
  
  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  
  

 

  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

השכר הגדול להשומר בריתו, והעונש הרע והמר להפוגם פגם 
  הברית, שאינו זוכה לראות פני השכינה

וגודל השכר של מי ששומר אוכיחה ואערכה לעיניך כל המעלות 
, וכמה הוא חשוב בעיני הקב"ה ובעיני הפמליא את עצמו מזה

והאיך הוא העונש הרע ומר למי שפוגם חס של מעלה וכו', 
רחמנא לצלן, כמה מהעונשים הקשים  וחלילה את בריתו

ם והמרים שמגיעים אליו עבור זה יסתמרו שערות ראשו של אד
ויאחזוהו פלצות שעל ידי הנאה מועטת בשעה אחת יאבד עולמו 
בזה ובבא ואינו זוכה לראות פני השכינה, והוא עלול לפגעים 
רעים ומרים רחמנא לצלן וחייו אינם חיים, כמאמר חכמינו 

כל הממרק עצמו לדבר עבירה פצעים וחבורות זכרונם לברכה 
, שלי כ' ל')(משנאמר "חבורות פצע תמרוק ברע"  יוצאות בו

  (שם).ולא עוד אלא שלוקה בהדרוקן שנאמר ומכות חדרי בטן 
  אין בכל העבירות שנקרא רע לפני המקום

  והקדוש ברוך הוא כועס עליו, כמו פגם הברית
ואין בכל העבירות שנקרא רע לפני המקום והקדוש ברוך הוא 

"ויהי ער בכור יהודה רע כועס עליו כמו פגם הברית, שנאמר 
(שמות וגו' ובזוהר כתב  וירע בעיני ה' אשר עשה"וגו'  'בעיני ה

לית חובא קמי קודשא בריך הוא כהאי מאן דמשקר  רי"ז)
  .ופגם להאי את קדישא

לית חובא דקשיא קמי  (שמות)איתא בזוהר הערה: 
קודשא בריך הוא כהאי מאן דמשקר ופגים להאי אתר את 

עוד זוהר פרשת (ועיין . קיימא קדישא ודא לא חזי אפי שכינתא
  ויחי ובזוהר פרשת ויקרא דף ד').

כי (תהלים ה') רבי יהודה פתח  (בראשית דף נ"ו)ובזוהר 
ל חפץ רשע אתה לא יגורך רע וכו'. תא חזי מאן דאתדבק -לא א

ביצר הרע ואתמשיך אבתריה אסתאיב הוא כמה דאתמר כי 
רבה רעת האדם בארץ. כל בישין הוו עבדין ולא אשתלימו 

ועל דא לא עד דהוו אושדין דמין למגנא על ארעא וכו'  חובייהו
עאל בפלטרין ולא חמי אנפי שכינתא, בגין דבהא אסתלק 

  וכו' עד כאן לשונו. שכינתא מעלמא
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ְּבקֹולֹו ִתְׁשָמעּו" (ְּתִהִּלים צ"ד, ו') ְוִאם ֵאין ֶּבן ָּדִוד ָּבא ַעד 
ָּכתּוב, ֶׁשִּיְכלּו ָּכל ַהְּנָׁשמֹות, ֵאיְך ִיְתַקֵּים ֶזה ְוֶזה. ָלֶזה ָאַמר הַ 

"ַהָּקטֹן ִיְהֶיה ְלֶאֶלף ְוַהָּצִעיר ְלגֹוי ָעצּום", ְויֹוִלידּו ְנָׁשמֹות 
ְלָאִין ִמְסָּפר, ְוִיְכלּו ָלֵצאת ָּכל ַהְּנָׁשמֹות, ִּכּיּון ֶּׁשָּׁשבּו ִּבְתׁשּוָבה, 

ֵרי ַּכִּנְזָּכר ְּבָפסּוק ֶׁשְּלָפָניו, ֶׁשהּוא, "ְוַעֵּמְך ֻּכָּלם ַצִּדיִקים", ַוהֲ 
ִנְתַקְּימּו ְׁשֵּתיֶהם ְוכּו'. ְוִנְמָצא ִּכי ַהְּגאּוָלה ָּבָאה ְּבִעָּתּה, ְלִפי 

ִּכי ַעל ְיֵדי ֶׁשְּכָבר ָיָצאּו ָּכל ַהְּנָׁשמֹות. ְוהּוא ֲאִחיֶׁשָּנה, 
ַהְּתׁשּוָבה, ַאְקִּדים ְזַמן ַהְּגאּוָלה, ְוֶאֱעֶׂשה ֵס ָּגדֹול ָכֶזה, 

  , עכ"ל.ֶאֶלף, ַוֲהֵרי הּוא ְּבִעָּתּה ְוַאִחיֶׁשָהֶׁשַהָּקָטן ִיְהֶיה לְ 

  "ִּכי לֹא ִיַּדח ִמֶּמּנּו ִָּדח"

ְוַהָּגאֹון ַרִּבי ַיֲעקֹב ִמִּליָסא (ַּבַעל ַהְנִתיבֹות), ְּבֵפרּוׁשֹו ְצרֹור 
ַהּמֹור ַעל ִׁשיר ַהִּׁשיִרים, ָּכַתב ְּדָכל ַהָּצרֹות ֶׁשֵּיׁש ְלִיְׂשָרֵאל 

ל ַהָּגֻלּיֹות ֵהם ְלַמַען ִסָּבה ַאַחת "ִּכי לֹא ִיַּדח ִמֶּמּנּו ְּבֶמֶׁשְך ּכָ 
ִנָּדח" ְוַעל ְיֵדי ִזּכּוְך ַהִּיּסּוִרים ִמְתָּבְרִרים ָּכל ַהִּניצֹוצֹות 
ַהְּקדֹוִׁשים ַּכּנֹוָדע (ְלָך ָנא ָרָאה ִּדְבֵרי ָהֲאִריַז"ל ְּבִעְנָין ָּגלּות 

  ְך ֶׁשָהְיָתה ָלֶהם).ִמְצַרִים ְוָכל ֲעבֹוַדת ַהֶּפרֶ 

ֹּכחֹו ֶׁשל ַהֶּמֶל; ַהְמֻצֶּפה ִׁשיDה, הּוא ְּבִחיַת ֶׁשִּיְתַעְּסקּו 
  ִיְׂשָרֵאל ְּבֵייָּה ֶׁשל ּתֹוָרה

ִמָּכל ָהָאמּור ְלֵעיל, ִנְרֶאה ּוִמְתָּבֵאר ְּביֹוֵתר ִּדְבֵרי ָהאֹור  
ק מט יא) "אְֹסִרי ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש ַעל ַהָּפסּוק (ְּבֵראִׁשית ֶּפרֶ 

ַלֶּגֶפן ִעירֹה ְוַלּׂשֵרָקה ְּבִני ֲאתֹנֹו ִּכֵּבס ַּבַּיִין ְלֻבׁשֹו ּוְבַדם ֲעָנִבים 
ִיְתָּבֵאר ַעל ֶּדֶרְך אֹוְמָרם ז"ל (ְּבזֹוַהר  -סּותֹה", ִּכֵּבס ַּבַּיִין וגו' 

ָעצּום, ָצִרי; ִּכי ָּגלּות ד' ֶׁשּבֹו ִיָּגֶלה ַהּגֹוֵאל הֶ ָחָדׁש פ' ְּבֵראִׁשית) 
, ְוזּוַלת ֶזה ִיְתַעֵּכב ֶׁשִּתְהֶיה ְּבַיד ִיְׂשָרֵאל ִמְצַות ֵעֶסק ַהּתֹוָרה

ִמּבֹוא, ְוָלֶזה ָרַמז ְּבאֹוְמרֹו ִּכֵּבס וגו', ֵּפרּוׁש ִּכי ּכֹחֹו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך 
ַהְמֻצֶּפה ִׁשילֹה ְׁשמֹו הּוא ְּבִחיַנת ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ֶׁשִּיְתַעְּסקּו 

ְׂשָרֵאל ְּבֵייָנּה ֶׁשל ּתֹוָרה, ְוַעֵּין ַמה ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי (שהש"ר ב) יִ 
ְּבָפסּוק "ֱהִביַאִני ֶאל ֵּבית ַהַּיִין", (ְוָׁשם ָּכַתב ֶׁשַּיִין רֹוֵמז ְלד' 

ַיִין ֶחְלֵקי ַהּתֹוָרה, ּוְבַרִׁש"י ַעל ָּפסּוק ֶזה ַּבְּגָמָרא ָּכַתב, 
, ְוָאַמר ִּכי ֹו ֶׁשרֹוֵמז ְלִלּמּוד ַהּסֹוד)ִּגיַמְטִרָּיה סֹוד, ַּכָּוָת

ְּבֶאְמָצעּוָתּה ִיְהֶיה ְלבּוׁשֹו ֶׁשהּוא ִּכּנּוי ַלַּמְלכּות, ָנכֹון ֵאָליו 
ְִתַּכֵּון לֹוַמר ִּכי ִאם  -ְואֹוְמרֹו "ּוְבַדם ֲעָנִבים וגו'"  -ְללֹוְבׁשֹו, 

, רּוׁש ֶּׁשֵאין ָּבּו ּתֹוָרהַיִּגיַע ְזַמן ַהְּגאּוָלה ְולֹא ִיְמָצא ַיִין, ּפֵ 
ִּתְהֶיה ַהְּגאּוָלה ְּבֶאְמָצעּות עֹל ְותֹוֵקף ַהָּגלּות ֲאֶׁשר ְיִצירּון 
ָהֻאּמֹות ְלִיְׂשָרֵאל, ְּכאֹוְמָרם ז"ל (ַסְנֶהְדִרין צז:) ִּכי ְּכֶׁשַּיִּגיַע 

ָלֶהם ֵקץ ַהָּנָחָתם ְולֹא ִיְהֶיה ְּבִיְׂשָרֵאל ְזכּות ְלגֹוַאָלם ַיֲעִמיד 
ֶמֶלְך ָקֶׁשה ְּכָהָמן ְוכּו', ְוהּוא אֹוְמרֹו ּוְבַדם ֲעָנִבים, ִּכי 
ְּבֶאְמָצעּות ַהִּיּסּוִרין ִיְזַּדְּככּו ַהְּנָפׁשֹות, ְוִיְתָּבְררּו ִניצֹוֵצי 

 מכבה עבירה כ"א): (דף סוטה במסכת .970
 רש"י: ופי' תורה, מכבה עבירה ואין מצוה

 דכתיב תורה, זו האהבה את לכבות
 יין אהבה, עלי ודגלו היין, בית אל הביאני

  עכ"ל. סוד,

 כדברי להשמיענו בא דרש"י ונראה .971
 זי"ע, הקדוש הבעש"ט מתלמידי רבותינו

 שבה המאור בתורה שכתוב מה כי
 התורה פלפולי על לא למוטב, מחזירו

 דהרי ,הדברים נאמרו בלבד לנו הנגליות
 פעמים הרבה ההיפך רואות עינינו

 אמת דרך בס' בזה וכמ"ש בעוה"ר,
 וכן זי"ע, מזבריזא פייביש מוהר"ר להה"ק
 המעוררים בספרי ובפרט ספה"ק, בשארי

 חכמת ללימוד בנ"י לבות ומלהיבים
 טוב ועשה מרע סור בס' וכמו האמת,

 עיי"ש ודומיהן, זי"ע מהרצ"א והוספות
 ומאמין שלומד מי  על קאי דעיקר

 טמונים אשר וסודותי' התורה בפנימיות
 לדביקות בלימודו יזכה אז בתורה,

  .למוטב מחזירו שבה והמאור בהשי"ת

 דאין הך על בפירושו רש"י שכתוב וזה .972
 שנקרא אהבה דהיינו תורה מכבה עבירה

  כנזכר. סוד יין

 בירושלמי האלו כדברים מצאתי וכן .973
 עזבו אותי הלואי י') הלכה (פ"א חגיגה

 מקרבן הי' שבה השאור שמרו ותורתי
 שבה המאור העדה: בקרבן ופי' לתורה,

 שנאמר וזה עיי"ש. החכמה, לסודות רמז
 ע"ב ג'  דף (פסחים דילן בש"ס

 שבה. המאור איכה) דמד"ר ובפתיחתא
 שבה, "השאור" איתא הנז' ובירושלמי

 סודות עיקרו שהוא המעמיד, היינו

    אייר כדיום | היומי על שמירת עיים  דף|  3דף |  #139  עין עלי|  קול השופר|  אור השכיה

 ּ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

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

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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ה ִליׁשּוָעה  ם ַהְמַחּכֶ ֵ מּו ּוְבֶעְזַרת ַהׁשּ ְרכֹוָתיו ִיְתַקּיְ ל ּבִ ּכָ ַמִים ׁשֶ ָ ׁשּ ּבַ ׁשֶ
  ְקרֹוָבה.

ַמת ָהַרֲאָב  ים זֹוֶנְנֶפְלד ד "(ִמּתֹוְך ַהְסּכָ י יֹוֵסף ַחּיִ יק ַרּבִ ּדִ אֹון ַהּצַ ַהּגָ
ם) ּלָ רּוׁש ַהּסֻ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ַעל ַהּזַֹהר ִעם ּפֵ   ֵזֶכר ַצּדִ

ָעִרים ִלְלֹמד    )ד חּו ׁשְ ְפּתְ ּנִ ַעת ׁשֶ ֶרב ַהּדַ ַוּתֵ
מֹונוּ  ם ִלְפׁשּוִטים ּכָ דֹוׁש ּגַ ד ַהזַֹּהר ַהּקָ   ּוְלַלּמֵ

ֵרי ֶחְלקֹו ׁשֶ  יל ּתֹוָרה ּוְלַהֲאִדיָרּה ַאׁשְ ַמִים ְלַהְגּדִ ָ ּכּוהּו ִמן ַהׁשּ ּזִ
ֶעְזַרת  ה ּבְ ר ִיְהֶיה ְלתֹוֶעֶלת ַעם ְסֻגּלָ ֵבאּור ִנְפָלא, ָחִמיד ְוָרִגיג ֲאׁשֶ ּבְ

ם,  ֵ ם ִלְפׁשּוִטים ַהׁשּ ד ּגַ ָעִרים ִלְלמֹד ּוְלַלּמֵ חּו ׁשְ ְפּתְ ּנִ ַעת ׁשֶ ֶרב ַהּדַ ַוּתֵ
מֹונוּ  כָ  ּכָ ִלי ֵעֶרְך ּוׂשְ ְבֵרי ַהּזַֹהר  –רֹו ַרב ּבְ ר ְמפָֹרׁש יֹוֵצא ִמּדִ ְוַכֲאׁשֶ

דֹוׁש ַיֲעזֹר  ְזכּות ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבִ ָמתֹו, ׁשֶ ַהְקּדָ יק ּבְ ֶהְעּתִ דֹוׁש ׁשֶ ַהּקָ
לּוָתא. ק ִמן ּגָ רּוְך הּוא ְלֵמיּפָ דֹוׁש ּבָ   ָלנּו ַהּקָ

דֹוׁש ִמּקַ  אֹון ַהּקָ ַמת ַהּגָ לּום ְזכּותֹו ָיֵגן א(ַהְסּכָ י ְרָפֵאל ּבְ ׁשֹוי ַרּבִ
יק  ,ָעֵלינּו ָאֵמן ּדִ אֹון ַהּצַ ַבׁש ְלַהּגָ רּוׁש ָמתֹוק ִמּדְ ְלֵסֶפר ַהּזַֹהר ִעם ּפֵ

יק ִלְבָרָכה) ִניֵאל ְפִריׁש ֵזֶכר ַצּדִ י ּדָ ל ַרּבִ   ַהְמֻקּבָ

ָעם ָהעֹוְסִקים    )ה ִבים ּבָ ְתַנּדְ ְלָכל ַהּמִ
ְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש  ָכל ָהעֹוָלם ּבִ ֲהָפַצת ַהזַֹּהר ּבְ ּבַ

ּלֹו    ַעל ְיֵדי ִמְפַעל ַהזַֹּהר ָהעֹוָלִמי! -ּכֻ
ַע ְלִמְפָעל ָקדֹוׁש ְוָיָקר ַהְמָזֵרז  ִכיֶתם ְלַסּיֵ ּזְ ֵרי ֶחְלְקֶכם ׁשֶ ַאׁשְ

ּבִ  לֹום ְלַרׁשְ ָ נּו ָעָליו ַהׁשּ ה ַרּבֵ ַהְבָטַחת מׁשֶ ה ּכְ ֻאּלָ י ְזכּותֹו "ּוְמָקֵרב ַהּגְ
ת ָנׂשא, ָיגֵ  ָרׁשַ דֹוׁש ּפָ ּזַֹהר ַהּקָ יָלְך "ן ָעֵלינּו ָאֵמן ּבַ ַהאי ִחּבּוָרא ּדִ ּבְ

ַרֲחֵמי לּוָתא ּבְ יּה ִמן ּגָ קּון ּבֵ ִאיהּו ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִיּפְ ְזכּות ִחּבּוְרָך, "ּדְ ּבִ . ׁשֶ
ַרֲחִמים לּות ּבְ ָרֵאל ִמן ַהּגָ ֵני ִיׂשְ דֹוׁש, ֵיְצאּו ּבְ ְללֹא  ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ

יַח!    ָצרֹות ְוִיּסּוִרים ּוְללֹא ַצַער ֶחְבֵלי ָמׁשִ
ּקּוֵני ַהּזַֹהר  ֵסֶפר ּתִ ְמבָֹאר ּבְ ימּו ְלָכְך! ּכַ ַמִים ִהְסּכִ ָ ְוַאף ִמׁשּ
ִביא ָזכּור ְלטֹוב  הּו ַהּנָ ֵאִלּיָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ סֹופֹו), ׁשֶ ִתיָתָאה ּבְ ּקּון ׁשְ (ּתִ

ר י ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ִעּמֹו ְוָלַמד ִנְגָלה ְלַרּבִ א ׁשֶ יׁשָ ֹוַחאי ּוְלַחְבַרָיא ַקּדִ
ַמִים  ָ ת קֹול ִמׁשּ מֹות, ָיְצָאה ּבַ ּקּוֵני ְנׁשָ ִעְנַין ּתִ ֶהם ִסְתֵרי ּתֹוָרה ּבְ ִעּמָ
ר יֹוַחאי  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ל ַרּבִ תֹו ׁשֶ ָ ה ַרב ּכֹחֹו ּוְקֻדׁשּ ּמָ ְוָאְמָרה ָלֶהם "ּכַ

עֹוָלם", ׁשֹון,  ּבָ זֹו ַהּלָ ְך הֹוִסיָפה ְוָאְמָרה ְנבּוָאה ּבְ ֵני "ְוַאַחר ּכָ ה ּבְ ְוַכּמָ
ָדָרא נָ  א ּבְ ּלּו ְלַתּתָ ד ִיְתּגַ יָלְך ּכַ ְרְנסּון ֵמַהאי ִחּבּוָרא ּדִ א ִיְתּפַ א ְלַתּתָ ׁשָ

א, ּוְבִגיֵניּה,  סֹוף יֹוַמּיָ ְתָרָאה ּבְ ָאֶרץ"ּבַ רֹור ּבָ ֹון . ּוִבְלׁש "ּוְקָראֶתם ּדְ
ר  ֲאׁשֶ ָך ּכַ ּלְ ה ַהִחּבּור ׁשֶ ְרְנסּון ִמּזֶ ה ִיְתּפַ ֵני ָאָדם ְלַמּטָ ה ּבְ ּמָ ַהּקֶֹדׁש: ּכַ
ם  ִמים, ּוִבְזכּותֹו ִיְתַקּיֵ סֹוף ַהּיָ ּדֹור ָהַאֲחרֹון ּבְ ה ּבַ ה ְלַמּטָ ּלֶ ִיְתּגַ

סּוק  ָאֶרץ"ַהּפָ רֹור ּבָ לֵ  -"ּוְקָראֶתם ּדְ ְ ה ַהׁשּ ֻאּלָ ז ַעל ַהּגְ   ָמה. ַהְמַרּמֵ
ִלּמּוד  ּבְ ֲעָלה ׁשֶ גֶֹדל ַהּמַ ירּו ּבְ ָכל ַהּדֹורֹות ִהּכִ ָרֵאל ּבְ דֹוֵלי ִיׂשְ ּגְ
ְרָעֻנּיֹות ּוְגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות  ל ִמיֵני ּפֻ ל ּכָ ַבּטֵ ּמְ ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ׁשֶ

ה ֵמָעְלָמא. ֵהם א ּוִבּזָ ָתּה  ,ּומֹוָתָנא ְוַחְרּבָ ָ ְדעּו ֶאת עֶֹצם ְקֻדׁשּ ּיָ ׁשֶ
ָהַרְמַח  דֹול ּכְ ָעְלָמא. ּוִמי ָלנּו ּגָ ֲאִמיָרה ּבְ ל ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו "ֲאִפּלּו ּבַ

יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ְזכּותֹו ָיֵגן  -ָאֵמן  ים לּוָצאטֹו ֵזֶכר ַצּדִ ה ַחּיִ י מׁשֶ ַרּבִ




