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אין צוגאב האט אויך הנאה פון די

נייע אפטיילונגען
דרשות בעניני שמירת עינים ,געזאגט געווארן דורך גדולי בעל דרשנים
הרב דן סג"ל שליט"א  -הרב אפרים וואקסמאן שליט"א  -הרב יחיאל טויבער שליט"א  -הרב שמעלקא
לייפער שליט"א  -הרב שמואל דוד שלעזינגער שליט"א  -הרב יעקב מאיר שעכטער שליט"א  -הרב מתתי'
סאלאמאן שליט"א  -הרב אברהם שארר שליט"א  -הרב צבי מאיער זצ"ל  -הרב אבא חייא טויבער שליט"א

אידן דערציילן  -מעשיות  -עצות
שיעורים פון שוש אשוש  -א סעריע פון שיעורים פון די געוואלדיגע נחת רוח
ושעשועים וואס השי"ת כביכול האט פון די תורה און מצוות פון א איד
הלכות בענין התרחקות ועריות
שאלות ותשובות
עצה טובה :הערט אויס די גאנצע סיסטעם ווייל דער מעניו האט זיך געטוישט
און גאר אסאך פארברייטערט מיט הערליכע סעריעס פון שיעורים
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א געשפרעך

צווישן איטשע און בערל
איטשע :א גוטן טאג ר' בערל ,עס איז דאך אזא הערליכע
שיינע טאג ,פארוואס קוקסטו אויס אזוי פארקלעמט?
בערל :טאקע פארדעם! אזא טאג ברענגט מיט זיך שטארקע
נסיונות ,וואו מען גייט נאר' ,והיית משוגע ממראה עיניך',
יעדעס מאל איך קום פון גאס ווער איך זייער צובראכן.
איטשע :יא יא ,דו דערמאנסט מיר וויאזוי איך פלעג
אמאל אויסקוקן ,אבער זייט איך האב אנגעהויבן צו הערן
שיעורים וואס געבט חיזוק און הדרכה אויף שמירת עינים,
בין איך געווארן א בריאה חדשה! איך פיהל אז איך האב די
כלים צו ביישטיין אין אלע מצבים מיט א שמחה של מצוה!
בערל :איי א שאד איך האב דיר נישט אנגעטראפן פריער!
פון וועלכע שיעורים רעדסטו?
איטשע :די טעגליכע  5מינוט שיעורים אויף שמירת
עינים 718.362.8845 -
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א שידוך געטון מיט די קינדער
א איד האט אריין גערופען און איבער געלאזט א
געוואלדיגע הודעה פון א אפענע ישועה וואס ער האט
געזעהן אין די זכות פון שמירת עינים.
דער איד פארציילט אז ער האט זיך שטארק
געמוטשעט מיט עטליכע קינדער אין די שידוכים יארן,
וואס זיי האבן זיך געעלטערט און ער האט נישט געזען
קיין וועג ארויס.

אקעגן און זאגט אים אז בשעת דו ביסט יעצט געגאנגען
אין די גאס איז אריין געקומען א טעלעפוין קאל פון די
קמחא דפסחא ארגאניזאציע .אז מיר זענען באשטעטיגט
צו באקומען א חלוקה אויף פסח.
דער איד פירט אויס זיין מעסיזש אז ער ווארט שוין
א שטיק צייט צו ווערן באשטעטיגט פון אויף א געוויסע
קמחא דפסחא חלוקה ,און אצינד האט ער געזען מיט
אייגענע אויגן אז אויב מען האלט זיך איין די הנאות
געבט דער אייבערשטער אנדערע הנאות.

ער האט געהערט נאכזאגן פון בעל שומר אמונים זי''ע
אז בשעת א מענטש איז עומד בנסיון און ער האלט זיך
איין אין די ענין פון שמירת עינים ,איז א צייט וואס מען
קען זיך אויסבעטן אלעס גוטס און אלע תפלות ווערן
נתקבל.

עטליכע טעג שפעטער נאכדעם וואס מען האט
פארציילט די אויבערדערמאנטע מעשה רופט אריין א
איד צום מערכת און פארציילט ווי פאלגענד:

דער איד האט גענומען די עצה און יעדע מאל וואס
עס איז אונטער געקומען שוועריקייטן אין שמירת עינים
האט ער זיך געשטארקט ,און מתפלל געווען בשעת
מעשה אז זיינע קינדער זאלן געהאלפן ווערן מיט
שידוכים .וכך הוי וואונדער איבער – וואונדער אז ביז א
קורצע צייט זענען שוין אלע – קינדער געווען בקשרי
שידוכין בשעטו''מ.

איך האב געהערט אויפן טעלעפוין ליין ווי מען
האט נאכגעזאגט די מורא'דיגע ווארט פון ר' שלמה'קע
זוביהלער איבער "כל מזונותיו של אדם קצובין מראש
השנה לראש השנה" אז אויב מען האלט זיך פון א הנאה
ביי א נסיון איז מען זוכה צו אנדערע הנאות ,אזוי אויך
האט ער געהערט די  -מעשה וואס מען האט פארציילט
ווי א איד האט געזען א שטארקע הנאה אין דעם געוויכט.

באקומען די הנאה

דער איד פארציילט אז ער האט זיך שטארק גענויטיקט
אין א ישועה אין די ענין פון פרנסה ,און הערנדיג אזאלכע
געוואלדיגע ווערטער האט ער געטראכט צו זיך אז ער איז
זיך אויך מקבל זיך צו שטארקן אין די ענין פון שמירת
עינים און זיך איינהאלטן פון הנאות אז ער זאל טרעפן
הנאות און אנדערע זאכן .די קומענדיגע מאל וואס ער
איז געגאנגען אין גאס האט ער זיך טאקע מחזק געווען
גאר שטארק ,און וואונדער איבער וואונדער ביז עטליכע
מוניט שפעטער באקומט ער א טעלפוין קאל מיט א
זשאב אפער וואס איז געווען גאר שטארק צוגעפאסט
פאר אים מיט גאר שטארקע בענעפיטן.

א איד רופט אריין און געבט איבער די מורא'דיגע
מעשה וואס האט פאסירט מיט אים אליינ'ס.
ער איז געווען ביי א דרשה וואס די בעל דרשן האט
געוואלדיג ארום גערעדט איבער די ענין פון קדושה.
ער האט נאכגעזאגט פון הרה''ק ר' שלמה'קע זוהבילער
זי''ע אז עס שטייט "כל מזונותיו של אדם קצובין מראש
השנה עד ראש השנה" ,אז עס איז אפגעשריבן געווארן
פאר א מענטש פוקטליך אלע הנאות וואס ער זאל האבן
אויף דער וועלט .דעריבער אויב א מענטש האלט זיך
איין ווען עס קומט א נסיון און געבט אוועק פון זיך א
הנאה וואס ער וואלט געקענט האבן דערפון ,וועט אים
דער באשעפער געבן אנשטאט אנדערע הנאות וואס
וועט זיך אים מער לוינען.
דער איד פארציילט אז די ווערטער האבן שטארק
עושה רושם געווען ביי אים ,און ער האט מחליט געווען
עס אויסצופרובירן ,ער וועט זיך איינהאלטן אצינד אויפן
וועג אהיים און היטן זיינע אויגן ,און האפענטליך וועט
וועט ער באקומען אנדערע הנאות אנשטאט'ס.
ווי דער איד קומט נאר אהיים ,קומט אים זיין ווייב

געטראפן א פרנסה

דער איד האט זיך גאר שטארק באדאנקט פאר די
פעולות הקודש וואס מען טוט פאר שמירת עינים ,וואס
ער האט בסייעתא דשמיא זוכה געווען צו א געוואלדיגע
ישועה.

אראפ געהאנדעלט די טיקעט
א איד האט איבער געלאזט א מעסיזש מיט אט די
געוואלדיגע און אפענע מעשה וואס ער האט געזעהן אין
די זכות פון שמירת עינים .ער האט באקומען א טיקעט
פון די פאליציי און ער איז געגאנגן צום געריכט צו פייטן
די טיקעט .ווי געווענדליך האט ער פון פריער געמאכט
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א "פלי בארגען" דאס מיינט אז מען מאכט פון פאראויס
א פשרה וויפיל מען זאל פארהאנדלן.
דער איד פארציילט אז אריין קומענדיג אין די געריכט
זאל ,האט ער געזען פאר זיך א פריצות'דיגע מצב ,עס איז
דארט געווען א תערובות פון פערציג – פופציג מענטשן,
אזוי אויך איז די ריכטער געווען א פרוי .ער האט מחליט
געווען צו זיך ,אז יהיה מה שיהיה ער גייט זיך אצינד היטן
די אויגן ביים פראצעס און עס גייט אים נישט אן וויפיל
ער וועט ארויסגיין .און ער איז טאקע געגאנגען אין א
זייט און זיך געהיטן די אויגן.
די איד פארציילט אז די ריכטער איז געווען גאר
שטארק אנגעצויגן און נישט אין א גוטע גיסטעווע .זי
האט מחייב געווען אלע מענטשן וואס זענען געווען
פאר אים מיט גרויסע קנסות ,נישט אנעמענדיג קיין
שום פארטיידונג .ווען עס איז געקומען זיין ראי' איז – ער
געווען זיכער אז זי גייט אים מחייב זיין די גאנצע סכום
און נישט אנעמען זיין "פלי בארגען".
ארויפקומענדיג צום ריכטער האט ער אראפ געקוקט
מיט די אויגן און נישט געקוקט אויפן פנים פון די ריכטער
נישט מאכענדיג קיין חשבון אז דאס קען שטערן זיין
פסק .און וואונדער איבער וואונדער די ריכטער וואס
איז געווען אזוי הארט נאקיג ביז יעצט האט פלוצינג
געקומען מיט א ווייכע פסק אז זי זעט אים אומשולדיג
דעריבער דארף ער נאר באצאלן א דריטעל פון די פרייז
וואס ער האט פארגעשטעלט אין די פלי בארגען.
דער איד פירט אויס אז אלע ארומיגע האבן זיך גאר
שטארק געוואונדערט וואס עס גייט דא פאר ,פארוואס
איז זי פלוצלינג געווארן אזוי ווייעך? אבער ער האט
יא געוואוסט דעם ענטפער אז דאס איז געקומען פון
די גרויסע כח פון שמירת עינים ,וואס די זכות איז מגין
לישועה ולברכה.

געטראפן א סומע געלט
איינער רופט אריין און לאזט איבער גאר א ווארימע
מעסיזש ווי שטארק ער האט הנאה פון די "והאר ענינו"
טעלעפאן ליין ,און עס האט אים געהאלפן אז ער זאל
אנהייבן ארבעטן צו היטן זיינע אויגן .לעצטענס האט
אויך געזען א שטארקע פארדינסט בזכות פון שמירת
עינים.
דער איד פארציילט אז זייט ער הערט שיעורים האט
ער אנגעהויבן אראפ צו קוקען ווען ער גייט אויפן גאס.
לעצטנס האט ער געטראפן א שיינע סומע געלט אויפן

ערד וואס אויב ער וואלט נישט אראפ געקוקט וואלט ער
עס נישט געטראפן ,און פון הימל האט מען אים געוויזן
אז ווען מען היט די אויגן דערלייגט מען נישט.

סערוויס אין עירפארט
א איד רופט אריין אין געבט איבער א מעשה וואס
ער האט געהערט פון זיינס א חבר וואס די מעשה האט
פאסירט מיט אים אליינס .ווען ער איז געווען א בחור און
ער איז געווען אין עירפארט אהיימקומענדיג פון ישיבה,
האט ער זיך שטארק אכטונג געגעבן אויף שמירת עינים.
ער איז געשטאנען דארט אין די רייע און ער האט אראפ
געקוקט .די איינגעשטעלטע ביים עירפארט האבן געזען
ווי ער קוקט אראפ האבן זיי געמיינט אז ער איז בלינד
ל''ע ,דעריבער האבן זיי אים צוגעשטעלט א ספעציעלע
גאלף קאר וואס האט גענומען גלייך צום פליגער ,און ער
האט ניטאמאל געדארפט ווארטן ביי די לאנגע רייעס
ביי די סקיורעטי און זיי האבן אים אויך געשלעפט די
פעקלעך .שפעטער האבן זיי אים געזאגט אז זיי האבן
געזען אז ער איז בלינד האבן זיי געוואלט אז ער זאל
אנקומען אפגעהיטן צום פליגער.
פון די מעשה זעט מען "בדרך שאדם רוצה לילך
מוליכין אותו" ער האט געוואלט זיך אפהיטן די אויגן
האט מען מן השמים צוגעפירט אז ער זאל זיך קענען
היטן די אויגן .מען קען צולייגן בדרך אפשר אז דאס איז
פשט "בדרך" שאדם רוצה לילך ,אז ווען א מענטש גייט
אויפן "וועג" און וויל זיך אפהיטן די אויגן העלפט מען
אים מן השמים.

מען דערלייגט נישט
א אינגערמאן האט אריין גערופען און איבער געלאזט
א מעסעזש און פארציילט אט די עפיזאד וואס ער האט
אליין בייגעוואוינט .ער איז געגאנגען איינקויפן אין איינע
פון די גרויסע געשעפטן און ווען עס איז געקומען צו
באצאלן האט ער געזען אז ביים רעזשיסטע''ר איז דא
גאר א גרויסע שורה וואס איז געשטאנען בתערובות .די
אינגערמאן האט נישט געמאכט קיין חשבונות אז ער
יאגט זיך ,נאר ער האט זיך געשטעלט ביי די זייט ,און
געווארט ביז די מצב וועט זיך בארואיגען .אזוי שטייענדיג
ביי די זייט קומט צו איינער פון ארבעטער'ס צו אים און
פרעגט אים פארוואס ער שטייט ביי די זייט ,צו ער דארף
אפשר הילף .נאכן הערן די סיבה פארוואס ער שטייט ביי
די זייט ,האט אים די ארבעטער צוגעפירט צו א אנדערע
רעזשיסטער און אים גערעכנט .עס איז אויסגעקומען אז
דער איד האט זיך נאר געשפארט צייט מיט זיך היטן די
אויגן.
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אויב ווילט איר האבן א
חלק אין זיכוי הרבים צו
ספאנסערן א שיעור
• רפואה שלימה
• לעילו נשמת
• לרגל א שמחה
• סגולה להצלחה

ביטע רופט
845-521-8800
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