
 

  
 

  בס"ד

  ת העיניי<םשמי<ר עבודתביזוק כה ו<חה<לשל  אוצ<ר
 

 
 

  
 

  

  נא לא לעיין בגליון בשעת התפילה וקריאת התורה   
 

 
 
 נכתב ע"פ ספר

תשמי<ר   
 עיני<ם

לכהכ<ה   
 

העומד לצאת לאור ע"י   

 הוצאת טהור עינים
 

ל"ג בעומר תשפ"ב  |     לשה"ק      |    י"ט גליון     |    'בשנה    
 

=}}}

משרדו של עורך 
 ברמת גןהדין 

על אף שידוע לכולנו כי "שכר מצוה ברצוני 
בהאי עלמא ליכא", וכי שכרם של מצוות 
ומעשים טובים עומדים ומצפים לנו לעולם הבא, 
היום לעשות ולמחר לקבל שכרם, בכל זאת זוכים אנו 

להארה שמיימית, ידו המלטפת של מידי פעם בפעם 
הקב"ה כביכול, המראה לנו בכך את הנאתו 
מההתגברות שלנו במצבים שונים, ורואים במוחש עד 
כמה אנו רק מרוויחים מההתנהגות בקדושה 

 ובשמירה יתירה.

הנני מתגורר בעיר בני ברק, בו אני משמש כמגיד 
רכוש יום אחד נאלצתי לשיעור לבחורים בישיבה. 

אל עבר  הביתן בית המרקחת, ויצאתי מב דבר מה
 כדי לעשות את מוקדם יותר,כמה דקות  הישיבה

 לישיבה.כי בדרלבית המרקת העקיפה הדרך 

לקחתי את המוצר בבית המרקחת ושמתי פעמיי אל 
הרחוב המוביל אל בנין הישיבה. מכיוון שיצאתי 
מרחוב אחר שאינני מורגל ללכת בו ביום יום, לא 

המונעת מהרכבים להיכנס אל  הבחנתי במדרכה
הרחוב, נתקלתי בה בעוצמה רבה, נפלתי ארצה 

 כשאני חוטף מכה הגונה בעצמותיי.

התרוממתי מן הקרקע כשברצוני להמשיך בהילוכי 
לישיבה, אך הרגשתי ייסורי תופת, במיוחד ביד אחת 
אשר היתה נפוחה לחלוטין. הבנתי כי אין באפשרותי 

אל מקום זאת, הלכתי ב להמשיך בדרכי אל הישיבה.
מרפאה המקומית להיבדק, ומשם נשלחתי לבית 

 לצילום רנטגן.מעייני הישועה החולים 

אחרי עיון בתוצאות בדיקת הרנטגן אמר לי הרופא, כי 
הוא רואה שעצם אחת ביד נשברה, ובנוסף אחת מן 
האצבעות יצאה מן המקום. בתחילה החזירו את 

כה בייסורים האצבע למקומה, פעולה אשר היתה כרו
גדולים למרות שנטלתי תרופה לשיכוך כאבים טרם 
הפעולה, ולאחריו החלו לטפל בעצם השבורה. יצאתי 
את בית החולים חבוש כולי, מובן מאיליו כי לקח 

 שבועות מספר עד שחזרתי לסדר יומי הרגיל. 

יום אחד בשהותי בביתי לרגל ימי המנוחה שנגזרו 
יש תביעה נגד השלטון עלי, נודע לי כי אני זכאי להג

עיריית בני ברק על המכשול הקיים ברשות  –המקומי 
הרבים בידיעת העירייה, אשר ממנו ניזוקתי. השגתי 
את מספרו של עורך דין שומר תורה ומצוות אשר לו 
נסיון רב במקרים מעין אלו, והתקשרתי אליו לשמוע 

 האם ואיך ניתן להתקדם בענין.

יה, אמר לי עורך הדין, אחרי שלקח את כל האינפורמצ
כי בכדי שיוכל להמשיך לעסוק בענין הרי שעלי לבוא 
אליו למשרדו ולחתום על אי אלו מסמכים, בהם אני 

 מצהיר כי אני נותן לו הרשאה שינהל את כל התיק.

"ברחוב  "היכן ממוקמת משרדכם?" שאלתי.
 ז'בוטינסקי ברמת גן."

 ם"."תסלחו לי, אמרתי, "אך אינני יכול לבוא לש

לפליאתו מדוע אינני יכול להגיע אל 
משרדו, הבהרתי לו, שהנני מקפיד מאוד 
לשמור את עיני ומשום כך אינני מהלך 
במקומות מעין אלו, ולכן, על אף דחיפות 

 הענין אינני יכול להגיע אל משרדו.

"בכדי שאוכל להגיש את המסמכים הנכם 
חייבים לחתום", הסביר לי עורך הדין. 

ברצונכם לקבל אי פעם פיצוי כל "ואם 
שהוא, אזי זו הדרך היחידה בשבילכם", 

  אמר.

"אם לא אוכל לקבל בגין כך את הכסף, אז לא", אמרתי 
בתקיפות. "אני אינני מגיע אל רחוב ז'בוטינסקי ברמת 
גן". במשפט תקיף זה סיימתי את שיחתי עם עורך 
הדין, ובכך גם סיימתי את הפרשה כולה. כך לפחות 

 שבתי.ח

יום אחד הטלפון מצלצל בכיסי, מעבר לקו היה זה 
עורך הדין. "הערב אני אמור להגיע לבני ברק לחתונה 
בבית האדמו"ר מפרעמישלן", הוא מודיע לי, "אם 
תרצה אוכל לעלות לביתכם להחתים אתכם על כל 

 הנדרש".

התברר, כי העורך דין, שהוא יהודי ירא שמים, יצא 
מהתפעלות מכך שאני מקפיד ושומר בעקביות רבה 
כל כך על גדרי שמירת העניים שלי, והוא החליט כי 

 –שזה אני  –יחרוג ממנהגו והוא יבוא אל בית הלקוח 
להחתים אותי על הניירות. כמובן שניצלתי את 

ה שלא ההזדמנות, בראותי את ההשגחה העליונ
 אפסיד מתוקף זהירותי בשמירת העיניים.

 כל זה, היתה רק ההתחלה.

בהגיעו אל ביתי, שוב הביע עורך הדין את התפעלותו 
מכך שהייתי מוכן לוותר על כספים המגיעים לי 
ובלבד שלא אצטרך להלך במקומות פרוצים, ומשם 
המשכנו וצללנו לשיחה ארוכה. בתוך הדברים נודע 

ני הוא מחברם של סדרת ספרים, וכי לו לעורך דין, שא
עומד אני בעיצומו של איסוף כספים עבור הוצאת 

 כרך נוסף בסדרת הספרים. 

בהיותו עדיין תחת הרושם העז מכל ההתרחשות, 
הודיע עורך הדין כי הוא מוכן לשאת בכל עלויות 

ההדפסה וההוצאה לאור של הכרך המדובר! סגרנו 
עיסקה שהוא רוכש את זכות ההנצחה על הכרך 
הנוכחי שעומד לצאת לאור, וכי הספר ייקרא על שמו 
"מהדורת...". כך זכיתי והרווחתי את כל עלויות 

 ההוצאה לאור של ספרי בזכות שמירת העיניים!

מאז, חלפו עברו להם שלוש  הסיפור עדיין לא נגמר!
שנים, כאשר במשך זמן זה הצלחתי להוציא לאור עוד 
חלק מסדרת הספרים. יום אחד נודע לי על מכון 

תעתדים מסוים המוציא לאור ספרים רבים, כי הם מ
להפיק יריד גדול של כל הספרים שבהוצאתם, 
ובהודעה בה הם מכריזים על קיום היריד הם רוצים 

 לפרסם תמונה של הספר שלי.

 בעמוד ב'המשך <<< 

 

 

          ישלטו היהודים
 

סיפורים אישיים על 
עמידה בנסיונות של 

ימינו מיהודים בני 
 זמננו

 

 

"אם לא אוכל לקבל בגין כך את הכסף, אז 
לא", אמרתי בתקיפות. "אני אינני מגיע אל 
רחוב ז'בוטינסקי ברמת גן". במשפט תקיף 
זה סיימתי את שיחתי עם עורך הדין, ובכך 

סיימתי את הפרשה כולה. כך לפחות  גם
 חשבתי.
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 מעמוד א' <<< המשך

מבירור הענין התברר לי, כי הספר אשר הולך להיות 
מוצג על המודעות של המכון, הוא לא אחר מאשר 
אותו ספר שיצא לאור לפני שנים אחדות, בתרומתו 

העורך דין. צלצלתי אל המכון והודעתי  האדיבה של

להם כי כבר יצא ספר נוסף אחרי הספר אותו הם 
חפצים להציג במודעות היריד, ולכן היה מתאים יותר 

 להציג במודעה את הכרך החדש.

כמה ימים לאחר מכן ראיתי את המודעות הגדולות 
שהם פרסמו, ונוכחתי לראות כי הם לא החליפו את 

את תמונת הספר הישן יותר. התמונה רק השאירו 
מדוע הם לא החליפו את התמונה אינני יודע, אך אם 
בכל זאת תמונת הספר ההוא מתנוססת בראש 
מודעות הענק, החלטתי לפחות להודיע לעורך הדין 
כי תמונת הספר שהוא שילם את עלויות ההדפסה 

 שלו, מתנוססת בראש כל חוצות.

אמר שהוא העורך דין הופתע מאוד לשמוע על כך, ו
מאוד רוצה לבוא אלי לראות את המודעות. אמר 
ועשה, הוא הגיע לביתי, התחלנו לדבר והשיחה 
התגלגלה אודות כרך נוסף בסדרת הספרים אותו אני 
עומד להוציא לאור. העורך דין שוב קפץ על 
ההזדמנות, ובו במקום לקח על עצמו גם את עלויות 

 ההדפסה של הספר הזה.  

פרטית שהפקיד במכון לא שמע היתה זו השגחה 
לעצתי מסיבה לא מובנת בעליל, ובשל כך הגיע עורך 
הדין אל ביתי לראות את הפרסומות הענקיות של 
ספרו, ועל הדרך גם שילם את עלויות ההדפסה 

כל השרשרת הזו של  וההוצאה לאור של ספר נוסף.
ההשגחה הפרטית, הכל התחיל מכך שלא רציתי 

ות לא ראויים, בכדי לשמור בשום אופן ללכת במקומ
 את עיני מכל משמר!

  קקחח..שש..,,  בבנניי  בברר
  

 הוידאו לא נדלק
לפני שנים אחדות סבלה בתי מבעיה הסיפור 

רפואית מסוימת, ונדרשנו לרופאים ולבדיקות 
שונות בכדי לעלות על הבעיה. באחד הפעמים 

ששהינו בבית החולים היינו צריכים להמתין שם 
שעות ארוכות, ההמתנה הארוכה נתנה את אותותיה 
בבתי בת השנה וחצי אשר השתעממה כהוגן והיא 

חיות הגיעה במהירות אחת האהחלה להשתולל. 
 סרטון הפעיל, ניסתה לת בתימתוך רצון להרגיע או

 .בשבילה

אצלנו ברוך השם שמורים היטב ומתנזרים 
מכל הכלים השונים, ולעולם לא הייתי מתיר 
דברים מעין אלו. אך מאידך, הרגשתי נבוך 
מאוד, היות והאחות היא זו שטיפלה בבת 

כות שלי, וכבר היינו אחרי שעות המתנה ארו
מאוד ובתי כבר לא יכלה לשבת על מקום אחד 
ברוגע. באמת לא ידעתי מה עלי לעשות במצב 
כזה, קיוויתי להשי"ת והתפללתי מעומק ליבי 

 שיוציאני ויחלצני מן הסבך הזה.

בינתיים ניסתה האחות להפעיל את הסרטון, 
אך... הוא אינו נדלק. היא עצמה 
לא הבינה את הסיבה, אך הקליפ אינו 

ה כל סימן ורצון לפעול. היה זה מרא
ממש נס מן השמים, ולי אישית היה זה 
חיזוק גדול כי "הבא ליטהר מסייעין 

 אותו!"

בדרך אגב ברצוני להעביר לכם את ההד 
העוצמתי שיש לגליון שלכם. אני אישיתי 
כבר שמעתי מכמה וכמה אנשים אשר 
העיון בגליון ממש שינתה אותם מן הקצה 

ך אחד אשר משמש לקצה. אמר לי אבר
לפרנסתו כנהג אוטובוס בעיר 

וויליאמסבורג ומתוקף עבודתו עליו להתמודד ביום 
יום עם נסיונות של שמירת עיניים, כי הוא מחזיק 
בכיסו בדרך קבע את הגליון, וכשמרגיש בעצמו שהינו 
זקוק למעט חיזוק, הרי הוא מוציא את הגליון וקורא 

חיזוק וכח כמה קטעים, וזה מה שנותן לו ממש 
להמשיך לעמוד בנסיונות. זהו נשקו האישי שהוא 
מחזיק בכיסו להגנה עצמית מפני כל התרחשות 

 ונסיון אשר פוגש אותו...

  זזככרריי''  אאדדללעערר,,
  ממללממדד  בבווווייללייאאממססבבווררגג  

  

 נפתחו שערי שמים
לראות בחוש את ישועתו לעתים זוכה האדם 

מגיעה בזכות מעשה מסוים אשר עשה. זה היה 
המקרה אצלי לפני שנים אחדות, כאשר ראיתי בחוש 
את שערי שמים הנעולים על סוגר ובריח, נפתחו 
לרווחה בזכות קבלה שקיבלתי על עצמי בשמירת 

 העיניים.

באותה תקופה היה לי בן בשידוכים, אך שום דבר לא 
ור טוב, מלא חן, חבריו לישיבה כבר זז. בני היה בח

חגגו בריתות וקידושים לילדיהם הנולדים, אך אצל 

בני, אפילו הטלפון לא צלצל עם איזו הצעה כלשהי 
של שדכן. ואם לא די בכל זה, הרי שאחרי בני המתינה 
גם בתי, אשר אף היא כבר עמדה בתור למצוא את 

ת המוכן לה משמים. איני מאחל לשום הורה לעבור א
 הצער הזה.

היה זה באחת הפעמים בו התנהל שידוך מסויים על 
שההצעה כבר רקמה עור וגידים, שמענו השולחן, וכ

מהשדכן כי ההצעה ירדה מהפרק. היינו שבורים 
לשברי שברים. כבר ניסינו הכל, כל העצות, וכל 
הסגולות כבר עשינו, כל כך קיווינו, וכאן לפתע כזה 

 שינוי לרעה.

בשבת שלאחר מכן בהיותי בבית המדרש צד את עיניי 
העיניים. הרמתי גליון מסוים אשר דיבר מענין שמירת 

אותו, וראיתי שם מובאים דברים נוקבים בשם ה'בן 
איש חי' זצוק"ל, כי כשיש לו ליהודי נסיון בשמירת 
העיניים, והוא מתגבר עליו, הרי ששערי שמים 
פתוחים בפניו, ובכוחו לבקש כל מה שרק יחפוץ 

 מיד יקבל את מבוקשו. –"ונענה מיד" 

שערי שמים פתוחים, צלצלו באוזניי דבריו הנוקבים 
של הבן איש חי. הרי אני ניצב כבר זמן רב מול שערי 
שמים נעולים וסגורים אשר אינם מראים ולו סימן 
כלשהו כי הם הולכים אי פעם להיפתח. אולי הזמינו 
לי מן השמים בהשגחה שאראה את הדברים כי זה מה 

שאני צריך לעשות בשביל הישועה הפרטית שלי? על 
רה כי בפעם אתר קיבלתי על  עצמי בהחלטה גמו

הבאה שיארע לי נסיון בשמירת העיניים, הרי 
 שאקפוץ על ההזדמנות. 

בזמנים של היום עם הרחובות הפרוצים כל כך אין 
צורך להמתין זמן רב מדי לכזו הזדמנות. ובפעם 
הבאה בה הלכתי ברחוב שמרתי את עיניי מראיות 
אסורות, ובאותה עת נשאתי תפילה חרישית וחמה 

שני ילדיי הממתינים כל כך לישועתם  שיהא זה לזכות
 בזיווג הגון.

לקח ימים בודדים בלבד עד שהטלפון הראה אות 
חיים. היה זה שדכן עם הצעה של שידוך משולש בין 
שלוש משפחות, הצעה מתאימה במיוחד הן עבור בני 

 והן עבור בתי.

אמנם לא היתה זו הפעם הראשונה שהציעו את 
שנה קודם לכן וכבר אז ההצעה הזו. כבר דיבר על כך 

נתתי את הסכמתי לשידוך, אבל לאחריה ההצעה 
נרדמה ללא כל סיבה נראית לעין. ברם, עכשיו החלו 
דברים לזוז כאילו נדחפו ע"י האויר, ותוך זמן קצר 

 נשברה הצלחת בשעה טובה!

עם בן חתן ובת כלה בבית, צריך כמובן ארנק תפוח. 
כאשר הייתי  היה זה ימים ספורים בלבד לאחר מכן,

 

   ישלטו היהודים  

 

 

הפרוצים כל בזמנים של היום עם הרחובות 
כך אין צורך להמתין זמן רב מדי לכזו 
הזדמנות. ובפעם הבאה בה הלכתי ברחוב 
שמרתי את עיניי מראיות אסורות, ובאותה 
עת נשאתי תפילה חרישית וחמה שיהא זה 
לזכות שני ילדיי הממתינים כל כך לישועתם 
 בזיווג הגון.

 

ד    

 

 

בינתיים ניסתה האחות להפעיל את 
הסרטון, אך... הוא אינו נדלק. היא עצמה 

 לא הבינה את הסיבה, אך הקליפ אינו
מראה כל סימן ורצון לפעול. היה זה 

ממש נס מן השמים, ולי אישית היה זה 
חיזוק גדול כי "הבא ליטהר מסייעין 

 אותו!"
 

0ד    
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$, אך לא היה לי לא  3,000צריך בדחיפות לסכום של 
מיניה ולא מקצתיה, ולא היה לי כל מושג מהיכן 

 להשיג את הסכום הלז.

ברם, כעת כבר ידעתי מה עלי לעשות. בהזדמנות 
הקרובה שעצמתי את עיני בגין ראיה אסורה, נשאתי 
שוב תפילה חמה אל אבי שבשמים שישלח לי את 

רוש לי. עוד באותו היום שלח לי הקב"ה הכסף הד
 $ באופן לא מתוכנן בעליל! 6,000כפול מכך, 

 ונענה מיד...

  ההגגללייווןן  עעייןן  ייפפהה  אאדדרר  תתששעע""הה,,  ממפפיי  בבעעלל  ההממעעשש
  

  הבריכה שאינה בשימוש

ברצוני לספר סיפור נורא, שראיתי במו עיני את כוחה 
הגדול של תפילה, כאשר יהודי מתפלל ומבקש 

 מהשי"ת בכוונה אמיתית, שיזכה להישמר ולהינצל. 

הרבה בתים שיש בהם  נםישאצלנו בעיר מונטריאול, 
בנסיעה נכנסים  -חניה משותפת לשני שכנים 

יש חניון בין שני הבתים, ומאחורי הבתים אל מהרחוב 
גם אני ושכני הגוי  ששני השכנים משתמשים בו.

חולקים את אותו החניון, והחלונות שבקומה 
 התחתונה בביתי נפתחות אל עבר החניון.

ויהי היום, ושכני הגוי בנה לעצמו בריכת שחיה גדולה 
בחלק האחורי של ביתו, בדיוק ממול חלונות ביתי. 

ום את חבריו ואם לא די בכך, הרי שהוא הזמין מידי י
ומכריו אל בריכת השחיה, לשעות רבות של בילוי 
והוללות, ואין אני רוצה להעלות על דל שפתותיי את 
כל מה שהתרחש שם. כמובן שמיהרתי לאטום את 
חלונות הבית הצופות אל עבר השכן, כדי שאני ובני 
משפחתי לא נראה את כל הפריצות הנוראה, על אף 

תר על מעט אור יום ואויר שבגין כך היינו צריכים לוו
צח הנכנסים דרך חלונות אלו, אך מה לא נעשה 

  .בשביל שמירת העיניים

עונת הקיץ איכשהו הגיעה לסיומה ואני נשמתי מעט 
לרווחה. במשך ימות החורף יכולנו להסתכל החוצה 
מבעד לחלונות ביתנו, אך לא ארכו הימים ועונת הקיץ 
שוב התדפקה על דלתנו, וכל האירוע חזר על עצמו 
מחדש. עם הזמן הדבר כבר הפך לשגרה שנתית 

באיזור חג השבועות היה השכן הגוי מקים את קבועה. 
בריכת השחיה, ואנו רצנו לאטום את חלונות הבית עד 

  לסוף ימי הקיץ הלוהטים.

היה זה באחד מימי האביב מיד אחרי חג הפסח, כאשר 
אני רואה מבעד לחלון משאית הנכנסת אל חניון 
הבית. שאלתי את הנהג לפשר הגעתו, והוא ענה לי כי 

הוא מהחברה המקימה את בריכות השחיה, וכי הוא 
 הגיע להכין את הבריכה לעונת הקיץ.

שנה הרגשתי רע מאוד. לא די במה שאנו עוברים מידי 
במשך ימי הקיץ, בא השכן ועוד מקדים השנה את 
הקמת הבריכה מוקדם יותר מבכל שנה? הדבר כאב 
לי מאוד. נכנסתי אל רכבי ופשוט פרצתי בבכי מר. 
"רבוש"ע", קראתי מעומק ליבי, "הרבה דרכים לפניך, 
אני מבקש ממך, עזור נא לי להיפטר כבר מהצרה 

 הזאת ושיהיה לי קיץ רגוע!"

רת, ולמחרת עם שחר הבחינה רעייתי שוב ויהי ממח
במשאית הנכנסת אל חניון הבית, הפעם היתה זו 
משאית הובלות. בסקרנותה כי רב ירדה אל חניון 

הבית לראות מה טיבה של משאית זו, והנה הבחינה 
 בשכנה הגויה מתעסקת בדבר מה על יד המשאית.

בראותה את שכנתה, פנתה הגויה אל רעייתי וסיפרה 
י בלילה האחרון היא רבה קשות עם בעלה הגוי, לה, כ

והחליטה כי היא כבר סבלה ממנו די. היא לוקחת את 
כך הווה, יותר לא ראינו  ילדיה ומסתלקת מהמקום.

מול עינינו לא אותה ולא את משפחתה. לכזה קיץ 
רגוע לא פיללנו ולא חלמנו על כך בחלומנו הטוב 

ני השמש ביותר. הבריכה עמדה בודדה ועזובה, וקר
ליהודים  –האירו אל תוך ביתנו השמור באור יקרות 

    היתה אורה!

((  ממאאננטטררעעאאלל--))
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  או שלחו אותו לאימייל
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ל דבר שנוהג תמיד ויצרו מתגבר עליו ואין יכול לעמוד בפניהם, כגון רכילות, שלא וז"ל: "כ )אות י(כמ"ש בספר חסידים  אא..
לדבר שקר, ושלא לראות נשים וכל כיוצא בזה, אין יכול לעמוד בפניהם אלא אם כן מילדותו החזיק בהם, לכך יחנך 

 לא יסור ממנה'".'גם כי יזקין  )משלי כב, ו(בניו באלה בקטנותם גם כשיזקין לא יעזבם ולא יניחם שנאמר 

 .)סעיף ח', נדפס בספר חינוך ישראל ח"ב, ובספר ושכנתי בתוכם דף קנו(לשון רביה"ק מסאטמאר זי"ע בסדר והנהגה למלמדים  בב..

שגם הם נזהרין בלאו דלא תתורו אחרי עיניכם ואסור להם להסתכל על כל דבר  (אוצר הלכות, גליון י)כמובואר לעיל  גג..
 "ש, וע"ע בהערה הבא.שמביאם לידי הרהור עיי

וז"ל: "אחד מהדברים הנחוצים ביותר הוא ענין שמירת העינים, שצריכים לעורר  )אבות פ"ב מ"ט(כמ"ש בדברי יואל  דד..
הבנים והבנות לבל יזונו עיניהם מן הערוה בחוצות ובשווקים אשר בעו"ר הפריצות מתגברת בכל יום ויום והולכים 

יכים להזהיר ולהזהר גדולים על קטנים על זה, כי תחלת החטא וההרהור הוא בראית בגלוי בשר באופן מבהיל רח"ל, וצר
'עינא וליבא תרי סרסורי דעבירה נינהו'. ויש לעורר שבענין זה צריכים להזהיר  )מד"ר, במדבר י, ב(העין וכמאמר רבותינו ז"ל 

ל הבנות פועל אצלם ביותר שישתרש את הבנות יותר מן הבנים, כי אף שהרהור מזיק בזכרים יותר, אמנם הראיה אצ
בלבבם המדות המגונות הללו ונעשה אחר כך אצלם לשורש פורה ראש ולענה ח"ו וכו, ועל ענין זה צריך להזהיר הבנות 
ביותר, כי הבנים אף אם נכשלו, מכל מקום בבואם לבית המדרש ללמוד תורה עדיין יש ניצוץ חיות לנשמתם ובפרט 

חים מחשבות פסולות, מה שאין כן הבנות שאין להם עצה זו, צריכים ביותר לעיין עליהם אם הוגים בספרי מוסר הדו
 שלא יכשלו בכך". 

שלא ליטול הבנים עם האם לבריחה, גם בפחות מג' שנים,  חינוך ישראל פ"ג אות י(ב )מובאכן הורה רביה"ק מסאטמאר זי"ע  הה..
דילד קטן שיוכל  )מובא במעשה איש ח"א עמ' קסו(ומטעם שהרושם נשאר בלב הילד גם בגדלותו. וידוע גם מהחזון איש זצ"ל 

לוש. אחר כך לזכור את מה שראה, אין לקחתו לים יחד עם אמו, ומזמן שנקלט הדבר בזכרונו אסור, אף בפחות מגיל ש
שהזהיר ואמר כל דבר בלתי טהור שתינוק רואה בעיניו, אף שאינו יודע  )תולדות המחבר עמ' כ"ו(ועי' בשו"ת תפארת נפתלי 

)בהערות ולא מבין מה ראה, מ"מ עושה הראיה ההיא רושם בנפשו, ועי' מ"ש הגאון רבי יוסף בנימין וואזנער שליט"א 

ון בעל שבט הלוי זצ"ל שמעיקר הדין לא יקחו ילדים מגיל שלש למקומות זקינו הגאמ ששמע כמ"פ לספר ושכנתי בתוכם(
כאלה, והוא מייעץ בתור עצה טובה למען טהרת הילד שלא לקחת גם ילדים קטנים פחות מג' שנים, כי מה שהם 

ות רואים אף בתקופה זו של ימי חייהם, זה נחרט עמוק במוח ומזיק להם בשנים שאח"כ. וכ"כ בשו"ת תשובות והנהג
אפילו קטן ביותר שהוא בן דעת ושייך לחינוך וראייה, עלול לקלקל אצלו, ואנשי מעשה שראוי כבר ליזהר   )ח"א סי' קל"ז(

ומדקדקין נוהגין גם קודם ליזהר אפילו בילד הכי קטן, ואין להניחו אצל ילדות, ואין להקל בענינים אלו כלל ח"ו. וע"ע 
 .מח()איזרעאל או"ח סי' בשו"ת ויען אברהם 
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$, אך לא היה לי לא  3,000צריך בדחיפות לסכום של 
מיניה ולא מקצתיה, ולא היה לי כל מושג מהיכן 

 להשיג את הסכום הלז.

ברם, כעת כבר ידעתי מה עלי לעשות. בהזדמנות 
הקרובה שעצמתי את עיני בגין ראיה אסורה, נשאתי 
שוב תפילה חמה אל אבי שבשמים שישלח לי את 

רוש לי. עוד באותו היום שלח לי הקב"ה הכסף הד
 $ באופן לא מתוכנן בעליל! 6,000כפול מכך, 

 ונענה מיד...

  ההגגללייווןן  עעייןן  ייפפהה  אאדדרר  תתששעע""הה,,  ממפפיי  בבעעלל  ההממעעשש
  

  הבריכה שאינה בשימוש

ברצוני לספר סיפור נורא, שראיתי במו עיני את כוחה 
הגדול של תפילה, כאשר יהודי מתפלל ומבקש 

 מהשי"ת בכוונה אמיתית, שיזכה להישמר ולהינצל. 

הרבה בתים שיש בהם  נםישאצלנו בעיר מונטריאול, 
בנסיעה נכנסים  -חניה משותפת לשני שכנים 

יש חניון בין שני הבתים, ומאחורי הבתים אל מהרחוב 
גם אני ושכני הגוי  ששני השכנים משתמשים בו.

חולקים את אותו החניון, והחלונות שבקומה 
 התחתונה בביתי נפתחות אל עבר החניון.

ויהי היום, ושכני הגוי בנה לעצמו בריכת שחיה גדולה 
בחלק האחורי של ביתו, בדיוק ממול חלונות ביתי. 

ום את חבריו ואם לא די בכך, הרי שהוא הזמין מידי י
ומכריו אל בריכת השחיה, לשעות רבות של בילוי 
והוללות, ואין אני רוצה להעלות על דל שפתותיי את 
כל מה שהתרחש שם. כמובן שמיהרתי לאטום את 
חלונות הבית הצופות אל עבר השכן, כדי שאני ובני 
משפחתי לא נראה את כל הפריצות הנוראה, על אף 

תר על מעט אור יום ואויר שבגין כך היינו צריכים לוו
צח הנכנסים דרך חלונות אלו, אך מה לא נעשה 

  .בשביל שמירת העיניים

עונת הקיץ איכשהו הגיעה לסיומה ואני נשמתי מעט 
לרווחה. במשך ימות החורף יכולנו להסתכל החוצה 
מבעד לחלונות ביתנו, אך לא ארכו הימים ועונת הקיץ 
שוב התדפקה על דלתנו, וכל האירוע חזר על עצמו 
מחדש. עם הזמן הדבר כבר הפך לשגרה שנתית 

באיזור חג השבועות היה השכן הגוי מקים את קבועה. 
בריכת השחיה, ואנו רצנו לאטום את חלונות הבית עד 

  לסוף ימי הקיץ הלוהטים.

היה זה באחד מימי האביב מיד אחרי חג הפסח, כאשר 
אני רואה מבעד לחלון משאית הנכנסת אל חניון 
הבית. שאלתי את הנהג לפשר הגעתו, והוא ענה לי כי 

הוא מהחברה המקימה את בריכות השחיה, וכי הוא 
 הגיע להכין את הבריכה לעונת הקיץ.

שנה הרגשתי רע מאוד. לא די במה שאנו עוברים מידי 
במשך ימי הקיץ, בא השכן ועוד מקדים השנה את 
הקמת הבריכה מוקדם יותר מבכל שנה? הדבר כאב 
לי מאוד. נכנסתי אל רכבי ופשוט פרצתי בבכי מר. 
"רבוש"ע", קראתי מעומק ליבי, "הרבה דרכים לפניך, 
אני מבקש ממך, עזור נא לי להיפטר כבר מהצרה 

 הזאת ושיהיה לי קיץ רגוע!"

רת, ולמחרת עם שחר הבחינה רעייתי שוב ויהי ממח
במשאית הנכנסת אל חניון הבית, הפעם היתה זו 
משאית הובלות. בסקרנותה כי רב ירדה אל חניון 

הבית לראות מה טיבה של משאית זו, והנה הבחינה 
 בשכנה הגויה מתעסקת בדבר מה על יד המשאית.

בראותה את שכנתה, פנתה הגויה אל רעייתי וסיפרה 
י בלילה האחרון היא רבה קשות עם בעלה הגוי, לה, כ

והחליטה כי היא כבר סבלה ממנו די. היא לוקחת את 
כך הווה, יותר לא ראינו  ילדיה ומסתלקת מהמקום.

מול עינינו לא אותה ולא את משפחתה. לכזה קיץ 
רגוע לא פיללנו ולא חלמנו על כך בחלומנו הטוב 

ני השמש ביותר. הבריכה עמדה בודדה ועזובה, וקר
ליהודים  –האירו אל תוך ביתנו השמור באור יקרות 

    היתה אורה!

((  ממאאננטטררעעאאלל--))

 
 
 

 

 
 

 
 היהודים" התקשרו למספר: ישלטו" כדי לפרסם סיפור במדור

 4שלוחה  077.401.6591
  או שלחו אותו לאימייל

gilyon@tahoreineyim.org 

    

 

 

 

ל דבר שנוהג תמיד ויצרו מתגבר עליו ואין יכול לעמוד בפניהם, כגון רכילות, שלא וז"ל: "כ )אות י(כמ"ש בספר חסידים  אא..
לדבר שקר, ושלא לראות נשים וכל כיוצא בזה, אין יכול לעמוד בפניהם אלא אם כן מילדותו החזיק בהם, לכך יחנך 

 לא יסור ממנה'".'גם כי יזקין  )משלי כב, ו(בניו באלה בקטנותם גם כשיזקין לא יעזבם ולא יניחם שנאמר 

 .)סעיף ח', נדפס בספר חינוך ישראל ח"ב, ובספר ושכנתי בתוכם דף קנו(לשון רביה"ק מסאטמאר זי"ע בסדר והנהגה למלמדים  בב..

שגם הם נזהרין בלאו דלא תתורו אחרי עיניכם ואסור להם להסתכל על כל דבר  (אוצר הלכות, גליון י)כמובואר לעיל  גג..
 "ש, וע"ע בהערה הבא.שמביאם לידי הרהור עיי

וז"ל: "אחד מהדברים הנחוצים ביותר הוא ענין שמירת העינים, שצריכים לעורר  )אבות פ"ב מ"ט(כמ"ש בדברי יואל  דד..
הבנים והבנות לבל יזונו עיניהם מן הערוה בחוצות ובשווקים אשר בעו"ר הפריצות מתגברת בכל יום ויום והולכים 

יכים להזהיר ולהזהר גדולים על קטנים על זה, כי תחלת החטא וההרהור הוא בראית בגלוי בשר באופן מבהיל רח"ל, וצר
'עינא וליבא תרי סרסורי דעבירה נינהו'. ויש לעורר שבענין זה צריכים להזהיר  )מד"ר, במדבר י, ב(העין וכמאמר רבותינו ז"ל 

ל הבנות פועל אצלם ביותר שישתרש את הבנות יותר מן הבנים, כי אף שהרהור מזיק בזכרים יותר, אמנם הראיה אצ
בלבבם המדות המגונות הללו ונעשה אחר כך אצלם לשורש פורה ראש ולענה ח"ו וכו, ועל ענין זה צריך להזהיר הבנות 
ביותר, כי הבנים אף אם נכשלו, מכל מקום בבואם לבית המדרש ללמוד תורה עדיין יש ניצוץ חיות לנשמתם ובפרט 

חים מחשבות פסולות, מה שאין כן הבנות שאין להם עצה זו, צריכים ביותר לעיין עליהם אם הוגים בספרי מוסר הדו
 שלא יכשלו בכך". 

שלא ליטול הבנים עם האם לבריחה, גם בפחות מג' שנים,  חינוך ישראל פ"ג אות י(ב )מובאכן הורה רביה"ק מסאטמאר זי"ע  הה..
דילד קטן שיוכל  )מובא במעשה איש ח"א עמ' קסו(ומטעם שהרושם נשאר בלב הילד גם בגדלותו. וידוע גם מהחזון איש זצ"ל 

לוש. אחר כך לזכור את מה שראה, אין לקחתו לים יחד עם אמו, ומזמן שנקלט הדבר בזכרונו אסור, אף בפחות מגיל ש
שהזהיר ואמר כל דבר בלתי טהור שתינוק רואה בעיניו, אף שאינו יודע  )תולדות המחבר עמ' כ"ו(ועי' בשו"ת תפארת נפתלי 

)בהערות ולא מבין מה ראה, מ"מ עושה הראיה ההיא רושם בנפשו, ועי' מ"ש הגאון רבי יוסף בנימין וואזנער שליט"א 

ון בעל שבט הלוי זצ"ל שמעיקר הדין לא יקחו ילדים מגיל שלש למקומות זקינו הגאמ ששמע כמ"פ לספר ושכנתי בתוכם(
כאלה, והוא מייעץ בתור עצה טובה למען טהרת הילד שלא לקחת גם ילדים קטנים פחות מג' שנים, כי מה שהם 

ות רואים אף בתקופה זו של ימי חייהם, זה נחרט עמוק במוח ומזיק להם בשנים שאח"כ. וכ"כ בשו"ת תשובות והנהג
אפילו קטן ביותר שהוא בן דעת ושייך לחינוך וראייה, עלול לקלקל אצלו, ואנשי מעשה שראוי כבר ליזהר   )ח"א סי' קל"ז(

ומדקדקין נוהגין גם קודם ליזהר אפילו בילד הכי קטן, ואין להניחו אצל ילדות, ואין להקל בענינים אלו כלל ח"ו. וע"ע 
 .מח()איזרעאל או"ח סי' בשו"ת ויען אברהם 

 



 
   

 

   ד | מאמר התחזקות - שמירת עיניים
 

אותיות התורה 
 מאירות

האדמו"ר מקוידינוב הרה"ק 
 רבי חנוך העניך דוב זצ"ל
לעת זקנותו סבל מאוד 
בראייתו, ולמשך הרבה שנים 

 נהור' ל"ע.-היה ממש 'סגי

היה זה בחג שמחת תורה של 
שנת תשל"ח, בשנה 
האחרונה לחייו, כאשר הרבי 
עלה לתורה, ראו כולם כי 
הרבי מתכופף מאוד אל עבר 
ספר התורה, כאחד 
המתאמץ מאוד לקרוא את האותיות. חתנו 

ליך זצ"ל, שהיה הרב הרה"צ רבי יחיאל מיכל אר
של ביהמ"ד נכח במקום, והיה הדבר לפלא בעיניו 
ביודעו כי חמיו כלל איננו יכול לראות בעיניו. 

 לאחר מכן שאל את חמיו לפשר הענין.

ענה לו הרבי בדברים נוראים: "האמן לי, כי זה לי 
עשרים שנה שאני סובל על עיניי, אך מעולם לא 

את  אמרתי ברכה על התורה ללא שאראה
האותיות הקדושות, היום היה זה לי פעם ראשונה 

 שאירע לי כזאת
 

  הקדוש שליט"א
להלן כמה נקודות יפות ומעניינות בענין לפני 

שמירת עיניים, אשר ראיתי ב'באר הפרשה' 
)בא  רבי אלימלך בידרמן שליט"א צגה"לה

 תשפ"א(:

ת  כתוב בשיר השירים)ד, ט(,( 1 חַּ ְבִתִני ְבאַּ ִלבַּ
ִיְך ' כי ליבבתני הכוונה כי רש"י הק, מפרש ֵמֵעינַּ

כביכול ליבו של הקב"ה נמשך אל בני ישראל. 
ִיְךאולי נוכל לפרש בכתוב,  ת ֵמֵעינַּ חַּ ְבִתִני ְבאַּ , ִלבַּ

כי בפעם אחת שהאיש הישראלי שומר את עיניו, 

הרי הוא מושך בכך את ליבו של הקב"ה באהבתו 
 ו.אלינ

, כי לא יתכן לדמיין הגר"אאומרים משמו של ( 2
ברוחנו בזה העולם את השמחה הגדולה שיש לה 
לנשמה כאשר מורידים מחשבונה אפילו הרהור 
אחד של עבירה. וממילא, הגם שיש לשמור עיניו 
בכל עת, הרי שלא ייקל בעיניו כל פעם וכל 

 התאמצות שעושה בענין זה.

ת התואר "קדוש" ישנם אנשים החושבים כי א (3
מקבלים רק אם מתים על קידוש שמו ית', ולא 
היא. כי באמת חשוב הרבה יותר לחיות על קידוש 

 השם.

בדרך צחות אפשר לומר, כי למעלה בשמים ( 4
מקבלים את התואר "שליט"א" כי שם יש לנו 

 שליטה על האיברים והתאוות.

 על עבודתכם הקדושהפאר גדול ישר כח י
 בגליונות!שהנכם מכניסים 

 

אנחת הלב 
 של יהודי
ברצוני להביע את רגשות הכרת שלום וברכה. 

הטובה שבי על גליונכם האדיר, אשר נותן לי כל 
 כך הרבה חיזוק בשמירת עיניים.

אמר פעם  זצ"ל ר' ישראל סאלאנטער הגאון
להחפץ חיים, כי כל עבודתו להוציא את ספרו 
חפץ חיים על שמירת הלשון היתה שווה אם 

ורות העתידות יהיה יהודי אשר יוציא אנחה בד
בטרם ידבר את מה שלא צריך לדבר. כן  ניתן 
לומר על גליונכם בענין שמירת העניים, אשר הוא 

 יסוד הקדושה.

יעזור לכם השי"ת  !בכם הזכות הרבים תלוי
 שתוכלו להמשיך בעבודת הקודש! 

 ארץ ישראל - א.ח.
 

 

 על חוד הנעל
ברצוני להודות על ספר ב

הגליון, שהוא ממש יחיד במינו. 
אינני זוכר ששמעתי על ענין 
שמירת העיניים מאז היותי בר 

 מצוה.

 ברצוני להוסיף שני רעיונות:

אנשים שואלים לעתים מה  .1
לעשות אם ראו ראיה אסורה 
בטעות. פעם שמעתי הגדרה 
על כך, כי מותר לראות אך 
אסור להסתכל. ברם, צריך 
לזכור כי הראיה השניה היא 

 היא הסתכלות...

ר'  קה"רהשמעתי בשם  .2
, כי זצ"ל הערשעלע ספינקער

שאלו אותו פעם עד כמה צריך 
להשפיל העיניים בהליכה 

ב, וענה, "יש להביט על ברחו
 חוד הנעל".

 

פרת עוונות ע"י שמירת כ
 עינים

ו של תלמידמאת  ,התשובה דרכיספר ב
הוא מדבר בספרו מענין ד' , מהר"ם מפאנוה

חילוקי כפרה. וכותב, כי ישנם חטאים אשר 
תשובה תולה עליהם, ורק מיתה היא גמר 
הכפרה. אך באם האדם מקבל על עצמו דברים 

ניתן על ידם להגיע לתשובה  שהם כמו מיתה,
 שלימה.

וכותב עוד, כי חז"ל הקדושים אומרים כי סומא 
חשוב כמת. ממילא, אם אדם שאינו יכול לראות 
הרי הוא נחשב למת, זה אשר כן יכול לראות, והוא 
עוצם עיניו מראות ברע מבחירתו האישית, אזי כל 
שכן כי נחשב הדבר למיתה, ויכול ע"י כך להגיע 

 לימה ואמיתית.לתשובה ש

יישר כח גדול על עבודתכם האדירה, ובמיוחד על 
הקטעים היסודיים של הראשונים, הכל מובא עם 

 מקור.
 לקרית יוא -  שלמה הערש עקשטיין

 

מכתבים למערכת
 

לערנבארע מעשיות  
און אייגענע 

ערפארונג 
איבערגעגעבן דורך די 

חשוב'ע ליינער פונעם גליון
 

 

 

 
 ירד מן האוטובוס

 הנני בחור מירושלים עיר הקודש.

לפני תקופת מה עמדתי ברחוב עזרת תורה כשאני ממתין 
 לאוטובוס שיקחני לביתי.

אחרי המתנה ארוכה הגיע האוטובוס המיוחל ועליתי עליו, 
האוטובוס נוכחתי לראות כי האוטובוס  אך בהגיעי לתוך

מלא באנשים מפה לפה. מיד ירדתי חזרה בגין שמירת 
העיניים שלי, ובאותה עת התפללתי שאצליח לנסוע לביתי 

 בצורה קלה.

לא עברו יותר מכמה רגעים, ועוצר לידי נהג פרטי ושואל 
מי רוצה להגיע לאיזור בו אני מתגורר. מיד עליתי לרכבו 

תיי והגעתי לביתי הרבה יותר מהר מהנסיעה עם כל חבילו
 באוטובוס.

אם האדם עושה מעשה לשמירת עיניו, מסייעים בידו מן 
 השמים!

 

 מי כעמך ישראל
 
און אייגענע לערנבארע מעשיות 

ערפארונג איבערגעגעבן דורך 
 די חשוב'ע ליינער פונעם גליון

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 מודעה חשובה
 לקראת ימי הקיץ הממשמשים ובאים הננו לבשר שיש להשיג שוב את הספר הנפלא

 ב"כ קדושת עינים

 א"שליט אהרן טויסיג רביאת הרה"ג מ
שנלקטו מתוך אלפי ספרי קודש, מוסר המלא וגדוש במאמרים נפלאים 

  וחסידות, ונערכו בטיב טעם בשילוב סיפורים ועובדות מצדיקים וחסידים
 ספר מאיר עינים ומשיב נפש מול נסיונות הקיץ!

התוכן -שספרו מלא ובהאי פרקא נחזיק טיבותא להרה"ג המחבר שליט"א על העזר והסיוע
 על שמירת עיניםמספק לנו בעריכת המאמרים וסידור הגליונות 

 

לתועלת הציבור הננו להזכיר שניתן לשמוע שיעורים נפלאים על שמירת 
עינים מאת הרה"ג שליט"א, ב"עינים האטליין" החדש במדור "חיזוק יומי" 

 718.977.5554כל יום ג' בשבוע, במספר 
 שמעו ותחי נפשכם!

₪3,600  |  $1200

₪16,000  |  $5,000

₪1500  |  $600

₪1000  |  $400

₪750  |  $300

₪500  |  $200

₪250  |  $100

זכות הוצאות הגליון:

זכות פטרון הגליון
}כל הוצאות גליון אחד{

זכות עמוד בגליון:

זכות הפצת הגליון:
זכות 4,000 גליונות

זכות 3,000 גליונות

זכות 2,000 גליונות

זכות 1,000 גליונות

נדבה ליין
24 שעה

845.218.7763
077.401.6591

אמעריקא:

ארץ ישראל:


