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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 
 הדתמחבר יותר מאלף ספרים על כל יסודי 

  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.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

 

  סיפורי הזוהר
ט א זַֹה"ק יִמִסְפֵר  ְ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. -ומנהגים על שלום בית ופרנסה בריוח 
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 בהמשכים דבר המערכת
 להסתכל לא העינים את לשמור ועצום גדול חיוב

 את לשמור בשביל לעולם בא האדם!  כלל בנשים
 קודש למקראי תחילה היא העינים שמירת, העינים

 שלא בגלל באות הצרות!  כולה העבודה וראשית
  .נוראות נורא זה עיניים פגם כל. העינים את שומרים

, האמתית נפש המסירות זה עיניים שומר אדם אם
, האמתית נפש המסירות זה – עיניים לשמור חייב אדם

 הגזירות כל. המתקה יהיה אז עיניים שומר אדם אם
 נהרג עיניים פתיחת כל, עיניים שומרים שלא בגלל

  . יהודי נדקר העין פתיחת כל, יהודי
 עכשיו, שבעולם הדינים כל את שממתיקים הרגע זה
 ידי על רק זה הרפואות כל. דין כל להמתיק הרגע זה

 לו יהיה העיניים את ישמור אדם אם, העיניים שמירת
 באים שבעולם הרפואות כל, שבעולם הרפואות כל את
  .העיניים שמירת ידי על רק

 התורה זאת-: אומר ממזיבוז ברוכיל' ר הרבי
 דהיינו", ישראל כל לעיני" ניתנה" ראשית"שנקראות

 מידה באותה אור בה רואה מישראל ואיש איש שכל
 את מזין שהאדם, העיניים פגם. עיניים טהור טהוא
 מלהסתכל אותו מחשיך, אסורות מהסתכלויות עיניו
  .התורה באור

 שומר לא שהוא בגלל שלו התורה את מפסיד האדם 
?!, בעינים פוגם הוא אם התורה תעזור מה, העינים את

-הנפשי הבנין כל את ממוטטים אסורים מראות
 העינים שמירת! : האדם של' ה עבודת כל ואת הרוחני

 התאוות להגיע כשמתחילות. מוות או חיים זה
: אומר הוא, נשבר פשוט האדם, הרעות והמחשבות

 דרך יש וכי? בשבילי לא זה מה. בשבילי לא זה אולי
'. בשבילי לא זה' אין, אמצע אין. בחיים ובחרת? אחרת
 .לכולם נוגע וזה. מוות זה אחרת, בחיים ובחרת

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

 המוות. למלאך עין עוד מוסיף הוא, מיד תשובה עושה



  

  

  

  

  

 

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

דֹוׁש ְוַהּפֹוְסִקים ים, זַֹהר ַהּקָ "ס, ִמְדָרׁשִ ַ  ִמׁשּ

יִחין ְיֵדיֶה  ין לֹו ָלָאָדם ַמּנִ ֵרת ַהְמַלּוִ ָ ת ְואֹוֵמר ַוְיֻכּלּו ב' ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ל ּבְ ּלֵ ְתּפַ ל ַהּמִ רֹאׁשֹו ְואֹוְמִרים לֹו ְוָסר ֲעֹוְנָך (שבת ן ַעל יא) ּכָ
  קי"ט:).

ֶנֶסת ְלֵביתֹו ֶאָחד טֹוב ְוֶאָחד ַרע, ּוְכׁשֶ  ית ַהּכְ ת ִמּבֵ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ין לֹו ָלָאָדם ּבְ ֵרת ְמַלּוִ ָ ְלָחן יב) ב' ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ לּוק ְוׁשֻ א ְלֵביתֹו ּוָמָצא ֵנר ּדָ ּבָ
ַעת ַמְלָא  תֹו ֻמּצַ ְרחֹו (שם).ָערּוְך ּוִמּטָ ַעל ּכָ ְך ּוַמְלָאְך ַרע עֹוֶנה ָאֵמן ּבְ ת ַאֶחֶרת כָּ ּבָ ֵהא ְלׁשַ ּתְ   ְך טֹוב אֹוֵמר ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ

"ה  ף ְלַהָקּבָ ּתָ ה ׁשֻ ִאּלּו ַנֲעׂשֶ תּוב ּכְ ת ְואֹוֵמר ַוְיֻכּלּו ַמֲעֶלה ָעָליו ַהכָּ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ל ּבְ ּלֵ ְתּפַ ל ַהּמִ ה יג) ּכָ ַמֲעׂשֵ ית (שם).ּבְ ֵראׁשִ   ּבְ
י ַוֲאִני ּפֹוֵרַע (ב ת ַהּיֹום ְוַהֲאִמינּו ּבִ ַ ׁשּו ְקֻדׁשּ ַני ְלוּו ָעַלי ְוַקּדְ ָרֵאל ּבָ "ה ְלִיׂשְ   יצה ט"ו:).יד) ָאַמר ָלֶהם ַהָקּבָ

 

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

  ,בנשים האנשים יסתכלו שלא כדי, האנשים ממקום למעלה הנשים ומקום, לנשים ומקום לאנשים
 .ל"עכ
  זה את גם: במדרש  שכתוב כמו .והנשים הגברים של המחיצה וזו, לגהינם עדן גן בין  דקה מחיצה  יש

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

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



  

  

  

 

ְלמֹד ֲחֵברוֹ  ֶאת ְיעֹוֵרר ֶאָחד ְוָכל ּיִ ה ַרק ְוֶזה, ְוִיְקָרא ׁשֶ ּמָ ּקֹות ּכַ יֹום ּדַ , ּבְ
ה ֶזה ְיֵדי ְוַעל ְזּכֶ ן ְלַתֲענּוֵגי ּיִ ַצח ְועֹוָלמֹות ֵעֶדן ּגַ ל ֶאת ְוָיִבין, ַהּנֶ ְרֵכי ּכָ  ּדַ

ַרךְ ' ה מוֹ  ִיְתּבָ ה, ׁשְ ַכר ְוִיְזּכֶ דֹול ִלׂשְ ל ַעל ַהּגָ ה ּכָ ּקָ ה ּדַ אֹוֵמר ְוַדּקָ ֶ  ׁשּ
ַהּלֹוֵמד, ֵאּלוּ  ִסּפּוִרים ְולֹוֵמד דֹוׁש  זֹוַהר ׁשֶ ָעה ַהּקָ חֹול ַאַחת ׁשָ מוֹ  ּבְ  ּכְ

ָנה ֶאֶלף ֵמָאה ל ׁשָ ת, ּתֹוָרה ׁשֶ ּבָ מוֹ , ּוְבׁשַ ָנה ִמְליֹון ֵמָאה ּכְ , ּתֹוָרה ׁשָ
א( ּסֵ יִקים אֹוְרחֹות, ַהּטֹוב ַח "ָהֵרי, ֶמֶלךְ  ּכִ י ָאבֹות, ַצּדִ ַרּבִ ), ָנָתן ּדְ

ר ּוְבִלּמּוד ֶעׂשֶ ּקֹות ּכְ חֹול: לוֹ  ַיֲעֶלה ּדַ מוֹ  ּבַ ָנה 1,666 ּכְ , ּתֹוָרה ׁשָ
ת ּבָ ה: ּוְבׁשַ ְזּכֶ ָנה 166,666 -לְ  ּיִ   .ּתֹוָרה ׁשָ

ּדֹות ּוְבֵסֶפר יַח  אֹות( ַהּמִ יק) ָמׁשִ ּדִ דֹוׁש  ַהּצַ י ַהּקָ ֶרְסַלב ַנְחָמן ַרּבִ  ִמּבְ
ּיֹות ִסּפּוֵרי ְיֵדי ַעל: ָאַמר ע"ְזיָ  ל ַמֲעׂשִ יִקים ׁשֶ יִכים ַצּדִ ל אֹורוֹ  ַמְמׁשִ  ׁשֶ

יַח  עֹוָלם ָמׁשִ ה ְודֹוֶחה, ּבָ ךְ  ַהְרּבֵ   .ָהעֹוָלם ִמן ְוָצרֹות חֹוׁשֶ

ַעל ַמֲאָמר ְוָידּוַע  ם ַהּבַ דֹוׁש  טֹוב ׁשֵ ל" ָע "ְזיָ  ַהּקָ ר ִמי ּכָ ַסּפֵ ּמְ ְבֵחי ׁשֶ ׁשִ  ּבְ
יִקים ִאילוּ  ַצּדִ ה עֹוֵסק ּכְ ַמֲעׂשֵ ָבה ּבְ ְבֵחי( ֶמְרּכָ ַעל ׁשִ ם ַהּבַ ), טֹוב ׁשֵ
ּלֹוְמִדים ֵאּלוּ  ּוִבְפָרט י עֹוְסִקים ֵהם ק"זֹוַה  ׁשֶ ַמֲעׂשֵ ָבה ּבְ ׁש  ֶמְרּכָ   . ַמּמָ

ֶרַגע ה ֶאָחת ּוּבְ י" ָרֲאָתה לֹא ַעִין! "ֶנַצח ָלעֹוָלמֹות ִלְזּכֹות ָיכֹול ַאּתָ  ּכִ
ה ְיֵדי ַעל ַזּכֶ ּתְ ל ַלֲחֵבֶרךָ   ׁשֶ ָכרוֹ  ּכָ ם הֹוֵלךְ  ׂשְ ְזכּוְתךָ  ְוִאם, ֵאֶליךָ  ּגַ  ּבִ

נוּ  ר ִיְתַאְרּגְ דֹוׁש  זֹוַהר ַהלֹוְמִדים ְיהּוִדים ֶעׂשֶ ֵער ֵאין, ַהּקָ  ּגֹוֶדל ֶאת ְלׁשַ
זַֹהר ּוִבְפָרט, ְזֻכּיֹוֶתיךָ  ּבְ דֹוׁש  ׁשֶ ֵצא' פ( ַהּקָ תּוב.) א"קס ַוּיֵ ל: ּכָ ּכָ  ַמה ׁשֶ

ּנֹוְתִנים ַמִים ׁשֶ ָ ֶאֶלף הּוא ִמׁשּ דּוַע , ּבְ ּיָ ל ּוּכַ ָרה ּכָ יּה  ֲעׂשָ ִכיָנה ּבֵ ְרָיא ׁשְ , ׁשָ
ִבים ּוְבָכךְ  ְ ל ְלךָ  ְמַחׁשּ מוֹ  ְיהּוִדים ִמְנָין ּכָ ב יּוַכל ּוִמי. ֶאֶלף ּכְ ֵ  ֶאת ְלַחׁשּ
ָכר גֹוֶדל ָ ְצִחי ַהׂשּ ׁש  ַהּנִ ּיֵ ךְ  ָלךְ  ׁשֶ אּות ִמּכָ ַוּדָ אי! ּבְ ה ּוְבַוּדַ ְזּכֶ  ַלֲאִריכּות ּתִ
  . ָיִמים

ה אלו עלונים ּוַבֲחלּוַקת ה ַאּתָ ל ֶאת ְמַזּכֶ ָרֵאל ּכָ  א"ַהְגָר  ְוָכַתב, ִיׂשְ
ֵלי ִמׁשְ ַער ו"ובמהרח), [ד"י, ב"י( ּבְ ְלּגּוִלים ׁשַ ָרֵאל ּוְבאֹוֵהב, ַהּגִ  ִיׂשְ
ת ָרׁשַ כּות ּגֹוֶדל] קַֹרח ּפָ ׁש  ַהּזְ ּיֵ ה ׁשֶ ים ְלְמַזּכֶ , ֲחֵברוֹ  ֶאת ּומֹוִכיַח  ָהַרּבִ
ִאם ַמע ׁשֶ ל, ׁשָ ַכר ְמַקּבֵ ל ַעל ׂשְ ה ַמה ּכָ ֲעׂשֶ ּיַ  לֹא ִאם ְוַגם, ְלדֹורֹות ׁשֶ
ַמע ל ָאז, ׁשָ ל ְמַקּבֵ ּלֹא ְוֶזה, ַהּטֹוב ֶחְלקוֹ  ּכָ ַמע ׁשֶ ּנוּ  לֹוֵקַח  ׁשָ  ֶאת ִמּמֶ
יִהּנֹום ֵחֶלק ּלוֹ  ַהּגֵ רּוָמה' פ( ַהרּוְבזֹ. ׁשֶ ִריךְ : ָאְמרוּ ), א"ע ט"קכ ּתְ ּצָ  ׁשֶ

ף ָהָאָדם ַתר ְלִמְרּדָ ה ַחָייַבָיא ּבָ ַמאן ְלהוּ  ּוְלִמְזּכֶ ַתר ְדָרִדיף ּכְ יו ּבָ  ַחּיָ
ל ִאם ָסֵפק ׁשּום ּוְבִלי. לְ "ַעכַּ  ַער ַהְיהּוִדים ּכָ  ּוִבְפָרט ָזֵקן ְוַעד ִמּנַ

ינֹוקֹות ל ּתִ ית ׁשֶ ן ּבֵ ֶהֶבל ַרּבָ יֶהם ּבְ הֹור ּפִ ִפּלֹות יֹאְמרוּ  ַהּטָ ל ֵאּלוּ  ּתְ  ּכָ
ה, יֹום ַער ֶאת ִלְפּתַֹח  ִנְזּכֶ ַ הוּ  ַהׁשּ ִביא ְלֵאִלּיָ בֹוא ַלּטֹוב ָזכּור ַהּנָ ּיָ  ׁשֶ

ֵרנוּ  ְ יַח  ָיבֹוא ְוֵתֶכף, ִויַבׂשּ ַרֲחִמים, ְוִיְגָאֵלנוּ  ִצְדֵקנוּ  ָמׁשִ ְמֵהָרה ּבְ  ּבִ
ן ָאֵמן ְבָיֵמינוּ    .ָרצֹון ְיִהי ּכֵ

ְהֶיה אלו עלונים ְיֵדי ְוַעל ּיִ ין ַהּכֹל ַיד ׁשֶ ְמׁשִ  ִלְלמֹד ִיְזּכוּ , בהם ְמַמׁשְ
ד מֹור ּוְלַלּמֵ ם ְוַלֲעׂשֹות ִלׁשְ דֹול ְיסֹוד ְוהּוא. ּוְלַקּיֵ ּבוֹ  ּגָ  ִיְמְצאוּ  ׁשֶ

ִנים ם"ַאְדמֹוִרי יֵדי, ַרּבָ עּור ַמּגִ י ׁשִ יבֹות ְוָראׁשֵ ִדים, ְיׁשִ ִכים ְמַלּמְ  ּוְמַחּנְ
ָרֵאל ַיְלֵדי הֹוִרים ִיׂשְ ָרֵאל ִאיׁש  ְוָכל, ַהּטְ ֶרךְ  ֶאת, ִיׂשְ ר ַהּדֶ ּה  ֵיְלכוּ  ֲאׁשֶ , ּבָ
ה ְוֶאת ֲעׂשֶ ר ַהּמַ  .ַיֲעׂשּון ֲאׁשֶ

 בשנת הדור זקני מע״א מיוחד דין פסק
 מנהגי בענין - מיהאלאוויטץ בעיר תרכ״ו

 הגאונים הרבנים 71 חתימת - בהכנ״ס
  .דין הפסק על הדור גדולי הצדיקים

 השואה נגד ישראל שבטי ביחד ונלחם בואו
 נותנים הרבים מזיקי שיש רבנים האיומה
  ביחד. ונשים אנשים בתערובות דרשות



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  מספר הקדוש פלא יועץ

 בני בניו יהיו לא למען האהבה את לעורר להתחזק צריך וגם
), ה''סופ אבות) אגרא צערא ולפום, ושלום חס, שנואה
 כך כל לדקדק שלא הוא מביתו ריבות דברי למנע והגדר

 אשה כשאול קשה כי, ופרוטה פרוטה כל על הבית בהוצאות
 דבר ביתו כבוד ירבה כברכתו אשר איש לכן. קנאה רעותה

 אלא ביתו בתוך שורה הברכה אין כי, אשתו את ויפיס, בעתו
 שהתר עד הבית שלום וגדול(, א נט מ''ב( אשתו בשביל
, סו נדרים( לאשתו איש בין שלום לתן הגדול השם למחק

 ולהשרות מביתו רעה להעביר איש יגבר בכח לו לכן), ב
  .בביתו שכינה
 כי, וזמנים זמן רחוקה בדרך נדד ירחיק שלא האהבה ומכלל
'' מחשבה'' בערך נבאר כאשר, לעצמו רעה גורם שהוא מלבד

 כמות עזה כי, לאשתו דגופא צערא בה עוד, דשמיא בסיעתא
 עניה היא בעלה ממנה ובהפרד), ו ח השירים שיר( אהבה

 באגרת בדברים לפיסה יזהר ולפחות. תחיה צער חיי, ה''צוער
 איש ישלח הן ידו תשיג ואשר, האהבה בדם למרס שלומים

 את ולשמח נדכאים לב להחיות וחפצים מתנות בפעם כפעם
 ואם מעט אם תחשב רבה ולמצוה, צערה ולהפיג אשתו נפש

  .הרבה
 כמלך ולכבדו בעלה את לאהב האשה על החיוב יגדל וביותר
 וכל, כחה בכל ורצונו חפצו ולמלאת ממנו ולירא בגדוד

 דעת לסוף לרדת להשתדל, להיות צריכה ודעתה מגמתה
 חן תמצא למען כרצונו רצונו ולעשות, חפצו מה ולדעת בעלה
 לסיעו נפשה תמסר הנפש אהבת היא האהבה ועקר. בעיניו

 שפתיה ובמתק. חלקה זה כי, שמו יתברך השם בעבודת
 בעת ולנחמו, טובה בדרך להדריכו צריכה אם אליו תדבר
 לעבודת אחד שכם ולעבדו לעררו לילה בעוד ותקום. צרתי
 להיות שלא עז בכל שתזהר לומר צריך ואין, שמו יתברך השם

, בעבורה שמו יתברך השם מעבודת שיתבטל בנזיקין גרמא
 לא כי, אדבר מה. עונה את תשא ההיא האשה כי, ושלום חס
 להתנהג צריכה אדם שהוא מה לפי הכל רק, שוות הדעות כל

 יפה עולה זווגן שיהא כדי טוב ושכל בחן מדותיו לפי עמו
), א יד משלי( ביתה בנתה נשים חכמות. ואחוה באהבה

 שצריכה מלבד כי), ל לא שם( תתהלל היא' ה יראת ואשה
), יד מה תהלים( פנימה מלך בת כבודה כל, צנועה להיות
 להיות וצריכה, ולבא בעינא האנשים את תחטיא לא למען

 ההוצאה ובסדר וטהרה בנקיות וזהירה לבעלה מתקשטת
 זאת גם אך, באחרת עיניו נותן בהיות בעלה יחטא לא למען

  .בעלה בעיני חן נושאת ותהי יקרבוה מעשיה
 המשך יבוא

 

ט ֵעין ּפָ   ָקֵדׁש  ִהוא ִמׁשְ
 מאיר רבי, האלהי המקובל הצדיק הגאון מאיר הבבא על ומסופר. ג

 אביו פני לקבל, תעופה בשדה שהיה בעת אחת שפעם, א"זיע אביחצירא
 אביחצירא  ישראל רבי הגאון והדרו הדור פאר, קדושים של בנן הקדוש

 זאת בכל - צנועה לא ראיה שום ראה שלא פי על אף, סאלי הבבא א"זיע
 סיפר שנים ואחרי, זה טהור לא  במקום שהיה על נורא צער הצטער

, כזה קל פגם לתקן כדי, תיקונים לעשות צריך היה שנים שהרבה, למקורבו
  !!!!שכן כל, שביתומים יתומם אנחנו

 ואין מצולה ביוון טבענו, ממש עפר עד שחנו, שבקטנים קטנים אנו. ד
  !מציל

, מוחלטת תשובה לעשות לנו שיש, וחומר קל של בנו בן וחומר וקל שכן כל
  !ואמיתית שלמה, וחזקה גדולה

 ולשפוך, הפגות בלי ולילה יומם לבכות צריכים אנחנו! לנו היה מה אוי
 וכל! המרובים ופשעינו חטאינו על) המוסר בספרי כנזכר( כמים דמעות

  !נכשל הוא כמה עד  יודע אחד

 הלב  את ולקרוע, והנשמה הלב מעומק ממש צער להצטער  צריכים. ה
 החורבן על ולקונן ולבכות הרצפה על ולשבת, ואפר שק וללבוש, והבגדים

 לעם גרמנו אסונות כמה, הקדושה לשכינה גרמנו צער כמה! אוי, שלנו
  !!!!ישראל

 לשמור, ואחד אחד כל עצמנו על ולקבל, שליש בדמעות הכל על ולהתחרט
  !ציווה העולם מלך אלהינו' שה כמו, העיניים על

  .נא פרק ופרט תשובה של תהילים פרקי  ממש נשבר בלב לומר וטוב

  .תשובה על הקדוש זוהר מאמרי וללמוד

 רק לעשות -  והלאה מעתה, מאד מאד ועצומה גדולה בשמחה ולקבל
 שכתב וכמו. (בתכלית עיניים ולשמור', ה המלך בעיני והישר הטוב
  )דעות בהלכות ם"הרמב

  !ירחם אולי... ואביון עני עם על' ה יחוס אולי

 ידע - ו"ח אסורה ראיה איזה לאדם נזדמן שאם הקדושים בספרים וכתוב
 שהוא כמו, צדיק לא שהוא השמים מן לו ומראים, זאת לו גרמו שעוונותיו

  .הגאווה את להוריד כדי וגם. חושב

 כך לקלקל שאפשר וכשם כלל בעולם יאוש שום שאין לזכור צריך אבל. ו
 עת בכל ומחכה, בתשובה רוצה מלך, הרחמן אב הוא ה"והקב, לתקן אפשר
 להתפלל וצריך. אותו מסייעין ליטהר והבא, בתשובה לדופקי שער ופותח
 הקדוש זוהר ללמוד ובפרט, זה על מוסר הרבה ולמוד, יום בכל זה על הרבה

 ...ירחם' ה מהעוונות הנפש את לטהר, ודמעות בבכיה




