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אסורה   ' ראי   א   ון פ  מורא האבן  
  

  

ארויסגעברענגט  מיר  האבן  מאמר  פריערדיגן  אינעם 

מורא און פחד וואס א איד דארף   י מפי ספרים וסופרים ד 

מ'דארף ציטערן דערפון האבן פון א ראיה אסורה,   וויפיל 

 , שאלה  אבער די   פרעגט זיך  . אוועקשטיין כמטחוי קשת און  

, מ'זאל פילן אין אלע ן צו דעםקומט מען ָא   טאקע   ווי אזוי

נישט?  מ'טאר  וואס  זען  צו  נישט  פחד  א  צומאל   ביינער 

דעגרייכט אהין, ער שפירט א מענטש ווי ער האט נאכנישט  

נישט   ערנסטע  משיג איז  די  פראצענט  צוגאנג   הונדערט 

וואס אן ערליכער איד דארף האבן צו דער גאנצער נושא 

  פון שמירת עינים. 

  

ווי אזוי שפירט מען א פחד  
  פון א ראיה אסורה? 

פשוט זייער  איז  דעם  אויף  תירוץ  סיב  : דער  ה די 

נישט אלעמאל דעם ריכטיגן פחד פון   מיר שפירן   פארוואס 

מיר פארשטייען נישט באמת די   ווייל  , א ראיה אסורה איז

דעם פון  טיפקייט   , הארבקייט  די  נישט  באגרייפן  מיר 

פונעם פגם וואס א ראיה אסורה איז גורם פאר א מענטש. 

ווערטער   לערנען די   צו  און דער וועג דאס צו דערגרייכן איז

וואס זענען   הקדושים  פון די ראשונים כמלאכים, די ספרים

, און ווי ן רבש"ע' אונז מגלה וואספארא צער דאס איז פאר 

פ  דער  ס'איז  יעדערגרויס  פון  פאר'ן   גם  אסורה  ראיה 

  . מענטש 

דער פחד וואס צדיקים און ערליכע אידן האבן געהאט 

פון א ראיה אסורה איז נישט געקומען בלויז ווייל זיי האבן 

קומען  וואס  עונשים  שרעקליכע  די  פון  דערשראקן  זיך 

עומק   םפאר דעם חטא, נאר ווייל זיי האבן פארשטאנען דע

א   פון  ק הפגם  דאס   וק; שלעכטן  ווי  געשפירט  האבן  זיי 

ד  אין  אריין  איד  ערשטעכט  א  פון  דער   . נשמה  ווי 

אמאל האט    בית אברהם פון סלאנים זצ"להייליגער  

קנ)געזאגט   עמ'  אליהו  ְּכַות   : (קובץ  ֵעין  ְּבַאְנָּפא  "ְלֶמֱחֵזי 

ן אויג איז ווי א שאס מיט 'א קוק טון מיט   –   ִגיֵרי ַקְׁשָּתא 

  א פייל". 

א ראיה אסורה איז מטמא   געוואוסט אזזיי האבן 

קומה פון א איד און ס'רייסט אפ זיין קשר   עגאנצ   יד 

דער אויבערשטן   ן' מיט  ווי  געווען  משיג  האבן  זיי   .

ז שונא  א  איז  זוהמא, ימהרבש"ע  פיינט  האט  ער   ,

אין זיך אן אריין  ח"ו  א איד נעמט  ווען  אים וויי    ס'טוט

מחשבה  אומריינע ראיה  נישט אדער  זיי האבן  און   ,

  געוואלט מצער זיין דעם הייליגן באשעפער. 

וועלוועלע הג   אז  דערציילטס'ווערט   רבי  און 

א   זצ"ל   בריסקער איבער  גערעדט  אמאל  האט 

געוויסן גדר וואס ס'פעלט זיך אויס צו מאכן בעניני 

קדושה. איז געווען דארט אנוועזנד איינער וועלכער 

זאגנדיג,  וואונדער דערויף,  זיין  אויסגעדריקט   האט 

רב   מ   האלט"דער  אז  מאכן טאקע  אזא   'דארף 

  אזוי מורא האבן?"  טאקעדארף מען ?  גדר   שטארקן 

געענטפערט   אים  האט רב  בריסקער  : דער 

"שטעל דיך פאר אז דא שטייט א בנין פון הונדערט 

שטאק הויך וועלכער פארמאגט נישט קיין צוים פון 

  אויבן. וואלסטו דיך געלייגט שלאפן אויפ'ן דאך?"

האט דער איד געזאגט, "אוודאי נישט, ס'איז דאך 

  א סכנה, ס'האט דאך נישט קיין צוים."

דער בריסקער רב, "פארוואס האסטו פרעגט אים  

מאל  לעצטע  דאס  ביסטו  ווען  מורא?  אזוי 

  אראפגעפאלן פון בעט?"

האט דער איד געענטפערט, "ביי מיר אין שטוב 

אפילו אויב איך וועל אראפפאלן פון בעט, איז נישט 

דער  אין  שטאק  הונדערט  משא"כ  ערגסטע.  דאס 

דעם  ביי  איינצושטעלן;  גרייט  נישט  איך  בין  הייך 

  לעבן!"שטעל איך איין מיין 

האט אים דער בריסקער רב געזאגט, "הייסט עס 

אז דו פארשטייסט אז ווען מ'שפילט זיך מיט'ן לעבן 

נישט  אזוי  אויב  זאלסטו  פארוואס  אנדערש.  איז 

 חיים שיש בהם יראת חטא 
 

  
  

  

דער פחד פון צדיקים 

  (ב) פון א ראי' אסורה 
  

  

מיר זענען ווייטער ממשיך מיט מורא'דיגע סיפורים פון צדיקים 

פון א ראיה אסורה  פחד  ערווי ווייט דאון חסידים ואנשי מעשה 

  .זייביי איז געווען 
  

אוועקגעשפרינגען פונעם  
  עליוועיטאר 

הגה"ק רבי משה  אין שנת תשמ"ט האט דער ירושלימ'ער רב  

זצ"ל   פריינד  אלול)  ארי'  כ'  אין  (יארצייט  אפרו  אויף  געוויילט 

הויך א  אין  איינגעשטאנען  איז  ער  וואו  שטאקיגער -צפת, 

  זיין אכסניא.  אנקומען צואן עליוועיטאר צו    און געניצט  געביידע

געשטאנען    עראיין אינדערפרי ביים צוריקקומען פון מקוה, איז  

און געווארט    עליוועיטאר  אונטן בייםן גבאי  אינאיינעם מיט זיי

ס'זאל אנקומען. שטייענדיג אזוי, עפנט זיך פלוצלינג די טיר, און  

  . פונעם עליוועיטאר א יונג מיידל ס'קומט ארויס 

דערציטערט ממש  איז  ארי'  משה    איז   און  געווארן   רבי 

אויפגעשפרינגען אויף צוריק ווי א שלאנג געביסענער, גראד צו 

עפ וועלכע האבן זיך געפונען הינטער אים צו פירן צו די די טר

א האר אז דער רב בלויז  אונטערשטע שטאקן. ס'האט געפעלט  

אראפ נאר    טראסקען זאל חלילה נישט  אלע טרעפ ביז אונטן, 

גע כאפ  א  גבאי  דער  אים  האט  נסים  לעצטער   טון מיט  דער 

  סעקונדע! 

  פרקי העבודה פרק א'  משה רעיא מהימנא

  

פארוואס שטייגן נישט אויס  
  קיין גדולי ישראל? 

האט  הגדולהגאון   הלוי  שבט  איבער    בעל  רעדנדיג  אמאל 

עינים ביים דערציילט  שמירת  אמאל  געווען  איז  ער  אז   ,  

וועלכער איז שוין   הגאון בעל דעת סופר זצ"לפרעשבורגער רב  

ווען  " און ער האט אים געזאגט    בן שמונים,א    דעמאלטס געווען 

ע הענט און פיס פון מיינ ציטערן    ,דארף ארויסגיין אין גאס  איך

  "זאל חלילה נישט נכשל ווערן אין שמירת עינים!איך פחד 

אויסגעפירט האט  הלוי  שבט  דער  דער  און  האט  "דאס   :

דעמאלטס געזאגט  רב  צייטן   .פרעשבורגער  וואס    ,היינטיגע 

ך די דער מצב איז ליידער אסאך, אסאך ערגער, ווי אזוי קען זי

עס   פארוואס  פלא  א  דען  איז  מענטש?  א  ביי  האלטן  תורה 

פריערדיגע  די  אין  ווי  ישראל  גדולי  קיין  אויס  נישט  שטייגן 

  דורות?" 
  פט"ו אות תמט,  קדושת עינים

  בשם ת"ח אחד שהיה נוכח בשעת מעשה

  

  

  למען ˙ספר 

אסורה   ה דער שרעקליכער פגם פון א ראי פרק ב |    
 

  

 זכות הוצאות הגליון 
 

  

  בן הרה"ק רבי יחאל מיכל  לע"נ הרה"ק רבי  נתנדב  
  מזלאטשוב   זצוקללה"ה יצחק  

  היארצייט חל ביום כ"ה אלול 
 
  

וזכות נשמת הרה"ק    זכות הגדול של זיכוי הרבים לאלפי בתי ישראל 
יעמוד להנדבן, לו ולזרעו, שיתברכו בכל טוב, בני ברוכי, חיי    מזלאטשוב 

 , וכתובה וחתומה טובהארוכי, ומזוני רוויחי וסייעתא דשמיא בכל דרכיו 

    



 
   

 

    2  |  מאמר התחזקות  -   שמירת עינים 
 

וואס דאס מיינט א גדר אין יראת שמים, פארשטיין  

מ'קען   שאול וואו  אינעם  חלילה  אריינפאלן 

  . שליט"א) (מפי הגה"צ רבי אלימלך בידערמאן  תחתית?" 

וואספארא  פארשטייט  מענטש  א  ווען 

פגם יעדע ראיה אסורה ברענגט מיט  ר שרעקליכע

ן גרוב ער פאלט אריין מיט יעד   ןטיפ וועלכן  זיך, אין  

ברענגט דאס אים   מחשבה,   דערא  אומריינעם בליק 

ציטערן  זאל  עבירה   ער  דער  אים   . פון  ס'ליגט 

מען  שטייט  דעם  פון  אז  אויגן  די  פאר  שטענדיג 

פון זיך אליין טראכט ער איידער ער טוט סיי   ! ווייט

י דאס וועט אים נישט ברענגען קיין וועלכע זאך צ 

  מיט שמירת עינים. שוועריקייטן 

נתן צבי דער אלטער פון סלאבאדקא, הגאון רבי 

שפאצירן זצ"ל  פינקל געגאנגען  אמאל  איז  מיט   , 

צווישן  בריק  א  אויף  תלמידים  זיינע  פון  איינעם 

ק  און  געווען סלאבאדקא  איז  תלמיד  דער  אוונע. 

די  און  נאטור  שיינער  דער  פון  באגייסטערט 

הייזער פון ביידע זייטן, און באטראכט דעם ארום 

    מיט התפעלות. 

און  אויגן  די  מיט  ארום  קוקט  ער  ווי  זעענדיג 

ארומוואנדער  פריי  זיי  אלטער ן,  לאזט  דער  האט 

סלאבאדקא  קעניג   פון  א  "ווען  גע'מוסר'ט:  אים 

מיט זיין קרוין אויפ'ן קאפ, קוקט ער זיך נישט   גייט

פונעם דרייען אהין און   ארום אויף אלע זייטן, ווייל

 אס ד   צוריק דעם קאפ קען דער קרוין אראפפאלן. 

יעדן  ביי  ליגט  וואס  נשמה  דער  מיט  איז  זעלבע 

קאפ איבעראל אז  .  אינווייניג  ארום דעם  מ'דרייט 

זיך ארום מ'קוקט  די נשמה אראפ פון   , און  פאלט 

    " !איר הויכן שטאנד

  

דער שרעקליכער פגם  
    אויף די נשמה 

ווי  דעם  מיט  פול  זענען  הקדושים  ספרים  די 

דער  העינים.  פגם  דער  ס'דערגרייכט  ווייט 

אויס    חיד"א הייליגער   זיך  פ"ב דרוקט  אבות  (חסדי 

"מ"א)  העינים, :  מראה  מצד  הנעשה  פגם  הוא  גדול 

דער פגם   –  שהוא כדאי להחריב את כל העולם כולו"

מ'טאר נישט איז אזוי  וואו  די אויגן  פון קוקן מיט 

גאנצע  מאכן די  צו  איז בכח חרוב  אז דאס  גרויס, 

  וועלט!" 

פון   בריוו  א  זצ"ל אין  אהרן  מתולדות  הרה"ק 

שרייבט ער:  (אסיפות מכתבים ח"א בהוספות) 
א 

"מ'דארף   

נישט  עינים,  שמירת  אין  געווארנט  שטארק  זיין 

אוות און עבירות, ווייל דער פגם אריינצופאלן אין ת 

דער  אין  עבירות  פון אלע  מער  ביטער,  גאר  איז  דעם  פון 

    תורה!" 

מיר געפינען אסאך אין די ספרים הק' אז א ראיה אסורה 

איז פוגם די גאנצע קדושה און השראת השכינה וואס איז 

דער   ווי  איד.  א  פון  נשמה  דער  אין  הק'דא  החיים   אור 

"פגם הראות פוגם ומלכלך :  ת סד ד"ה ונקרב)(חפץ ה', שבשרייבט  

א פגם אין דער ראיה פארשמירט   –  נפש האדם ברוחניות"

חתם דעם רוחניות'דיגן נפש פון א איד. ענליך שטייט אין  

(דרשות ח"ג עמ' פג, ובמהדורת מכון חת"ס ח"ה עמ' נו)  סופר 
ב 

, אז ווען 

שכינה אפ א איד איז חלילה מטמא זיינע אויגן, טוט זיך די  

  פון אים. 

שרעקליכער  א  מענטש  אויפ'ן  דאס  ברענגט  אויך 

(להמקובל רבי מאיר   אור צדיקים טומאה. ווי ס'שטייט אין ספר  

פ"א) העבודה  עמוד  ת"נ,  שנת  זצוק"ל,  מסתכל :  פאפריש  "בהיות 

ידי  על  הטמאה  רוח  עליו  ממשיך  הוא  מכוערים,  בדברים 

לעכטע זאכן, ווען א מענטש קוקט אויף ש  – הסתכלות זה" 

אזוי  הטומאה.  רוח  א  דורכדעם  זיך  אויף  ממשיך  ער  איז 

אין   אויך  הישר שטייט  ב')   קב  (פרק 
ג 

אויף  קוקן  דורכ'ן  אז   ,

דער  זיך  ברענגט  נשים,  פרעמדע  און  אסורים  דברים 

  מענטש אריין אין א גרויסער טומאה רח"ל. 

(וישלח ד"ה ומעתה)   אור המאיר אין ספה"ק  
ד 

רעדט ער מיט   

ניצט  מענטש  אז אויב א  גאר שטארקע דברי התעוררות, 

זיינע אויגן אדער איינער פון די אנדערע אברים קעגן דעם 

רצון ה', ווערט זיין גאנצע קומה א מרכבה צו דער סטרא 

אחרא, און די טומאה שפרייט זיך אויס צו אלע זיינע אברים 

   רח"ל. און ער פירט אויס זיינע ווערטער:

פחד  גרויס  מיט  ציטערן  מענטש  א  דארף  וויפיל 

איידער ער טוט סיי וועלכע זאך אויב ער ווערט נישט 

דורכדעם א מרכבה צו דער סטרא אחרא ח"ו. ווי גרויס 

איז דער חיוב אויף א מענטש צו מעסטן און וועגן יעדן 

זיינע  אויגן,  זיינע  מויל,  זיין  איברים,  זיינע  פון  ריר 

א און אלע  זיין אויערן,  זאל  אז אלעס  נדערע חושים, 

מיט א דביקות אין באשעפער און נישט טון קיין שום  

ווערט  עבירה  יעדער  דורך  ווייל  רצון,  זיין  קעגן  זאך 

  דער מענטש א מרכבה צו דער סטרא אחרא ח"ו. 

אוי לאותה בושה וכלימה! וואו וועט ער באהאלטן  

זיך   ער  וועט  אזוי  ווי  און  קענען שטעלן  זיין שאנדע, 

מקלקל   האט  ער  אז  המלכים,  מלכי  מלך  דעם  קעגן 

געווען דעם צלם אלקים וואס א איד האט אויף זיך און  

  אנשטאט דעם געמאכט רוען דארט די חיצונים רח"ל. 

זצ"ל ה (נפש אביגדור על שרייבט   גה"צ ר' אביגדור מילער 

הלבבות) מיט חובת  אויגן  זיינע  פיטערט  מענטש  א  "ווען   :

אנגעפ  מח  זיין  ווערט  ראיות,  טומאה יטמא'נע  מיט  לט 

דאס ס'רח"ל.   העלפן  נישט  סאך  קיין  מענטש  דעם  וועט 

 ייל וואס ער טענה'ט אז ער דאוונט און לערט בהתמדה, וו 

  מקורות והוספות

תאוות ועבירות,  אסיפות מכתבים: "ליזהר מאד בשמירת עינים, הן ברחוב והן במקום העבודה שלא ליפול חס ושלום ב  א]

שהתורה תבלין להנצל מיצר (קידושין ל:)  חתם סופר: "אמרו חז"ל    ב]      אשר הפגם בזה מר מאוד יותר מכל העבירות שבתורה".

וכו',   הלשון  ברית  וגם  ברית המעור,  בטומאות  גופו  נטמא  שלא  זמן  כל  זה  כל  אמנם  כי  הרע,  העינים  לזה טהרת  ומצורף 

קב הישר: "כיון שהאדם ממציא לראות בדברים האסורים ובנשים זרות אז מכניס את   ג]      ".המטמאם מסלק שכינה ממנו

, שכל המוסר בשים האדם אל לבו שבכל מעשה ודבור (פרק סו)אור המאיר: "איתא בספר חרדים    ד]      עצמו לטומאה גדולה".

ופעולה גדולה וקטנה אין אמצעות בדבר, או נעשה מרכבה עם מלא קומתו לקדושה, או בהופכו נעשה מרכבה לטומאה חס 

אחוריו טרם עשות שום פעולה ועובדא  ושלום השורה בכל פרטי איבריו. ואם כן כמה צריך האדם להיות חרד ופחד ונרתע ל 

והוצאת דיבור קל, ומורא יעלה על ראשו שמא ח"ו נעשה בחינת מרכבה אל הסטרא אחרא. ומה מאוד חובת גברא לשקול  

בפלס מאזני שכלו כל תנועות אבריו ועקימת שפתיו ופתיחת עיניו והשמעת אזניו ופרטי חושיו, לעשות הכל בהתקשרות 

שות היפך רצונו יתברך, ומה החטא גורם שנעשה מרכבה לסטרא אחרא ח"ו. אוי לאותה בושה וכלימה, ודביקות קל, לבלתי ע

  אנה יוליך חרפתו, ובהיאך אנפין יקום קדם מלכו של עולם לקלקל צלם דמות תבניתו יתברך, להשרות שם השראת חיצונים". 

  
 

פארוואס האסטו מיך  רבש"ע,  
  איבערגעלאזט? 

ראש ישיבת לעיקוואוד, איז אמאל הגאון רבי אהרן קאטלער זצ"ל,  

ישיבה זיין  פאר  געלט  שאפן  פלארידע  קיין  עטליכע   געפארן  ביי 

הגאון ר' מאיר הערשקאוויטש . מיט אים איז מיטגעפארן  גבירים

פאלגנדע, שליט"א דאס  פארציילט  שפעטער  האט  וועלכער   ,

  פון א ראיה אסורה:פחד איבער דעם ראש הישיבה'ס 

זענארומ פלארידע,  אין  אדרעסן  ען מיר גייענדיג ביי פארשידענע 

עושר געוויסן  א  צו  א    אנגעקומען  אין  געוואוינט  האט  וועלכער 

ניצן   געדארפט  האבן  מיר  און  ארויף,  שטאק  עטליכע  בנין  גרויסן 

  ארויפצוגיין.  עלעוועיטאר דעם

דעם נעבן  פלוצלינג  עלעוועיטאר,    שטייענדיג  טיר  די  זיך  האט 

 ווען   אן אשה פרוצה.  געקומען פון דארט ארויס  געעפנט, און ס'איז

הישיבה ראש  באמערקט,    דער  דאס  געווארן   ער  איזהאט 

אינעם אויפגעשוידערטשרעקליך   אריין  נישט  מער  איז  ער   .

עלעוועיטאר, נאר אנשטאט געגאנגען אין א זייט, וואו ער האט זיך  

איך געשטעלט וויינען מיט בכיות נוראות, ממש ווי א קליין קינד.  

צוג זיך  און  דערנעבן  געשטאנען  פארכטיגער בין  דער  צו  עקוקט 

אויף א מראה אסורה    יאמערליך  מראה, ווי דער גרויסער גאון וויינט

  .געזען וואס ער האט אומווילנדיג 

  . שעפשעט עפעס צו זיך  ער  אינמיטן האב איך אין אכט גענומען ווי

רעדט   און איך הער ווי דער ראש הישיבההאב איך מיך צוגעבויגן,  

רבש"ע, אזויפיל אידן האסטו זאגנדיג: "   ,אויבערשטן זיך אפ פאר'ן  

מיך   האסטו  פארוואס  מלחמה,  דער  ביי  אוועקגענומען 

  ... איבערגעלאזט?" 

  . "קום צוריק צום האטעל  ר,דערנאך האט ער זיך אנגערופן צו מי

  מיר לויפן אוועק פון דא, מיר גייען אהיים!" 

און אזוי איז טאקע געווען, דער ראש הישיבה האט געפאקט פעק 

ון אהיימגעפארן, איבערלאזנדיג פלארידע מיט אירע גבירים און  א

  די גאנצע טירחא פון דער נסיעה צו שאפן געלט פאר דער ישיבה.

  , ר"י ביהמ"ד דלעיקוואוד הגאון ר' דוד שאטסאל שליט"אמפי 

  

פון תל אביב קיין ירושלים מיט'ן  
  קרעטשניפער רבי'ן 

יונגער   אליעזר  יודא  ר'  מורא'דיגע    שליט"אהרה"ג  א  דערציילט 

הרה"ק רבי צבי הירש  מעשה וואס ער האט אליין בייגעוואוינט ביי  

זצ"ל ווי  מקרעטשניף  מער  מיר  ביי  געווען  איז  וואס  מעשה  "א   ,

  אלע מופתים":

א   געווען  בין דעמאלטס  איך  תשכ"ו,  שנת  זומער  עס  איז  געווען 

ערנט אין א ישיבה בחור. איך האב געוואוינט אין בני ברק, און געל

  אין ירושלים.

אמאל פארנדיג פון בני ברק קיין ירושלים, האט מען זיך געדארפט  

קיין   באס  מיט'ן  פארזעצן  דארט  פון  און  אביב  תל  אין  אפשטעלן 

ירושלים. איך בין געשטאנען ביי דער באס סטאנציע אין תל אביב  

ויף א און געווארט אויפ'ן באס, וועט מיטאמאל באמערק איך ווי א

דערנעבנדיגן באס זיצט דער קרעטשניפער רבי זצ"ל איינער אליין, 

  אן קיין משמשים. 

פון   באן  דער  מיט  געפארן  איז  רבי  דער  אז  געווען  איז  מעשה  די 

חיפה קיין ירושלים אינאיינעם מיט'ן גבאי'ן, און אינמיטן וועג ווען  

בי די באן האט זיך אפגעשטעלט אויף עטליכע מינוט, האט דער ר

געבליבן   איז  גבאי  דער  וואס  צייט  דער  אין  אראפגיין  געדארפט 

אוועקגעפארן  באן  די  איז  לבינו  בינו  און  באן,  דער  אויף  ווארטן 

אינאיינעם מיט'ן גבאי'ן. בלית ברירה האט דער רבי געמוזט גיין צו  

ביז   וועג  דעם  פארזעצן  און  סטאנציע  באס  דערנעבנדיגער  דער 

  ירושלים אליין.

  3המשך אויף זייט  

  

  

  למען ˙ספר 
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צו   גלייך  איז  טייערע   איינעםדאס  אריין  ווארפט  וואס 

פלייש מעג זיין ווי טייער   אס מיסטקאסטן. ד  א  פלייש אין 

ס  גוט  עס 'און  ווערט  אלעם  דעם  מיט  זיין,  נאר  זאל 

נאר   ווי  פאר'מיאוס'ט  די ס'אינגאנצן  צווישן  אריין  פאלט 

  "! מיסט

  

א פגם אינעם חלק  
   אלוק ממעל 

(אור תורה שטייט    מעזריטשער מגיד זי"עפונעם הייליגן  

:תהלים יז יד, וכן הוא בצוואת הריב"ש אות צ') 
ד

"אויב מ'קוקט אויף   

נשים צוליב תאוה, איז דאס אזוי ווי מען דינט עבודה זרה, 

   און מען גיבט מיט דעם כח פאר דער קליפה ח"ו". 

(לקוטי תורה   אר"י הק'מער טיפער שטייט דער ענין פונעם  

ויפ'ן פסוק "אל תפנו אל האלילים", א בטעמי המצוות פ' קדושים)  

ס'גייט דער פגם פון יעדע  ווייט  ווי  ווי ער ברענגט ארויס 

ראיה אסורה:
ה 

   

קראפט פון א מענטש איז א חלק פון זיין  - דער זע

אויף   זאך  די  דערגרייכט  און  ארויס  גייט  וואס  נשמה 

זיין   זיך אן אין  זאך קלעבט  יענע  וואס ער קוקט, און 

נשמה. דעריבער אויב קוקט ער אויף א הייליגער זאך, 

ווערט אנגעקלעבט אין יענעם חלק נשמה א קדושה 

  ענטש צום גוטן.  וועלכע איז משפיע אויפ'ן מ

זאך,  שלעכטער  א  אויף  ער  קוקט  אויב  אבער 

קלעבט זיך אן א טומאה ח"ו אין אים, און יענער חלק  

דער  צו  קדושה  פון  אויסגעדרייט  ווערט  הנשמה 

משפיע   איז  דאס  און  קוקט,  ער  וואס  אויף  טומאה 

   אויפ'ן מענטש צום שלעכטן. 

נו אל  , "אל תפ(ויקרא יט, ד)  און דאס מיינט דער פסוק

ווייל   זאכן,  טמא'נע  אויף  נישט  קוקטס  האלילים", 

נישט  זאלסט  דו  לך",  תעשה  לא  מסכה  "אלהי 

וואס  צו טומאה,  דיין קדושה  פון  א חלק  אויסדרייען 

    דאס איז ווי מ'מאכט ַאן ָאפגאט רח"ל.

מתבונן  זיך  מ'איז  הייליגן   אז  פונעם  ווערטער  די  איז 

אריז"ל, זעט מען עד היכן הדברים מגיעים: מיר ווייסן אז א 

 – איד פארמאגט א נשמה וועלכע איז א חלק אלוק ממעל  

באשעפער   הייליגן  פונעם  חלק  א  ווען   – כביכול,  און 

מ'קוקט אויף דברים אסורים, באניצט מען זיך מיט אט דער 

דאס  פארשמירט  ער  וואס  נאר  נישט  און  נשמה, 

בפועל  דרייט  ער  נאר  פארמאגט,  ער  וואס  הייליגסטע 

איבער זיין חלק אלוק צו א טמא'נער קליפה, און דאס איז 

   ממש ווי מאכן אן עבודה זרה רח"ל. 

שרייבט זצ"ל  סאלנים פון  דברי שמואל  דער הייליגער

: (פר' ראה)
  ו

יעדער איד איז באשאפן געווארן מיט א צלם " 

צלם דעם  אין  פוגם  מען  איז  אויב  אבער   , אלקים, 

מען  מען    עס.   פארלירט  דארף  שטארק זייער  דערפאר 

אויגן  די  איז   , היטן  מענטש  א  פון  צלם  עיקר  דער  ווייל 

זיין פנים, און דער עיקר פונעם פנים זענען די אויגן, אויף  

דער צלם גייט   , אויף דברים אסורים ח"ו  ווען מ'קוקטאון 

און ער איז גלייך צו א מת וואס האט נישט   אלקים אוועק 

   . " צלם הקדוש ם דע

  

די ראיות אסורות  
  בלייבן אינעם מענטש 

יענער  אויף  פגם  א  בלויז  נישט  איז  אסורה  ראיה  א 

מינוט, נאר דאס זעצט זיך אריין אינעם מענטש און זייט 

שרייבט   דברי חיים ָאן אין אים חורבנות. ווי דער הייליגער  

: (מטות ד"ה וזה מרמז)
  ז 

"דער עיקר חטא איז תלוי אין די אויגן. 

אל זיך  מאכט  אויגן,  די  נישט  זיך  היט  וואס  יין איינער 

קוקן לשם תאוה ברענגט דעם מענטש  און דאס  חרוב, 

  לידי חורבן". 

און אפילו דער מענטש זעט נישט תיכף וואס די ראיה 

דאס שפעטער  וועט  אים,  צו  געווען  גורם  האט  אסורה 

דער   ווי  זצ"ל ארויסקומען.  ליובאוויטש  פון   רש"ב 

, (קונטרס העבודה פ"ב)שרייבט  
ז 

אז יעדע ראיה אסורה וואס   

קוקט, אפילו אויב איז עס נאר קאלטערהייט, זעצט  מען 

ס'בלייבט דארט,  און  אינעם מענטש  די ראיה אריין  זיך 

אויפוועקן.  זיך  ס'וועט  וואס  צייט  א  קומען  ס'וועט  ביז 

ווייל ס'איז נישט דא אזא זאך אז מען זעט א נישט גוטע 

אל  מכח  ארויסקומען  שפעטער  נישט  ס'זאל  און  ראיה 

  . הפועל 

ברענגט ער אז דער (פרק י אות כב)    אבן שלמה אין ספר  

האט אמאל געזאגט: "אין די   ווילנער גאון זצ"להייליגער  

אויגן פון א מענטש זענען אנגעצייכנט אלע זיינע מעשים 

איידער ער   אים וואס ער האט געטון, און דאס ווייזט מען  

 ". גייט ארויף אויפ'ן עולם האמת

  
  

 2המשף פון זייט 

איך בין שטארק פארוואונדערט געווארן זעענדיג אים זיצן 

אליין אויפ'ן באס, און איך בין גלייך געגאנגען און געקויפט 

א טיקעט אויף יענעם באס. ארויפקומענדיג, האב איך אים 

געזען זיצן מיט'ן קאפ אראפגעבויגן, ווען ער פאסט אויף  

קיין   אים  נעבן  אראפזעצן  נישט  חלילה  זיך  ס'זאל  אז 

באמערקט,   מיך  האט  רבי  דער  ווי  אומגעוואונטשענער. 

ז ער געווארן מלא שמחה אז ער וועט האבן א היימישן  אי

אויפגעהערט   נישט  וועג  גאנצן  דעם  האט  ער  זיך.  נעבן 

דער  אז  פרטית  השגחה  געוואלדיגער  דער  פון  רעדן 

  רבש"ע האט מיך מזמין געווען צו פארן צוזאמען מיט אים.

אנגעהויבן   מענטשן  די  האבן  ירושלים,  קיין  אנקומענדיג 

אראפגיין פון באס. די טיר האט זיך געפונען אינמיטן, און  

די רייזנדע זענען געקומען צוגיין פון ביידע זייטן צו יענער 

ריכטונג. גרייכנדיג די טרעפ, איז פונקט געקומען צוגיין א 

רב  פאר'ן  און  זייט,  צווייטער  דער  פון  זיך פרוי  האט  י'ן 

  געדאכט אז איר קלייד האט אים צוגערירט. 

לא יאומן כי יסופר וואס דארט האט זיך אפגעטון. דער רבי  

האט געגעבן א שפרינג אויף און ארויסגעלאזט א קוויטש.  

איז   דרייווער  דער  פאניק,  א  געווארן  איז  באס  אויפ'ן 

דערשראקן,  געווארן  זענען  מענטשן  לויפן,  צו  געקומען 

טעראר  מ'ה א  פאסירט  חלילה  ס'האט  אז  געמיינט  אט 

אטאקע... דער רבי איז געווען ממש אויסער זיך, ס'האבן 

זיך אים געווארפן הענט און פיס און ער איז געווען ווייס ווי  

האט   ערגסטע  דאס  ווי  אויסגעקוקט  ס'האט  קאלך. 

וואס אן אמת, ביים רבי'ן איז דאס טאקע געווען   –פאסירט  

  דאס ערגסטע. 

זיך  העלפן  געדאפט  אים  איך  האב  אונטן,  אנקומענדיג 

אראפזעצן. ס'איז אים ממש באפאלן א שוואכקייט, און  

ער האט זיך צואוויינט אויפ'ן קול. אזוי איז ער געזעסן און 

אן   מיט  מינוט  צוואנציג  איבער  געוויינט 

אומבאשרייבליכער צובראכנקייט. אינצווישן איז געווארן  

האב מיר  און  דאווענען  שפעט  שטעלן  געדארפט  זיך  ן 

מנחה, און במשך דער גאנצער שמו"ע האט ער זיך ווייטער  

לאנגע  א  גאר  געווען  ס'איז  בארואיגן,  געקענט  נישט 

  שמו"ע באגלייט מיט קרעכצן און זיפצן דער גאנצער צייט.

רבי  דער  זיך  האט  אהיים  וועג  אויפ'ן  טעקסי  אינעם 

קט אינעם ענין פון אויסגערעדט דאס הארץ פארוואס פונ

שוין   שטארק  אזוי  הארעוועט  ער  וועלכן  אויף  קדושה, 

אזויפיל יארן, האט מען אים צוריקגעווארפן פון הימל זיין  

עבודה, נאכברענגנדיג דערביי די משנה אין סוכה פון "רבו  

  ששפך לו קיתון על פניו". 

כסדר  נאך  ער  פלעגט  שפעטער  יארן  מיט  אפילו 

מיט א צובראכנקייט, באקלאגנדיג   אויפברענגען די מעשה

  זיך פארוואס מ'האט אים מזמין געווען אזא זאך.  

ס'איז  און  שטוב,  אין  מיר  ביי  געווען  ער  איז  אמאל 

אויפגעקומען נאכאמאל די מעשה, און ווי שטענדיג האט  

ער זיך מתרעם געווען איבער דעם. האב איך אים געזאגט, 

דיג מתפלל זיין איך אז זייענדיג א בחור, פלעג איך שטענ

זאל האבן די ריכטיגע יראת חטא און מורא פון אן עבירה.  

רבי  דער  וואס  קוויטש  דעם  געהערט  האב  איך  ווען 

די   דעמאלטס האט געגעבן, איז מיר דאס אזוי אריין אין 

האט  דאס  און  הזה,  היום  עד  מיך  ס'באגלייט  אז  ביינער, 

וועלכן מ ווי סיי  רושם  א שטערקערן  וסר ספר.  אויף מיר 

אויב אזוי, האב איך געזאגט פאר'ן רבי'ן, קען גאר זיין אז 

די גאנצע מעשה האט געדארפט פאסירן בלויז צוליב מיר.  

  הערנדיג דאס, האט ער זיך בארואיגט. 

  עמ' כח  בית שמחה

  

  

  למען ˙ספר 

  ערב יו"כ בעת כניסת היום הנהוג לומר  |   מתוך תפלת זכה 
 

ָׁשִבים.   ְלַקֵּבל  ְיִמיְנ ְּפׁשּוָטה  ֲאֶׁשר  ְוַהְּסִליחֹות  ָהַרֲחִמים  ַאב  ָהעֹוָלִמים  ָּכל  ִרּבֹון 

ֶצר  ְוַאָּתה ָּבָראָת ֶאת ָהָאָדם ְלֵהיִטיב לֹו ְּבַאֲחִריתֹו. ּוָבָראָת לֹו ְׁשֵני ְיָצִרים ֵיֶצר טֹוב ְויֵ 

ָרע, ְּכֵדי ֶׁשִּתְהֶיה ַהְּבִחיָרה ְּבָידֹו ִלְבֹחר ְּבטֹוב אֹו ְבָרע... ְוַעָּתה ֱאקי, א ָׁשַמְעִּתי  

ְלקֹוֶל ְוָהַלְכִּתי ַּבֲעַצת ַהֵּיֶצר ָהָרע ּוְבַדְרֵכי ִלִּבי, ּוָמַאְסִּתי ְבטֹוב ּוָבַחְרִּתי ְבָרע. ְוא  

 ת ֵאיָבַרי ֶאָּלא ִטֵּמאִתי אֹוָתם.  ַדי ִלי ֶׁשא ִקַּדְׁשִּתי ֶא 

ֶּׁשָּכתּוב   ַמה  ָּבֶהם  ִלְראֹות  ָהְראּות  ּוָבֶהם חּוׁש  ֵעיַנִים  ִּבי  ָּבָראָת 

ְוִהְזַהְרָּת   ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה  ְּדָבִרים  ָּכל  ִּבְרִאַּית  אֹוָתם  ּוְלַקֵּדׁש  ַּבּתֹוָרה 

ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם". אֹוי ִלי ִּכי  ְּבתֹוָרֶת "ְוא ָתתּורּו ַאֲחֵרי 

  ָהַלְכִּתי ַאֲחֵרי ֵעיַני ְוִטֵּמאִתי אֹוָתם ְלִהְסַּתֵּכל ְּבָכל ְּדַבר ֻטְמָאה. 

...ּבְׁשִּתי ְוִנְכַלְמִּתי ְלָהִרים ֱאקי ָּפַני ֵאֶלי. ִּכי ְּבֵאֶּלה ָהֵאיָבִרים ְוַהחּוִׁשים ֶׁשֲחַנְנַּתִני  

ֹכַח ַהַחִּיים ֶׁשִהְׁשַּפְעָּת ֲעֵליֶהם ָּתִמיד, ָּבֶהם ִנְׁשַּתַּמְׁשִּתי ַלֲעֹשֹות ָהַרע ְּבֵעיֶני  ָּבֶהם, ּובְ 

 :ְוַלֲעֹבר ַעל ְרצֹוֶנ. אֹוי ִלי ְואֹוי ְלַנְפִׁשי 

  
  
  
  

 
  

ה ש נחפ 

דרכינו 

  ונחקורה

 _  
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איז כדאי נאכצוברענגען איבער דעם גאר שטארקע 'ס  

 על   אביגדור  נפש(  הגה"צ ר' אביגדור מילער זצ"ל   ווערטער פון 

 אין   ערטער   פילע  אויף  ל "חז  פון   רייד  די  פון : ") הלבבות   חובת

 דער מענטש  נעמט מיט אויף יענער   אז,  משמע  איז  ס "ש

 זיך  האבן   וואס   מחשבות  און   ציורים  אלע  וועלט

 איז   אזוי.  וועלט  דער   אויף  דא   מח  אין   אים   ביי  געפארעמט

אז די   ןחז"ל. אבער אפילו דאס אליי  פון   רייד   די  פון  משמע

 ן האט געקוקט בלייב ער  בילדער פון די זאכן אויף וועלכע  

נט ימיט אים אין די טיפענישן פון זיין מח ווילאנג ער געפ

ן עווענטועל ארויסגעבן נע זיך דא אויף דער וועלט און קע 

אליי דאס  פירות,  זיך   ןפאר'סמ'טע  סיבה  גענוג  אויך  איז 

וועלכע סיי  אויף  קוקן  פון  זאך   ראיבריגע  ראפצוהאלטן 

ה גוטע  נישט  א  האבן  מעגליך  קען  אויפ'ן שוואס  פעה 

 !"מענטש 

:(הקדמה)שטייט    טוב עיןאין ספר  
ח 

"אזוי ווי ס'זענען דא   

דא  אויך  זענען  אזוי  בגשמיות,  אויגן  די  אין  מומין  אסאך 

עלכע קומען לויט וויפיל מ'האט אסאך מומין ברוחניות, וו

פוגם געווען אין די אויגן און געקוקט וואו מ'טאר נישט, פון 

מ'וואלט  ווען  מום.  יעדן קוק עקסטער ווערט א פרישער 

זיך  די אויגן, וואלט מען  אויף  מומין  געקענט זען די אלע 

  געשעמט ארויסצוגיין צווישן מענטשן!"

, האט על הלשם ב  רבי שלמה אלישיב זצ"ל,  דער מקובל

געזאגט   הקדמה)אמאל  עינים,  התחזקות  בטיב  "ס'איז (מובא   :

'זייף'  דער  וועלט  דער  אויף  געווארן  באשאפן  נאכנישט 

וואס זאל קענען אפרייניגן דאס אויג פון איין ראיה אסורה 

   וואס מ'האט געזען!" 

  

א  ס'בלייבט איינגעקריצט  
  אינעם אויג   בילד 

אפילו בגשמיות געפינען מיר אז יעדע ראיה וואס דער 

מענטש זעט ווערט איינגעקריצט אינעם אויג און בלייבט 

גאון בעל שואל ומשיב דארט אריינגעזעצט. דער גרויסער  

(מהדורא קמא השמטות לפרשת אין זיין ספר "דברי שאול"   זצ"ל

וירא)  ד"ה  אפגעשפילט   בלק,  זיך  האט  מעשה  אזא  ברענגט 

 ו:בימי 

א  גאר  פארגעקומען  איז  שטאט  געוויסער  א  אין 

דער  זוכן  גענומען  האט  פאליציי  די  רציחה.  ברוטאלע 

אן  פליטה  געמאכט  האט  יענער  אבער  מערדער, 

דער  פון  פרואוון  אלע  שפור.  א  זיך  נאך  איבערלאזן 

  פאליציי האבן זיך אויסגעלאזט מיט גארנישט. 

א  געדרייט  זיך  האט  שטאט  יענער  פון  געגנט  אין 

גרויסער אויגן דאקטער, א ספעציאליסט, און ער האט 

פארשפראכן אז ער קען דערגיין ווער דער רוצח איז. 

געהערט  האבן  ערמארדעטן  פונעם  נאנטע  די  ווען 

איבער דעם, האבן זיי תיכף געלאזט אריבעררופן דעם 

  אויגן דאקטער, און געווארט צו זען וואס ער קען טון. 

ספעציעלן  א  גענומען  האט  דאקטער  דער 

דערמיט  - פארגרעסערונג  און  אריינגעקוקט גלאז 

גוט  און  מענטש  גע'הרג'עטן  פונעם  אויג  אינעם 

ער  איז  צייט  קורצער  א  נאך  באטראכט. 

האט  ער  אז  אויסגערופן  און  אויפגעשפרינגען, 

   געטראפן דעם בילד פונעם מערדער אין יענעמ'ס אויג. 

שנעל אפירגעזוכט דעם מענטש   האבן   די פאליציי 

אים און  אנגעגעבן  האט  דאקטער  דער   וואס 

יענעם האט  אויספארשן  אביסל  נאך  און  ארעסטירט, 

    זיך ווירקליך ארויסגעשטעלט אז ער איז דער רוצח. 

"בית  שו"ת  אין  אויך  מיר  געפינען  זאך  זעלבע  די 

גאון רבי יצחק יהודא , פונעם  (אבה"ע סימן פ"ז אות ד') יצחק"  

, וואו ער איז דן איבער א נייע המצאה שמעלקיש זצ"ל 

פאליצי דער  שווארץפון  אינעם  זען  קענען  זיי  אז  - י, 

אפל פון אן ערמארדעטן ווער ס'האט אים גע'הרג'עט. 

וויבאלד יעדע מראה ווי  און   דאס  איז  מסביר,  איז  ער 

זיינע  אין  אריינגעקריצט  ווערט  זעט  מענטש  א  וואס 

רוצח,  פונעם  צורה  די  זען  מען  קען  דעריבער  אויגן, 

נרצח  וואס דער  זאך  לעצטע  די  האט געזען   זייענדיג 

איידער ער איז גע'הרג'עט געווארן. דער בית יצחק איז 

דעם  אויף  זיך פארלאזן  מ'קען  צי  תשובה  דער  אין  דן 

  . (עיין שם מה שהאריך בזה)אזוי ווי אן עדות 

א  מיר  לערנען  ווערטער  הייליגע  זייערע  פון 

יעדע  ווערט  הבריאה  בטבע  אז  נקודה,  מורא'דיגע 

אריינגעקריצט  קוקט  מענטש  דער  וואס  הסתכלות 

דער  זיך  שלעפט  דעם  מיט  אויג.  אינעם  בילד  דאס 

מענטש ארום אויף טריט און שריט; ביי דער גמרא, ביי 

ר ארבעט, אין ביהמ"ד, אינדערהיים, בחייו, ובמותו, דע

בזה, ובבא! אויב קען דאס א פשוט'ער בשר ודם זען, איז 

כל  יודע  איז  וואס  עולם  של  רבונו  דער  אז  שכן  כל 

  ת!מחשבות בני אדם קען דאס אוודאי זען. נורא נוראו 
  

  מחיל אל חיל 
מיט גרויס פרייד ווילן מיר מעלדן, אז לאור דער גרויסער  

נאכפראגע ביים ציבור ווייטער צו שרייבן די וויכטיגע 

הלכות פון שמירת עינים והתרחקות מנשים, האפן מיר 

  בס"ד בקרוב צוצולייגן א נייעם הערליכן מדור 
  

 

  אוצר הלכות 
  שליט"א  אברהם צבי פרידמאןדורך הרה"ג ר' 

  דומ"ץ גאלאנטא ומח"ס אוצר הלכות 
  

  

אויסגעשמועסט בעז"ה קלארע הלכות וואו ס'וועלן ווערן 

אויף למעשה ארום די נושאים פון שמירת עינים, קול 

באשה, אחורי אשה, שאילת שלום, נגיעה, דרכא 

  אחרינא, אד"ג 

  פאר הערות און קאמענטארן, ביטע רופט אריין צו דער מערכת

  אנהייבן   "אוצר הלכות" סעריע יבס"ד וועט זיך ד

  תשפ"א בתחילת זמן החורף 
  

  מקורות והוספות

אור תורה: "יש למנוע מלהסתכל בדברים הגשמיים בעביים, ומכל שכן להסתכל בנשים שהוא מסתכל בעבור חמדתו, ונמצא  ה]

     כי בזו הראיה עובד את עצמו והוי כעובד עבודה זרה, ומזה הדבר בא לו חס ושלום עבירה בלילה, ונותן כח בקליפה חס ושלום". 

יט, ד)לילים  ליקוטי תורה: "אזהרת אל תפנו אל הא   ו] דע כי בהבטת וראיית איש את רעהו עושה רושם, והנשמה בכח   ,(ויקרא 

הראות יוצאה להביט, ואם הוא דבר טוב בפועל נדבק בו ויתהוה ממנו טוב, ואם הוא דבר רע יקח גם כן מעצמותו, וחס ושלום 

אם תראה בטומאה, יהפוך מעצמותו ויעשו תתחלף הנשמה. וזה סוד 'אל תפנו אל האלילים' מפי ש'אלהי מסכה לא תעשה לך', ש 

, היינו שכל רואיהם יכירו (דברים יד, א) דברי שמואל: "צריכין ישראל להיות בחינת 'בנים לה' אלקיכם'    ז]     בו רושם ותהיה כמוהו".

בהם כי הם 'בני אל חי', ואף שאמנם כל אחד נברא בצלם אלקים, אך עיקר הצלם הוא הפנים, ועיקר הפנים המה העינים, על כן 

, לא תפגמו את העינים בהסתכלות אסורה, כי רק באופן זה ישרה עליכם צלם (שם)הכתוב אומר 'ולא תשימו קרחה בין עיניכם'  

דברי חיים: "עיקר החטא    ח]      הפוגם וכו' חס ושלום סר ממנו צלם האלקים ודומה למת שאין עליו הצלם הקדוש".  אלקים, אבל 

ישנם "קונטרס העבודה:    ט]      תלוי בעינים... וההולך אחר עיניו מחריב את עצמו... וראיית עין בחמדה ותאוה מביאו לידי חורבן".

בפועל ח"ו, אבל לבם מושך אותם לראות ולהביט, וההבטה הוא כמו בקר רוח, ואינו   בני אדם אשר רחוקים המה מאיזה דבר רע

וההבטה    ה וכו',מרגיש בעצמו בעת מעשה איזה התפעלות. ובאמת סיבת המשיכה הוא מפני שתענוג נפשו בעצם הוא מקושר בז

התעוררות רע בהתגלות רחמנא ליצלן, עם היותו בקר רוח לכאורה, הנה הוא עושה רושם וחקיקה גדולה בנפש, ולא תעבור בלי 

טוב עין: "דע, כי כמו שיש הרבה    י]      ."והיא מתפשטת ומוציאה להתגלות עומק הרע רחמנא ליצלן, והשי"ת ישמרנו מכל רע

מומי עינים בגשמיות, כן יש הרבה מומי עינים ברוחניות לפי ערך הפגמים שפגם בעינים וזן עיניו מעריות שהסתכל, ומכל הבטה 

והבטה נעשה לו מום אחר. ולו ניתן רשות לעין לראות המומים שנעשים על העינים מההסתכלות בעניני עולם הזה, היו בושים  

 לצאת בין הבריות. לכן עלינו להתחזק ולקדש את העינים לעושיהם עין תחת עין".

  
  

  

אויפ'ן טראטואר איז די  אין  
  סכנה גרעסער  

האט פארציילט,   זצ"ל   אמביאלכ"ק אדמו"ר  אן אייניקל פון  

אז ער האט אמאל באגלייט זיין זיידן אויפ'ן וועג אהיים פון 

מקוה ערב שבת, און דער רבי איז געגאנגען אויף דער גאס,  

טראטואר אויפ'ן  גיין  ווילנדיג  ס'זענען  נישט  וואו  געווען , 

  דעמאלטס פריצות'דיגע פרויען רח"ל.

אזוי גאס,  גייענדיג  צו  זענען    אינמיטן  געקומען  פלוצלינג 

זיי האבן    אסאך קארספארן   פון פארנט און פון הינטן, און 

דער   האט  פארקער.  גאנצן  דעם  צווישן  גיין  געטראפן  זיך 

געבעטן  אים  און  האנט  רבי'נס  דעם  אנגעכאפט  אייניקל 

איז א סכנה  אז ס'  ארויפצוקומען אויפ'ן טראטואר, זאגנדיג

  .  קארס לעצו גיין דא אויף דער גאס צווישן א

דער ביאלער רבי האט אבער נישט געוואלט. "דארט איז דא  

איז  ס'"און ווען    .געזאגט   ער איםאן אנדערע סכנה," האט  

דא א סכנה סיי דא און סיי דארט, איז ענדערש צו גיין דא,  

  " .און אכט געבן ווי אזוי מען גייט

אנגעקומען אהיים, זענען  זיי  צוגערופן    ווען  האט דער רבי 

און אים געוויזן אויף א  אייניקל צו דער ספרים שאפע, דעם

אין ספר "באהלי צדיקים", פון די אדמור"י ווארקע. שטיקל  

אז   געשטאנען  איז  אטוואצק דארט  פון  בונם  שמחה  רבי 

מיט  אין ירושלים  געגאנגען אויף דער גאס  איז אמאל    זצ"ל

זענען א באגלייטער ווען אינמיטן  עטליכע   ,  דורכגעגאנגען 

פריי פ זאלן  זיי  אז  הויך  אנגערופן  דער רבי  זיך  האט  רויען, 

  מאכן דעם וועג ער זאל קענען גיין.

האט דער באגלייטער געפרעגט פונעם רבי'ן, "ווער הייסט  

דעם רבי'ן זען די פרויען און זיי הייסן אוועקגיין; פארוואס  

ענדערש בכלל נישט וויסנדיג מאכן   זיך  זאל נישט דער רבי

 דערויף האט אים רבי שמחה בונם געענטפערט:   פון זיי?"

מיט די אויגן מאכט מען    ;ז)  ,"'אל תהי חכם בעיניך' (משלי ג 

  נישט קיין חכמות!" 

  בשם נכדו הרב די"צ ראבינוביץ שליט"א  בקודש חזיתיך

  

  

  למען ˙ספר 
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  ציון רבי מתיא בן חרש 
  לכבוד מערכת טהור עינים.

די מעשה פונעם הייליגן תנא  איר האט געשריבן  

רבי מתיא בן חרש, ווי ער האט אין זיין לעבן נישט 

אים   איז  שטן  דער  און  פרוי,  א  אויף  געקוקט 

געקומען אויספרואוון, און מיט מסירת נפש האט  

נאגל   א  דורך  אויגן  זיינע  אויסגעשטאכן  ער 

  געגליט אין פייער ווי איידער נכשל צו ווערן מיט

  א ראיה אסורה.

ס'איז כדאי צו מפרסם זיין דעם קידשה לשעתה  

כח   געוואלדיגער  דער  ווי  לבוא,  לעתיד  וקידשה 

איז  עינים  שמירת  בענין  תנא  הייליגן  פונעם 

געבליבן עד היום הזה ביי מקום קבורתו. דער ציון  

אין   דערפל  א  עילבון,  נעבן  זיך  געפינט  הקדוש 

וויי מינוט  צוואנציג  ארום  און  גליל,  מירון,  פון  ט 

נעמען   און  אהין  קומען  וועלכע  אידן  טויזטנער 

אויף זיך א קבלה בענין שמירת עינים זענען ממש  

  אפענע ישועות!

גרויסע   צו  געווען  זוכה  פערזענליך  האב  איך 

  ישועות ביי דעם מקום קדוש.

  ארץ ישראל  א איד פון 

  

  וואס מיינט אן "עין הרע" 
ר'   הגה"צ  פארציילט  בידערמאן  עס  אלימלך 

צום   אריינגעקומען  אמאל  איז  איד  א  שליט"א: 

גורער רבי'ן דער בית ישראל, און זיך אויסגערעדט  

אז ער איז געווען ביי א געוויסן ַחַכם וועלכער זעט  

באהאלטענע זאכן, און יענער האט אים געזאגט  

  אז ער זעט ס'איז שולט אויף אים אן עין הרע.

געענפערט: "די גמרא  האט אים דער בית ישראל 

אז   ב)  קז,  מציעא  (בבא  יעדע    99זאגט  פון 

הונדערט מענטשן שטארבן פון עין הרע און בלויז  

איז  הרע'  'עין  העולם.  כדרך  שטארבט  איינער 

פשט אז מ'איז פוגם אין די אויגן. אז דו וועסט דיך  

היטן דיינע אויגן, וועסטו געהיטן ווערן פון אלעם 

  בייזן!"  
 

קוקן ווען מ'שפירט    אין קורצן: 
  אז ס'שאדט נישט 

גליון,   אינעם  בריוון  און  מאמרים  די  במשך 

ספעציעל אין דער סעריע גליונות פון "ולא תתורו  

זייער  געווארן  איז  מח),  מז,  (מו,  עיניכם"  אחרי 

פון די ספרים די   קלאר און שארף צאמגענומען 

יסודות פון שמירת עינים מיט'ן ריכטיגן בליק. איך  

לתועלת הרבים מאכן א קורצן סך הכל פון די  וויל  

אלע נקודות וואס זענען געווארן ארויסגעברענגט  

מען   אפילו  קוקן  נישט  פון  נושא  דער  ארום 

  שפירט אז דאס שאדט נישט.

צום ערשט, דאס איז נישט קיין תירוץ אויפ'ן   .א 

לאו פון הסתכלות. מ'איז נאך אלץ עובר אויף 

תתורו" אפילו ס'האט דער לא תעשה פון "ולא  

 נישט געברענגט קיין שום התפעלות (כמבואר 
 בדרך פקודיך ל"ת ל"ה).

ס'שאדט    . ב  אויב  אפילו 

אבער   עס  קען  יעצט,  נישט 

גרויסע   צו  צופירן  שפעטער 

געברענגט   ווי איר האט  מכשולות. 

החינוך   ספר  פונעם  לשון  דעם 

(מצוה קפח), וועלכער איז מעיד אז  

אויסרייד  אסאך האבן געזאגט דעם  

סוף   צום  און  שאטן  נישט  זיי  ס'וועט  אז 

 זענען זיי נכשל געווארן.

שום   .ג  קיין  אן  אפילו  מ'קוקט,  מאל  יעדעס 

התפעלות און הרהור, איז דאס פוגם די נשמה 

 (ישמח משה, פלא יועץ).

פעלער,   .ד  רוב  אין  יא  דאס  שאדט  באמת 

נאר  מענטש,  אויפ'ן  התפעלות  א  ס'ברענגט 

ס  אז  איין  זיך  איר מ'רעדט  ווי  נישט.  'שאדט 

וואס  שמועס  שארפן  דעם  געברענגט  האט 

האט  לעווינשטיין  יחזקאל  ר'  משגיח  דער 

געזאגט פאר א בחור, אז ס'מוז זיין אז ער איז 

אים  ס'וועט  אז  ער  זאגט  אויב  געזונט  נישט 

 נישט שאטן.

דער הייליגער רש"ב מליובאוויטש שרייבט א   .ה 

העבודה  (קונטרס  מאמר  שארפן  און   טיפן 

אז  בטן,  לחדרי  נוקב  ממש  איז  וואס  פ"ב) 

טוט  וועלכער  איד  ערליכער  אן  גאר  אפילו 

בפועל נאר מצוות ומעשים טובים, אבער אז 

א "קאלטע  בלויז  אפילו  קוקן,  צו  אים  ס'ציט 

ער  איז  בעומק  אז  סימן  א  עס  איז  ראיה", 

און " וועט עס מקושר מיט'ן רע,  סוף  סוף כל 

של קיין  אן  אריבערגיין  עכטע נישט 

התעוררות בהתגלות רח"ל, ווייל די ראיה וועט 

אינדרויסן  ארויסברענגען  און  צושפרייטן  זיך 

 !"דעם רע וואס ליגט טיף אינעווייניג 

ווערטער   .ו  מורא'דיגע  שרייבט  צל"ח  דער 

מ'קען  וואס  דעם  אויף  ע"א)  ה'  דף  (ברכות 

אמאל קלערן כאילו ס'איז א קונץ יא צו קוקן 

, האבנדיג א הרגשה אז און נישט נתפעל ווערן 

אויף  מ'קען  אז  "נאאיוו"  אזוי  נישט  מ'איז 

מיך  קען  איך  נאר  קוקן,  גארנישט 

מעשה  איז  דאס  אז  ער  זאגט  קאנטראלירן. 

יצר אים אריינצושלעפן און דערנאך וועט ער 

 שוין האבן א שליטה אויף אים.

הרה"ק ר' שלמה מבאבוב האט געענטפערט   .ז 

זאגט אז אים צו א איד וועלכער האט אים גע 

שאטן נישט קיין ראיות אסורות, אז פונקט ווי 

א שמוציגע שמאטע ווערט נישט קאליע פון 

פראסט,  מען  איז  אויב  זעלבע  דאס  בלאטע, 

שפירט מען נישט ווי די ראיות אסורות שאטן, 

 בלויז אן איידעלער מענטש פילט דאס.

אז   . ח  משל,  א  געבט  בעש"ט  הייליגער  דער 

ש  שיכור  א  ווי  איז פונקט  ער  ווי  נישט  פירט 

טוט  וואס  איינער  אויך  אזוי  צובאלט, 

ווי  נישט  שפירט  זאכן,  אומאויסגעהאלטענע 

ווייל  צובאלט און צוזעצט,  ווערט דערביי  ער 

ער איז "שיכור". משא"כ ווען אן ערליכער איד 

גייט אויף אן אויסגעלאסענעם פלאץ, שפירט 

ער  וויבאלד  זעץ,  א  שפירט  ער  איבל,  אן  ער 

און אי  סכנה  די  שפירט  ער  ניכטער.  ז 

 אנטלויפט דערפון כמטחוי קשת.

הרה"ק מסאטמאר האט געזאגט א פארכטיג   . ט 

האבן  שוין  מען  דארף  עבירות  "וויפיל  לשון: 

ס'שאדט  אז  זאגן  קענען  צו  געווען  עובר 

 נישט!"

  6המשך אויף זייט  

  

מכתבים למערכת: 
און אייגענע ערפארונג לערנבארע מעשיות  

  איבערגעגעבן דורך די חשוב'ע ליינער פונעם גליון

 

 
  

 
  

  

  

 יא, דו קענסט! 
  !רב  שלום 

וויל אייך   און פאר דער מהפיכה וואס   געוואלדיגע אויפטוען   ע אייער  פאר באדאנקען  איך 

פערזענליך  מיר  אין  געמאכט  האט  איך .  איר  בין  פארגאנגענהייט  ווייטער  נישט  דער  אין 

"דארט" געווען. איך פלעג ליידער נישט היטן מיינע אויגן ווי ס'דארף צו זיין. פונדרויסן בין א 

גלאנציג,   איז  אלעס  יונגערמאן,  האב חרד'ישער  מיר  ביי  איך  אבער  גארנישט,  ס'פעלט 

נאכפאלגן  אלע  און  כהיתר  לי  נעשה  ליידער  איז  עינים  ווי שמירת  אמת,  דעם  געוואוסט 

  ברוחניות וואס דאס ברענגט מיט זיך.

זייענדיג אין יענעם מצב, האב איך נישט געגלייבט אז איך וועל מיך אמאל ארויסדערזען 

איבער א האלבן יאר וואס איך האב געזען א שינוי מקצה   דערפון. אבער ב"ה איך שטיי שוין 

און דאס איז אלעס צו פארדאנקען אייער  אל הקצה, דאס אומגלויבליכע האט פאסירט, 

גליון. זינט איך האב עס געזען צום ערשטן מאל, טראג איך עס שטענדיג ביי מיר, און דאס 

ת עינים. אלעס מיט א שמחה, א בלאזט אריין אן א שיעור חיזוק אין דער נושא פון שמיר

  געשמאק, און ס'ברענגט עס צו מ'זאל עס קענען מקיים זיין אויף למעשה!

. אבער די נאכלעסיגקייט פון לאזן  דא עליות מיט ירידות   זענען ס'איז א מלחמה, ס'   , ריכטיג

גרייט  מ'איז  פראנט,  אויפ'ן  מ'שטייט  דא;  נישט  מער  ב"ה  איז  דאס  פריי,  לויפן  אויגן  די 

פצושלאגן יעדע אטאקע. אמאל פאלט מען אראפ, מ'זעט עפעס אומווילנדיג, גיבט מען א

זיך א שטעל אויף, מ'שאקלט זיך אפ פונעם שטויב, מ'שווענקט זיך אפ מיט'ן ריינעם וואסער 

פונעם "מאמר התחזקות", און מ'קעמפט ווייטער מיט א פרישקייט! ס'איז אויך וויכטיג צו 

געשטאנען נישט לאנג צוריק אינעם גליון, אז מ'שטראפט נישט א  געדענקען וואס ס'איז  

  מענטש פון הימל ווען ער זעט עפעס אומווילנדיג, דער עונש איז נאר אויפ'ן צווייטן בליק.

אויב איינער קווענקלט ביי זיך צי ס'קען אמאל פאסירן ביי אים ער זאל זיך נישט ארומקוקן 

ו אויגן,  די  היטן  און  גייט  ער  נישט  וואו  בכלל  ס'איז  קענסט!  דו  "יא,  זאגן,  אים  איך  ויל 

  אוממעגליך, ס'איז ערגעץ וואו דו קענסט אנקומען אן קיין צווייפל!"

ס'קוקט אויס ווי א שווערער, ענדלאזער בארג, אבער ס'איז בלויז דער אנהייב, די ערשטע  

ץ גיין, שמירת עינים איז פאר טריט, ביז מ'טרעפט זיך גיין אויפ'ן גלייכן וועג. מ'דארף נאך אל 

אן אנגייענדע עבודה א גאנץ לעבן פאר יעדן איינעם. אבער דער שווערער דורכבראך דאס 

  איז נאר אין אנפאנג, דער כל התחלות קשות.

ביי מיר געמאכט א   וואס האבן  אייערע גליונות  וויל ארויסהייבן עטליכע נקודות אין  איך 

  שטארקן רושם:

האט געברענגט, אז ווען ס'קומט אונטער א ראיה אסורה, זאל מען    ) די עצה וואס עמיצער 1

טראכטן אז ס'אינטערעסירט אינגאנצן נישט. נישט ווערן נערוועז און פרובירן צו "אנטלויפן" 

 דערפון, נאר שפירן רואיג און זיכער און גיין ווייטער.

האבן זיך געספראוועט מיט נסיונות,  ) די סיפורים און עובדות פון פריערדיגע צדיקים ווי זיי  2

בפרט די הייליגע תנאים ואמוראים. דאס בלאזט אריין א געוואלדיגע טרייסט אין יעדן איד  

בכל מצב שהוא: געב א קוק, נישט נאר איך פלאג מיך מיט דעם, נאר אפילו די ארזי הלבנון 

אט שוועריקייטן, און  אדירי התורה האבן פארמאגט דעם זעלבן יצר הרע, זיי האבן אויך געה 

 זיך מתגבר געווען און מלחמה געהאלטן קעגן דעם.

זיי האבן מפליא געווען די עבודה פון  3 ) די מורא'דיגע לשונות פון פריערדיגע צדיקים ווי 

אונזער דור מיט זיינע גרויסע נסיונות. ווי איר האט געברענגט פונעם מהרש"ב מליובאוויטש  

ך געהאלטן קליין קעגן די אידן פאר ימות המשיח, די מענטשן זצ"ל, אז משה רבינו האט זי 

פשוט'ע   שוועריקייטן!  געוואלדיגע  און  השגה  שוואכער  אונזער  מיט  דור  היינטיגן  פונעם 

זיי האט זיך  קוקן, קעגן  נישט צו  אויגן א האלבער סעקונדע  די  וועלכע צוימען איין  אידן 

 גיבט דאך אזא חיזוק! דאס  – משה רבינו געהאלטן קליין! נורא נוראות 

את  "בשובי  מיט  וועג  מענדל  ר'  פון  מעשה  דער  פון  געהאט  הנאה  זייער  אויך  האב  איך 

איך חזר מיר די מעשה יעדעס מאל פאר איך גיי ארויס אינדרויסן. אזוי אויך   – שבותיכם"  

פון דער מעשה מיט'ן פראסטן בעל עגלה וועלכער האט זיך איינגעהאלטן מיט מורא'דיגע  

  ות צו קוקן אויף די פרוי וואס ער האט געראטעוועט.כוח

איך וואוין דא אין ארץ ישראל, און איך מיט נאך אסאך אנדערע קוקן ארויס ווען דער גליון 

וועט שוין ווערן איבערגעטייטשט אויף לשון הקודש, איך הער פון אידן וואס פלאגן זיך צו 

שטיין ווי ווייט מעגליך וואס ס'שטייט דארט, ליינען דער אידישער גליון און פראבירן צו פאר 

זיי ליינען די קטעים אין לשון הקודש, אבער ס'איז ממש א שאד, ס'איז הצלת נפשות, ביטע  

איבע  וואס   ר שרייבט  ישראל  ארץ  בני  אזויפיל  פאר  הקודש  לשון  אויף  אויך  מאמרים  די 

 ער נישט די אידישע שפראך.דקענען ליי 

  מאוד!  ה זכותכם גדול חכם, ישר כ ין נאמען, ביטע זייט נישט מפרסם מי

  

  מכתב התחזקות:



 
   

 

    6  |  מאמר התחזקות  -   שמירת עינים 
 

ביי   . י אויס  קלאפט  ל"ע  טראומע  א  ווי  פונקט 

אויך   אזוי  זאכן,  א געוויסע  פון  "טראומע"  די 

ביים  דייקא  אויס  קלאפט  אסורה  ראיה 

לערנען און דאווענען און עבודת ה', און אויב 

דרייט מען זיך נישט אזוי אפט אין די פלעצער, 

 שפירט מען טאקע נישט ווי ס'שאדט...

איך וויל מיך באדאנקען פאר די גליונות, ס'איז אן  

נ אזויפיל  וואך  יעדע  כמשמעו!  פשוטו  ייע אוצר 

חיות   אריין  געבן  וועלכע  סיפורים  און  דערהערן 

אין עבודת ה'. דער רבש"ע זאל ענק באצאלן מיט  

  אלעם גוטן! יישר כח.

 א.א.

  

 די זיסקייט פון שמירת עינים 
דער   איבער  וואונדערליכן מאמר  ליינענדיג דעם 

זיסקייט פון א לעבן מיט שמירת עינים וואס איר  

דעם   געווען  מפרסם  חודש  האט  פארגאנגענעם 

מיר    , אדר דאס  שטארק  האט  .  באנומען גאר 

בליק   גאנצן  דעם  געטוישט  ממש  מיר  ס'האט 

אלעמאל   דאס  האב  איך  עינים.  שמירת  אויף 

נעגאטיו א  ווי  פרעשור,  אנגעקוקט  א  זאך,  וע 

עפעס וואס איך מוז מיך בלית ברירה ספראווען  

  ווייל אזוי וויל דער רבש"ע...

שמירת   אז  געווארן  געוואויר  איך  בין  פלוצלינג 

דער   וואס  מתנה  גוטע  א  באמת  איז  עינים 

באשעפער האט מיר געשאנקען! איך זאל קענען  

קאפ,   קלארן  א  מיט  מענטש  פרייער  א  בלייבן 

נישט זיין ווי די נידריגע גוים וועלכע לעבן פשוט  

ווי בהמות אן קיין שום ציל, ווערנדיג געפירט פון  

שריט.  און  טריט  אויף  תאוות  האב    זייערע  איך 

רבש"ע אז ער האט  צום  ט א שבח והודיה  געשפיר

געלערנט  ריכטיגן   אונז  הוא   –   וועג   דעם  ברוך 

וחיי    , לנו מן התועיםי נו שבראנו לכבודו והבד קי אל

  עולם נטע בתוכינו!

דעם נא שמע  קריאת  ביי  דערמאנען  פסוק    כ'ן 

עיניכם"  ואחרי  לבבכם  אחרי  תתורו  זאגן  "ולא   ,

". ווען איך האב  "ויציב ונכון  מיר יעדן טאג די ברכה 

געענדיגט ליינען דעם מאמר, האט זיך מיר ווי פון  

אליין  ענין:געטייטש    זיך  אויף דעם  ווערטער    די 

גראדישר ס'איז  באליבט בו אה   ; ,  ס'איז  ,  נעים  ; , 

,  מקובל  ועקגעשטעלט; , ס'איז אומתוקן   ; זיס 'איז  ס 

אננעמבאר ס' טוב  ; ס'איז  ס'איז ויפה   ; גוטאיז  ,   ,

ד הדבר הזה עלינו   ; שיין פון    י,  זאך 

געהיטן און הייליג, נישט נאכגיין נאך וואס  פ זיין א

  !הארץ גליסט און די אויגן זעען  אס ד 

  ד. ז. ש.
  

 די וויכטיגקייט פון הלכות 
איך וויל מיר גאר שטארק באדאנקען פאר די נייע 

איר   הלכות" וואס  "אוצר  האט מודיע  אפטיילונג 

וויכטיג  געווען אז איר   ס'איז זייער  גייט אנהייבן, 

דאס   ווייל  זאך,  יעדע  פון  הכלות  די  לערנען  צו 

רקסע כח קעגן דעם יצר, אזוי אויך  א געבט די שט

כה און  אז מען ווייסט קלאר וואס איז אסור להל 

דאס   העלפט  מנהג  אדער  חומרא  א  איז  וואס 

אסאך ארויס אז מ'זאל נישט אפגעשוואכט ווערן  

זעענדיג אז מ'איז נכשל געווארן, ווייל צומאל איז 

  קיין מכשל בכלל.דאס באמת נישט געווען  

  

א לימוד פון דרייווערלאזע  
  קארס 

דרייוון,   ביים  עצות  ביים  בנוגע  זאך  וויכטיגע  א 

זיך צו איינגעוואוינען קיינמאל נישט   דרייוון  איז, 

קוקן   מ'זאל  דרייווערס.  אנדערע  אויף  קוקן  צו 

  אויף די קארס, נישט אין די קארס.

אן   שוין  דאך  מען  הייבט  פאבריצירן  היינט 

ווי קארס.  ווע   דרייווערלאזע  קארס אזוי  די    לן 

זעט   דרייווערס?  ארומיגע  די  מיט  קאמוניקירן 

אויס די קלוגע קעפ האבן פארשטאנען אז דאס  

מען   דארף  ממילא  פראבלעם.  קיין  נישט  איז 

אנדערע   אויף  קוקן  נישט  קיינמאל  טאקע 

  דרייווערס.

אר די  און דאס איז באמת א וויכטיגע זאך אויך פ 

אז   זאך  וויכטיגע  א  ס'איז  נישט,  דרייווען  וואס 

מ'זאל זיך איינגעוואוינען אז מ'קוקט נישט אריין  

אין קיין קארן קיינמאל. מ'כאפט זיך אליין נישט 

ווי מ'איז אזוי צוגעוואוינט צו געבן א בליק אריין  

אין יעדן פארבייגייען קאר, און דאס איז גורם אז  

ו נכשל  מאל  אסאך  ראיות  מ'זאל  מיט  וערן 

    אסורות. 

אויס   נישט  פעלט  היטש  א  כאפן  ביים  אויך 

אריינצוקוקן אינעם קאר ווי לאנג דער קאר האט  

  זיך נישט אפגעשטעלט ביי דיר, בדוק ומנוסה.

  ) א דרייווער-(

  
  עטֹוב יזכר 

 

  
 
 

 
  גליונות    3,000זכות  

  , לברכה והצלחה בכל ענינים אברכי כולל וויען בוומ"ס   ע"י נתנדב  
  

  זי"ע   ישעי' ב"ר משה מקערעסטיר   הרה"ק רבי נתנדב לע"נ  
 זי"ע   חיים זאנוויל ב"ר משה מריבניץ   רבי ולע"נ הרה"ק  

 
 
 
 
 

 

 גליונות   2,000 זכות   אלו שנדבו 
  נ " לע     /   זי"ע   סאשא   שרה   בן   יצחק   לוי   הרה"ק רבי   מה טובה ולע"נ ו בה וחת ו כת הנדבן ל לזכות  
  יואל   נ " לע   /   ' תחי   חנה   מלכה   בת   פערל   ולזכות ,  ע"ה   הלוי '  ארי   מרדכי   ר " ב   פנחס  הר"ר 

  "ה ע   דוב   יחיאל   ר " ב 
 

 גליונות   1,000 זכות אלו שנדבו  
  

  נ " לע   /   הי"ו    יחזקאל אברהם זאב מענצער   הר"ר   /   הי"ו   משה מנחם שלעזינגער ”ר הר 
  לע"נ הר"ר   /  ו " הי   זעלצער   יעקב   ר " הר /    , כ' אלול ע " זי   ישראל   ר " ב   אריה   משה   ' ר   ק " הרה 

 אברהם לעווינגער הר"ר    /   ע"ה    חיים   "ר ליבא ב   האה"ח וז'    יעקב אליהו ב"ר אהרן משה 
  הי"ו 

  
  

השי"ת יעזור שזכות של זיכוי הרבים תעמוד לכל העוזרים במלאכת הקודש  
     שיתברכו בכל טוב, בני ברוכי, חיי אריכי, ומזוני רויחי, וסייעתא דשמיא

  

  הוצאת 

  טהֹור עינים 
Tahor Eineyim  

 

                                          : אפיס 
  

802.327.3592 
 

  צו מפרסם זיין א מעשה רופט: 

9879.206.845  
  

  : נדבה ליין 
  

845.218.7763  
  

      ארץ ישראל: 
0533149051  

  

  אדרעס:  
 

1 Karlsburg Rd. #203   
Monroe NY 10950 

 
 

 קדושת עינים האטליין 
 

718.362.8845: אמעריקא   
0772050261: ארץ ישראל   

 

דערקוויקט אייך מיט געשמאקע שיעורים, מעשיות,  
 עצות, שאלות ותשובות, אויף שמירת עינים! 

 

 

 על הטוב יזכר 
 כל הנדבנים החשובים שנטלו חלק בהוצאות הגליונות  

 

 
  

 
  

  

  
  

 ראיות אסורות!   קרוב צו א ביליאן 
"נעט  איבער  גליון  אינעם  אריינגעשריבן  האט  איינער  וואס  א -נאכדעם  איז  דאס  אז  פרי", 

גענצליך יעדע אומריינע בילד ָאן אויסנאם, האב איך געוואלט כאפן א  פילטער וואס רייניגט  

בליק וואס די פירמע שטעלט פאר, מעגליך וועט עס אויך זיין א ישועה פאר מיר. איך בין  

זייטלעך   און  ווידעאס,  בילדער,  די  ציפערן  מיט  אויסגערעכנט  זעענדיג  ערשטוינט  געווארן 

דורך זייער סיסטעם, ווען מיט יעדער פארבייגייענדער  וואס זענען שוין געפילטערט געווארן 

  סעקונדע שטייגן די ציפערן דראסטיש.

איך בין געווארן שטארק איבערגענומען פון דעם "מי כעמך ישראל!" דער רבש"ע האט א  

אסורות   ראיות  מיליאנען  איין  שפארן  און  וסייגים  גדרים  ארויף  לייגן  אידן  פאלק!  הייליג 

זענען דא היינט ליידער גרויסע לעכער אין שמירת עינים, שטייען אבער טעגליך. כאטש ס' 

פון דער אנדערער זייט הונדערטער טויזנטער אידן וועלכע טוען דאס בעסטע וואס זיי קענען  

  צו היטן די אויגן.

פאלגנד זענען די ציפערן בערך וואס איך האב דעמאלטס געזען. איך שרייב בערך, ווייל יעדער 

  רוקן זיי זיך דראסטיש ארויף:  סעקונדע  

   זייטלעך.  336,688שוין דרוכגעקוקט 

  ווידעאס.  270,436שוין אויסגעמעקט 

  שמוציגע בילדער.   826,619,692שוין בלאקירט 

גוט  זעט  איר  מיליאן   .יא,  הונדערט  אכט  אוועקגענומען  ו א   העכער  זענען  בילדער  מריינע 

פון אידישע   אויגן  די  פון  ד  . קינדער געווארן  מיט בערך  ציפער    ער און  יעדע    40גייט ארויף 

איבער  צו  אויס  קומט  דאס  וואס  מינוט!   2,000  סעקונדע,  יעדע  די    בילדער  טאנצן  אזוי 

  זייגערלעך כסדר ארויף, און דער קידוש ה' איז לאין שיעור וערך!

'איז ריין פון  איך האב אויך אנגעהויבן ניצן דעם פילטער און איך זע קלאר די זעלבע זאך: ס 

יעדער מיאוס'ע זאך. נאך א טאג ארבעט מיט'ן פילטער שפיר איך מיך פשוט ווי אן ערליכער 

  איד!

פרי" לזכות את  -ס'איז אפשר כדאי נאכאמאל צו מפרסם זיין דעם טעלעפאן נומער פון "נעט 

  .718-400-8838 הרבים:

 

 

מי כעמך י˘ראל  

 

וואונטשט פאר אלע חשוב'ע    "הוצאת טהור עינים" 
  ליינער א גוט געבענטש יאר און א כתובה וחתומה טובה 

    

אז די אלע זכותים פון טהרת העינים זאל ביישטיין צו    דער אייבערשטער זאל העלפן 
, א גוט געבענטש  בני ברוכי, חיי אריכי, ומזוני רויחי געבענטש ווערן מיט אלעם גוטן,  

    ובגשמיות. אמן. יאר ברוחניות  


