
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  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 
 

 

  '
מ

ע
2

 

  '
מ

ע
2

 

 

 '
מ

ע
3

 

  '
מ

ע
3

 

  '
מ

ע
4

 

מ' 
ע

 
4

 

 בהמשכים דבר המערכת
  

וימת יוסף בן מאה ועשר שנים ויחנטו אתו 

  כ"ו)(ויחי פרק נ' פסוק  ויישם בארון במצרים

דיוסף נטר ברית ההיא יו"ד ניתוסף ליה כד  בגין

  (זוהר שם)אזיל לעלמא דאתי וגו'. 

  השומר בריתו הוא בבחינת אמת

דנטר ברית הוא בבחינת אמת, מדתו של יעקב  מאן

אבינו עליו השלום, תתן אמת ליעקב, שבו נכלל קו 

שהוא  דת"יהאמצעי בחינת בריח התיכון בחינת 

שהוא ראש האותיות רומז , כי הא' דתי המלך
לדעת, והמ' שהוא באמצע רומז לתפארת, והת' 
שהוא סוף האותיות רומז ליסוד, והוא ראש תוך סוף 
שהיא סוד בריח התיכון בחינת התכללות והוא 
המייחד והמחבר כולם לבחינת מלכות ונתבטלו כל 

  בחינות החיצונים ומושך שפע ברכה וחיים.
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  ִהְסַּתְּכלּות ַעל ַהָּגדֹול עֹוֵׁש
, ָּבָאָדם, הּוא ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש ָּבָרא ְּדָבִרים ְׁשלָֹׁשה) א

 ָׁשם, הּוא ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש ָעָׂשה ַמה. ָלׁשֹון ֵעיַנִים ָאְזַנִים
 ְלַכּסֹות, ָלֵעיַנִים ְּגִביִנים ָׂשם', ְוכּו ְוחֹוָמה ָּגֵדר ֶאָחד ְלָכל

, ַהִּנְבֶזה ְוָהָאָדם, ְּבָרע ֵמְראֹות ֵעיָניו ְוַלֲעצֹם ְוִלְסּתֹום
 ִלְראֹות ְוֵעיָניו, ֲעֵביָרה ִלְׁשמֹועַ  ָאְזָניו ָׂשם ְּכֶׁשהּוא
 ֶּגֶדר ָּפַרץ, ָעָׂשה ֶמה, ִמְרָמה ְלַהְצִמיד ְלׁשֹונֹו, ֲעֵביָרה
 ַּכָּמה ַאַחת ַעל, ִלְׁשמֹור ְּבָידֹו ָמַסר ֲאֶׁשר, עֹוָלם ֶׁשל ַמְלּכֹו
 ִיְּׁשֶכּנּו ָּגֵדר ּופֵֹרץ" ֶנֱאַמר ֶזה ְוַעל, הּוא ָמֶות ֶׁשֵּבן ְוַכָּמה
  ).  ח"קמ ִסיָמן ֲחִסיִדים ֵסֶפר". (ָנָחׁש

 ְמֻמֶּנה ֵיׁש) ג"רס ַּדף( ְּפקּוֵדי ַהָּקדֹוׁש ְּבזֹוַהר ִאיָתא) ב
 ָאָדם ִלְבֵני ֶׁשְּמַפֶּתה ָׁשם ַעל, פתות ֶׁשִּנְקָרא ֶאָחד

 ֵנאּוִפין ְּבַכָּמה ָצִריְך  ֶׁשֵאינֹו ְּבַמה ּוְלַעֵּין ְלִהְסַּתֵּכל
 ָּבא,  ַּבֶּקֶבר ְוִנְקַּבר ָהָאָדם ִמיַתת ּוְלַאַחר, ּוְזנּוִנים
 נֹוֵטל ָּכְך  ְוַאַחר ִנְׁשָמתֹו ְלָהָאָדם ּוַמֲחִזיר ַההּוא ַהְּמֻמֶּנה

 ְונֹוֵטל ָהֵעיַנִים ֶׁשל ֶעֶצם ּוְמַׁשֵּבר ְּבַאְכָזִרּיּות ָהָאָדם ֶאת
 ּבֹו ֶׁשֵּיׁש ְלבֹור אֹותֹו מֹוִריד ָּכְך  ְוַאַחר ָהֵעיַנִים ֶאת ִמֶּמּנּו

 ְּבִדיִנין אֹותֹו ְוָדִנין ּבֹו ְואֹוֲחִזין ְוַעְקַרִּבים ְנָחִׁשים ַהְרֵּבה
 ּוְכֵעין', ב ֶּפֶרק ַהָּיָׁשר ַקב.  (ִליְצָלן ַרֲחָמָנא ּוָמִרים ָקִׁשים

  ').  א ֶּפֶרק, היבודה עמוד - מדיקים באור ֶזה
 ָנָׂשא לֹא ַוֲאֶׁשר. ִנְנֶעֶרת ַקְׁשּתֹו ָּבֲעָריֹות ַהִּמְסַּתֵּכל) ג

, י"ב. (ַהְּׁשִכיָנה ְּפֵני ּוְמַקֵּבל זֹוֶכה, ִאיׁש ֵאֶׁשת ֶאל ֵעיָניו
  ).א"כ ִסיָמן ָהֶעֶזר ֶאֶבן

 ִהְׂשַּתֵּכר ַהִאם, ָהאּוְמָלָלה ְלַנְפׁשֹו ֶחְׁשּבֹון ַיֲעֶׂשה ּוָבֶזה) ד
 ִּבְרִאָּיתֹו ֶּׁשִהְפִסיד ַמה ֶנֶגד ,ַּבּׁשּוק ּוַמָּתן ְּבַמָּׂשא

, ְוַלֲאָלִפים ְלֵמאֹות ִיְׁשַּתֵּכר ִאם ֲאִפילּו. ֲעֵביָרה ְוִהְרהּוֵרי
 ֲעֵביָרה ֶהְפֵסד ֶנֶגד ַּדי ּבֹו ֵיׁש ֶׁשָּבעֹוָלם ָממֹון ָּכל ַהִאם
  ).ולמול ה"ד, ניפול שער, ַהְּתִפָּלה ַׁשַער. (ַאַחת

 ְוַהְבֵלי ְּבִעְנְיֵני ִלְראֹות, ָהַרע ְלֵיֶצר ֶעֶבד הּוא ָהַעִין ִאם) ה
 ּוַבל', ד ְּבנַֹעם ַלֲחזֹות ָהָראּוי ִמן ָּפטּור, ַהֶּזה ָהעֹוָלם
  ').ב אות' ר' מע, ְלִפי ִּבְדַבׁש א"חיד'. (ד ֵּגאּות ִיְרֶאה

, ָממֹון ְלַהְרִויחַ  ֶׁשרֹוִצין ְלאֹוָתם ַהְׂשֵּכל מּוַסר ּוִמֶּזה) ו
 ִלְראֹות ְמקֹומֹות ְׁשָאר אֹו, ְּבקּוְנְטֵרִסים ּוִמְסַּתְּכִלין

 .ְמִציאֹות בתר ּוְלַחֵּפׂש

 ְויֹום ַׁשָּבת ְלׁשֹוְמֵרי ׁשֹוֶמֶרת ַהְּׁשִכיָנה) נה
  :).ט"קע ג"ח( טֹוב

  :).ח"פ ב"ח( ה"ַהָקּבָ  ֶׁשל ְׁשמֹו ַׁשָּבת) נּו
 ּוְמַקֵּבל ְּבִׂשְמָחה ְלֵביתֹו ִנְכָנס ְּכֶׁשָאָדם) נז

, ְּבִׂשְמָחה ְוִאְׁשּתֹו ְוהּוא ְּבִׂשְמָחה ַהַּׁשָּבת
 ֶׁשִּלי ֶזה אֹוֶמֶרת ַהְּׁשִכיָנה ָׁשָעה אֹוָתּה

  .).ס אחרי חדש זוהר( הּוא
 ָמקֹום ִמָּכל ְּבחֹל ָעֵצב הּוא ִאם) נח

 ק"ת זוהר תיקוני( ְּבִׂשְמָחה ִיְהֶיה ְּבַׁשָּבת
  .).ז"נ. א"כ

 ֶׁשעֹוֶׂשה טֹוִבים ַהַּמֲעִׂשים ִמָּכל) נט
 ִּכי ַהֶּׁשֶמׁש ַּתַחת ָלָאָדם טֹוב ֵאין ָהָאָדם

 ִׂשְמָחה ּוְלַהְראֹות ְוִלְׁשּתֹות ֶלֱאכֹל ִאם
  .).ה"רנ ב"ח( טֹוִבים ְוָיִמים ְּבַׁשָּבתֹות

 ְׁשמּוִרים ֶׁשַּבֵּגיִהּנֹם ָהְרָׁשִעים ֲאִפּלּו) ס
  .).ח"מ א"ח( ְּבַׁשָּבת ֵהם
 ְּפתּוִחין ַהְּׁשָעִרים ָּכל ַהַּׁשָּבת ְּביֹום) סא

  :).ה"ע א"ח(
 ֶׁשעֹוְסִקים ֵאּלּו ֶׁשל ַאְׁשֵריֶהם) סא

 ג"ח( ַהָּיִמים ִמְּׁשָאר יֹוֵתר ְּבַׁשָּבת ַּבּתֹוָרה
  .).ד"ע

 ְוָכל, ַהּתֹוָרה ָּכל ְּכַלל הּוא ַׁשָּבת) סב
 ַׁשָּבת ְוִקּיּום, ְּתלּוִיים ּבֹו ַהּתֹוָרה סֹודֹות
  ).ב"צ ב"ח( ַהּתֹוָרה ָּכל ְּכִקּיּום

, ֻּכָּלּה ַהּתֹוָרה ְּכָכל ַׁשָּבת ְׁשקּוָלה) סג
 ַהּתֹוָרה ָּכל ׁשֹוֵמר ְּכִאּלּו ַׁשָּבת ְוַהּׁשֹוֵמר

 .).א"קנ. ז"מ ב"ח(
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  דייו ומהגיו –המשך תיקון הברית 
וביאת המשיח רגיל על לשונו תמיד, אך משפה ולחוץ, לא 

בכל מועד ורגל אומרים אנו: בלב שלם, נכון למועדי רגל: 
לא היום ולא מחר, רק מדחים  -"לשנה הבאה בירושלים" 

ואף גם זאת לא בלב שלם, כי חפץ לבו  אותה שנה תמימה.
לגמור הבנין שהוא בונה, שאי אפשר להשלימו כי אם אחר 

 אשר שנים' וה' ד שעל ומתן המשא לגמור וכן		איזה שנים.
תב וקשר מן השררה או מן המלכות, ואין קורא כ עליו עשה

בצדק ואין עושה באמת, בכל שלש כתות הנזכרים, הדברים 
כדי למהר את הקץ ולפדות גוי ואלקיו ולמפרק קודשא בריך 

זה לא יש בו. והוא שאמר הכתוב: "וכל חסדו  -הוא ושכינתיה 
, כלומר: אינם מכוונים בתורה (ישעי' מ')כציץ השדה" 

צוות שלהם כי אם לטובת עצמם, לתועלתם לבד: ותפילה ומ
או לעולם הזה או לעולם הבא או לשניהם יחד. ואין איש שם 
על לב לעשותם לי לשמי ולמעני כדי להוציאני מצערי 

כמו שאמרו בזוהר: "כל חסד דאינון עבדין,  ומגלותי.
ואוי לאזנים שכך שומעות, קול ברמה לגרמיהו עבדין". 

ניה, היא אמנו שכינתא קדישא, רוצה נשמע רחל מבכה על ב
לצאת מן הגלות עם כל בניה, ושומע אין לה, צעקה ואין 

  מושיע לה, ופורק אין.

ובכן, אחי ועמי, לבטח תדעו, כי כל זמן שלא נכוון בתורה 
ותפלה ומצוות רק כדי למפרק קודשא בריך הוא ושכינתיה, 

ו מדה לא יבוא משיחנו, כי הוא יתברך מתנהג עמנ -לא זולת 
כנגד מדה ואומר: אתם אינם חסים כי אם על עצמכם, לא עלי 

אף אני לא אחוס עליכם. ולא נקוה לאיש ולא ניחל לבני  -
אדם גדולים, שהמה בזכותם ותפלתם יביאו לנו הגואל, כי 

אך כל הרואה ללבב הוא היודע מי גדול, לא הרואה לעינים! 
בר אורין כלל, איש יהודי בעצמו, אפילו אינו בעל תורה ולא 

מחויב ללחום בעד אבינו שבשמים, שהוא ימלוך על הארץ 
ולעשות מלחמה וקרב בעד ארצנו נחלת אבותינו, היא ארץ 

במצוות אשר הוא עושה ולכוון בכל מצוה רק למפרק  ישראל,
קודשא בריך הוא ושכינתיה מגלותא. אך אלקים יפדה יהיה 

שבכל מיני  כל כוונתו, כי בשולחן ערוך יורה דעה כתוב,
צדקות, כגון: להאכיל רעבים או להלביש ערומים או לרפאות 
חולים, להכל פדיון שבויים קודם, ואסור לאחר אפילו רגע. 
ואם כך הדין בפדיון שבויים לבן אדם אחד, מכל שכן לפדות 

  גוי ואלקיו, שהוא פדיון שבויים הכללי.

  ןִּדית ֵּביק ְּפסַ ר ַהֵּספֶ המשך 
אֹות:ְוֶזה  דֹוׁש אֹות ּבְ   ְלׁשֹוָנם ַהּקָ

ין ית ּדִ ַסק ּבֵ   ּפְ
ָרֵאל ִאם  יָך ְלֵבית ִיׂשְ ּתֹוָרה ָאְמָרה צֶֹפה ְנַתּתִ
ׁש ִאם לֹא  ֶדָך ֲאַבּקֵ ֲעֹונֹו ָימּות ָדמֹו ִמּיָ ע ּבַ ָרׁשָ
לּו ִאיׁש  ְרּכֹו, ְוָכׁשְ ְרּתָ ְלַהְזִהיר אֹותֹו ִמּדַ ּבַ ּדִ

ְרׁשּו ֲחָכֵמינ ָאִחיו ּדָ ּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ִאיׁש ּבְ
ט ָיבֹוא ִעם ִזְקֵני ַעּמֹו  ּפָ ִמׁשְ ֲעֹון ֶאָחיו ה' ּבְ ּבַ
ּלֹא ִמחּו  ָריו ָאְמרּו ֲחַז''ל ַעל ְזֵקִנים ׁשֶ ְוׂשָ
מֹוֵתיֶהם  יֶכם ַאׁשְ ָראׁשֵ יֵמם ּבְ ִרים, ַוֲאׂשִ ׂשָ ּבְ
ֵניֶהם, ָארּור  ּיָ י ּדַ ָראׁשֵ לּויֹות ּבְ ָרֵאל ּתְ ל ִיׂשְ ׁשֶ

ד ׁשֶ  ְלִמי, ָלַמד ְוִלּמֵ ת ְירּוׁשַ ְדָרׁשַ ּלֹא ָיקּום, ּכִ
ָידֹו ְלָהִקים ְולֹא ֲהֵרי ֶזה  ה ְוָהָיה ּבְ ם ֲעׂשֵ ִקּיֵ
ְך ִהְזִהיָרה ּתֹוָרה ַעל ִאיׁש  ְכָלל ָארּור, ְוִאם כָּ ּבִ
ּגֹוֶרֶמת  זֹאת ׁשֶ ָרִטית ֲעֵבָרה ּכָ ָרִטי ַוֲעֵבָרה ּפְ ּפְ

ְכָלָלּה, ּוְמִביָאה ְלִפְרצֹות ַוֲהִרי סֹות ַהּתֹוָרה ּבִ
ָמה  ָרֵאל ַעל ַאַחת ּכַ ׂשְ ים ִמּיִ ּנֹוֵגַע ָלַרּבִ ֶ ְוַגם ׁשּ
ּלֹא  ל ַקל ָוחֹוֶמר ׁשֶ נֹו ׁשֶ ן ּבְ ה ְוַקל ָוחֹוֶמר ּבֶ ְוַכּמָ
ִלים, ְוִלְטמֹון ָידֹו  א ֶאל ַהּכֵ ִלְהיֹות ֶנְחּבָ

ְלָבב ְרַאת ֱאֶמת ּבִ ּיִ ל ִמי ׁשֶ א ּכָ ַחת, ֶאּלָ ּלַ ּצַ ֹו ּבַ
ֵנס ָמְתָניו ְויֹאַמר ִמי  ֶגֶבר ֲחָלָציו ִויׁשַ ֶיֱאזֹר ּכְ
ֵני ֵלִוי  ל ּבְ ָאְספּו ֵאָליו ּכָ ַלה' ּוְלתֹוָרתֹו ֵאַלי (ַוּיֵ
ִנים  ֱאֶמת ְלַלּוֹות ּבָ ְרצֹוָנם ּבֶ ִמְדַרׁש אֹוָתם ׁשֶ ּכְ
ה, ָהאֹוֵמר ֲעבּור ַאֲהַבת  קֹום ּוִמי ֵהם ֵהּמָ ַלּמָ

ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו לֹא ְרִאיִתיו,  ה' ְוַלֲעׂשֹות ֲעבּורוֹ 
יר, ּוָבָניו לֹא ָיָדע)  .ְוֶאָחיו לֹא ִהכִּ
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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
הסומא אינו בגדר אדם ופטור מכל המצוות,  ג)

  .(יסוד צדיק עיין שם)דעיקר אדם הוא הראי' 

עינים הם דברים עליונים וגבוהים מאד,  ד)
ואם הי' האדם זוכה לעינים כשרים, הי' יודע 

  .ח"א, דף רנ"ד) -(ליקוטי מהר"ן דברים גדולים 

אם יכשל  -לא יעשה מצוה 
  בהסתכלות

כל מצוה שבאה עבירה על ידה, מוטב שלא  א)
יעשה המצוה, כמו מצוה לשמח החתן. ואם יש 

יצות לא יהי', או שם פריצים, ויודע שבלא פר
או איו יכול אינו יכול להיות בלא הרהור, 

(ספר . להיות שלא לראות בשים, אל יהי' שם

  .חסידים, שצ"ג)

הרב (שיש לו תלמידים באי ביתו), יעשה בית  ב)
המדרש מצד אחר, שלא יסתכלו הנכנסים 
והיוצאים, באשתו או בבתו או בכלתו, דאם לא 

(ספר חסידים, רה כן הרי מצות תורתו באה בעבי

  .תתקצ"א)

בזמן הזה יכולין לקבל מציאה גדולה על ידי  ג)
הזהירות בהסתכלות של מקום האסור. דבכל 
מצוה, הזהירין מתחלקין בהשכר של האינם 
זהירים. ובזה מעט מזעיר הן הנזהרין, ונשאר 
לכל אחד שכר, נגד מיליאנען אנשים יהודים 

  שאין זהירין בעוונותינו הרבים.
 

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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