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  זיע"אמדברי מרן  –בפתח הגליון 

  !!סלולאריים כשרים בלבד ורק לאברכים
לצערנו הרב יש תופעה מאוד מצערת, שמשתמשים 
בטלפונים סלולאריים שיש בהם כל מיני תועבות. ואני רוצה 

כל בחור ישיבה בלי יוצא מן הכלל, אסור לו להחזיק לומר: 
, הוא צריך ללמוד תורה, מדוע שיתעסק טלפון בכלל
  בטלפונים?!

היה לי שעון כשהייתי בחור, ובגיל שלושים קנו אני עצמי לא 
לי התלמידים שלי שעון. למה לי שעון כשאני לומד תורה כל 
היום, 'יום ולילה לא ישבותו'. הרי לימוד התורה לא נועד 
לזמנים מסוימים בלבד. כך כל שכן טלפון מדוע בחור זקוק 

  לטלפון בכלל. 

כמו רק האברכים שהם נחוצים מאוד להשתמש בטלפון 
שלפעמים צריך לטלפן לאשתו על איזה דבר ששכח בבית, 
או מספר לה איזה דבר, אז הוא מוכרח להשתמש בזה. אך 
גם להם יש טלפונים כשרים וישתמשו אך ורק בטלפונים 
כשרים, לא ישתמשו באלה שיש בהם תועבה, או רואים בהם 
סרטים, כל מיני דברים, כל מיני תעלולים, זה דבר שאסור 

  . בהחלט

אל תפנו אל מדעתכם", שתמיד  -"אל תפנו אל האלילים 
דעתו של אדם צריכה להיות קשורה ללימוד בתורה במצות, 
מי שדעתו קשורה לתלמוד יצליח, יהיה חכם גדול בישראל. 
אך אותם שמתעסקים בטלפונים או בדברים שכאלה, מה 
יצא ממנו יהיה חכם פשוט, או שיהיה עם הארץ לגמרי, אחד 



 

א אינו לומד תורה. צריך שהאדם יהיה כל ראשו כזה הו
בלימוד 'והיו עיני וליבי שם כל הימים' בין ביום בין בלילה, ואז 
יזכה באמת לתורה. מי ששם ליבו רק על התורה, אפילו 
שהולך בדרך חושב על התורה, חושב על הלימוד שלו, מהרהר 
בדברי תורה ממה שלמד, בכדי שיזכור מה שלמד. בכל ערב 

י שהולך לישון ישחזר כל מה שהוא למד כדי שיזכור לפנ
(מוצש"ק  ח מה שלומד, זה מה שצריך לעשות.אותם, שלא ישכ

  פרשת ויצא התשס"ז)

  להוציא את המכשירים הטמאים!
אני מבקש מכם, תשתדלו בכל כוחכם ללמוד תורה 
בהתמדה, ללמוד תורה בשקידה. עיני כל ישראל נשואות 
אליכם! העם מחכה לכם שתהיו רבנים גדולים! תלמדו תורה 
לעם ישראל. העם צמא לדבר ה', מחכים לעוד רב, לעוד רב 

  ועוד רב, ללמד אותם תורה. תעשו חיל, תלמדו. 

ם הסלולאריים שאסרו אותם גאוני מי שיש לו אלה המכשירי
לא "צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם",  ישראל, צריך לדעת

עם זה בכלל! מה אתם צריכים את זה?! למה אתה  להשתמש
  צריכים את זה?! 

אספר לכם מה שקרה איתי. אני הייתי בחור צעיר, הייתי לומד 
, בהתמדה, לא הייתי מסתכל בשעון. שעון לא היה לי. עכשיו

אין ילד בר מצוה שלא נותנים לו שעון, כולם יש להם. לי לא 
היה שעון. מתי נהיה לי שעון? נסעתי למצרים, הייתי בגיל 
עשרים ושבע, ואני התחלתי ללמד אותם. היו לי שני שיעורים 
כל ערב, שיעור אחד שעה וחצי ולאחריו עוד שיעור שעה וחצי, 



 

השיעור הראשון,  וכיון שלא היה לי שעון, הייתי ממשיך את
ואלה היו יושבים ומחכים. אמרו לי: רבנו, כבר הגיע השעה, וכך 
כל פעם היו אומרים לי, הגיע השעה. אמרו, זה לא לענין, כל 
פעם אנחנו נגיד לו מה השעה? קנו לי שעון, פעם ראשונה 
בחיי שהנחתי שעון, קנו לי שעון כשהייתי בן שלושים שנה, 

ומדו לפני פרעה מלך מצרים". "ויוסף בן שלושים שנה בע
תארו לכם, היום יהיה אחד שלא יהיה לו שעון, יצחקו עליו. 
  אבל מה זה סלולארי, וכל המכשירים הטמאים, תוציאו אותם!

הקב"ה יתן לכם אריכות ימים ושנים, יתן אתכם לחן ולחסד 
בעיני כל רואיכם, תזכו לחופה, למעשים טובים, להקים בתים 

שרי חלקכם מה נעים גורלכם, יוסף ה' נאמנים בישראל, א
עליכם ככם אלף פעמים, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות, 

  (כנס בני תורה, ו' ניסן התש"ע) פסח כשר ושמח!



 

  -סימן א-

 ןשו"ת ממרן הראשון לציו

 לאחרונה ישנה התעוררות גדולה  .שאלה
לשאול האם יש  בענין נזקי האינטרנט. רצינו 

  בנושאים הללו הלכות או שהנושא מבוסס רק על 
  הצורך הבסיסי להתרחק מסכנות. 

 .יש כאן נושא הלכתי מובהק, מכמה טעמים,  תשובה
שרבותינו ז"ל מגדירים את   (נז:)וראשית, מצינו בגמ' ב"ב 

שישנם מראות אסורות כ"רשע", גם באופן ההולך במקום 
שבאמת הוא עוצם את עיניו. מחמת עצם הדבר שמכניס את 
עצמו למקום הנסיון שיכול להכשל בלאו דאו' של 'ולא תתורו 
אחרי לבבכם ואחרי עיניכם', וכן בלאו דאו' נוסף של 

  'ונשמרת מכל דבר רע'.
הכנסת בנושא דומה, ב (ח"ו או"ח סי' יב)בשו"ת יבי"א  וראה

שהוא איסור גמור, והיא שורש פורה  טלויזיא בבית ה' ירחם, 
ראש ולענה, לכל התועבות הרעות אשר שנא ה', ומשחית 
נפשו הוא יעשנה, ועתיד ליתן את הדין. גם בספר הליכות 

כתב, שהמכניס טלויזיא לתוך ביתו,  (ח"ד פרשת בא סעיף כז)עולם 
ת הטלויזיה מלבד מושב לצים וביטול תורה, בעצם הכנס

לבית, יש איסור גמור מכמה טעמים, ויש בה משום "לא תביא 
תועבה אל ביתך", ומשום "אל תשכן באהלך עולה". עכ"ל. 

שעמנואל וכיו"ב הקורא בו  (סי' שז סט"ז)וכבר פסק מרן בש"ע 
עובר משום מושב לצים, ועובר משום אל תפנו אל האלילים, 



 

משום מגרה יצר הרע לא תפנו אל מדעתיכם, ויש בזה גם כן 
בעצמו. מלבד שיש בה משום מושב לצים, וביטול תורה. ע"כ. 
וכ"ש במראות הפלאפון והאינטרנט שמלאים תועבות רעים 

  שלא נשמע כמותם.
שניסיון כזה לא היה עוד מימי בריאת העולם,  וכמדומה

ומזומן לפניו בכל עת ובכל  שהיצר הרע נכנס לתוך הכיס 
  מו. ה' ירחם. שעה, שמגרה יצה"ר בעצ

אשר לגבי בנידונינו צריכות להיות אף יותר מ וההרחקות
על הכביסה, כי כאן מעבר הליכה אצל נשים העומדות  

ר. וכפי למראות אסורות, אפשר להגיע לדברים חמורים ביות
בור וכו', אפילו : "ולא יעא סעיף א)(אה"ע סי' כשמבואר בש"ע 
  ".בריחוק ד' אמות

  
      

   
 האם בעצם הענין של החזקת פלאפון  .שאלה

ל וכיוצא, אפשר לעבור ע לא כשר, או אינטרנט 
  נכשל איסורי תורה ממש גם אם באמת לא 

  במאומה. 
 כבר נתבאר שבעצם החזקת מכשירים אלו יש  .תשובה

ביתך ומשום אל תשכן באהליך  משום לא תביא תועבה אל 
  עולה, וגם מצינו שחז"ל קראו לאדם כזה בשם "רשע". 

צריך לידע, שכאשר גדול הדור או חכמי הדור באגודה  ועוד
חיוב לשמוע לכך ממצות עשה של  אחת גוזרים גזירה, יש 

ועשית כלל אשר יורוך, וכן משום לאו דאו' של ולא תסור מן 



 

אל. ראה בזה באורך בחינוך הדבר אשר יגידו לך ימין ושמ
, שמצוות אלו נוהגות בכל דור ודור. וכן הוא (מצוה תצה, ותצו)

דעת הרמב"ם ועוד ראשונים. והארכנו בזה בספר שלחן 
המערכת חלק ב' מערכת הוראה. ואם כן, כאשר איננו שומע 
לדברי גדולי הדור, אף שבאמת לא נכשל ושמר את עצמו, 

ן התורה ועל לאו מן התורה, מכל מקום עבר על מצות עשה מ
בעצם הדבר שלא שמע בקול גדולי ישראל. וזה עיקר גדול 
בתורה ועמוד גדול בדת להיות נשמעין לגדולי ישראל. 
ובדברים כאלו הולכים אחר גדול הדור [כמ"ש החינוך שם], 
או אחר רוב גדולי ישראל, ולכן אין אדם יכול לטעון הרב שלי 

טרף לרשימת הרבנים שחתמו הוא רב פלוני, והוא לא הצ
  ולכן אינני מחוייב להשמע לאותם גדולים.

  
      

   
 ישנם שאין מוגדר אצלם מספיק כללי  .שאלה

  במקרה של צורך  ההרחקה הנדרשת וההוראה 
  הפרנסה וכיו"ב. 

 ההוראה היא פשוטה מאד. אינטרנט פרוץ אסור  .תשובה
כראוי מותר במקום של צורך  לחלוטין, ורק אינטרנט מסונן 

פרנסה או הכרח גמור אחר. הוראה הזו מוסכמת אצל כל 
גדולי הדור, ולפני מספר חדשים נתפרסמה גם במכתב של 

  .א][זיע" (שליט"א)מרן אאמו"ר 
  

      



 

 מדוע אינטרנט מסונן אינו מותר  .שאלה  
  גם למי שאינו מוכרח.  –לכתחילה  

 ראשית, משום שגם אחר הסינונים אין  .תשובה
שאר הבעיות הקיימות  האינטרנט נקי לחלוטין, ושנית משום 

 באינטרנט כגון ההתמכרות, לשון הרע וביזוי וזלזול בחכמים,
ועוד בעיות נוספות. ולצערינו אף באתרים חרדים נכשלים 
בתגובות בביזוי חכמים ממש, גדולי תורה שכל ימיהם עמלים 

חסים אליהם כבעלי אינטרס צר, וגורמים לבזיון בתורה, מתיי
  כבוד התורה.

לציין שההיתר במסונן במקום הצורך נאמר רק על  ויש
החרדי, ושנתברר שאכן  הסינונים המיועדים לציבור 

החסימה פועלת כראוי [שיש שעושים חסימות אך אינם 
מועילות כראוי כלל], אך בשאר הסינונים יש הרבה מאד 

  דברים אסורים.
  

      
  

 מפורסם בציבור שיש מקרים רבים של  .שאלה
האינטרנט,  מחמתנפילות ושל התפרקות בתים 

  האם הדברים הם באמת עד כדי כך.
 הרבה יותר ממה שאנשים יודעים, הם אינם  .תשובה

רבות נשאר אדם כלפי חוץ  יודעים. כי בנפילות אלו פעמים 
כאדם תורני ובתוכו הוא נמצא בעולמות של טומאה רח"ל. 
ואיבד את עצמו מעולם הזה ועולם הבא, והכל בעבור שטות 



 

ודמיון של כמה רגעים, שעבורם יורד לשאול תחתית רח"ל, 
וכבר שוקע בטומאה. וחז"ל כבר אמרו על דברים כאלו שאין 

  לומר על עצמו שהוא מוגן. לזה אפוטרופוס, ואין אדם שיכול
  

      
    

 מה גורם לזה שיש אנשים יראי שמים  .שאלה  
  ישראל. שאינן נשמעים לגדולי 

 כל אחד חושב, לי זה לא יקרה, ואני אשמור את  .תשובה
בדברי חז"ל שאפילו אם ודאי  עצמי, אך צריכים להאמין 

להיות עוצם את עיניו, נקרא רשע. וגם בלאו הכי צריכים 
  נשמעים לגדולי ישראל, וזו יראת שמים אמיתית.

שיש מחמת התקשורת הכללית, השפעה של לעג  גם
ויש רבים שאינם חזקים  לחכמים וכלפי העולם החרדי. 

בדעתם ומושפעים מכך. ונודע כי השבח של עם ישראל הוא 
שאנו נאמנים להשי"ת אשר קבלנו תורתו בסיני, והבדילנו 

וכל המונם, קול המון גוים, והעונג  מאומות העולם, מהם
אמיתי הוא בהקפדה על חיי תורה ומצוות, ובכל דור היו 
מקנטרים את עם ישראל שיש בכך "צמצום", ודוגמא לכך 

באותו מין שראה את רבא מעיין בלימוד  (שבת פח.)בגמרא 
התורה ואצבעו מונחת תחת רגלו, ומרוב תענוגו בלימוד לא 

ידי רגלו, והיה דם זב מאצבעו,  הרגיש שאצבעו נלחצת על
אמר לו עמא פזיזא אתם שהקדמתם נעשה ונשמע, ולא 
המתנתם לשאול מה כתוב בה. ואותו רשע חשב שרבא 
מחמת קושי עמל התורה דוחק את עצמו ללמוד ומפקיר בזה 



 

(משלי את בריאותו וסובל כל כך, ועל זאת השיב לו את הפסוק 

ם ישדם. שאין לנו הנאה : תומת ישרים תנחם, וסלף בוגדייא)
  גדולה מההתעסקות בתורה ובמצות ה'.

מאותם שהכניסו את הטלויזיא לביתם, החריבו את  הרבה
ך, וילדיהם פרקו כל עול מוסר וחינו ביתם ואת חינוך ילדיהם, 

  ובועטים בהורים, וכו' וכו'. ה' ירחם.   
מי שמחזיק פלאפון לא כשר וכל שכן אייפון או  לסיכום:

משום א.  ודומיהם, עובר בכמה איסורים: 4ם פי מכשיר א
איכא דרכא אחרינא ובגמ' קראו לאדם כזה זה בשם "רשע". 

משום ג.  משום אל תפנו אל האלילים.ב.  גם אם לא נכשל.
 משום לא תביא תועבה אל ביתך.ד. אל תשכן באהלך עולה. 

משום ולא תתורו אחרי לבבכם ו. משום מושב ליצים.  ה.
וכאשר ח.  משום ונשמרת מכל דבר רע.ז.  עיניכם.ואחרי 

עובר על הסכמת גדול הדור או רוב גדולי ישראל עובר גם 
ט.  כן על לאו דלא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל.

  וכן על מצות עשה של ועשית כלל אשר יורוך.
ל"ועד הישיבות" להחתים את כל ראשי הישיבות,  וראוי

ויחליטו כי בחור הנמצא  סידים, ספרדים ואשכנזים וח
אצלו מכשיר לא כשר, יקראו להורים ויודיעו להם שהבן 
חייב לעבור ישיבה אחרת, למען ישמעו וייראו. כי בחור 
שנחשף לזה מאבד את כל עולמו, וחובה לגדור גדר גדול 

ודיברתי על זה עם מרן אאמו"ר, ואמר לי שיש בזה. 
ין עונשין אלא אם להזהיר תחלה את הבחורים, בבחינת א

  כן מזהירין. 
ישיבת "חזון עובדיה" לפני מספר שנים  ובישיבתינו



 

כשר, ובסוף הסדר הכנסנו  מצאתי אצל בחור טלפון לא 
דלי עם מים לאמצע ביהמ"ד, ובפני כל הבחורים הכנסתי 

  את הטלפון למים לקיים "שיקע צרינו בתוכו".
שהבחור שילם על כך במיטב כספו, אין הרבנים  ואפילו

הרי היתה התראה ואיהו  צריכים לשלם לו על זה, כי 
  דאפסיד אנפשיה. וחשיב כהפקיר ממונו. 

  
      

  
 .י המצב העכשוי שהדברים הללו לפ שאלה

  משמעותי של  נו חדרו, יש תקוה לתיקון לצער
  הענין?! 

 ככל שהדברים הללו חדרו, התגברה גם  .תשובה
המודעות לסכנות, ויותר ויותר אנשים המוכרחים לזה 

  לפרנסתם חוסמים כראוי. 
שהאינטרנט ות שנים כשהחלה לחדור הטלוויזיה [עשר לפני

 א][זיע" (שליט"א), מרן אאמו"ר ]בהרבה הפרוץ חמור ממנה 
ושאר גדולי הדור התריעו על כך בכל תוקף. גם אז היו 

חשבו שזה כבר נכנס ואין תקוה, וב"ה כיום היא נמצאת ש
מחוץ לתחום. ומקוים שבע"ה כשיתפרסמו הדברים עוד, כל 
 ירא ה' יתן אל ליבו את חובת הענין לשמוע בקול חכמים מבלי

  התחכמויות ותירוצים.
ההורים לפתוח עיניהם עינא פקיחא על ילדיהם כבר  ועל

דים שיש להם מהת"ת וישיבה קטנה, שלא יתחברו ליל



 

מכשירים כאלה, וכ"ש שלא יקנו להם בשום אופן פלאפון 
כיס. ואם לא יעמדו על הדברים בקטנותם, לא תהיה להם 
שליטה על מעשיהם כשיתבגרו. [רק שינהגו בתבונה ובדעת, 
בדרכים שבאמת יביאו תועלת ולא יביאו נזק ח"ו, וראוי 

אד על להתייעץ עם תלמיד חכם מוסמך]. וגם הבעל ישגיח מ
נמצאת, שאין שם מכשירים מקום העבודה שאשתו 

  .מקולקלים
שאשתו לא תעבוד ויאכל לחם צר ומים במשורה,  ועדיף

שיש שם אינטרנט, כי יכולה  מאשר אשתו תעבוד במקומות 
ח"ו להתקלקל או להשפיע על הילדים בחוסר מורא שמים. 
ואם יש הכרח להשתמש במחשב, יש לוודות שיש בו חסימה 
מחברה שמקובלת על גדולי ישראל כבעלת חסימה אמינה. 
וכל שומע בקול גדולי ישראל ישכון בטח, וגדולה זכות 
האמונה בדברי חכמים לעמוד לזכות בימים של חבלי משיח, 
ויה"ר שיעמוד לזכות לכל השומע בקול חכמים להתברך 

  בבני חיי ומזוני וכל מילי דמיטב, אכי"ר.
נו, והקב"ה ברחמיו יעשה את שלו נעשה את מה שביכולת אנו

הפגעים, וע"י כך נראה בקרוב בנחמת  וישמרנו ויטהרנו מכל 
  ציון וירושלים.

  



 

   -בסימן -

 פסק הלכה

 פסק הלכה
בימים אלו אשר החושך יכסה ארץ והרחוב מוצף 
בקלקולים נוראיים, הננו לשוב ולעורר את פסק ההלכה 

רבנו פוסק הדור שליט״א שחובה להתרחק של מרן 
כמטחווי קשת מהמכשירים האסורים (כדוגמת אייפון, 
גלאקסי, בלקברי ודומיהם) שיש בהם אפשרות חיבור 
לאינטרנט וברגע אחד יכול האדם להתפתות על ידם 
וליפול לבור תחתית, ובגלל קטנותם אומר ״לא יראני 

 אדם״ [וכדמצינו בברכות כח:].
ע שע״פ תורתנו הקדושה אסור להחזיק והננו להודי

מכשירים כאלו המפתים את האדם להיכשל בראיות 
אסורות ובהרהורי עבירה. שכן דרכו של היצר הרע, 
היום אומר לו עשה כן ומחר אומר לו עשה כן, עד 

 שאומר לו עבור על כל התורה כולה.
חובתנו להזהיר את האנשים והנשים, גדולים וקטנים, 

כשירים האלו בעלי אפשרות החיבור שהמחזיק את המ
לאינטרנט, הרי הוא כאוכל נבלות וטרפות ממש, 
ומחובתו להרחיקם מרשותו כי הם מחטיאים אותו 



 

באביזרייהו של ג׳ עברות החמורות. ובוודאי שהמוכרים 
 מכשירים אלו מחטיאים את הרבים.

חלילה להתפתות לתירוצים של צרכי מסחר ורווח 
הנגרם מהם גדול לאין ערוך  ממון, כי איבוד הנשמה

 מכל רווח גשמי.
וד׳ יתברך יחוס על עמו ישראל ויפדהו מכל צרה וצוקה 
 ונזכה בקרוב לגאולה שלמה, ומלאה הארץ דעה את ה׳

  באעה"ח למען עתיד הדורות, 
  אייר תשע"ב לפ"ק                                

     

  יצחק יוסף   
  בן למרן הגר"ע יוסף שליט"א  

  



 

 

   -גסימן -

 שלא לקחתו לעד קידושין

  
  ג' אב תשע"הבס"ד, 

  ע"ה/1490-2
  לכבוד
   תורה של באהלה שוקד והנעלה, היקר

  נ"י אלחזוב זאב הרב כש"ת
  שלום וברכה!

  למענה לשאלתו הנני להשיב:
כבר הרבנים וראשי הישיבות הקדושות גילו דעתם שאין להחזיק 
ולהשתמש במכשירים שלא אושרו על ידי הרבנים, ושומר נפשו 
ירחק מהם כמטחוי קשת. כי הרבה נפלו ביראת שמים, 
והתדרדרו, עקב הסתכלות אסורה במכשירים אלה. ועל ההורים 
להיאבק בתחלת הדרך שלא יהיו מכשירים אלה בביתם, כדי 
שהילדים ובני הנוער לא ילמדו מהם להחזיק במכשירים אלה. 

היו אצלי ברבנות כמה וכמה אנשים חשובים ומכובדים, שהבנים ו
שלהם נפלו והדרדרו לתהום רוחני, רק בשל חבר שהראה להם 

  סרטי תועבה מטלפון לא כשר, ונפלו ברוחניות ה' ירחם.
ומ"מ בהיות והדבר נפוץ לצערינו, שהרבה מאד אנשים שהם 

ה לצורך שומרי תורה ומצוות, מחזיקים מכשירים אלה בטענות שז
עבודה, ולתועלת, לכן המחזיק מכשיר זה, לכתחלה לא יקחו אותו 
לעד בקידושין אם יודעים שמחזיק במכשיר אייפון ורואה סרטי 
תועבה וכדו'. אך בדיעבד שהיה עד קידושין אין לפוסלו ולבטל 



 

את הקידושין מחמת זה, שאומר מותר הוא וחשיב כשוגג ולא 
  ות.כמזיד, אם הוא שומר תורה ומצו

 ת האיסור בדבר להיכשל במראות אסורות,אך יש להסביר לו א
 ולשמוע ניבול פה, שעוברים על לאו "לא תתורו אחרי לבבכם

ורכי ואחרי עיניכם", ויש מכשירים כשרים שיכולים לתת מענה לצ
, עבודה, ואף אם אין בהם כל השיכלולים, יחליף למכשיר כשר

ם, "ו באיסורים חמורישבזה שומר נפשו ונפשות ביתו מלהכשל ח
  ויראה נחת ושלוה מכל יוצאי חלציו.

  
  בברכת התורה,

  
  יצחק יוסף

  הראשון לציון הרב הראשי לישראל
  ונשיא בית הדין הרבני הגדול



 

  

   –דסימן -

 מי שקנה לחבירו אייפון

  
  תשע"ה תמוז"ו טבס"ד, 

  ע"ה/1394-2
  לכבוד
 דניאל ר' ה"ה כש"ת תורה, של באהלה שוקד החשוב, הבחור

  נ"י כהן
  שלום וברכה,

למענה לשאלתו במי שעשה טובה לחבירו הטוב, והלך עמו לסוכן 
פונים, ובחר לעצמו מכשיר אייפון עם מסלול מסויים לשנה, אפל

וחתם לו הוראת קבע שיורד מחשבונו, ונודע שאותו בחור גולש 
איסורים, ואף ירד ביראת שמים, לאינטרנט פרוץ, ונכשל בהרבה 

  כיצד עליו לנהוג.
הנה כבר גילו דעתם כל גדולי ישראל וראשי הישיבות הקדושות 
בעבר ובהווה, שאיסור חמור יש לכל ירא ה', ולכל יהודי, להחזיק 
ולהשתמש במכשירים שאינם מאושרים ע"י הרבנים, ושומר נפשו 

ם אף ירחק מהם כמטחוי קשת, כי לצערנו הרבה בני אד
שנשואים כבר, וכ"ש בני נוער הרווקים, נפלו ביראת שמים 
והתדרדרו ברוחניות עד דיוטא התחתונה, ופרקו עול לגמרי, ורבים 
חללים הפילה, והכל עקב הסתכלות אסורה במכשירים טמאים 
אלה, על כן יש לסלק אותם מיידית מהבית ומכל מקום, שלא 

, ועל כן יש להפסיק יהיה מכשול, מבחינת אל תשכן באהלך עולה
מיד את ההתקשרות עם החברה ולנתק את הקו, ובודאי שכלפי 



 

שמיא אתה מחוייב לעשות כן, ואם אתה צריך לשלם קנס על 
  יציאתך, תדבר עם החבר ותגיעו לידי הבנה ביניכם. 

ה ובזכות זה שאתה שומע לקול חכמי הדור, תזכה לברכה והצלח
ה להמשיך לישב על התורבתוי"ש, ותזכה לשידוך הגון, ותוכל 

עם ה' ועל העבודה, בבחינת שבתי בבית ה' כל ימי חיי לחזות בנו
ולבקר בהיכלו. אשריך ואשרי חלקך שאתה עומד בפרץ ומונע 
אחרים מלהכשל בהסתכלות במראות אסורים. וגם מקומות 

יש באיטנרנט שכביכול נקראים חרדים וכדו', מלבד שאמרו לי ש
ם ון הרע, דברי ביזוי תלמידי חכמישם פריצות, יש שם גם לש

באופן נורא ומבהיל, ושומר נפשו ירחק מכל הדברים האלה, 
ם ויעסיק את ראשו בתורה במצוות ובמעשים טובים, גומל חסדי

  טובים לעמו.
  

  בברכת התורה,
  

  יצחק יוסף
  הראשון לציון הרב הראשי לישראל

ונשיא בית הדין הרבני הגדול 



 

  

   – הסימן  -

 ש"צ שמחזיק אייפון

  
  בס"ד, ז' תשרי תשע"ו

  לכבוד
  נ"י ליאור חסוןהיקר והנעלה כש"ת ה"ה ר' 

  שלום וברכה!
  למענה לשאלתו הנני להשיב:

כבר הרבנים וראשי הישיבות הקדושות גילו דעתם שאסור לכל 
אושרו על ידי ירא ה' להחזיק ולהשתמש במכשירים שלא 

הרבנים, ושומר נפשו ירחק מהם כמטחוי קשת. כי הרבה נפלו 
ביראת שמים, בפרט בני נוער שהתדרדרו עקב הסתכלות אסורה 
במכשירים אלה. ועל ההורים להיאבק בתחלת הדרך שלא יהיו 
מכשירים אלה בביתם, כדי שהילדים ובני הנוער לא ילמדו מהם 

  להחזיק במכשירים אלה.
ן הדין נראה, שהמחזיק מכשיר זה בשאט נפש ואדיש ולפי זה מ

לסכנות שהזהירו מהם גדולי ישראל והרבנים, אין להתיר לו 
לשמש כשליח ציבור, וכמו שנתבאר בכיוצא בזה בילקוט יוסף 
(סי' נג עמ' רצג), ע"ש. ובפרט בימים נוראים שיש להדר אחר 

נד"מ, ש"צ יר"ש מרבים, וכמו שהארכנו בילקו"י ימים נוראים ה
  סימן תקפא, ושם בעמ' קיג.

אולם בהיות ולצערינו הדבר נפוץ, שהרבה אנשים שהם שומרי 
תורה ומצוות, מחזיקים מכשירים אלה בטענות שונות שזה לצורך 
עבודה, וצרכים אחרים שהם לתועלת, ולא שמיע להו לאנשי 



 

איסורא כולי האי, ויש גבירים בחוץ לארץ שאין להם זמן להתסכל 
י סרטי תועבה שבפלאפון, והם יראי ה' ולומדי תורה, לכן בכל מינ

פעמים שהמחזיק מכשיר זה, יש להתיר לו לשמש כשליח ציבור 
, ואין למנוע בעדו, ששוגג הוא ולא מזיד, ובלבד שאנו באופן עראי

  מכירים בו שנזהר מלהסתכל בסרטי תועבה וכדומה. 
חזיק ועכ"פ יש להסביר לו שאחרים יכולים ללמוד ממנו לה

בטלפון לא כשר, ונכשלים להיכשל במראות אסורות, ולשמוע 
תורו ניבול פה, וזלזול בתלמידי חכמים, ועוברים על לאו "לא ת

אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" ובפרט דאכשור דרא וישנם 
ש ימכשירים כשרים שנותנים מענה לכל צורכי העבודה, ועל כן 

 אל, שבזה שומרלו להחליף למכשיר כשר, ולהשמע לגדולי ישר
חת נפשו ונפשות ביתו מלהכשל ח"ו באיסורים חמורים, ויראה נ

  ושלוה מכל יוצאי חלציו.
  

  בברכת התורה,
  

  יצחק יוסף
  הראשון לציון הרב הראשי לישראל

ונשיא בית הדין הרבני הגדול 



 

  

   – וסימן  -

 להתרחק מהמכשירים הטמאים

 

  חשון תשע"ה"ד כבס"ד, 
  ע"ה/211-2

   לכבוד
  היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה 

  נ"י יוסף חיים בלולוכש"ת ה"ה 
  שלום רב,

  למענה לשאלתו הנני להשיב:
, לא די בזה שלא להסתכל במכשירים לא בענין מכשיר האייפון

כשרים, אלא יש לסלק אותם מן הבית, מבחינת אל תשכן באהלך 
עולה, ויכול למכור אותו לגוי בלבד, ומ"מ אסור להשאירם בבית 
שלא יהיה למכשול. וישגיח על בניו ובנותיו שלא יהיו להם חברים 
ו שיש להם מכשיר טמא כזה, שרבים חללים הפילה, ורבים ירד

מדרך ה' בגלל מכשיר טמא זה, וכן ישגיחו עליהם בעינא פקיחא 
שלא יראו אינטרנט, שיכול למשוך בחורים צעירים ולהפילם 

  ברשת היצה"ר.
  

  בברכת התורה,
  

  יצחק יוסף
  הראשון לציון הרב הראשי לישראל

  הדין הרבני הגדול ונשיא בית



 

  

  -ז  סימן -

  בענין השבת אבידה באייפון

 

  אלול תשע"ו ב"יבס"ד, 
  ע"ו/1791-2

לכבוד היקר והנעלה, מזכה הרבים, תהלתו בקהל חסידים, כש"ת 
  שליט"א אלון כהןכה"ר 

  שלום רב,
אודות הפלאפונים הפשוטים ללא חיבור לאינטרנט שיש בהם רק 
שליחת הודעות, יש להראות את המכשיר למו"צ שמבין ומתמצא 

להשתמש, ויורה בענין הפלאפונים, שיבדוק את המכשיר שרוצים 
אם ניתן להשתמש בו. העיקר לשמור על הצעירים שחלילה יפול 
לידם מכשיר שאינו כשר. וכבר הרבנים וראשי הישיבות הקדושות 
גילו דעתם שאין להחזיק ולהשתמש במכשירים שלא אושרו על 
ידי הרבנים, ושומר נפשו ירחק מהם כמטחוי קשת. כי הרבה נפלו 

קב הסתכלות אסורה במכשירים ביראת שמים, והתדרדרו, ע
אלה. ועל ההורים להיאבק בתחלת הדרך שלא יהיו מכשירים 
אלה בביתם, כדי שהילדים ובני הנוער לא ילמדו מהם להחזיק 
במכשירים אלה. והיו אצלי בבביה"ד כמה וכמה אנשים חשובים 
ומכובדים, שהבנים שלהם נפלו והדרדרו לתהום רוחני, רק בשל 

טי תועבה מטלפון לא כשר, ונפלו ברוחניות חבר שהראה להם סר
  ה' ירחם.

ויש להסביר בנחת את האיסור בדבר להיכשל במראות אסורות, 
ולשמוע ניבול פה, ולראות ביזוי חכמים בכל יום, שעוברים על 



 

לאו "לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם", ויש מכשירים 
נפשו כשרים שיכולים לתת מענה לצורכי עבודה, ובזה שומר 

ונפשות ביתו מלהכשל ח"ו באיסורים חמורים, ויראה נחת ושלוה 
  מכל יוצאי חלציו.

  
  בברכת התורה,

  
  יצחק יוסף

  הראשון לציון הרב הראשי לישראל
 ונשיא בית הדין הרבני הגדול

  



 

  

  -סימן ח  -

  אייפון מתוך תפילה

  
  "ח טבת תשע"זכבס"ד, 

  ע"ז/517-2
  נ"י דן צרפתיה"ה ר'  לכבוד היקר והנעלה, כש"ת

  שלום רב,
אודות מה שנאמר בספר ילקוט יוסף הלכות תפלה (סי' צ"ו סעיף 
ה') מה שהמציאו לאחרונה, שיש את כל נוסח התפלה בתוך 
מחשב כיס קטן, שמעיקר הדין מותר להתפלל תפלת י"ח מתוך 
מחשב זה, וכו'. ויש שטעו ללמוד מכאן שאפשר להתפלל מתוך 

ר, שהרי מה זה מחשב כיס קטן אם לא אייפון פלאפון שאינו כש
  וכיוצא.

הנה דין זה מובא בספר שהודפס בשנת תשס"ד, וגם קודם לזה 
  הודפס במהדו"ק של ילקוט יוסף.

יש להדגיש שבאותה התקופה לא היה ולא נבראו כל המכשירים 
הללו, והיה אז רק מחשב כיס קטן בלבד, שלא היה בו מרעין 

  בישין כלל. 
ד כתבנו להתיר להתפלל מתוך מחשב כיס זה. ובודאי ובזה בלב

שלא יעלה על הדעת לחשוב שנתכוונו בשנת תשס"ד, על מה 
שעתיד להגיע בעוד יותר מעשר שנים, כביכול היתה הכוונה על 
אייפון וכיוצא, שכל גדולי ישראל התריעו והזהירו על מכשירים 

  פלה.אלו, לבל להחזיק אותם ברשותם, וק"ו בבהכ"נ בשעת הת



 

לו,  ואותו אחד שפער את פיו להתקיף ולבזות, לא יאבה ה' סלוח
  ודי בזה.

  
  בברכת התורה,

  
  יצחק יוסף

  הראשון לציון הרב הראשי לישראל
 ונשיא בית הדין הרבני הגדול

 

   



 

  

   -סימן ט  -

להעלות ש"צ שיש לו אזכרה ומחזיק 
  מכשיר לא כשר

  
  "ט אלול תשע"ויבס"ד, 

  ע"ו/1825-2
זוהר לכבוד גבאי בית הכנסת החשוב והנעלה, כש"ת ה"ה 

  הי"ו אמסלם
  שלום רב,

בדבר להעלות ש"צ למי שיש לו אזכרה, ויש בידם מכשיר לא 
וכיוצא, הנה קודם כל יש להבהיר שכבר  כשר כגון אייפון גאלקסי

נמנו וגמרו גדולי התורה שבאופן כללי אין להחזיק טלפון לא כשר 
שאפשר לראות בו מראות נגעים, ולהסתכל באינטרנט, ויש 
ללחום נגד התפשטות הדבר, כי רבים חללים הפילה. וכל ירא ה' 
ימנע מלהחזיק ולהשתמש במכשירים שלא אושרו על ידי 

ושומר נפשו ירחק מהם כמטחוי קשת. כי הרבה מבני הרבנים, 
הנוער נפלו ביראת שמים, והתדרדרו, עקב הסתכלות אסורה 
במכשירים אלה. ועל ההורים להיאבק בתחלת הדרך שלא יהיו 
מכשירים אלה בביתם, כדי שהילדים ובני הנוער לא ילמדו מהם 

  להחזיק במכשירים אלה.
הרבה מאד אנשים שהם ומ"מ בהיות והדבר נפוץ לצערינו, ש

שומרי תורה ומצוות, מחזיקים מכשירים אלה בטענות שונות שזה 
לצורך עבודה, וצרכים אחרים שהם לתועלת, לכן המחזיק מכשיר 



 

זה, יש לתת לרב את שיקול הדעת לדון בכל מקרה לגופו ולהתיר 
לו לשמש כשליח ציבור ואין למנוע בעדו, ששוגג הוא ולא מזיד, 

ורה ומצוות. אלא אם כן ידוע שהוא שטוף אם הוא שומר ת
  בהסתכלות בסרטי תועבה וכדומה.

ויש להסביר לו בנחת את האיסור בדבר להיכשל במראות 
רי אסורות, ולשמוע ניבול פה, שעוברים על לאו "לא תתורו אח

ענה לבבכם ואחרי עיניכם", ויש מכשירים כשרים שיכולים לתת מ
שיר השיכלולים, יחליף למכ לצורכי עבודה, ואף אם אין בהם כל

כשר, שבזה שומר נפשו ונפשות ביתו מלהכשל ח"ו באיסורים 
  חמורים, ויראה נחת ושלוה מכל יוצאי חלציו.

ה, ועכ"פ הדבר תלוי בשיקול הדעת של רב הקהלה, ובאופי הקהל
ורה, שאם רוב ככל הקהלה הם אנשים יראי ה' וחושבי שמו, בני ת

ור מי שמחזיק מכשיר כזה בודאי שאין להעלות כשליח צב
ומסתכל בו בפריצות ומרעין בישין. אך במקומות שרוב 
המתפללים הם אנשים שעדיין רחוקים מדקדוק במצוות, והרב 
י רוצה לקרבם ולהחזירם בתשובה לאט לאט, יש להעלים עין כד

שלא לביישם ולהרחיקם, אלא לקרבם לתורה ולמצוות. ובפרט 
 ן כזה לצרכי עבודה וטרודיםאם אותם אנשים מחזיקים בטלפו

בעבודתם, ובאים לשיעורי תורה, ואינם מסתכלים באינטרנט 
ב במראות נגעים, שבכהאי גוונא הדבר נתון לשיקול דעת של ר

  הקהלה לדון בכל מקרה לגופו.
וע' בספר ילקוט יוסף (סי' נ"ג) שלכתחילה אין למנות ש"צ אדם 
שרוחץ בבריכה או בחוף מעורב, וכן מי שרגיל להסתכל בתכניות 
של פריצות עד שישובו בתשובה, ולכן יש להשתדל להנהיג בבית 
כנסת שחלק מהמתפללים צריכים חיזוק רוחני, שיהיה ש"צ קבוע 

שלא כל אחד יעבור  שמתפלל התפלות כולם, ויקבעו בתקנון
לפני התיבה, גם לאלו ששומרים תורה ומצוות ויש להם אזכרה, 



 

אלא יתפלל הש"צ הקבוע, כדי שלא יצטרכו לעמוד בפני אי 
נעימות, ולא לתת לעובר על הדת לעבור לפני התיבה, וידעו כולם 
שכאן תמיד עובר לפני התיבה ש"צ קבוע, ובפרט לבני עדות 

ות ש"צ באזכרות וביארצייט, ודבר זה המזרח שלא היה מנהג להי
אצלינו הוא רק מהיות טוב, ולכן במקום שיכולים לבוא לידי 
מחלוקת וכדומה, עדיף יותר שיהיה רק ש"צ א' קבוע. ומ"מ אם 
נקלעו כבר לשאלה כזאת אם להעלות אותם, נתבאר בילקוט 
יוסף שם, שלפעמים יש להעלים עין מזה, וכראות עיני הרב 

מה עדיף לעשות, כדי לא להרחיקם ולקרבם לתורה  לשקול הענין
  ולמצוות.

  
  בברכת התורה,

  
  יצחק יוסף

  הראשון לציון הרב הראשי לישראל
  ונשיא בית הדין הרבני הגדול

   



 

  

   -סימן י  -

  אפליקציה לבדיקת סת"ם

  
 ל' אב תשע"זבס"ד, 

  ע"ז/1634-2
  לכבוד

  נר"ו חיים פורטלהיקר והנעלה כש"ש הרב 
  

  רב,שלום 
  

אודות מה שחושבים לפתח אפליקציה לבדיקת חסירות ויתרות, 
ועוד תועליות לסופרי סת"ם, והאפליקציה תופעל ע"י פלאפונים 
חכמים, אם ראוי לפתח דבר זה ולמכור אותה לסופרים, או 
להמנע מזה, מכיון שזה יגרום לסופרים לקנות פלאפונים חכמים 

יש בפלאפונים הללו, וח"ו יכול להחטיאם בדברים לא כשרים ש
  ואע"פ שאפשר לעקור את האינטרנט מ"מ יש בזה מכשלה.

  
הנה על זה יש להמליץ שאין הצר שווה בנזק המלך, והרחק מן 
הכיעור והדומה לו, ודבר זה עלול להכשיל את הרבים, ובפרט 
אלו העוסקים בקודש בכתיבת סת"ם שצריך לזה הרבה יראת 

ה' ושמות הקודש, ועלולים שמים וקדושה וטהרה, שכותבים שם 
הם להכשל במראות אסורים בקניית פלאפונים חכמים, וכבר 
נכשלו בו רבים שקנו מכשירים אלו לצורך עבודתם והמכשלה 

  רבה.



 

  
 ע"כ אין להתפתות ולפתח דברים הקשורים לזה, שההפסד גדול

  מן השכר, והשומע לנו תבוא עליו ברכת טוב.
  

  בברכת התורה,
  

  יצחק יוסף
  הראשון לציון הרב הראשי לישראל

  ונשיא בית הדין הרבני הגדול
    



 

   -סימן יא  -

  אייפון לרבנים

  
  ז"תשע סיון ט"י, ד"בס

  ע"ז/1251-4
  

  הסכמה
הטכנולוגיה  "יד עם קודש"הובא לפני גליונות הקונטרס 

ת בהלכה מעשה ידיו של הרב היקר והנעלה, שוקד ורוהתקש
באהלה של תורה, יראת ה' היא אוצרו ועליו יציץ נזרו, מזכה 

  שליט"א. מיכאל בן משההרבים שמו מפארים, כה"ר רבי 
הנה כבר גילו דעתם כל גדולי ישראל וראשי הישיבות הקדושות 

זיק בעבר ובהווה, שאיסור חמור יש לכל ירא ה', ולכל יהודי, להח
ולהשתמש במכשירים שאינם מאושרים ע"י הרבנים, ושומר נפשו 
ירחק מהם כמטחוי קשת, כי לצערנו הרבה בני אדם אף אם הם 
נשואים, וכ"ש בני נוער הרווקים, נפלו ביראת שמים וירדו 
ברוחניות עד דיוטא התחתונה, לאחר שחזו בסרטי תועבה דרך 

ות לגמרי, כפי כשר. ויש שפרקו עול תורה ומצו-הטלפון הלא
שראינו בבית הדין בכמה דיונים. ורבים חללים הפילה, והכל עקב 

  הסתכלות אסורה במכשירים טמאים אלה. 
וכאשר נבחרתי בס"ד לרב ראשי ונשיא ביה"ד הגדול, קיבלנו 

כשר ממשרד הדתות, והחזרנו אותו, ואף ביקשנו -טלפון לא
מדין טלפון מהנהלת בתי הדין שלא ימסרו לדיינים היושבים על 

לא כשר. שגם יש בזה דוגמא שלילית לבני הנוער. על כן יש 
לסלק את המכשירים הנז' מיידית מהבית ומכל מקום, שלא יהיה 

  מכשול, מבחינת אל תשכן באהלך עולה.



 

ויבוא על הברכה המחבר שליט"א שעשה דבר גדול וחשוב 
 להביא כל מקורות ההלכה בזה,  והרחיב כיד ה' הטובה עליו

אר כמה איסורים ומכשולים עובר מי שמחזיק במכשירים לב
. אסורים אלו, ושיש להוציא מכשירים אלו ולהרחיקם מכל אדם
 לאחר שכל גדולי ישראל אסרו להחזיק במכשיר זה שהרס בתים

 הרבה מבחינה רוחנית.
ובזכות זה ששומעים לקול חכמי הדור, יזכו לברכה והצלחה 

ם רך ה', אשריהם ואשרי חלקבתוי"ש, ולראות כל בניהם זרע ב
של כל מי שעומד בפרץ ומונע אחרים מלהכשל בהסתכלות 

רנט באופן שיש באינטבמראות אסורים. וימנעו גם מלהסתכל 
נורא  שם חשש פריצות, או לשון הרע וביזוי תלמידי חכמים באופן

אשו ומבהיל, ושומר נפשו ירחק מכל הדברים האלה, ויעסיק את ר
  שים טובים, גומל חסדים טובים לעמו.בתורה במצוות ובמע

ידו ולא נצרכה אלא לברכה למחבר שליט"א שיהי רצון וחפץ ה' ב
בריאות יצלח, ויפוצו מעיינותיו חוצה, להגדיל תורה ולהאדירה, ב

  גופא ונהורא מעלייא, שובע שמחות וכל טוב.
  

  ,התורה בברכת
  
  יוסף יצחק

  לישראל הראשי הרב לציון הראשון
 הגדול הרבני הדין בית ונשיא

  
   



 

  

   - בסימן י -

  פצאהלכה יומית בווא

  ו"תשע סיון ז"כ, ד"בס
  ע"ו/1395-5

  דברי ברכה
הנני לעודד ולברך את העוסק בקודש היקר והנעלה, אוצר כלי 
חמדה, ירא ה' מרבים, תהלתו בקהל חסידים, כש"ת הרב החשוב 

, אשר מזכה את הרבים בכתיבה שליט"א שמעון עובדיה בכר
הלכות ודינים מהספרים "ילקוט יוסף" ומפיצם לרבים, על ידי 
שליחתם בדואר אלקטרוני בכל יום לכחמש מאות איש, לזכותם 
בדבר ה' זו הלכה, אשריו ואשרי חלקו שמזכה את הרבים, שבזה 
הם קובעים עתים לתורה, בלימוד הלכות בכל יום, איישר חיליה 

  לאורייתא.
ואמנם, יש להבהיר כי אין בדברינו אלה שום נתינת היתר לשימוש 
בפלאפונים שונים, שלא קיבלו הכשר מטעם הרבנים, כי אותם 
  המכשירים שלא קיבלו הכשר גורמים למכשולים גדולים, כנודע.

וברכתי ליוזם הנכבד שיהי רצון וחפץ ה' בידו יצלח, להגדיל תורה 
ידו, וזכות הרבים תלויה בו, ולהאדירה, ושלא תצא תקלה מתחת 

  לזכות לאורך ימים ושנים, בטוב ובנעימים, ושובע שמחות לעד.

  ,התורה בברכת
  יוסף יצחק

  לישראל הראשי הרב לציון הראשון
 הגדול הרבני הדין בית ונשיא



 

 

  להחזיק אייפון זה איסור חמור
כשמרן חזר ממצרים המזכיר של הישיבה לא רצה לקבל אותו כי לא היה תקציב 

פון צריך מי שיש לו איילישיבה, ולא שח"ו היה למרן איזה אייפון או משהו כזה, כי 
 , אני אמרתי פעם שמי שיש לו אייפון לא מתירים ע"פ זהלסלק אותו מהישיבה

רק בדיעבד ק אייפון, ואני אמרתי שקידושין, ולא הבינו אותי וחשבו שאני מתיר להחזי
ר תפסתי בחו בישיבהאם עד אחד היה לו אייפון לא פוסלים את הקידושין, ופעם 

וסר לעיני שהיה לו אייפון, ולקחתי לו אותו, והנחתי אותו בקערה מים, בתחילת סדר מ
פון אחרי ולא צריך לשלם לבחור על הפלאכל הישיבה, כמו שנאמר ושיקע צרינו בתוכו. 

שלח תשע"ה) (מוצש"ק פרשת ב                                .          השיבה הודיעהש 
  לחכם אמיתי אין פלאפון

אז ולי פעם בעת רצון, שעד גיל שלושים לא ראה צורת עיתון,  סיפרמרן אאמו"ר 
ר הייתה תקופה מאוד קשה של השואה ומלחמות, ומה נאמר אנן שמכניסים את היצ

 הרע לתוך בית המדרש, שיש בחורים אפילו עם טלפון כשר יוצאים באמצע הסדר
ין לו אורה ובאמצע השיעור, וכי כך אפשר ללמוד ביישוב הדעת? וזה ברור שכל בן ת

, בכלל לחכם אמיתי אין סלולארי, ואפילו כשר, להכניס את המכשיר הזה לבית המדרש
                     כי בלימוד צריך שיהיה לאדם ריכוז וישוב הדעת.    

 )הכנס בני תור(

  ך לגזור לא להחזיק פלאפוניםצרי
קרוב  -דיינים, ימי עיון שלשה ארבעה ימים. התאספו כל הדיינים  סהשבוע היה כנ

ביום הראשון איך שהגעתי  -ודיברו דברי תורה. אני ביקשתי מהם  -נים יילמאה ד
ביקשתי מהם שיתנו הוראה לכל עובדי בתי הדין, לא מדבר אני על הדיינים,  -שמה 

לפון כשר טאלא אפילו על העובדים, שלא יהיה להם טלפון לא כשר, יש היום ברוך ה' 
וע בדרך... אבל טלפון סרים איך ליגם סוג טוב יש, שאפשר לעשות [איתו] כל מיני דב

ושלום, זה נקרא אייפון, אסור שיהיה דבר כזה, ולא רק לעובדים, כל שכן  סלא כשר ח
הדיינים, הם נותנים דוגמא, באים בני הישיבות, יש להם בנים יש להם חתנים בני 

 'ברוך הישיבות, רואים אותם, זה דיין בישראל זה רב עיר בישראל ויש לו דבר כזה?! 
לפון, לא כשר ולא לא כשר, בשביל טלפון, ולא יהיה לי טמעולם לא היה לי טלפון, אין לי 

, אדם באמצע הלימוד פתאום יזה רק ביטול תורה זה, רבותמה צריך טלפון בכיס, 
פעם אברך בכולל,  ישלו מנענע, רץ באמצע. בשביל מה?? היה אצל סמשהו מדגדג בכי

ר, אמרתי לו למה אתה יוצא כל רגע, אמר אשתי דסכל כמה זמן היה יוצא באמצע ה
בחודש התשיעי אני מפחד שתלד אני עונה לטלפונים. אמרתי לו, אנחנו איך עשינו?! 

, לא בכיס ולא בקיר לא היה סלפני שלושים שנה ארבעים שנה היה לנו טלפון בכי
  תם ביטול תורה הטלפונים האלו.סטלפון, וילדו הנשים והכל היה בסדר, זה 



 

ל לא כשר, י חושב כל הכוללים צריך לגזור גזירה, טלפון כשר אני מדבר, לא מדבר עאנ
כולל המאן דכר שמיה, איך שמגיעים לכולל יהיה איזה קופסא סגורה על מפתח, ראש 

נחנו עשינו, יקפיד לא יהיה טלפון, מתשע עד אחד אין טלפון, כמו שהיה בזמנינו, איך א
ה אני מדבר זגדלו, צריך כל שעה להפסיק? ביטול תורה. איך אנחנו גדלנו, איך אבותינו 

ינים על טלפון כשר, טלפון לא כשר רבים חללים הפילה, לכן קראתי להם בכנס הדי
בעיה  שהיה שמה, אמרנו להם שאף אחד שלא יעיז שיהיה לו טלפון לא כשר, אמרו לי

קציב, ן להם תשל תקציב לא תקציב. תקציב?! לבית מלון יש להם תקציב בשביל זה אי
ו שימצא מה תקציב. אם רוצים אפשר למצא סעיף להעביר את זה, יש פה ח"כ... יגיד ל

שיהיה  להם איזה תקציב להכניס את כל הטלפונים, אסור שיהיה לדיין בישראל, אסור
רבים, לעובדי בתי הדין, אסור שיהיה לרב עיר, כל איש ציבור ורב שנותן דוגמא ל

זה, שתי מכבוד ראש הישיבה שיבא לכאן לחזק את הנושא הטלפון לא כשר, לכן ביק
חכם  כ׳ אני יודע עד כמה רבים חללים הפילה הדבר הזה, צריך לחזק את זה. ישמע

  )יקהל תשע׳׳דומוצש׳׳ק פרשת (                                                 .ויוסף לקח

  לתהום יםכשר ונופללפלאפון לא  פיםנחש'בין הזמנים' ב
נה, ישיבות שנושרים, ה' ירחם. הם לומדים בישיבה קט-לצערינו הרב ישנם בחורי

ם אתה אתה רואה אותם לומדים טוב, נבחנים, קיבלו אותם לישיבה גדולה, אבל פתאו
, וזה רואה אותם נושרים, והרבה חברים רעים עושים. כמו כן בגלל פלאפון לא כשר

  .הפלאפון הזהחללים הפילה' זה נאמר על  ממש בדוק ומנוסה. 'רבים

נים', הוא בחור ישיבה, הוא בא הביתה ל'בין הזמ -לאבא יש פלאפון לא כשר, הבן שלו 
ש, בא לשבתות, בימי שישי ובמוצאי שבת הוא לוקח את הפלאפון, משחק בזה, גול

 יק'?רואה דברים, זה יפיל אותו לתהום! אח"כ באים ובוכים: למה הבן שלי 'שבבנ
 ותשע" תשעה באב(   .צריך לשים לב על הדבר הזה !טרנט?שמרת על הבן שלך מהאינ

  בביהכנ"ס מוסאיוף)

  שליח ציבור שרואה סרטי תועבה
יום מי שיושב וצופה בסרטי תועבה בטלוויזיה, או שיש לו אינטרנט בפלא' וכל ה

 משוטט שם, איך יהיה שליח ציבור בסליחות?! איך התפילה שלו תעלה לשמים?!
  (מוצ"ש ראה תשע"ה)  אפי' לגג היא לא תגיע...

  להשגיח על הילדים
ה כמובן שצריך להשגיח גם על בנו הגדולים שלא יתקלקלו חס ושלום. יראה איז

ברים יש לו, . ישגיח איזה חובכלל אין צורך שיהיה לבחור ישיבה פלאפוןפלאפון יש לו, 
לקל שהוא מתק ל להפיל אותו. ואם רואהואם יש לו חבר עם פלאפון לא כשר הוא על

  (מוצ"ש אמור תשע"ו)  קצת יקרב אותו בחזרה.

  



 

  תקנה לדיינים
ם לא לצערנו, הרבה בחורים נסחפים, לאמא יש טלפון לא כשר, והם רואים בו דברי

  . ?!'למה הבן או הנכד יצאו מהדרך'טובים, ואחר כך היא בוכה: 

ולי יש אחד . אעשינו תקנה, שכל הדיינים קיבלו טלפון כשרברוך ה׳ בבתי הדין הרבניים 
ך . אפילו מי שצרימטעם בתי הדין קיבלו טלפון כשרשמחביא בבית שלו... אבל 

 למסחר וכדומה יקפיד על טלפון כשר, כי הוא נותן דוגמא לצעירים.
סיפרתי פעם מה שהיה אצלי בישיבה, לפני שנים היה בחור אחד שבאמצע הסדר 

 ות הצלצול... לקחתי אתצלצל לו הטלפון, בדרך כלל היה רוטט, אבל שכח לכב
  הטלפון וראיתי שהוא לא כשר, זרקתי אותו ברצפה ונשבר לרסיסים. 

היה עוד מקרה שמצאתי טלפון לא כשר אצל בחור בישיבה, ביקשתי בסוף הסדר 
ו ינרשיקע צ'קערת מים, ולעיני כולם הטבעתי אותו במים, עשה בועות עד שטבע... 

ם לו. בה כסף, שבע מאות שקל, רמז לי שאשללי הר הבתוכו׳. אמר לי הבחור: זה על
 , אתהזצ״ל, שלא להכניס לבנין מכשיר כזה רןאמרתי לו: יש בלוח מודעות מכתב ממ

  (מוצ"ש דברים תשע"ז)   ך. הפקרת את ממונ שהכנסת

  



 

  

  

  

  

  



 

  

  

 

  

  

  


