
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  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

 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
 

  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
  

  השכינה הקדושה אינה מסתלקת ממנו
וזה לשונו:  (חלק ד' דף קס"ה ע"ב)איתא בזוהר הקדוש 

דנטיר ברית קדישא אזדווגת ביה  כל מאן
דכיון דנטיר ברית דא שכינתא ושריאת עליה וכו' 

אלא פירוש הזוהר:  .עם ה' להוי ולא אתפרש מניה
כל מי ששומר ברית קודש, מתחברת בו 
השכינה ושורה עליו וכו', שכיון ששומר ברית זו, 

  עם ה' שיהי' ולא פורש ממנו.
  מלביש אותו בלבושיו כביכולהקדוש ברוך הוא 

וזה לשונו: אמר  (חלק ב' דף ס"א עמוד א')הקדוש  בזוהר

חגור חרבך על  (תהלים מה ד)רבי יהודה, מאי דכתיב 
ירך גבור הודך והדרך, אלא כל מאן דמזרז גרמיה 
ושוי דחילו דחרבא שננא תקיפא לקבליה, על ירך, 
מאי על ירך, דא רשימא קדישא, כמה דאת אמר 

פירוש הזוהר:  .שים נא ידך תחת ירכי (בראשית כד ב)
אמר רבי יהודה, מה שכתוב חגור חרבך על ירך 
גבור הודך והדרך. אלא כל מי שמזרז עצמו ונותן 

מהו על ירך,  על ירך,פחד חרב חדה חזקה כנגדו. 
זה הרושם הקדוש כמו שאתה אומר שים נא ידך 

  תחת ירכי.
 

 1' טבת | דף ט|  חי| פרשת וי שייום ' (כרך א') השה א' קוטרס 



  

  

  

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ְֶחַׁש/, ָהָאסּור ְּבָמקֹום ַהִּמְסַּתְּכִלין
 ִלְראֹות ִיְזּכּו ְולֹא ֶׁשָּלֶהם ַהְמֻזָּכ/ אֹור

  .ַהְּׁשִכיָה ִמִּזיו ְוֶלֱהֹות' ד ְּבַֹעם
 ְלַעְצמֹו ּוְלַׁשֵּנן ָּתִדיר ִלְזּכֹר ּוְכַדאי. ח

 ְּדאֹוָתן, ל"זצ ַחִּיים ֶהָחֵפץ ִּדְבֵרי
, ָהָאסּור ְּבָמקֹום ַהִּמְסַּתְּכִלין ֵעיַנִים
 ִיְזּכּו ְולֹא ֶׁשָּלֶהם ַהְמֻזָּכְך  אֹור ֶנְחַׁשְך 

 ִמִּזיו ְוֶלֱהנֹות' ד ְּבנַֹעם ִלְראֹות
 ְּגדֹוָלה ַהּיֹוֵתר ֲהָנָאה ֶׁשהּוא ַהְּׁשִכיָנה

). ל"פ' ב ֵחֶלק ַהָּלׁשֹון ְׁשִמיַרת. (ַהַּׁשָּיְך 
 ֶׁשֲהָנַאת ְּדֵכיָון, ִאיׁש ֶּבן ַּבַעל ָּכַתב ְוֵכן

 ֵמַהּגּוף ַהְּנָׁשָמה ְּכֶׁשִּנְפֶרֶדת ָהָאָדם
 ָּבֶזה ִליָּזֵהר ָצִריְך , ֵמָהֵעיַנִים ִעָּקרֹו
 עֹוד( ֶׁשּלֹו ָהֵאיָבִרים ָּכל ְׁשָארִמ  יֹוֵתר
).  ְוָלֵכן ה"ד' א ָׁשָנה ָוֶאְתַחַּנן, ַחי יֹוֵסף

 ִמְסַּתֵּכל, ַּבּׁשּוק ֲהִליָכה אֶֹפן. ט
, ִּבְתִפָּלה עֹוֵמד ֶׁשהּוא ְּכמֹו ְלַמָּטה
 ַּבֲעָסָקיו ַהָּטרּוד ְּכָאָדם ַּבּׁשּוק ּוְמַהֵּלְך 

  ).ט"ה ה"פ ֵּדעֹות ִהְלכֹות ם"ַרְמּבַ (
 ַלֲהלְֹך  ָאסּור ַּבּׁשּוק ִאָּׁשה ָּפַגע. י

 אֹו ַלְּצָדִדין ּוְמַסְלָקּה ָרץ ֶאָּלא ַאֲחֶריהָ 
). א"ס א"כ ִסיָמן ָהֶעֶזר ֶאֶבן( ְלַאֲחָריו
 ֲאִפילּו, ַהָּנִׁשים ְּבָכל ְוָהִאּסּור

 ְוַעד ֶרֶגל ִמַּכף ְמֻכּסֹות ְּכֶׁשהֹוְלכֹות
 ).  ע"תש ִסיָמן' ב ֵחֶלק ז"רדב( רֹאׁש

 ַׁשָּבתֹות ְּבֵליֵלי ַהַּיִין ַעל ַהְמָבֵרְך  ָּכל) נ
 דרבי פרקי( ּוְׁשנֹוָתיו ָיָמיו לֹו ַמֲאִריִכין
  ).ח"י אליעזר

 ָאָדם ִנּצֹול ַהַּׁשָּבת יֹום ִּבְזכּות) נא
  ).ט"י שם( ֵּגיִהּנֹם ֶׁשל ִמִּדיָנּה

 הּוא ְּכִאּלּו ַהַּׁשָּבת ֶאת ַהְמַעֵּנג ָּכל) נב
 רבה אליהו דבי תנא( ה"ְלַהָקּבָ  ְמַכֵּבד

  ) ו"כ
 ֶׁשִּבְזכּות ַאְבָרָהם ִעם ה"ַהָקּבָ  ִהְתָנה) נג

 ְלֵגיִהּנֹם יֹוְרִדין ָּבָניו ֵאין ְוַׁשָּבת ִמיָלה
  ).ד"ל בראשית אגדת(

 ֲאִני ַׁשָּבת ֶׁשל ֵנרֹות ְׁשַמְרֶּתם ִאם) נד
 ילקוט( ִצּיֹון ֶׁשל ֵנרֹות ָלֶכם ַמְרֶאה

  ).ט"תשי בהעלותך
, ִנּדֹוִנין ֵּגיִהּנֹם יֹוְרֵדי ַהָּׁשָנה ְימֹות ָּכל) נה

 ֶׁשַהְּסָדִרים ַעד ַׁשָּבת ּוְבמֹוָצֵאי ּוְבַׁשָּבת
 איוב ילקוט( ִנּדֹוִנים ֵאיָנם ִנְׁשָלִמים

  ).ו"תתקנ
 ַׁשְּבָתא במעלא יומא אתקדש ַּכד) נו

 ְּבָעְלָמא ואתפריסת שריא ָׁשלֹום ֻסַּכת
  ).ח"מ בראשית הקדוש זוהר(

 ִמּיּוָמא מתברכאן יּוָמא שיתא ָּכל) נז
  ).ג"ס שמות הקדוש זוהר( שביעאה

, ה"ַהָקּבָ  ְקֻדַּׁשת ָּבעֹוָלם ְקֻדּׁשֹות' ג) נח
 אותיות( ִיְׂשָרֵאל ּוְקֻדַּׁשת ַׁשָּבת ְקֻדַּׁשת

 ).ש עקיבא דרבי

 2' טבת | דף ט|  חי| פרשת וי יום שי' (כרך א') השה א' קוטרס 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  דייו ומהגיו –המשך תיקון הברית 

אינן כל מדותיו ומעשים טובים של האדם 
כדאין להציל בזכותן חטא פעם אחת של 

  הוצאת זרע לבטלה

במה שכתוב בנועם אלימלך פרשת ודי לן 
דכל  (על הכתוב ויקרבו בני ישראל)ויחי 

מדותיו ומעשים טובים של האדם אינן 
כדאין להציל בזכותן חטא פעם אחת של 
הוצאת זרע לבטלה, עיין שם. וענינים הללו 

לו אותן בני קלים בעיני האברכים ואפי
(ועיין  עלייה שבבחרותם הראו סימני טהרה

בן איש חי שנה ראשונה פרשת ראה, תפילה 
והשתוקקו לעבוד את הבורא ברוך  יפה.)

הוא בתורה ותפלה וזו היתה כל מגמתם 
הרבה מהן נלכדו בעון זה. ויש בזה טעמים 
הרבה אשר אי אפשר להעלותם על הכתב. 
על כן אמרתי להעלות על הכתב במדור 
מיוחד כל הנאמר ונשנה בענין זה עד מקום 
שידי מגעת וד' הטוב יטהר לבבינו להתחזק 

ד בזמן ודור פרוץ כזה לשמור ולהחזיק מעמ
ולעשות ולקיים את כל דבריהם ובזכות זה 
נזכה ונחיה לראות בנים ובני בנים עוסקים 
בתורה ובמצות באמת ובלבב שלם עד 
שיתקיים בנו ואת רוח הטומאה אעביר מן 

  הארץ במהרה בימינו אמן.
 

  אבות מעשה
  רַהֵּספֶ ל ׁשֶ  ַהְקָּדָמה

  ןִּדית ֵּביק ְּפסַ 
 אֹו ַלְּפָרט נֹוֵגעַ  ֶזה ֵאין ְלָפֵנינּו ֲאֶׁשר ַהֶּזה ִעְנָין
 ִאם ִּכי ,ְוַכּיֹוֵצא ְּדָממֹוָנא ְדָרָרא ּבֹו ֲאֶׁשר ְלַצד
 ְּכמֹו ַלֲעׂשֹות ֶנֶפׁש ְלָכל ַהָּׁשֶוה ַּבָּדָבר ,ִלְכָלל נֹוֵגעַ 

 ַמה( ָאִביךָ  מּוַסר ְּבִני ְׁשַמע.) א, ח ִמְׁשֵלי( ֶּׁשָּכַתב
) א, ריגדף ( ִּפְנָחס ַהָקדֹוש זֹוַהר ַּבּתֹוָרה ֶּׁשָּכַתב
 ִאֶּמךָ  ּתֹוַרת ִּתּטֹׁש ְוַאל) אֹוַרְיָתא ָּדא ָאִביךָ  מּוַסר

 ַהָקדֹוש זֹוַהר), ב, לה ְּבָרכֹות( )ִיְׂשָרֵאל ְּכֶנֶסת(
 ִיְׂשָרֵאל ְּכֶנֶסת ִהיא ָּדא ִאיָּמא) א, עדדף ( ַאֲחֵרי

 ֶּׁשָּכַתב ַמה ְוַעֵּין, ִאֶּמךָ  ּתֹוַרת ִּתּטֹׁש ְוַאל ִּדְכִתיב
) ג''שי ַעּמּוד ַוִּיְׁשַלח ָּפָרַׁשת( ְיִחיֵאל ְּבתֹוַרת

 ִאֶּמךָ  ְותֹוַרת, ֶׁשִּבְכָתב ּתֹוָרה הּוא ָאִביךָ  מּוַסר
 ֱאדֹם ְּבֵני ְוַדְרֵכי ,ֶּפה ֶׁשְּבַעל ּתֹוָרה הּוא

 ָערּו ,לֹוַמר ְׁשָפחֹות ַהְּבֵני ִעָּמֶהם ְוַהִּמְתַחְּבִרים
 ,ֶּפה ֶׁשְּבַעל ּתֹוָרה ,ִאֶּמךָ  ּתֹוַרת ְלַבֵּטל ַהְּיסֹוד ַעד

 ִּכי, ֲאבֹוֵתינּו ַקָּבלֹות ִעם ְּבֵעיֵניֶהם ְּכקֹוץ ֶׁשִהיא
 ַהּכֹל ָּבֵטל זֹאת ְּכֶׁשִּתּפֹול ְּבָיְדָעם, חֶֹמר ִהיא

 ְּבַקָּבַלת ּוְלַהְחִזיק) ִנימּוֶסיהָ  ִעם ָׁשם ַעֵּין{
, נ פסחים ַעֵּין( ּוִמְנָהֶגיהָ  ַהָּדת ְּבִעְנְיֵני – ֲאבֹוֵתינּו

 ְׁשַמע ֶׁשֶּנֱאַמר ,ֲעֵליֶהם ֲאבֹוֵתיֶכם ִקְּבלּו ְּכָבר) ב
 ַהב ַהב ָּבנֹות ְׁשֵּתי ַלֲעלּוָקה ִּכי ְוַדע'. ְוכּו ְּבִני

 ֲעבֹוָדה( ֲעלּוָקה ַהִּנְקָרא ַלֵּגיִהּנֹם ֶּדֶרְך ') ל ִמְׁשֵלי(
 הּוא) א, קכד( ָנׂשֹא ַהָקדֹוש זֹוַהר), א, יז( ָזָרה
 ְּבגּופֹו ִיְׂשָרֵאל ּפֹוְׁשֵעי הּוא ֲאֶׁשר ֶאת ְּדָרִכים ְׁשֵני

 ַׁשָּבת ַעֵּין( ִּתְקָוה ָלֶהם ְוֵיׁש ,ַלֵּגיִהּנֹם ָּבִאים ֲאֶׁשר
 ְוׁשּוב, חֶֹדׁש ב''י) ב''פ ֵעֻדּיֹות' (ְּכַמְתִני)) ב, קנב(

 ַסְנֶהְדִרין( ַהָּבא ְלעֹוָלם ֵחֶלק ָלֶהם ֵיׁש ִיְׂשָרֵאל לּכָ 
, מד( ָׁשם( הּוא ִיְׂשָרֵאל ֶּׁשָחָטא ִּפי ַעל ַאף) א, צ(

 ַהּתֹוָרה ְלָכל מּוָמר ֵאינֹו חדא ְלָדָבר ּומּוָמר) א
 ְּתׁשּוָבה ִּבְפֵני ָהעֹוֵמד ָּדָבר ְלךָ  ְוֵאין ,)ב, ד  ֻחִּלין(
 ָּדָבר ְלָכל ֵאין א''ה א''פ( ֵּפָאה ְירּוַׁשְלִמי ַעֵּין(

 הּוא ַּכֲאֶׁשר ְוֶזה ,)ְּתׁשּוָבה ַּבֲעֵלי ִּבְפֵני עֹוֵמד
  .ְלַעְצמֹו חֹוֵטא
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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

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מספר הקדוש פלא יועץ

וכל העם ישמעו וייראו ממעשה שהובא 

באשת רב  ()כתובות סב, ב בש''ס

פלוני, שהיתה מצפה אל בעלה שיבוא 

מן הדרך, ואחר ולא בא, והורידה עליו 

שתי דמעות מתוך צערה, ותכף מת 

בעלה על ידה, אף על פי שהוא לא עשה 

עמה רעה ולא נתכון לצערה. וכמדמה 

שיש רגע באפו שגורם שימות האדם על 

סבה קלה, רחמנא לצלן. לכן יחרדו 

ותאחזמו  בנים שלא לצער נשותיהם,

רעד לנשים שלא להוריד דמעה על 

בעליהן, כי אם לבקש רחמים עליהן. הן 

אלה קצות דרכי הישר לאיש ואשה 

וכבר יש שזכו, ישמע חכם ויוסף לקח. 

למורנו הרב אליהו  ''שבט מוסר''בספר 

הכהן, זכרונו לברכה, פרק א' בסדר 

הנהגת איש ואשה, יעין שם, וכה יעשו 

ה עם זה בדרך וכה יוסיפו להתנהג ז

טובים על פי מדותיהם, למען תהיה 

שכינה שרויה ביניהם בהיות שלום 

  .באהליהם
 המשך יבוא

  

 

  קדושת העיים
דע מעלות  -כיון שראיי' פגם במדת הברית 

  הברית שומרי

, אמר רב המקשה עצמו לדעת (יג:)בש"ס נדה  א)
יהא בנידוי דקמגרי יצר הרע אנפשי'. וגם 
הסתכלות כן. וכשמנדין אותו בשמים, ארבעים 
יום אין תפלתו נשמעת, כמו שכתוב בזוהר הקדוש 

  .(דף רמט:)פקודי 

, דמזה (פרשת ויחי דף ריט:)והנה בזוהר הקדוש  ב)
נולדין מזיקין הנקראין נגעי בני אדם, והגם שמכל 
עבירה נבראים מלאכים רעים ומזיקין, כדאיתא 
בש"ס, דהעושה עבירה בורא לו מלאך רע, מ"מ 
אלו נקראין בניו, ולאחר מותו הולכין אחר מטתו 
ולא זזין משם עד שנוקמין ממנו נקמות גדולות 

ין משם בתמרורי תמרורין, רחמנא ליצלן. ולא זז
עד שנתקן האדם, בצרות רבות ויסורי גיהנם, וכל 
מיני גלגולין בישין רחמנא ליצלן. ולכן הזהיר 
האר"י ז"ל, שכל שלא תיקן פגם היסוד, לא ילך 
על קברים, שלא יתדבקו בו אותן נגעי בני אדם חס 

  .(יסוד צדיק, פרק ה')ושלום. 

, דהפוגם בברית חס (שלח דף קנ"ח)בזוהר הקדוש  ג)
  שלום, אין לו חלק באלקי ישראל.ו

, כתוב דמהאי טעמא נקרא (פרק ה')ביסוד צדיק  ד)
ברית מילה יסוד, מפני שהוא יסוד הראשון ומצוה 
הראשונה של בר ישראל, כמו שאם חס ושלום 
הורסים יסוד הבית נחרב כל הבית, כן אם פוגם 
בברית חס ושלום, מהרס היסוד, ונחרב כל כח 

  ושולי קדירה חס ושלום. נשמתו ונחשכה כפחם
 

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].ומר את העיניים שלוש

העלון הזה נעשה ונגמר רק בזכות 
הדברים החמורים על שמירת עיניים 
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 

  0527-651911העלון הזה טלפון 
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