
    בס"ד

 
  שמירת עינים  אויף  , מעשיות, חיזוק,  הלכה פון    אוצרא רייכע       

  

  

  
    

  

   נא שלא ללמוד הגליון בשעת התפלה וקריאת התורה       
 

תשפ"ב  עקב - שבת נחמי |  אידיש  |      69שנה ו'  |  גליון     
 

כלל ישראל טרייסט זיך מיט די ליכטיגע   . שבת נחמו
איבערגעגעבן  אונז  האט  רבש"ע  דער  וואס  נחמה  דברי 
דורך די הייליגע נביאים אז מיר זאלן נישט זיין געקלאפט 
זייענדיג אזוי לאנג אינעם פינסטערן גלות מיט אזויפיל 

 ווען   קומען ליכטיגע צייטן   לן נאך ס'ווע  . צרות און נסיונות
און   , ארויפגיין קיין ירושלים  , סגיין פון דאמיר וועלן ארוי 

המקדש  בית  אין  שלימות  א  מיט  רבש"ע  דעם  דינען 
  השלישי. 

אין אזא זמן איז פאסיג צו ברענגען דברי חיזוק איבער 
לעבן  מיר  וואס  עינים  שמירת  אויף  נסיונות  שווערע  די 
מיט אין אונזער דור, און ספעציעל אין די יעצטיגע זומער 

  א נסיונות נעמען ארום פון אלע זייטן.  טעג ווען די 

  

דער רבש"ע שיקט  
א נסיון וואס    נאר 

  מ'קען בייקומען 
פון די וועגן וויאזוי דער יצר זוכט צו אריינכאפן   ר איינע

ס'איז  אז  זיך  ביי  קלערן  זאל  ער  אז  איז  מענטש  דעם 
ס'איז  נסיונות,  די  אויף  זיין  צו  מתגבר  זיך  אוממעגליך 
העכער זיינע כוחות. דער מענטש זאל באשליסן אז ער 
קען בשום אופן זיך נישט שטארקן אין שמירת עינים. און 

אז ס'איז דא א וועג זיך צו שטארקן, ער  וייסט  אפילו אויב ו
קשה  עבודה  אן  עפעס  איז  דאס  אז  איין  זיך  ער  רעדט 

מייאש   זיך  שבמקדש, עפעס ווער ווייסט וואס, און ער איז
  בירן. ונאך איידער ער הייבט בכלל אן צו פר 

גאר  טאקע  האט  מענטש  א  וואס  דא  איז  צומאל 
און ער שפירט באמת אז לויט זיין מצב,   , שווערע נסיונות

האלטן ונאט  און   סביבה,  צו  זיך  מעגליך  נישט  איז  רן 
פעסט. אבער מיר דארפן גוט געדענקען וואס ס'שטייט 

קט נישט פאר א יאז דער רבש"ע ש  באין אלע ספרי קודש
דער  בייקומען.  נישט  קען  ער  וואס  נסיון  א  מענטש 

און ס'נישט   , טיתרבש"ע פירט יעדע זאך מיט השגחה פר
שיקט  ער  אז  זאך  אזא  וואס   עמיצן   דא  נסיון  קען   ער  א 

וועלכ נישט   אויף  חילוק  קיין  נישט  ם עפאר   ןבייקומען, 
  דאס קומט באגלייט. 

זצ"ל ראבינאוויטש  בנימין  רבי  (עבודת  שרייבט    הגה"צ 

רא)  עמ'  וויפיל   בנימין  גרעניץ  א  האט  הרע  יצר  דער  אז 
ער קען ברענגען פאר א מענטש און ער קען   שוועריקייטן 

וויל  מענטש  דער  אויב  און  גבול,  דעם  איבערגיין  נישט 

  .באמת קען ער אייביג באזיגן זיינע נסיונות
 

א ספעציעלער תפקיד  
  פאר אונזער דור 

היינטיגן  אונזער  זעען  מיר  וויאזוי  בילד  גאנצע  דאס 
דור, מיט וויפיל נסיונות מיר ווערן געפרואווט ספעציעל 
א  האט  אלעס  דאס  עינים,  ושמירת  קדושה  עניני  אויף 

  ליכן חשבון פון הימל. טפינק 

אין  שוואך  זייער  איז  דור  אונזער  אז  דאך  ווייסן  מיר 
די קעגן  זאכן  דער   אסאך  אין  אבער  דורות.  פריערדיגע 

די  פרואווט  רבש"ע  דער  אז  מיר  זעען  צייט  זעלבער 
שווערע  זייער  מיט  דור  אונזער  פון  מענטשן  שוואכע 
נסיונות אין שמירת עינים, פיל פיל מער ווי דאס וואס די 
אז  אונז  ווייזט  דאס  געהאט.  האבן  דורות  פריערדיגע 

א איז  וואס  תפקיד  ספעציעלער  א  רויפגעלייגט ס'איז 
געווארן אויף אונזער דור אויסצופירן, כדי מקרב צו זיין 

  די גאולה שלימה. 

לווי   יהודה  ר'  אייהרה"ק  זעגי יב  לובלין  פון   צ"לר 
דא  זענען  וואס  נסיונות  שווערע  אלע  די  אז  שרייבט, 

איז וויבאלד מיר שטייען   יאר צוריק!)  150(מיט  היינטיגע צייטן  
שוין בעיקבתא דמשיחא, און דורכ'ן זיך שטארקן אויף זיי 

(אמרי אמת לובלין,    וועלן מיר דערנענטערן דעם תיקון השלם 

  ג: פ' ויגש ד"ה אל תירא שנת תרל"ח) 

צו  צייטן איז ספעציעל מסוגל  אין אונזערע  וויבאלד 
אזא  דא  איז  דערפאר  השלם,  תיקון  דעם  ברענגען 

ת זה, מצד הטומאה, זה לעו עם גרויסע התגברות פון ד
דעם וואס מ'שטייט ביי די נסיונות ברענגט כווייל דור

זעט  דערפאר  און  השלם.  תיקון  דעם  שנעלער  דאס 
האט  ער  אז  איז  קינד  פיצל  א  פון  טבע  די  אז  מען 

אן כנא  הייבט  ער  ווען  נאר  נסיונות,  סארט  די  נישט 
קומט אריין א  ין אים א נייגונג צו באקומען שכל דאן 

נסיונות  דעמאלט   . די  ווייל  אזוי?  דאס  איז  פארוואס 
האט ער שוין דעת אז ער זאל זיך קענען מתגבר זיין 

  . אויף זיין יצר הרע 

מ'שיקט נישט אין  
  מלחמה אן געווער 

אין דער זעלבער צייט דארפן מיר געדענקען אז אויב 
מיטגעשיקט  אויך  איז  נסיון,  דעם  באקומען  מיר  האבן 
זיין און זיך שטארקן  כוחות צו קענען לוחם  געווארן די 

האט אמאל   קאברינער זי"עדער הייליגער  אויף דעם. ווי  
געזאגט: "קען דען זיין אז א קעניג שיקט זיין זון אויף א 

אמרות משה  (   " בט אין נישט קיין געווער? י ון ער גמלחמה א 

  . )עמ' פו, מובא במעדנים לנפשיך ח"א עמ' תרנו

דער   זיך  דריקט  צו  דער  חיים הייליגער  ענליך  חפץ 
(שמירת הלשון ח"א שער  אויס אויפ'ן ענין פון לשון הרע    זצ"ל 

  ... ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִּמי 

 

זכות הגדולה של רבבות בני ישראל המתחזקים מידי יום ביומו 
בקדושה וטהרה ועומדים מול נסיונות הזמן בתוקף ועוז תעמוד 
לימין הנדבן החשוב להתברך משמי מעל בכל מילי דמיטב, בני 

דשמיא, נחת דקדושה בריכי, חיי אריכי, ומזוני רויחי, וסייעתא 
פרנסה בהרחבה גדולה, והצלחה בכל מעשה , מכל יוצאי חלציו

 ידיו, אמן.

 יארצייט ו' אב
 

זכות הגדולה של רבבות בני ישראל המתחזקים מידי יום ביומו 
בקדושה וטהרה ועומדים מול נסיונות הזמן בתוקף ועוז תעמוד 
לימין הנדבן החשוב להתברך משמי מעל בכל מילי דמיטב, בני 
בריכי, חיי אריכי, ומזוני רויחי, וסייעתא דשמיא, נחת דקדושה 

פרנסה בהרחבה גדולה, והצלחה בכל מעשה , חלציומכל יוצאי 
 ידיו, אמן.

  

  אויף די   נקודות פון חיזוק 
  אין שמירת עינים   נסיונות   

  

 העלפט
אידן זיין 

ערליכע אידן!
כלל ישראל דארף עס!



 
   

 

    2  |  מאמר התחזקות  -   שמירת עינים 

זיין   ד :התבונה פט"ו)  קען דאך נישט  אז דער רבש"ע   "עס 
זאל באפעלן א איד צו טון א זאך וואס ער קען נישט 

. און אויב דער רבש"ע האט אונז באפוילן אין אויספירן 
זיך איינהאלטן פון דעם, דאן  זאלן  מיר  אז  דער תורה 

  איז זיכער אז ס'איז דא א וועג דערצו."

ד  ברענגט  חיים  חפץ  חז"ל    אס דער  פון  (ספרי  לשון 

א) פיסקא  ֶאָּלא   , האזינו  ְרָׁשִעים,  ִלְהיֹות  ָאָדם  ְּבֵני  ָּבָרא  א 
ַצִּדיִקים  נישט   –  ִלְהיֹות  האט  רבש"ע  דער 

זיין  מוזן  זאלן  מענטשן  אז  וועלט  די  אויסגעשטעלט 
נאר ער גיבט די מעגליכקייט פאר יעדן צו זיין  , רשעים 

 , (זוטא פרק ג)א צדיק. נאכמער שטייט אין תנא דבי אליהו  
דער  אים  גיבט  ערליך,  זיין  וויל  מענטש  א  אויב  אז 

איבער א מלאך וואס זאל אים פירן צו   אויבערשטער
    . זיין ערליך 

תורה  אין דער  אונז באפוילן  האט  רבש"ע  אז דער 
ְוא ָתֻתרּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם, מיר זאלן היטן 

ז נישט  קען  מחשבות,  און  אויגן  אונזערע  אז אויף  יין 
יא  ווען  למעשה.  אויספירן  קענען  נישט  דאס  מ'זאל 

א לאו וואס ס  די תורה געשריבן אלנישט  וואלט דאס  
   איז יעדן מחייב. 

האט   , וואס האט באשאפן דעם מענטש רבש"ע  דער  
ח אז ער זאל דאס וכ  ם אריינגעלייגט אין אים דעזיכער 

באווייזן  מענטש   . קענען  דער  אז  נאר  זיך  ס'פאדערט 
ריינקלערן וואס ער קען טון זיך אכטונג צו געבן א  זאל

   נכשל ווערן. ער זאל נישט 

חנניה מישאל ועזריה  
  אין פייער 

אויף חנניה מישאל ועזריה   (כתובות לג:) די גמרא זאגט  
אז דאס וואס זיי זענען בייגעשטאנען דעם נסיון און זיך 

געב זיי ונישט  מ'האט  ווייל  נאר  איז  צלם  צום  קט 
געוואלט פארברענען, אויב אבער וואלט זיי נבוכדנצר 
נישט  זיי  וואלטן  יסורים  שווערע  אויסגעטיילט 

  בייגעשטאנען דעם נסיון. 

, לכאורה זעט דושי הרי"ם חיפרעגט דעם הייליגער  
אויס די ווערטער ווי א פחיתת הכבוד אויף די הייליגע 

וואס וויל די גמרא זאגן מיט דעם? נאר חכמינו   . צדיקים
רבש"ע דער  אז  לערנען  אונז  ווילן  נישט האט    ז"ל 

די  פאר  יסורים  אויסטיילן  זאל  נבוכדנצר  אז  געפירט 

ווייל זיי וואלטן דאס נישט געקענט   , דריי הייליגע צדיקים
רבש"ע ביישטיין דער  און  ווט נישט קיין שום איד אופר  , 

  הבייקומען! מיט א נסיון וואס ער קען נישט 

לימוד פאר יעדן איד,   רדי ווערטער זענען א מורא'דיגע
אין  שוועריקייט  וועלכע  סיי  דורך  מען  גייט  אויב  אז 

א קלאר  וויסן  מען  דארף  עינים,  רבש"ע שמירת  דער  ז 
פ  נסיון איידער ער האט י האט  נקליך אפגעמאסטן דעם 

עס  ער מענטש קעןאון ער האט געזען אז ד  , עס געשיקט 
געגעבן די כוחות זיך צו שטארקן מיט ביישטיין, ער האט  

  . דערויף

שלמה   ר'  זי"עמ הרה"ק  מורא'דיגע   באבוב  שרייבט 
נסיון איז דא א הילף פון הימל זיך   ן "קעגן יעד  ווערטער:

די נסיונות   דער חילוק איז נאר אז  . צו קענען מתגבר זיין 
. און די הילף פון הימל איז באהאלטן  ,זעט מען אפן בחוש 

מורא וואס  פון  נישטא  איז  ווייל   , האבן   צו  אבער באמת 
דער רבש"ע גיבט פונקט אזויפיל כוחות זיך צו שטארקן 

  . ) אגרא דצבי רמז רעד ( נסיון איז" לויט ווי גרויס דער 

***  

דער רויבער ביים  
  שיידוועג 

הרע  יצר  דער  ווען  אפילו  אמת  אלעס  איז  דאס 
באווייזט צו קומען מיט א גרויסן בארג וואס קוקט אויס 

אז   אינ'אמת'ן  אבער  איבערצוגיין.  מ'וועט אוממעגליך 
באטראכטן דעם יצר הרע מיט א ריכטיגן בליק וועט מען 
זען אז ער איז גארנישט אזא בארג און גארנישט אזא בער 

  ווי ער שטעלט זיך אהער. 

שונא  איבער'ן  סוד  דעם  אונז  פארציילן  ז"ל  חכמינו 
זיינע  וואס  אטאקירן,  צו  שטענדיג  אונז  פרובירט  וואס 

   ו   : כ"ב ו)  (בראשית רבה תכסיסי המלחמה זענען 

ְּבָפָרַׁשת  יֹוֵׁשב  ֶׁשָהָיה  ָׁשפּוף  ְלִלְסִטים  ּדֹוֶמה  ַהֶּזה  ַהֵּיֶצר 
ִּפֵּקַח   ,ְּדָרִכים  ָעַבר   .ַּדֲעָל ָמה  ַהב  ָאַמר  ֱהֵוה  ְּדָעָבר  ָמאן  ָּכל 

 ֶאָחד ְוָרָאה ֶׁשֵאין ּבֹו ּתֹוֶחֶלת ִלְגזֹל לֹו ְּכלּום, ִהְתִחיל ְמַכְּתתֹו. 
דער יצר הרע איז גלייך צו א שוואכן רויבער וואס זוצט   -

ביים שיידוועג, און יעדן וואס גייט דורך הייסט ער אים 
ואס ער האט אויף זיך. ביז ס'גייט אריבער א קלוגער געבן ו 

קודש" כמה מקורות מספרי מוסר וחסידות שבמאמר זו לקטנו מתוך ספרים הנפלאים    א. "ימים שע"י מכון אסיפת זקינים,    "מלחמת 
  "אני תמיד עמך".ספר   "אז תתחזק",ספר   "מעדנים לנפשיך",מאת הרה"ג ר' אברהם יעקב יאקאב שליט"א, ספר  ידברו" 

"אין הקדוש ברוך הוא בא בטרחות עם בריותיו, לא בא על האדם אלא לפי כחו". וראה בספה"ק   פל"ד ס"א)(שמות רבה    במדרש  כדאיתא   ב.
"אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, ולאדם שהוא במדריגה התחתונה אין    (בראשית ד"ה ויאמר ה' אלקים, בשלח ד"ה ויהי בשלח)  אורח לחיים

יו, רק לכל אחד ואחד נותנים לו יצה"ר שיוכל להגביר עליו, ועל כן כל הגדול מחבירו יצרו גדול נותין לו יצה"ר כזה שאין ביכלתו להגביר על
"קץ   (ערך נסיון אות ד)  החידושי הרי"ם. ובשיח שרפי קודש מביא בשם (וירא עה"פ והאלקים נסה, ובשער הגמול אות כ')  ברמב"ןממנו". וע"ע מזה  

תן השי"ת לאדם, נסיונות שנקרא בעיני האדם חושך, לאדם גדול נותן נסיונות היותר גדולים , פי' שקצבה וגבול נ(איות כח ג)שם לחושך  
  ולפחות ממנו נסיונות קטנים". 

: "בזמנים אלו המוכנים לתיקון יש התגברות ההיפוך חלילה בזה לעומת זה, ועל ידי זה יבוא התיקון יותר לפעול בעמידה אמרי אמת  ג.
ע התינוק לא ירגיש שום תאוה בזה, רק דייקא כשעומד על דעתו נטבע בו הרגש התשוקה בזה, יען כי ניתן  בנסיון, וכמו שרואין אשר בטב

  בו דעת שיתגבר על יצרו".
: "יש שסיבתן הוא מצד היאוש, דהיינו שהיצר מפתה אותם שאי אפשר לאיש מדיני כלל לעמוד בזה אם לא שיפרוש שמירת הלשון  .ד

אפשר וכו', על כן הם מתיאשין לגמרי משמירת זה הענין. ובאמת זוהי טעות גדולה, דא"כ למה צותה התורה לגמרי מעניני העולם, וזה אי  
דאין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, והוה לה להתורה לכתוב דבר זה רק בענין מדות, כמו שאר   (ע"ז ג.)על זה בלא תעשה, הלא ידוע הוא  

לא ודאי דיוצר האדם שם בכח כל איש ואיש מישראל שאם רק ישים עיניו ולבו על דרכיו מדות קדושות שנאמרות רק לאנשים יחידים. א
שלא ברא בני אדם להיות רשעים אלא להיות    (דברים לב ד)קל אמונה ואין עול  (פיסקא א)יוכל להזהר מזה. וכדאיתא בספרי פרשת האזינו 

  (יומא לח:) ישר והמה בקשו חשבונות רבים... והבא ליטהר מסיעין אותו  אשר  עשה האלקים את האדם    (קהלת ז כט)צדיקים, וכן הוא אומר  
שאם אדם רוצה להיות צדיק הקב"ה מוסר לו מלאך מתנהג עמו בדרך צדיק, ואם אדם רוצה   (תנה דבי אליהו זוטא פ"ג)וכמו שאמרו חז"ל  

  להיות חסיד, הקב"ה מוסר לו מלאך שתמנהג עמו בדרך חסיד". עיי"ש עוד. 
  . מלובלין זי"ע ר"צהרה"ק מביאו בשם  (בראשית עמ' י) ובילקוט יהושע. אור יצחקבשם ספר  (כתובות שם) ליקוטי הרי"םמובא בספר  .ה

7אומגלויבליכע פידבעק

אין דער נישט ווייטער פארגאנגענהייט בין 
איך "דארט" געווען. איך פלעג ליידער נישט 
היטן מיינע אויגן ווי ס'דארף צו זיין, און איך 
האב נישט געגלייבט אז איך וועל מיר אמאל 

ארויסזען דערפון. 

ב"ה דאס אומגלויבליכע 
האט פאסירט, איך האב 
געזען א שינוי מקצה אל 

הקצה, און דאס איז אלעס צו 
פארדאנקען אייער גליון! איך 

טראג עס שטענדיג ביי מיר!
דאס בלאזט אריין אן א שיעור חיזוק אין דער 
נושא פון שמירת עינים; אלעס מיט א שמחה, 

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

)-( ירושלים

קאסט אונז א יאר 'בלויז'

ארץ ישראל
ירושלים, בית שמש, ביתר, הר יונה, נוף הגליל, 

בני ברק, אלעד, זכרון יעקב, חיפה, אשדוד, 
תל ציון, נתניה, רחובות, צפת, חצור, קרית גת, 
מודיעין עילית, ברכפלד, תל אביב, ערד, גבעת 

זאב, בית חלקיה, קוממיות, אשקלון, ועוד

דער גליון 
טוישט 
 לעבנס
פון 

אידישע 
קינדער!

איך וויל אייך 
באדאנקען 

פאר דער 
מהפיכה וואס 

איר האט 
געמאכט 
אין מיר 

פערזענליך. 

$62,000

$100 
לחודש

$25
לחודש

$50
לחודש

זומער קאמפיין
 

– תשפ"ב -

רופט שוין טהור עינים ליין:

העלפט אידן זיין 
ערליכע אידן!

845.999.4114

חודש'ליכע שותפות
חודש'ליכע שמירה

כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו
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מענטש און זעט אז ער פארמאגט נישט די כוחות אים צו 
  בא'גזל'ען, האט אים ער אנגעהויבן שלאגן. 

איז  הרע,  יצר  דער  רויבער,  פונעם  טאקטיק  דער 
אנצובלאזן זיינע כוחות. ער פאלט איבער די דורכגייער 
און שרעקט זיי אן, און נאך איידער דער מענטש קען זיך 

דעם  אפשאצן  ריכטיג  און  אריענטירן 
דער  וואס  אלעס  צו  ער  רויבט  שונא 
מענטש האט. אבער ווען איינער לערנט 

ער אז באמת איז ער א אים גוט אפ, זעט  
שוואכלינג, ער קען נישט ביישטיין אין א 

מיט'ן  פנים  אל  פנים  קאמף 
נישט  מען  הייבט  אויב  מענטש. 
אן  מ'הייבט  נאר  הענט  גלייך 
לייכט  אים  מען  קען  קעמפן, 

  אנהאקן די ביינער. 

ווען א מענטש גייט אויף דער גאס און 
שמירת  אויף  נסיונות  די  אז  שפירט  ער 

זע  דארף עינים  אים,  פון  שטארקער  נען 
פאלשע א  איז  דאס  אז  געדענקען   רער 

וועלכער זוכט אנשטעל פונעם יצר הרע, 
נישט  דאס  קען  ער  אז  אנצושרעקן  אים 

. אז מ'נעמט זיך אבער צוזאם די בייקומען
כוחות און מ'שעלט זיך אנטקעגן מיט א 
אופן,  בשום  נישט  מ'קוקט  פעסקייט, 

גייט וואס  חילוק  קיין  ארום,   נישט  פאר 
ווי ד גאנצער נסיון איז   ערדאן זעט מען 

  בלאז. נגעווען א זייפ 

דער יצר הרע וויל מ'זאל אויפגעבן אן 
א קאמף, ווייל ער ווייסט אז אין אן אמת'ן 
קאמף איז ער דער פארלירער. דעריבער 
און  אנהייב  אין  שטארק  זיין  מען  דארף 

דער משגיח נישט מורא האבן פון אים. ווי  
זצ"ל  וואכטפויגל  נתן  ר'  זיך   הגאון  אמאל  האט 

איז נישט קיין  "א דערשראקער סאלדאט :אויסגעדריקט
  . (לקט רשומות עמ' ל, מובא במעדנים לנפשיך ח"א עמ' תרנט) "  סאלדאט!

    די מלחמה מיט'ן פליג 
איי, וועט א מענטש פרעגן, אויב איז יעדע התגברות 
טאקע אזא זעץ אין פנים פונעם יצר הרע, ווי קען זיין אז 
איך האב נאך נסיונות, איך האב דאך שוין אזויפיל מאל 

  געגעבן מנה אחת אפים און ער איז נאך אלץ דא?אים 

א  טאקע  איז  הרע  יצר  דער  אז  איז  תירוץ  דער 
וואס  מענטש  א  ווי  אנדערש  אבער  שוואכלינג, 
דערשרעקט זיך ווען דער צד שכנגד איז שטערקער, איז 
דער יצר הרע איינער וואס גיבט קיינמאל נישט אויף. ער 

אבער   מינוט,  דער  אויף  אפ  טאקע  מיינט טרעט  דאס 

נישט אז א מינוט ארום וועט ער נישט זיין צוריק מיט א 
    פרישקייט. 

דער   –  ֵיֶצר ָהָרע ּדֹוֶמה ִלְזבּוב  (ברכות סא.) די גמרא זאגט  
א פליג פארמאגט נישט קיין גלייך צו א פליג.    יצר הרע איז 

פארטרייבן מיט איין מאך מיט דער שום כוח, מ'קען איר  

קיין  אבער   . האנט  דורך  נישט  איז   מינוט   ס'גייט  זי  איז 
נערווירט.  און  דא  אי   צוריק  נאכאמאל א בלאז   רמ'גיבט 

אבער   וויפיל   ודך, אאוועק,  אזוי  דא.  ווייטער  איז  זי 
אלץ  עס  וועט  מ'פארטרייבט,  מ'בלאזט,  מ'שמייסט, 
העלפן פאר איין מינוט און דערנאך פאנגט זיך עס אן פון 

צר הרע, א נערווירנדע פליג פון פריש. אט דאס איז דער י 
וואס מ'קען זיך נישט אפשאקלען, נאר וויפיל מ'איז אים 

  משלח קומט ער נאכאמאל און טאנצט אין פנים. 

דער   שרייבט  פ"ה)   חובת הלבבותאזוי  יחוד המעשה   (שער 
  זווען ער לייגט אראפ די מלחמת היצר:

אנדערער ס'איז א וואונדער, מיין ברודער, ווייל יעדער  
זיין  מנצח  אים  וועסטו  אויב  האסט,  דו  וואס  שונא 
דיר,  פון  אפלאזן  זיך  ער  וועט  מאל,  צוויי  איינמאל 
זעענדיג אז דו ביסט שטערקער פון אים. אבער דער 
יצר הרע אפילו דו וועסט אים באזיגן הונדערט מאל 
מלחמה  ווייטער  וועט  ער  זיין,  גענוג  נישט  עס  וועט 

דיין צו   האלטן מיט דיר  און דיך פרובירן  גאנץ לעבן 
  שטרויכלען. 

א  צו  גרינג  און  שנעל  זייער  קומט  הרע  יצר  דער 
זיך אנטקעגן, קען  מענטש, אבער אויב שטעלט מען 
ער זיך נישט האלטן צו לאנג. דעריבער זאלסטו נישט 
ער  אפילו  יצר  פונעם  ווערן  דערשראקן 
זיין  ווייל  מיליטער,  גרויס  א  מיט  קומט 

כח   שקר גאנצער  דעם  מאכן  צו  נאר  איז 
וועסט  דו  איינמאל  און  אמת,  ווי  אויסזען 
שפירן זיין שוואכקייט איז זיין מפלה זייער 
אפ  זיך  טוט  יצר  פונעם  היזק  דער  נאנט. 
אביסל  ווייל  מענטש,  פונעם  שנעל  זייער 
אמת שטופט אוועק אסאך שקר, אזוי ווי א 
אוועק  שטופט  ליכטיגקייט  ביסל  קליין 

    קייט.אסאך טונקל

פירוש   לחם אין  די   פת  ער  ערקלערט 
הלבבות: חובת  פונעם  "אזוי   חווערטער 

דיר  צו  קומט  הרע  יצר  דער  ווי  גרינג 
איינמאל און נאכאמאל, אזוי גרינג איז דיר 
אים צו פארטרייבן ער זאל נישט האבן קיין 

  קיום קעגן דיר". 

אונז דא א  דער חובת הלבבות לערנט 
דעם  באזיגן  צו  וויאזוי  עצה  געוואלדיגע 

עצם זאך אז מ'אנערקענט זיין   כ'ןיצר דור
שוואכקייט און מ'האט נישט קיין מורא פון 

הרע   וואס   אים,  יצר  דער  ווערט  דאן 
איז אופארשוו כח  גאנצער  זיין  ווייל  נדן. 

זאכן  ' מיט  פאלשע  מאכן  פאר ן  אויסקוקן 
דעם  אן  ער  שרעקט  דעם  מיט  און  עכט 
מענטש כאילו ער האט עפעס א כח אים 
גיבט  ער  ווי  עבירות,  אין  ארייצושלעפן 

נקעלע שטוב וואס אין ודעם משל פון א ט 
מ'צינד וואס  רגע  אלעס   ט די  ווערט  ליכט  א  דארט  אן 

  א. ד  חושך איז מער נישט ר גאנצע  ערקלאר און ד

  א בלויזער דמיון 
ביי שמירת עינים איז דא א ספעציעלע יצר וואס זוכט 
צו אויפבלאזן דעם נסיון כאילו ס'איז דא עפעס וואס צו 
טראכטן אדער זען, און מיט דעם שלעפט ער אריין דעם 

ס'וועט אים זיין זייער שווער מענטש אין א דמיון כאילו  
זיך צו שטארקן אויפן נסיון. דער יצר הרע האט א כח צו 
מאכן דעם אנשטעל כאילו ס'זענען דא הויכע בנינים פון 
אלעס  איז  דאמת  אליבא  אבער  שטאקן,  אויף  שטאקן 

ברענגט פון   אבני נזר זצ"לפוסטע לופט. ווי דער הייליגער  

" 

.  (וכל אחד היה נותן לו הכל שהיו סבורים שהוא לסטים מזיין, מתנות כהונה) שהיה יושב בפרשת דרכים. כל מאן דעבר הוה אמר הב מה דעלך    (לסטים חלוש, יפ"ת): "אמר רבי אבא, היצר הזה דומה ללסטים שפוף  מדרש רבה  .ו
  מכתתו".עבר פקח אחד וראה שאין בו תוחלת לגזול לו כלום, התחיל 

אבל היצר אין מספיק    .אש מניצוח אותך ומגבור עליך"ומן התימה אחי, כי כל אויב שיש לך כשתנצח אותו פעם ושתים, ירף ממך ולא יעלה על לבו להלחם בך לדעתו יתרון כוחך על כוחו, והוא מתיי  חובת הלבבות: ז.  
'אל תאמין בעצמך עד יום מותך'. ואינו מיקל בקטנה שבקטנות ענינך לנצח אותך בה, כדי שתהיה לו מדרגה לנצח אותך לו ממך ניצוח פעם ומאה פעמים, ...יארוב לך כל ימיך לנצח אותך, כמו שאמרו רבותינו ז"ל,  

אל מה שלמעלה ממנו. כי    ה לך מדרגהועל כן ראוי לך שתהיה נזהר ממנו ואל תמלא ממשאלותיו בך מאומה, רק יגדל בעיניך המעט שבמעט מניצוחו והמצער מהתגברותך עליו, כדי שתהי  .במה שלמעלה ממנה
על כן אל יבהילך דברו, ואם עצמו חייליו, ואל יפחידך ענינו, ואם רבו עוזריו. כי עיקר כוונתו לאמת השקר,    במהרה תהיה תשוקתו אליך, ולא יעמוד לפניך בעמדך כנגדו, כמו שכתוב 'ואילך תשוקתו ואתה תמשל בו'. 

הרבה מן לתו ואיבודו מהר אם תרגיש לחולשתו. ...והזקתו מסתלקת מעל האדם בנקלה, כי המעט מן האמת ינצח הרבה מן השקר, כאשר המעט מן האור דוחה  ומגמת חפצו להעמיד הכזב. וכמה היא קרובה מפ
החזקה ובזרועך הנטויה, תיכף יפנה עורף לנוס מפניך, וכמו שאמרו   פירש: "כלומר אף על פי שנדמה בעיניך בראשית מלחמתך לאיש מלחמות אזור בגבורה ואמיץ כח, כשתעמוד כנגדו בידך  ובטוב הלבנון החושך".

  . (דברים כ, א) עה"פ כי תצא למלחמה וכו' לא תירא מהם  באור החיים הק'וראה עוד בענין זה  הבא ליטהר מסייעין אותו". (יומא לח:)חז"ל 

  ך לדחות אותו שלא יעמוד לפניך".: "כלומר כמו שתשוקתו אליך היא בא בקל ובמהירות, כן להיפך קל אצלפת לחםח. 
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שווער,   זצ"לזיין  מקאצק  יצר ,  הרה"ק  גאנצער  דער  אז 
"דמיון"   שטיק  איין  איז פשוט  סי'  הרע  אבה"ע  נזר  אבני  (שו"ת 

  . רלב) 

האט אמאל געזאגט,   רבי אביגדור מיללער זצ"ל  הגה"צ 
און  הסתכלות  פון  יצר  גאנצער  דער  אז 
בַאלָאן  גרויסער  א  ווי  איז  מחשבות 

א  מיט  לופט.  מיט  אנגעפילט 
קליין נאדל ווערט די גאנצע זאך 
נישט  ס'בלייבט  און  צוקראכט 

  קיין זכר. 

, ַמִים (משלי ט,יז)דער פסוק זאגט 
ִיְמָּתקּו   איז   –ְּגנּוִבים  וואסער  גע'גנב'עטע 

זיס. א מענטש קען טרינקען דאס זעלבע 
ווען  אבער  אינדערהיים,  זיך  ביי  וואסער 
ס'איז גע'גנב'עט באקומט עס אין זיין דמיון 
טבע  די  איז  דאס  חשיבות.  באזונדערע  א 
פון א מענטש, ווען ער ווייסט אז ער טאר 
פאנטאזיע  זיין  וועט  האבן,  עפעס  נישט 

א  זאך  די  באצוקערן  און  שפילן  ין אנהייבן 
זיינע אויגן כאילו ס'איז עפעס ווער ווייסט 
וואס; ער וועט שפירן אן אינערליכע נטיה 

 עס דווקא יא אויסצופרובירן. 
אט די נאטור ניצט דער יצר הרע אויס 
עינים. ער רייצט  שמירת  צו  ס'קומט  ווען 
אן די נייגער פונעם מענטש ס'זאל זיך אים 
פון  מען  באהאלט  עפעס  כאילו  דאכטן 

וואלט אים,   ער  וואס  תענוג  א  עפעס 
נישט.  לאזט  די תורה  נאר  געקענט האבן 
מיט דעם כח בלאזט ער אויף די זאך סאך 
מער ווי ס'איז באמת און דער מענטש זעט 
פאר זיך א נסיון גרויס ווי א בארג, ווען עכט 
א  ווי  מער  נישט  צומאל  איז  עס  איז 

    ט קלייניגקייט. 

איז דאס   הרה"ק ר' נחמן מברסלב זי"ע
אז דער   י, (שיחות הר"ן סי' ו)מסביר מיט א משל  

יצר איז גלייך צו איינעם וואס לויפט ארום 
פארמאכטער  א  מיט  מענטשן  צווישן 
האנט, און ער מאכט פאר יעדן זיך דאכטן 
זיין האנט ממש דאס וואס  אז ס'ליגט אין 

ער זוכט. שפעטער עפנט ער זיין האנט, און דעמאלט זעט 
  איז גענצליך ליידיג. מען אז ס'

פונקט אזוי טוט דער יצר הרע מיט אלע מענטשן. ער 
האלט  ער  כאילו  וועלט  גאנצער  דער  מיט  ארום  פאפט 
גענוי דאס וואס מ'זוכט, און דעריבער לויפט אים יעדער 
נאך. צום סוף אבער שטעלט זיך ארויס אז זיין האנט איז 

ות וואס קיינער באקומט נישט די תאו  –אינגאנצן ליידיג  
  ער האט געמיינט אז ער וועט באקומען. 

נאך א משל גיבט ער דערויף, אז די תאוות זענען ווי די 
וואס -זון  דורכ'ן פענסטער,  אריין  שיינען  וואס  שטראלן 

וואס  זאך  ממשות'דיגע  א  ווי  אויג  פאר'ן  אויס  קוקן  זיי 
מ'קען אנכאפן, אבער באמת איז עס גארנישט מיט נישט. 

   ען די תאוות עולם הזה. ממש אזוי זענ

ספר אברכים   אין  ט)  הכשרת  , (פרק 
, דער חובת פיאסעצנער רבי זצ"לפונעם  

  איהתלמידים, שרייבט ער:

ווען דער יצר הרע קומט צו א בחור אדער 
נידריגער  א  צו  איינרעדן  אים  יונגערמאן 
אויף  פוס  א  אוועקשטעלן  ער  זאל  זאך, 

דיר   זאג  "איך  זאגן,  און  ערד  קלאר, דער 
הייסט,  תורה  דו  וואס  נאר  טון  וועל  איך 
נישט וואס דו הייסט!" דעמאלט וועט ער 
גאנצע  די  ווי  איבערצייגן  שנעל  זיך 
נישט  איז  הרע  יצר  פונעם  שטארקייט 
מער ווי א פארבלענדעניש; ער האט נאר 
   א כח אויב דער מענטש לאזט זיך פון אים. 

צו  וויכטיג  גאר  איז  אלעס  דאס 
שמירת  פון  עבודה  דער  ביי  געדענקען 
אזוי  נישט  מ'דארף  והמחשבה.  עינים 
מורא האבן פון די כוחות פונעם יצר הרע, 
ער איז נישט אזוי שטארק און ער קומט 
נישט מיט קיין גרויסע נסיונות. ער קומט 
קליינע  פיל  מיט  נאכאנאנד  נאר 
נסיונות'לעך, מיט זאכן ביי וועלכע מ'קען 

טרייבן אויב טוט מען עס אים גרינג פאר
האבן  נאר  מ'דארף  וועג.  ריכטיגן  אויפ'ן 
אביסל עקשנות און סבלנות. און כאטש 
וואס זיי קוקן אסאך מאל אויס ווי גרויסע 
בערג, זענען זיי אליבא דאמת נישט מער 
ווי איין גרויסער דמיון מיט וואס דער יצר 

   פארבלענדט דעם מענטש. 

טר  ערשטער  באאדער  צו  אים  זיגן ט 
איז טאקע דאס אז מ'זאל וויסן קלאר אז 
דער גאנצער נסיון איז באמת א שוואכע 
זייער  זיין  מפלה  זיין  וועט  דאן  פליג, 

  שנעל!

(מובא בעבודת פנים  צדיקים האבן געזאגט  

פראצענט שטותים; בלויז   99: "דער יצר הרע איז  מכתב ב)
  איין פראצענט איז אמת'ע רשעות."

" 

להתחזק ולהתעודד, שדבר ידוע הוא שעיקר הקושי הוא רק בתחלת הדרך כשצריך עדיין לערוך מלחמה גלויה נגד : "יש לדעת  (מבעמח"ס והאר עינינו, פרק כב)  אהבה רבהנכון להעתיק דיבורים נכונים מתוך ספר  .  ט
לטומאה זו נחלשת  נה אצלו כל הנטיה ליצר הזה, והתשוקה  היצר, ובאותה שעה נדמה היצר הרע בעיני האדם כהר גדול שאין אפשרות לטפס עליו. אבל אחרי שכבר הצליח להשתחרר במדת מה מכבלי היצר, משת

ר זצ"ל, שכל ענין יצר ההסתכלות והמסתעף הוא דבר דמיוני, כדוגמת  מאד, ובכוחות מועטים ניתן לעמוד על המשמר.כי באמת כל עניני היצר הזה הוא דמיון שאין בו הנאה אמיתית כלל. וכך באר הרב אביגדור מילע
עי  זכר. המשיכה הזו היא דמיון של 'מים גנובים ימתקו'. הרי המים אין להם מתיקות, ואיך אומר הפסוק 'ימתקו'? אלא עצם האיסור יש לו כח טבבאלאן מנופח שבדקירת מחט אחת מתפוצץ כולו ולא נשאר ממנו 

ע שיתנו לו כוס לשתות, שוב כבר לא מתפעל מהבהירות  הרגלהפוך את שאינם מתוקים למתוקים, שפתאום הוא מתפעל מהבהירות והזוהר של המים ונמשך מאד לשתותו. אך זה רק כל עוד שהמים גנובים, אבל מ
ת והוא מתרחק  ולכן אחרי שהשתחרר קצת מתחום הדמיונות של היצר, יתחילו הכוחות הרגילים לפעול, ובמשך הזמן נחלשת התשוקה והסקרנות להסתכליות התמידיו  ולא מהזוהר ושוב לא יתמקו לו המים...
  פתח אצלו שינוי גדול לצד הקדושה, דבר שיגרום לו הרבה מנוחת הנפש בעבודת ה' בפרט ובכל עניניו בכלל". מהם בצורה טבעית, ואז בס"ד יכול להת

ו הוא אוחז מה שהוא מתאוה, ועל  ז', ולכל אחד נדמה כאיל: "היצר הרע דומה כמו מי שהולך ורץ בין בני אדם וידו סגורה ואין אדם יודע מה בתוכה, והוא מרמה בני אדם ושואל לכל אחד, 'מה אני אוחשיחות הר"ן. י
ל העולם והכל רצים אחריו, ומרמה לכל אחד ואחד עד שנדמה לכל  כן הכל רצים אחריו, כי כל אחד סובר שיש בידו מה שהוא חפץ, ואחר כך הוא פותח את ידו ואין בה כלום. כמו כן ממש היצר הרע שהוא מרמה כ

ור הנכנסין בבית  י שטותו ותאותו, ואחר כך בסוף הוא פותח את ידו ואין בה כלום, כי אין מי שימלא תאותו אצלו. גם נדמו כל התאוות של העולם כמו עמודי אאחד ואחד כאילו יש בידו מה שהוא חפץ כל אחד כפ
  ואין בתוך היד כלום, כך הם כל התאוות של עולם הזה". מן אור החמה, כנראה בחוש שהם נדמין לעמודים מחמחת הזריחה של החמה, וכאילו רוצים לתפוס אותן העמודי אור שתופסים וחוטפים 

כיצרי', ואז תווכח כי הרבה מגבורת היצר הרע  : "נסה נא בחור ואברך לרקוע ברגלך אחת על הארץ בשעה שיצרך מגרה אותך לאיזה נמוכיות ולגזור אומר, 'כן אני אומר, רק כתורה אעשה ולא  הכשרת אברכים.  אי
  מהתרשלות ורפיית עצמך היא ולא באמת".רק דמויה ורמיה, ורק 

  

  

באקומט א פאזיטיווע קוק, און א 
קלארן בליק, אויף שמירת עינים

דורכן הערן די עינים האטליין

718-977-5554
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  ַאֵּיה ַהְּקֵדָׁשה ִהוא ָבֵעיַנִים ַעל ַהָּדֶר  

העכער פופציג טויזנט    ערשטער שיפמענט פון
ווערט צעשפרייט ביי כלל  "תפילה קארטלעך" 

  ישראל דעם יעצטיגן שבת נחמו אין אלע געגנטן 
געווארן מפורסם דורך אין די לעצטע וואכן, נאך וואס ס'איז  

טהור עינים דעם נייעם לשם יחוד און תפילה אין אידיש פון כ"ק 
הגה"צ רבי יעקב מאיר שעכטער שליט"א, איז דאס בליץ שנעל 
אויפגעכאפט געווארן ביי טויזנטער אידן איבער דער גאנצער 
וועלט. דער מערכת האט באקומען שטארקע פארלאנגען אז 

קליי  א  אהערשטעלן  קארטל" מ'זאל  "תפילה  פראקטישע  נע 
אין  טאש,  אין  זיך  מיט  מיטצונעמען  געאייגנט  זיין  זאל  וואס 
קאר, תפילין בייטל, אפיס, אא"וו, כדי צו קענען זאגן די תפילה 

  טעגליך אויף א גרינגן פארנעם.

פראיעקט   דעם  אין  אריינגעלייגט  זיך  האט  עינים  טהור 
ז  זאל  וואס  קארטל  תפילה  אזא  שואהערצושטעלן  לכל יין  ה 

נפש אויף א פראקטישן פארנעם. בס"ד נאך עטליכע וואכן פון 
דעם  דעקן  קענען  צו  סכומים  נויטיגע  די  שאפן  און  הכנות 

ספעציעל  א  אהערצושטעלן  געלונגען  איז  שיינע -פראיעקט, 
תפילה קארטל וואס קומט אין א לעמענירטן פארמאט און גאר 

   דן פלאץ. געאייגנט מיטצונעמען מיט זיך אויף יע

כאטש וואס צוליב טעכנישע סיבות האט זיך אויפגעהאלטן 
דער ערשטער שיפמענט פון העכער פופציג טויזנט קארטלעך, 
פון  מעסעדזשעס  אריינבאקומען  מערכת  דער  אבער  האט 
אסאך געגענטן פון אידן וואס האבן איבערגעגעבן אז אין זייער 

פ  געווארן  איז  געגנט  אדער  המדרש  בית  ריוואט לאקאלן 
צעשפרייט קאפיעס פון דער תפילה דורך אידן וואס ווילן מזכה 
זיין את הרבים, און האבן ארויסגענומען די תפילה פונעם גליון 
בית  זייער  אין  פארשפרייטן  צו  דאס  קאפיעס  געמאכט  און 
המדרש, אויף די טישן אדער אויף די ווענט. דאס האט ווידער 

  ציבור פאר דעם פראיעקט. געוויזן דעם גרויסן דארשט פונעם 

נייע  די  זייט  איין  אויף  פארמאגן  וועט  קארטל  דאס 
תפילה און לשם יחוד אויף א שיינער אויפלאגע, און פון דער 
צווייטער זייט עטליכע שטארקע מאמרים פון די ספרים הק' 
און  עינים  אויף שמירת  פון תפילה  כח  איבער דעם גרויסן 

  .התגברות אויף די נסיונות היצר 

דעם שבת נחמו ווערט צעשפרייט בעז"ה דער ערשטער 
קארטלעך,  תפילה  טויזנט  פופציג  העכער  פון  שיפמענט 
טויזנטער  הונדערטער  פארשפרייטן  צו  ציל  מיט'ן 
דאס  ישראל.  כלל  גאנץ  ביי  תפילה  דער  פון  עקזעמּפלַארן 

מדרשים, עוו  בתי  אלע  אין  אויסגעטיילט  רט 
מיט' אינאיינעם  כוללים,  גליון ישיבות,  פרישן  ן 

פריוואט  ווערן  דאס  וועט  אויך  נחמו.  שבת  פון 
זיך  האבן  וואס  אידן  אסאך  דורך  צעשפרייט 
געוואנדן צום מערכת אז זיי ווילן ארויסהעלפן צו 
אין  אנקומען  אז ס'זאל  פארשפרייטן די תפילה 

  יעדן ווינקל וואו אידן זוכן דאס צו טרעפן.

אויך  תפילה  די  ווערט  גלייכצייטיג 
ויסגעשיקט אויף אימעיל פאר די צענדליגער אר

צו  אויפגעסיינט  זענען  וואס  אידן  טויזנטער 
באקומען רעגלמעסיג די גליונות. דורכדעם וועט 
קענען  צו  דאס  אפיס  אין  תפילה  די  האבן  מען 

  זאגן אין יעדער געלעגנהייט.

זיך דער מערכת  גרייט  יעצטיגע טעג  די  אין 
ג  פרישן  א  תפילה אויף  די  פון  שיפמענט  רויסן 

קארטלעך דאס צו קענען פארשפרייטן אויף נאך 
א גרעסערן פארנעם, און נאכקומען דעם גרויסן 
גאנצער  דער  איבער  אידן  פון  פארלאנג 

  וועלט.

אזוי אויך ווערן געמאכט פלענער אז דאס קארטל 
זאל זיין צו באקומען אויף א גרויסן פארנעם אין כ"ו 
מסאטמאר  רביה"ק  פון  קדישא  דהילולא  יומא  אב, 

ב  אלע זי"ע,  פון  אידן  טויזנטער  וואו  הק',  ציון  יים 
א  ס'איז  און  פארן  צו  קומען  קרייזן  און  שיכטן 

 שטארקע געלעגנהייט צו מזכה זיין דעם רבים.

פאר סיי וועלכע אינפארמאציע אדער צו נעמען 
לזכות את הרבים,  אין די ווייטערדיגע פעולות  א חלק 

  :טעלעפאן נומער רופט דעם טהור עינים 

845-999-4114 #1-9  

וואס   די  פאר  ווענדונג  באזונדערע  ווילן א 
תפילה  די  פארשפרייטן  מיט'ן  ארויסהעלפן 
צום  מעלדן  זיך  ביטע  זייער קאנטרי,  אין  קארטלעך 

  מערכת.

 
 

"עינינו לך רייכע קונטרס 
עגרייט אין  וגצ  ווערט "תלויות

יעצטיגע טעג אין ליכט  די 
    ט""תפילות פראיעק פונעם

    טהור עינים דורך
ר אין די וואס קומט פא   עקט תפילה פראיליכט פון די  אין  

אינטערג עינים  טהור  האט  וואכן,  א יעצטיגע  ענומען 
אינע רינגעל  א פרישע  ארויסצוגעבן  פראיעקט  ם 
ולה ג בער דער גרויסער כח און ס ספעציעלע קונטרס אי 

  . פון מתפלל זיין אויף שמירת עינים

קונטרס   איז דער 
פון   צוזאמגענומען 

וואס   מאמרים  רייכע 
זענען ערשינען אינעם 

עינים גלי טהור  פון  ון 
פארשידענע  אין 

ס'איז   י וו געלעגנהייטן  
געווארן  געברענגט 
וסופרים  ספרים  מפי 

פון שונ   ער איבער ד א 
שמירת  אויף  תפילה 
די  און  עינים 

דערפון, וויכ  טיגקייט 
מיט   שיינע באגלייט 

אמאל  פון  מעשיות 
  און היינט.

מער פרטים וועט 
  נאכפאלגן

  

ספרים וסופרים מפי    

  

  מפרסמים עושי מצוה 
מיר ווילן זיך באדאנקען בשם כלל ישראל פאר 

אלע נדבנים חשובים וואס האבן ארייגערופן 
ן תפילות ' צו מנדב זיין ספעציעל פאר 

 תפילה "  די פראיעקט צו קענען פארשפרייטן  
זכות   פארנעם.  ן אויף א גרויס   קארטלעך" 

דער זכות זאל אייך  און   הרבים תלוי' בכם! 
ות  צו געבענטש ווערן מיט א ברכביישטיין  

  והשפעות טובות ברוחניות ובגשמיות.
  

 

 די תפילה 

 

"והאר  מעלדונגען איבערן 
 "עיניו זומער פראגראם

  צוגעשטעלט דורך טהור עינים 
ו זונטאג  אידן    האבן  אתחנןפארגאנגענעם  טויזענטער 

ספר   דעם  לערנען    דעם   אינערהאלב   עינינו   והאר אנגעהויבן 
.  טעג ביז ר"ח אלול   21במשך די    " פראגראם  זומער   עיניו   והאר "

אידן     די  אין  עינים  שמירת   אין  חיזוק   געוואלדיגע   שעפןווי 
  .טעג   זומער  שווערע יעצטיגע

  פראגראם   צו דעם  וועגן  מער  אויך   הערן    הערן  צו   אזוי 
געווינער   טעגליך  גורלות  די  די    $1000טעגליך,    $200,  פון 

דעם  וועכנטליך רופט  ליין"  ,  עינים    845-999-4114"טהור 
 .ו פון די מעין מעני  1-8  דריקט  און 

 

 אימעיל   באקומען   זיך איינצושרייבן צו אויף    דעם  טעגליך 
עינינו    ספר  די שיעוריםוהאר  לויט  טעגליך  ,  איינגעטיילט 

   info@tahoreineyim.orgשיקט אייער אדרעס צו 
 

   מ'קען אויך הערן די טעגליכע שיעורים פארגעלערנט דורך
שליט"א   קליין  אלעזר  דיהר"ר  באר   אויף    מטע יוועלט 

  ו.פון די מעין מעני  6דריקט  ,  718-977-5554"עינים ליין"  

  

 

נטרס קו  

 ְלָך ְתלּויֹות 
 

   און סגולה פוןדער גרויסער כח 

 מתפלל זיין אויף שמירת עינים 
~ 

בקשות ילקוט תפילות ו  
 
 

ִמיַרת  ׁשְ ן ּבִ ְדִחילּו ּוְרִחימּו, ִהְנִני ְמַכּוֵ ּה, ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ קּוְדׁשָ
י,  ְבּתִ מֹר ֶאת ֵעיַני ּוַמֲחׁשַ ִני ִלׁשְ ּוָ ּצִ ם ִמְצַות ּבֹוְרִאי ׁשֶ י ְלַקּיֵ ְבּתִ ֵעיַני ּוַמֲחׁשַ
ֱאַמר ְולֹא ָתֻתרּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם, ַלֲעׂשֹות ַנַחת  ּנֶ מֹו ׁשֶ ּכְ

מֹו. ֵרְך ׁשְ רּוַח ְלַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ

עט ִדיר ֵזייֶער, ֶהעְלף ִמיר ַאז ִאיְך ָזאל ֶקעֶנען ִהיְטן ַמייֶנע אֹויְגן,  ִאיְך ּבֶ
ִמיַרת  ר צּו ַזיין אֹויף ֶיעְדן ִנָסיֹון ִאין ׁשְ ן ִדי ּכֹוחֹות ִזיְך ִמְתַגּבֵ ִאיְך ָזאל ָהאְבּ
ט צּו קּוְקן אֹויף ֵקיין  ִית אֹויף ַמייֶנע אֹויְגן ִניְשׁ ַעל ַהּבַ ֵעיַנִים. ִאיְך ָזאל ַזיין ּבַ
ֵטייט ִאין ִדי ּתֹוָרה, ְולֹא ָתֻתרּו  ׁשּום ַזאך ָוואס ִאיז ֶקעְגן ַדיין ָרצֹון, ִווי ֶעס ְשׁ

ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם.
אֶגעֶגעֶנען  ַבּ ט  ִניְשׁ ִזיְך  ָזאל  ִאיְך  ַמִציל  ִמיר  ַזיי  עֶפער,  אֶשׁ ּבַ ֵהייִליֶגער 
ֶלְך  ִוד ַהּמֶ אּוְמִוויְלְנִדיג ִמיט ְרִאּיֹות ֲאסּורֹות אֹויף ֵקיין ׁשּום אֹוָפן, ַאזֹוי ִווי ּדָ
ְוא. אּון אֹויּב ֶוועל ִאיְך ִמיר  ֵלל ֶגעֶווען, ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות ָשׁ ָהאט ִמְתּפַ
ַגאס,  ֶדער  אֹויף  ַזאְכן,  אּוְמֵרייֶנע  ִמיט  ָאְנְטֶרעְפן  ֶגעְצוואּוְנֶגעֶנעְרֵהייט 
עֶפער,  אֶשׁ עט ִאיְך ִדיר, ֵהייִליֶגער ּבַ עט, ָאֶדער ֵסיי וואּו, ּבֶ יי ֶדער ַאְרּבֶ ּבֵ
ט  ם אֹויף ִמיר אּון ֶעס ָזאל ִניְשׁ ט ַמאְכן ֵקיין ׁשּום רוֶשׁ ַאז ָדאס ָזאל ִניׁשְ
ַזיין  ָזאְלן  ַזאְכן  ַאֶלע  ִדי  ה,  ַרּבָ ַאּדְ בֹות.  ַמֲחׁשָ ֶלעְכֶטע  ְשׁ ֵקיין  ֶרעְנֶגען  ּבְ

ֱאֶמת. ַפאְר'ִמיאּוס'ט ִאין ַמייֶנע אֹויְגן, ַאזֹוי ִווי ֵזיי ֶזעֶנען ּבֶ

 מאת
 כ"ק הגה"צ המפורסם
רבי יעקב מאיר 
שעכטער שליט"א

נמסר במיוחד למפעל 
"טהור עינים"

כדי לפרסמו בקרב עם סגולה
פרוס ימי הקיץ תשפ"ב

תפילה
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אוועקגעצויגן פון שטאט    
  איבערנאכט 

הרה"ק רבי שלום חריף זצ"ל, א תלמיד פונעם  
אדלער   נתן  רבי  הרה"ק  און  הפלאה  הייליגן 
רבי   זין:  גרויסע  צוויי  פארמאגט  האט  זצ"ל, 
האט   וועלכער  אברהם,  ברכת  מח"ס  אברהם, 
אין   טאטן  זיין  פון  רבנות  דאס  איבערגענומען 
יריעות   מח"ס  שלמה,  רבי  און  לַאקענבַאך, 

  שלמה און רב אין מאקאווע. 

גאר   חריף  שלום  רבי  האט  אן  קינדווייז  פון 
שטארק געהיטן אויף די אויגן פון זיינע קינדער  
זיי זאלן נישט זען וואס מ'דארף נישט, אזוי ווייט,  
אז יעדעס מאל וואס זיי זענען ארויס פון שטוב  

מיטגיין  געדארפט  זיי    האט  וואו  געבן  אכטונג  זאל  וואס  שומר  א 
קוקן. זייענדיג קינדער איז א גוי אמאל געקומען צו זיי אין שטוב, און  
דערנאך האט רבי שלום חריף זיי געהייסן זיך גיין טובל'ען אין מקווה,  

  וויבאלד דאס זען א גוי איז מזיק פאר'ן נפש. 

געוואוינט האט    אין איינס פון די ערטער וואו רבי שלום חריף האט 
זיין טאכטער זיך באפריינדט מיט דער טאכטער פונעם ראש הקהל,  
אן   צו  אינאיינעם  גיין  געוואלט  מיידלעך  צוויי  די  האבן  אמאל  און 
אומאויסגעהאלטענעם פלאץ. ווען רבי שלמה חריף האט דערפון  
פון   אוועקגעצויגן  און  אויפגעהויבן  תיכף  זיך  ער  האט  געהערט, 

אגנדיג אז א פלאץ וואו ס'קענען פאסירן אזעלכע יענער שטאט, ז 
  מכשולות וויל ער נישט וואוינען. 

  מרענדיק שליט"א   גה"צ ה מפי נכדו  
  

  שמירת עינים גוררת שמירת עינים 
איך בין אלעמאל משתדל צו היטן די אויגן, אבער ווי יעדער מענטש 

כסדר עליות מיט נפילות   און ס'גייט    – פארמאג איך א יצר הרע, 
  שבע יפול צדיק וקם. 

עינים וואס   לעצטנס האב איך געהאט א שוועריגקייט אין שמירת 
האב   איך  וויפיל  דערפון;  ארויסזען  געקענט  נישט  מיך  האב  איך 

זיך  פרובירט   און  פארכאפט  געווען ווי  איך  בין  געווען  מתפלל  און 
אייער   געטראפן  איך  האב  טאג  א  אין  זיין.  מתגבר  געקענט  נישט 
מיר   האט  דאס  ב"ה  און  דארשט,  מיט  געליינט  עס  און  בלעטל 

צו   זיך  כוחות  די  געגעבן 
  שטארקן. 

ווערטער   די  געווען  איז  געהאלפן  מיך  האט  וואס  עיקר  דער 
שומר אמונים זי"ע אז ווען א איד שטארקט זיך אין    פונעם הייליגן 

האב   איך  וואס.  סיי  בעטן  צו  כוח  א  מען  האט  עינים  שמירת 
באשלאסן צו טון די עצה, און טאקע אויסניצן די געלעגנהייט פון  
א התגברות מתפלל צו זיין איך זאל קענען היטן די אויגן ווייטער.  

, און די גאנצע עבודה  ב"ה אז מיינע שמירת עינים תפילות העלפן 
דער   ווי  שפיר  איך  ממש  גרינגער;  סאך  געווארן  מיר  איז 
  אויבערשטער טוט די ארבעט פאר מיר און היט אפ מיינע אויגן. 

ווען א איד איז מתפלל צו אויבערשטן ער זאל אים היטן די אויגן,  
געבעטן   האט  המלך  דוד  ווי  ָׁשְוא אזוי  ֵמְראֹות  ֵעיַני  ,  ַהֲעֵבר 

ער דורכדעם אז נישט ער איז דער וואס היט זיך, נאר  געדענקט  
ס'איז אלעס סייעתא דשמיא, און דערפאר איז ער טאקע זוכה  

  מ'זאל אים העלפן פון הימל. 

  א גרויסן יישר כח!
  ) ירושלים - ( 

נישט לייגן וויין אין א  
  צעבראכענעם פאס 

קוקן   אייביג  נישט  מ'דארף  אז  געשריבן  האט  איר  וואס  בנוגע 
    גענוי וואס די הלכה איז ביי שמירת עינים: 

 " ספר  א  דא  ההסתכלות ס'איז  פון  תורת  בנימין    הגאון "  רבי 
".  אז נדברו" שו"ת  זילבער זצ"ל, פון די ליטווישע גדולים, מח"ס  

אינעם ספר שרייבט ער די פינקטליכע גדרים אין די הלכות פון  
  הסתכלות בנשים, וואס איז א הלכה און וואס א חומרא, אא"וו.  

זאגט ער אבער (עמ' ל' בהערה) אז כאטש מ'לערנט די הלכות,  
צו  דארף מען וויסן אז   נישט  איין  זיך  געוואוינט  מענטש  ווען א 

צייטן,   היינטיגע  אבער  נישט.  מ'טאר  וואס  נישט  ער  זעט  קוקן, 
לעבנדיג אין א דור וואס ס'איז נאך קיינמאל נישט געווען אזויפיל  
מ'איז   וואס  מינימום  דעם  טון  צו  נאר  זוכט  איינער  אז  פריצות, 

יך קענען היטן. דאס  מחויב מעיקר הדין, איז זייער שווער ער זאל ז 
איז גלייך ווי איינער וויל אפהיטן א צעבראכענעם פאס וויין ס'זאל  
גארנישט ארויסרינען. די עצה איז מ'זאל אריינגיסן דעם וויין אין  
א פאס וואס האט בכלל נישט קיין לעכער, און דעמאלט וועט ער  

  מיט'ן אויבערשטנ'ס הילף בלייבן מיט'ן גאנצן וויין. 
  זעליג ד. לעיקוואד 

 

מכתבים למערכת 
 

  

 

 
 
 
 

  טהור עינים ליין: 
 

845.999.4114 
 נאכן אויסוועלן א שפראך: 

 

#1  
  
  שעה  24נדבה ליין  

  
 

#2  
  

  מפרסם זיין א מעשה צו  
  

 

#3  
  

  הפצה אפטיילונג
  

 

#9  
  

  מערכת אפטיילונג
  

  

 

  אדרעס:  
 

7 Beer Sheva #301 
Monroe NY 10950   

 

     המערכת בארץ ישראל: 
077.401.6591  

עבודת    כתובת המערכת:  
  9515528, ירושלים  26ישראל  

  
 

 

צו באקומען די גליונות  
אידיש/לשה"ק אויף אימעיל ביטע  

אייער אדרעס צושיקט   
802 .327 .3592 

gilyon@tahoreineyim.org 
 

  

"הוצאות טהור עינים" זוכט  
געטרייע אידן וואס זענען גרייט  

אוועקצוגעבן זמנים קביעים  
אפצושרייבן די מעסעזשעס וואס  

  . פליסן אריין צום מערכת
  פרטים רופט: פאר מער 

#9845.999.4114  
 

  היהודיםישלטו   
  

קאלום אינעם   צו אריינשטעלן אייער געשיכטע 
  וואס וועט בס"ד ערשיינען פון  "ישלטו היהודים"

  : ביטע שיקט דאס אריין צום מערכת  ,צייט צו צייט 

845.206.9879   
7 Beer Sheva #301 Monroe NY 10950    

 gilyon@tahoreineyim.org     

איבער דאס מערסטע פרטים וואס שייך, אזוי אויך א ווען איר רופט אריין מיט אייער מעשה, ביטע לאזט 
  טעלעפאן נומער וואו מ'קען זיך פארבינדן מיט אייך אויב ס'פעלט אויס מברר צו זיין געוויסע פרטים. יישר כח!

  

 

 

 על הטוב יזכר
 

 

 בגליון עמוד זכות

 

 עמוד בגליון זכות

 

 עמוד בגליון זכות

 

8אומגלויבליכע פידבעק

מ'דארף קיינעם נישט מסביר זיין די 
שוועריגקייטן אין שמירת עינים וואס 
זענען דא ביי אזא סארט ארבעט, וואו 
מ'דארף אריינגיין אין גוי'אישע הייזער 

און האנדלען מיט די אלע טמאים. 
איבערהויפט אז מיין ארבעט איז אין א 

שטארק גוי'אישער געגנט, וואו ס'פאלט 
נישט אריין א איד אפילו בטעות – בלויז 

איך און דער רבש"ע זענען דארט.

די גליונות געבן מיר כסדר'דיגע 
חיזוק זיך צו קענען האלטן 

פעסט. ב"ה איך האב מחליט 
געווען ביי מיר שטארק אז 

יעבור עלי מה, איך קוק נישט 
און פארטיג! איך בין א איד און 

איך וויל מיך האלטן ריין!

י. ג. פ. ק.

קאסט אונז 
'בלויז' מאנסי

א יאר

ס'אומעגליך 
אנצוגיין 
היינטיגע 

צייטן
ָאן כסדר'דיגע 

חיזוק אויף 
שמירת עינים!

איך טו פאר 
פרנסה אין 

"האוזינג 
מענעדזשמענט" 

איך האב 
אונטער מיר 

אסאך גוי'אישע 
טענענטס. 

$19,000

$100 
לחודש

$25
לחודש

$50
לחודש

זומער קאמפיין
 

– תשפ"ב -

רופט שוין טהור עינים ליין:

העלפט אידן זיין 
ערליכע אידן!

845.999.4114

חודש'ליכע שותפות
חודש'ליכע שמירה

כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו


