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 בהמשכים דבר המערכת
  

 כל יכול זה, שרואה מה ורואה ברחוב הולך אדם
, המדורות כל את בו להדליק, אותו להכשיל כך

 לא אשה. ו"ח זה בשביל הדת את לעזוב שיכול
 חוסר בגלל החטיאה היא אנשים כמה יודעת

 קשה הכי הרע היצר זה כי להיזהר צריך .צניעות
 שאדם וזה. שנה 120-ה לכל התמודדות זו. בעולם
 אותו, השני עם לך מה", מסתכל השני גם" אומר

, החיים של המלחמה זאת?. בגיהנם ישרפו לא
 לו מתגלים יותר ככה, נלחם יותר שאדם וכמה

 בשעת העיניים שסוגרים טעם. התורה סודות
 לקבלת העיקרי שהתנאי שידעו כדי  - שמע אמירת

 עיקר .העיניים שמירת הוא שמים מלכות עול
 ולא עיניו להפקיר שחושב מי לכן.בעיניים, הניאוף
 שמורה העיניים שמירת כי וחושב כראוי לשמרן

 נואף אלא הוא אין, בלבד מעשה ואנשי לחסידים
 בדחיפות לשוב ועליו, עיניו את סימא כבר שהיצר

 לא התורה .חלילה לו יבולע פן שלמה בתשובה
 הינו העיניים שמירת ועניין תשתנה ולא השתנתה

 את יודע היית ואם. וחסידות חומרה ולא הלכה
 קודם מתפלל היית", העיניים שמירת" עניין גודל

. הנשים ראיית מחטא יצילך' שה, לרחוב יציאתך
 על. מתפלל היית, ברחוב וטילים פצצות היו לו

 על ולהתפלל לזעוק שצריך וכמה כמה אחת
 .הנשמה את המסובבות הרוחניות הפצצות

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

 המוות. למלאך עין עוד מוסיף הוא, מיד תשובה עושה



  

  

  
  
  
  
ִמיַרת ֵעיָנִים ֵסֶפרִמ  ׁשְ ָכר ְוָהעֶֹנׁש ּבִ ָ   ', לכ"ק האדמו"ר מהולמין שליט"א:ַהׂשּ

ָניו, ּבֹו ְיבָֹאר מחז"ל  ְרָנָסתֹו ֲאִריכּות ָיָמיו ּוְבִריאּות ּבָ ִריאּותֹו, ּפַ ָכר ָהָאָדם, ּבְ ל ׂשָ י ּכָ ּכִ
ת ֵעיָניו. ְרִאּיַ ה ּבִ ְקדּוׁשָ ַהְנָהָגתֹו ּבִ לּוִיים ּבְ ם ּתְ ּלָ   ּכֻ

ְטנּו ְקָצת ַמַאְמֵרי ֲחכָ  ן ִצּטַ יֹוֵצא ַלחּוץ ֲעצּוִמים ְמאֹד, ַעל ּכֵ ְסיֹונֹות ּבְ ֵמינּו ֱהיֹות ְוַהּנִ
ְזַהר. ָכר ַהּנִ ִעְנַין ּגֹוֶדל ׂשָ ל ְוַגם ּבְ ּכֵ ְסּתַ ִעְנַין חֶֹמר ָהעֶֹנׁש ַהּמִ   ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ֵהן ּבְ

ּה.  ן ּבָ ּקֹות ּוְלַעּיֵ ה ּדַ ָ ֶרְך, ִליָקח ֲחִמׁשּ דֹול ְלָכל ַהּיֹוֵצא ַלּדֶ ה הּוא ּתֹוֶעֶלת ּגָ ֶפר ַהּזֶ ַהּסֵ
ְהיֶ  ּיִ י ָסֵפק ׁשֶ ִמּיּות לֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו.ּוִבְלּתִ ַגׁשְ רּוָחִנּיּות ְוַגם ּבְ דֹוָלה ּבְ ִמיָרה ּגְ   ה לֹו ׁשְ

ים ּוְמִסְפֵרי מּוָסר  ְלִמי ּוִמְדָרׁשִ ְבִלי, ִוירּוׁשַ "ס, ּבַ ַ ְבֵרי חז"ל ִמׁשּ ט ִמּדִ ל ֶזה ְמֻלּקָ ּכָ
ים חֹוְצִבים ַלֲהבֹות ֵאׁש,  דֹוׁשִ ַמְלִהיִבים ֶנֶפׁש ָהָאָדם ַלֲעבֹוַדת זלה"ה, ְוִדְבֵריֶהם ַהּקְ

ֶהם, ְוַעל ְיֵדי ֵסֶפר  ל עֹוָלם ּוְבֵני ָאָדם ְמַזְלְזִלים ּבָ רּומֹו ׁשֶ ָבִרים ָהעֹוְמִדים ּבְ ַהּבֹוֵרא. ּדְ
ם. מֹור ּוְלַקּיֵ רּו ִלׁשְ ֶהן ְוִיְזּכְ ים ּבָ ְמׁשִ   ֶזה ִיְהֶיה ַיד ַהּכֹל ְמַמׁשְ

ִמיַרת ֵעיַנִים ַער ׁשְ רּוָחִנּיּות ְוַגם ׁשְ : ׁשַ דֹוָלה ּבְ ִמיָרה ּגְ
ִמּיּות לֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו. ַגׁשְ   ּבְ

לֹום ב' עֹוָלִמים.  א. ד ַחס ְוׁשָ ֶרְך ָעלּול ְלַאּבֵ ן נֹוֵסַע ַלּדֶ ּכֵ ּוק ְוָכל ׁשֶ יֹוֵצא ַלׁשּ
ן ּכֵ ים ְוָכל ׁשֶ ָנׁשִ לּות ּבְ ּכְ א. ַעל ְיֵדי ִהְסּתַ ה ְועֹוָלם ַהּבָ ִריצּות  עֹוָלם ַהּזֶ ּפְ

"ם  ַחת ַרֲחָמָנא ִליְצָלן. ְוָהַרְמּבַ ִאים רֹאׁשֹו ְוָכל ַנְפׁשֹו ּומֹוִרידֹו ׁשַ ַטּמְ ַהּמְ
יׁש  ָהָאָדם ֵאינֹו ַמְרּגִ ׁשּוָבה פ"ד ה"ד, ּדְ ִהְלכֹות ּתְ ת ָהֵעיַנִים ֵהן ּבְ ְרִאּיַ ׁשֶ

ל ֲעָריֹות. ְך ָלבֹא ְלגּוָפן ׁשֶ ים פ' ַאֲחֵרי, ּוְבאוֹ  ֵהן ַהּגֹוְרִמים ַאַחר ּכָ ר ַהַחּיִ
ַהְרֵהר  ֵצל ִמּלְ ׁשּום ֹאֶפן ְלִהּנָ לּות, לֹא יּוַכל ּבְ ּכְ ַעד ַהִהְסּתַ ִאם לֹא ַיֲעצֹר ּבְ ּדְ

א ִליֵדי  (ְנָדִרים כ')ְוָלבֹא ִליֵדי ֲעֵבָרה. וכדחז"ל  ים סֹופֹו ּבָ ָנׁשִ ל ַהּצֹוֶפה ּבְ ּכָ
ל ַחּיּות ָהָא ֲעֵבָרה ְוָידּוַע מדחז"ל  י ּכָ ִריאּותֹו, ּכִ ה, ּבְ עֹוָלם ַהּזֶ ָדם ּבָ

ַהְנָהָגתֹו  לּוִיים ּבְ ם ּתְ ּלָ ָניו, ּכֻ ְרָנָסתֹו, ֲאִריכּות ָיָמיו ּוְבִריאּות ּבָ ּפַ
ה. ְקדּוׁשָ יֹוֵצא ַלחּוץ ֲעצּוִמים  ּבִ ְסיֹונֹות ּבְ א. ְוַהּנִ עֹוָלם ַהּבָ יו ּבָ ְוַגם ַחּיָ

ְטנּו ְקָצת מאחז"ל, ֵה  ן ִצּטַ ל ְוַגם ְמאֹד, ַעל ּכֵ ּכֵ ְסּתַ ִעְנַין חֶֹמר עֹוֵנׁש ַהּמִ ן ּבְ
ִקּצּור. ְזַהר, ּבְ ָכר ַהּנִ גֶֹדל ׂשָ  ּבְ

ָכל ֶזה.  ן ּבְ ּקֹות ּוְלַעּיֵ ה ּדַ ָ ֶרְך, ִליָקח ֲחִמׁשּ דֹוָלה ְלָכל ַהּיֹוֵצא ַלּדֶ ְותֹוֶעֶלת ּגְ
י ָסֵפק  ֶרְך ְלִהְתּבֹוֵנן ּבֹו, ּוִבְלּתִ ִמיָרה ְוַגם ְלַקְחּתֹו ִעּמֹו ַלּדֶ ְהֶיה לֹו ׁשְ ּיִ ׁשֶ

ַתב ָהאֹור  ִמּיּות לֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו. ְוָכְך ּכָ ַגׁשְ רּוָחִנּיּות ְוַגם ּבְ דֹוָלה ּבְ ּגְ

ים הק'  ֲעׂשּו)ַהַחּיִ ַטי ּתַ ּפָ ִמיָרה ֵמֲעָריֹות (פ' ַאֲחֵרי עה"כ ֶאת ִמׁשְ ַעל ְיֵדי ׁשְ תּוב ּדְ ּכָ , ׁשֶ
ל ִמְצוֹות ֲע  ם ּכָ ה, ַמה יּוַכל ְלַקּיֵ ל לֹא ַתֲעׂשֶ ֵמר ִמּכָ ָ ּתֹוָרה ּוְלִהׁשּ ּבַ ה ׁשֶ ׂשֵ

ָרה  י ֻטְמָאה זֹו ַמׁשְ ם ַאַחת ֵמֶהם, ּכִ ן ִאם ִיְטָמא ַנְפׁשֹו לֹא ְיַקּיֵ ֵאין ּכֵ ֶ ׁשּ
אִוין לֹא ִיְמַנע  ל ַהּלָ ן, ּכָ ּכֵ ל ֵאיְבֵרי ָהָאָדם ְוכֹחֹוָתיו. ְוֵכיָון ׁשֶ ֻטְמָאה ַעל ּכָ

כָ  י ּבְ ה ֵמֶהם, ּכִ ֲעׂשֶ ּיַ ה, ֲהַגם ׁשֶ ִמְצוֹות ֲעׂשֵ ל ֵאֶבר ֻטְמָאתֹו ּבֹו. ְוֵכן ּבְ
אן.  מֹו, ַעד ּכָ ַרְך ׁשְ ה ּבֹו ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ י לֹא ִיְתַרּצֶ ִלְפָעִמים, ֵאיָנּה ִמְצָוה, ּכִ

ָכר  ׂשְ ָ ֵני ִיׂשּ ַעל ּבְ דֹוׁש ּבַ ַתב ַהּקָ ה ל"ה ְוָכֶזה ּכָ ּקּוֶדיָך לֹא ַתֲעׂשֶ ֶרְך ּפִ ּבּור אֹות א')(ּדֶ , ֵחֶלק ַהּדִ
ה ַלֲעֵבָרה זֹו ִלְהיֹות  יֹוֵתר ִמְתַאּוֶ ֶצר ּבְ ִביל ֶזה, ַהּיֵ ִבׁשְ ְלנּו ֵמַרּבֹוֵתינּו ּדְ ִקּבַ

אן. ֲאוֹות, ַעד ּכָ ל ַהּתַ ֲאֹוָתיו, ְוכֹוֶלֶלת ּכָ ל ּתַ ֶזה ִנְכָלל ּכָ ּבָ ְוָדָבר ֶזה ְמקֹורֹו  ׁשֶ
ַתב ַהִחּנּוְך  ּכָ ִראׁשֹוִנים, ׁשֶ ל "ְולֹא ָתתּורּו  (ִמְצָוה שפ"ז)ּבָ ַעל ְיֵדי ִמְצָוה זֹו ׁשֶ ׁשֶ

ל ָיָמיו.  ֵמר ָהָאָדם ֵמֲחטֹוא ַלד' ּכָ ָ ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם", ִיׁשּ
ַדת, ְוִאם ּתַ  דֹול ּבְ ְצָוה ַהּזֹאת ְיסֹוד ּגָ ְך ְוַהּמִ ׁשֵ ּמָ ַעם ַאַחת ָאז ּתִ ֲעבֹור ּפַ

ֲעֵבָרה ּגֹוֶרֶרת ֲעֵבָרה. ָעִמים, ּדַ ה ּפְ ּמָ   ַאֲחֶריָה ּכַ

ל  ה ְמֻבְלּבָ ָבר, ָאז ַנֲעׂשָ ָכל ּדָ ר ֵעיָניו ְמׁשֹוְטטֹות ּבְ ֲאׁשֶ ִמּיּות, ּכַ ַגׁשְ ְוַגם ּבְ
ָבר, ָאז  ֹראׁש ַמְנִהיִגין ַהּגּוף, ּוְבֵאין רֹוֶאה ּדָ ּבָ בֹות ׁשֶ ַמֲחׁשָ ּוֻמְטָרד ְמאֹד, ּדְ

ית. ּוְכִדְבֵרי ַהּתֹוְס  ַעת ֲאִמּתִ פֹות סֹוָטה ח' ֵיׁש לֹו ְמנּוָחה ְוַהְרָחַבת ַהּדַ
ַעם ַאַחת ׁשּוב ְמַהְרֵהר ַאֲחֶריָה ְלעֹוָלם.  (ד"ה אין), ָרָאה ָהֶעְרָוה ּפַ ַאַחר ׁשֶ ּדְ

ּלֹא ָרָאה לֹא ָיבֹוא ַלֲחׁשֹב ָעֶליָה.  ה ׁשֶ ָ ה פ"ח ּוְלִאיָדְך ִאׁשּ דּוׁשָ ַער ַהּקְ ית ָחְכָמה ׁשַ (ֵראׁשִ

  אות ט"ז).

ׁשּוָבה לְ  ֲעֵרי ּתְ ׁשַ ן עֹוד ּבְ ֲעָריֹות הו"ל מּוָמר ְוַעּיֵ ל ּבַ ּכֵ ְסּתַ ַהּמִ נּו יֹוָנה, ּדְ ַרּבֵ
ׁשּוָבה  "ם ִהְלכֹות ּתְ ַרְמּבַ ין כ"ד ְדָבִרים  (פ"ד ה"ד)ָלֲעָריֹות. ְוִנְמֶנה ּבְ ּבֵ

ֵאין ֶזה ֵחְטא. ְוהּוא  ַנְפׁשֹו ׁשֶ ה ּבְ חֹוֶטא  ּוְמַדּמֶ ׁשּוָבה ּדְ ִבין ֶאת ַהּתְ ַעּכְ ַהּמְ
ַעל דֹול ּדְ ל ֲעָריֹות.  ָעֹון ּגָ ם).ְיֵדי ֶזה ָיבֹוא ְלגּוָפן ׁשֶ "ם ׁשָ      (ַרְמּבַ

  

ל) טו  ל ְמזֹונֹוָתיו ּכָ ָנה ֵמֹראׁש  לוֹ  ְקצּוִבים ָאָדם ׁשֶ ָ ּפּוִרים יֹום ְוַעד ַהׁשּ תֹות ֵמהֹוָצאֹות חּוץ ַהּכִ ּבָ  ׁשַ
ָמה) טז -.). ז"ט ביצה( ת ֶעֶרב ָלָאָדם ה"ַהָקבָּ  לוֹ  נֹוֵתן ְיֵתָרה ְנׁשָ ּבָ ת ּוְלמֹוָצֵאי ׁשַ ּבָ  אֹוָתהּ  נֹוְטִלין ׁשַ

ָרֵאל ָהיוּ  ִאּלוּ ) יז -). שם( ֵהיֶמּנוּ  ִרין ִיׂשְ ּמְ ת ְמׁשַ ּבָ ִתּקּוָנהּ  ַאַחת ׁשַ ד ּכְ ן ָהָיה ִמּיָ ִוד ּבֶ א ּדָ  ירושלמי( ּבָ
ָניו אֹור ּדֹוֶמה לֹא) יח -).א א תענית ל ּפָ ל ָאָדם ׁשֶ מוֹ  ַהֹחל ְימֹות ּכָ הּוא ּכְ ת ּדֹוֶמה ׁשֶ ּבָ ׁשַ  ר"ב( ּבְ

ׁש ) יט-). ב, א"י ּקֵ בֹוד ְוָחַלק ָהאֹוָרה ִלְגֹנז ה"ַהָקבָּ  ּבִ ת ּכָ ּבָ ַ ֵאין ַאְבָרָהם) כ -). שם( ַלׁשּ תּוב ׁשֶ  ּכָ
ִמיַרת ּבוֹ  ת ׁשְ ּבָ ה ָהעֹוָלם ֶאת ָיַרׁש  ׁשַ ִמּדָ תּוב ַיֲעֹקב ֲאָבל, ּבְ ּכָ ת ִמיַרתׁשְ  ּבוֹ  ׁשֶ ּבָ  ָהעֹוָלם ֶאת ָיַרׁש  ׁשַ

ּלֹא ה ׁשֶ ִמּדָ ֶנֶסת) כא -). ח, א"י רבה בראשית( ּבְ ָרֵאל ּכְ ן ִהיא ִיׂשְ ת זּוג ּבֶ ּבָ ַ  רבה בראשית( ַלׁשּ
 ).ט, א"י

  מזיקי שיש רבנים האיומה השואה נגד ישראל שבטי ביחד ונלחם בואו

 בלי מחיצה. ביחד. ונשים אנשים בתערובות דרשות נותנים הרבים

 

ִלים ִאם) כב ַנִיךְ  ְמַקּבְ ֶנֶסת[ ּבָ ָרֵאל ּכְ ת ֶאת] ִיׂשְ ּבָ ַ ִרים ִאם) כג -).ז ו"מ רבה בראשית( ִנְכָנִסין ֵאין ָלאו ְוִאם ָלָאֶרץ ִנְכָנִסים ַהׁשּ ּמְ ָרֵאל ְמׁשַ   ִיׂשְ
ת ֶאת ּבָ ַ ָראּוי ַהׁשּ ן ֶאָחד יֹום ֲאִפּלוּ  ּכָ ִוד ּבֶ א ּדָ ה, ּבָ ִהיא, ָלּמָ קּוָלה ׁשֶ ל ֶנֶגד ׁשְ ְצֹות ּכָ תֹוָרה ָמִצינוּ ) כד -). ז"ט, ה"כ רבה שמות( ַהּמִ   ְנִביִאים ּבְ

קּוָלה ּוְכתּוִבים ְ ׁשּ ת ׁשֶ ּבָ ל ֶנֶגד ׁשַ ְצֹות ּכָ ֵעת) כה -). שם( ַהּמִ ָאָדם ּבְ ת ֶאת ׁשֹוֵמר ׁשֶ ּבָ ַ זֵָרה ּגֹוזֵר ַהׁשּ ָמהּ  ה"ְוַהָקבָּ  ּגְ ְזכּות) כו -). שם( ְמַקּיְ   ּבִ
ֵני ָבִרים ׁשְ ָרֵאל ּדְ ִאים ִיׂשְ קֹום ִלְפֵני ִמְתַחּטְ ת, ַהּמָ ּבָ רֹות ׁשַ ָרֵאל ֵאין) כז -). הרא פרשת תנחומא( ּוַמַעׂשְ א ִנְגָאִלין ִיׂשְ ְזכּות ֶאּלָ ת ּבִ ּבָ  ׁשַ

י לֹא) כח -). א, ג רבה ויקרא( ת ְלךָ  ָנַתּתִ ּבָ ַ א ַהׁשּ ה, ְלטֹוָבְתךָ  ֶאּלָ ׁש  ַאּתָ ת ֶאת ְמַקּדֵ ּבָ ַ ַמֲאָכל ַהׁשּ ה ּבְ ּתֶ  ֶאת ּוְמַהּנֶה ָנִקי ּוִבְכסּות ּוְבִמׁשְ
ךָ  ָכר ְלךָ  נֹוֵתן ַוֲאִני ַנְפׁשְ יָון) כט -). ז רבה אסתר( ׂשָ ָרָאה ּכֵ ְבחוֹ  ָאָדם ׁשֶ ל ׁשִ ת ׁשֶ ּבָ ַבח ה"ְלַהָקבָּ  ָעֶליהָ  ְמׁשֹוֵרר ִהְתִחיל ׁשַ  קהלת( ּוִמְזמֹור ׁשֶ

בֹוד) ל -). ג א רבה ת ּכְ ּבָ ֲעִנּיֹות ֵמֶאֶלף ָעִדיף ׁשַ ְכבֹוד, ּתַ ת ּדִ ּבָ אֹוַרְיָתא ׁשַ ָנן ְוַתֲעִנית ּדְ ַרּבָ ם) לא -). ג בראשית תנחומא( ּדְ ׁשֵ ד ּכְ ּמֵ ּלִ  ׁשֶ
ת ּבָ ךְ , ָהִראׁשֹון ָאָדם ַעל ְזכּות ׁשַ ד ּכָ ִלין ֵאין ְלִפיָכךְ ) לב -). י בראשית תנחומא( ַקִין ַעל ִלּמֵ ּלְ ת ִמְתּפַ ּבָ ׁשַ ִאם ח"י ּבְ תֹוךְ  חֹוֶלה לוֹ  ִיְהֶיה ׁשֶ   ּבְ
יתוֹ  ר ּבֵ רֹוֵפא ִנְזּכָ ָרֵאל ַעּמוֹ  חֹוֵלי ּבְ ת ֵמֵצר ְוהּוא ִיׂשְ ּבָ ַ ָנה ְוַהׁשּ ָרֵאל ִנּתְ ה ְלִיׂשְ ָ ם) לג -). א וירא שם( ְלַצַער ְולֹא ְוִלְמנּוָחה ְלֹעֶנג ִלְקֻדׁשּ  ּגַ

ִתים ת יֹום יֹוְדִעין ַהּמֵ ּבָ ַ ְזכּות) לד -). ג"ל תשא שם( ַהׁשּ ָבִרים' ב ּבִ ָרֵאל ּדְ ִאין ִיׂשְ קֹום ִלְפֵני ִמְתַחּטְ ְזכּות ַהּמָ ת ּבִ ּבָ רֹות ּוִבְזכּות ׁשַ  שם( ַמַעׂשְ
ָכל) לה -). א"י ראה ל ֵריחוֹ  ָהָיה יֹום ּבְ ן ׁשֶ ת, נֹוֵדף ַהּמָ ּבָ ָכל, יֹוֵתר ּוְבׁשַ ָזָהב ְמֻצְלָהב ָהָיה יֹום ּבְ ת ּכְ ּבָ  -). ז"ט בשלח מכילתא( יֹוֵתר ּוְבׁשַ

ְזּכוּ  ִאם) לו ֹמר ּתִ ת ֶאת ִלׁשְ ּבָ ַ ַסח מֹוֲעִדים' ג ָלֶכם ָלֵתת ה"בָּ ַהקָ  ָעִתיד ַהׁשּ  ).שם( ְוֻסּכֹות, ֲעֶצֶרת, ּפֶ



  

  

  

 

  נגאל מיד יתקדש וכשהעולם לעולם קדושה ממשיך הזוהר לימוד

 לאוקמא שותפים להיות בידכם נפלה גדולה זכות יקרים קוראים
 אפשר אי זה וכל, ברחמים ישראל עם ולגאולת, מעפרא שכינתא

 האלוקי הצדיק שכתב כמו, הקדוש הזוהר לימוד ידי על רק להיות
: שכתב ל"זצ ל"להרמח חבר תלמיד ל"זצ וואלי דוד משה רבי המקובל
 העולה הקדוש ההבל כי, לעולם גאולה מביא הזוהר שחיבור שהטעם
  .נגאל מיד - מתקדש וכשהעולם, לעולם קדושה ממשיך מלימודו

   הקדוש זוהר הלומדים רבים בזכות העולם תיקון

 בריבוי העולם נתקן היה, הלימוד בזה העוסקים רבים היו ואילו
 הקדושה רוח מפני מתבטלת היתה הטומאה ורוח, הקדושה ההמשכה

  . המתגברת

 מלאה כי קדשי הר בכל ישחיתו ולא ירעו לא: "שכתוב מה תבין זה ועם
 הקדושה החכמה זאת שהיא" מכסים לים כמים' ה את דעה הארץ

 הטוב כי, ומזיקין נזק מיני כל מתבטלים ידיה ןעל, בעולם שתתפשט
  ל"עכ. למשכילים בזה ודי, הרע את מבטל בריבוי המתפשט

 מרכבה מעשה העסקים כמו מעלתם גדולה הוא הזוהר שספורי ובפרט
ל כידוע ר ִמי שּכָ ַסּפֵ ּמְ ְבֵחי ׁשֶ ׁשִ יִקים ּבְ ִאילוּ  ַצּדִ ה עֹוֵסק ּכְ ַמֲעׂשֵ ָבה ּבְ , ֶמְרּכָ

ה שזה בוודאי, הקדוש הזוהר בסיפורי עוסקים שאנו כאן ּוִבְפָרט  ַמֲעׂשֵ
ָבה ׁש  ֶמְרּכָ   . ַמּמָ

 מראדין הכהן מאיר ישראל רבינו מרן הגדול הגאון ישראל של מאורן
 וכמו התורה חלקי כל ללמוד מעורר היה ה"זצוקללה חיים החפץ בעל

 לליקוטי בהקדמה( משלי מדרש בספריו פעמים כמה שהעתיק
 ומתאר שאומר) ו"קנ סימן הלכה בביאור להלכה הביאו וכן, הלכות

  ...התורה חלקי כל את למד שלא על האדם יתבע; כמה

 ונתעסקת הואיל, בני, לו אומר ה"הקב. תלמוד בידו שיש מי בא 
 בשעה אלא בעולמי הנייה שאין, בגאוה צפית, במרכבה צפית, בתלמוד

 ורואין ומביטין ומציצין תורה בדברי ועוסקין יושבין חכמים שתלמידי
 ראשון רגל. עומד הוא האיך כבודי כסא. הזה התלמוד המון והוגין

. משתמש הוא במה שלישי. משתמש הוא במה שני. משתמש הוא במה
 הוא פנים וכמה, עומד הוא האיך חשמל. משתמש הוא במה רביעי

, עומד הוא האיך הברק. משמש הוא רוח לאיזה. אחת בשעה מתהפך
 כרוב. משמש הוא רוח לאיזה. כתפיו בין נראין זוהר של פנים כמה

 כסא עיון מכולן גדולה. משמש הוא רוח לאיזה. עומד הוא האיך
 כמין הוא מתוקן. מלבן כמין הוא עגולה. עומד הוא האיך הכבוד
 באיזה עובר וכשאני. לגשר גשר בין יש הפסק כמה. בו יש כמה. גשרים

 המרכבה גלגלי גשר באיזה. עוברין האופנים גשר באיזה, עובר אני גשר
 שיעור כמה. עומד אני האיך קדקדי ועד מצפרני מכולן גדולה. עוברין
 האיך כבודי כסא מכולן גדולה. רגלי אצבעות שיעור כמה. ידי בפיסת

 הוא רוח לאיזה בשבת בשלישי. משמש הוא רוח לאיזה. עומד הוא
 זהו, הדרי זהו לא וכי. משמש הוא רוח לאיזה בשבת ברביעי. משמש
, הזאת במדה כבודי את מכירין) אדם שבני, (יופיי הדר זהו, גדולתי

 רבי היה מכאן'". ה מעשיך רבו מה) "כד, קד תהלים, (דוד אמר עליו
 לו שיהא כדי בידו למודו שמשומר חכם תלמיד אשרי, אומר ישמעאל

 .הדין ליום ה"להקב להשיב פה פתחון

 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

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



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  מספר הקדוש פלא יועץ
 תורה תמצא אם גם ומה תנתן אלהים ירא בחיק אשר אשה והנה

 ביותר אמנם, עזה אהבה ותאהבנו שתכבדנו פשיטא ודאי הא, וגדלה
 נבזה, ובדעותיו במדותיו קשה איש בחלקה שנפל לאשה לזרז צריך
 לו ותבוז בעיניה כבודו יקל זה משום לא טוב כל חסר, אישים וחדל
 כנקלה, כחוטא כטוב, בכבודו תזהר פנים כל על רק, ושלום חס, בלבה

 כבשי בהדי לה ומה, עליה עולם של מלכו המלך דבר כי, כנכבד
 מה כל כן על, זווגים מזוג והוא יחידים מושיב אלקים כי, דרחמנא

 חפץ המלך אשר לאיש, דומה זה למה הא. תעשה, לעשות עליה שמטל
 אם אפלו כבוד בו לנהג חיבים העם שכל, למלך משנה ועשאו ביקרו

 נדה במצות האשה תזהר וכאשר. הזה הדבר כן זב או צרוע איש הוא
 ויגדל, המלך לה צוה כן כי, בעלה בכבוד תזהר כן, הנר והדלקת חלה

 ומקימת פעלם לשם הדברים שעושה מוכיחים מעשיה כאשר שכרה
 אשה לך אין), ט ר' תנדא( ל''ז רבותינו ואמרו. עולם של מלכו גזרת

 תוסרנה הנשים וכל. בעלה רצון שעושה מי אלא בנשים כשרה
 אשה באותה בוטא בן בבא גבי!), סו נדרים( ס''בש שהובא ממעשה
 רצון שעשתה על בוטא בן בבא ראש על והכתה לבעלה כבוד שחלקה

 אסתר( קטן ועד למגדול לבעליהן יקר יתנו הנשים כל כן על. בעלה
  ).כ א

 הבית צרכי על בעליהן עם מריבה שעושות, מדע חסרות נשים ויש
 ידו ואין עני הבעל אם: נפשך ממה. גדולה שטות והוא, מביא שאינו
 שאין לאשתו לגלות שמתביש, וכלמתו ובשתו ודחקו צערו דיו משגת

, צערו על צער תוסיף ולא שכל בעלת להיות האשה וצריכה. משגת ידו
 תצטער אל: לו ותאמר שפתותיה שיח בנעם תנחמהו, אדרבא אלא

, חפץ בהם יש אשר ימים ויבואו' ה לעולם יזנח לא כי, כיס חסרון על
 לעולם דשן מלא שלחננו נחת יהיה או, טובים ונהיה לחם שנשבע

, וריק הבל הזה והעולם, שלחנות לשתי זוכה אדם כל לא כי, הבא
. האדם יחיה לבדו הלחם על גם כי, לחמך בשמחה אכל אבי יקום

 הודאה ויתן שמח שיהא עד, וחסד בחן לו תדבר טובים דברים וכהנה
  .בחולקיה דנפל טבא גרמא, חלקו על

 הבית בצרכי מקמץ הוא כן פי על ואף בעלה גבול את' ה הרחיב ואם
 הביא אשר את לה אכפת מה סבה איזו מחמת להביאם מאחר או

 מטעמים לי עשית לא למה לה לומר יוכל האם. ויאכל לפניו תתן
 על ואם. הבאת לא אשר את לעשות לי מאין לו תאמר, אהבתי כאשר

 הבל זה גם, מריבה עושה אדם בני ותענוגות ותכשיטין מלבושים
 הגדול השם ואם), א יז משלי( בה ושלוה חרבה פת טוב כי, רוח ורעות

 אחת על), ב, סו נדרים( הבית שלום מפני למחק התר בקדשה שנכתב
 שלום מפני רצונם ולבטל למחל ואשה איש שצריכים וכמה כמה

 כפי אמיד כך כל אינו בעלה שמא לחוש האשה וצריכה. הבית
 שבזה שחושב, משגת ידו שאין לה לומר רצונו ואין היא שחושבת

. רצונה למלאת שלא לו שיש מספיקות טענות וכדומה, מזלה מתרע
 על בהוצאה להרבות דעתו על תעבירנו ולא השעה את תדחק לא לכן

 על עליה כועס כשבעלה לחוש האשה צריכה וכן. בטובתו שלא כרחו
, הנה עד דבר וכעסו שיחו ומרב בשוק צער שום לו היה שמא, דבר לא

, לסבל וצריכה. מתקוטט אשתו עם יכול לא או יכול: אנשי כדאמרי
  .יותר תצערנו ולא תכעיסנו ולא

 המשך יבוא

 

ט ֵעין ּפָ   ָקֵדׁש  ִהוא ִמׁשְ

  דין תורה בבית דין של מעלה

ִצּיֹון ַהּנֹוָתר" ָאר ּבְ ׁשְ ַלִים ְוַהּנִ ירּוׁשָ  לוֹ  ֵיָאֵמר ָקדֹוׁש  ּבִ
ל תּוב ּכָ ים ַהּכָ ַלִים ַלַחּיִ ירּוׁשָ   "ּבִ

ַבע ּוְבֶדֶרךְ  ים ָמנֹוס ֵאין ַהּטֶ ֲארוּ  ְולֹא, ְלַחּיִ ָ ם ִיׁשּ  ׁשָ
ים ַרק ַמְלָאִכים ְקדֹוׁשִ   ּכְ

, שבעולם הנוראה מלחמה: "הנביאים מן קבלה
 שערי לפני ממש תהיה, כמותה היתה שלא

רּוׁש  ֶזה ְוֵאין!" קדושים רק ישארו לא - ירושלים  ּפֵ
ָבָרא ָלה ַרק, ִמּסְ ֶלת ַקּבָ ִביִאים ִמן ֶאְצָלם ְמֻקּבֶ , ַהּנְ

ְלָחָמה ַהּמִ יֹוֵתר ַהּנֹוָרָאה ׁשֶ ָהְיָתה ּבְ עֹוָלם ׁשֶ ְהֶיה ּבָ  ּתִ
ׁש  ֲעֵרי ִלְפֵני ַמּמָ ַלִים ׁשַ ּה , ְירּוׁשָ צוּ  ּבָ ל ִיְתַקּבְ  ָהֻאּמֹות כָּ

עֹוָלם ּבָ ַצד, ֶנֱעַדר לֹא ֵמֶהן ֶאָחד ׁשֶ ל ֶאָחד ּבְ  ָהֻאּמֹות כָּ
ְחִזיקֹות ת ַהּמַ ל ֶאָחד ּוְבַצד, נֹוְצִרית ּדָ  ָהֻאּמֹות כָּ

ֵאיָנן ָדת ַמֲאִמינֹות ׁשֶ ל, זוֹ  ּבְ מֹות ּוְמֻקּבָ ֵרי ׁשְ ָבא ׂשָ  ַהּצָ
ל ה ְוֵאיזוֹ  ַצד ִמכָּ אנִ  זוֹ  ִמְלָחָמה ְוַעל. ַהּנֹוַצַחת ֻאּמָ  ּבֵ

ְלָעם אֹוְמרוֹ  ּבִ ּומוֹ  ִיְחֶיה ִמי אֹוי" ּבְ בֹואוּ ", ֵאל ִמׂשּ ּיָ  ׁשֶ
ָמם ָהֻאּמֹות ׁשְ ּבִ ם ׁשֶ ַבע ּוְבֶדֶרךְ , ֵאל ׁשֵ  ָמנֹוס ֵאין ַהּטֶ

ים ֲארוּ  ְולֹא, ְלַחּיִ ָ ם ִיׁשּ ים ַרק ׁשָ ַמְלָאִכים ְקדֹוׁשִ  ְוַעל, ּכְ
ִצּיֹון ַהּנֹוָתר') "ג', ד ישעיה( ֶזהֶנֱאַמר ָאר ּבְ ׁשְ  ְוַהּנִ

ַלִים ירּוׁשָ ל לוֹ  ֵיָאֵמר ָקדֹוׁש  ּבִ תּוב כָּ ים ַהכָּ  ַלַחּיִ
ַלִים ירּוׁשָ ים ִלְהיֹות ְלַנְפׁשוֹ  ֶיֱעַרב ּוִמי", ּבִ דֹוׁשִ  ֵאּלוּ  ִמּקְ

ֲארוּ  ָ ׁשּ ּיִ ים ׁשֶ ַחּיִ  )בהקדמה" בנים על אבות. ("ּבַ

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 
ברים החמורים על שמירת עיניים הד

ותיקון הברית לשון הרע ומוציא שם רע 
  שהנער הצדיק נתן סיפר וגילה לנו. 

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