בס"ד

ִענְיָן ְּפגַם ְראִּיֹות אֲסּורֹות
נִ ְצ ָטּוִינּו ִלקְר ֹא ְּבכָל יֹום ַּפ ֲע ַמי ִם ּבְַא ֲהבָה" ,וְֹלא ּתָתּורּו ַא ֲחרֵי ְל ַב ְבכֶם וְַא ֲחרֵי עֵינֵיכֶם אֲׁשֶ ר ַאּתֶם
ַּשמִירָה עַל ָה ַעי ִן ִמ ְּל ַהּבִיט ְּבנָׁשִ ים ,הִיא
זֹונִים ַא ֲחרֵיהֶם"ּ .כִי ּכָל חִּיּות נֶפֶׁש הָָאדָם קָׁשּור ָל ַעי ִן ,וְה ׁ ְ
עֲבֹודָה ְּתמִידִית וְקָׁשָ ה מְא ֹד .וְהָָאדָם ְמזַ ְלזֵל ּבָּה ְּבחָׁשְ בֹו ,מֶה עָׂשִ יתִי ,רַק ִה ַּב ְטּתִי וְֹלא ָּפ ַע ְלּתִי ַאוֵן.
ּשטָן
ּשטָן ׂשָ ֵמ ַח ְּב ֵחטְא זֶה יֹותֵר ִמ ַּמעֲׂשֵ ה ָה ֲעבֵירָה ַע ְצמָּהּ ,כִי עַל ַמעֲׂשֵ ה ָה ֲעבֵירָהָּ ,תמִיד יָרֵא ַה ָ ׂ
וְ ַה ָ ׂ
ׁשֶ ּמָא יִנְ ְקפֵהּו ַה ַּמצְּפּון לָָאדָם ,וְי ָׁשּוב ִּבתְׁשּובָה וְנִ ְמצָא ְמ ַתּקֵן נַפְׁשֹוֲ ,אבָל עַל ִה ְס ַּתּכְלּות ְּבנָׁשִ ים ִּכ ְמעַט
ִּשה ,יֹותֵר
ּשטָן ַמ ְראֶה עֵינָי ִם ְּבא ׁ ָ
ׁשֶ אֵין ָאדָם ׁשָ ב ִּבתְׁשּובָה ּובֹוכֶה ּו ִמ ְת ָחרֵט .וְ ָלכֵן ָאמְרּו ֲח ָכמִים ,טֹוב ַל ָ ׂ
מִּגּופֹו ׁשֶ ל ֵחטְאׁ ,שֶ ּנֶ ֱאמַר "טֹוב ַמ ְראֵה עֵינָי ִםֵ ,מ ֲהלְָך נָפֶׁש"ַ ( .מ ֶּסכֶת יֹומָא ּדַף ע"דּ ):ו ְכבָר נִ ְפסַק
ִּשה ׁשֶ הּוא ַמּכִירָּה ,וַ ֲאפִּלּו אֵינָם ָעלֶיהָָ ,אסּור ְל ִה ְס ַּתּכֵל ,וְ ַה ִּמ ְס ַּתּכֵל
ַל ֲה ָלכָה ׁשֶ ֲאפִּלּו ִּב ְב ָגדֶי ָה ׁשֶ ל א ׁ ָ
ִּשה ,וְנִ ְת ַּכּוֵן ֵלהָנֹות ִמ ֶמּנָהּ ,דִינֹו ְּכ ִמ ְס ַּתּכֵל ִּבמְקֹום ֶע ְרוָתָּה ,וְ ַחּי ָב ַמּכַת
ֲאפִילּו ְּב ֶא ְצּבַע ְק ַטּנָה ׁשֶ ל א ׁ ָ
ַמרְדּותַ ( .ר ְמּבַ"ם ִהלְכֹות אִּסּורֵי ּבִיָאה ֶּפרֶק כ"אׁ ,שֻ ְלחַן עָרּוְך ֶאבֶן ָה ֵעזֶר סי' כ"א).
ִּשה ׁשֶ ָאסּור ַּב ַּמּצָב ַה ַקּי ָם ְל ַקּי ֵם ִאּתָּה י ַ ֲחסֵי
וְ ָכתַב ָה ַר ְמּבַ"ם ַה ִּמ ְס ַּתּכֵל ַּב ֲערָיֹותּ( ,פֵרּוׁש ֲערָיֹותּ ,כָל א ׁ ָ
אִיׁשּותַ ).מ ֲעלֵה עַל ַּדעְּתֹו ׁשֶ אֵין ְּבכְָך ּכְלּוםׁ ,שֶ הּוא אֹומֵר ,וְכִי ָּב ַע ְלּתִי ,אֹו ׁשֶ ָּק ַר ְבּתִי ֶא ְצלָּה ,וְהּוא
אֵינֹו יֹודֵע ׁשֶ ְר ִאּי ַת ָהעֵינַי ִם עֲֹון ּגָדֹולׁ ,שֶ ּנֶ ֱאמַר וְֹלא תָתּורּו ֲא ֲחרֵי ְל ַב ְבכֶם וְַא ֲחרֵי עֵינֵיכֶםִ ( .הלְכֹות
ּתְׁשּובָה ֶּפרֶק ד').
וְכָתּוב ּבַּזֹהַר ַהּקָדֹוש ( ָּפרָׁשַ ת ּפְקּודֵי ּדַף רס"ג)ׁ .שֶ ַהּמָדֹור ָהרִאׁשֹון ׁשֶ ל ּגֵיהִּנֹום נִ ְקרָא "ּבֹור" ,וְ ָעלָיו
ְמ ֻמּנֶה ַמ ְלאְָך ַח ָּבלָה ַהּנִ ְקרָא פַתֹו"ת ,הַּשׁ ֹו ֵל ַח ׁשְ לּוחָיו ְלפַּתֹות ְּבנֵי ָאדָם ְל ִה ְס ַּתּכֵל ְּבנָׁשִ ים וְ ִלזְנֹות
וְ ִלנְא ֹף ְּב ַמחֲׁשַ בְּתֹוּ ,וכְׁשֶ הָָאדָם מֵתַ ,מ ְלאְָך זֶה ׁשֹובֵר אֶת עֵינֵי ַהּנֶפֶׁש ׁשֶ ּלֹו ,וְהֹופְֵך אֹותָה ְל ִעּוֶרֶתׁ .שֶ ֹּלא
י ְכֹולָה לֵאֹור ּבְאֹור ַה ַחּי ִים ,עַד ׁשֶ ְּת ֻתּקַן עַל יְדֵי ֵסבֶל ַא ְכזָרִי ּבְבֹור ָמלֵא נְחָׁשִ ים וְ ַע ְק ַרּבִים ׁשֶ ּנֹוׁשְ כִים
אֹותָּה ּו ְמ ָצ ֲערִים אֹותָּה.
וְיֹותֵר ִמּזֶה ָאמְרּו ַחזָ"ל ( ָּבבָא ַּב ְתרָא ּדַף נ"ז) ׁשֶ אִם י ֶׁש לָָאדָם ׁשְ ּתֵי ְּד ָרכִים ְל ַהּגִי ַע ִלמְחֹוז ֶחפְצֹוַ ,אחַת
ַּשנִּי ָה,
ַּשנִית ,נָׁשִ ים ְמגַּלֹות זְרֹועֹותֵיהֶן ׁשָ ם ּכִי ְמ ַכּבְסֹות ְּב ָגדִיםָ ,אסּור ָל ֶלכֶת ַּב ֶּדרְֶך ה ׁ ְ
ֶדרְֶך ְרגִילָה ,וְה ׁ ֵ
וְאִם ָהלְַךַ ,אף עַל ּפִי ׁשֶ ׁ ָּשמַר אֶת עֵינָיו נִ ְקרָא רָׁשָ ע ,עַל ׁשֶ ֶה ֱעמִיד ַעצְמֹו ְּבנִּסָיֹון.
וְ ָכתְבּו ַּת ְלמִידֵי ָה ֲארִ"י ַהּקָדֹושׁ ,שֶ ַה ִּמ ְס ַּתּכֵל ָּתמִיד ְּבנָׁשִ ים ,י ִ ְת ַּג ְלּגֵל ּבְעֹוף ַהּנִ ְקרָא "רָָאה" .אִם ֹלא
עָׂשָ ה ּתְׁשּובָהׁ( .שַ עַר ַה ִּגלְּגּולִים הקדמה כ"ב)ּ .ומּובָא ְּב ִכ ְתבֵי ָה ֲארִ"יּ ,כִי ִּגלְּגּול ְּב ַבעַל חָי ,אֵינֹו
דֹומֶה ְל ִגלְּגּול ּבְָאדָםּ ,כִי ְּב ַבעַל חַי ,זֹו ֶכרֶת ַהּנֶפֶׁש אֵיְך ָהיְתָה ְמ ֻג ְל ֶּגלֶת ּבְָאדָם קֹודֵם ,וְכָל ּגְדּו ָלתָּה
וְ ַתעַנּוגֹותֶיהָ .וְזֹו ֶכרֶת מְקֹור ַמ ֲח ַצ ְבּתָּה ָה ֶעלְיֹונָהּ ,ונְפִי ָלתָּה ִמּמָקֹום ּגָדֹול וְנִ ְפלָא ָּכזֶה ְל ִה ָּכנֵס ּבְתֹוְך
ַּבעַל חַי ָטמֵאׁ ,שֶ הּוא ִסרְחֹון ַלּנֶפֶׁש ַהּקְדֹוׁשָ ה ְּבלִי ׁשִ עּור ּו ְבלִי ֵחקֶר .אֲׁשֶ ר אִי ֶאפְׁשָ ר ְל ַצּי ֵר ּבְׂשֵ כֶל
ְּכלָלּ ,ומִי י ָכֹול לְׁשַ עֵר ּו ְל ַסּפֵר ּגֹדֶל ַה ַּצעַר ַהּגָדֹול וְהַּנֹורָא.
וְדַע ׁשֶ ּכ ֹל נְׁשָ מָה ׁשֶ ִמ ְת ַג ְל ֶּגלֶת ְּב ַבעַל חַי ,לְַאחַר ּכָל ַה ֵּסבֶל הַּנֹורָא ׁשֶ ַּתעֲבֹורֹ ,לא י ְכֹולָה ְל ִה ָּכנֵס
ִל ְמחִי ָצתָּה ְּבגַן ֵעדֶןֶ ,אּלָא ְצרִיכָה לָׁשּוב ְּב ִגלְּגּול ָאדָם ַּבעַל ְּבחִירָהׁ( .שַ עַר ַה ִּגלְּגּולִים ַה ְק ָּדמָה כ"ב).
וְדַע ׁשֶ ּכָל ַמחֲׁשָ בָה וְ ִה ְס ַּתּכְלּות נִרְׁשֶ מֶת ּבַּמ ֹ ַח ָלנֶצַח ,וְ ֶאפְׁשָ ר ְל ַה ֲחזִיר ָאדָם ְּבהִיּפְנֹוזָה ְל ִגלְּגּול קֹודֵם
וַ ֲאפִּלּו ְל ִגלְּגּולִים קֹו ְדמִים וְָאז ְמ ַסּפֵר הָָאדָם ִּפ ְרטֵי ְּפ ָרטִים ּכָל ַמחֲׁשָ בָה וְ ִה ְס ַּתּכְלּות ׁשֶ חָׁשַ ב וְרָָאה,
וְכָל ׁשֶ ּכֵן ׁשֶ ְּבצֵאת ַהּנֶפֶׁש ֵמהַּגּוף ַה ַּמ ְפרִי ַע לָּה ִלזְּכ ֹר הַּכ ֹלׁ ,שֶ ִּמּי ָד ּכָל ָה ְראִּיֹות וְ ַה ַּמחֲׁשָ בֹות ָהאֲסּורֹות
עֹו ְמדִים לְמּולֹו לְמֹוקֵׁש .וְהֵם הַּנֹו ְתנִים הַּכ ֹ ַח ַל ַּמ ְלאְָך לִׁשְ ּב ֹר אֶת עֵינֵי ַהּנֶפֶׁש ,ה' יַּצִילֵנּו ,עַד ׁשֶ ַּתעֲבֹור
י ִּסּורִים קָׁשִ ים ּו ָמרִים ְלטִהּור ַה ַּמחֲׁשָ בֹות וְ ַה ִה ְס ַתּכְלּויֹות ָהאֲסּורֹות ִמּנַפְׁשֹו.
וְ ַהחַי יִּתֵן אֶל לִּבֹו ,וְי ַׂשְ ּכִיל ַמעֲׂשֵ הּו לָׁשּוב ֵמעֲֹון חָמּור וְ ְתדִירִי זֶה .וְיַחֲׁש ֹב ,מַה יִּתֵן לִי ּומַה ּיֵצֵא לִי
ִּשה ,וַ ֲהרֵי ַאּנִי ּדֹומֶה לָָאדָם
ּשא אֹותָּה ְלא ׁ ָ
ִּשהּ ,כְלּום מִידֹו ֶת ָה נָאֹותּ ,וכְלּום אּוכָל ִל ָ ׂ
ֵמ ַה ַה ָּבטָה ְּבא ׁ ָ
הָעֹומֵד ַּב ַּבנְק וְצֹופֶה ,אֵיְך ָאדָם ַאחֵר ְמ ַקּבֵל ׁשְ טָרֹות ֶּכסֶף ְמהַקּו ַּפאִיׁ ,שֶ ּכְלּום ֹלא יֹוצֵא לִי ִמּזֶהּ ,גַם
ּכָאן אֵין ָּבזֶה ֶאּלָא ַּת ֲאוַת ַהּיֵצֶר ְל ַב ְלּבֵל ַמחֲׁשַ ְבּתִי ְּב ָדבָר ׁשֶ אֵין לֹו ַּת ְכלִית.
ַּשב ּבֹו ֵמ ֵחטְא זֶה וְעֹוצֵם עֵינָיו ֵמרְאֹות ְּברָע ,י ִ ְת ַקּי ֵם ּבֹו ַהּפָסּוק ַהּסָמּוְך .הּוא מְרֹומִים
וְָאמְרּו ֲחזַ"ל ׁשֶ ה ׁ ָ
י ִׁשְ ּכֹוןְ ,מצָדֹות ְס ָלעִים מִשְ גַּבֹוַ ,לחְמֹו נִּתָן ,מֵימָיו נֶ ֱא ָמנִיםֶ ,מלְֶך ( ַהּמָׁשִ יחַ) ְּביָפְיֹו ֶּת ֱחזֶינָה עֵינֶיָך.
( ַמ ֶּסכֶת מַּכֹות ּדַף כ"ד).

סיפורי צדיקים

גדול הדור בשמירת עיניים ,האדמו"ר אלעזר
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
המשוכה שחצצה בין חדר המדרגות לרחוב ,ולשגר את הגבאי לבדוק
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.
מעשה באדם שהגיע אל הבבא סאלי זצוק"ל ,וביקש
ממנו בשברון לב :רבינו ,אחד הילדים שלי נעלם או
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,
באיזו קומה ובאיזה חדר ,נמצא הילד .אף על פי שרבי מאיר לא היה
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  1981למנינם ,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
שהתרחשה מאחורי הקלעים ,למרות כל ההכנות המדוקדקות ,ראש
הממשלה מנחם בגין לא היה עד הרגע האחרון משוכנע אם לבצע את
הפעולה ,הוא חשש מאד לגורל הטייסים ,שהייתה סכנה גדולה מאד
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
ישראל ,אני מבטיח ולוקח את העניין על אחריותי" .עוזרו של הרבי
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
להסתכל עליה ,אחר כך עלתה עוד אישה לא צנועה
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.
אותו אדם נסע לבבא סאלי זצ"ל וכשנכנס אליו בטרם התחיל לדבר
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.

