
והמקדשכלול כל העולם בעין 

ממשיך שמירה על העולם–השומר עיניו 

"ראו באורי שזורח"



רק מי ששמר  כשיבנה בית המקדש השלישי ב"ה,אז, 
 ות בנועם ה' ולהנות מזיו שכינתו.את עיניו יוכל לחז

בשובך  וותחזינה עינינ": הרי אנו מתפללים כל יום
ששומר את עיניו  שמי לציון ברחמים" ומכאן הראיה

ראיית פני השכינה מצריך  לראות בשוב ה' ציון. היזכ
ולמי שאין עינים כאלה לא יוכל  עינים מזוככות

על אור פני מלך  גלהסתכל ונפשו לא תוכל להתענ
והאר  רית:כמו שמבקשים בשח חיים.
 בית. –וזה בית המקדש  .בתורתך ועינינ

. כתוב בתיקוני זוהר בראשית –לעיני כל ישראל  – ּב
בת עין, האות ב' של בראשית היא ה שהנקודה של

זה העין, והב' היא  כלומר הנקודה שבתוך הבית
מסגרת, היינו עין סגורה, אבל לא לגמרי, כי היא 
פתוחה בצד אחד, והסוד הוא שהעין סגורה מלראות 

פתוחה  דברים אסורים כמו נשים וכו' אבל העין
לראות דברים טובים, לראות את התורה הקדושה 

האות ב' היא צורת יד, אשתך, כמובן, לראות את 
לומר שתשים יד על העין, ותשמור אותה, ועל ידי זה 
  .תזכה לשמירה עליונה מה' יתברך

 תפילה חדשה על שמירת העינים            
בי האב הרחמן, אנא זכני לשמור על עיני בתכלית א

ה' פנים בפנים, בסוד את השמירה, וכך אזכה לראות 
עשה שלא אראה ואנא  "עין בעין יראו בשוב ה' ציון".

וקדש את  זרה, ואפילו צנועה. ואסתכל בשום אשה
ואנא מחק ממוחי  מוחי ולבי וכל מחשבתי בטהרה.

כל הראיות והמחשבות האסורות,  –ולבי ודעתי 
וזכני להוריד דמעות  וזכני לבחינת "טהור עינים".

פלגי מים על כל הראיות האסורות שראיתי, וזכני 
לעין טובה, לראות רק את הטוב, ולעצום עינים 

בזכות זה אזכה לראות מלך המשיח ו מראות ברע.
 .וזיו השכינה, אמן סלה ,ובית המקדש
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  ♦ ב♦ 
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  הרהור לידי יבוא שלא, ומתירא לשוק יוצא כשאדם" 

  :הפסוק יאמר, יפות נשים שיראה -  הראיה ידי-על
םֵהן " ה מ   ֶאְרֶאלָּ ֲעקּו ֻחצָּ יּוצָּ ר ִיְבכָּ לֹום מ   . (,זישעיהו לג( "ןְלֲאֵכי שָּ

 (טספר המידות ערך ראיה אות ) "ידי זה ינצל מראותועל 
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  ♦ ג♦ 
 

 חשובה ו קצרההקדמה 
דע אחי אהובי! שכשם שיש מלחמת גוג ומגוג אז, 

בגשמיות כך יש מלחמה ברוחניות, המלחמה 
חמה הגשמית, והמלחמה הרוחנית היא הקדמה למל

הרוחנית שייכת בכל יום ובכל אדם, היא מלחמת 
 –היצר, וכפי הניצחון של האדם במלחמה הרוחנית 

כך ההצלה וההישרדות שלו במלחמת גוג ומגוג ]שבה 
יפלו רבים מישראל ח"ו, ורק הקדושים ויראי ה'  –

רד"ק יואל ג, ה[, וכך גם הניצחון  -ינצלו  -באמת  
א האדם הכללי במלחמה הגשמית של המשיח שהו

 זיע"א(. -)ר' צדוק הכהן מלובלין והאמרי אמת, ועוד 
ב"ה פרטי המלחמה רבים הם, וב"ה בספר הזה 

היא   –נעסוק בתיקון הפרטי של המלחמה הפרטית 
המלחמה היום יומית על שמירת העינים. ובס"ד 

= ע' =  07= בגימטריא =  גוג ומגוג -הרמז ברור 
זאת  –ו המלחמה על שמירת העינים !!! והיינעין

מלחמת גוג ומגוג היום יומית של כל אחד מישראל, 
המלחמה על הלבוש בצניעות וההתנהגות  -ובנשים 

הצנועה, זו המלחמה שלהם. וכאשר שומרים על 
זה מחליש את כח שונאי ישראל  -העינים והצניעות 

ומכה בהם וכך יש לנו כח לנצח! וההפך ההפך רח"ל 
 –בראשית  נחל קדומיםהרב חיד"א זיע"א, )הגאון 
ובזכות שמירת העינים המחשבה והברית  עיי''ש(.

נזכה בקרוב לביאת  - בשמחה עצומה -וכו' והצניעות 
משיח צדקנו והגאולה השלמה, ותחזינה עינינו 

אנו צריכים שיכאב  .בשובך לציון ברחמים, אמן סלה
 תחיל מחדש!להו ,לבכות !הראיות אסורותעל  לנו

באהבה רבה ואהבת  -בתודה רבה לבורא עולם 
 המחבר הצעיר ,בשמחה רבה ושמחת עולםעולם, 
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  ♦ ד♦ 
 

 גודל חיוב שמירת עינים

 הלכות הקדושה
קודם כל האדם צריך לקיים את ההלכה על פי  אז,

הפשט, בכל מצב, על פי ההלכה! לא משנה מה הסוד 
והטעם, כי שלמה המלך נכשל בזה עם הנשים 

כל  [:שבת נו]את אמרו חז"ל )ובכל זהנכריות וכו' 
שאמר אני לא האומר שלמה חטא אינו אלא טועה(, 

יך לזהר שלא אז צר ,אכשל, הם לא יטו את לבבי וכו'
וכל מי שרוצה להתקדש  לצאת מגבולות ההלכה,
הרי זה משובח, רק שידאג  -ולטהר יותר מההלכה 

או חומרא שתביא לידי  ,שלא יצא מזה מכשול ח"ו
 ,רה אמיתיתכל על פי הדעת, דעת תוקולא וה

 !ב כקרבןרגע של שמירה נחשכל ו !!!בשמחה עצומה
 

ציוונו הקב"ה מלך העולם, שהכל ברא לכבודו, 
להתרחק מן העריות, ואסור להתקרב אל אשה 

זו לא חומרה או קיצוניות או  שאינה אשתו...
 זו ההלכה, הנה המקורות: -פנאטיות ח"ו וכו' 

אבן )זיע"א בשולחן ערוך רבי יוסף קארו כתב מרן 
ִשים  (אהעזר סימן כא סימן  נָּ ֵחק ֵמה  ם ְלִהְתר  ִריְך ָאדָּ צָּ

יו ְוִלְרֹמז  ְגלָּ יו אֹו ְבר  דָּ ְמֹאד ְמֹאד. ְוָאסּור ִלְקֹרץ ְביָּ
ד יו ְלֶאחָּ ֵקל  ְבֵעינָּ ּה, ְלהָּ יֹות. ְוָאסּור ִלְשֹחק ִעמָּ ֲערָּ ֵמהָּ
ְפיָּּה. אוֹ ּה ֹראשֹו ְכֶנְגדָּ  ִביט ְביָּ ִריח   ְלה  ֲאִפלּו ְלהָּ ו 

ִשים  ֵכל ְבנָּ ֶליהָּ ָאסּור. ְוָאסּור ְלִהְסת  ִמים ֶשעָּ ִבְבשָּ
ֵכל ְבִבְגֵדי  ה. ְוָאסּור ְלִהְסת  ְכִביסָּ ל ה  ֶשעֹוְמדֹות ע 

, ִצְבעוֹ  ֶליהָּ ּה, ֲאִפלּו ֵאינָּם עָּ ִכירָּ ה ֶשהּוא מ  ִנים ֶשל ִאשָּ
ּה.  ְרֵהר בָּ ֹבא ְלה  א יָּ ֵלְך  ֶשמָּ שּוק, ָאסּור ְלה  ה ב  ע ִאשָּ ג  פָּ

יו. ְוֹלא  ִדין אֹו ְלַאֲחרָּ ְצדָּ ּה ל  ְלקָּ ץ ּוְמס  א רָּ , ֶאלָּ ַאֲחֶריהָּ
ה זֹונָּה, ֲאִפלּו ְבִרח ח ִאשָּ ֲעֹבר ְבֶפת  מֹות.י  ע א   ּוק ַאְרב 
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  ♦ ה♦ 
 

ֵּון  ה ְוִנְתכ  נָּה ֶשל ִאשָּ ע ְקט  ֵכל ֲאִפלּו ְבֶאְצב  ִמְסת  ְוה 
נֹות ִמֶמנָּה, ְכִאלּו  ה אֹו  וכו'ֵלהָּ ְוָאסּור ִלְשֹמע  קֹול ֶעְרוָּ

ִכין  ִרים, מ  ְדבָּ ד ֵמֵאלּו ה  ֵּון ְלֶאחָּ ִמְתכ  ּה. ְוה  רָּ ִלְראֹות ְשעָּ
ת  כ  ֵבי אֹותֹו מ  יָּ ִרים ֲאסּוִרים ג ם ְבח  ְדבָּ ְרדּות. ְוֵאלּו ה  מ 

אִוין על כן אסור להסתכל ולחשוב  ., עכ"ל הטהורלָּ
בנשים האסורות וכל שכן לגעת בהם ולהתייחד 

דע! זה איסור גמור ועבירה, בין  .וכו' וכו' איתם וכו'
נשואה או לא, בין גויה או יהודיה, אבל מותר 

ו שמותר להתייחד אתם. להסתכל על אשתו, ואל
אסור בכולם, )שו"ע אבן העזר סי' כא,  רע והרהור

 ואסור להסתכל במקום המגולה: כגוןראה שם ועוד(. 
בפני אשה ואפילו באצבע קטנה בכוונה להנות. אבל 

אף ראיה סתמית  -במקומות שדרכם להיות מכוסים 
אסורה, גם בקרובים )שו"ע שם ומשנ"ב סי' עה(. 

ן על כל ראיה וכו' בין במציאות בין ועתיד לתת די
בתמונה ובכל מכשיר שהוא, ה' שונא את זה, ועל 
הכל מאריך אף חוץ מזה, ולכן בא הצרות. אם היה 
לאדם טיפת שכל הוא יודע שה' אומר שמירת 
עיניים, זה אומר הכל! גם ברחוב צריך, לא רק 
במכשיר וכו' לכן האדם צריך לחזק ולתת מוסר 

יודע שה' מסתכל ורואה אותו, ואסור לעצמו, כי הוא 
להסתכל על שום אשה זרה, אפילו צנועה. נקודה! 
הצדיקים לימדו שתחילת העבודה היא יראת העונש 
 )מהרח"ו הק' לעץ חיים, מוהר"ן ז"ל שיחות הר"ן ה(.

קודם תכיר ותסכים שצריך לתקן ולשפר, כי אפילו 
לא  –יש בידו תורה ומצוות ומעשים טובים כמשה 

, אחי! עזוב. סא( דף קה מדינה של גהינם! )ברכותינ
לכן שווה לוותר  צא מזה! זהו הפסד הגדול ביותר!

 הידד! בשמחה עצומה! השכינה! זיו ולבסוף לראות 
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  ♦ ו♦ 
 

יתברך שמו )דברים כג, י(  ה'בתורה הקדושה אמר 
״ונשמרת מכל דבר רע״, ודרשו חז״ל במסכת עבודה 

פילו שלא יסתכל אדם באשה נאה א) זרה )דף כ׳
פנויה, ובאשת איש אפילו מכוערת, ומקשה בגמרא 
שם על ר׳ שמעון בן גמליאל ור׳ עקיבא שראו כותית 
נאה וברכו ברוך שככה לו בעולמו, ]ומקשה[ הלא 

באשה, ומשני ]ומתרצת[  (להסתכל)אסור לאסתכולי 
ה הגמרא קרן זוית הוה. ופירש רש״י ז״ל דאינו רוא

הרי ואם כן  אותה מרחוק שיעצים עיניו עכ״ל.
דאם אדם רואה אשה מרחוק צריך  מפורש להדיא
והרי״ף והרא״ש מביאים גמרא זו  שיעצים עיניו,

וכן כתב הרמב׳׳ם ז״ל )פכ״א מהלכות איסורי  להלכה.
וז״ל: ואסור לאדם לקרוץ בידיו  ביאה הלכה כ(׳

וברגליו או לרמז בעיניו לאחת מן העריות או לשחוק 
שמים שעליה עמה או להקל ראש, ואפילו להריח בב
וכן כתב שם  .או ״להביט ביפיה״ אסור וכו', עכ״ל

הרמב״ם בהלכה הנ״ל, וז״ל: והמסתכל אפילו באצבע 
ואפילו לשמוע  וכו'קטנה של אשה, ונתכוון ליהנות, 

כתב הגרי״י  .קול ערוה או לראות שערה אסור עכ״ל
קנייבסקי זצ״ל )מרן הסטייפלער( בקריינא דאיגרתא 

ע מראיה בעלמא לידי הרהור בה )סי׳ קסד( דאם מגי
 אולם, כתב בפלא יועץ .בזה וביופיה אסור גם

אסור ראית הנשים הוא חמור מאד " :)מערכת עריות(
וחשוב כזנות, שכן כתוב )במדבר טו לט( ולא תתורו 
אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זנים 
אחריהם. ומתגלגל בעוף הנקרא "ראה". וכתב 

ר אחד, ועל מי שאינו הרמב"ם שנקרא משומד לדב
מסתכל בנשים אומר הקדוש ברוך הוא הדין דידי ]זה 

ואסור ההסתכלות  )ירושלמי ברכות פ"א, ה"ה(. שלי[ 
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  ♦ ז♦ 
 

בנשים הוא אפלו אם אין לבבו פונה להרהר 
, מכל מקום הראיה פוגמת בעיני הרהורים רעים

הנפש, ומתוך כך עינינו חשכו מראות במשכלות, וזה 
שה שרוצה להכירה, וצריך יצר באנוש בראותו א

לדחוק את עצמו ולהיות עוצם עיניו מראות ברע, 
 -אפילו באשה צנועה " .עכ"ל "ם צערא אגראוולפ

ראיה בעלמא לפי תומו אסורה מצד המוסר ובספר 
מנחת שמואל הוכיח דאדם חשוב יש לו ליזהר בכל 
גווני. וכתב הפמ"ג דבמקומות שדרך להיות מכוסה 

גוונא שאר מקומות הגוף[ אף  ]כגון זרועותיה וכהאי
ראיה בעלמא אסור וכתבו הפוסקים דבתולות דידן 
בכלל נידות הם משיגיעו לזמן ווסת ובכלל עריות 

והגאון מרן  משנה ברורה סימן ע"ה ס"ק נ'() ."הם
כתב בשם ע"ז כ' ע"א( )החיד"א בספר פתח עינים 

 ל"הנקדמון להחמיר אפילו בראיה בעלמא, וכן הוכיח 
( שלענין איסור הבטה אין )עין זוכר ערך הסתכלות

 !תתחזקו .מינה ואפילו ראיה בעלמא אסורה אנפק
 

ה אפילו אם היא א.  -ולכן  ֵכל ְבִאשָּ ָאסּור ְלִאיש ְלִהְסת 
ּה ֲהנָָּאה,  ְכלּות ֶשֵיש בָּ צנועה לחלוטין, ִאם הּוא ִהְסת 

בִ  ְך מ  ּה ֲהנָָּאה א  ּה אֹו ֲאִפלּו ֵאין בָּ תָּ ל צּורָּ ֵכל ע  יט ּוִמְסת 
ל ֶיֶלד ִלְראֹות ֵאיְך  ִמְתבֹוֵנן ע  ֵאיְך ִהיא ִנְרֵאית ּוְכמֹו ה 
ְרדּות,  ת מ  כ  ִכין אֹותֹו מ  הּוא ִנְרֶאה, ]ְוֵיש אֹוְמִרים ֶשמ 
ִנים  ל פָּ ל כָּ א, ְוע  ְיתָּ ְוֵיש אֹוְמִרים ֶשהּוא ִאּסּור ְדאֹור 

ם מֹוִדים ֶשזֶ  ִויֻצי ן ֶשִאם יָּכֹול  ה ִאּסּור גָּמּור[.ֻכלָּ
ִדין ַאף  ר ה  ְוֵני ָאסּור ֵמִעק  ל ג  ֲהִביאֹו ִליֵדי ִהְרהּור ָאז ְבכָּ ל 
ע ֲאִפלּו  נ  ִים ְלִהמָּ מ  ת ִיְרֵאי שָּ ל ְרִאיָּה ֶשִהיא. ּוִמִמד  כָּ
כֵ  א. ואין צריך לומר ֶשָאסּור ְלִהְסת  ְלמָּ ל ְרִאיָּה ְבעָּ ל ִמכָּ

ִבְמקֹומֹות הצריכים להיות מכוסים בכל ענין. ּוְכמֹו ֵכן 
ֵכל בנשים בתמונה או סרט וכו'  ְאיסּור גָּמּור ְלִהְסת 
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ְך,  ְוַאף ֶשל חתונה ֶשלֹו או ממשפחתו. ב. ּוִמשּום כָּ
ֵהר ְמֹאד ֶשֹּלא ֵתֵלְך ְבֹאֶפן ֶשְתעֹוֵרר  ה ְלִהזָּ ה ִאשָּ ְצִריכָּ

ְכלּו ּה ּוֵבין ִהְסת  תָּ ת ֲהִליכָּ , ֵבין ְבצּור  ֶליהָּ ת ִאיש עָּ
ִאיש  ּה ְכמֹו הָּ ְנשָּ ל ֶזה, עָּ ה ֶשעֹוֶבֶרת ע  . ְוִאשָּ ְלבּוֶשיהָּ ְבמ 

ֵכל.  ִמְסת  ֵבנּו יֹונָּה )אגרת התשובה אות  ה  א ְבר  ג. ּומּובָּ
ה ְוִנְזֶהֶרת שֶ  ה ֶשְתֵהא ְצנּועָּ ִאשָּ ה הָּ ֹּלא ע"ח( וז"ל: ּוְצִריכָּ

ְכִלים  ִמְסת  ּה, ֶשה  ֲעלָּ ם, חּוץ ִמב  ּה ְבֵני ָאדָּ ְכלּו בָּ ִיְסת 
ה ְבֹעֶנש  ֶדיהָּ יֹוְרִדים ְלֵגיִהֹנם, ְוִהיא ֲענּושָּ ֶניהָּ אֹו ְביָּ ְבפָּ

ֶזה ם בָּ ד ֵמֶהם ֶשֶהְחִטיָאה אֹותָּ ד ְוֶאחָּ ל ֶאחָּ  כמה חבל .כָּ
 למה לא אמרו לי?

? ִמי ֶשֹּל ְעתָּ ד  ְרגָּה ֲהיָּ ל ד  ִים ֶשִיְהֶיה ְבכָּ ֵעינ  א שֹוֵמר ֶאת הָּ
יֹום! ִדין ְבֹבא ה  ן ֶאת ה  ֵרְך ְלת  ִנית ֶשִיְהֶיה ִיְצטָּ  רּוחָּ

שום דבר לא יעזור לך ביום הדין! אפילו תלמד את 
כל התורה כולה ותעשה הרבה מצוות וחסד כמו 
משה רבנו ע"ה, לא תנקה מדינה של גיהנם!!!! 

הם  -רק תשובה שלמה, וקבלה לעתיד  א.()ברכות ס
עכשיו שאתה יודע  הסניגור שלך ביום הדין!!!

 -בשמחה עצומה  - חובה עליך לפרסם -מהאיסור 
כדי   את עניין שמירת עיניים, בכל דרך שרק אפשר!
הכואב  להציל אותך ואת ישראל מדינה של גיהנם

ולזכות לשכר עצום ונפלא שאי אפשר לשער , נורא
 !!ולתאר!

ל, שהסיבה זצוק" משה פיינשטיןבשם מרן הגאון ר' 
מחלת הסרטן ל"ע, זה  להתפשטות המחלה הנוראה

שצריכים  םלל חוסר קדושה וצניעות, לגבריבג
להתחזק בשמירת העינים והברית קודש, ובנות 

בצניעות, ובפרט להאריך את החצאיות,  –ישראל 
 גם כן תבכו .ל"עכ וזה יגרום לומר למשחית הרף

 למטה.מבט בללכת חיוב  יששברחוב  (מח "אומ "אג)
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 סודות שמירת העינים
 על פי הקבלה והזוהר הקדוש

עניין במידת היסוד. כי פגם הבחרתי ומאמר הסדתי י
מעניין יסוד וברית,  -העינים הוא שורש העבירה 

 -'עין זה צדיק', כלומר חדש יתרו: וכתוב בזוהר 
עיקר ויסודות הסוד ייסוד עולם. וזהו  -יסוד, וצדיק 

ולא חומרה וחסידות וקיצוניות, זו הלכה תורה, ה
 כן כן כן מה שאתם קוראים! ורק כך נקרא צדיק!

יתחזק ברצון )כתר( חזק מאד מאד,  - כתר שביסוד
לשמור על העינים, ויהיה מנמיך ועוצם עינים תמיד 
בענוה )כתר(, ויהיה אין  ממש על ידי שמירת 
העינים, וגם אם הצליח לשמור על העינים ידע שזה 

לא ממנו. ויחשוב שבכל המנעות מעבירה מאת ה' ו
עושה כתר לה' יתברך ומשבצו יהלומים )שמעתי(, 
ויתנו לו לעתיד כתר זה. ויתחזק, ולא יתיאש לעולם, 
ויוותר על כבודו, ויהיה מוכן להתבזות על זה שאינו 

הבושה לעתיד אין לשער, ואם  -מסתכל, כי לפוגם 
צה באונס נכשל לא יפול, רק יתחדש כי הרי רו

 לשמור, והרצון עיקר.
יתחכם מאד לשמור על העינים,  -חכמה שביסוד 

ויעשה כל מיני תחבולות לשמור על עיניו, כי זה 
חכם ירא וסר מרע. וישמור מאד את  -עיקר החכמה 

המחשבה, ובפרט אם נכשל ח"ו. ועל ידי זה יחכם, 
ויראתו תהיה קודמת לחכמתו ותתקים, ויהיה מוכן 

יו"ד קנז( -כנפסק בממונו על זה ) למסור ולהפסיד כל
דע! שום כסף שבעולם לא ישוו לפגם וראיה אחת! 

  'טוב המוות מהחיים -הרהורי עבירה והסתכלות '
 )יערות דבש(.
יתבונן על הפגם הנורא של חוסר  - בינה שביסוד
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שמירת עינים וכל ראיה וראיה, שפוגם בעינים 
העליונות כביכול, ומפיל ניצוצות הקדושה בקליפות 

)כידוע שהשבירה היתה בעינים(, ונהיה עיוור  וכו'
מראות ה' והאמת והתורה, ויעשה תשובה גדולה 

, שלא זה גדרו ,יתגבר על הסקרנות)בינה( על זה. 
וימאס ברע מאד, וברית  .ביעניין אותו מי הולך ברחו

כרתי לעיני ומה אתבונן על בתולה ואשה. ויתחזק 
לקיים המצוה בשמחה )בינה(. וע"י שמירת העיניים 

 ם, ויבין בתורה.ממתיק הדינים מעליו ומעל כל העול
ידע את ה' בבחינת דע מה למעלה  -דעת שביסוד 

עין רואה, וידע חומר האיסור של הבטה  -ממך 
אסורה. יוסיף דעת לשמור עיניו, ולא יתחכם ויכניס 
עצמו לנסיון, ולא יהיה כבהמה ושוטה, וגם שעל ידי 
הפגם נעשה בהמי וחומרי, ומטומטם, ומתרחק מה' 

שמירת העיניים בכל יום,  תורה ויראה. וילמד על
ויהיה ברור לו האיסור, ויחליט החלטה חזקה שהוא 
שומר עין, ויודיע לכל העולם את האיסור הנורא. 
ויהיה תמיד דבוק ומחובר לה', ולא יעניין אותו כלל 
לראות האסור, והכל בישוב הדעת ורוגע בלי לחץ, 
ועל ידי זה יקנה דעת, ויסתכל ויתקשר בשכל שבכל 

יחשוב תמיד בדברי תורה ויראה, העין שבדולר דבר, ו
 עצמו לעצום עיניו, ויהיה מוכן.ירגיל ו שורש הרע. -

יתחזק לשמור העינים, שהוא יסוד  -חסד שביסוד 
העבודה, ויחשוב שבזה עושה חסד לעצמו ולעולם, 
כידוע שהצרות באות בגלל חוסר הצניעות והקדושה, 
 -ובזה ששומר עיניו מעורר את עיני ה' כביכול 

העולם. ויוסיף להביט ולהשגיח בחסד ורחמים על 
באש  -באהבת ה', ויכניע אהבות זרות ותאוות 

שלהבת אהבת ה'. ויתחזק עד כדי מסירות נפש 
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ממש, כידוע שזה בבחינת יהרג ואל יעבור )רבינו 
ז סק"ג( ויאמר ד"מ ורמ"א יו"ד קנ .יונה אבות ג, טו

ם המיתה בכל פעם יזכור יוו .פסוק שמע וברוך שם
רחק מנשים מאד )אבן ית .ויקבל עליו ד' מיתות דין

 העזר כא(, ויזכה לשפע וברכה רבה.
 וידעיפחד וירא מה' הניצב עליו,  - גבורה שביסוד
ויתגבר לשמור העינים,  .מצולם והכלשה' רואה 

ויתאמץ בגבורה על כל נסיון ועל כל ראיה וראיה, 
לד' ה, ויעצום עיניו, ולא יסתכל חוץ ובעוז יביט למט

ר אמותיו, ובגלל זה יקרא צדיק )יסוד(. ויתבונן ויציי
שבורא  -העונש הנורא  -ן בדעתו באופן חי וידמיי

קליפות ומלאכים שמתנקמים בו, ונקרא רשע )ב"ב 
אין לו חלק לעולם הבא )ברכות  -נז:(, הרגיל בכך 

סא.(, מלאך המוות מלא עיניים )ע"ז כ(, והעינים הם 
הראיות שראה בעין, ומשבר העינים בקבר, ובא 

שמכישים אותו  לגהינם, לבור מלא נחשים ועקרבים,
על כל ראיה )זוהר פקודי רסג(. ותולים אותו שם 

אש על כל מהעינים )מס' גהנם(. ומכים בשבטים של 
)שמירת השכינה  ור ה', וזיוראיה וראיה, ולא יראה א

אבל אם נזהר ומשתדל פחד פחדים!  (,הלשון ח"ב פ"ל
אז ינצל מכל זה. לכן יתחזק ויגדור  - באמת לשמור
 ה' נתן כח לגבור! ,במסירות נפש גדרים חזקים

יתפאר בנשמתו החצובה מכסא  -תפארת שביסוד 
הכבוד, אשר נבראה לחזות בזיו השכינה. ואיך יעשה  
מעשה שפל כזה להביט במה שאסור ובדומה לו, 
ובזה ששומר עינים יתפאר בו ה' יתברך לאמר: "ראו 
בני זה ששומר על עיניו, כדאי הוא זה שיתקיים 

פאר לה' על כל התגברות העולם עבורו". וישבח וי
בניסיון. ונמצא גופו שמור )הראב"ד(, ואין יצר הרע 
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שולט בו )ילקוט ויחי(, ומשיג שלמות, והוא שייך 
להקב"ה. ויתרחק  וישמור עצמו מהרחוב ומכל דבר 
ומקום שאפשר להכשל בו, כל מכשיר )כגון מחשב 

וטלפון וטלווזיה וכו'( ועיתון ואירוע ואינטרנט 
עצמו תמיד אם מתנהג כשורה מעורב וכו', וישפוט 

'ויקח  .וכו' והרכבת בשמירת עיניו, ויזהר מהאוטובוס
מונית אפילו בכספי מעשר' )בשם מרן הרב עובדיה 

 יוסף זיע"א ועוד(.
יזבחהו לה', ו, ילחם תמיד וינצח יצרו - נצח שביסוד

ויאמין )נצח( שה' רואה אותו ומשגיח עליו ולא 
קצת" נאבדת ראיה אחת, והכל נזכר לנצח. כי רק "

שנה יסורי איוב!  07זה גם רק "קצת" גהנם, שזה פי 
ובזה ששומר עיניו וקדושתו יזכה לחיי נצח. ותמיד 
יחפש עצות )נצח( לשמור העינים, וילך בזריזות 
ברגליו )נצח והוד(. ובזה הצדיקים זכו לראיה רוחנית 
 רוח הקודש בחינת נבואה )נצח והוד(, וישיג מעין זה.

לה' על כל עמידה )הוד( בנסיון.  יודה - הוד שביסוד
ועל כל פעם שעצם עיניו בגבורה )הוד(. ויכיר טובה 
ויודה לבורא יתברך שברא לו עינים, ויעשה איתם 
רק את רצון ה', ולא יהיה כפוי טובה לפגום בעיניים. 
וזה עיקר היהדות, ובזה נקרא יהודי, ויהיה לבו כואב 

בדמעות  על הפגם, ויתודה בכל פעם שנכשל, ויבכה
ואוי  בה, וישיר על זה לה', ויקום מיד!הר

 .כשמסתכלים למטה נכשלים בחצאית קצרה! וכו'
יקדש ויטהר עיניו ובזה ישמור בריתו,  - יסוד שביסוד

כי זה יסוד היסודות. ויתקשר לה' יתברך על ידי 
שוויתי ה' לנגדי תמיד באופן שיראה רק את ה' לנגד 

ג וישמח על ה'. עיניו ולא ח"ו מה שאסור, ויתענ
ויתחזק בבסיס חזק לשמור על העינים, באופן 
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דיבורי התחזקות על  -שתמיד ידבר בלשונו )יסוד( 
שמירת העינים. ויתרגל לעצום העין, וככה יוקל לו 
לעצום עיניו בעת הצורך. ועל ידי שמירת עיניים 
יהיה בבחינת טוב עין, יפה עינים וטוב רואי, ויראה 

, ומעמיד ובזה יהיה שלוםהטוב שבכל )יסוד(, 
 כנגד כל ראיה אסורה., העולם, ויתן צדקה לכפר

יקבל עליו עול מלכות שמים וימליך  - מלכות שביסוד
 -אותו על עיניו, ולא יסתכל אפילו בראיה בעלמא 
בשום אשה אסורה, ואפילו צנועה )החיד"א פתח 
עינים ע"ז כ.(. ויתפלל לה' תמיד בלב נשבר שיזכה 

מחריב המקדש  -ינים, כי כשפוגם בעין לשמור על הע
ירושלים והעולם ח"ו )דרך ארץ זוטא פ"ט(, ובזה 
ששומר את עיניו נמצא לבו )מלכות( שמור, ובונה 
בית מקדש לה' בלבו ועיניו, כמו שנאמר: "והיו עיני 
ולבי שם כל הימים", ומקרב בניינו וגילוי מלכות ה' 

לום בית בעולם, ויזכה להקים השכינה, ולשידוך וש
דע לך אחי הקורא, כי יש  ובנים צדיקים, ולחיים!

בחינת סתרי תורה המולבשים בכל קומת העולם, כי 
ה' מדבר והכל מתחייה ממנו, והכל חיות אלוהותו 

והכל על ידי שמירת  יתברך שמחייה ומהוה הכל.
עינים, על ידי סגירת עינים משיגים את הטוב הנצפן, 

אפשר לגלות את הסתרי כי רק על ידי שמירת עינים 
תורה המולבשים ומוצפנים בכל הדומם צומח חי 
מדבר, שעל ידי האור שמצטמצם שם, שהכל נהיה 
בדברו, כי החיות של הכל הוא השמחה, ועשרה מיני 
נגינה, שהם השורש לעשרת הדברות שמחיים את 

צריך להעריך כל  העשרה מאמרות של בריאת העולם.
בכל נקודה טובה,  התגברות אפילו קטנה, לשמוח

 בשמחה עצומה!  -עינים  ולהתחזק בכל הכח לשמור
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  ♦ יד♦ 
 

 בת מלךאבדת ביאור המעשה מ
 את המעשה מבת מלך נבאר במקצתוב"ה 
שהיא  ,(תיקוני זוהר חדש) הבת עין יאהבת מלך ה

 "עיניןדלית לה עולמיתא שפירתא "השכינה, בבחינת 
יפה שאין נערה  והיינו ,צהדף  והר סבא דמשפטיםז)

, כמו "שמרני כאישון בת עין"וזה בחינת , (לה עינים
כות שמירת העין יזכה שצריך לשמור העין, ובז

גאל , והיינו "עיניגל "סוד זה ו לשמירה מהשם יתברך.
שרוצה  גלאמה ל עיני ממראות אסורות,אג - עיני

בבחינת גלי הרדיו, , (מ א"ליקו) להטביע את הספינה
  י.", הגלי הטלפון וכו' ,גלי האינטרנט, גלי הטלוויזיה

 

וצריך להוציא את הבת מלך, מהלא טוב, מפגם עינים 
שהם בחינת רע, "ועוצם עיניו מראות מרע", וזה 
הסוד של עין טובה, לדון לכף זכות, מציאת נקודה 
טובה, ואמרה לו הבת מלך, לא לאכול ולא לשתות, 
והוא הסתכל, כי הכל מתחיל מהראיה וההסתכלות, 

ופות, וזה ציניים עראשי תיבות  עץוראה עץ תפוח, 
יהושע " )וחתפהיה פגם העיניים רח"ל, ונאמר "עין 

כי הכל על פתוח, , היינו עין תפוח, כי הוא בחינת יז(
 ע"י הדעת ב"עץ" פגמה האשה .וכו' פתיחת העיןידי 

 של הפרדה ע"י ל"עין" מעץ אותו והפכה העין חימוד
והסתכל וראה   ."ול"י סופית ל"ן" סופית "ץ" האות

 -מבחינת  מעיןושתה מה המעין, ונכשל כי הסתכל.
ונפל לשינה  עין, בסוד הע'בגימטריא  יין, ושתה עין

של שבעים שנה, ואז היה אסור לישון, כעניין: "אם 
אתן שנת לעיני", וזה בחינת סיפורי מעשיות משנים 

, שמעלים את כל קדמוניות שלמעלה מכל הע' פנים
 געגעותתואמרה לו "דייקא,  ע' .הנפולים מע' פנים

 (צבעי העין 3) ינאעגוונין ד ג' -, געמשורש להוציאני" 
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  ♦ טו♦ 
 

אז בעצם סוד הבת מלך היא העין הטובה,  .ע'שהוא 
)זוהר הנקודה הטובה, נקודת הצדיק, כי עין זה צדיק 

(, וצריך לשמור עצמו מהבת מלך דסטרא חדש יתרו
אחרא, מאשה זרה, והנה כשהבת מלך נפלה בלא 
טוב, כתוב שהורידה המטפחת, והיינו חוסר צניעות, 

מלך מהלא כל אשה שאסור להסתכל, היא לגביו בת 
טוב, כי מצא אשה מצא טוב, וטוב זה יסוד, והאשה 

 .שהורידה את המטפחת היא כבר בלא טוב
היה מעשה בזמן רבנו האר"י ז"ל שאמר לאיש אחד 
שיכל למקום פלוני ויקח משם האשה פלונית, 
והאשה היתה יפה מאד, וזה היה גלגול של חבירו, 
ד, חברו חזר אליו בדמות אשתו שהיתה אשה יפה מא

ובגלל שגזל חבירו בגלגול הקודם, ובכך שילם לו 
תשלום על הגזל, ורואים מכאן שהיופי של האשה 
הוא תשלום, ומי שמביט באשת חבירו ונהנה מזה, 
הוא גוזל את יופיה שמוקדש אך ורק לבעלה ולא 

ומובא בעץ חיים שיש  איש זר )שבחי האר"י ז"ל(.
הבל שיוצא מהעינים, והראיה מהבת יענה 

סתכלת על הביצים ובכך מחממת אותם, ומבקעת שמ
דע בני אהובי, קודם  ויוצאים משם אפרוחים.

הבריאה היה אור הקב"ה אין סוף ממלא הכל, וצמצם 
וסילק אורו כביכול בנקודת המרכז בצורת עיגול, 
ושם ברא העולמות, אז סוד כל העולמות הוא העין, 
ים כי מקום הצמצום הוא עיגול, וכל העולמות עגול

מסביב אחד לשני, ספירות דעיגולים, כמו עין, ]וכך 
כתב בפתחי שערים לרבינו יצחק אייזק חבר זיע"א 

נתונה בלב, כי זה  והעין עיי"ש היטב ובכל הספר[.
הלב, )שהלב הוא הרגש שמרגיש  -משל על הקב"ה 

בגוף, והיינו שהבורא עולם הוא הנשמה והחיות של 
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  ♦ טז♦ 
 

שהלב הוא חיות  העולמות(, וכמו שאמר רבינו ז"ל
כל העולם )במעשה מהבעטלירס מעשה מיום 
השלישי(, עיקר האלוהות בלב, וכמו שכתוב: "צור 

בא לבבי וחלקי אלקים", והעינים הם השכל ]וכמו
ואם האדם פוגם  בליקוטי מוהר"ן בכמה מקומות[.

ח"ו בעין או בלב )מחשבה(, גורם חורבן בכל 
וע ששבירת יד גורם כל הצרות רח"ל.העולמות, וזה 

 של אדם קדמון הכלים היתה באורות העיניים
וזה הפגם  )בחמשה נקודות דב"ן שהם מעינים דא"ק(

מבואר בעץ חיים. וכמו שכתב בנהר ]כ הראשון.
ועל חטא אדם הראשון נאמר  .[שלום לרבנו הרש"ש

 "ותרא האשה". ונאמר: כי "כי תאווה הוא לעיניים",
 ת נוספים,ובכל ראיה אסורה האדם מפיל ניצוצו

ופוגם באורות העיניים באילן העליון רח"ל )על פי 
ובודאי שבזה גורם שוב  כתבי האר"י עיין עץ חיים(.
בכל  וכן בפגם הברית, בחינת שבירת הכלים רח"ל.

פעם הוא מפיל ניצוצות לקליפה מחדש, ופוגם 
הליקוטים פרשת  האר"י ספר )כתבי באורות העיניים.

אות  ה', בעיני רע יהודה בכור ער ויהי וישב מאמר:
בראשית ברא אלקים",  -כתוב "לעיני כל ישראל  .ד(

כי סוד העולמות הם בבחינת העין, וכביכול הבורא 
הוא בחינת הלב שהוא החיות של העולמות, והקב"ה 
ברא את העולם כי רצה לגלות רחמנותו, ואם לא 
יהיו בני אדם על מה היה מגלה רחמנותו כי הקב"ה 

 בואו ניתן לו להשפיע! כולו טוב וחסד! כולו רחמים
 ניצל מפיגוע בזכות שמירת עינים -סיפור 

ב"ה תקראו סיפור חזק, בחודש חשון תשע"ו, 
בתקופת הפיגועים הנוראים שהיו בירושלים, היה 
צעיר שהתחיל להתחזק בשמירת עינים, וחיכה 
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  ♦ יז♦ 
 

בתחנה לאוטובוס, ובדיוק עברה שם אישה בלבוש 
עצם את עיניו, כי לא רצה והיהודי  –לא צנוע 
ובעקבות זאת הפסיד את האוטובוס, אם להכשל, 

לא  –חשבתם שהוא הפסיד בגלל שמירת עינים 
ולא! אחר כך התברר שבאותו אוטובוס היה פיגוע 

צל הבחור בזכות שמירת יבארמון הנציב כידוע, וכך נ
 ראו הכח! ת[.ור]הסיפור התפרסם בכלי התקשעינים 

 

 הבא עיקר הזכיה לעולם
כי עיקר הזכיה  -זהו: "עין לא ראתה אלקים זולתך" ו

לעולם הבא היא בשמירת העינים. כי עולם הבא אין 
)ברכות יז( אלא צדיקים בו אכילה ושתיה וכו' 

ונהנין מזיו השכינה. וזה נעשה על ידי  יושבים...
 (ל"פב "חעוד יוסף חי, שמירת הלשון ) דווקא.הראיה 

ר עיניו זוכה ומקבל ודע מה שאמרו חז"ל על השומ
 היינו שזוכה ונעשים פניו פני השכינה. - פני השכינה 

ידוע אשר בעין נמצא כל העולם כולו, הלובן בעין 
שמקיף את האישון, זה ים אוקיאנוס שמקיף את 

השחור שבעין זה היבשה, והאישון שבאמצע , העולם
 העין זה ארץ ישראל, ביהמ״ק ובית קדש הקדשים,

מטיל מום בקדשים  -בעיניו שאדם פוגם כלפי זה 
 (מסכת דרך ארץ) .פגם לכל הבריאה כולה, ה׳ יצילנוו

נתן  -מצינו שהקדמונים היו ממתים בעיניהם. כמו 
בו עיניו ועשה אותו גל עצמות. כי שמרו וקידשו את 
עיניהם כל כך עד שהיה כח בעיניהם להמית ולשרוף. 
כמו רשב"י ורבי אלעזר בנו, שבכל מקום שהיו 
מביטים בו היה נשרף )שבת לג( אחרי שהיו במערה 

 ."ב שנים ושמרו את העינייםי
'צריך האדם להתחזק ברב עז ותעצומות להיות עוצם 
עיניו מראות ברע. ולא יסתכל בנשים ובכל ראיות 
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  ♦ יח♦ 
 

זרות ואסורות. ואשרי מי שיוכל לקים מה שהיו 
עושים הראשונים, שלא להסתכל חוץ לארבע אמות, 
עליו נאמר )איוב כב כט(: ושח עינים יושע, כי 

יניו מהגשמיים, דבר זה יזכירהו בהיותו מסלק ע
לחשב במשכלות וברוחניים, וליראה ולאהבה את 
השם ולדבקה בו. וזהו כונת אמרנו, ''כי כל עין לך 

ועוד כתבו המקבלים כי בעין יש בו שם תצפה''. 
''הוי''ה'' ובהיותו מסתכל בארץ שהיא ''אדנות'', 

אבל אם מסתכל לחוץ למה שאינו   חד.ינמצא מי
שלבים לצאת מן  3 )פלא יועץ(. 'צרך, נמצא מפריד

  החטא בין באדם לחבירו ובין אדם למקום:
דבר  שיהיה לאדם ברור שזה חטא,  – דבר ראשון

שיהיה לו ברור שזה אסור במאת האחוזים  – שני
ללא צד היתר כלל, כך שהיצר לא ימצא לו פתח 

שלב  לבטל את המצווה.לעשות את העבירה, או 
התגברות! פשוט להתגבר, וזה מהלך שקורה  שלישי:

למשך שבריר שניה, הבחירה בן טוב לרע, פשוט 
ולפי  להתגבר על הרצון והחשק והתאוה האסור וזהו.

זיע"א יש שלושה שלבים  הבעש"ט הקדושרבנו 
כי באדם מעורב  שנקראים: הכנעה הבדלה והמתקה.

וך הנשמה שעל המוח היצר הרע הנחש הקליפה בת
להכיר  –הכנעה  וברוח שעל הלב ובנפש שבכבד.

שזה חטא ורצון ומחשבה ורגש אסורים או ראיה 
זה לא אני זה  –הבדלה  אסורה או מעשה אסור.

להעלות את הכל לשורשו,  – המתקה היצר הרע.
למשל אהבה נפולה אהבה לאשה אסורה וכו' 
ו להתגבר על זה בגבורה דקדושה, לא לחשוב א
להרהר ככה, ולהתגבר להפך באהבת ה' דרך כלים, 

ולהסיח דעת  כמו תפילה ושירה לה' ולימוד תורה.
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  ♦ יט♦ 
 

לגמרי מהראיה או המחשבה האסורה, ולחשוב 
למשל אם נזדמן שהאדם  בדברים קדושים וטובים.

נכשל  וראה אשה שאסור להסתכל עליה, ובפרט 
יעצום עיניו ויסיט מבטו לכיוון אחר,  - אשה יפה

, כי אשה היא משורש המלכות י-נ-ד-אהרהר בשם וי
אלימלך צעטיל קטן לרבי הרבי שזהו השם שלה )

בגמרא מסופר )עבודה זרה כ( על  (.זיע"אמליז'ענסק 
רבי עקיבא ורבי ישמעאל שראו נשים יפות )כמובן 
לא בכוונה כמו שאומרת הגמרא, רק בקרן זווית, הם 

פשוט  יה האשהיהלכו, בכיוון אחד, ופתאום בפנ
עברה שם, וברכו "ברוך שככה לו בעולמו", כי לא 
רצו להנות מהראיה, או להרהר בזה ח"ו, אפילו שזה 
היה הבטה בעלמא בלא התבוננות, רק העלו את זה 

והתקשרו  לה', ותכף ברכו "ברוך שככה לו בעולמו".
לה' דרך זה, כי אין עוד מלבדו הוא ראשון והוא 

עולם לה' יתברך. אחרון, וצריך להעלות את כל ה
כמובן שהאדם לא יסתכל על נשים יפות בכוונה 
ויברך ברוך שככה לו בעולמו חס ושלום, אלא אם 
כבר נזדמן לו שנכשל באונס וכו' וראה אשה יפה 
יעלה את זה לה', ינסה לא לחשוב על מה שראה, כדי 
שלא יהנה חס ושלום מהראיה או מהמחשבה על זה, 

שתלשל מהעולמות כי כל מה שיש בעולם הכל מ
העליונים, והכל ברא לכבודו. ומכל דבר בעולם 
אפשר להזכר ולהדבק בה' יתברך )ליקוטי מוהר"ן א, 
נד(, אלא יחשוב מיד בדברי קדושה ובשמות 
הקדושים, ויסיח דעתו לגמרי, ויתפלל לה' שיציל 
אותו מראית נשים זרות, ושלא יכשל בזה עוד 

בשמירת עינים, אבל בטוח  לאט לאטויתחיל  לעולם!
 , אבל תתחיל!זה לא הכל או כלום, תשמח גם במעט
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הרן ראטה זיע"א בספר וכתב הצדיק הקדוש רבנו א
ְוִתְרֶאה  )מאמר קדושת עינים פרק ב( טהרת הקודש

ְרִאיָּה,  יָּה ְפג ם הָּ ת, הָּ ע  ד  ְפג ם ְבֵעץ ה  ת ה  ָאִחי, ֶשְתִחיל 
ֵתֶרא  תּוב )בראשית ג'( ו  ֵעץ, ְכמֹו ֶשכָּ ה ִכי טֹוב הָּ ִאשָּ הָּ

ה ִבְרִאיָּה )שם( ְוִנְפְקחּו  וָּ ע ְלח  שָּ רָּ ש הָּ חָּ נָּ ה ה  ְוֵכן ִפיתָּ
יָּה ג ם ֵכן  ע הָּ שָּ ל ִקְנָאתֹו ֶשל אֹותֹו רָּ ֵעיֵניֶכם, ִכי כָּ
יו חֹוֵזר ְוִניעֹור  פֹוֵגם ֵעינָּ ֵכן ה  , ְולָּ יָּדּוע  ִבְשִביל ְרִאיָּה כ 

ִראש ה אֹותֹו ְפג ם הָּ ע, מ  ת טֹוב ְורָּ ע  ד  ֵבק ְבֵעץ ה  ֹון ְודָּ
ִים  ִיים. ִכי ֵעינ  ח  ֵבק ְבֵעץ ה  יו דָּ ֵדש ֵעינָּ ְמק  ֶשֵאין ֵכן ה 
ה  ְכמָּ ִיים רֹוֵמז ְלחָּ ה ּוִבינָּה, ְוג ם ֵעץ ח  ְכמָּ רֹוְמִזים ְלחָּ
ת  ְרש  "ל פ  ֲאִריז  ה ִמּהָּ א ְבִליקּוֵטי תֹורָּ ּוִבינָּה, )ְכמּובָּ

ל ְבֵראִשית ִיים ְוָאכ  ח  ח ג ם ֵמֵעץ ה  ק  (, )ּוְכִתיב )שם( ְולָּ
יָּה  ִאין הָּ ְדמָּ ִכין ק  ת ְמלָּ ן ְיִריד  ל ִעְני  ם, ֶשֵכן כָּ ֵחי ְלעֹולָּ וָּ
יָּדּוע  כּולֹו ס"ג ֶשהּוא ְבִחינ ת  ִים כ  ר ִבְבִחינ ת ֵעינ  ִעיקָּ

ִים(. לְ  ֵעינ  דֹוש ְלת  קָּ ֵבינּו הבעש"ט ה  ֵכן ִהְזִהיר ר  יו לָּ ִמידָּ
קֹום  ל מָּ ם ֶשְבכָּ ִים, ְוִהְדִריְך ְוִלֵמד אֹותָּ ת ֵעינ  ל ְקדּוש  ע 
ת השי"ת ֲאֶשר  ק ִבְקדּוש  ֶשִיְתנּו ֵעיֵניֶהם ֶשֹּלא ִיְראּו ר 
יּותֹו מד'  ר ח  ר ִעיקָּ בָּ ר ְודָּ בָּ ל דָּ ר, ִכי כָּ בָּ ל דָּ ֶיה כָּ ְמח 

ה ֶנֶגד ד' אֹוִתי ֵּסֶפר ְיסֹודֹות ֶשבֹו ֶשֵהמָּ ל ה  ֹות הוי"ה, ְוכָּ
ד סֹופֹו.  ל ֶזה ֵמֹראשֹו ְוע  נּוי ע  ֵמִאיר בָּ דֹוש אֹור ה  קָּ ה 
ֵהג  ְך ֵיש ְלִהְתנָּ א כ  וַאת הריב"ש, וז"ל, ֶאלָּ ּוָּ ב ְבצ  ת  ְוכָּ
ה,  ה יָּפָּ ל ִאשָּ ע ִפְתאֹום ע  ֵכל ְבֶפת  ְכלּות, ִאם ִהְסת  ְבִהְסת 

ְבתוֹ  ְחש  ה  י ֲחשֹוב ְבמ  ְיתָּ יֹוִפי ֲהֹלא ִאם הָּ ּה ֶזה ה  ִין לָּ ִמנ 
ּה ֶזה  ִין לָּ ִנים, ִאם ֵכן ִמנ  פָּ ּה עֹוד ֶזה ה  יָּה לָּ ה ֹלא הָּ ֵמתָּ
נֹוֵתן  ּה, הּוא ה  ֵשט בָּ ִמְתפ  א ִמֹכח  ֱאֹלִהי ה  ְרֲחָך ֶזה בָּ ל כָּ ע 

יֹוִפי הּוא ֹכח  ֱאֹל א שֹוֶרש ה  יֹוִפי, ִנְמצָּ ּה ֹכח  ה  ה לָּ מָּ ִהי, ְולָּ
א  ֵבק ְבשֹוְרשָּ ֵחֶלק, טֹוב ִלי ְלִהְתד  ר ה  ִלי ִלְמשֹוְך ַאח 

ִיפּוִיים.  ל ה  ם כָּ ְלִמין ֶששָּ ל עָּ א ְדכָּ רָּ ה  ְוִעקָּ ְוֵכן מ 
א  ִין בָּ ְשִמיּות, ְכגֹון ִבְכִלי י ֲחשֹוב ִמנ  ֵכל ִבְשָאר ג  ֶשִמְסת 
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צּורָּ  נֹוי ְוה  ְכִלי ִלְכִלי ֶזה ה  ִחיּוִני ִמֶזה ה  רּוְחִני ְוה  ה ִהיא הָּ
ל, ְוֵכן ְכֶשאֹוֵכל, י ֲחשֹוב  ע  הּוא ג ם ֵכן ֵחֶלק ֱאֹלִקי ִממ 
א ִמֹכח   הּוא בָּ ל ה  ֲמֲאכָּ ר ה  בָּ ְמִתיקּות ֶשל דָּ ם ְוה  ע  ט  ֶשה 
יּותֹו, ּוְבדֹוֵמם ֵיש  ה ֶשהּוא ח  ֲעלָּ ְמִתיקּות ֶשל מ  ִחיּוִני ְוה 

ִהיא ִקיּום ג ם  יּות ֶשָאנּו רֹוִאים ֶשֵיש ְלדֹוֵמם ה  ֵכן ח 
ל  ע  יּות ֱאֹלִקי ִממ  קֹום ח  ל מָּ א ֶשֵיש ְבכָּ ה, ִנְמצָּ ֲעִמידָּ ו 
ֹראש  ל הָּ ר ע  ה לֹומ  צָּ יו ְבֹראשֹו רָּ ם ֵעינָּ כָּ וכו' ְוֶזהּו ֶהחָּ

יּות ְוֶזה רֹ  ח  רּוְחִניּות ה  ל הָּ ְיינּו ע  ר ְדה  בָּ דָּ ְרָך ֶשל ה  אש ְדבָּ
א  ר ֵרישָּ זֹוה  א ְלֹכל ְלֹראש ּוִפיֵרש ה  ֹשֵ ִמְתנ  ֱאֶמת ְוֶזהּו ה 

ל ֵריִשין עכ"ל הזוהר קורא לנקודה  - ראשיתב .ְדכָּ
"בת עין" והיינו  -' של בראשית( הזאת )של האות ב

' היא צורה של יד שהנקודה היא העין, והאות ב
ם, וכן הזוהר שמכסה על העין והוא עניין שמירת עיני

"בת מלך פנימה" והיינו שהנקודה  -קורא לנקודה 
היא הבת מלך והאות ב' הוא הכיסוי על האשה והוא 

י כ ,וזהו חיבור סוף התורה לתחילתה עניין הצניעות.
- ובהתחלה בסוף כתוב: "לעיני לכל ישראל"

"בראשית ברא אלקים" היינו שכל הבריאה היתה 
ומי שמשתדל עבור ישראל שישמרו את העינים, 

 כביכול בזכותו כל הבריאה קיימת. - ושומר עינים
עיקר הפגם הוא בעינים, ולא רק במחשבה כמו 
שחושבים ההמון, וגם רבינו רבי נחמן מברסלב 
זיע"א מדבר על זה כמה פעמים בליקוטי מוהר"ן )כמו 
 חלק א' תורה ז' אות ד', ובחלק ב' תורה עב ועוד(.

ן הוא יבורך" )משלי כב, בית לשון ברכה, כי "טוב עי
ט(, ומתברכים ממנו עליונים ותחתונים, וככה ה' 
יסתכל על זכויתינו, יסתיר פניו מחטאינו, יביט 

אומר הזוהר  – ב בצרותינו ויאמר די לגלותינו!
הקדוש )בתיקוני זוהר הקדמה דף יב(, הנקודה היא 
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בת המלך, "כל כבודה בת מלך פנימה" )תהילים מה(, 
הצניעות של האשה, בת ישראל, שצריכה וזה רמז על 

להיות ספונה בביתה, ולכסות עצמה, ולהסתיר 
יופייה מעיני גברים זרים, מכל הצדדים, שלא יסתכל 
בה אדם חוץ מבעלה, ולכן הבית סגור מכל הצדדים, 

להורות על צניעות האשה , ויש לו פתח אחד
ובטח שלא תלך בפאה נכרית או בגילוי  הצדיקה.

בשרוולים קצרים שלא מגיעים עד כף ראש או או 
היד, או חצאית קצרה, כי לפי ההלכה החצאית 
צריכה להיות עד הקרסול, והגרבים לא בצבע הרגל 
או דומה לו ועבות, והראש צריך להיות מכוסה 
)לנשואה( במטפחת צנועה, ושאר הנהגות והלבוש 

ובעבור חביבות בת ישראל בעיני הבורא  'הצנוע וכו
, כיצד? הוא, שם אותה בתחילת התורההקדוש ברוך 

יוצא בראשית של סיום התורה, ועם המילה  ל'האות 
הזוהר אומר שבתחילה הב'  !בת ישראל –ביחד 

הייתה מ' סופת )מם סתומה(, כזה ם, וזה סוד 
 האשה צריכה להיות צנועה לגמרי!!!הטבעת, כי 

ובזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ובזכותן 
 אז קדימה! למה מחכים? זה הזמן! !!עתידין להגאל!

 חורבן בית המקדש היה עבור פגם העינים 
לא נחרב בית המקדש ולא גלו ישראל בין ״עין״ 
אומות, אלא בעבור פגם העינים, כמו שאמר ישעיהו 
הנביא )פרק ג׳ פסוק ט״ז(, "ומשקרות עינים הלוך 
וטפוף" ]הוא פאה נכרית[, ולכן העונש בישעיהו פרק 

י אריאל אריאל" בפסוק יוד, "כי נסך עליכם כ״ט "הו
ה׳ רוח תרדמה ויעצם את עינכם" רח״ל, ומתנחמים 
בתקון העינים כמו שנאמר על ידי אותו הנביא 

טוב ) .)ישעיהו נב, ח( "כי עין בעין יראו בשוב ה׳ ציון"
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כי זה סוד "עין בעין" כפי שמירת העינים, כך  .עין(
יח ובית המקדש, נזכה לגאולה ולראות ולקבל פני מש

חיד"א זצ"ל, נחל קדומים )כמו שכתב מרן הרב ה
והנה ידוע שעל כל רגע שהאדם עוצם את  בראשית(.

עיניו מראות ברע )נשים וכו'( זוכה לאור הגנוז שאין 
כל מלאך ובריה יכולים לשער )ראה טהרת הקודש 
 מאמרי שמירת עינים, ושמירת הלשון חלק ב פרק ל(. 

נים בקדושה כך נראה את ככל שנשמור את העי
המשיח, "כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון", )על פי 

, וכן משמע בטהרת חל קדומיםנהחיד"א בספר 
הקודש( וזהו פירוש: "וישובו ויבואו אל עין משפט 

לשון  -היא קדש, ויכו את כל שדה העמלקי", וישובו 
לשפוט עצמו איך  -תשובה, "ויבואו אל עין משפט" 

ין ע" רת עינים "היא קדש", הקדושה.מתנהג בשמי
, ועל זה נאמר: מעקהדש" ראשי תיבות קיא השפט מ

"ועשית מעקה לגגך" הוא המוח, לשמור אותו 
ממחשבות אסורות, ועל כן: "מעקה" ראשי תיבות 

בגימטריא שם גגך עבירה, משים קבירה ערהורי ה
כי שמירת המחשבה היא על ידי שחושב  הוי"ה

וי"ה תמיד לנגד עיניו )או על ומצייר לעצמו שם ה
"ויכו את כל שדה העמלקי" ובזה מכניעים  המצח(.

חיד"א הגאון את כל זכר עמלק! )כמו שכתב הרב 
 .נחל קדומים בראשית( זיע"א, בספר

יזכה לשבת בשורה  -מי ששומר את עיניו ובריתו 
הראשונה עם המשיח, והמשיח יאמר לו בזכותך 

והם יהיו החיילים של הגעתי, ובזכותך העולם עומד, 
ודוד המלך ע"ה  המשיח ויהרגו את כל העמלקים.

אמר: "ואהי תמים עמו ואשתמר מעווני" )תהילים 
כי התמימות היא השלמות והשמירה  -יח, כג( 
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מחטא. וזהו "אשרי" לשון הסתכלות, כי עיקר ויסוד 
ושורש הכל הוא השמירה מהסתכלות בנשים. וכמו 

ועיניך דרכי תצורנה" שנאמר: "תנה בני לבך לי 
)משלי כג, כו(, ואמרו חז"ל )ירושלמי ברכות פ"א 

ידעתי  –ה"ח( בשם הקב"ה: "אם נתת לי עיניך וליבך 
 ".ידעתי שאינך שלי –שלי, ואם לאו שאתה 

אלף  עולהתנה  הוא בכתר, ברצון, כיתנה ודע כי סוד 
, כי אהיה הי יוד הי, אלף הא יוד הא, אלף הה יוד הה

תר, והיינו שתתחזק ברצון תקיף וחזק הוא שם הכ
וזהו: "אשרי תמימי  מאד לשמור על העינים והלב.

ששלמים בשמירת עיניהם בדרכים,  –דרך" 
 -בבחינת תמכין דאוריתא  –"ההולכים בתורת ה'" 

 ת'נצח והוד, שהם סוד שני העינים, וזהו סוד האות 
כי זה  -שנראית כשני רגלים. "ההולכים בתורת ה'" 

" אותיות תורת"ולא תתורו", כי " –התורה עיקר 
, וזהו "עיני תמיד אל ה', כי הוא יוציא מרשת תתור

רגלי" )תהלים כ"ה ט(, כי עיקר שמירת הברית שהיא 
"אשרי תמימי  -היא בעיניים, וזהו  -בסוד הרגלים 

כי הברית נקרא דרך, כמו שכתוב: "כי השחית  -דרך" 
שהיה שומר כל בשר את דרכו", ועל זה נקרא נח 

"צדיק תמים", כמו שמצינו אצל אברהם  -הברית 
אבינו ע"ה שאמר לו הקב"ה על המילה: "התהלך 
 - לפני והיה תמים". וזהו "אשרי תמימי דרך", "אשרי"

היינו שומרי הברית  –לשון הסתכלות, "תמימי דרך" 
( כתב 'שמו :ובבניהו בן יהוידע )על שבת דף פט כנ"ל.

ם ששני עינים הם כנגד שני של הקב"ה רמוז בעיני
יודי"ן, והחוטם אשר ביניהם הוא דוגמת וא"ו והוא 
צורת אל"ף ממש, ואלו הם מספר שם הוי"ה, ולזה 
אמר ]תהלים ט"ז ח'[ שויתי ה' לנגדי תמיד, ובזה יובן 
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]תהלים כ"ה ט"ו[ עיני תמיד אל ה' כי הוא יוציא 
מרשת רגלי, שהוא מצייר תמיד שם הוי"ה בעיניו, 

"ז יוצא מרשת היצר הרע שפורש אותה בעיני בני ועי
התיקון לפגם עינים  –ונחזור לעניין הקודם  '.אדם

דרך , אשר על עיניםהוא צדקה, כי נאמר: "בפתח 
, על בעיניםתמנתה", ונאמר: "איה הקדשה היא 

כי נאמר: "צדק לפניו דרך הדרך", וצדקה נקראת 
ליפת,  כתוב: "יפת אלקים פעמיו".דרך יהלך, וישם ל

לשון  –, אלקים פתוילשון יפת  –וישכון באהלי שם" 
גבורות, היינו יצר הרע שבא מהגבורות, וזהו ניסיון 

, היינו שהיצר מפתה להסתכל יפת, יפת תואראלהי, ל
היינו שם הוי"ה  – כוכון, ויש  – , וישכוןבאשה

הוא י' והשני יוד  –שנרמז בעינים כידוע, כי עין א' 
הוא ו', נ' הוא תשובה )בינה(,  –ע שניה, והאף באמצ

, םמירת עינייש, שם ראשי וסופי תיבות באהלי שם
 -היינו על ידי שמירת עיניים ותשובה על זה, זוכה 
ותשרה בו השכינה, כי הגוף והעיניים הוא אהל 

 להכ ראשי תיבותויש כון, כון  ומשכן לה' יתברך.
לומר שהשידוך שידוך,  בגימטריא, שם חסודהו אהנ
ל האדם הוא לפי רמת השמירת עיניים שלו, ונורא ש

וכמו שאמר רבינו ז"ל )בח"ב פז( שלפי רמת  הוא.
 שמעשמע ישראל,  שמירת הברית כך יזכה לשידוך.

יניים, אם האדם רוצה להקרא עירת שמראשי תיבות 
וזהו  אז הוא צריך לשמור את העינים. –ישראל 

ה נותן ' שהוא החכמח -שאמר רבינו ז"ל שעל ידי ה 
כי עיניים סוד  נוןכח למלכות דקדושה שהיא סוד ה

החכמה כמו שאמר רבינו ז"ל כמו שכתוב: "ותפקחנה 
עיני שניהם, וידעו". וזהו עס"נ )בסוד תשר"ק( כי על 
ידי שמירת העין )ע'( בסוד ס' דהיינו שסותם את 
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זה סמיכה לנ' שהיא סוד מלכות, השכינה.  –העין 
", הבת עין, והיינו "שמרני והיינו זהו "זיו השכינה

וזהו שכתוב: "ואהי תמים עמו,   כאישון בת עין".
 יודנעשה ה –כי על ידי הפגם בעין  -ואשתמר מעוני" 

רגל, ומתארך בסוד "רגליה יורדות מוות"  -ן ישל ע
)משלי, ה, ה(, והיינו הרגלים של האשה הזרה שראה, 

ני" שלא ון. וזהו "ואשתמר מעוע -ן יונעשה מע
היינו  – עסק התורה בכחוזהו  ן.וע –ן ייתי מעעש

של  תוקפו בקדושת הברית והעינים כמו שאמרו
כמו  –יוסף וכו' ויוסף הוא בבחינת שמירת העינים 

שכתוב: "בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, בנות צעדה 
עלי שור" )בראשית, מט, כב(. כי זה עיקר הגבורה 

בראשית מט,ג(. "כחי וראשית אוני" ) –והכח, ונאמר 
ניתן  -היינו נזירות  -ועל ידי הפרישות מהעולם הזה 

כח לשמשון, כמו שנאמר: "אם גולחתי וסר ממני 
 תורהכי  דווקא. כחיכחי" )שופטים טז, יז(, 

עם הכולל, ועל ידי שמירת הברית,  בריתבגימטריא 
וזיווג דקדושה, מעלין את המלכות דקדושה, כי 

כשאדם נושא אשה זה האשה היא כנגד המלכות, ו
בחינת יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, כי האשה 
היא הלבנה, אין לה אור מעצמה, רק מה שמקבלת 

תיו היינו הח' והנ', והחתונה, מן השמש, וזהו בחינת 
מימי חמימי דרך,ולא תשנותן רגלים למלכות, ונעשה 
ועוד ו"ה )היינו חתן, לעבירה ח"ו, ועל ידי זה נעשה 

ועל ידי זה  חתונה.יך הוא ושכינתיה( היינו קודשא בר
 ח'משפיעין ונותנים כח למלכות דקדושה, בבחינת 

שעל ידי ששומר את עיניו ובריתו מן החטא, מן 
החטא דווקא בבחינת חית )עיין לעיל על האות ח' 
והעינים( מלשון חיות, שהוא עיקר חיות האדם, כמו 
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היא ש נוןשאמרו סומא חשוב כמת, ונעשה סמיכה ל
ועל ידי שמירת העינים חן.  מלכות דקדושה ונהיה

לאות ח' של  -ורגלים  תיובדרך בסוד הרגלים נעשה 
מימות, היינו חמימות היצר )ח"א תורה ד'(, כמו ח

שנאמר "נורא בי עמרם". ובפרט שפוגם בעיניו ח"ו 
נעשה אש זרה, "ויחנו בקברות התאוה" )במדבר לג, 

קצץ רגלים דקדושה טז(, ועל ידי שפוגם בעינים מ
על ידי  -ולהיפך בקדושה  מימות.חמימות תונעשה מ

מימות, תברע נעשה  -ששומר ועוצם עיניו מראות 
ועל ידי זה שעוסק בתורה באש התלהבות דקדושה, 
ואש המשפט, ששופט עצמו תמיד בפרט בעניין 

ח"א, מ "ליקונעשה תיקון לעינים ) -שמירת העינים, 
וזהו  .תיועשה שנ –ב(, והיינו זה שאמר רבינו 

 -לעיני כל ישראל" )עיין ח"ב תורה סז(  –"בראשית 
, היינו שירא ובוש ירא בשת"בראשית" הוא צירוף 

להסתכל בנשים, והיינו "לעיני כל ישראל". וזהו גם 
בת עין,  – בתתלת גוונין דעינא,  ש' .ראי שבתכן 

 ראי תֻשבהיינו שמירת העינים. וזהו גם כן צירוף 
ל פגם העינים. וזהו: "אשרי תמימי היינו שישוב ע

דרך ההולכים בתורת ה'". כי נמצא פה דוקא צירוף 
וזה  .בראשיתהיינו  -ורת" אשרי בת" –בראשית 
שהוא בחינת צדיק  ראש ביתהיינו  בראשיתצירוף 

האמת, שהוא הפאר והחן והיופי של כל העולם כולו, 
שהוא בחינת יוסף היינו שמירת הברית, כי על ידי זה 
זכה לחן כידוע, כמו שכתוב "ויתן חנו" )בראשית 
טל(, "וימצא יוסף חן" )שם כב(, כי על ידי הפגם 

. וכמו חןפש, שהוא הפך מהנולה חבעינים נהיה 
 שנאמר: "והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה". 

זוכה  -קדושה בהיפך כשזוכה ושומר עיניו וכן ב
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זינה מלך ביפיו תח -ל"ועוצם עיניו מראות ברע 
היינו שזוכה לגלות את הצדיק האמת הזה  –עיניך" 

שהוא בבחינה הנ"ל שהוא הפאר והיופי והחן של כל 
העולם, ולהתקרב אליו. כי על ידי שזה הצדיק נתגלה 
ונתפרסם ונתגדל בעולם נפקחים העינים של העולם. 
והיינו שנפקחים העינים להסתכל על עצמו, איך 

יסודות, ולהסתכל והיכן הוא אוחז במדותיו בד' 
אשרי היינו אשרי בת בגדולת ה' יתברך, וזהו צירוף 
ובזה מנצח הנחש  מי שזוכה לשמור על בת עינו.

שפגם בעינים כמו שאמרו רז"ל )סנהדרין( על אדם 
וחוה, הציץ בהם הנחש ונתקנא, ורצה את חוה. וכמו 

אז  –שאמרו )תיקוני זוהר( שאם לא זוכה לשמור עין 
ם שומר עיניו זוכה לשלש אבות נחש עקלתון, וא

ועל ידי  .אשרי בתשהן שלוש גווני העין. וזהו 
שנשמר מיופי הנשים והוא עוצם עיניו מראות ברע 

על ידי זה הוא זוכה ליראה, וניצול מחן של שקר,  –
בבחינת שקר החן והבל היופי, אשה יראת ה' היא 

ח"א, ס(, וזה הצדיק שהוא החן של מ "ליקותתהלל )
, חן, היינו איש החן מן, היינו נחמן כל העולם, שמו

ם ישראל שמרו עינים, ע בלע"ז הוא איש. מןכי 
שאין  -בתקופת המדבר: "מה טובו אהלך יעקב" 

פתחיהם מכוונים זה כנגד זה, "הנה עם יצא 
ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ, והוא יושב 

הארציות הפריצות, ובכח  –ממולי". "עין הארץ" 
מד בקדושה כנגד בלעם, רק משה רבינו ע"ה שע

בזכות שמירת עינים, וזה זכה משה ל"תמונת משה 
יביט", ו"לא כהתה עינו" אז לכן "כיסה את עין 

בזכות  –הארץ", כי היו שומרי עינים, "ממולי" 
המילה, ובלעם היה רע עין, ובכח הרע עין של בלעם, 
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וכנגדו בקדושה משה רבינו ע"ה,  .היה יכול לקלל
אשר בירך משה", כי היה טוב עין, "וזאת הברכה 

"וטוב עין הוא יברך", ועל זה אמר: "אעברה נא, 
  את הארץ, ההר הטוב הזה והלבנון". ואראה

ועוד בס"ד אפשר לומר ש"עין הארץ" זה שהעין 
מסתכלת לארץ, ולא רואים מראות אסורות חלילה. 
וכמו שכתוב אצל אברהם אבינו ע"ה, "וישא אברהם 

צריך להדגיש את זה? אלא בשביל  את עיניו" ולמה
שתמיד הסתכל למטה, והיה לו שמירת עינים, אז לכן 

הולך על גחון" זהו  כל" התורה הדגישה את זה.
כל זהו יסוד כידוע,  -אליך ישברו"  כלשכתוב: "עיני 

והזוהר אומר )פקודי רסג.( שהעונש על פגם עינים 
שהמלאך שפיתה אותו  -וראיות אסורות הוא 

שובר לו את העינים בקבר, ובראשית  - להסתכל
פרק שמיני( כותב שהעונש  -חכמה )שער הקדושה 

בשין   ברוהוא על כל  ראיה וראיה, ולכן אל תקרי יש
מלשון שבירה,  ימניתברו בשין אלא יש ,שמאלית

שהמלאך שובר העינים, על מה? וזה טמון במילה 
כי המסתכל על אשה זרה!  –א בגימטריא ישה ישברו
 עונשו ששוברים לו את העינים בקבר!!!  -זרה  אשה

וזהו שכתוב: "כי כל בשמים ובארץ" כלומר שהאדם 
שהולך ברחוב יסתכל או על השמים או על הארץ 

כל ראיה אסורה  כדי שלא יכשל בראיות אסורות.
היערות וא ”החיד) המוות ד עין למלאךובוראת ע

א( ”י והחתם סופר זיע”ומבואר בכתבי האר דבש,
מלא עינים ומופיע לאדם שלא שמר  המוות ךשמלא

אבל אם  .את העינים בשעת המיתה ומיתתו ביסורין
שמר את העינים מיתתו קלה יותר ולא רואה את 

ומי גרם כל זה? אותה  (,)קרנות צדיק המוות המלאך
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אשה שלא הלכה בצניעות! והלכה בפאה! ובשאר 
אבל האשה הצדקת שבמסירות נפש  חוסר צניעות!

צניעות ובמטפחת ומכסה את גופה כהלכה לבושה ב
היא מקיימת את ’ וכו בבגדים ארוכים ורחבים

בגלל זה.  זה –העולם וכל הפיגועים שנמנעים 
 .המוות )יערות דבש( מלאך וכמובן שתנצל מראית
 אחת פחות בגיהנם כוויה

לא היה מסתכל זיע"א  מברסלבנתן  רביכי  מקובל
כדי  ון אפילו ביום,חלונו בוויל וסגר .אמותיו חוץ לד'

 אמר: .שלא יוכל לראות אפילו מבט חטוף בחוץ
"הבטה אחת  ועוד אמר: "הבטה אחת פחות בעוה"ז".

)אוצר  היא כוויה אחת פחות בגיהנם" -פחות בעוה"ז 
 מה זה כויה אחת בגהנם לפי רבי נחמן .נחמני(
יָּה חֹוֶלה  ?זיע"א ד ֶשהָּ ר ְלֶאחָּ רבינו הקדוש ז"ל ָאמ 
דֹול מְ  ִשים ְמאד ְמאדגָּ יּו קָּ יו הָּ יָּה חֹוֶלה , אד ְוִיּסּורָּ ִכי הָּ

י ל ֶעֶרש ְדו  ל ע  ה , ֻמטָּ מָּ ה ְוכ  מָּ ִים כ  ִשנ  יָּה לֹו ְכֵאב ה  ְוהָּ
צּוםְזמ   ג ְועָּ ד , ְמאד ְמאד ְבִלי ִשעּור ִנים ִבְכֵאב ֻמְפלָּ ע 

ֲעֶשה ְנפּוחֹות יו נ  נָּ ל פָּ ְחב, ֶשכָּ ּולֹות ְגדֹולֹות ְוֻהְכְרחּו ְבת 
יו ִגים ְלהֹוִציא ִשנָּ אְקטֹוִרים ֻמְפלָּ ִרים , ֶשל דָּ ֵאיבָּ ְוג ם בָּ
ה ד ְלִמיתָּ יָּה חֹוֶלה גָּדֹול ע  ְפִניִמִיים הָּ יּו ְבִלי , ה  יו הָּ ְוִיּסּורָּ

ר, ִשעּור ה ְוָאמ  כָּ ֵבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְברָּ יו ר  ִיּסּוִרים , ֵאלָּ ל ה  ֶשכָּ
ִשים ְוה   קָּ ם ֵהם טֹוִביםה  ִנים ֻכלָּ ה שָּ מָּ ל כ  ב  ִרים ֶשּסָּ , מָּ

ת ְבֵגיִהנֹום  רּוע   -יֹוֵתר ִמְכִויָּה ַאח  ת ְבֵגיִהנֹום גָּ ְכִויה ַאח 
עינים אנא זכני לאבא!  .אות רלו( -)שיחות הר"ן ִמֶזה 

אור אין סוף,  מסתכלות וצופיות אל האור העליון,
אם  !יהודי קווה ורחמים!האור הגנוז, מביעות ת אל

י שתשמור על אכד -לראות בקרוב את המשיח  רצונך
 מאוחר! , מחרלא תזכה ח"ואולי  - העינים כי אם לא

 !אשריך צדיקז , אשובאתה חי, ותוכל ל כעתאבל 



 
בשמחה עצומה!!! - שמירת עינים  

  ♦ לא♦ 
 

 תפילה לשמירת עיניים
מודה אני לפניך על כל החסדים  ,רבון העולמים

אשר עשית עמדי,  ,והנפלאותהנסים , והטובות
ונו של והגדלת חסדך על עבדך, והחייתני עד כה. רב

אוהב אותי, אני אוהב אותך, אבל אבא!  אתה עולם
נראה שקצת איבדנו אחד את השני, לא חבל? קרבני 

אני לפניך שפגמתי  מתוודהאליך באמת הושיעני! 
בעיני מאות אלפי פעמים באונס וברצון בשוגג ומזיד, 
ואני מתחרט חרטה גמורה על זה ומקבל עלי מעתה 

כל הלב הנשבר לשמור עינים באמת! ומבקש ממך מ
 סליחה על הכל, לא התכוונתי להכעיסך!  -ובבכיה 

אתה יודע אותי ממש והדור שלנו, וכמה קשה 
לשמור על העינים, אבל זאת חובתי, והכי טוב 
בשבילי, לכן באתי בתחנון לפניך: שתזכני לרצות 
מאד לשמור העינים והמחשבה, ולא להתייאש מזה 

ת יוסף הצדיק ועבר בי נשמ ומהצעקה על זה לעולם.
שיסייע אותי להתקדש ולהטהר, ואלמד תמיד על 

ואחליט החלטה חזקה  שמירת העיניים בכל יום,
ואודיע לכל העולם את האיסור  שאהיה שומר עין,

והצילני מכל ראיות אסורות ופגם הברית  הנורא.
בין באונס בין ברצון בין בשוגג בין במזיד,  -שבעולם 

ט, ולעצום עינים בפועל וזכני לשמור ולהנמיך ולהסי
ממש, ולא להסתקרן מה הולך בצדדים וכו' רק 

 –עין הוצר ילבטוח בך שאם צריך משהו הרי אתה 
כבר תזמן לי אותו הדבר. ולעשות על כל נפילה 
תפילה ותשובה תמיד, וידוי חרטה קבלה לעתיד, 
וזכני להתחיל בכל רגע מחדש כאילו לא היה כלום, 

על כל דבר שכר ועונש ולדעת ולזכור תמיד שיש 
ולירא מלפניך באמת,  בחיים בעולם הזה והבא.



 
בשמחה עצומה!!! - שמירת עינים  

  ♦ לב♦ 
 

ולחשוב ולזכור שאתה רואה הכל, והכל מוסרט 
השכר כל כך ומוקלט, והעונשים מאד כואבים, ו

ולשפוט עצמי על כל דבר,  נעים, ואי אפשר לשער!
ולדבק בך תמיד, ולהתגבר באש אהבתך באמת, 

תי באמת, אנא ולזכור שאתה אוהב אותי והכל לטוב
וזכני לתענוג דקדושה להתענג עליך  שמחני באמת.

גם בעולם הזה, והצילני מעצבות ודכאון וכו', ומכל 
תאוות העולם הזה לגמרי! וזכני לשמחה עצומה 
 -ונוראה! ולדעת שרק אתה והדביקות וקיום רצונך 
הטוב והאושר האמיתי! אנא זכני לרצות רק אותך 

יך! ולשמוח בך ותורתך ולהתגבר בחשק עצום רק אל
תה גאה בי על כל התמודדות ולדעת שא ומצוותך.
ורצון טוב ואנחה ותנועה הכי קטנה  ומלחמה

לכיוונך, ולהיות רגיל בלימוד התורה הקדושה, ולשנן 
האיסור, ודברי תורה בדרך כמו תהלים משניות 

ו זיה ותורי הדעני וזוהר וכו' ולחשוב בהם תמיד.
והסכמת הלב תמיד "אין עוד ולומר בכוונה ה, אורה

מלבדו", ולא להנות ולהתפעל מראיה ובטעות, רק 
זיע"א(  הבעש"טלקשר הכל אליך יתברך, )כדרך 

, אדני –ולחשוב על שם )לא להגיד בפה, רק לחשוב 
זיע"א(. ולומר שמע  אלימלך מליזענסקע"פ הרבי רבי 

ישראל וברוך שם בכל פעם )כמובן לא כנגד מראה 
צבאות אשרי  חשוב הפסוק תמיד. ה'אסור(. וגם ל
ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו!  אדם בוטח בך,

זכני להלחם עם יצרי ולנצחו לגמרי, וללכת במהירות 
ברחוב, ובישוב הדעת, ולהיות מרוכז בך יתברך 
ובתורה הקדושה, תודה רבה לך ה' על כל נסיון, 
 עמידה בו, וגם הנפילות וגם התשובה, הכל ממך!

 אבא תעזור לי! אין לי כח, רק אתה יכול לעזור! אוי!



 סיון,יאנא זכני תמיד להודות לך על כל עמידה בנ
ולא להסתכל פעמיים, ולא לחשוב על מה שראיתי, 

ולבכות הרבה על הכל, ולהתגעגע אלא להתחדש! 
ויהי רצון שכל העולם יתלבשו אליך באמת. 

בצניעות, ובכך יוקל עלי שמירת העינים, וזכני להכיר 
לך טובה ולהתבונן בזה שהרי אני וכל אשר לי שלך! 

כאילו איני שייך לך! כי  –ואם איני שומר קדושתי 
עובד היצר הרע, ומתמכר לו לעבד, וזהו   אני

אנא פדני ותשחרר אותי ממאסר  עניין ההתמכרות.
החייני, זכני לשמירת הברית ורחמיך ב נניח! היצר

בשלמות השלימות, שאין שלימות אחריו, ויותר לא 
אפגום לעולם בין בשוגג בין במזיד ח"ו, ולהתענג רק 

ואחשוב שם הוי"ה תמיד בוער אש!  עליך ממש! 
ולראות רק הטוב שיש בכל דבר, והניצוץ האלהי 

הכל!  המחייהו, ואדבר איתך בכל עת ובכל מקום, על
זכני לקבל עלי עול מלכות שמים ואמליך אותך 
 -תתברך על עיני. ולא אסתכל אפילו בראיה בעלמא 

ואפילו צנועה, וזכני להמליכך  בשום אשה אסורה,
עלי והעולם, ולהרבות כבודך! אנא תקנני, ועשה 
אותי בריה חדשה, ומחק ממני כל הראיות האסורות, 

ות להגאל, וזכני להיות קדוש קדוש קדוש, ולזכ
ולראות פני משיחך ובבנין בית המקדש, והשכינה 

אנא תן לי חיים ארוכים בעבודתך   והעולם הבא.
ומצותיך, ולהיות אני רק נחת רוח אליך בכל מעשי 

וזכך  דיבורי ומחשבותי, האר נא אורך על נשמתי,
 גופי ונפשי לעבדך, זכני שיהיו גופי ונפשי מזוככים,

זכני  בתכלית השלמות.טהורים ושלמים  קדושים,
להכלל באור המתוק של אין סוף להתבטל לפניך 

הושיעה ימינך וענני, הושיעה שכינתך,  ביטול גמור.
מחכי ומצפי ישועתך טהרני! והכל  גאל ישראל עמך,

 הוי"ה!לכבודך ה' אחד, מקור חיים, לישועתך קיוויתי 



ר  ק י א  ר ו בק י ב ח !ו

!!!אשריך, שמירת העינים הוא סוד ההצלחה שלך בזה ובבא

ולנצח את השטן  , לך כלים איך להתמודדיתן זה ספרון 
תלוי כל ההתקרבות שלך להקדוש ברוך  ( ובברית)כי בעינים 

".לציוןבשובך עינינו ותחזינה : "בתפילהכמו שאומרים . הוא

,  עזר להווה, הוא תיקון לעבר-הלימוד בספר הקדוש הזה 
באשר שכתוב כאן על ענייני שמירת עינים. וסיוע לעתיד

-ובסגולת הלימוד בספר הזה . ס"על פי הפרד
בכח קדושת המאמרים והחידושים  , יכופר עוון פגם עינים

. תהיה הגנה ושמירה הלאה–והתפילות 
!נפלאותה תראה "וב-למד ממנו מעט כל יום 




