
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  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 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
  

  השומר בריתו הוא דבוק בהקדוש ברוך הוא

צ"ד (חלק א' דף בזוהר הקדוש פרשת לך לך  איתא

ואתם  (דברים ד')על מדת הברית נאמר  עמוד א')
 הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם היום, וכולא

ומבשרי  (איוב י"ט)תליא בהאי את, ועל דא כתיב 
לוה, דא שלימותא דכולא מבשרי ממש -אחזה א

מהאי את ממש, ועל דא זכאין אינון ישראל 
דאיחדן ביה בקודשא בריך הוא, זכאין אינון 

ין ובעלמא דאתי, עלייהו דכתיב ואתם בעלמא ד
הדבקים בה' אלקיכם וגו' בגין כך חיים כולכם 

   היום.
והכל תלוי בזה האות. ועל כן פירוש הזוהר: 

כתוב ומבשרי אחזה אלוה. זו שלימות הכל, 
ועל כן זכאים מבשרי ממש, מזה האות ממש. 

הם ישראל קדושים שאחוזים בו בקדוש 
הזה ובעולם  , זכאים הם בעולםברוך הוא

הבא, עליהם כתוב ואתם הדבקים בה' וגומר 
  בגלל כך חיים כולכם היום.

 

 1טבת | דף  י"א|  חי| פרשת וי רביעייום (כרך א')  7שה א' קוטרס 



  

  

  

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ֵעיִַים ִּבְׁשִמיַרת ְּתלּוִיין ָהָאָדם ַחֵּיי
 ֵעיָניו ִיֵּתן, ִאָּׁשה ִעם ְלַדֵּבר ְּכֶׁשמּוְכָרח ֲאִפילּו) ה

, ָּבֶזה ְּתלּוִיין ָהָאָדם ַחֵּיי ִּכי, ְּכָלל ִיְרֶאָּנה ְולֹא ְלַמָּטה
 ּוָבעֹוָלם ַהֶּזה ָּבעֹוָלם לֹו ְּדטֹוב, ּוְמֻנֶּסה ָּבדּוק ְוהּוא
 דבור ואתחנן, י"פלאג ח" למהר חיים תוכחת( ַהָּבא

  ). תעשה לא המתחיל
  ַהְּצָדִדין ְּבָכל ִיְסַּתֵּכל לֹא ַּבחּוץ ַההֹוֵלְך 

 ֲהַגם', ַּבד ְּבִבָּטחֹון ִלּבֹו ְיַחֵּזק, ֵעיָניו ִלְׁשמֹור ָהרֹוֶצה) א
' ד ִאם, ּוְלָכאן ְלָכאן ְלִהְסַּתֵּכל ֶׁשָּצִריְך  לֹו ֶׁשִּנְדֶמה

 ְּכִדְכִתיב, ִמֵּמיָלא ֶׁשְּמַבֵּקׁש ָהִאיׁש לֹו ַיְזִמין ִיְרֶצה
 ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש) ט"כ ב"כ ִאּיֹוב" (יֹוִׁשעַ  ֵעיַנִים ְוַׁשח"

 ֶׁשִּיְצָטֵרְך  ָּדָבר ְּבָכל ֵעיַנִים ַהַּׁשח ְלֶזה מֹוִׁשיעַ  הּוא
  ').א ֶּפֶרק ַצִּדיק ְיסֹוד(

, ּוְלָכאן ְלָכאן ְלִהְסַּתֵּכל ֶׁשּלֹא, ַעְצמֹו ְוַיְכִריחַ  ַיְרִּגיל) ב
 ְּבֵאיֶזה ְלִהְסַּתֵּכל ְמַפֵּתהּו ְּכֶׁשַהֵּיֶצר ֲהרֹוב ִּפי ַעל ִּכי

, ֲחצּוָפה אֹו ִאָּׁשה ֵאיֶזה ְרִאַּית ָׁשם לֹו ַמְזִמין, ָמקֹום
 ֶׁשֵּיׁש, ָחְכָמה ְּבִסְפֵרי מּוָבא ִּכי, ּוְמֻנֶּסה ָּבדּוק ַּכֲאֶׁשר

 ָּכל ְמֵלִאים ְוֵהָּמה, ִליְצָלן ַרֲחָמָנא ְזנּוִנים רּוחַ 
 ְותֹוְלדֹוֵתיֶהם, ַּדּקֹות ְקִלּפֹות ֵהָּמה ִּכי, ָהַאִויִרין
 ֶׁשראֲ  ְוֵתֶכף. ָהְרִאָּיה ּוְפַגם ַהַּמֲחָׁשָבה ִמְּפַגם ְוַחּיּוָתם

 ָהָאסּור ְּבָמקֹום ְלִהְסַּתֵּכל ֵעיָניו ַמְגִּביהַ  ָהָאָדם
 ְּבִלי ְסָתם ְּבַמְחְׁשבֹוָתיו ְמַחֵּׁשב ֲאִפילּו אֹו, ְוַהְּמזּוָהם

 ִמְתַלְּבִׁשים ָהֶרַגע ָּבֶזה ֵּתֶכף ָאז, ְוִהְסַּתְּכלּות ְרִאָּיה
 ּוְמַטְּמִאין ָעָליו ְוׁשֹוִרין, ֶׁשּלֹו ַהְּבֵהִמית ֶנֶפׁש ְּבכֹחַ 
, ַצִּדיק ְיסֹוד( ִליְצָלן ַרֲחָמָנא ֻטְמאֹות ִמיֵני ְּבָכל אֹותֹו

  ).ג"פ
 ִלְׁשלֹוט ֶּפַתח ִיְצְרךָ  ִיְמָצא ֶׁשּלֹא, ָּגדֹול ְּכָלל ְלךָ  עֹוד) ג

 ָּבאֹות ָנִׁשים רֹוֶאה ְוַאָּתה, ַּבּׁשּוק ְּבֶלְכְּתךָ  ְּבךָ 
 ְוֶאל ֶׁשַּתֲעבְֹרָנה ַעד ָלָאֶרץ ֵעיֶניךָ  ִׂשים, ִלְקָראֶתךָ 

 ָעֶליךָ  ִמְתַּגֵּבר ֶׁשַהֵּיֶצר ִּתְרֶאה ֶׁשֲהֵרי', כו ָּבֶהן ִּתְסַּתֵּכל
 זּו ְרִאָּיה ֵאין ְוִאם, ִלְראֹוָתן ֵעיֶנךָ  ֶׁשָּתִׂשים ְּבחֶֹזק
 ָיכֹול ָאָדם ָּכל ֶׁשִּכְמַעט ַעד ָעֶליךָ  ִמְתַּגֵּבר ָלָּמה, ְּכלּום

 ֲחקּוָקה ּבֹוְראֹו ֶׁשַאֲהַבת ִמי ִאם ִּכי, ֶזה ְּבִנָּסיֹון ַלֲעמֹוד
 ).ז"פכ, מּוָסר ֵׁשֶבט. (ְּבִלּבֹו

 ג"ח( ְלַמָּטה ְולֹא ְלַמְעָלה לֹא ִּדין ֵאין ְּבַׁשָּבת) טו
  :).ח"רפ
  :).ח"פ ב"ח( ִנְכִּפים ַהִּדיִנים ָּכל ְּבַׁשָּבת) טז
 ה"ְלַהָקּבָ  ְּבִלּבֹו ִּדיָרה עֹוֶׂשה ֶׁשָהָאָדם ְּכמֹו) יז

 ֵּכן, ְּבַׁשָּבתֹות ִעּמֹו ִלְׁשרֹות ֶׁשּיּוְכלּו ּוְׁשִכיָנתֹו
 חדש זוהר( ַהָּבא ָּבעֹוָלם ִּדיָרה לֹו ֵמִכין ה"ַהָקּבָ 
  ).ז"קל תקון

 אֹוָתּה ַמְכִניִסין ֵאין ּוְלעֹוָלם, ַּכָּלה ִהיא ַׁשָּבת) יח
 ָלּה ְראּוָיה ְּכִפי ִלְכבֹוָדּה ְמֻתֶּקֶנת ְּבִדיָרה ֶאָּלא

  :).ג"כ רות חדש זוהר(
 ְמֻיָחד ֵהיָכל ֵיׁש ְּבַׁשָּבת ִלְדָרָׁשה ָהָרִצים) יט

  :).ט"רכ ג"ח( ֲעבּוָרם
 ַמֲאָכִלים ַעל ָהָאָדם ֶּׁשּמֹוִציא ַמה ָּכל) כ

 ֶאת ַמְלֶוה הּוא ַהַּׁשָּבת ִלְכבֹוד ּוַמְׁשָקאֹות
 ב"ח( ִּכְפַלִים ִּכְפֵלי לֹו ַמֲחִזיר ה"ְוַהָקּבָ , ה"ַהָקּבָ 

  .).ה"רנ
 ְּבַׁשָּבת ְוַתֲענּוִגים ְּבַמֲאָכִלים ַהּמֹוִסיף ָּכל) כא

 זוהר תקוני( לֹו ּגֹוְרִעין ַהּגֹוֵרעַ  ְוָכל לֹו מֹוִסיִפין
  .).ה"קנ ח"מז
 ִׂשְמַחת ְוַהְּׁשִכיָנה ה"ַהָקּבָ  ִׂשְמַחת ִהיא ַׁשָּבת) כב

  :).ד"צ ג"ח( ְוַתְחּתֹוִנים ֶעְליֹוִנים
 ָּכִרים ְּבַכָּמה ָנָאה ְמִסָּבה ְלַתֵּקן ָצִריְך  ְּבַׁשָּבת) כג

 ג"ח( ַּבַּבִית לֹו ֶׁשֵּיׁש ִמָּכל ְמֻרָּקמֹות ּוְכָסתֹות
  :).ב"רע
 ִמָּכל ְּבֵחרּות ֵהם ִיְׂשָרֵאל טֹוב ְויֹום ְּבַׁשָּבת) כד

 ַהְּמֵצִרים ִמָּכל ְיֵרִאים ְוֵאיָנם ָהעֹוָלם ֻאּמֹות
  :).ח"קנ ח"מז ז"ת( ָּבעֹוָלם

 ְודַֹחק ְורֶֹגז ַהַּצַער ָּכל ּבֹו ִנְׁשָּכִחים ַהַּׁשָּבת יֹום) כה
 ה"ַהָקּבָ  ֶׁשל ְּדִהּלּוָלא יֹוָמא ִהיא ִּכי ָהעֹוָלם ְּבָכל

  .).ה"צ ג"ח(
 ַהַּׁשָּבת יֹום ִמן ֶׁשַפע ְמַקְּבִלים ַהָּׁשבּועַ  ְיֵמי ָּכל) כו

 :).ה"ע א"ח(

 2טבת | דף  י"א|  חי| פרשת וי ביעייום ר' (כרך א') זשה א' קוטרס 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  דייו ומהגיו –המשך תיקון הברית 
ובספר אור לישרים (מהגאון הגדול ר' זרח איידליץ 
דרוש א') כתב: כשאחד פוגם חס ושלום במדת היסוד, 
הסטרא אחרא לוקחת ממנו כל התורה ומצות עשה. 
ובספר זהר חי (מהגאון הקדוש מקאמארנא, פרשת 

גם ויחי דף שע"ז עמוד ב') וז"ל: אבל זה החטא (של הפו
בפגם הברית) הוא חטא כללי פוגם בשרשו ומזלו עליון 
דעת עליון וכו', כי העושה חטא זה תיכף סר ממנו צלם 
אלקים ונעשה חיה רעה טורף ומזיק בכעס וגאוה 
ומדות רעות משחית ממש כאחד מן השדים ופחות 

ותורתו ותפלתו טורפין הקליפות ממנו, ולכל ממנו, 
ל -ה באמת לפני אזה מהני התשובה והחרטה והבכי

עולם עד שיעיד עליו יוצר בראשית שלא יעשה כזאת, 
אבל לתקן  ובתשובה יהיה תורה ומצות שלו בקדושה,

חטא עצום הזה המר והנמהר חמור מכל עבירות 
שבעולם [קשה מאד] כי פוגם במקום גבוה מאד, וכל 
זמן שלא עשה תשובה באמת כדינו ניכר היטב שאין לו 

ואסור לדבר עמו כי מטמא הבל חלק באלקי ישראל, 
פיו, ואני העני כשרואה זה החטא על איזה אדם אני 
נזהר מאד מלהסתכל בצורתו ומלדבר עמו, אבל אחר 
שעשה תשובה באמת, חוזר לצורת יהודי, עד כאן 

  לשונו.

איתא בר"מ וכן בכתבי האר"י זלה"ה ובחובת  .4
כל המעשים שהאדם עושה והתורה הלבבות: 

רשע, לא די שאינו מוסיף כח שהוא לומד והוא 
ואומץ בקדושה, אלא אף גם מוסיף כח בקליפה, 

, כי מאחר שהרשע נמצא תוך ונענש על לימודו
הקליפה הוא משפיע אל הקליפה, וגם אם לא שב 
כראוי אין תפילתו רצויה, וכמו שכתוב בגמרא: 
אמר אביי בתעניתא עד פלגי יומא מעיינו במילי 

א דיומא קרי ומפטרי, דמתא, ומפלגי דיומא ריבע
 ורבעיא דיומא בעי רחמי ואיפך אנא לא ס"ד וכו'.

 

  ןִּדית ֵּביק ְּפסַ ר ַהֵּספֶ ל ׁשֶ  ַהְקָּדָמההמשך 

 ְּבָידֹו ַּכֲאֶׁשר ֶהיֶּתר ַאֲחֵרי חֹוֵתר ְוִאם
 ִמן ֶׁשֶרץ ּוְלַטֵהר ,ִמְצָוה ֵמֲעֵבָרה ַּגם ַלֲעׂשֹות
 ֶׁשֶרץ סֹוף ָּכל סֹוף ,ְטָעִמים ן''בק ַהּתֹוָרה

 ְיֵדי ַעל ְּבַעְצמֹו ַרק לֹא ְוִנְכַׁשל ,הּוא ָטֵמא
 ַהב אֹוֶמֶרת ְוזֹאת ,ַמְכִׁשיל ַּגם ִאם ִּכי ,ֵּכן

 לֹו ְוֵאין, ֶּפַׁשע ַעל ֵחְטא לֹו ְלהֹוִסיף ַהב
 ִּפי ֲעמּוָקה ׁשּוָחה ִמן ָהֲעלּוָקה ִמן ְּתקּוָמה

 עֹוֶׂשה הּוא ִאם ָכֶזה ְלְׁשּטּות לֹו ּוַמה, ָזָרה
 ָממֹון ֵמֲחַמת ְּבאֹוֵנס ְלַעְצמֹו ְּבַעְצמֹו ֵּכן

 לֹו ָלָּמה ,ְדַאֲחִריָנא ַאֲחָריּות ַאְך  ,ְוַכּיֹוֵצא
 ַוִּיְקָרא' (וְוכ, ַלֲאֵחִרים ַחַּטאת ֶּפַתח ִלְפּתֹחַ 

 ֶאת ַּגם) ָׁשם ּכֲֹהִנים ּתֹוַרת ְוַעֵּין, טו, כ
 ַּתָּקָלה ְלָאָדם ֶׁשָּבא ִמְּפֵני ַּתֲהרֹגּו ַהְּבֵהָמה

 ְּבאֹוֵנס הּוא ְוִאם ,)א, נד ַסְנֶהְדִרין( ָיָדּה ַעל
 ְלִפי ְּבָׁשלֹום ְוָיָצא ְוָׁשָנה ָעַבר ְּבָרצֹון אֹו

 ,]יֹוֵדעַ  ָאָדם ֵאין ֶּׁשַּבֵּסֶתר מּוִמין ִּכי[ ַּדְעּתֹו
 ְלַתֵּקן ְוִיְתָחֵרט ֶׁשִּנַּצל ַחְסּדֹו' ַלה יֹוֶדה
 ַלֲאֶׁשר ּדֹוֶמה ְוֶזה, ְּדֶאְפָׁשר ְּבַמה ַעְצמֹו
 לֹא ָהָאֶלף ִמן' א ֲאֶׁשר ְמֻסָּכן ְּבַיַער ִנְכַנס
 ְוַחּיֹות ָהרֹוְצִחים ִמְּפֵני ְּבָׁשלֹום ִמֶּמּנּו ָיָצא

 ִיְׁשַלח לֹא ,ִנָּצל הּוא ְוִאם ,ּבֹו ֲאֶׁשר ָרעֹות
 ַהֵּנס ַעל סֹוְמִכין ְוֵאין ,ְּבתֹוכֹו ֲחֵברֹו

 ַהב ַהב עֹוד יֹאַמר לְוַא) ב, סד ָסִחיםּפְ (
 ִיְצְרךָ  ְיַפּתּוךָ  ְולֹא, ַהּזֹאת ַלֲעלּוָקה ְלָמְסָרם

 ָיָצא ִּכי ,ֶזה ְּבֶדֶרְך  ַרִּבים ְזכּות ְלךָ  ְלַבֵּקׁש
 ֲאֵחִרים ַנְפׁשֹות ְלצֹוֵדד ְּבֶהְפֵסדֹו ְׂשָכרֹו

 ָּבֶאיהָ ) ְּכָכל רֹוב( ָּכל ִמֶּמָּנה ֲאֶׁשר ַלֲעלּוָקה
 ֵתֵלְך  ַהֶּמֶלְך  ֶּדֶרְך  ִאם ִּכי', ְוגֹו ְיׁשּובּון לֹא

 ָלנּו ּוָמְסרּו ,ְזֵקֶניךָ  ּבֹו ָהְלכּו ֲאֶׁשר ְּבֶדֶרְך 
 ָעָליו ְלַהִּגיעַ  ִמֶּזה ְוָגֵדר ִמֶּזה ָּגֵדר ַרּבֹוֵתינּו

  .עֹוָלם ְוַעד ֵמעֹוָלם ַהַחִּיים ְּבֶדֶרְך 
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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

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  קדושת העיים
וכלפי אותן שמרגיעין רוחן מן העונש החמור  ב)

המעותד, כי יסבול כמו האחרים, יש תשובה 
הגונה. הלא בחורבן העולם השני' סבלו מיליאנים, 
ומי שהיה ביכלתו ברח להנצל, ולא הרגיש שום 
איש שאבד משפחתו, שלא מזיק לו כי גם אחרים 

  סבלו כן.

  שמירת העיים

  רושם העשה בפש

דם מסתכל, יצטייר הדבר והציור כל דבר שא א)
ההוא בשכלו, ונמצא כשיבא להתפלל או לעסוק 
בתורה, יצטייר בשכלו צורות הגשמיות ההם 
שראה, ונמצא פגם ובלבול במחשבה, ולא יוכל 
לכוון כראוי, כי העינים אינם רואים אלא מכח 
הנשמה, ונמצא כח הנשמה יוצא לחוץ וקולט 

, ואם יהי' הדבר ההוא, ומתדמה במוח הדמיון
הדבר שהסתכל ערוה, הרי הכניס ערוה במקום 

  .שער הקדושה, פ"ח) -(ראשית חכמה גבוה 

הוא כאספקלריא  השחור שבעין) -(פי' בת העין  ב)
(ד"ח מזדככת ונחקקת אותה הצורה בנפש הרואה 

  .ד"ה בגמרא, ודף מ.) -חנוכה, דף ל"ג  -

הנה מבואר, שחוש המובחר באדם הוא הראי',  ג)
ורשם בפשו מבחין הדברים על בוריין  שבו

, ולזה עושה הרגשה נפלאה בנפש. המראה שרואה
  .יתרו, ד"ה במדרש) -(ד"ח מה שאין כן בשארי החושים 

כיון שהאדם ממציא לראות בדברים האסורים  ד)
(קב  מכיס עצמו לטומאה גדולהובנשים זרות, אז 

  .פ"ב) -הישר 

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 
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