
ִענְיָן ְּפַגם ְרִאּיֹות ֲאסּורֹות
ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ֵעינֵיֶכם  וְַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי  ָּתתּורּו  "וְֹלא  ְּבַאֲהָבה,  ַּפֲעַמיִם  יֹום  ְּבָכל  ִלְקרֹא  נְִצָטּוִינּו 
ִמיָרה ַעל ָהַעיִן ִמְּלַהִּביט ְּבנִָׁשים, ִהיא  זֹונִים ַאֲחֵריֶהם". ִּכי ָּכל ִחּיּות נֶֶפׁש ָהָאָדם ָקׁשּור ָלַעיִן, וְַהּׁשְ
ֲעבֹוָדה ְּתִמיִדית וְָקָׁשה ְמאֹד. וְָהָאָדם ְמזְַלזֵל ָּבּה ְּבָחְׁשבֹו, ֶמה ָעִׂשיִתי, ַרק ִהַּבְטִּתי וְֹלא ָּפַעְלִּתי ַאוֵן. 
ָטן  ָטן ָׂשֵמַח ְּבֵחְטא זֶה יֹוֵתר ִמַּמֲעֵׂשה ָהֲעֵביָרה ַעְצָמּה, ִּכי ַעל ַמֲעֵׂשה ָהֲעֵביָרה, ָּתִמיד יֵָרא ַהּׂשָ וְַהּׂשָ
ֶׁשָּמא יִנְְקֵפהּו ַהַּמְצּפּון ָלָאָדם, וְיָׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה וְנְִמָצא ְמַתֵּקן נְַפׁשֹו, ֲאָבל ַעל ִהְסַּתְּכלּות ְּבנִָׁשים ִּכְמַעט 
ה, יֹוֵתר  ָטן ַמְרֶאה ֵעינָיִם ְּבִאּׁשָ ֶׁשֵאין ָאָדם ָׁשב ִּבְתׁשּוָבה ּובֹוֶכה ּוִמְתָחֵרט. וְָלֵכן ָאְמרּו ֲחָכִמים, טֹוב ַלּׂשָ
ֵעינָיִם, ֵמֲהָלְך נֶָפׁש". )ַמֶּסֶכת יֹוָמא ַּדף ע"ד:( ּוְכָבר נְִפַסק  ִמּגּופֹו ֶׁשל ֵחְטא, ֶׁשּנֱֶאַמר "טֹוב ַמְרֵאה 
ְלִהְסַּתֵּכל, וְַהִּמְסַּתֵּכל  ָעֶליָה, ָאסּור  ה ֶׁשהּוא ַמִּכיָרּה, וֲַאִפּלּו ֵאינָם  ִּבְבָגֶדיָה ֶׁשל ִאּׁשָ ַלֲהָלָכה ֶׁשֲאִפּלּו 
ַמַּכת  וְַחּיָב  ֶעְרוָָתּה,  ִּבְמקֹום  ְּכִמְסַּתֵּכל  ִּדינֹו  ִמֶמּנָה,  ֵלָהנֹות  וְנְִתַּכּוֵן  ה,  ִאּׁשָ ְקַטּנָה ֶׁשל  ְּבֶאְצַּבע  ֲאִפילּו 

ַמְרדּות. )ַרְמַּב"ם ִהְלכֹות ִאּסּוֵרי ִּביָאה ֶּפֶרק כ"א, ֻׁשְלַחן ָערּוְך ֶאֶבן ָהֵעזֶר סי' כ"א(.
ה ֶׁשָאסּור ַּבַּמָּצב ַהַקּיָם ְלַקּיֵם ִאָּתּה יֲַחֵסי  וְָכַתב ָהַרְמַּב"ם ַהִּמְסַּתֵּכל ַּבֲעָריֹות, )ֵּפרּוׁש ֲעָריֹות, ָּכל ִאּׁשָ
ִאיׁשּות.( ַמֲעֵלה ַעל ַּדְעּתֹו ֶׁשֵאין ְּבָכְך ְּכלּום, ֶׁשהּוא אֹוֵמר, וְִכי ָּבַעְלִּתי, אֹו ֶׁשָּקַרְבִּתי ֶאְצָלּה, וְהּוא 
ֵאינֹו יֹוֵדע ֶׁשְרִאּיַת ָהֵעינַיִם ֲעֹון ָּגדֹול, ֶׁשּנֱֶאַמר וְֹלא ָתתּורּו ֲאֲחֵרי ְלַבְבֶכם וְַאֲחֵרי ֵעינֵיֶכם. )ִהְלכֹות 

ְּתׁשּוָבה ֶּפֶרק ד'(.
וְָכתּוב ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוש )ָּפָרַׁשת ְּפקּוֵדי ַּדף רס"ג(. ֶׁשַהָּמדֹור ָהִראׁשֹון ֶׁשל ֵּגיִהּנֹום נְִקָרא "ּבֹור", וְָעָליו 
וְִלזְנֹות  ְּבנִָׁשים  ְלִהְסַּתֵּכל  ָאָדם  ְּבנֵי  ְלַפּתֹות  ְׁשלּוָחיו  ַהּׁשֹוֵלַח  ַפתֹו"ת,  ַהּנְִקָרא  ַחָּבָלה  ַמְלָאְך  ְמֻמּנֶה 
וְִלנְאֹף ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו, ּוְכֶׁשָהָאָדם ֵמת, ַמְלָאְך זֶה ׁשֹוֵבר ֶאת ֵעינֵי ַהּנֶֶפׁש ֶׁשּלֹו, וְהֹוֵפְך אֹוָתה ְלִעּוֶֶרת. ֶׁשֹּלא 
יְכֹוָלה ֵלאֹור ְּבאֹור ַהַחּיִים, ַעד ֶׁשְּתֻתַּקן ַעל יְֵדי ֵסֶבל ַאְכזִָרי ְּבבֹור ָמֵלא נְָחִׁשים וְַעְקַרִּבים ֶׁשּנֹוְׁשִכים 

אֹוָתּה ּוְמָצֲעִרים אֹוָתּה.
וְיֹוֵתר ִמּזֶה ָאְמרּו ַחזָ"ל )ָּבָבא ַּבְתָרא ַּדף נ"ז( ֶׁשִאם יֶׁש ָלָאָדם ְׁשֵּתי ְּדָרִכים ְלַהִּגיַע ִלְמחֹוז ֶחְפצֹו, ַאַחת 
נִּיָה,  נִית, נִָׁשים ְמַגּלֹות זְרֹועֹוֵתיֶהן ָׁשם ִּכי ְמַכְּבסֹות ְּבָגִדים, ָאסּור ָלֶלֶכת ַּבֶּדֶרְך ַהּׁשְ ֶדֶרְך ְרִגיָלה, וְַהּׁשֵ

ַמר ֶאת ֵעינָיו נְִקָרא ָרָׁשע, ַעל ֶׁשֶהֱעִמיד ַעְצמֹו ְּבנִָּסיֹון. וְִאם ָהַלְך, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּׁשָ
וְָכְתבּו ַּתְלִמיֵדי ָהֲאִר"י ַהָּקדֹוש, ֶׁשַהִּמְסַּתֵּכל ָּתִמיד ְּבנִָׁשים, יְִתַּגְלֵּגל ְּבעֹוף ַהּנְִקָרא "ָרָאה". ִאם ֹלא 
ֵאינֹו  ָחי,  ְּבַבַעל  ִּגְלּגּול  ִּכי  ָהֲאִר"י,  ְּבִכְתֵבי  ּומּוָבא  ַהִּגְלּגּוִלים הקדמה כ"ב(.  )ַׁשַער  ָעָׂשה ְּתׁשּוָבה. 
ְּגדּוָלָתּה  וְָכל  ְמֻגְלֶּגֶלת ְּבָאָדם קֹוֵדם,  ָהיְָתה  ֵאיְך  ַהּנֶֶפׁש  ַחי, זֹוֶכֶרת  ְּבַבַעל  ִּכי  ְלִגְלּגּול ְּבָאָדם,  דֹוֶמה 
ְּבתֹוְך  ְלִהָּכנֵס  ָּכזֶה  וְנְִפָלא  ָּגדֹול  ִמָּמקֹום  ּונְִפיָלָתּה  ָהֶעְליֹונָה,  ַמֲחַצְבָּתּה  ְמקֹור  וְזֹוֶכֶרת  וְַתַענּוגֹוֶתיָה. 
ַּבַעל ַחי ָטֵמא, ֶׁשהּוא ִסְרחֹון ַלּנֶֶפׁש ַהְּקדֹוָׁשה ְּבִלי ִׁשעּור ּוְבִלי ֵחֶקר. ֲאֶׁשר ִאי ֶאְפָׁשר ְלַצּיֵר ְּבֵׂשֶכל 

ְּכָלל, ּוִמי יָכֹול ְלַׁשֵער ּוְלַסֵּפר ּגֶֹדל ַהַּצַער ַהָּגדֹול וְַהּנֹוָרא.
ְלִהָּכנֵס  יְכֹוָלה  ֹלא  ֶׁשַּתֲעבֹור,  ַהּנֹוָרא  ַהֵּסֶבל  ָּכל  ְלַאַחר  ַחי,  ְּבַבַעל  ֶׁשִמְתַגְלֶּגֶלת  נְָׁשָמה  ֶׁשּכֹל  וְַדע 
ִלְמִחיָצָתּה ְּבַגן ֵעֶדן, ֶאָּלא ְצִריָכה ָלׁשּוב ְּבִגְלּגּול ָאָדם ַּבַעל ְּבִחיָרה. )ַׁשַער ַהִּגְלּגּוִלים ַהְקָּדָמה כ"ב(. 
וְַדע ֶׁשָּכל ַמֲחָׁשָבה וְִהְסַּתְּכלּות נְִרֶׁשֶמת ַּבּמַֹח ָלנֶַצח, וְֶאְפָׁשר ְלַהֲחזִיר ָאָדם ְּבִהיְּפנֹוזָה ְלִגְלּגּול קֹוֵדם 
וְִהְסַּתְּכלּות ֶׁשָחַׁשב וְָרָאה,  ַמֲחָׁשָבה  ְּפָרִטים ָּכל  ִּפְרֵטי  ְמַסֵּפר ָהָאָדם  ְלִגְלּגּוִלים קֹוְדִמים וְָאז  וֲַאִפּלּו 
וְָכל ֶׁשֵּכן ֶׁשְּבֵצאת ַהּנֶֶפׁש ֵמַהּגּוף ַהַּמְפִריַע ָלּה ִלזְּכֹר ַהּכֹל, ֶׁשִּמּיָד ָּכל ָהְרִאּיֹות וְַהַּמֲחָׁשבֹות ָהֲאסּורֹות 
עֹוְמִדים ְלמּולֹו ְלמֹוֵקׁש. וְֵהם ַהּנֹוְתנִים ַהּכַֹח ַלַּמְלָאְך ִלְׁשּבֹר ֶאת ֵעינֵי ַהּנֶֶפׁש, ה' יִַּציֵלנּו, ַעד ֶׁשַּתֲעבֹור 

יִּסּוִרים ָקִׁשים ּוָמִרים ְלִטהּור ַהַּמֲחָׁשבֹות וְַהִהְסַתְּכלּויֹות ָהֲאסּורֹות ִמּנְַפׁשֹו.
וְַהַחי יִֵּתן ֶאל ִלּבֹו, וְיְַׂשִּכיל ַמֲעֵׂשהּו ָלׁשּוב ֵמֲעֹון ָחמּור וְְתִדיִרי זֶה. וְיֲַחׁשֹב, ַמה יִֵּתן ִלי ּוַמה ּיֵֵצא ִלי 
ָלָאָדם  ּדֹוֶמה  ַאּנִי  וֲַהֵרי  ה,  ְלִאּׁשָ אֹוָתּה  א  ִלּׂשָ אּוָכל  ּוְכלּום  נָאֹות,  ִמידֹוֶתָה  ְּכלּום  ה,  ְּבִאּׁשָ ֵמַהַהָּבָטה 
ָהעֹוֵמד ַּבַּבנְק וְצֹוֶפה, ֵאיְך ָאָדם ַאֵחר ְמַקֵּבל ְׁשָטרֹות ֶּכֶסף ְמַהקּוַּפִאי, ֶׁשְּכלּום ֹלא יֹוֵצא ִלי ִמּזֶה, ַּגם 

ָּכאן ֵאין ָּבזֶה ֶאָּלא ַּתֲאוַת ַהּיֵֶצר ְלַבְלֵּבל ַמֲחַׁשְבִּתי ְּבָדָבר ֶׁשֵאין לֹו ַּתְכִלית.
ב ּבֹו ֵמֵחְטא זֶה וְעֹוֵצם ֵעינָיו ֵמְראֹות ְּבָרע, יְִתַקּיֵם ּבֹו ַהָּפסּוק ַהָּסמּוְך. הּוא ְמרֹוִמים  וְָאְמרּו ֲחזַ"ל ֶׁשַהּׁשָ
ֵעינֶיָך.  ֶּתֱחזֶינָה  ְּביְָפיֹו  )ַהָּמִׁשיַח(  ֶמֶלְך  נֱֶאָמנִים,  ֵמיָמיו  נִָּתן,  ַלְחמֹו  ִמְשַגּבֹו,  ְסָלִעים  ְמָצדֹות  יְִׁשּכֹון, 

)ַמֶּסֶכת ַמּכֹות ַּדף כ"ד.(

בס"ד



סיפורי צדיקים
אלעזר  האדמו"ר  עיניים,  בשמירת  הדור  גדול 
אבוחצירא זצוק"ל זי"ע. בצעירותו שבע אחיות היו 
לו לרבי אלעזר, שנולדו לפניו. ועוד שבעה מקרים שבהם 
לא עלה הריונה של הרבנית ע"ה - יפה. לאחר כל מסכת 
התלאות, זכה רבי מאיר ונולד לו הגדול שבין חמשת בניו, הלא הוא רבי 
אלעזר זצ"ל. השמחה, בעת היוודע הבשורה הגדולה על הולדת הבן הייתה 
גדולה. היה זה חצות לילה, כאשר הקיצו את כל בני העיר ובתשואות בשרו 
להם, כי בן נולד לצדיק. התושבים עלו על הגגות, פצחו במחולות, כרכרו 
ופזזו ללא הפוגה. אף אחד לא נותר שרוע על משכבו. בשעת הברית, 
קרא עליו הסבא ה'בבא סאלי' את הפסוק 'עין לא ראתה אלוקים זולתך' 
כשהוא מדגיש כי ראשי התיבות של 'אלעזר' הם מילות הפסוק האמור. יש 
כמובן בהתבטאות מאלפת זו, ללמד על ערך ייקרתו ושורש נשמתו של 
הרך הנולד, שזכה להיקרא כך על פי בקשת התנא רשב"י. כבר במעלליו 
יתנכר נער. בימי חלדו, בעודו רך בשנים, כבר כינתה אותו הסביבה 'בבא' 
)אבא( בגין פרישותו המופלגת וזהירותו הקפדנית בשמירת העיניים. אם 
ניתן לעשות אנלוגיה, בין גדולי ישראל, הרי שכידוע בדור הקודם, אחד 
מענקי הדור היה רבינו ה'חפץ חיים' זצ"ל שהמאפיין הייחודי שלו היה 
בהקפדתו על שמירת הלשון. לפיכך גם נקרא על שם ספרו זה, ולא על 
שם יתר ספריו. אפשר לומר וניתן להעיד ללא ספק, כי גדול הדור בדורנו 
בתחום שמירה אחרת, הלא היא שמירת העיניים, היה רבי אלעזר המיוחד 
שבו. לא מצאנו כדוגמתו בימינו. לפני עשרות שנים, כאשר רבי אלעזר 
הגיע להתגורר בבאר שבע. הוא התגורר בקומה השנייה של אחד מבנייני 
השכונה. מי ששימש אותו כגבאי באותה עת, היה משמשו הרב יפרח. 
בכל יום, כאשר ביקש רבי אלעזר לצאת ממעונו זה, נהג להתייצב מאחורי 
ולשגר את הגבאי לבדוק  בין חדר המדרגות לרחוב,  המשוכה שחצצה 
אם הרחוב פנוי וריק מאדם, לבל יאלץ להיתקל חלילה במראות בלתי 
צנועות, במשך השניות הספורות שבהן הוא עושה את צעדיו המדודים 
עד לרכב שהמתין לו .באחד הימים, נכח במקום מישהו ממקורביו וכאשר 
בא רבי אלעזר לצאת, ביקש כי יבדוק את ה'סטריליות' של השטח. זה 
יצא אל הרחוב, הביט אנה ואנה, וירא כי אין איש. הוא חזר והודיע לרבי 
אלעזר, כי הדרך פנויה. 'צא ובדוק שוב', הורה לו רבי אלעזר. המקורב 
יצא שוב אל הרחוב, אך לא הבחין בדבר. 'בדקתי', חזר אל המשלח, 'ואין 
שום מניעה לצאת מהבית'. אולם להפתעתו, כמו התעקש רבי אלעזר כי 

ימשיך לתור אחר דמויות נסתרות מעיניו. זה כבר לא ידע את נפשו. 'היכן 
אבדוק כבוד הרב?' 'לך תבדוק מאחורי מיכל האשפה' הורה לו הצדיק. 
המקורב לא איחר לעשות כמצוותו והנה להפתעתו, שלוש נשים עמדו שם 
וגלגלו ביניהן שיחה קולנית. לתדהמתו של המקורב, לא היה קץ. מתברר, 
שאת מה שלא ראה בעיניו הגשמיות, הצליח רבי אלעזר לצפות בעיניו 

הרוחניות.
 

וביקש  זצוק"ל,  סאלי  הבבא  אל  שהגיע  באדם  מעשה 
או  נעלם  שלי  הילדים  אחד  רבינו,  לב:  בשברון  ממנו 
נחטף אינני יודע מה איתו, ובאתי לכאן לבקש את עזרתך. 
הבבא סאלי זצ"ל פנה אליו ואמר, אינני יכול לעזור לך, 
לך לבני, והוא יוכל לסייע לך בבקשתך. ואכן אותו אדם פנה לבבא מאיר 
ע"ה זיע"א, וביקש ממנו את עזרתו במציאת בנו. לתדהמתו, הבבא 
מאיר שרטט לו מפה והראה לו, שבלונדון ברחוב פלוני, במלון מסוים, 
היה  פי שרבי מאיר לא  הילד. אף על  נמצא  ובאיזה חדר,  באיזו קומה 
בלונדון מימיו. אותו אדם נבהל מתשובתו של הבבא מאיר זצוק"ל, ושאל 
אותו, איך אתה יודע את מיקומו של בני? אמר לו הבבא מאיר זצ"ל אספר 
לך אבל בתנאי שלא תגלה לאף אחד עד יום מותי. אמר לו שבזכות זה 
שזכה לקדש את עיניו, הוא רואה מסוף העולם ועד סופו. והסיפור התגלגל 

ואכן נמצא הילד על פי המפה ששרטט לו בבא מאיר זצ"ל.

בשנת 1981 למנינם, חיל האוויר הישראלי השמיד את 
הכור הגרעיני בעירק, במבצע שנקרא "מבצע עופרה" 
או "מבצע תמוז" ממשלת ישראל בראשותו של מנחם 
בגין החליטו להפציץ את הכור הגרעיני זמן קצר לפני 
הפעלתו, כי לאחר ההפעלה הפצצת הכור הייתה גורמת 
לאסון גרעיני, כפי שאנו רואים עכשיו ביפן. רבים לא יודעים על הדרמה 
ראש  המדוקדקות,  ההכנות  כל  למרות  הקלעים,  מאחורי  שהתרחשה 
הממשלה מנחם בגין לא היה עד הרגע האחרון משוכנע אם לבצע את 
מאד  גדולה  סכנה  שהייתה  הטייסים,  לגורל  מאד  חשש  הוא  הפעולה, 
שאיזה מטוס יופל בשטח אויב, וכן מתגובות העולם על הפעולה, הפעולה 
שתוכננה להתבצע בליל חג השבועות באותה שנה, ושעות ספורות לפני 
המבצע עדיין היו בליבו ספקות גדולים האם לתת אישור למבצע או לא. 
כמובן שפעולה זו הייתה הסוד הצבאי השמור ביותר במדינה, שרק מעטים 

המעורבים ישירות במבצע ידעו עליו.

בערב חג השבועות פנה הרבי מלעלוב רבי משה מרדכי בידרמן 
זצ”ל לעוזרו האישי ושלח אותו להיפגש באופן דחוף עם יחיאל קדישאי 
שהיה ראש לשכת ראש הממשלה מנחם בגין, ומסר לו לומר את המילים 
הללו, "תמסור למנחם בגין, אל תחשוש מלעשות את המבצע, המבצע 
יצליח למעלה מהמשוער, ואף אחד לא ייפגע, לא המבצעים ולא מדינת 
הרבי  של  עוזרו  אחריותי".  על  העניין  את  ולוקח  מבטיח  אני  ישראל, 
אפילו שלא ידע במה מדובר ביצע את שליחותו, ומסר את הדברים הללו 
ליחיאל קדישאי, שהיה נדהם, כיצד הרבי, יודע על הדבר שהוא הסוד 
הצבאי השמור ביותר במדינה, וכמובן מיהר למסור את הדברים למנחם 
בגין שמיהר לנסוע אל האדמו"ר ומיד לאחר מכן אישר את המבצע, שאכן 
הצליח למעלה מהמשוער. מנחם בגין סיפר יותר מאוחר למקורביו, שאכן 
שליחות המופלאת של הרבי היא ששכנעה אותו ונתנה לו את הביטחון 
לאשר את המבצע. הרבי מלעלוב אמר לחסידיו מיד לאחר שהופצץ הכור, 
"לקחתי על עצמי יותר מדי כדי שהעניין יצליח", ותוך פחות מיממה לקה 

הרבי באירוע מוחי ונשאר משותק בחצי גוף תחתון עד יומו האחרון.

בימי בבא סאלי זצוק"ל עלה לאוטובוס בעל תשובה 
שהתחזק בשמירת העיניים וישב במושב הקדמי. עלתה 
אישה בלבוש לא צנוע והוא הוריד את הראש כדי לא 
צנועה  לא  אישה  עוד  עלתה  כך  אחר  עליה,  להסתכל 
ושוב הוא הוריד את ראשו עד שהחליט לעבור למושב 
האחורי של האוטובוס ששם אין תנועה של אנשים. ואף על פי שלא היה 
עייף, נפלה עליו פתאום תרדמה וראה שמישהו מזהירו בחלום ואומר לו 
שיש לו חומר נפץ מתחת לכסא שלו ותכף ומיד התעורר, אך אמר בליבו 
חלומות שווא ידברו ולא התייחס לחלום. אך הוא שוב נרדם ושוב ראה 
שמזהירים אותו מהשמים ואומרים לו שזה לא סתם חלום אלא מודעים 
לו מן השמים שיש מטען חבלה כדי שיציל את כולם. הבחור התעורר 
שוב ואז הסתכל מתחת למושב וראה חוטים וחפץ חשוד, מיד ניגש לנהג 
והודיע לו שיש חפץ חשוד באוטובוס. הנהג בדק את העניין והוריד את כול 
הנוסעים מהאוטובוס, הזעיקו חבלן של המשטרה שפירק את המטען ללא 

אבידות ופצועים ב"ה.
לדבר  התחיל  בטרם  אליו  וכשנכנס  זצ"ל  סאלי  לבבא  נסע  אדם  אותו 
אמר לו הבבא סאלי זצוק"ל שבזכותו ניצלו כל האנשים שהיו באוטובוס 
שנגזרה עליהם מיתה. ובזכות ששמר את עיניו ולא הסתכל פעמיים, ברא 

שני מלאכי סנגוריה שבאו אליו פעמיים בחלום והזהירו אותו.


