
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  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 
  מחבר יותר מאלף ספרים על כל יסודי הדת

  
  

 

ַ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, 

חי נח,  זוהר
  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 סקורא'ספרים וקונטריסים וקול 
   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  - בתערובות בלי מחיצה כשירההמדברים 

  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
  

ויברכם ביום ההוא לאמר בך יברך ישראל 

 ישמך אלקים כאפרים וכמנשהלאמר 

(ויחי פרק מ"ח פסוק  וישם את אפרים לפני מנשה

  (עיין תרגום יונתן) - כ')

מצינו שישראל מתברכין כענין הזה ישימך וגו'  היכן

  . (פסיקתא)בעת המילה

בסודם אל תבא נפשי בקהלם אל תחד כבדי 
  כי באפם הרגו איש וברצנם עקרו שור

  (ויחי פרק מ"ט פסוק ו') (עיין זוהר דף רל"ו)

באיתן קשתו ויפזו זרעי ידיו מידי ותשב 
  אביר יעקב משם רעה אבן ישראל

  (ויחי פרק מ"ט פסוק כ"ד)

(עיין בזוהר זכה שיהא אבן ישראל אב ובן.  משם

  הקדוש)

וזאת  עשר םשני לישרא ישבט האלכל 

אשר דבר להם אביהם ויברך אותם איש אשר 
  (ויחי פרק מ"ט פסוק כ"ח) כברכתו ברך אתם

מילה, כי כולם שמרו בריתם כנזכר תיבות  סופי

  לעיל. כל הנפש וגו'.
וירא יוסף לאפרים בני שלשים גם בני מכיר 

ויחי פרק נ' פסוק ( בן מנשה ילדו על ברכי יוסף

  כ"ג) (עיין תרגום יונתן)

 

  טבת י"גיום | היומי על שמירת עינים  דף|  1| דף  #9  עלי עין|  קול השופר|  אור השכינה



  

  

  

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ֲאסּורֹות ֵמִהְסַּתְּכלּויֹות ֵעיָיו ַהּׁשֹוֵמר ָׂשָכר
  :ִאָּׁשה ֵמְרִאַּית ֵעיָיו ַהּׁשֹוֵמר

 א"חיד. (ַהָּקְרָּבנֹות ָּכל ּוְכִהְקִריב - ַלְּׁשִכיָנה ֶמְרָּכָבה ִיְהֶיה) א
  ).ח"קכ אֹות' ט ִסיָמן ָׁשִמיר צפורן, ַהּקֹוֶדׁש ַּבֲעבֹוַדת

 ׁשֹוֵמעַ , לֹו עֹוֵזר הּוא ָּברּוְך  ְוַהָּקדֹוׁש הּוא ָּברּוְך  ְלַהָּקדֹוׁש ִמְתַּפֵּלל) ב
  ).ָׁשם א"חיד. (ָצָרתֹו ְּבֵעת לֹו ְועֹוֶנה ְּתִפָּלתֹו

 ְוֶזַרע ְלַזְרעֹו, עֹוָלִמים ּוְלעֹוְלֵמי ְלעֹוָלם ַקֵּיים ִׁשְפעֹו ְקדּוַׁשת ּכֹחַ ) ג
  ').ג ֶּפֶרק, ַצִּדיק ְיסֹוד. (עֹוָלם ַעד ַזְרעֹו

 ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש ַהְּמָלִכים ַמְלֵכי ּוֶמֶלְך , ָהֶעְליֹון ְּבנַֹעם ַלֲחזֹות ִּתְזֶּכה) ד
, ּבֹא, מֶֹׁשה ְּבֵאר. (ָהֶעְליֹוִנים ָּבעֹוָלמֹות ֵעיֶניךָ  ֶּתֱחֶזיָנה ְּבָיְפיֹו הּוא

  ).ַוּיֹאְמרּו ה"ד
 ַצִּדיִקים ֵּבין ְמרֹוִמים ִּבְמרֹוֵמי ִלְהיֹות ָלבֹוא ֶלָעִתיד ִיְזֶּכה) ה

 ֵּבית ְקדּוַׁשת ְּבִזיו ְוַיְרִּגיׁש, ַקָּים ָהעֹוָלם ֶׁשֲעֵליֶהם ָאֶרץ ּוְקדֹוֵׁשי
  '). ג ֶּפֶרק, ַצִּדיק ְיסֹוד. (ָלבֹוא ֶלָעִתיד ַהִּמְקָּדׁש

. ֱאלֹקּות ַהָּׂשַגת ּוְלַהִּׂשיג, ֱאלֹקּות ַמְראֹות ְוִלְׁשמֹועַ  ִלְראֹות זֹוֶכה) ו
  ).ֵאָליו ַוֵּיָרא ה"ד - ַוֵּיָרא, ֵלב ייטב(
). ה"תצ ִסיָמן ֲחִסיִדים ֵסֶפר( ָיִמים ַוֲאִריכּות טֹוִבים ְלָבִנים זֹוֶכה) ז

 ִאְמֵרי. (ַהְּזַמן ִמִּמְקֵרי אֹוָתם ְוַיִּציל, ַצַער ְּבלֹא ִויַגְּדֵלם ָּבָניו ִיְחיּו
  ).ח"ל אֹות, מסטרעליסק ַהָּׂשָרף - קֹוֶדׁש

  ').ס אֹות ַהִּמּדֹות ֵסֶפר. (ַהּתֹוָרה ַעל ֵּפרּוִׁשים ְיַחְּברּו ֶׁשַּזְרעֹו זֹוֶכה) ח
 ַׁשַער, ָחְכָמה ֵראִׁשית. (ָהֶעְליֹוָנה ַּבֶּמְרָּכָבה צֹוֶפה ִלְהיֹות זֹוֶכה) ט

. ֶעְליֹוִנים אֹורֹות ִׂשְכלֹו ְּבֵעין ְורֹוֶאה). ז"מ אֹות, ח"פ ַהָּקדֹוׁש
  ').ז' הדר, טשערנאביל - ּתֹוָרה ִלּקּוֵטי(
 - ַחִּיים תוכחת. (ְּבִזְקנּותֹו ֲאִפילּו - ֵעיָניו ֵמאֹור ִיְכֶהה ֶׁשּלֹא זֹוֶכה) י

  ).ד"ולענ ה"ד, ַאֲחֵרי, י"פאלאג ַחִּיים ַרִּבי
 ִּתָּקְבצּו ְוֶלָעִתיד, ּוְטהֹוִרים ְקדֹוִׁשים ַמְלָאִכים ְוִנְבָרִאין זֹוֶכה) א"י

  '). ה ֶּפֶרק, ַצִּדיק ְיסֹוד. (ֶאְצְלךָ 
 - ַלָּׁשַמִים אֹור, ַאֲחֵרי - ַחִּיים תוכחת( ְּבֶרַוח ְלַפְרָנָסה זֹוֶכה) ב"י

  ] ).לחבר ה"ד[ ְּבֵראִׁשית - נועם ִאְמֵרי], ְּבַהֲעלֹוְתךָ  ה"ד[ ְּבַהֲעלֹוְתךָ 
  ').ר' מע, ְלִפי ְּדַבׁש', כ ְּבָרכֹות( ּוְבַזְרעֹו ּבֹו ׁשֹוֵלט ָהַרע ַעִין ֵאין) ג"י
 ּתֹוָרתֹו ְּגדּוַלת ִמְּפֵני", ָקדֹוׁש" ַהָּקדֹוׁש ַרֵּבנּו ִנְקָרא לֹא) ד"י

 ִהְכִניס ְולֹא, ְּבִמיָלתֹו ֵמעֹוָלם ִהְסַּתֵּכל ֶׁשּלֹא ִמְּפֵני ֶאָּלא, ַוֲעבֹוָדתֹו
  ').ה ֶּפֶרק, ַצִּדיק ְיסֹוד. (ִמַּטּבּורֹו ְלַמָּטה ָיָדיו

 ָחָזק ְּבִנָּסיֹון ֶׁשַּתֲעמֹד ַאַחת ַּפַעם ְיֵדי ַעל ֲאִפילּו, ִלְפָעִמים) ו"ט
 ֶּפֶרק, ַצִּדיק ְיסֹוד( ְּגדֹוָלה ְקדּוָׁשה ְלַמְדֵרַגת ִלְזּכֹות ּתּוַכל, ָּבֵעיַנִים

  ').ה
 ּוַמִּצילֹו ׁשֹוְמרֹו הּוא ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש, ְמֻעָּלה ִלְׁשִמיָרה זֹוֶכה) ז"ט
  ).ומעין ה"ד, ַׁשָּבת מאמרי, ְׁשלֹמֹה ִּתְפֶאֶרת(
 ּוְלָהִאיר, ּוְתִפָּלה ְּבתֹוָרה ְוִהְתַלֲהבּות ִּדְקדּוָׁשה ְלַחּיּות זֹוֶכה) ז"י

 ).וראה ה"ד, ַתְזִריעַ  - ַאְבָרָהם ֵּבית(. ַהְּקדֹוָׁשה ְּבתֹוָרֵתנּו ֵעיָניו

 ָיכֹול ָהָיה לֹא ָהעֹוָלם ֶאת ה"ַהָקּבָ  ְּכֶׁשָּבָרא) מ
 ַהַּׁשָּבת ֶׁשהּוא ָׁשלֹום ֲעֵליֶהם ְוָׁשָרה ֶׁשָּבָאה ַעד ְלִהְתַקֵּים

  :).ו"קע ג"ח(
. ח"ז, ח"מ א"ח( הּוא ַהָּבא עֹוָלם ֻּדְגַמת ַׁשָּבת) מא

  :).א"כ בראשית
  .).ה"ר ב"ח( ַהּקֶֹדׁש ְלַעם ַהְּׁשִמיָרה ָמצּוי ְּבַׁשָּבת) מב
 ּוְלָכאן ְלָכאן ְמׁשֹוְטִטין ַמְלָאִכים ַמֲחנֹות ַּכָּמה) מג

  .).ו"קל ב"ח( ַהְיֵתרֹות ַּבְּנָׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְלַעֵּטר
 ָלֶהם נֹוֵתן ה"ַהָקּבָ  ַהַּׁשָּבת ֶאת ַהְמַעְּנִגים) מד

  :).ג"ל ח"י נ זוהר תיקוני( ִמְׁשֲאלֹוָתם
 ִּבְנַהר ְלִהּתֹוֵקד נֹוֵתן ְוֵאינֹו עֹוֵמד ֶאָחד ַמְלָאְך ) מה

 ב"ח( ָּכָראּוי ַׁשָּבת עֶֹנג ֶׁשִּקְּימּו ֵאּלּו ָּכל ֶאת ִּדינּור
  :).ב"רנ
 ָּכל ִמִּיְׂשָרֵאל ַמֲעִביִרים ַמְלָאִכים ַהַּׁשָּבת ְּכֶׁשָּבא) מו

  .).ו"רנ ב"ח( ַּכַעס ְוָכל ַהֶּנֶפׁש ּוְמִרירּות ִויִגיָעה ֶעֶצב
 ָלֶהם ְוָנַתן ה"ַהָקּבָ  ָּבֶהם ֶׁשָרָצה ִיְׂשָרֵאל ַאְׁשֵריֶהם) מז

  .).ז"מ ב"ח( ַהָּיִמים ִמְּׁשָאר ְקֻדָּׁשה ֶׁשהּוא ַהַּׁשָּבת
 ָׁשְלָטה לֹא ִראׁשֹוָנה ַׁשָּבת ִיְׂשָרֵאל ָׁשְמרּו ִאְלָמֵלא) מח

  :).ז"ל בשלח ח"ז( ְוָלׁשֹון ֻאָּמה ׁשּום ָּבֶהם
 ָהָיה ְּבַׁשָּבת ְמַדֶּבֶרת ִאּמֹו רֹוֶאה ְּכֶׁשָהָיה ש"ר) מט

  .).ב"ל א"ח( ְוָאסּור הּוא ַׁשָּבת ִׁשְתִקי ִאָּמא ָלּה אֹוֵמר
 רּוחַ  זֹו ַהַּׁשָּבת ְּביֹום ָלָאָדם ִנּתֹוְסָפה ְיֵתָרה ֶנֶפׁש) נ

 ָקדֹוׁש ְּבֶכֶתר ָלָאָדם ּוַמְכִּתיר ָעָליו ֶׁשּׁשֹוָרה ַהּקֶֹדׁש
 ֶלָעִתיד ַהַּצִּדיִקים ַעל ִלְׁשרֹות ֶׁשָעִתיד רּוחַ  ֵמאֹותֹו ְוהּוא
  :).א"כ בראשית ח"ז( ָלבֹא

. ח"נ ח"ז( ָלרּוץ ִמְצָוה ְּבַׁשָּבת ֲאִפּלּו ִמְצָוה ִלְדַבר) נא
  .).ח"כ

 ֶׁשל ִׁשְבחֹו ְּכמֹו ה"ַהָקּבָ  ִלְפֵני ְוִקּלּוס ֶׁשַבח ְלךָ  ֵאין) נב
, ְּכֶאָחד לֹו ְמַׁשְּבִחין ֻּכָּלם ְוַהַּתְחּתֹוִנים ָהֶעְליֹוִנים, ַׁשָּבת

 חדש זוהר( לֹו ְמַׁשֵּבחַ  ַמָּמׁש ַהַּׁשָּבת ֶׁשל יֹומֹו ַוֲאִפּלּו
  .).ב"כ בראשית

 ג"ח( ְּדַׁשְּבָתא ְּביֹוָמא ַׁשִּליט ַמִּזיק ְוֵאין ָׂשָטן ֵאין) נג
  .).ג"רע
 ְוָיִמים ַׁשָּבתֹות ְּבָכל ִמִּיְׂשָרֵאל ְׁשִכיָנה ָזָזה לֹא) נד

 :).ט"קע ג"ח( ְּדחֹל ְּבַׁשָּבת ַוֲאִפּלּו טֹוִבים

   טבת יגיום | היומי על שמירת עיים  דף|  2דף |  #9  עלי עין|  קול השופר|  אור השכיה



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  דייו ומהגיו –המשך תיקון הברית 
ללחום בעד כל יהודי מחויב : )מדוע לא בא בן ישי( הערה

אבינו שבשמים למפרק קודשא בריך הוא ושכינתיה 
מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם  -הסוד הגדול  -מגלותא 

  היום?

ב'ספר הברית' חלק א' "כתב יושר" כתב: ודרשתי וחקרתי 
היטב בכל לבבי לדעת סיבת אריכות הגלות החל הזה, 
וארא בדורות האלה יש תורה הרבה בישראל, מרבים העם 

ובכל זאת  -מוד משניות, גמרא ופוסקים גם ספרי קבלה לל
לא בא לציון גואל. והרבה אנשים בדורות אלו התחזקו 
בתפלה בכל כח ועוז, וגם אלה צועקים ואינם נענים, והרבה 
אנשים עוסקים במצוות למרבה, עד כי מלאים מצוות 

ועם כל זה שנת גאולי לא באה. ואם שלש אלה יש  -כרמון 
מה נשאר לנו עוד,  -, ועדיין לא שבנו לארצנו בדורות אלו

ואנחנו לא נדע מה נעשה יותר מזה לרצות פני עליון? 
ואמרתי אני בלבי: אין זאת, כי אם שיש איזה מפסיק 
העומד כנגדם ויבוא גם השטן בתוכם להחליש כח שלש 
אלה, כי זבוב מת אחד יבאיש שמן רוקח הרבה. ויהי כאשר 

מצאתי שהוא מה אשר המפסיד,  חפשתי לדעת, מי הוא זה
כל ג' כתות הנזכרים כולם אינם מכוונים למה שעושים, כי 
אם לצורך עצמם ולתועלתם, לא למפרק קודשא בריך 

  הוא ושכינתיה מן הגלות.

וכל אדם מישראל מחשבתו לדרכו פנה ולתועלת עצמו. וכל 
תורה או תפלה או מצוה אשר הוא עושה מכוון לקנות לו 

הבא, ושיצליח על ידי זה בכל -עדן ועולם-גןמקום חשוב ב
משלח ידיו בעולם הזה, ושיאריך ימים ושנים עם אשתו 

וכל ישעו וכל חפצו של אותו יהודי אינו כי אם ובניו. 
שיהיה לו פרנסה בכבוד, ושיזכה לבנות לו בית גדול וחצר 

הכל כמנהג המדינה, למען  -מאבני גזית, כפיסין לבנים 
ויירשוה בניו ובני בניו אשר יולדו לו יעמוד ימים רבים 

בארץ נכריה, ויראה זרע ויאריך ימים בגלות, ושימות 
בשיבה טובה ויספידו אותו הרב שבעירו עם שאר תופסי 
התורה אצל בית הכנסת, ויהיה לו לויה גדולה ברוב עם 

זה כל תכלית המבוקש של הישראלי בגלות  -בזוז ושסוי 
  הזה.

 

  בעזהשי''ת 

ַלִים תובב''אפעיה''   ק ְירּוׁשָ

ה ָאבֹות   ַמֲעׂשֵ
נֹות ּדֹר  ינּו ׁשְ ְזכֹר ְימֹות עֹוָלם ּבִ
ְדָך ְזֵקֶניָך  ַאל ָאִביָך ְוַיּגֵ ָודֹר ׁשְ

ָבִרים ל''ב ז')ְויֹאְמרּו ָלְך,    (ּדְ

ין ִמּיֹוֵתר מע''א  ית ּדִ ַסק ּבֵ ק ּפְ ֶהְעּתֵ
ה א ֵהּנָ ר ָהָיה ּבָ ֲאׁשֶ  ִזְקֵני ַהּדֹור זיע''א, ּכַ
ַנת  ׁשְ ם ּבִ ה ׁשָ ִדיַנת אּוְנַגאְרן ֲהַנֲעׂשֶ ִמּמְ
ִנים ּוְגאֹוִנים  ֲאִסיַפת ַרּבָ תרכ''ו ּבַ
ס  ן זיע''א, ְוִנְדּפָ ּמָ יִקים ְוכּו' ִמּתַ ַצּדִ
ִנים  ּנֹוָדע ְוָהַרּבָ ה ּכַ ּמָ ָעִמים ׁשָ ה ּפְ ּמָ ּכַ
יִנין  י ּדִ ּתֵ יִקים ּבָ ּדִ אֹוִנים ַהּצַ ַהּגְ

ע ֲאָרצֹות, ִזְקֵני מפעה''ק ת''ו ְוַאְרּבַ 
ָרֵאל נֹוֵחי ֶנֶפׁש זיע''א  ַהּדֹור ַחְכֵמי ִיׂשְ
ים ַמַעָרִבים  ַנּזִ ּכְ מק''ק ְסַפְרִדים ַאׁשְ
ה  ה ֲהַנֲעׂשֶ ֲעׂשֶ ל ַהּמַ מּו ֶאת ּכָ ְוכּו' ִקּיְ
ִהְלכֹות  לּו ּכְ יֹוֵתר ִמן ע''א ְזֵקִנים ַהּלָ
ּגּוְבִרין ְיהּוָדִאין ְלמֹוָסדֹות ּדֹור ּדֹור 

ָרֵאל ְלַק  ל ֶזַרע ִיׂשְ ם ָעֵלינּו ְוַעל ַזְרֵענּו ּכָ ּיֵ
י ַיֲעמֹוד ַהּכֵֹהן ְלאּוִרים ְותּוִמים  ַעד ּכִ
ס פעה''ק  ָיֵמינּו ָאֵמן, ְוִנְדּפָ ְמֵהָרה ּבְ ּבִ

ַנת תרל''ג לפ''ק. ׁשְ   ת''ו ּבִ
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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
להתקשט ולהתנאות,  (שפיגע"ל)המסתכל במראה ו) 

הרוח מתלבש בדיוקן ומזיק לו במותו וגורם רעה 
  .ח"א, דרוש ב') -(יערות דבש לעצמו 

תכלית הנאה לאדם בעולם הבא, על ידי עינים  ז)
רוחניים שלו. והפוגם בעולם הזה עיניו, נפגם עיני 

  .ד"ה ולכן) -ואתחנן, ש"א  -(עוד יוסף חי נשמתו 

המסתכל באשה באיזה אבר שיהי', לזון עיניו  ח)
בנתיבות עולם,  -(מהר"ל ממנו, כאילו מסתכל בתורף 

  .פ"ב) -נתיב הפרישות 

רואה פני נשים, בפרט בין אנשים  מי שאינו ט)
אחרים, שהכל מסתכלין והוא אינו מסתכל, 
"יזכה לרב טוב הצפון לצדיקים, ועיניו תשבע מזיו 

  .סימן ט') -(ספר חסידים השכינה 

  וֹּכָחה הגדול -מעלת העיים 
כל משכיל על דבר זה, יבין חומר המסתכל  א)

 בנשים ובעריות ויעצים עיניו מראות ברע, כי יש
כח גדול בחוש הראות, והתנאים מייסדי התלמוד 

ולא וחכמי המשנה, בהיות כי שמרו זה החוש, 
פגמו מעולם את עייהם, הי' להם כח גדול בזה 
החוש, עד שהיו ממיתים את הרשעים בהבטה 

, כמובא בש"ס פעמים רבות, "נתן עיניו בו לבד
איכות  -ח"א, מאמר י"ד  -(ספר הברית ונעשה גל עצמות. 

  .חי)ה

העיינין הם במדריגה היותר גדולה והמובחרת  ב)
  .בא, ד"ה ויאמר ד') -(באר משה משאר כלי החושים 

 

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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