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 אבני יהלומים ללא חן 
להלן מעשה שהיה שסיפר יהודי, במיוחד בענין 

  של "אין אדם שומע לי ומפסיד":

היה זה לפני יותר מארבעים שנה, בתקופה בה הרבה 
מיהודי אנ"ש עסקו לפרנסתם במסחר היהלומים. גם 
מאנשי  היהודים  מאות  בין  אז  מצאתי את עצמי  אני 

 47שלומנו אשר נסעו מידי יום באוטובוס אל רחוב  
ואם  ביהלומים,  הגדול  המבין  שהייתי  לא  במנהטן. 

גם לא היה לי חוש עסקי מיוחד.   – לומר זאת בעדינות  
אל  לחם  ילדיי שאביא  חמשת  לי  המתינו  בביתי  אך 

  השולחן, לכן ניסיתי את מזלי במסחר היהלומים. 

המסחר,  בבית  לקוחות  כמה  עם  נפגשתי  אחד  יום 
כאשר   והצגתי לפניהם מאבני החן השונות אשר עמי.

אז  או  המקום,  את  ויצאתי  לשלום  נפרדנו  סיימנו, 
לי ארבעה יהלומים בשווי כולל שמתי לב כי חסרים  

באותם  עצום  סכום  זה  היה  דולר.  אלף  עשרים  של 
ימים, אשר בימינו היה מגיע לסכום של מעל תשעים 
השולחן  על  היהלומים  את  שהשארתי  נזכרתי  אלף. 

   שישבנו עליו, מיד החשתי צעדיי לשם.

בהגיעי למקום, פגשתי כמה אנשים אחרים אשר כבר 
ברים ונשים. לא רציתי להביט ישבו מסביב לשולחן, ג

מעט  מופנה  כראשי  לעברם  ניגשתי  כן  על  לעברם, 
  לצדדים ושאלתי אותם אם ראו כאן אולי יהלומים.

בראותם לפניהם אחד שאינו מביט נכחו בצורה ישרה 
ומדבר מיהלומים אבודים, הבינו כי מולם ניצב אחד 
שאינו שפוי בשכלו. החלו האנשים לצחוק עלי בפני 

נשיא   את  אליהם  הזמינו  עוד  והם  ועדה,  בית קהל 

, בקיצור, סבלתי שם בזיונות גדולים ומרים. המסחר 
אלף דולר הוא אך החלטתי לעצמי, כי אמנם עשרים  

סכום עצום, אך העניים שלי שוות הרבה יותר, ואינני 
  מוכר אותם בעשרים אלף דולרים!

חלפו עברו להם שבועות אחדים, יום אחד אני מקבל 
במסחר  משלנו,  יהודי  מידידי,  מאחד  טלפון  שיחת 
היהלומים. הוא מספר לי כי הוא נמצא בעיצומו של 

מאנטוורפן,   יהלומים   120עיסקה לרכישת חבילה בת  
אך משום סיבה כלשהו אינו יכול למעשה לרכוש את 

החבילה. על כן הוא מציע לי את העיסקה, 
היהלומים  עם  החבילה  את  שאני ארכוש 
מאנטוורפן, ואשלם לו תיווך שני אחוזים 

  מהעיסקה.

ביהלומים,  חלש  די  מבין  שהייתי  מכיון 
שיחי  איש  עם  רבות  להתייעץ  נהגתי 

האבנ  את  לו  שברשותי, ולהראות  ים 
ירא  וכיהודי  מהימן  כאיש  אותו  והכרתי 

, כששמעתי ממנו הצעה כזו, ןשמים. משכ 
את  לקחתי  העיסקה.  עם  רגוע  הרגשתי 
חיפשתי  שברשותי,  האחרון  הדולר 

  שותפים אחדים, ורכשתי את היהלומים.

היה  היהלומים  בתחום  עיסוקי  עיקר 
גלם.   יהלומי  רחוקות ממכירת  לעתים 

ולא  בעצמי  יהלומים  עיבדתי  או  חתכתי 
ולכן כאן, כמו תמיד,   הייתה לי כל מומחיות בתחום.

היהלומים, והתחלתי לעבור עמם   120לקחתי את כל  
להראות  בכדי  שונים  ומלטשים  יהלומים  סוחרי  בין 

  להם את הסחורה שברשותי.

סיבה לא ידועה היהלומים לא עברו מיד ליד. אבן מ 
אבן נבדקו ע"י הסוחרים ונדחו בזה אחר זה, לא  מצאו 

חן בעיני כל הסוחרים. הורדתי את המחיר, אך עדיין 
התבטא  אף  היהלומים  מסוחרי  אחד  הלך.  לא  זה 
אחרי  נקיה!"  אחת  אבן  ולו  כאן  מוצא  "אייני  בפניי, 

כבר הייתי מוכן   חודשיים שלמים ששום דבר לא זז,
להעביר אותם במחיר עלות. אך ה'שלימזל' לא אבה 
להתנתק מהאבנים שלי, וגם במחיר עלות לא מצאתי 

  להם קונה...

בלית ברירה החלטתי כי אלטש במו ידיי את האבנים, 
הבטתי  וכאשר  עשיתי,  אכן  כך  רב.  כי  במומחיותי 

הם  כי  להפתעתי  הבחנתי  הליטוש,  אחרי  עליהם 
  אבנים יפות בתכלית!  –קיבלו צורה חדשה  

הסוחרים,  בין  היהלומים  עם  לעבור  שוב  החילותי 
לרכוש אותם במלוא וכולם היללו אותם והיו מוכנים  

המחיר, הרבה יותר ממה ששיערתי בחלומי המתוק 
ביותר. באותה תקופה היה חמש עד עשר אחוזי רווח 
רגיל ושגרתי, כאן עשיתי יותר ממאה  מקובל כרווח 

  אחוזי רווח!

הבנתי ביני לבין עצמי כי זהו שכרי על שמירת העניים 
שלי ועל ההפסד הכספי שהיה לי בגינה לפני תקופת 

האבנים   –מה. התקיים בי הכתוב "אבן מאסו הבונים" 
לראש פינה"   מאסו בהן, "היתה  כל המבינים   –אשר 

הפכו והיו לאבנים היקרות ביותר. "מאת השם היתה 
בעינינו"   נפלאת  היא  השי"ת ה   –זאת  מאת  זה  יה 

  להראות לכולנו את פלאות שמירת העיניים.

    ההממששךך  בבעע''  בב''

  

סיפורים אישיים על 
עמידה בנסיונות 
 מיהודים בני זמננו

 רביעי
 בסדרה

 

  

בראותם לפניהם אחד שאינו מביט נכחו  
בצורה ישרה ומדבר מיהלומים אבודים,  
הבינו כי מולם ניצב אחד שאינו שפוי בשכלו.  

קהל ועדה,  החלו האנשים לצחוק עלי בפני  
והם עוד הזמינו אליהם את נשיא מועדון  
היהלומים, בקיצור, סבלתי שם בזיונות  
גדולים ומרים. אך החלטתי לעצמי, כי אמנם  
עשרים אלף דולר הוא סכום עצום, אך  
העניים שלי שוות הרבה יותר, ואינני מוכר  
  אותם בעשרים אלף דולרים! 

 

 

ישראל המתחזקים מידי יום ביומו בקדושה זכות הגדולה של רבבות בני 
וטהרה ועומדים מול נסיונות הזמן בתוקף ועוז תעמוד לימין הנדבן 

החשוב להתברך משמי מעל בכל מילי דמיטב, בני בריכי, חיי אריכי, ומזוני 
פרנסה בהרחבה , רויחי, וסייעתא דשמיא, נחת דקדושה מכל יוצאי חלציו

 אמן.גדולה, והצלחה בכל מעשה ידיו, 

 

 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, 

נסה פר, ומזוני רויחי, וסייעתא דשמיא, נחת דקדושה מכל יוצאי חלציו
 בהרחבה גדולה, והצלחה בכל מעשה ידיו, אמן.



 
   

 

    ב   |  מאמר התחזקות  -   שמירת עיני י ם 

    >>>>>>  ההממששךך  ממעע''  אא

אח"כ  בכספי. זמן קצר  הברכה  גם הלאה את  ראיתי 
הגדולה  הנפילה  היתה  המוקדמות,  המ'  בשנות 
במסחר היהלומים. ב"ה אני לא רכשתי עוד יהלומים 

וכך לא   –בניגוד לסדר המקובל בעסקי היהלומים    – 
זכיתי ב"ה לחתן את ילדיי בכבוד,  הפסדתי אז כסף. 

  הזה!  ועדיין אני רואה ברכה בכספי עד עצם היום 
    ממפפיי  בבעעלל  ההממעעששהה

  

ניגון בעת ההליכה  
  ברחוב 

לאחרונה הופיעו בגליון תפילות שונות אותם 
יש להתפלל כאשר יוצאים אל הרחוב. ברצוני 
לזמזם  ניתן  ברחוב  ההליכה  בעת  כי  רעיון,  להוסיף 
הניגון  לדוגמא,  העיניים.  שמירת  מענין  ניגונים 

המילים המפורסם של הרה"ח ר' משה גולדמן ע"ה על  
המילים  (את  זייער"  דיר  בעט  איך  עולם  של  "רבונו 
לניגון זה כתב אחד מגדולי וחשובי חסידי סלונים בעל 
ה'עבודת פנים' זצ"ל), אשר הבית הגבוה בשיר נושא 

 " המילים,  מיר את  העלף  מיר   , אוי  זאל   , העלף  איך 
קענען היטן מיינע אויגן, און מיינע רייד פון מויל זאלן 

הרעיון שבדבר הוא, כי לפעמים קשה   " .גןזיין געוואוי 
ולא  העיר,  ברחוב  ההליכה  בעת  בתפילה  להתרכז 
יכולה  כן  כמו  יד.  בהישג  התפילה  לנו את  יש  תמיד 
התפילה לקבל משמעות מיוחדת כאשר היא נאמרת 

  ע"י ניגון הבוקעת ממעמקי הלב פנימה.

  בכל פעולותיכם!ברכה והצלחה 
    

החשבון באמזון  
  נפתח 
חבר יש   שלשהיה    לי   מצליח   עסק   בעליו 

לפני ימים אחדים, היה   מנוהל היטב באמזון.ו
  זה במוצאי שבת ביקש ממני חברי שאכנס אל רכבו.

כשהתיישבתי סיפר לי כי הוא נמצא בצרות גדולות. 
חברת אמאזון שמה עליו עין לא טובה, הם חשדו בו 
כי נעשו כל מיני תעלולים והונאות והם סגרו לו את 

לו החש היו  בנוסף  סיפור.  חצי  רק  זה  אך  בון. 
לא   $400,000 שאמזון  הנעול  בחשבונו  תקועים 

העת  כל  דורשים  הם  אותם.  לו  להחזיר  הסכימה 
שישלחו להם מסמך זה או אחר וכך הם מושכים אותו 
לו  הודיעו  חברי,  מספר  וכעת,  ימים.  חדשיים  כבר 

יעביר  לא  יום  עשר  חמשה  עד  באם  כי  מהחברה, 
כל המסמכים הדרושים, הרי אליהם את  

ה  ולמי   $4000,000-שכל  לטמיון.  ירד 
הרי  באמזון  כשנתקלים  יודע,  שאיננו 
את  לפועל  להוציא  מסוגלים  שהם 
כולו.  ואבוד  נבוך  היה  חברי  איומיהם. 
אותי  שאל  כעת?"  עושה  אני  "מה 

  נואשות.

ידעתי כי לחברי אין סינון על האינטרנט 
"אמור כעת . אמרתי לו איפוא:  ר"ל   שלו

להתקין  הולך  שהנך  השי"ת  אל  בפיך 
ישועת  את  תראה  כזו  בקבלה  סינון. 

  השי"ת אף כשהמצב נראה אבוד!" 

חברי שמע בקולי. הוא קיבל על עצמו 
בהחלטה גמורה כי הוא מתקין סינון על 
תפילה  נשא  בבד  בד  שלו,  האינטרנט 
ישועה  לראות  יזכה  כי  ליבו  מעמקי 

במוצאי  כאמור  זה  היה  שבת.   קרובה. 
חברי  קיבל  בוקר  לפנות  שני  ביום 

אי הם -הודעת  כי  אמזון,  מחברת  מייל 
שיגר  שהוא  מהמסמכים  מרוצים 
מסמכים שהוא  אותם  אלו  היו  אליהם. 
כבר שיגר אליהם פעם אחת, רק אחרי 
שהחברה דחתה אותם, ניסה חברי את 
מסמכים  אותם  ושיגר את  כוחו בשנית 

המסמכים פעם נוספת. אך הפעם החברה קיבלה את 
  והחזירה לו את סחורתו! 

    ,,  ווווייללייאאממססבבווררגג  יי..לל..  
  

  'חילול השם' בעבודה 
בעל  ע"י  סופר  אשר  נורא,  מעשה  להלן 
מנפח  הרע  היצר  כי  יודע  אשר  המעשה, 
להתנהג  עליו  כי  האדם  שיחשוב  דמיונות,  לעתים 

שאחרים   -ב'אנושיות'   הרי  באמת  אך  'מענטשלעך', 
ומעריכים את אלו  ומוקירים  מעלה  כלפי  מסתכלים 

  אשר כל הילוכיהם, שיחם ושיגם עפ"י תורה:

עבודתי בו אני עובד כבר שנים ארוכות רוב במקום  
העובדים הם יהודים. לאחרונה עזב אחד העובדים את 

במקום זה שעזב   -המקום, ובעל העסק קיבל לעבודה  
אשה נכריה. במסגרת עבודתי הייתי צריך להתעסק  - 

איתה לעתים קרובות, אך מכיון שהיא היתה לבושה 
ק ממנה באופן מאוד לא צנוע, החלטתי לעמוד מרוח 

עד כמה שרק ניתן. ידעתי גם ידעתי כי היראת שמים 
שבי וכמו כן השמירת 
קודמים  שלי  עיניים 

   להכל כולל הפרנסה.

שאני  מחלקה  באותה 
עובד בה, עובד בה גם 
והוא  נוסף,  אברך 
ממש לא אהב איך אני 
כוחי  בכל  מנסה 

מן האשה   להתעלם 
להביט  ולא  ההיא 
עליה כלל. כסדר היה 

מגיע אלי במנות מוסר כי אני גורם לחילול השם, וכי 
וכן  הוא יודע שיהודים אינם מתנהגים כמו בני אדם 

  הלאה. 

לו  אמרתי  רק  לויכוחים,  עמו  להיכנס  אביתי  לא 
"אי לדעת ברורות:  בטלה  דעתי  אך  גדול,  חכם  נני 

כאן  גם  שאלה  בכל  כמו  ובדיוק  הקדושה.  התורה 
מורה  לי  פסק  וכך  תורה,  בדעת  להיוועץ  הלכתי 

  ההוראה להתנהג במקרה זה" 

האברך לא הרפה, ובכל הזדמנות ייסר אותוי בדברי 
מוסר על התנהגותי ועל חילול השם שהנני גורם. הוא 

גדול   כך  כל  כפשע  זה  את  נהג ראה  שהוא  כדי  עד 
היא  כי  בעבודה  כאן  מקומי  על  איומים  לי  להוסיף 
עצמי  את  החזקתי  השם  ברוך  יותר.  מובטחת  אינה 
חזק והמשכתי לעשות את מה שעלי לעשות, ועשיתי 

  את עצמי כלא שומע את דרשות המוסר שלו.

היום  ויהי  ארוכים.  שבועות  ונמשך  הדבר  הלך  כך 
הלז לא ניגש אלי והבחנתי כי זה זמן רב אשר האברך  

עם דברי המוסר שלו. הדבר הפליא אותי מאחר ולא 
שיניתי מאום מהתנהגותי כמקודם, ובטון דיבורו לא 
היה ניכר כי הוא עומד לשנות את דעתו בענין. ואם כן 
גרם לו שלא לכעוס יותר על חילול השם שאני  מה 

  עושה?

ניגש  תמיהותיי לא החזיקו זמן רב, כי האברך עצמו 
ם אחד ופתר בפניי את כל פליאותיי ותמיהותיי. אלי יו

היה זה כאשר הוא הרגיש שהוא איננו סובל יותר את 
חילול השם שאני גורם ואת אי האנושיות שבי, הוא 
הוא  כי  שהחליט  עד  לליבו  הדברים  את  לקח  ממש 
חייב לקחת צעד קדימה בכדי להשקיט את הנושא. 

ש  לה  ואמר  הנכריה,  האשה  אל  ניגש  פשוט  לא הוא 
תשגיח ולא תקח אל ליבה את הדרך והאופן בו האברך 
באדם  שמדובר  מכיון  אליה,  מתייחס  (אני)  ההוא 

  פאנאטי המתנהג באופן מוזר.

להפתעתו הרבה היתה זו היא אשר שפכה עליו קיתון 
הנכריה  האשה  קראה  "אדרבה!"  קרים.  מים  של 
לעברו. "אני מביטה על האברך ההוא בהערצה רבה 

התנהגות ניכר בגין  וזהירותו.  מיושרו  נדהמת  ואני  ו, 
  עליו כי הוא ירא השם!" 

  ההפפררששהה  ללממעעששהה

  

תמיהותיי לא החזיקו זמן רב, כי האברך עצמו  
ניגש אלי יום אחד ופתר בפניי את כל  

הוא  פליאותיי ותמיהותיי. היה זה כאשר  
הרגיש שהוא איננו סובל יותר את חילול השם 
שאני גורם ואת אי האנושיות שבי, הוא ממש  
לקח את הדברים לליבו עד שהחליט כי הוא  
חייב לקחת צעד קדימה בכדי להשקיט את  
הנושא. הוא פשוט ניגש אל האשה הנכריה,  
ואמר לה שלא תשגיח ולא תקח אל ליבה את  

אני) מתייחס  הדרך והאופן בו האברך ההוא ( 
אליה, מכיון שמדובר באדם פאנאטי המתנהג  
  באופן מוזר. 
להפתעתו הרבה היתה זו היא אשר שפכה  
עליו קיתון של מים קרים. "אדרבה!" קראה  
האשה הנכריה לעברו. "אני מביטה על  
האברך ההוא בהערצה רבה בגין התנהגותו,  
ואני נדהמת מיושרו וזהירותו. ניכר עליו כי  
  הוא ירא השם!"  

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
   

 האוצר של הלכה וחיזוק על עבודת שמירת העיניים  |  ג    
 

  

"אסור להסתכל בבגדי צבעונים של אשה שהוא מכירה אפילו  (סי' כ"א סעי' א')שו"ע  אא..
, "ולא בבגדי צבע של אשה, א"ר (ע"ז כ:)אינם עליה שמא יבוא להרהר בה", ומקורו בגמ' 

יהודה אמר שמואל אפילו שטוחין על גבי כותל, א"ר פפא ובמכיר בעליהן". והטעם כמ"ש 
שהיא מלובשת בהן שמייפין אותה  , "שזוכר את האשה כמו(שם בד"ה ולא בבגדי צבע)רש"י 

דה"ה אפילו מונחים על השולחן. ולפי"ז  (כלל קכ"ה ס"ג)ומהרהר אחריה". ועיין בחכמת אדם 
אם הוא  ,ל בגדי אשהבארון שיש ליזהר כשמתארחים אצל אחרים שאסור להסתכל 

 מכירה.
, דאף על תרס"א)(בתשובה הנדפס בקונטרס הפלס שנת וכתב הגאון רבי ישראל סאלאנט זצ"ל 

, מכל מקום כיון שלפעמים שלא מצוי כל כך ההרהור בעקבות הסתכלות על בגדיםפי 
 (ח"ה סי' קנז)יכול לבא לידי הרהור אסרוהו חכמים. וכעין זה כתב בשו"ת דברי מלכיאל 

 שמזה רואים עד כמה החמירו חז"ל באיסור הרהור עבירה אף במקום שיש רק חשש רחוק.
, "בגדי צבעונים, כלומר בגדים נאים שדרכן לעשותן (מצוה קפ"ח)ינוך כמ"ש בספר הח בב..

בשם הגאון דומ"ץ  (פ"ו סקמ"ב)מבגדים צבועים", וכן הביא להלכה בספר ושכנתי בתוכם 
 , וכ"ה בספר גן נעול.קרית יואל שליט"א

ח"ד אהע"ז (, יפה ללב (לבעל הפלא"ה, אהע"ז סי' ס"ה ס"ב), מקנה (אהע"ז סי' ס"ה סק"ה)דרישה  גג..

 .(כלל קכ"ה ס"ג), חכמת אדם סי' כ"א סק"ד)
לענין הסתכלות בנשים.  )גליונות הקודמים(, וכמ"ש לעיל (כתובות פ"ב סי' ג')ים של שלמה  דד..

שמתיר להסתכל על בגדי נשים  (עניני שידוכים ונישואין, סי' נג)שו"ת משיב נבונים ב עוד ועיין
כשכוונתו לאיזה צורך, כגון שרוצה לבחון יופי וטיב הבגד כדי לדעת אם לקנות בגד כזה, 

 דבכה"ג אינו מסתכל על הבגד כדי ליהנות ממנה.
בשם  (פ"ו סקמ"ה), וכן הוא בספר ושכנתי בתוכם (הנדמ"ח סי' תרצ"ט)שו"ת שלמת חיים  הה..

(עניני שידוכים ונישואין, סי' "א. אולם עיין בשו"ת משיב נבונים הגאון דומ"ץ קרית יואל שליט

 שמצדד להקל בזה אם אינו מביאו לידי הרהור. נג)
(וכמ"ש ושאר אחרונים  (או"ח סי' ל"ג)וכן הוא בשו"ת בית שערים  (ע"ז שם)כדמשמע בגמ'  וו..

 .הפוסקים הרבה פעמים דבתולות דידן בכלל נדות הן וכשאר עריות דמיא)
ולכן כתב לאסור  בענין עשיית תשמיש קדושה ממעיל שנשתמש בו הדיוט), (סי' י"זשו"ת הב"ח  זז..

(או"ח אשה עיי"ש. אולם עיין בשו"ת הרד"ד  לשלעשות פרוכת ממעיל ישן שהיה מלבוש 

 שמצדד להתיר בבגד אשה שמתה. סי' ה)
כמה ראשונים שלא הלשון ב, ע"פ משמעות (ח"ד סי' קמ"ז אות י"ט)כ"כ בשו"ת באר משה  חח..

 בכל ענין אסור כיון שגורם לו הרהור.ומסיים דחילקו בין עתיקי לחדתי, 
(עי' שכן נהגו להקל, וכן משמע בכמה ראשונים  (ח"ה אבה"ע סי' כ"א סק"ד)עי' יפה ללב  טט..

 . שם ועוד) רבינו ירוחם נתיב כ"ג ח"א, פסקי ריא"ז ע"ז פ"א ה"ה אות יב, רבינו חננאל ע"ז
 ,כגון בגדי פריצות או בגדים הסמוכים לגוף וכדומה, דכל דבר שמביא לידי הרהור אסור יי..

, לכן אסור להסתכל בהם אפילו אינו מכיר את בעלת )בגליונות הבאים בס"ד(כמבואר לקמן 
. ובספר ושכנתי (ח"ה אהע"ז סי' כ"א סק"ד)הבגד ואפילו אינו בגד נאה, עי' מש"כ ביפה ללב 

כתב לעורר שלא יתלו בגדים כאלו בחבל הכביסה במקום שעוברים  (פ"ו סקמ"ה)תוכם ב
ושבים. וכן שייך איסור זה אצל חניות המוכרים בגדי נשים ומעמידים בחלונות החנויות 

 פסלים עם מלבושי נשים שלא בצניעות.
 

יãוע ùהיה לו רâיùוú יúירה לעðיðי ÷ãוùה. פעם  רר''  בבררווךך  בבעערר  זזöö""ללעל הâה"÷ 

כùרöה לעבור מחãר לחãר עמãה ùם בחורה öעירה ðöועה, וðעמã ר' ברוך בער 

במ÷ומו ולà הלך, עù ãהרâיùו בðי הביù úלà רöה לילך בסמוך לה, וàמרו לה 

לעבור למ÷ום àחר וàז המùיך בãרכו. וכùהâיע פעם לחúוðה בווילàð רàה àùין 

ולכים ùם בðöיעוú, ועöם úà עיðיו לâמרי והוליכוהו כעיוור עù ãעבר הùðים ה

.àר ההוãרך החã  
סיâל לעöמו הרâל ללכú úמיã ברùà מורכן  רר''  ààללחחððןן  ווווססררממןן  זזöö""לל  ההיי""ããוהâה"÷ 

כãי ùלà להסúכל מחוõ לà 'ãמוúיו. וכן העיãו על הרבה ãâולים àחרים, וכâון 

àùמר עליו הסבà מ÷לם ùהיה  à זö"ל)(àביו ùל רà" רר''  ררààוובבןן  ããבב  ããססללרר  זזöö""ללעל 

 ö"הâוכן ה .ãבילו בלבùלם ב÷ã ú"úכל ה úà ãי לייסàãללכ""ööןן  זזààללייההוו  ללוופפייàà  ''רר 

כùהיה הולך ברחוב לà היה מטה רùàו לùום ãö בùום פðים, àלà ר÷ יùר 

כùהיה הולך עם úלמיãו ב÷יõ לà היה מרים úà  ההââרר""àà÷÷ùù  ùùפפ  זזöö""ללðכחו. âם 

  öל היה מחכה ùיעבור, ùמà זùà úàה.הרùà כלל, וכל פעם ùרàה 
מסופר, ùפעם àחú יàöו כמה úלמיãים לרחוב  רר''  ייררווחחםם  זזöö""ללועל המâùיח 

בàמöע הסãר ùל ùבðù úמùך כùבע ùעוú, וחùכו עיðיהם כי רàו ùמולם 

öועã המâùיח הðערõ. היה àיúם בחור מבוâר àùמר להם "בוàו àחרי, àל 

úפחãו". הוà עבר לöיãה הðùי ùל המãרכה וחלף על פðי המâùיח ùלù àם 

ר המבוâר לöעירים "כלום àיðכם מביðים, יãעúי לבו לכל הסובב לו. והסביר הבחו

  ùהמâùיח לà יúà àù עיðיו ברחוב".
היה ùליט ðורà על כל àבריו ולà עùה ùום ðúועה בלà  ההססבבàà  ממ÷÷ללםם  זזöö""לל

 úטועוðבון היו, וùבח ãמיú יוðעי úוãוðú 'פיàם. וãבה ÷וùבון ומחùח

עם כל âופו.  כבמסמרים, מעולם לà הסיטם לããöים, ובùעú הöורך היטה פðיו

והיה ההרâל הזה כ"כ ÷בוע וúמיãי, עù ãפ÷פ÷ו הרופàים àùולי ðפâע מזה כח 

ðúועú העין ùלà היה יכול לúà ããö עיðיו לããöים, מחוסר ùימוù בùרירי 

  .(ביú ÷לם ח"à עמ' ר"â ועוã)ðúועú העיðים. 
 ùãעעטטולמעלה ב÷וððככיי  בבããייבב  וורר''  ממררùùלל  ווממààווùùבבעעלל  הה  õכלו מעולם מחוúהס àל

ãם לâו .úמוà 'סס""úúים.  ההחחðעי úחוùב ãמיú יי÷÷הלךùù  פי'  ווההממההרר""םםà הכיר àל

  úà רהיטי ביúו.
כùהיה בן י"ðù âה ÷יבל על עöמו úו÷ף חסיãוúו ופריùוúו כúועפוú  ההââרר""âààם 

רàם לו, ומàז לà הסúכל לעולם מחוõ לà 'ãמוúיו. וכùהוöרך לúàö מביúו 

(àור יהל . (מúã זהירוú)חזר י"â פעמים על פ"ב ùל מס"י  (הרחובוù úל פעם!)לרחוב 

 .   ח"ב עמ' ÷פ"ה)

עובãוú על כל ãâולי הúורה  ורàה עוã בספר ÷ãוúù החיים למעלה ממàה

 .(וâם העובãוú המובàים לעיל בלö àיון מ÷ור ðל÷חו מùם)והירàה ùבãורוú לפðיðו, 
àיàú "בùעה ùירãו למöרים היו ðöועים  (בל÷ עה"פ 'מה טובו')וביל÷וט ùמעוðי 

àיù וביúו בàו, לà רàובן הביט  (ùמוà ú)כל àחã וàחã בúוך àהלו àðùמר 

àמעון ולù לù וúùàוע". בðö הלוàב ãחà כל àלà ובןàל רù וúùàמעון בù  
וãבר ðפלà וðורà מובà בúרâום ירוùלמי עה"פ במלחמú מãין "וð÷רב úà ÷רבן 

, ùכך àמרו הפ÷וãים למùה, (במãבר לà)ה' וâו' לכפר על ðפùוúיðו לפðי ה'" 

 כðùכðסðו לבúי המלכים ורàיðו בðוúיהם והורðãו úכùיטיהן מרùàיהן ויãיהן וכו'

ולúà àיחã חã מיðן בחàã  ללàà  ààססúúככלל  חחãã  ממððןן  בבחחããהה  ממððההווןן"חס לן מùה רבן 

úú÷÷ווםם  ללןן  בבייווםם    (כלו' זכוú זו)ããללðð  ààההוויי  ùùווúúףף  עעממהה  בבââייההððםם  ללעעללממúúààãã  ààיי,,  ההייàà  מðהון 

". וכעי"ז מובù àם âם בúרâום יוúðן בן ããייààðð  ררבבàà  ללככפפררàà  עעלל  ððפפãã÷÷  ààððúúùùםם  הה''

ðהון ãלà למחייבà בחàã עוזיàל "חס לן למיúלי עיðן בן ולà àסúכלון בחàã מ

מðהון ולð àמוú במיúוã àúמייúון בה רùיעיà לעלמúàã àי". ובàור החיים ùם 

מביà בùם חז"ל, ùכך היה מðהâם בàוúה מלחמה, כùהיו מפùיטים 

úכùיטיהם היו טחין פðיהם בטיט ורפù והיו פור÷ין ðזמיהם מהם ùלà יסúכלו 

öבר מãהלכו לù ע"פàù ,ןàים מכàרו .ù"ה÷ב"ה, בהם, ע úàמ ùיווי מפורöוה ב

 úה זהירוðùו במãזהרו וה÷פיð àלà ,סðוà מם מטעםöר לעúל÷חו הי àמ"מ ל

ועùו úחבולוãâ úולוù úלà להיכùל ברàיוà úסורוú, וזכוú זו יעמוã להם ביום 

 .הãין הãâול לכפר על ðפùוúיהם לפðי ה'
ãוùה ובטהרה, יזכðו ה' ללכú לàורם וללמוú úà ãורúו יú' ול÷יים מöווúיו ב÷

וכבר הבטיח הùל"ה לúלמיãו, ùכùיùמור העיðים והפה ùהם עי÷רי טהרה 

 ייבבווàà  ללככלל  ההממããררââווúú  הה÷÷ããווùùייםם  ווללעעùùווúú  ככלל  ררööווןן  ההבבווררàà  ייàà  ùù""úú""סס..ו÷ãוùה, 

   בבââללייווןן  ההבבààההממùùךך                       

 



 
   

 

    ד   |  מאמר התחזקות  -   שמירת עיני י ם 

  הרחבת הגבולות 
החשובה   המערכת  לכבוד 

  המאירה את עיני ישראל!  

התעורר   שנים  כמה  לפני 
מהדירה   לעבור  צורך  אצלנו 

לדירה  שהתגוררנו בה עד אז,  
לצרכי   בהתאם  יותר,  גדולה 
המתרחבת  המשפחה 
לאחר שעבר זמן רב   בלעה"ר. 
דירה   למצוא  הצלחנו  ולא 

עלִ  לשמה,  לציונו  ראויה  ינו 
מריבניץ   הרה"ק  של  הקדוש 
זי"ע. והיות שמעט לפני כן  יצא  
לי לקרוא את הגליון של טהור עינים קבלתי עלי  
שמירת   בענין  טובה  קבלה  מעמד  באותו 

יום מצאנו ב"ה דירה חדשה,    40לאחר  העיניים.  
    טובה וראויה, בדיוק כפי שרצינו!

  

  עצות טובות 
  לכבוד מערכת העלון הקדוש "טהור עינים"

ראשית יש"כ על החיזוק הגדול שאתם מנחילים  
התקבצו   הזמן  במהלך  הציבור.  כלל  בתוך  לי 
בנושא   להועיל  היכולים  רעיונות  מספר  אצלי 

העיניים,   גבי  שמירת  מעל  להעלותם  ואמרתי 
לעוד   לתועלת  יהיו  אולי  החשובה,  במתכם 

  אנשים והיה זה שכרי/שכרכם. 

א] לקבל על עצמו בהחלטה נחושה שיהיה מה  
שיהיה, אני שומר על העיניים, בכל מצב. כשיש  
  החלטה כזו, הרבה יותר קל להתגבר אחר כך.  

בספרים   הכתוב  את  תמיד  לעצמו  להזכיר  ב] 
ת  שכל  שמתנזרים  הקדושים,  דטומאה  ענוג 

ממנו, מקבלים תמורתו תענוג דקדושה, תענוג  
אמיתי ונצחי. נמצא שמחלקו לא ייגרע כלום על  

  ידי פרישתו, ועוד להיפך, ירויח פי כמה.  

שהיא   הסקרנות  מדת  על  להתגבר  עצה  ג] 
כידוע מכשול גדול בכל נושא זה, להחליט שלא  

  מעניין אותו כלל מהנעשה ברחוב.  

את למקומות מועדים בלי לבוש מלא,  ד] לא לצ 
לעצמו   גורם  הוא  כך  וחליפה,  כובע  הכולל 
שמסביב, וזוהי   הרפש  מכל  להיבדל בפנימיותו 

  עצה גדולה.  

שמירת   עבור  כסף  להפסיד  מוכן  להיות  ה] 
לנסוע   במקום  מונית  לקחת  וכגון  העיניים, 

  באוטובוס פרוץ. ואין אדם שומע לי ומפסיד.  

מ  פעם  שנשמע  רעיון  זיע"א  ו]  ה"סטייפלר" 
שהצד   כאלו  (עדיף  שמש  משקפי  לקנות 
את   ולצבוע  מראה)  הוא  שלהם  החיצוני 
העדשות בצבע שחור, חוץ מחור קטן דרכו יהיה  

  אפשר לראות את ההכרחי. 
  

  סגולה לשמירת העיניים
להרפות   כשבא  היצר,  על  להתגבר  טובה  עצה 
כבר   ומה  נכשלו  כבר  שממילא  בטענה  ידיים 

חיזוק   של  דקות  כמה  להחליט    – תועלנה 
דבר   על  לישועה  דקות  כמה  כעת  שמקדישים 
שידוך,   או  שזקוק  למי  רפואה  לדוגמא  מסוים, 
ולומר: הנני שומר כעת על עיניי במסירות נפש  
לזכות פלוני שזקוק לרפואה שלימה או לאלמוני  
יסתמו   בכך  וזה.  זה  בדבר  לישועה  שמחכה 
מה   היה  שאתמול  בכך  מה  וכי  היצר;  טענות 

ל  כך  משום  ההזדמנות  שהיה,  את  אנצל  א 
  לפעול ישועות! ובתחבולות עשה מלחמה. 

  י. פ. בני ברק

  

  עיניים נקיות רואות... 
זצ"ל   מאטערסדארף  ישראל  בית  בעל  הגה"צ 

מרבו   ששמע  מה  את  אומר  של    – היה  רבה 
ראזענבערג   שמואל  רבי  הרה"ק  אונסדורף 
זצ"ל: "כאשר יש לו לאדם עיניים  
שנעשה   מה  כל  רואים  נקיות 

  ברקיע!" 

י"ל ע"י נכדו  קונטרס תפארת בית ישראל,  
  א ץ שליט" " הרה"ג ר' ברוך הכהן כ 

 ~ 

מתגורר בארגנטינה, שם אני  הנני  
להעביר   ברצוני  כמלמד.  משמש 
לי   שיש  הרבה  הנאתי  את 
את   מספר  אני  מהגליונות. 
וב"ה   ובבית,  בכיתה  הסיפורים 
רואים בחוש איך הדברים נכנסים  
הנאה   בילדים  הלב ומכניסים  אל 

    ונעימות. 

 ארגענטינע   , א.מ.

 

 

  
  שטריימל קדוש! 
הבאתם פעם בגליונכם סיפור על בחור מבוגר שעבד בחנות, ובכל פעם שהתגבר בשמירת 

  העיניים רשם זאת לעצמו, וכשהגיע לאלף פעם ערך לכבוד זה סעודה גדולה. 

על רעיון דומה  בעת  הרה"ג ר' שלמה רובין  מאת    שמעתי  כי  לו יהודי  שליט"א אשר סיפר 
על הרגליו שיתרגל לשמור עיניו, עשה לעצמו מנהג יפה, כי כל אימת שמתגבר על עבדו  

יצרו ועוצם עיניו מרע, הרי הוא מכניס לכיס מיוחד מטבע אחד. כאשר נאסף בכיסו סכום  
  גדול ומכובד, רכש הלה לעצמו שטריימל חדש. 

  ש כדברי הכתוב "אמרתי אז ליהודי, כי הרי זה שטריימל קדוש" הוסיף ר' שלמה. "הרי זה ממ 
. והרי עצה זו בכוחו של כל יחיד לעשותה.  ֶמֶל ְּבָיְפיֹו ֶּתֱחֶזיָנה ֵעיֶני ,  ֹעֵצם ֵעיָניו ֵמְראֹות ְּבָרע 

כאשר צועדים ברחוב העיר ולפניו נסיון של שמירת העיניים, מכניסים דולר או רבע דולר,  
דבר יפה  שקל או חצי שקל, וכשנאסף בכיס זה סכום מכובד, אפשר ללכת   עמו  ולרכוש 

עוזרת   שהיא  הוכיחה  המציאות  אבל  דולר',  'רבע  כבר  מה היא  לחשוב  ניתן אולי  ומרשים. 
  רבות כי מרגישים שמקבלים תמורה על כל פעם שמתאמצים". 

בעין יראו בשוב ה' ציון יעזור הקב"ה, שנזכה כולנו למלך ביופיו תחזינה עיניך,   בביאת    , עין 
  גואל צדק בב"א. 

  )- (י. ה.  

  

  מי כעמך ישראל
  

 
  

 
  

 
 
  

 

  לכבוד אחינו בני ישראל 
  תושבי ארץ הקודש! 

כפי שכל אחד רואה, זוכים אנו בשנה ומחצה האחרונים, להוציא לאור את  
  הגליון הנפלא "מאמר התחזקות" על נושא 'שמירת העיניים' בלשון הקודש. 

בחסד ה', אנו מפיצים את הגליון בכל רחבי ארץ הקודש, 'מדן ועד באר שבע'.  
ובכל עת, אנו מקבלים פניות ממקומות ויישובים נוספים הצמאים לדבר ה',  

  וברצונם לקבל את הגליון הנפלא. 
כת ללא הרף, מעידות על התחזקות ועמידה  התגובות הרבות שמגיעות למער 

בנסיונות של הרבה מאוד יהודים, שקיבלו את הכוח להישאר על עמדם, רק  
  בזכות הגליון ותוכנו העשיר. 

אבל כידוע שאם אין קמח אין תורה, והעול הכבד של הוצאות החזקת  
המערכת שנפל על כתפי המתעסקים בקודש הינו קשה מנשוא, ומגיע  

  ₪ בשנה!   200,000- כ לכדי  
זה הגיע למצב שאין ביכולתינו לעמוד בעול זה, וזוהי הסיבה שלצערינו  

בתקופה האחרונה לא יצא הגליון כסדר, משום שאין הקומץ משביע את  
  הארי, ולא השגנו את המימון הנצרך, בכדי להמשיך בעבודת הקודש. 

מחנכים  הן מצד    - מאידך, אנו מקבלים כל העת בקשות מכיוונים שונים  
ומשגיחים, והן מצד אברכים ובחורים, שהוצאת הגליון הינו ממש בבחינת  

'הצלת נפשות', ובדורנו דבר זה נצרך ביותר, ומחובתינו להמשיך ולהוציא את  
  הגליונות כסדר. 

אחינו היקרים, אחים לדעה. בחדשים אלו 'חודשי העיניים' חודש    – ועל כן  
למעלה ראש, והצורך הדחוף  'תמוז' וחודש 'אב', בהם הנסיונות הם  

להוציא את הגליונות גובר והולך. אנא! הרימו את נדבתכם ההגונה, בכדי  
  שנוכל להמשיך ולהגדיל את עבודת הקודש! 

₪. קחו על עצמכם לכה"פ סכום כזה,    250גליונות הינו    1000עלות של  
ובוודאי שהזכות האדיר בו אלף יהודים יתחזקו בזכותכם בנושא בוער זה,  

וד לכם לנחת דקדושה, הצלחה בכל העניינים, ישועות ורפואות,  יעמ 
  וכט"ס! 

  2  שלוחה   077.401.6591ניתן לתרום על  
  וכל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו. 

  

 אאררץץ  ייששרראאלל      ––  ממעעררככתת  טטההוורר  עעייננייייםם    

  

מכתבים למערכת 
  

  

 
  

 
  

 
 
  

 
  

 

יש תחת ידיכם סיפור  
שהייתם עד לו? מקרה  

שראיתם בו  או מאורע  
את נפלאות דרכי ה'  

בנושא שמירת  
  ם? י העיני 

 

זכו בכך אלפי צמאי עם קודש  
וקחו חלק בחיזוק שמירת  

  ו התקשר .  העינים בישראל 
  למערכת: 

077.401.6591  
  4  שלוחה   

  

  באמעריקא: 
845.999.4114  

  

 
 

 

 

תנה בני לבך לי ועיניך


