דבר המערכת

 המשכיםב
  

ֲ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.ותשע"ו. -בשנים תק"ו

 

 אַהּבָ ם עֹולָ ן יֵמֵע 

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

 
ִ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
 

  תיקון הברית
  מדברי חז"ל ש"ס בבלי ירושלמי מלוקט

  ומדרשים זוה"ק ותיקונים ועוד
  

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. -ומנהגים על שלום בית ופרנסה בריוח 
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 בהמשכים דבר המערכת
  

  שאל את הרב
 ,שאלה, אם רב אחד ביזה את הרב השני ברבים

  ?והאם מותר חזרה לבזותו מפני כבוד התורה של

חכם, זקן תשובה: בשולחן ערוך יו"ד (של"ד סעיף מב): 

, אין מנדין אותו בפרהסיא בחכמה, או אב בית דין שסרח

. אבל אלא אם כן עשה כירבעם בן נבט וחביריולעולם, 

כשחטא שאר חטאות, מלקין אותו בצינעא. וכן כל ת"ח 

שנתחייב נידוי, אסור לב"ד לקפוץ ולנדותו במהרה, אלא 

בורחים ונשמטים ממנו. וחסידי החכמים היו משתבחים 

פי שנמנים שלא נמנו מעולם לנדות תלמיד חכם, ואף על 

ואי סני להלקותו אם נתחייב מלקות או מכת מרדות. 

שומעניה כגון שמתעסק בספרי אפיקורסין ושותה במיני 

זמר, או שחביריו מתביישין ממנו ושם שמים מתחלל על 

  .ידו, משמתינן ליה

המבזה , ואלו הן: (א) על כ"ד דברים מנדין את האדם(מג) 
ה שליח בית דין. (ג) . (ב) המבזאת החכם, אפילו לאחר מותו

המזלזל בדבר אחד מדברי סופרים, הקורא לחבירו עבד. (ד) 
. (ה) מי ששלחו לו ב"ד וקבעו לו זמן, וא"צ לומר מדברי תורה

ולא בא. (ו) מי שלא קבל עליו את הדין, מנדין אותו עד שיתן. 
 (ז) מי שיש ברשותו דבר המזיק, מנדין אותו עד שיסיר הנזק.
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 ֲחׁשּוִבים טֹוִבים ְוָיִמים ְּדַׁשָּבתֹות ַהֲחָרטֹות) סד
  .).ג"רמ ג"ח( ְּבָׂשִמים ִמיֵני ִמָּכל יֹוֵתר ה"ְלַהָקּבָ 

  :).ח"רפ ג"ח( ָמצּוי ַׁשָּבת ִּבְסֻעַּדת ָהֱאמּוָנה ָּכל) סה
 ַהֶּמֶלְך  ְּבֵני ֶׁשֵהם ִיְׂשָרֵאל ִנָּכִרים ַׁשָּבת ִּבְסֻעַּדת) סו

  :).ח"פ ב"ח(
 ַהּגֹוִים ֶׁשל ְולֹא הּוא ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל ַׁשָּבת ְסֻעַּדת) סז

  :).ח"פ ב"ח(
 ְּבַׁשָּבתֹות ָאָדם ְּבֵני ֶׁשְּמַסְּדִרים ַהֻּׁשְלָחנֹות ָּכל) סח

 ֶׁשל ֶחְלקֹו ְוַאְׁשֵרי, ֶאָחד ְּבֵהיָכל אֹוָתן ַמְכִניִסין
, ָּכָראּוי ּבּוָׁשה ְּבלֹא ָׁשם ִנְרֶאה ֻׁשְלָחנֹו ֲאֶׁשר ָהָאָדם

  .).ד"ר ב"ח( חֹוּכֹ ְּכִפי א"כ
 ׁשֹוֵאל ה"ְוַהָקּבָ  עֹולֹות ַהְּנָׁשמֹות ַׁשָּבת ְּבמֹוָצֵאי) סט

 ג"ח( ָהעֹוָלם ְּבֶזה ַּבּתֹוָרה ִחַּדְׁשֶּתם ַמה, ְלֻכָּלם
  .).ג"קע

 ְולֹא ְלִהְתַעֵּכב ִיְׂשָרֵאל ְצִריִכין ַׁשָּבת ְּבמֹוָצֵאי) ע
  .).ז"ר ב"ח( ַהַּׁשָּבת ֶאת ּדֹוֲחִקים ְּכִאּלּו ְלַהְראֹות

 ּוְמׁשֹוְטטֹות יֹוְצאֹות ָהרּוחֹות ַׁשָּבת ְּבמֹוָצֵאי) עא
 א"ח( ְּפָגִעים ֶׁשל ִׁשיר ִּתְּקנּו ֵּכן ּוִבְׁשִביל, ָּבעֹוָלם

  .).ח"מ
, ַרחּום ְוהּוא ִיְׂשָרֵאל ּפֹוְתִחין ַׁשָּבת ְּבמֹוָצֵאי) עב

  :).ז"ר ב"ח( ִלְמקֹומֹו חֹוֵזר ֶׁשַהִּדין ִּבְׁשִביל
 ְּכֵדי נַֹעם ִויִהי לֹוַמר ָלנּו ֵיׁש ַהַּׁשָּבת ְּכֶׁשּיֹוֵצא) עג

  :).ז"קצ א"ח( ָהְרָׁשִעים ֶׁשל ָהעֶֹנׁש ֵמאֹותֹו ֶׁשִּנָּנֵצל
 ֶׁשִהִּגיעַ  ֶטֶרם ַׁשָּבת ְּבמֹוָצֵאי ַהֵּנר ֶׁשַּמְדִליק ִמי) עד

 ְלֵאׁש ּגֹוֵרם ָקדֹוׁש ְוַאָּתה ֶׁשל ִלְקֻדָּׁשה ַהִּצּבּור
 ֶׁשַּבֵּגיִהּנֹם ְוָהְרָׁשִעים ְזַמּנֹו ֶטֶרם ֶׁשֻּיְדַלק ַהֵּגיִהּנֹם
 ַׁשָּבת ְּבמֹוָצֵאי ַהֵּנר ְלַהְדִליק ֵאין ִּכי, אֹותֹו ְמַקְּלִלין

 ִּכי, ַהּכֹוס ְוַעל ַּבְּתִפָּלה ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִהְבִּדילּו ְלַאַחר ַעד
 ַמְמִּתין ִאם ֲאָבל, ׁשֹוֵלט ַהַּׁשָּבת ְקֻדַּׁשת ֲעַדִין ָאז ַעד
 ָאז ָקדֹוׁש ְוַאָּתה ֶׁשל ַהְּקֻדָּׁשה אֹוְמִרים ֶׁשַהִּצּבּור ַעד

 ּוְמָבְרִכין ַהִּדין ֶאת ֲעֵליֶהן ַמְצִּדיִקין ָהְרָׁשִעים
 :).ד"י א"ח( ְלךָ  ְוִיֶּתן ֶׁשל ַהְּבָרכֹות ְּבָכל ָאָדם ְלאֹותֹו

  ַלֶּדֶר. ֲהִליָכה
 ְוַגם, ָמקֹום ְּבָכל ְוָהְרחֹובֹות ַהְּׁשָוִקים ִּכי ְּדעּו) א

 ְמֵלִאים, ֲחֵרִדים ְיהּוִדים ָׁשם ֶׁשָּדִרין ְּבָמקֹום
. ַהַּמּבּול ְּכדֹור ַהָּגרּועַ  ִמן ָּגרּועַ , ְוזֹוֲהָמא ְּפִריצּות

 ּבֹוֵער, ְוַתֲאוֹות ְּפִריצּות ְוֶׁשל ָהַרע ַהֵּיֶצר ֶׁשל ָהֵאׁש
 ְלַבד לֹא, ִנְזָהִרין ֵאין ְוִאם ,ַהָּׁשַמִים ֵלב ַעד

 עֹוָלִמים ּוְלעֹוְלֵמי ְלעֹוָלם ַהְּנָׁשָמה ֶׁשּׂשֹוְרִפין
 ִעם ֵעֶדן ְּבַגן ִמִּלְהיֹות, ְלַחִּיים ֵהן עֹוָלָמיו ּוְמַאֵּבד

 ַהֶּזה עֹוָלם ַּגם ֶאָּלא, ַהְּתִחָּיה עֹוָלם, ַהַּצִּדיִקים
 חֹוֵמד ְוֵלב רֹוֶאה ָהַעִין ִּכי, ְּבָיַדִים ְמַאֵּבד

 ָרִעים ְּבִהְרהּוִרים ְטרּוִדים ְוַדְעּתֹו ּוַמְחַׁשְבּתֹו
 ַהּיֹום ָּכל ָהָאָדם ֶאת ַהְמַבְלְּבִלים ֲהָבִלים ְוַהְבֵלי
 ָהַרע ֵיֶצר ֵאין גמירי, ל"וכדחז. ַהֵּלילֹות ְלַרּבֹות
 ַהּׁשֹוֵמר ֲאָבל, רֹואֹות ֶׁשֵעיָניו ְּבַמה ֶאָּלא, ׁשֹוֵלט
, לֹו ֶּׁשֵּיׁש ְּבַמה ּוְמֻאָּׁשר ַנְפׁשֹו ִמָּצרֹות ׁשֹוֵמר, ֵעיָניו

 ֶיְׁשָנם". ָאֶרץ ִייַרׁש ְוַזְרעֹו ָּתִלין ְּבטֹוב ַנְפׁשֹו"
 ְוׁשֶֹרׁש, ַהְרֵּבה ּוְמקּוְלָקִלים ֶנֱחָמִצים ַאְבֵרִכים

  .ָהֵעיַנִים ְׁשִמיַרת ַהִּקְלקּוִלים
 - אמרים ְּבִלּקּוֵטי, ַהִּנָּסיֹון ְּבֵעת ִנָּכר ָהָאָדם(

 ְוֶזהּו, ַהִּנָּסיֹון ְזַמן ְלִפי ִנְמָּדד ְּדָהָאָדם, ַּתְנָיא
, ָהֶרַגע ְלֶזה ֲהָכָנה ַרק ְלָפָניו ְוַהּכֹל, ֶׁשּלֹו ַהַּיֲהדּות
  ).ָעָליו ֶׁשָעַבר ֵמַהּקִֹׁשי ְלַהְרִּגיעַ  ּוְלַאֲחָריו

 ָּכל ִעם, ָּגמּור ְּבאֹוֵנס ַלחּוץ ֶׁשֲהִליָכתֹו ַּגב ַעל ְוַאף
 ִאּסּוִרים ִמָּכל יֹוֵתר ַהּתֹוָרה ּבֹו ֶהְחִמיָרה ֶזה

 ֶאְפָׁשר ִּדְבלֹא, ִּבְפָסִחים ל"קי ֶׁשָּבֶהם, ֶׁשַּבּתֹוָרה
 ָּפַגע ָלן ְּדַקְּיָמא, ָאסּור ּוָבֶזה, שרי קמכוין ְולֹא

, ֶאָחד ְּבָדָבר ְטָעִמים' ּוב, ַלְּצָדִדין ְמַסְלָקּה ִאָּׁשה
 ְּכָלל - ָהַרע ָלׁשֹון ִהְלכֹות ַחִּיים ֶּבָחֵפץ ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו

  .ְמַחְמְּדָתן ָאָדם ֶׁשל ֶׁשַּנְפׁשֹו ֵּכיָון', ו
 ַּבֲחָלִבים ַהִּמְתַעֵּסק, ל"חז ֶׁשָאְמרּו ִּפי ַעל ְועֹוד

, ְּבאֹוֵנס ַּגם, ַהֶּנֶפׁש ְּדִפְגֵמי ּוִמּׁשּום, ַחָּיב ַוֲעָריֹות
 ֶנעֶּבעְך " ִמְּבִריְסק צ"הגה ְּבִפי מרגלא. ָּפׁשּוט ְוֶזה

 .  ֶאִּפיקֹוֶרס ֵּכן ַּגם הּוא" ֶאִּפיקֹוֶרס ַא] ַרְחָמנּות[
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  דייו ומהגיו –המשך תיקון הברית 
ואל יאמר האדם בלבו: "מה אני ומה ערכי, שיהא כח 

כי אם מכך הוא בערכו במצוותי לפעול דבר גדול כזה?" 
המצוה בעצמה ערכה גדול ורב כחה לפעול זאת, אם 
יכוון בו למפרק קודשא בריך הוא ושכינתיה מגו 
גלותא. ואז עד מהרה שנת גאולנו באה, ותבנה ציון 
וכל ערי יהודה וארץ ישראל, וישכון כבוד ה' בירושלים 

 עד כאן לשונו. אשר יכוננה עליון,

  הכנסת אורחים

תיקון גדול להאכיל לעניים על שולחנו. 
שהמתעסק בהם אוכל פירותיהם בעולם הזה 
והקרן קיימת לו לעולם הבא, וכבר האריכו 

במעלת החסד שקורעת גזר דינם של חז"ל 
האדם ומשפיע השפעות טובות, וכמעט לא 
מצינו אצל מצוה שכר יותר גדול בעולם הזה 
ובעולם הבא מהנאמר אצל עושי חסד כמבואר 
ביור"ד (סימן רמ"ז) צדקה דוחה גזירות קשות 
ומציל ממות, וכל שכן בית הקבוע בעיר לשם 

העיר  הכנסת אורחים ודאי מגין ומציל על כל
מכל מיני פורעניות המתרגשות ובאות לעולם 
ולזה כוונו חז"ל באומרם יותר ממה שבעה"ב 
עושה עם העני העני עושה עם בעה"ב, ואת זה 
צריכין לדעת בכל זמן, ושלא להסיח דעת 
ממנה, כי הטובות הנשפעין בא ממה שהבעה"ב 
עושה עם העני, ועל ידי זה יעשה הכל בשמחה 

  וטוב לב.

ים בכל יום אחר ברכת התורה ברייתא של אנו אומר .1
אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה 
והקרן קיימת לו לעולם הבא ומונה גמילות חסדים, 
הכנסת אורחים, ביקור חולים, הכנסת כלה ובית 
שיש בו הכנסת אורחים יש בו מכולם, אין קץ למתן 

  שכרו.

 

  ןִּדית ֵּביק ְּפסַ ר ַהֵּספֶ המשך 
ל ּתֹוָרה ְוִלְגדֹור ֲהִריסֹוֶתיָה ְלַבל  ְדֶקיָה ׁשֶ ק ּבִ ְלַחּזֵ
ן ָמָצאנּו ַעְצֵמנּו  ַיֲעֶלה עֹוד ּפֹוֵרץ ֲעֵליֶהם, ַעל ּכֵ
ים ֶזה  ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ֵתנּו ּבַ ְרִאּיָ ָדָבר ֶזה (ּבִ ִבים ּבְ ְמֻחּיָ

ים ִעם  ים ַוֲחָדׁשִ אּו ֲחָדׁשִ רֹוב ּבָ ים ִמּקָ ִנים, ְזַמן ְזַמּנִ ְיׁשָ
ָרֵאל  ִיׂשְ ָרעֹות ּבְ ְפרַֹע ּפְ ֶרם ה' ּבִ ָרִמים ּכֶ ִלים ּכְ ְמַחּבְ
ִנים ִלְמרֹוד ּבֹו,  ְרצּו ְוָעְברּו חֹק יֹוְדִעים ִרּבֹוָנם ּוְמַכּוְ ּפָ
מֹות ְלַעְצָמם, ִלְנתֹוׁש ְוַלֲהרֹוס  ּוָבנּו ּובֹוִנים ּבָ

נְ  מּות ּבִ ַתְבִנית ּדְ ּנֹות ּבְ ֶנֶסת, ְלַהְחִליף ּוְלׁשַ ית ַהּכְ ָין ּבֵ
ין ֶעְזַרת  יָמה, ּוִבְמִחיָצה ּבֵ ל, ּוִבְנַין ּבִ יֹות ִמְגּדָ ַעׂשִ ּוּבְ
ִליַח  סּות ׁשְ ּנּוי כְּ ה, ְוׁשִ ים, ּוְבַהֲעָמַדת ֻחּפָ ים ַלֲאָנׁשִ ָנׁשִ
ָאר  נָֹעִרים, ּוִבׁשְ דּוִעים ַהּמְ ִצּבּור, ְוִעם אֹוָתן ְנָעִרים ַהּיְ

נֶ  ית ַהּכְ ָכל ִמְנָהֵגי ּבֵ הּוִגים ּבְ ה ַהּנְ ִפּלָ ֶסת ְוִנּגּוֵני ּתְ
ַנת ָיָצר ָהַרע  ּוָ ֶדם ַקְדָמָתּה) כַּ ָרֵאל ִמּקֶ פּוצֹות ִיׂשְ ּתְ
ֲעִליל ַרק  ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים ִנְרֶאה ּבַ ּוַמְלָאָכיו ִמׁשְ
ָאר ִנימּוִסי  ר ּוְלִהְתָעֵרב ִלׁשְ ּמֹות ּוְלִהְתַחּבֵ ְלִהְתּדַ

תֹות ֻאּמֹות ָה  עֹוָלם ּוְלַהֲחִליׁש ְוַלֲעקֹור ַרֲחָמָנא ּדָ
ה ְמקֹומֹות  ַכּמָ ֵעין ּבְ ְרֶאה ּבְ ּנִ מֹו ׁשֶ ִליְצָלן  ָדת ַיֲהדּות ּכְ
ר  ה ֵאיְך ֵיְרדּו ֶעׂשֶ ִנים ַמה ָהיּו ְוַעּתָ ִלְפֵני ֵאיֶזה ׁשָ
י  ַלּפֵ בֹודֹו ּכְ ית (ַלְמרֹות ֵעיַני ּכְ ַמֲעלֹות ֲאחֹוַרּנִ

ִהְזִהיָרה ּתֹוָרה  ה ְוָאְמרּו ׁשֶ ֲעׂשֶ ה לֹא ּתַ ַכּמָ ה ּבְ ָכל ֵאּלֶ ּבְ
ֵקׁש  ּנָ ן ּתִ ֶמר ְלָך ּפֶ ָ ְלכּו, ִהׁשּ ֻחּקֹוֵתיֶהם לֹא ּתֵ ּבְ
ל ּתֹוָרה  ַאֲחֵריֶהם, ֵאיָכה ַיַעְבדּו, ְוַעל ְיֵדי ֵכן ִקּיּוָמּה ׁשֶ
ִהְנִהיגּו  יד ׁשֶ ָחִליָלה ָהְיָתה ְלָבֵער, ְוַאֲחרֹון ִהְכּבִ

 ֹ ּל יֵניֶהם ׁשֶ ָרֵאל עֹוד, אֹוי ּבֵ ם ּוְלׁשֹון ִיׂשְ ֵכר ׁשֵ א ִיּזָ
יַע  ְך רֹואֹות ַעד ֵהיָכן ִהּגִ כָּ ים ׁשֶ ְכִלּיִ ְלֵעיַנִים ֵעיַני ׂשִ
ה  ַכּמָ דֹוָלה ַהּזֹאת ּבְ ְמֶאֶרת ָוֵאׁש ַהּגְ ָצָרַעת ַהּמַ
י,  י, ִלּבִ ָמם, ִלּבִ ֵכר ׁשְ ְמִדינֹות ַמה ָלנּו ְלפֹוְרָטם ּוְלִהּזָ

ר ַעל ַחְלֵליֶה  ַגן ָהָאֶרץ ְלָפָניו, ְוַאֲחָריו ִמְדּבָ ר ּכְ ם ֲאׁשֶ
ל ּתֹוָרה  ְרָפה ְוָעְקָרה ְיסֹודֹוֶתיָה ׁשֶ ָ ׂשּ ָמָמה ׁשֶ ׁשְ

ְרָאה  .ְוַהּיִ
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 ּכֹוֵתב ָא "ְזָיָע  א"ַהִחיָד 
ַנַחל : ְד "ְוֶזּת ׁ, ְקדּוִמים ּבְ

ל ֶאָחד ִאם ִמְליֹון ִנְכׁשַ  ּבְ
לּויו ׁת ּכְ  ִיְהֶיה, ִהְסּתַ

ְלָאךְ  ֶות ְלּמַ ּלוֹ  ַהּמָ  ׁשֶ
  :)כ ז"ע! (ֵעיַנִים ִמְליֹון

  

ל ָאָדם ֲאסּוָרה ְרִאָיה ּכָ  ׁשֶ
ל  ּבֹוֶכה לֹא הּוא ִאם, ִנְכׁשַ

ד ה ֵאינוֹ  ִאם, ִמּיַ  עֹוׂשֶ
ׁשּוָבה ד ּתְ  מֹוִסיף הּוא, ִמּיַ

ְלָאךְ  ַעִין עֹוד ֶות ְלּמַ  .ַהּמָ

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  קדושת העיים
מקום הליכות  -להזהיר השים שלא ישבו בחוץ 

  אשים

אני כמה פעמים עשיתי תגר עם נשים היושבות  ד)
בפתח החצרים לרוח היום, וכל עובר ושב מסתכל 

  .(שבט מוסר, פרק כ"ז)בהן, כתאות יצרו רחמנא ליצלן 

  לחך הבים

דבר הנוהג תמיד, ויצרו מתגבר עליו, ואין יכול  ה)
לעמוד בפניהם, אלא אם כן מילדותו החזיק בהם, 
כגון שלא לראות בנשים. לכן יחנך אדם בניו באלה 

(ספר בקטנותם, ואז גם כשיזקין לא יעזבם ולא יניחם 

  .חסידים, סימן י')

  חיזוק גדול מול הסיוות לשמירת עיים
זוכה למעלות  –ש מתלוצצין עליו ומתביי

להחיוך  –להוכיח אחרים  –היותר גדולות 
  גם מעוברת תזהר. –מילדות 

  כשמתלוצצין עליו בי אדם:
כל שיודע שעושה המחוייב, אל יבוש מפני   )א

(או"ח סימן המלעיגים עליו, וגם לא יתקוטט עמהם 

  .א' סעיף א')

ואפילו הכל מלעיגים עליו ומביישים אותו   )ב
ומזכירין לפניו מעשיו  ואומרים דברים לצערו

הרעים, לא יעזוב האדם את חסידותו מפני 
הליצנים, ויעלה על לבו שיהא לו זכות גדול על ידי 
זה וצדקה תחשב לו אשר מתבייש, ועל ידי כן 
יראת ד' טהורה נכנסה לו בלבו ומטהרת לבו 
וגופו מכל דבר רע, ומסייעין לו מן השמים 

ות תשובה להחזיקו ביראת ד', ומזמנין לו לעש
  .(ספר חסידים, סימן ז')שלימה 

שואל בקהל:  - קטע מדברי הנער נתן:
משהו שקשור לאינטרנט לא  הראית
  כשר?

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

  שמוציא זרע לבטלה, 

ארץ תחתיות זה המקום הכי הכי גרוע 
הכי  ,שיש. האנשים שמגיעים לשמה

 .הרבה אנשים יש שם דווקא במקום הזה
מי שאומר לשון הרע, מי שמלכלך על 
מישהו, מי שמוציא זרע לבטלה, מי שלא 

  , [זה המקום].שומר את העיניים שלו

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

  שהנער הצדיק נתן סיפר וגילה לנו. 

שנעשה בזכות הנער נתן הדיסק הזה 
ש"ח מחולק בחינם לכל קוראי  50ועולה 

  0527-651911העלון הזה טלפון 
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