
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  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 
  מחבר יותר מאלף ספרים על כל יסודי הדת

  
  

 

ַ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 סקורא'ספרים וקונטריסים וקול 
   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  - בתערובות בלי מחיצה כשירההמדברים 

  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
  

אחר, חגור חרבך, כלומר זרז ואתקיף יצרך  דבר

בישא דאיהו חרבך, על ירך, על ההוא רשימא קדישא 
וקודשא לנטרא ליה. ואי נטר ליה, כדין אקרי גבור, 

ומאן לבושוי בריך הוא אלביש ליה בלבושוי, 
(תהלים , דכתיב (נ"א והדר)דקודשא בריך הוא הוד ונצח 

דרך, וכדין הוד והדר לבשת, אוף הכא הודך וה קד א)
אתדבק בר נש במלכא קדישא כדקא יאות, מכאן 
ולהלאה, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים 
עליך כי אני ה' רופאך, דא מלכא קדישא. ועל דא 
אזהר לון על ההוא מלה ממש דיהב ורשים בהו ולא 

כלומר  חרוך חרבך,דבר אחר פירוש הזוהר: . יתיר
על  על ירך,הזדרז והחזק יצרך הרע, שהוא חרבך. 

אותו הרושם הקדוש לשמור אותו. ואם שומר 
אותו, אז נקרא גבור, והקדוש ברוך הוא מלביש 
אותו בלבושיו, ומי הם לבושיו של הקדוש ברוך 
הוא, הוד ונצח (נ"א והדר) שכתוב הוד והדר 
לבשת. גם כאן הודך והדרך. ואז נדבק בן אדם 

לך הקדוש כיאות. מכאן ולהלאה כל המחלה במ
אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' 
רופאך. זה המלך הקדוש. ועל זה הזהיר אותם על 

  אותו דבר ממש שנתן ורשם בהם ולא יותר.
 

 1' טבת | דף י|  חי| פרשת וי שלישייום ' (כרך א') ושה א' קוטרס 



  

  

  

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  הּוא ַהּכֹל ִעָּקר
  ִּפיךָ  ּוְׁשמֹר - ֵעיֶניךָ  ְׁשמֹור

 ָעָליו ַהֶּמֶלְך  ָּדִוד", ָׁשְוא ֵמְראֹות ֵעיַני ַהֲעֵבר) "א
 ְלַהֲעִביר ְלָהָאָדם טֹוב ֶׁשּיֹוֵתר, ָלנּו ָרַמז ַהָּׁשלֹום

 ָּבֶהם ֶׁשִּיְרֶאה קֶֹדם ֵעיָניו ְוָׁשלֹום ַחס ְוִלַּקח
 ִיְתַּפֶּלל ֶזה ְוַעל, ִליְצָלן ַרֲחָמָנא ְוָתֵפל ָׁשְוא ָּדָבר

 - קֹוֶדׁש ִאְמֵרי( ֵעת ְּבָכל ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם
 ֵיֵצא ֶטֶרם ֵּכן ְוַעל). ו"ע אֹות, סטרעליסק

 ַהְּמזּוָזה ַעל ָיָדיו ָיִניחַ , ַהִּנְסיֹונֹות ְמקֹום, ַלחּוץ
 ִמין ִמָּכל ֶׁשִּיְׁשְמֵרהּו ה"להקב ְוִיְתַּפֵּלל

 ְוַהָּקדֹוׁש ָרעֹות ּוַמְחָׁשבֹות, ֲאסּוָרה ִהְסַּתְּכלּות
 ִּפּקּוֶדיךָ  ֶּדֶרְך . (ִיָּכֵׁשל ֶׁשּלֹא לֹו ַיֲעזֹר הּוא ָּברּוְך 

  ').ו אֹות ַהִּדּבּור ֵחֶלק, ה"ל ַתֲעֶׂשה לֹא
 ִיְהֶיה ָלבֹוא ֶלָעִתיד, ָנִׁשים ַעל ַמִּביט ֶׁשֵאינֹו ִמי

  .ַהָּׁשֵרת ִמַּמְלֲאֵכי ִלְפִנים
 ְמַדֵּבר ְוֵאינֹו, ָנִׁשים ַעל ַמִּביט ֶׁשֵאינֹו ִמי) ב

 ִמְתָּגֶאה ְוֵאינֹו ַּכֲעסֹו ְוסֹוֵבל ְּבֵטִלים ְּדָבִרים
 ָלבֹוא ֶלָעִתיד, טֹוִבים ּוְבַמֲעִׂשים ַּבּתֹוָרה ְועֹוֵסק

 ֲחִסיִדים ֵסֶפר. (ַהָּׁשֵרת ִמַּמְלֲאֵכי ִלְפִנים ִיְהֶיה
  ).מ"ק ִסיָמן

 ְלָכל ִּתְזֶּכה, ְוֵעיַנִים ַהֶּפה ְּכֶׁשִּתְׁשמֹור) ג
 אֹות ַהָּקדֹוׁש ה"של( ַהְּקדֹוִׁשים ַהַּמְדֵרגֹות

  ).  ְקדּוָׁשה
 ִיְסַּתֵּכל ֶׁשּלֹא - ָהָרע ֵמַעִין ְלִהָּנֵצל ְסגּוָלה

  ַּבחּוצֹות
 ַעל ֵהן ִמיתֹות ָּכל ְּדִּכְמַעט, ִאיָתא ַּבְּגָמָרא) ד

 ֵמַעִין ְלִהָּנֵצל ְוָהֵעָצה). ז"ק מ"ב( ָהָרע ַעִין ְיֵדי
 ּוֵמַהאי'). כ ְּבָרכֹות( ַּבחּוצֹות ִיְסַּתֵּכל ֶׁשּלֹא ָהָרע

 ַעִין ְּדֵאין, ַאֲחָריו ַזְרעֹו ְוָכל יֹוֵסף ָזָכה ַטֲעָמא
 אֹות ַהָּקדֹוׁש ה"של. (ָּבֶהם ׁשֹוֶלֶטת ָהָרע

 ).ְקדּוָׁשה

  :ַׁשָּבת ְּבִעְנַין ַהָּקדֹוׁש זַֹהר ִמֵּסֶפר ְלַהָּלן
 ֶׁשַּיֲעבֹר ּתֹוָרה ִהְקִּפיָדה ּוַבְּבֵהָמה ָּבָאָדם) א

, ָיִמים ְלח ִמיָלה ְּבִרית ָּבָאָדם, ַאַחת ַׁשָּבת ֲעֵליֶהם
 ג"ח( ָיִמים' ח ְלַאַחר ַרק ְלַהְקָרָבה ָראּוי ּוְבֵהָמה

  .).א"צ
  :).ד"צ ג"ח( ְּבַׁשָּבת ְקׁשּוָרה ָהֱאמּוָנה) ב
 ג"ח( ָּבֶזה ֶזה ֲאחּוִזים ַהַּׁשָּבת ִעם ַהְּקֻדָּׁשה ֵאׁש) ג

  :).ד"רנ
 זוהר תקוני( ִּביִׁשין ִסְטִרין ִמָּכל ֵמִגין ַׁשָּבת) ד

  :).ח"קס ח"מז
 א"ח( ַהַּׁשָּבת ְּביֹום ָּתלּוי ָהְיָתה ַהְּבִריָאה ָּכל) ה
  :).ה
 ב"ח( ַהָּׁשבּועַ  ְיֵמי' ו ָּכל ִמְתָּבְרִכין ְּבַׁשָּבת) ו

  :).ג"ס
 ַהְּׁשִביִעי ַּבּיֹום ְוֶׁשְּלַמָּטה ֶׁשְּלַמְעָלה ַהְּבָרָכה ָּכל) ז

  .) ח"פ ב"ח( ְּתלּוִיים
 ג"ח( ָהעֹוָלמֹות ְּבָכל ְּבָרָכה ִמְתַמְּלִאים ְּבַׁשָּבת) ח
  :).ד"צ
 ְּכִהְלָכָתן ַאַחת ַׁשָּבת ְמַקְּיִמין הוו ִיְׂשָרֵאל ִאם) ט

  .).ז"נ א"כ תקון זוהר תקוני( ִנְגָאִלין הוו ִמָּיד
 ְּביֹום ֵהם ֻמְכָּתִרין ֶׁשַּבֵּגיִהּנֹם ָהְרָׁשִעים ֲאִפּלּו) י

 בראשית חדש זוהר( ְונֹוִחין ְוׁשֹוְקִטין ַהַּׁשָּבת
  .).ב"כ

 ַהְמֻמִּנים ְולֹא ַהֵּגיִהּנֹם לֹא ׁשֹוֵלט ֵאינֹו ְּבַׁשָּבת) יא
 וזוהר:, ט"ס ד"כ תקון זוהר תקוני( ֶׁשּלֹו

  .).ל"ק: ח"פ ב"ח הקדוש
  :).ד"צ ג"ח( ֶׁשַּבֵּגיִהּנֹם ְרָׁשִעים ָנִחים ְּבַׁשָּבת) יב
 א"ח( ַׁשָּבתֹות ִלְמַחְּלֵלי ַּבֵּגיִהּנֹם ְמֻיָחד ָמקֹום) יג
  :).ד"י

 ַהַּׁשָּבת ְמַחֵּלל ְּבַׁשָּבת חֹל ִּדּבּוֵרי ִמִּפיו ַהּמֹוִציא) יד
 :).ח"פ ח"מ תקון זוהר תקוני:, ג"ס ב"ח(

 2' טבת | דף י|  חי| פרשת וישלישי יום ' (כרך א') ושה א' קוטרס 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  דייו ומהגיו –המשך תיקון הברית 
  יסוד האמונה -אמונה 

בגימטריא  (ויצא פרק כ"ח פסוק ט"ז) ואנכי לא ידעתי
  ברית

כי המשקר ופוגם בריתו כאלו משקר בכל התורה  .1
ומשקר בשמא קדישא ואנכי ה' אלוקיך לא ידעתי, 
(ועיין מדרש תלפיות למה העונש כל כך חמור 
במוציא זרע לבטלה כי הוא אינו מאמין באנוכי, כי 
  רק ה' רואה מה שעושה, ועל ידי זה הוא כופר בה').

. בראשית אותיות ירא שבת, שבת יסוד האמונה .2
ומילה יסוד האמונה, בראשית אותיות ברית אש, 

 (זוהר הקדוש בראשית).

  אמת

בספר הקדוש "נועם אלימלך" בהנהגותיו כתוב:   .3
חטאת נעורים של האדם מסמין עיניו שלא 

, עיין שם. ובעונותינו הרבים חטא זה יראה האמת
הגדולה בדורנו, שאין אנו ת הוא גורם השפלו

יכולים להתעלות במדרגות עבדות השם יתברך, 
כי חטא זה מסמא עינים רחמנא לצלן ומעכב, 

ן חטא זה ויקבל השם יתברך ואילו זכינו לתק
בחינת תשובתינו ויענה ויאמר סלחתי, כבר 

 נהייתה הגאולה שלימה.

כמבואר בשולחן ערוך אבן העזר (סימן כ"ג הערה: 
  סעיף א'), ועון זה חמור מכל עבירות שבתורה.

וכן כתוב בזוהר (ויקהל דף רי"ד סוף עמוד ב') וז"ל: 
הוא כהאי בגין דלית חובא דקשיא קמיה קודשא בריך 

מאן דמשקר ופגים להאי את קיימא קדישא, ודא לא 
חמי אנפי שכינתא, עד כאן לשונו. [פירוש הזוהר: מפני 
שאין חטא שקשה לפני הקדוש ברוך הוא, כמי שמשקר 
ופוגם את זה אות הקיום הקדוש. וזה לא רואה את פני 

  השכינה.]

 

  ןִּדית ֵּביק ְּפסַ ר ַהֵּספֶ ל ׁשֶ  ַהְקָּדָמההמשך 
 עֹוְבֵרי ְיֵדי ּוַמֲחִזיק ָהַרִּבים ֶאת ֶהֱחִטיא ֲאֶׁשר ֵּכן לֹא

 ְלַמַען) יט-יח, כט ְּדָבִרים( ֶנֱאַמר ָכֶזה ַעל ֲעֵבָרה
 ָרֶוה הּוא ֲאֶׁשר לֹו יּדַ  לֹא ,ַהְּצֵמָאה ֶאת ָהָרָוה ְספֹות

 ֶרַׁשע ֶחֶמד ִּכי ,ִעּמֹו זּוָלתֹו ַּגם מֹוֵׁשְך  ,ִלּבֹו ַּתֲאַות ְּבָכל
 לֹא ָאז,) ָׁשם ַּתְרּגּום ְוַעֵּין), יב, יב ִמְׁשֵלי( ְמצֹוד
 ִלְהיֹות ֶזה ְלְׁשּטּות ְלךָ  ַמה ִּכי ,'גו לֹו ְסלֹחַ ' ה יֹאֶבה

 ָחֵבר) ב, לה ְּבָרכֹות ַעֵּין( ַמְׁשִחית ָלִאיׁש ָחֵבר
 ַלֲאִביֶהם ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֶׁשִהְׁשִחית ְנָבט ֶּבן ְלָיָרְבָעם

, ְוַלֲעָנה רֹאׁש ּפֹוֶרה ׁשֶֹרׁש ְּכמֹו ְוִלְהיֹות) ֶׁשַּבָּׁשַמִים
 ְוֶנְחַׁשב) ב ,ה ְמִציָעא ָּבָבא( לֹו ְולֹא חֹוֵטא ָאָדם ֵאין
 ְּתׁשּוָבה' ֵמה ג''ּפ ם''ַרְמּבַ  ַעֵּין( ְלַהְכִעיס מּוַמר ְּכמֹו

 מּוָמר ְּבִגְדֵרי) כח-כז ַּדף( ָחָדׁש יֹוֵסף ֵּבית ְוַעֵּין, ו''ה
 ַהב ְיֵדי ַעל ַמִּסית הּוא ִּכי.) ּוְלֵתָאבֹון ְלַהְכִעיס

 מּוָמר ְּכמֹו ֶזה ְוֵאין, ֲחָטִאים ְּבֶדֶרְך  זּוָלתֹו ְלצֹוֵדד
 ַּפְרָנָסתֹו אֹו ,ֲאָנּסֹו ִיְצרֹו ִלְפָעִמים ֲאֶׁשר ְלֵתָאבֹון
 אֶֹנס ּוְכמֹו', ְוגֹו ַבּגֹוִים ַוִּיְתָעְרבּו ִעם ,טֹוְרַדתֹו
 זּוָלתֹו ַעל ֵּכן לֹא) ב ,כח ַקָּמא ָּבָבא( הָּפְטֵרי ַרֲחָמָנא

 ִמְׁשֵלי( ָזרֹות ִּפי ֲעמּוָקה ׁשּוָחה ֶאל ָּבא ַהב ַהב ְיֵדי ַעל
 ְוַעֵּין יט, ב ָׁשם( ְיׁשּובּון לֹא ָּבֶאיהָ  ָּכל ֲאֶׁשר) יד, כב

 רֹאׁש( ְּכמֹו ְּתקּוָמה לֹו ֶׁשֵאין) א, יז ָזָרה ֲעבֹוָדה
 ְלַגּלֹות ַהְיֵתִרים לֹו חֹוֵתר ֲאֶׁשר ַּגם ַמה), ז''י ַהָּׁשָנה
 ְוַעֵּין), א''מי ג''פ( ָאבֹות( ַּכֲהָלָכה ֶׁשּלֹא ַּבּתֹוָרה ָּפִנים
 ֶּׁשִּנְכַׁשל ַעד) א''ילכה הַ  ְּתׁשּוָבה' ַמה ג''פ ם''ַרְמּבַ 

 ָאז ֲחָכִמים ְּבִמְדַרׁש ְוִלְפקֹור ְצדֹוִקית אֹו ְּבִמינּות
 ֱאֶמת ֻּכָּלּה ַהּתֹוָרה ָּכל ָהאֹוֵמר ָּכל ִּכי ,ַּתָּקָנה לֹו ֵאין
'' ֶזה ִמִּדְקּדּוק חּוץ'' ָׁשם ַסְנֶהְדִרין ַעֵּין' (א ָּתג חּוץ

'' סֹוְפִרים ִּדְבֵרי'' ְוַעֵּין, ִויֵתירֹות ֲחֵסרֹות י''ִפיְרִש 
 ֱהֵוה ָּתִגין ִאי) נ''ק ֲהָלָכה( ִמִּסיַני ְלמֶֹׁשה ֲהָלָכה ֶרךָ עֶ 

 ּתֹוַרת ְוַעֵּין, טו, כ ויקרא(. ִמִסיַני ְלמֶֹׁשה ַהָלָכה
 ְולֹא), ט''צ ַסְנֶהְדִרין( ִמין ֶזה ֲהֵרי.) ָׁשם ּכֲֹהִנים

 ַהּקֹוֵרא') צ ָׁשם( ֵחֶלק ֶּפֶרק' ְּבַמְתִני ְלַהְכִחיׁש נּוַכל
 ִּדְבֵרי ְלַהְכִחיׁש ְּבָיֵדינּו ְוֵאין ,'ְוכּו ִחצֹוִנים ַּבְּסָפִרים
 יֹוֶרה( ְוֵכן) ז''ׁש ִסיָמן ַחִּיים אֹוַרח( ָערּוְך  ַהֻׁשְלָחן

 ּוֵמֶהם, ֲאסּוִרים ַהָּללּו ְּדָבִרים ִּכי) ו''רמ ִסיָמן ֵּדָעה
 ַּבּזַֹהר ָּכַתב ְוָכְך  ,ֲאֵחִרים יםִה ֶוֱאלֹ ֱאִליִלים ִנְקָראּו

 ִמִּפי ָזָרה ֲעבֹוָדה ַּדְרֵכי ְוֵהם), ד''קכ ִמְׁשָּפִטים(
  .)ד''כ ג''כ ז''י ֶּפֶרק ֵאִלָיהּו ְדֵבי ָּתָנא( יהוֵאִל 
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 ּ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

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  יועץמספר הקדוש פלא 

זו מטלת על אביה ואמה של  ומצוה
האשה ליעצה קדם נשואין ואחר כך, 
שתעשה כדברים האלה וכזאת וכזאת, 
ושתזהר מאד בכבוד בעלה וכבוד חמיה 
וחמותה ואחים ואחיות של בעלה ונשי 
אחים ובעלי אחיות וכל קרוביו לכבוד ה' 
שצוה עליה שתזהר בכבוד בעלה, וכל מה 

עבידת ניח שתכבד את קרובי בעלה 
רוחא לבעלה, ותמצא חן בעיניו, ולמצוה 
יחשב לה. וכבר מלתא אמורה, שאין צריך 
לזרז להיות אוהב שלום ורודף שלום אלא 
למי שהשלום בורח ממנו ויש לו טענות 
מספיקות לעשות ריב ומדון, עליו המצוה 
הזאת להיות רודף שלום לכבוד אדון 
השלום. אבל צריך לזרז את האשה שלא 

ראש ולא תרבה שיחה ושחוק  תקל
וקלות ראש וכל שכן שאר קריבות דעת 
עם קרובי בעלה, אלא תהיה בבית חמיה 
כבודה וצנועה מבית ומחוץ, ולא תחטיא 
לשום אדם, כי על עברות כאלה נשים 
מתות ילדות או יולדות בנים משחיתים 
או בנים ובנות מתים כשהם קטנים, אבל 

רים הנזהרים זוכים לזרע אנשים, כש
וקדושים, ויגיעו להיות ישישים, שמחים 

 .וששים

 

  קדושת העיים
, דהפוגם ברית, (בראשית ח.)בזוהר הקדוש  ה)

מושכין לי' מלאכי חבלה לגיהנם. וקשה וכי בשביל 
שאר עבירות אין יורד לגיהנם. אולם בספר אור 

אזולאי), דנוטר הברית י"ל  -החמה (לבעל חסל"א 
להקדוש ברוך הוא דרכים אחרים לטהר אותו, 
שלא יצטרך לבירור זה הקשה והמרור אש 

אחרים הגיהנם, ומטהרין אותו מחטאיו באופנים 
הקלים יותר. אבל הפוגם הברית חס ושלום בע"ר 
יורד לגיהנם ונדון אגב זה על יתר העבירות 
בגיהנם, א"כ פגם הברית גורם להכביד עונשי יתר 
העבירות ג"כ רחמנא ליצלן. אבל השומר הברית 

  .(יסוד צדיק פרק ה')כדבעי אין יורד לגיהנם 

בספר הקדוש זרע קודש, דהקליפות הן בדמות  ו)
כלב וחזיר שקשין מכל הקליפות רחמנא ליצלן, 

  ואחר מותו נתגלגל בכלב וחזיר רחמנא ליצלן.

  הליכה לדרך

ביסוד צדיק (פרק ה'), דתיכף בהסתכלותו  א)
במקום האסור או בדמות אשה זרה נברא מזה 
קליפה גדולה ונוראה ומלאך רע מכל ראי' בפני 

ה ממש ... ובורא על ידי זה קליפות טמאות עצמ
בלי שיעור וחקר, ומלאכי חבלה המוכנים לפרוע 
ממנו, ואילו ראה אדם אותם, הי' מת תיכף 
מפחדם ומוראם. והמה בעוונותינו הרבים עומדים 
כרוצחים גם בחייו לצערו בכל מיני צער, חולאים, 
פגעים, צער גידול בנים, ברוחניות וגשמיות, 

מל ותלאה, ולחטוף גם מצותיו שעשה, פרנסה בע
וכל שכן מה שעושים עמו אחר פטירתו חס ושלום, 

  עד כאן.

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. 

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