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, כל מילי דמיטבב ,ובני ביתו ת התור� החפ� בעילו� שמוחלצלהמוקדש 
  .ופרנסה טובה ,כהלכה י�דילבשלו� בית וחינו�  ,רוחניות וגשמיותב

  

  חוקת

 ...ָיִמי� ִ ְבַעת ִיְטָמא ...ָהֹאֶהל ֶאל ַהָ�א ָ�ל ְ�ֹאֶהל ָימ�ת ִ�י �ָד� ,ַה�ֹוָרה אתזֹ    
 ,ַהְ%ִביִעי ַ�$ֹו� ְוִחְ"אוֹ  ,ַהְ%ִביִעי �ַב$ֹו� ַהְ%ִליִ י ַ�$ֹו� ַהָ"ֵמא ַעל ַהָ"ֹהר ְוִהָ!ה
  .)ט"י / ד "ט י"במדבר י( :ָ�ָעֶרב ְוָטֵהר ַ�ַ+ִי� ְוָרַח* ְ�ָגָדיו ְוִכֶ�ס
א� הוא נכנס , בפסוקי� אלו התורה מודיעה לנו שג� האד� הכי קדוש   

ברגע אחד הוא נטמא בטומאה , למקו� שיש ש� טומאה /לאוהל המת 
  ".טהרה"חמורה ועליו לעבור תהלי2 של 

שיש מצבי� שא� נקלעי� "מי שמתעמק בידיעה הזו כהוג3 מתחיל להבי3    
מה כוונת ". נית3 לאבד באות� רגעי� הרבה מאוד קדושה ורוחניות /כ� לתו

  ?המשורר
צרי2 להשקיע הו3 וממו3  ִלְבנוֹת בניי� ידוע הדבר ומפורס� העניי3 שִ�שביל   
להיות , להפעיל מחשבה עמוקה ולבצע תכנו3 יסודי של כל הפרויקט, רב

כמו כ3 ', ְמַבצע וכו קבל3, מהנדס, כמו אדריכל /בקשר ע� אנשי מקצוע רבי� 
ובפרט א� מדובר בבניי3 ענק וגדול מימדי� כמו בנייני  /הבנייה אורכת זמ3 
לא צרי2  להוריד בני� כולנו יודעי� שִ�שביל, מצד שני. ל"התאומי� במנהט3 ז

והבניי3 מתמוטט מאליו וכל תכולתו עולה  /פשוט שולחי� טיל אחד . הרבה
  .בסערה השמימה

עליו , שחפ* להקי� גינה מפוארת או לתפור בגד לתפארתאותו דבר אד�    
להתרוצ* ולארג3 את החומר ולעבד תוכנית , כס7, זמ3. לעמול ולהשקיע הרבה

א2 כדי לאבד את אותו בגד מפואר ולהעלי� את הגינה . 'מפורטת וכו
  .מספיק גפרור אחד שלא עולה אפילו עשר אגורות, המטופחת

. אפשר להשקיע ביצירתו הרבה אנרגיה. אותו דבר אגרטל קריסטל יקר   
אי3 , א2 בכדי לאבד את האגרטל היקר... חיטוב נדיר, גודל כביר, עיצוב אדיר

והוא כבר יתנפ* , צרי2 רק לעזוב אותו מהידיי�. צור2 להשקיע הרבה כוחות
  .לרסיסי� ויהפו2 להיסטוריה

דול דורשי� משאבי� רבי� ועמל ג" הבנייה והיצירה": שורה תחתונה   
 .יכולי� להתבצע בקלות וכהר+ עי�" ההרס וההפסד"א* , ואורכי� זמ�

ושוכחי� שממש כ2 זה , הבעיה היא שאנו חושבי� שזה קיי� רק בגשמיות
  .עובד ג� ברוחניות

יהודי יכול לעמול חזק ולמלאות את עצמו בתורה ומצוות ולהטעי3 , כ3 כ3   
ולאחר מכ3 , גש נפלא לבוראאת נשמתו בקדושה עד אי3 ק* ולזכות ְלַפֵתַח ר

  .אחד" בפיגוע רוחני"לאבד את כל העוצמה הזו 
, כדי להבי3 זאת היטב נעלה כא3 נושא כואב שיצר הרע החליש מאוד בדורנו   

ולמרות זאת , נושא שעומד ברומו של עול� והוא מאבני היסוד של היהדות
ר כהיתר עד שבדורנו נעשה כבר הדב /נשחק בו החוש והרגש לאנשי� רבי� 

כיו3 שעבר אד� : "כפי שהגדירה זאת הגמרא הקדושה בנוסחה הבאה, ל"רח
ומאותו רגע  /חושיו הרוחניי� נשחקו והתכהו , עבירה וחזר עליה שוב פע�
  .)א"ז ע"יומא פ(" ואי3 הוא רואה אותו כדבר רע, המעשה הופ2 בעיניו למותר

רצוננו להצהיר , א2 בטר� נכנס לעובי הקורה ונדוש בגופ� של דברי�   
  :הצהרה חשובה עד מאוד

מאמר זה מופ* ומודפס באלפי עותקי� וא7 מועלה לרשת במספר    
 /ג� למדקדקי� במצוות , מקומות ומגיע ליהודי� רבי� מכל גווני הקשת

  .וג� לאחינו האהובי� והיקרי� שעדי3 בתחילת דרכ� ביהדות
כ3 הכתוב בשורות אנו מדגישי� שהתו, ולמע3 הסר ספק /מחמת זאת  )א   

  .כל אחד כפי כוחו ורמתו הרוחנית, לכול�הבאות והחיזוק בו שייכי� 
יתכ3 שהיצר ילחש באוז3 לחלק , מפאת רגישות הנושא שנעסוק בו )ב   

משו� . ת חסרת בסיסומהקוראי� שהחומר ִנְכָתב בפנאטיות גמורה וקיצוני
  .נצטט מקור מוסמ2" שעל כל משפט"כ2 אנו מצהירי� כעת 

מה ג� , א� מעט וא� הרבה / מכיוו3 שמדובר בנושא מופקר  )ג   
החלטנו להסיר , שההשלכות שלו חמורות ה3 בעול� הזה וה3 בעול� הבא

כדי לא לאבד , את הכפפות ולהגדיר את ההשקפה הנכונה ללא עיגולי פינות
  .מעוצמת הדברי�

 ג� א� יצר הרע ילחש למישהו שהוא כבר שרו7 בנושא ואי3 טע� )ד   
שא� הוא יתעקש להכיר את האמת ולקרוא אנו מבטיחי� לו , שיתעמק בו

בסיו� הקריאה החשיבה שלו תשתנה והוא יושפע , את המאמר עד הסו+
וכבר מובטחי� אנו שהבא , א� מעט וא� הרבה /' מהדברי� בעזרת ה

  .)א"ד ע"שבת ק( להיטהר מסייעי� אותו

רוב� מעול� לא התוודעו סוד ש, במאמר מובא סוד גדול בשלו� בית )ה   
  .הרווח כולו שלו, ומי שיקרא עד הסו7, אליו כהוג3

מי שנפשו אוהבת לשמוע רק מחמאות וליטופי� ואי3 הוא מסוגל  .ב.נ   
אנו ממליצי� לו בחו� שהשבוע לא ימשי2 , לשמוע אמת ברורה ונוקבת

מפני שהמאמר נכתב רק לאות� החפצי� לדעת את ... בקריאת המאמר
 .'ולהתקד� על פיה בעבודת ה, תהיה אשר תהיה /האמת 

אפשר לעבור על עבירות רבות ברגע ' לשו3 הרע'כול� יודעי� שבאיסור , ובכ3   
 14לאוי3  17(עבירות  35מפני שבכל מילה של לשו3 הרע נית3 להיכשל ב, אחד
ואת התוצאה יש ... ואת זה יש להכפיל במספר המילי�, )ארורי3 4עשי3 

" ִלְז�ֹות"ממילא בסיפור לשו3 הרע אחד נית3 ... כמות השומעי�להכפיל ב
א2 . והחשבו3 הנוקב הזה מרתיע אנשי� רבי� /בחבילה גדולה של איסורי� 
וג� הוא  /מסוע7 אותו דבר " שמירת העיניי�"לא כול� יודעי� שג� נושא 

  :והנה חלק קט3 מה3, מורכב מהרבה מצוות
ר/ ְו.א    ויקרא ( 8ְִהי/ ְקֹד7ִי� ,)ט"ו ל"במדבר ט( ֵעיֵניֶכ� ְו4ֲחֵרי ֶכ�ְלַבבְ  4ֲחֵרי ָתת0

 ,)י ש�"רש(שיש עניי3 לעשות גדרי� וסייגי� כדי להישמר ממכשול  )'ט ב"י
ולא  / שלא יהרהר אד� בדברי� לא כשרי�  )'ג י"דברי� כ( ָרע ָ:ָבר ִמ9ֹל ְוִנ7ְַמְר8ָ 

ואפילו לא  )ב"ד ע"שבת ס(של אישה יביט על הנשי� ואפילו לא על אצבע קטנה 
 9ְַמֲעֵ;ה, )ב"ע' ז כ"ע(" ג� א� הבגדי� אינ� עליה" /יסתכל בבגדי אישה שמכיר 

' שמות כ( 8ְִנ?+ .א, )'ח ג"3 ויקרא י"רמב( ַתֲע;/ .א ָ<= ְי7ְַב�8ֶ ֲא7ֶר ִמְצַרִי� ֶאֶר>

 ָהֱאִליִלי� ֶאל 8ְִפנ/ 4ל, )א"מסילת ישרי� י(נאמר ג� על מי שלא שומר עיניו  )ב"י
 ְוִהְתַקִ:�8ֶ7ְ, )'ט ב"רבינו בחיי ויקרא י(נאמר על המסתכל בנשי�  )'ט ד"ויקרא י(

 ִוְהִייֶת� ְוִהְתַקִ:�8ֶ7ְ ,)עיי3 ש� באור החיי� / ד "א מ"ויקרא י( 1 / ְקֹד7ִי� ִוְהִייֶת�
של הסתעפות עניי3 " דוגמית"זו רק ... )עיי3 ש� בספורנו /' ז' ויקרא כ( / 2 ְקֹד7ִי�

יש עוד הרבה מצוות הקשורות [, המורכבת ממצוות רבות" שמירת העיניי�"
ואת כל , ]לעניי3 שלא צייננו אות� מחמת שהנייר צר וקצר והמקו� בו מוגבל

   !זה יש להכפיל בכל הבטה לא כשרה
כמה דקות על ידי זלזול בשמירת העיניי� נית3 לארג3 בתו2 : שורה תחתונה   

  ?מדוע. וזה עוד לא כל האסו3, חבילה ענקית של איסורי תורה
, שכפי ההשקעה של האד� בשמירת העיניי� וטהרת�חכמנו גילו לנו  )א   

א* אד� שמזלזל . כ* הוא זוכה לראייה רוחנית ולקשר ורגש ע� הבורא
הרי הוא קורע , בקדושת עיניו ונות� לה� דרור וחופשיות ללא פיקוח ובקרה

ראשית , ויקהל אמת שפת(. וגודע וקוטע את הרגש הרוחני והקשר שלו ע� הבורא

 / זו הסיבה שלהרבה אנשי� המקיימי� את המצוות . )ב"ז י"חכמה שער היראה פ
, ולא טע� והנאה רוחנית מתפילה ולימוד התורה' אי3 רגש וסיפוק בעבודת ה

  ...וה� לא יודעי� מדוע

� בעיניו מבלי לעגל פינות ולהסתיר בקטע הבא נעלה את חומרת הפוג   
א2 נדגיש לפני . כדי שנוכל להבי3 את עומק הדברי� וחומרת� כהוג3, נתוני�

שהרי בכוח התשובה לשנות את , אל ישבר מכ2 /כ3 שג� מי שנכשל בנושא 
וא� אותו אד� יקבל על , )א"ז ע"ז י"ע(האד� ברגע אחד ולהופכו לצדיק גמור 

 .הדברי� הבאי� כבר לא נאמרי� עליו /עצמו להתחזק מכא3 ולהבא 

ומעכבי� ממנו את התשובה , )א"מסילת ישרי� י(' נוא7'הפוג� בעיניו נקרא  )ב   
 / והוא נמנה ע� פושעי ישראל  /ודינו כמומר לדבר אחד , )ד"ד ה"� תשובה פ"רמב(

+ ' א ו"י ש"שערי תשובה לר(" ארור אשר לא יקי� את התורה הזאת"והוא בכלל 

ח "ח(ואינו זוכה לראות פני שכינה בג3 עד3 , )א"א ע"ברכות ס(ויורש גהינ� , )'ח

ראשית חכמה (ולעתיד לבוא לא יוכל לראות בבניי3 בית המקדש , )ל"ב פ"ל ח"שמיה

טהרת הקודש מאמר שמירת (" ראה"וחוזר בגלגול של עו7 הנקרא , )'א ה"שער האהבה י

ל שמלא2 המוות מגיע אליו "זובשעת פטירת האד� כתוב בח, )'העיניי� פרק ח
ואות3 עיניי� נוצרות מהראיות הלא טהורות של האד�  /" מלא עיניי�"

לא יראה את הדבר הנורא , ומי שנזהר בחייו מראיות אסורות. במש2 ימי חיו
  .)חת� סופר בהקדמה לבראשית(הזה 
 ...הגמרא מודיעה לו ש, ג� א� הוא תלמיד חכ�, ומי שלא שומר על עיניו   
 / הוא מכונה כסיל ונתעב  /תורתו משתכחת ממנו  /נו נקרא תלמיד חכ� אי

סופו שיענש בייסורי� בעול� הזה ובגהינ�  /תורתו נעשית לו ס� המות 
וג� עליו נאמר , )ב"ב ע"ובגמרא יומא ע', ח+ ' א ו"י ש"עיי3 שערי תשובה לר(, בעול� הבא

 .)א"ג ע"ל ובחולי3 קל"הנ ת"שע(" המלמד תלמיד שאינו הגו3 כאילו עבד עבודה זרה"

  19:17 הדלקת נרותהדלקת נרותהדלקת נרותהדלקת נרות
  20:30 אי שבתאי שבתאי שבתאי שבתמוצמוצמוצמוצ
  20:59 תתתת""""ש רש רש רש ר""""מוצמוצמוצמוצ

  אלעדהזמני� לפי אופק 
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ידע נאמנה שבכדי להגיע , גם אם בן הזוג עושה הכל עבור רעהו   
 שאולינקודה . חובתו להקפיד על נקודה נוספת -" לאחדות מושלמת"

מאוד מהותית ואך במבחן המציאות היא , שוליתפעוטה ונראית 
  ! גורלית

לא רק בדברים , חובה על כל אדם לשתף את בן זוגו בעובר עליו   
  .אלא גם בדברים הפעוטים והזניחים, החשובים והרי הגורל

הבטטות היו יקרות , קניתי ככה וככה, הייתי היום בשוק, בעלי היקר   
כבר , פגשתי היום חבר ילדות, אשתי היקרה.... לכן הבאתי רק מעט -

ונזכרנו  -ולמרות זאת זיהינו אחד את השני , שנה שלא התראינו 32
  .בחוויות משותפות

הזוטות הללו אומנם לא מועילים לכיסוי המשכנתא ומה , כן כן   
. יבהעד זקנה ושֵ  אבל הם מועילים מאוד לחיזוק הקשר, שקנתה
  ?מדוע

לעולם אינך יודע איזה פרט שולי בעיני בן זוגך ואיזה פרט מאוד ) א   
שכשם שהאנשים שונים "ל "וכבר לימדונו חז, חשוב לו לדעת

  ".דעתם והלך חשיבתםכך הם שונים ב, בפרצופם
והעברת הנתונים הפעוטים בין " מהשיתוף"פסגת הקשר נובעת ) ב   

מעביר לו בין , אדם שמשתף את בן זוגו במה שעובר עליו. אחד לשני
  :הדברים את המסר הסמוי הבא

שאנחנו ... אני מרגיש שאתה חתיכה ממני, ר ליהנך אהוב ויק   
  .רה איתי ומה עובר עלימה קו שתדעאיכפת לי לכן  ...נשמה אחת

היה מספר  "שבכל פעם ששב לבית"ל "מסופר על הרב שבדרון זצ   
והיה מזכיר בשיחתו אפילו  ,את מה שעבר עליולאשתו הרבנית 

  .ובוס שבו נסעמספר האוטאת  כמו - פרטים שוליים ביותר
עדיפות "זו ל היה נותן לשיחה "זצשהרב מובא " קול חוצב"בספר ו   

או שהיה זמן תו זמן המתינו בביתו גדולי דור אם באו גם, "ראשונה
  .ואנשים שיחרו לפתחו ,קבלת קהל

קדוש זהו ערך  - מפני ששיתוף בן הזוג במה שעובר על האדם    
אלא גם מחמת ', ובן אדם לחברו'לא רק בגלל ענייני מוסריות , עליוןו

  .מאוד על איכות הקשרשיש לכך השפעה גדולה 
כיוון שאין המטרה , ם מה חשיבות וצורך יש בכךלכן אל יאמר האד   

לו חשיבות ושיתוף  אלא להראות -למלאות את סקרנות בין הזוג 

  .והעברת רגשות

  

  .ב.נ   

כמובן שגם בנושא זה צריך להפעיל שכל ישר ודעה שקולה ולספר    
אך , שעברו עלינו במשך היום" החוויות והזוטות"לבן הזוג בעיקר את 
שאירעו המביכות מלספר את התקלות והכישלונות  להשתדל להימנע

  . לנו
 - נו מפני שאם נספר לבן הזוג את החסרונות והטעויות שעשי   

, לרדת בעיניו יםננו וערכנו עלולח ,ובפרט אם נעשה זאת בשיטתיות
  .ודבר כזה אסור שיקרה

קלה שקרתה אין זה סותר שמותר לשתף את בן הזוג בת, מצד שני   
  .ולהיבנות אחד מהשני, תרוןמוע ממנו עצה ופיכדי לש -לנו 
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  ו"הי éåì íäøáàéåì íäøáàéåì íäøáàéåì íäøáà 'י הר"נער� ע      

 

ולפני כ� נעלה מספר נתוני� , בדורנו' סוד עלו�'נציי� כעת ידיעה נוספת שהיא בגדר  )ג   
  :בעניי�

השני , אחד מתגרש �מכל ארבעה זוגות : זכה דורנו ונתקיי� בו הפתג� המפורס� הבא   
הרביעי לא מתגרש מפני שהוא לא מאמי� , השלישי מתבייש להתגרש, מתכנ� להתגרש
ומחקרי� שנעשו בתחו� ... עדי� מחפשי� את החמישי המאושר וכול�, באלטרנטיבה

 26%שבשלושי� השני� האחרונות אחוז הגירושי� שילש את עצמו והוא עומד על  מגלי�
)divorce-online.co.il( , 50%ויש מקומות באר$ שאחוז הגירושי� ש� עומד על )reader.co.il(.  

) 1! וא) יותר מכ' �ושתי שאלות מתפרצות ועולות וזועקות וממריאות עד לב השמי�    
להיכ� נעלמו דברי הגמרא שאמרה ) 2? מדוע לא שורה היו� הברכה אצל הזוגות הנישאי�
אישה יש ח� בעיני  ולכל, )ב"ב ע"יבמות ס(שהאישה היא החומה והשמחה והברכה של הבעל 

למה הרבה בעלי� חושבי� . )י ש�"א וברש"ז ע"סוטה מ(אפילו א� היא אינה נאה  �בעלה 
  ?היו� ההפ� על נשותיה�

  :התשובה לכ' מאוד נוקבת   
שהרי תכונות הגברי� והנשי� מנוגדות והל' , על פי דר' הטבע לא נית� לגשר בי� בני זוג   

" אויבי� זה לזה"ויש לה� בחינה של  �עמוקה  חשיבת� שונה וביניה� פעורה תהו�
  ?וכיצד באמת שיי' להקי� בית ולמזג בי� שני ההפכי� הללו. )'ד א"בראשית רבה נ(

א� השכינה נמצאת בבית ומקיפה את ". שכינה שרויה ביניה�. "יש לכ' רק פטנט אחד   
מחמת . וני�ממילא כבר הכל נמצא ואפשר למזג אפילו בי� ההפכי� הכי קיצ, בני הזוג

  .שורה באותו בית" שמל' השלו�"
  :חוק אומר כ', אלא שבנקודה הזו הבורא חקק חוק שלא נית� לערעור   

  

 שחולקת עליו וסותרת דבריו, הרי היא כנגדו, לא זכה. אשתו עוזרתו, זכה האיש   
  .)ה כנגדו"י ש� ד"וברש, א"ג ע"יבמות ס(

עיי� בחכמה ומוסר לרבי שמחה זיסל (. שה וטהרהאת נשמתו בקדו זיכ�? "זכה האיש"ומה זה    

  .")ז'"מלשו� " זכה"שביאר את המילה , ד"מאמר רנ' מקל� חלק א
הא� בריבוי לימוד תורה ? ובאיזה תחו� הגמרא רוצה שהאד� יזכ' ויקדש את עצמו   

  ! לא ולא? או במת� צדקות בשפע
עיי� מסילת ( מירת העיניי�הכוללת ש, קדושה מלאה בענייני צניעות כוונת הגמרא על   

שקאי על  � א על הגמרא איש ואישה שזכו "ז ע"י סוטה י"וברש � א שהפוג� בעיניו נקרא נוא) "ישרי� פרק י
  .)זהירות מניאו)

השלו� , ומזכ' את עצמו בקדושה וטהרה ושמירת עיניי� כהלכה" זוכה"א� האיש    
ולא זיכ' את טהרתו " זכה"א א' א� הוא ל. ישכו� בביתו תדיר ואשתו תהיה לו לֵעזר

וחולקת על דבריו ומתקוטטת " כנגדו"אשתו הופכת להיות , וקדושתו ושמירת עיניו
  .)י ש�"רש(עימו 

  :ואלו דבריה, האמת היא שאת המסר הזה הגמרא כתבה במקו� נוס)   
 ).א"ע ז"סוטה י(אש המחלוקת ... אש אוכלת�, לא זכו. שכינה ביניה�, "שזכו"איש ואישה  
  

הגמרא מודיעה לנו בשתי מקומות שאד� שלא מזכ' את עצמו וקדושת ! לא יאומ�   
מצד שני א� הוא כ� עובד על הקדושה והצניעות וטהרת . יהיו לו בעיות בשלו� בית, עיניו
  .מובטח לו שהשכינה תשכו� בביתו ואשתו תהא לו לעזר, עיניו

לא שהרבה מעדיפי� לא לפרס� א, היחיד לבעיות שלו� בית" הפטנט הרשו�"אכ� זהו    
להתמודד ע� עוצמת הדברי� הללו ולהכניע את ) ורצו�(מחמת שאי� לה� כוח , אותו

  ?לא חבל. תאוות� ולקדש את עצמ� עוד קצת
 �ומי שלא מבי� זאת . זה מעיד על קדושתו ואיכות נשמתו, אשרי היהודי שמבי� זאת   

ועיי� ש� ' ד ט"תהלי� ל(" ' ה טֹוב 3ִי 0ְרא0 0ַטֲעמ"אנו ממליצי� לו לאמ$ את נוסחת הקס� של 

אזי , ולהיווכח על בשרו שא� יקבל עליו ברצינות להתחזק בשמירת עיניי� ,)י"ברש
   .השכינה תתעצ� בביתו ושלו� ביתו ימריא ויעלה

אי' "זו ג� התשובה הברורה על הטענה המפורסמת שיש להרבה נושרי� ומתקרבי�    
אי' בכלל ... הרי ההיכרות ע� האישה היא קצרה ושמרנית? "שדכ� אפשר להתחת� על ידי

וכי לא הגיוני יותר לצאת עימה כמה שני� ? שיי' להכיר אותה לעומק בצורה כזו
  ?ולהכירה כהוג�

ל שעל פי דר' הטבע בכלל "כעת זכית להבי� מתו' מקורות חז, חת� חמוד, יהודי יקר   
מפני , � אחרות אי� טע� שתכיר אותה יותר מדיבמילי, לא שיי' למזג בי� האיש והאישה

א' לימדונו , מלאה אולי כ� תגיעו לתאווהאומנ� !!! [מלאה לעול� לא תגיעו שלהתאמה
כפי שאנו , )ז"ט' אבות ה(שאי� סופה להתקיי� " אהבה התלויה בדבר"חכמנו שזה נקרא 

� לשדכ� ובוחני� כאשר פוני, מצד שני]. רואי� במגיפת הגירושי� הנוראה המקיפה אותנו
אזי זוכי� לממתק הנפלא , את ההצעה לעומק מתו' שמירת כל גדרי הקדושה והטהרה

ומל' השלו� שוכ� בבית� ודואג כבר לשלו� , "איש ואישה שזכו שכינה ביניה�"של 
הוא יעשה שהיא , עד כדי כ' שהוא מבטיח שג� א� האישה מכוערת ולא נאה, בית�

  .)י ש�"א וברש"ז ע"סוטה מ(תמצא ח� בעיני בעלה 
א' מחמת שכבר נגענו בנושא הטהרה והקדושה . כא� ת� חלקו הראשו� של המאמר   

 3ִי ...ַה3ְַנֲעִני ַו7ְ8ִַמע"נזכיר כא� פסוק נוס) מפרשתנו שכתוב בו , וחובת שמירת העיניי�
שבפסוק זה , )'א א"במדבר כ(" 7ִֶבי ֶ?<0ִמ  ַו7ְ8ִ:ְ  ְ:ִיְ;ָרֵאל ַו8ִָ=ֶח� ָהֲאָתִרי� ֶ ֶר� ִיְ;ָרֵאל ָ:א

והמציאות מעידה שג� על האינטרנט שלנו שיי' לומר  �רמוזה סכנת אתרי האינטרנט 
שבי של קדושה וטהרה ואיבוד יראת , ֶ+ִבי ִמֶ.-, ַוִ%ְ+*ְ  ְ*ִיְ(ָרֵאל ַוִ%ָ$ֶח�את סו) הפסוק 

עלינו לעלות את נושא האינטרנט הארסי  וחובה, ודרדור איכות הקשר ע� ב� הזוג, שמי�
  . במילי� מתומצתות, ולהעלות את פסיקת חכמי התורה בעניי�, וההרסני

  

  .ירבו כמותו בישראל, אי� ספק שמי שאי� לו אינטרנט אשרי חלקו*    
אלא עליו , אי� לו היתר להיסח) ולהחזיק אינטרנט �יל בלבד ימי שזקוק לשירתי מ*    

  ". ל בלבדיימ"להזמי� שירות 
 �והוא עשה שאלת רב מובהק (מי שנחו$ לו להחזיק באינטרנט מחמת הכרח *    

ולא מדובר במילי� ללא  �והתברר לו באמת שג� בורא עול� מסכי� שזה נחו$ עבורו 
מפני שחברה זו סגרה את כל ) 0747001700בטלפו� (עליו להתחבר לחברת נתיב , )כיסוי

ע� אפשרות להוספת אתרי� (מה שנבדק ונמצא נקי הרשת בפני הגולש ופתחה רק את 
  ).ספציפיי� שנחוצי� ללקוח

עליו לעיי� ', תו וכומי שלא יכול להתחבר לנתיב מחמת נתוני שטח שאינ� בשליט   
כדי לדעת את סוגי ) www.olam-jew.com/maamarim/sos-hazala.htm( בכתובת הבאה

ולהתייע$ ע� רב (ולבחור את המינימו� הנחו$ לו באמת  �הַחַברות וחסימותיה� 
וברור שאי� לו להתיר את הרצועה יותר ממה שנחו$ לו , )מובהק כיצד לנהוג במצב זה

  .וקל וחומר שאי� לו היתר לגלוש ללא אמצעי סינו� ובקרת תוכ�, באמת
תו והוא מכור לאינטרנט ושמירת עיניו וקדושתו נמצאי� מי שיצר הרע כבר כבש או*    

אלא שלמרות רצונו  2 והוא חפ1 לשק� את רוחניותו ולהציל את נשמתו , במצב שפל
חובתו להיכנס לאתר , הוא לא מצליח לייצב את עצמו ולהתנתק מהזוהמה, הטוב

שהוא בעצ� אתר חרו� שהוק� למטרה זו , )www.gye.org.il(הבא בלינק " שמור עיני�"
וא� הוא יאמ1 לעצמו את , ]ההסכמות מופיעות ש� באתר[באישור ופיקוח גדולי ישראל 

הוא יצליח להיחל1 מהביצה ' בעזרת ה, הדברי� והכלי� והעזרה שהאתר ש� מציע
 .הטובענית המקיפה אותו

� ונכבדי� לא מודעי� לפני חתימת המאמר נעלה כא� עדכו� קריטי שרבי   
  .אשר יש בו :ֹור0ת גדולה �והעדכו� הזה ישלי� לנו פרט מרכזי ביהדות , לו
כמבואר בחינו' ( ת הנשי� בדיוק כמו הגברי�וֹ צ,ְמ " בשמירת העיניי�"   

ועל מצווה זו טרחו חכמינו להדגיש שהיא יסוד , )ז"ג ומצווה שפ"מצווה רי
שמי שיקל לעצמו בעניי� הזה  ו חכמנווא) הזהירונ, היהדות והתורה כולה
  .)החינו' ש�(. סופו להקל בכל ענייני הדת, וינסה לטהר את השר1

  ?ולמה ג� הנשי� מצוות בו �ומדוע זה כל כ' חמור    
, "מראייה לא צנועה"ל מובא שתחילת דרדור האד� זה "בחז )א   

 �ו) בס, הלב חומד �אחר כ' , העי� רואה �בהתחלה : והמסלול הוא כ'
וספר החינו' מצווה ' ג' ע א"קיצו(האד� מבצע את התאווה שהתפתחה בליבו 

  .והנקודה הזו שייכת ג� בנשי�, )ג"רי
, ל גילו לנו שהעי� מחברת בי� נשמת האד� למה שהוא רואה"חכמנו ז )ב   

  ?   רוצי� להבי� זאת לעומק. )'ח י"ספורנו בראשית מ(וחוקקת בנשמתו רוש� 
בתו' ? וכיצד היא פועלת? מצלמת הפילי� המפורסמת מי לא שמע על   

וכאשר , )עי�(ולמצלמה יש עדשה , )נשמה(נמצאי� פילי� ) הגו)(המצלמה 
באותו רגע זה נחקק בו , )העי�(רואה דבר דר' העדשה ) הנשמה(הפיל 
עדי� , )לאחר פטירת האד�(ואפילו א� המצלמה תתקלקל ותמות !!! לנצח

  ...?ומי צייר את התמונה על הפיל). בנשמה( התמונה נשארת חקוקה בפיל
ובדורנו המשוכלל שבו כל דבר , מתברר שרִאייה זה סוג גמור של חיבור   

 קל מאוד להבי� שנית� לבצע דר' העי� �" עי� אלקטרונית"כמעט עובד על 
זו ג� הסיבה שאסור להסתכל על עבודה . נגיעה ממש והתחברות מלאה

מפני שבאות� רגעי� , )א"ח ע"מגילה כ( ל פני אד� רשעוע )ג"חינו' מצווה רי(זרה 
  ".וזה נחקק לה בפילי�"הנשמה מתחברת למראה עיניה 

". שכינה ביניה�, שהזדככו �שזכו  ואישהאיש "לכ� אומרת הגמרא    
  .וג� היא מצווה להזדכ', משו� שג� על האישה מוטל לשמור עיניה

  ?מי חולקת? מי חולק   


