
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  שמירת העינייםארגון מוקדש לתיקון  דהתאחדות הקהילותשמירת עיניים ועד 
   ולומדי תורה לשמהבהשתתפות הרבנים והקהילות 

  שליט"א אבדק"ק האלמין רבי שלום יהודה גרוסבפיקוח כ"ק האדמו"ר 
  הדת מחבר יותר מאלף ספרים על כל יסודי

  
  

 

ַנַחל ּכֹוֵתב ָא "ְזָיָע  א"ַהִחיָד  : ְד "ְוֶזּת ׁ, ְקדּוִמים ּבְ
ל ֶאָחד ִאם ִמְליֹון ִנְכׁשַ לּויו ׁת ּבְ ּכְ  ִיְהֶיה, ִהְסּתַ

ְלָאךְ  ֶות ְלּמַ ּלוֹ  ַהּמָ  :)כ ז"ע! (ֵעיַנִים ִמְליֹון ׁשֶ

ל  ּכָ
 ְרִאָיה

 ֲאסּוָרה
ָאָדם  ׁשֶ
ל , ִנְכׁשַ
 ִאם
 הּוא
 לֹא

 ּבֹוֶכה
ד , ִמּיַ
 ִאם
 ֵאינוֹ 

ה  עֹוׂשֶ
ׁשּוָבה  ּתְ

ד , ִמּיַ
 הּוא

 מֹוִסיף
 עֹוד
 ַעִין

ְלָאךְ   ְלּמַ
ֶות  .ַהּמָ

ביאת 
משיחו 

תלוי בתיקון

הברית 
  קודש
עיקר 

 התיקון
תלוי 

 ביסוד
  לתקנו,

 תלהובו 
  גם כן

ביאת 
  משיחו
באלף 
הששי 
ועיכוב 
  הגאולה
(אור הגנוז, 

זוהר סבא יח., 
אור צדיקים, 
זוהר חי נח, 

  ויחי)

 

בירורים בענין סיפורים פסקי דין מכתבים ולל הלכות ומוסר שאלות ותשובות כו
 בתערובות אנשים ונשיםשמירת עינים, ובפרט דרשנים שמוסרים שיעורים 

  נתייסד בארץ הקודש ביום ה' טבת ה'תשע"ו 

 

 דבר המערכת

 בהמשכים
  

ֲעָרכוֹ  ּקוּ ל ַע ת ַהּמַ ִמיַר ן ּתִ ינַ ָהֵע ת ׁשְ  םּיִ

  שיצאו לאור סספרים וקונטריסים וקול קורא'
   מכתבים של גדולי ישראל על שמירת עיניים.ותשע"ו. -בשנים תק"ו

 

 אַהּבָ ם עֹולָ ן יֵמֵע 

  ליקוט גדול מזוה"ק חז"ל ספרי מוסר הלכות ומנהגים על קדושת השבת

 
ִמיַר ב ַמּצַ  ָיֵמינוּ ם ֵעיַניִ ת ׁשְ   ּבְ

  כמה עבירות עובר השומע דרשות של הרבנים הדרשנים 

  דין תורה  - המדברים בתערובות בלי מחיצה כשירה

  שאלות ותשובת בבית דין של מעלה -של מעלה  בבית דין
 

  תיקון הברית
  מדברי חז"ל ש"ס בבלי ירושלמי מלוקט

  ומדרשים זוה"ק ותיקונים ועוד
  

ן  ַער ּבֶ ָעַבר ָמֶות ְקִליִני  15ַהּנַ   ׁשֶ

  מה שראה בעולם האמת
 ובזכותו נתעוררנו להוציא לאור העלון הזה 
 

לוֹ  יִ ם ׁשָ   ח ֶרוַ ה ּבְ ּוַפְרָנָס ת ּבַ
  דול מזוה"ק חז"ל ספרי מוסר הלכותליקוט ג

   הצלחה בזיווגים. -ומנהגים על שלום בית ופרנסה בריוח 
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 בהמשכים דבר המערכת
  

(ח) המוכר קרקע שלו לעובד כוכבים, מנדין אותו עד 

שיקבל עליו כל אונס שיבא מהעובד כוכבים לישראל 

חבירו בעל המצר. (ט) המעיד על ישראל בערכאות של 

עובדי כוכבים, והוציא ממנו ממון בעדותו, שלא כדין, 

מנדין אותו עד שישלם. (י) טבח כהן שאינו מפריש 

מנדין אותו עד שיתן. (י"א)  המתנות, ונותנם לכהן אחר,

המחלל י"ט שני של גליות, אע"פ שהוא מנהג. (י"ב) 

העושה מלאכה בערב פסח אחר חצות. (י"ג) המזכיר שם 

שמים לבטלה, או לשבועה בדברי הבאי. (י"ד) המביא 

המביא את הרבים לידי אכילת קדשים בחוץ. (ט"ו) 

. (ט"ז) המחשב שנים וקובע רבים לידי חילול השם

שים בחוצה לארץ. (י"ז) המכשיל את העור. (י"ח) חד

. (י"ט) טבח שיצתה המעכב את הרבים מלעשות מצוה

טריפה מתחת ידו. (כ) טבח שלא הראה בדיקת סכינו 

לחכם. (כ"א) המקשה עצמו לדעת. (כ"ב) המגרש את 

אשתו ועשו בינו ובינה שותפות או משא ומתן המביאן 

מנדין אותם. (כ"ג) להזקק זה לזה, כשיבואו לבית דין, 

חכם ששמועתו רעה. (כ"ד) המנדה למי שאינו חייב 

ואין צריכין לענין נידוי עדות וראיה ברורה,  -נידוי: הגה 

אלא אומד הדעת באמתות הדברים, שהתובע טוען ברי 

ואז אפי' אשה אפי' קטן נאמן, אם הדעת נותן שאמת 

 הדבר (מהרי"ק שורש ק"כ).
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 ה"ד( ָׂשָרה ַחֵּיי ָּפָרַׁשת סֹוֵפר ַהֲחַתם ָמָרן ָלׁשֹון) ב
 ְקדֹוִׁשים ִיְׂשָרֵאל ֶנְחְׁשדּו ֶׁשּלֹא: ל"וז), ִיְצָחק ַוֵּיֵצא

 זֹאת ָהעֹוֶׂשה ָּכל ֲאֶׁשר, ָחִליָלה ָנִׁשים ִּבְפֵני ְלִהְסַּתֵּכל
  .ְלׁשֹונֹו ָּכאן ַעד, ְוָׁשלֹום ַחס ּוְבָבא ָּבֶזה ַעְצמֹו ְיַאֵּבד

'), ט ְּדרּוׁש' ב ֵחֶלק( ְדַבׁש ְּבַיֲערֹות יֹוָנָתן ר"הר
 ַעל ָּבֲעָריֹות ָהַרע ֵיֶצר ֵּגרּוי ָּכל ָהַרִּבים ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו

 ּוְלָכְך  ָהֲעֵברֹות ְלָכל ָּבא ֶזה ְיֵדי ְוַעל, ִהְסַּתְּכלּות ְיֵדי
 ָהָאָדם ִהְסַּתְּכלּות ְּכִפי, ֵעיַנִים ָמֵלא ַהָּמֶות ַמְלַאְך 
  .ְּבַחָּייו

, ַּבַהְקָּדָמה, ְּבֵראִׁשית ָּפָרַׁשת סֹוֵפר ַהֲחַתם ָמָרן) ג
 ַמְלַאְך  ַעל ָעָליו ָאְמרּו') כ זרע ֲעבֹוָדה( ל"חז ָאְמרּו
 ָאָדם ֶׁשל ְּפִטיָרתֹו ּוִבְׁשַעת ֵעיַנִים ָמֵלא ֶׁשֻּכּלֹו ַהָּמֶות
 ְוִטָּפה ְּבָידֹו ְׁשלּוָפה ְוַחְרּבֹו ֵמַראׁשֹוָתיו ְלַמְעָלה עֹוֵמד

 אֹותֹו רֹוֶאה ֶׁשַהחֹוֶלה ֵּכיָון, ּבֹו ְּתלּוָיה ָמָרה ֶׁשל
, ֵמת ִמֶּמָּנה, ִּפיו ְלתֹוְך  ְוזֹוְרָקּה ִּפיו ּופֹוֵתחַ  ִמְזַּדְעֵזעַ 

. ָּכאן ַעד, מֹוִריקֹות ָּפָניו ִמֶּמָּנה, ַמְסִריחַ  ִמֶּמָּנה
 ן"מהר ק"הגה ְוֵתֵרץ, ֵעיַנִים ָמֵלא ְוָלָּמה ֵאיְך  ְוָקֶׁשה

 ַרֲחָמָנא עֹוֵבר ֶׁשָהָאָדם ְיֵדי ְּדַעל, ל"זצ ַאְדֶלער
", ֵעיֵניֶכם' ְוכּו ָתתּורּו ְולֹא: "ֶׁשל ַהָּלאו ַעל ִליְצָלן

 ְּבֶזה, ֲאסּורֹות ְּבִהְסַּתְּכלּויֹות ַעְצמֹו ֶאת ּוְמַטֵּמא
 ּוִמֶּזה ַהָּמֶות ַמְלַאְך  ֶׁשהּוא ָהַרע ַלֵּיֶצר ֵעיַנִים נֹוֵתן

 ֶׁשִהְסַּתְּכלּו ֵאּלּו ֵמֵעיַנִיים, ֵעיַנִים ָמֵלא ַנֲעָׂשה
 ִמְזַּדְעֵזעַ  ֶזה ּוִמְּפֵני, ְלִהְסַּתֵּכל ֶׁשָאסּור ִּבְמקֹומֹות

 ֶזה ֶאת ָּגַרם ֶׁשהּוא רֹוֶאה ֶׁשהּוא ֵּכיָון, ָהָאָדם
 י"הרר ַהָּקדֹוׁש ָּכַתב ְוֵכן. ָּכאן ַעד, ַּבֲעוֹונֹוָתיו

 ְּבַנַחל א"וחיד' ט ְּדרּוׁש' ב ֵחֶלק ְדַבׁש ְּבַיֲערֹות
  .ְּבֵראִׁשית ָּפָרַׁשת ְקדּוִמים

 ֵעת הּוא ַלחּוץ ֶׁשֲהִליָכתֹו, ְלַהִּכיר ָצִריְך  ָהָאָדם) ד
 ַּכף ַעל ָּכֵעת ְּתלּוִיין ֶׁשּלֹו ְוַהָּמֶות ַהַחִּיים, ִנָּסיֹון

 ְּדִאם, ְוִלּבֹו ֵעיָניו ְלַטֵּמא ֶׁשּלֹא ִיָּזֵהר ִאם, מֹאְזַנִים
 ְמֻעָּתד, ְלַנְפׁשֹו ְואֹוי לֹו אֹוי, ִיָּכֶׁשל ְוָׁשלֹום ַחס

 ַיֲעמֹוד ְוִאם, ְיַרֵחם' ד ְּגדֹולֹות ְלָצרֹות ִליְצָלן ַרֲחָמָנא
 .ַהָּבא ּוָבעֹוָלם ַהֶּזה ָּבעֹוָלם לֹו טֹוב ָאז, ְּבִנָּסיֹון

 ּוִמְתַעְּטרֹות עֹולֹות ַהְּנָׁשמֹות ַׁשָּבת ְּבמֹוָצֵאי) עה
  .).ח"צ ב"ח( ְלַמְעָלה ְקדֹוׁשֹות ַּבֲעָטרֹות

 ַאַחר ָלֲעבֹוָדה ִנְכָנס ָּגדֹול ּכֵֹהן ֶׁשֵאין ַׁשָּבת ְּגדֹוָלה) עו
 המובא מדרש( ַהַּׁשָּבת ָעָליו ֶׁשַּתֲעבֹר ַעד ְמִׁשיָחתֹו

 כתב וכן, חכמה ראשית ספר שבסוף עולם באור
 הלכה ד"פ המקדש כלי הלכות להלכה ם"הרמב

  ).ג"י
 ִמַּמֲעִׂשים ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּכֶׁשִּנְתַּדְלְּדלּו ַׁשָּבת ְּגדֹוָלה) עז

  ).שם( ַׁשָּבת ְזכּות ֶאָּלא ָלֶהם ָעְמָדה לֹא טֹוִבים
 ַסָּכַנת ִמְּפֵני ֶאָּלא ִנְדֵחית ֶׁשֵאיָנּה ַׁשָּבת ְּגדֹוָלה) עח

  ).שם( ְנָפׁשֹות
 ֶׁשל ְּכָתִרים ַהְּׁשֵני ְלִיְׂשָרֵאל ַמֲחִזיִרין ְּבַׁשָּבת) עט

 תנא על צופים ברמתים מובא מדרש( ְוִנְׁשַמע ַנֲעֶׂשה
  ).ב"י אות ב"ח זוטא אליהו דבי

 ָׂשֵדהּו ְּבתֹוְך  ֶּפֶרץ לֹו ֶׁשִּנְפְרָצה ֶאָחד ְּבָחִסיד ַמֲעֶׂשה) פ
 אֹותֹו ְוִנְמַנע הּוא ֶׁשַּׁשָּבת ְוִנְזַּכר ְלָגְדָרּה ָעָליו ְוִנְמַלְך 
 ָצָלף ּבֹו ְוָעְלָתה ֵנס לֹו ְוַנֲעָׂשה, ִּגְּדָרּה ְולֹא ָחִסיד

 שבת( ֵּביתֹו ַאְנֵׁשי ּוַפְרָנַסת ַּפְרָנָסתֹו ָהְיָתה ּוִמֶּמָּנה
  :).ג"ק

 מֹוָצֵאי ַעד ַהָּים ְׂשַפת ַעל ְּבַׁשָּבת ֶׁשּׁשֹוֵבת ָּדג ֵיׁש) פא
  ).התגין ס( י"ַׁשְּבתַ  ַהָּדג ְוֵׁשם, ַׁשָּבת

 פסיקתא( חֶֹדׁש ְורֹאׁש ְּבַׁשָּבת ׁשֹוֵבת ֵּגיִהּנֹם אֹור) פב
  ).פ"ער פרק ומרדכי בתוספות הובא

, ַּבֵּגיִהּנֹם ְמנּוָחה ָלְרָׁשִעים ֵיׁש ַהַּׁשָּבת יֹום ְּבָכל) פג
 ּוַבּיֹום ַׁשָּבת ְּבֶכֶתר אֹוָתם ֶׁשַּמְכִּתיִרים ֶאָּלא עֹוד ְולֹא

 ַּבָּמן ֶׁשָּמִצינּו ְּכמֹו ְּבִכְפַלִים ַּבֵּגיִהּנֹם ִנּדֹוִנים ַהִּׁשִּׁשי
  ).שבת ותענוג, שבת בעונג מובא מדרש(

 השנה ראש( ְּבַׁשָּבת ַרּבֹו ְּפֵני ְלַקֵּבל ָאָדם ַחָּיב) פד
  ).ז"כ סוכה: ז"ט

 ַהָּכתּוב ִהְזִהיר ְמקֹומֹות ח"ְּבכ אֹוֵמר ֱאִליֶעֶזר' ר) פה
, דוד לבית כסאות בספר מובא מדרש( ַהַּׁשָּבת ַעל

  ).ג"כ שער' ד בית
 חגיגה( ְמֻרָּבה ַוֲהָלָכה מּוָעט ִמְקָרא ַׁשָּבת ִהְלכֹות) פו

 :).י
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  דייו ומהגיו –המשך תיקון הברית 
והנה בענין הכנסת אורחים אפשר לפרש הפסוק  .1

בפרשת בהר (כ"ה, ל"ו) וכי ימוך אחיך ומטה ידו 
עמך והחזקת בו, ולכאורה יל"ד מדוע אמר וכי ימוך 

כי ימוך אחיך, ומה בא אות וא"ו אחיך, הול"ל 
  להוסיף על הפסוק.

ואפשר לומר דבאות ו' בא הפסוק להוסיף, דלא זו  .2
בלבד  שתקיים והחזקת בו, ליתן לו כסף די 
מחסורו אשר יחסר לו, אלא ו' מוסיף, שתוסיף 
לבנות גם בית להכנסת אורחים, שהוא חלק 

  ממצות צדקה וחסד.

מוך אחיך, וכי ועפ"י זה יתבאר הרמז בתיבת וכי י .3
בגימטריא ל"ו. והרמז בזה י"ל, עפימ"ש בספה"ק 
הישר והטוב להרה"ק בעל אך פרי תבואה מליסקא 
זי"ע, שאמר בהספד על איש חשוב אחד שכתב שם 
עליו וז"ל שהי' אוהב תורה ולומד בעת שהי' פנוי, 
ובעל הכנסת אורחים ביתו הי' פתוח לרוחה ובפרט 

ק אחד שאמר על לעוברים ושבים, ושמעתי מצדי
הפסוק (במדבר ל"ג, א') אלה מסעי בני ישראל, 
דהיינו אותן שעוזרין להולכי דרכים לנסוע ממקום 
למקום הם בבחינת הל"ו צדיקים, דהיינו אל"ה 
מסעי בני ישראל, אל"ה בגימטריא ל"ו, עיי"ש. 
ולפי"ז י"ל הרמז בתיבת וכי ימוך אחיך, דתיבת וכ"י 

מצות הכנסת אורחים עולה ג"כ ל"ו, והוא רמז ל
שאדם המקיימה הוא בבחינתם של ל"ו צדיקי 

 הדור, כמ"ש הרה"ק מליסקא הנ"ל, ודו"ק.

וידוע מספה"ק דכל אחד מישראל צריך  הערה:
לעבור פרשה זו של מ"ב מסעות במשך ימי 
חייו, כל אחד ואחד לפום דרגא דילי', ועיין 
 בספה"ק דגל מחנה אפרים פרשת מסעי מזה.

  ןִּדית ֵּביק ְּפסַ ר ַהֵּספֶ המשך 
ה  ַכּמָ ְמִדיָנֵתנּו ּבְ ם ּבִ יַע ּגַ ְוַעד ֵהיָכן ִהּגִ
יַע)  ה ַעד ֵהיָכן יּוַכל ְלַהּגִ ְמקֹומֹות, ֵמַעּתָ
ּיּור ְלעֹוֵרר ּוְלִהְתַלֵהב ֵלב  ְוֵאין ָלנּו ׁשִ
ַהֲהמֹון ַעם ה' ַרק ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת 

ה ְוַגם ִהיא ָרׁשָ ּדְ ֹוְמִעים ּבַ ׁשּ ֵתן ְלַיד  ׁשֶ ִתּנָ
ּה ַמְלּבּוׁש ָנְכִרי ְוַלֲעׂשֹות  ֵיֶצר ָהַרע ְלָלְבׁשָ
ָלן, ְוָאְכָלה  גֹור ַרֲחָמָנא ִלּצְ ִמַסֵניגֹור ַקּטֵ
י ָאֶון ְוַעל  יָה ְוָאְמָרה לֹא ָפַעְלּתִ ּוָמֲחָתה ּפִ
ִרים  ׁשֵ ים ֵמֲהמֹון ַעם ַהּכְ ם ַרּבִ ְיֵדי ֵכן ּגַ

ם ְואוֹ  ּתָ ִרׁשְ ִדים ּבְ יק ִנְלּכָ ע ַצּדִ ְמִרים ָלָרׁשָ
ִהְזִהיָרה ּתֹוָרה ֶנֶגד ֶזה  י ׁשֶ ַלּפֵ ה, ּכְ ַאּתָ
ָהיּו  ד ׁשֶ ם ְלגֹוי ְמַלּמֵ ָתה ִויִהי ׁשָ ְוִצּוְ
ַרם  ָבר ֶזה ּגָ ם, ְוַרק ּדָ ָרֵאל ְמצּוָייִנים ׁשָ ִיׂשְ
ין אּומֹות  ּלֹא ֶנֶאְבדּו ּבֵ ִמְצַרִים ׁשֶ ָלֶהם ּבְ

יל ֶאְתֶכם ִמן ָהעֹוָלם, ְוָקָרא ֶצֶות ָוַאְב  ּדִ
ַתְרּגּום  ּכֹון ּכְ ים, ְוֵהן ַעם ְלָבָדד ִיׁשְ ָהַעּמִ
א לֹא  ּיָ ִנימּוֵסי ֻאּמַ ם ְדּבְ ְיהֹוָנָתן ׁשָ
ְתָעְרבּו ַבּגֹוִים ְוִיְלְמדּו  ִרין ַוּיִ ְמַדּבְ
ִנים  ּלֹא ַיַעְמדּו ּדֹור ַאֲחרֹון ּבָ יֶהם (ׁשֶ ַמֲעׂשֵ

י ֵעת ָאנּו ַמֲחׁשִ ֵלדּו ִאם ּכָ ם, יֹאְמרּו ִיּוָ
ן  ָבר) ְוַעל ּכֵ ירּו ֶאת ַהּדָ ים ִהּתִ רּוׁשִ ּפְ
ְרֶזל  ֵעט ּבַ ְמחּוָייִבים ֲאַנְחנּו ַלְחקֹוק ּבְ
ָבִרים  ִאים ּדְ רֹון ְלדֹורֹות ַהּבָ ְועֹוֶפֶרת ְלִזּכָ

ָכאן:   ֵאּלּו ָהֲאמּוִרים ּבְ
 

   טבת זטיום | היומי על שמירת עיים  דף|  3דף |  #12  עלי עין|  קול השופר|  אור השכיה

 ּכֹוֵתב ָא "ְזָיָע  א"ַהִחיָד 
ַנַחל : ְד "ְוֶזּת ׁ, ְקדּוִמים ּבְ

ל ֶאָחד ִאם ִמְליֹון ִנְכׁשַ  ּבְ
לּויו ׁת ּכְ  ִיְהֶיה, ִהְסּתַ

ְלָאךְ  ֶות ְלּמַ ּלוֹ  ַהּמָ  ׁשֶ
  :)כ ז"ע! (ֵעיַנִים ִמְליֹון

  

ל ָאָדם ֲאסּוָרה ְרִאָיה ּכָ  ׁשֶ
ל  ּבֹוֶכה לֹא הּוא ִאם, ִנְכׁשַ

ד ה ֵאינוֹ  ִאם, ִמּיַ  עֹוׂשֶ
ׁשּוָבה ד ּתְ  מֹוִסיף הּוא, ִמּיַ

ְלָאךְ  ַעִין עֹוד ֶות ְלּמַ  .ַהּמָ

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  קדושת העיים
כאשר בן אדם בא לטהר עצמו, מסייעין לו   )ג

  .(זוהר הקדוש נח סב.)משמיא בנשמה קדושה 

לפום צערא אגרא, וככל שמצטער שכרו   )ד
  .גוים)ועיין ב"ק ל"ח. עה"כ ראה ויתר (הרבה יותר 

עיקר חוזק החסידות מתחילה ועד סוף,   )ה
אע"פ שמתלוצצים עליו אינו מניח 
חסידותו וכוונתו לשמים ואינו רואה פני 

. כשמביישין (ספר חסידים, סימן ט')הנשים 
אותו ומלבינין פניו ואינו פותח פיו לענות, 
לעתיד לבא פניו מבהיקין ויזכה להיות ?? 

מזיו  כתות המקבלות פני השכינה ונהנות
(עיין שבת פח:, ויקרא רבה הל' ד', ספר השכינה. 

  .חסידים או' י')

כשעשה אדם עבירה ומתבייש בה, מוחלין   )ו
, וכל שכן אם (ברכות י"ב)לו על כל עונותיו 

הגיע לכך על ידי עסק של מצוה, שנמנע 
  מהסתכלות, ועל ידי כן מבזין אותו.

זהו טבע של קלי הדעת, שכל דברים כהללו   )ז
הם כדברי שטות, ואם ידברו נ' בעיני

באזניהם ילעיגו למו, וגם שלמה המלך 
ע"ה, כשכתב ספר משלי, לא כנגדן כתבו, כי 
אילו הי' מדבר באזניהם כל חכמתו לא 
היתה מועלת להיטיב לבם להשיבם, אלא 
כנגד הצדיקים החפצים בדבר ד', שיראו 

  .(ספר חסידים סימן א')ויבינו וישכילו 
 

שואל בקהל:  - קטע מדברי הנער נתן:
משהו שקשור לאינטרנט לא  הראית
  כשר?

יש גם מי שלא שומר את העיניים , נתן: כן
וגם מי  ,שלו ומסתכל על בנות פרוצות

  שמוציא זרע לבטלה, 

ארץ תחתיות זה המקום הכי הכי גרוע 
הכי  ,שיש. האנשים שמגיעים לשמה

 .הרבה אנשים יש שם דווקא במקום הזה
מי שאומר לשון הרע, מי שמלכלך על 
מישהו, מי שמוציא זרע לבטלה, מי שלא 

  , [זה המקום].שומר את העיניים שלו

העלון הזה נעשה ונגמר רק בזכות 
הדברים החמורים על שמירת עיניים 
ותיקון הברית לשון הרע ומוציא שם רע 

  שהנער הצדיק נתן סיפר וגילה לנו. 

שנעשה בזכות הנער נתן הדיסק הזה 
ש"ח מחולק בחינם לכל קוראי  50ועולה 

  0527-651911העלון הזה טלפון 
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