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מובא במדרש, מעשה בזקן אחד שהיו לו 
עשרה בנים, והוא גידלם ואימצם, ונתן 
להם כל טוב. והנה לעת זקנותו קודם 
פטירתו מן העולם, רצה האב ליתן לבניו 
מוסר השכל. אסף את בניו, וכך אמר להם, 
רצוני שתביאו לפני חבילת עצים דקים 
קשורים באגודה אחת. הביאו הבנים לפני 

אביהם את חבילת העצים. 

אמר אביהם הזקן לבנו הבכור, שבור נא 
את חבילת העצים הזו. לא הצליח הבן 
הבכור לשבור את החבילה. וכך עבר האב 
לשני ולשלישי ולרביעי עד העשירי. ואף 
אחד לא עלה בידו לשבור את החבילה. 
אמר להם האב, אשבור אני את החבילה. 
וכך נטל הזקן בידו קיסם אחד ושבר, 
ושבר, עד ששבר את כל  קיסם אחר 
ואז אמר להם אביהם  כולה.  האגודה 
הזקן, יש במעשי מסר חשוב מאוד, דעו, 
כאשר תהיו כאגודה אחת אף אחד לא 
יצליח לשבור אתכם, אולם כאשר אתם 
תיפרדו, תהיו כל אחד בפני עצמו, קל 
יהיה לשבור אתכם. מפני שקל לשבור 

כל אחד ואחד כאשר הוא לבדו.

אתם נצבים היום

כולנו,  להתאחד  אנו  חייבים  רבותי, 
להיות  הקדושה,  בעדתינו  ובמיוחד 
מאוחדים סביב התורה הקדושה. והנה 
כאשר כולם חפצים לשמוע את דבר ה', 
זהו בודאי האיחוד הגדול ביותר. "אתם 
נצבים היום", אומר אחד מבעלי הרמז, 

"אתם" הם אותיות אמת, ותיבת 'אמת' 
היא אותיות תורתינו הקדושה. כאשר 
נתאחד ונתאגד כולנו באחדות גמורה 
סביב התורה הקדושה, בבחינת "אתם 
נצבים היום כולכם", וכך נעמוד כחומה 
בצורה מפני אלו הרוצים להרים ידם ח"ו 
נגד התורה, נגד ההלכה, ונגד המנהג, או 

אז נזכה לאיחוד האמיתי והשלם.

בני התורה

ליבי מתמלא שמחה כאשר אני רואה את 
בני התורה, רבני הקהילות די בכל אתר 
ואתר, כן ירבו תלמידי חכמים גאונים, 
דיינים, רבני קהילות, רבני עדות. והנה 
על כך הלא באה ההדגשה, 'אתם נצבים 
היום כולכם לפני ה' א-להיכם, ראשיכם 

שבטיכם זקניכם ושוטריכם, כל איש 

ישראל', התורה בדבריה חזרה וכפלה 

ראשיכם, זקניכם, שוטריכם, ולא הסתפקה 

חובה  שיש  מפני  ישראל,  איש  בכל 

ואחריות מיוחדת לשופטים ולשוטרים, 

לראשים ולמנהיגי העם, להרים את העם 

לגדלות וליראת שמים. ואם חלילה לא 

עושים כן, אזי ישנה ביקורת נוקבת על 

ראשי הציבור. וב"ה  שזכינו לאחדות כה 

נפלאה של ראשי הציבור, והציבור עצמו. 

ואם אנחנו נמצאים ועומדים באחדות 

בודאי שאין כל אומה ולשון יכולים עלינו.

)מתוך קובץ שיחות ומאמרים מאת מרנן ורבנן 

שליט"א, הנמצא כעת בשלבי עריכה על ידינו(

ואשר שאלת בעניין ברירה בכלים ובספרים, 
אם נכון שלא הקפידו דאין ברירה אלא בגידולי 

קרקע.

זאת אשיב, מנהגינו על פי השתילי זיתים 
שפסק בסימן שי"ט )ס"ק ט"ל( דברירה שייך 
בכל מידי, אפילו כלי מתוך כלים. והוא מגמ' 
)שבת ע"ד, ב'( וברש"י שם. עכ"ל. ושם נתבאר 
דהעושה חבית מחרס בשבת חייב שבע חטאות. 
ופירש רש"י, שאחד מהם "בורר", שבורר 
הצרורות הגסות מן הרגבים. ומינה נלמד גם 
לספרים ובגדים, אע"פ שאינם גידולי קרקע. 

וכן כתב באגלי טל )מלאכת בורר אות י"ב( 
וז"ל, יראה לי, דבדברים שאינם גידולי קרקע 
נמי יש בהם משום בורר "מדאורייתא", לפיכך 
כל פרטי דינים שיש באוכלין או בשני מיני 
אוכלים, ישנו גם בשאר דברים אשר הם 
מעורבבים עם הפסולת שלהם, או שהם שני 
מינים מעורבבין כגון שני מיני כלים או בגדים 
ורוצה לברור מין בחברו כדי להשתמש בו. 
והמסנן את המים מהפסולת שאינו גידולי 
קרקע, כגון מהירוקה שעל פניו או מתולעים 

חייב משום בורר, ע"כ. 

ועיין להרמב"ם )בפ"ח מהלכות שבת הי"ד( 
שגם כן פסק דהמשמר יין או שמן או "מים" 
במשמרת שלהן חייב. והרי מים אינם גידולי 
קרקע. ויוצא שגם לפי הרמב"ם יש בורר גם 
)אם( אינו גידולי קרקע. ועיין באגלי טל הנ"ל 
)בביאורו אות כ"א(, שהסביר דין בורר ]בחטים[ 
הוא צרורות שנפלו בחטים ואין הפסולת גדל 
עם החטין בקרקע, ודוקא בדישה שקליפתן 
גדלין בקרקע והמלאכה לסלק החסרון שמן 
הקרקע, ע"ש ותר"ן. וכן הביא ראיה מהרמב"ם 
הנ"ל, המשמר יין או שמן או מים חייב. ואיך 
חייב על מים שאינם גידולי קרקע, ע"ש שפלפל 

בזה טובא.

כח האחדות

כ"ז טבת 
ה'תשע"ט

הודעה חשובה!
ניתן יהיה להאזין לכל מסע ההלוייה וההספדים שהתקיימו 

ברחבי הארץ לזכרו של רבינו זצוק"ל 
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תשובה בכת"י מאת מרן זצוק"ל

בעניין ברירה בכלים ובספרים



שאלה: מהי ההתייחסות אל האינטרנט 
הפרוץ, ההלכתית המוסרית וההשקפתית, 
האם סינון באינטרנט מתכנים שליליים הוא 

חיוב מעיקר הדין או רק הנהגה טובה:

תשובה: לא רק הנהגה טובה אלא חיוב גמור:

]כך כתבו כל גדולי הדור במכתביהם שוב ושוב, 
ונצטט את לשון מרן שר התורה הגר''ח קניבסקי 
שליט''א בכמה ממכתביו: "והנה דבר ברור ופשוט, 
שלהשתמש במכשיר הטרף הנ"ל בלי שום חסימות 
והכשרים, לית דין ולית דיין שאין שום היתר, לא 
היתר צורך פרנסה ולא שום היתר אחר, כי המכשיר 

הזה כבר הפיל אלפי בני תורה רח"ל לבאר שחת"[.

 

שאלה: האם נכון שיש כל כך הרבה סיפורי 
או  האינטרנט,  אודות  שמספרים  זוועה 

שמדובר בגוזמאות של דרשנים:

תשובה: הסיפורים נכונים:

]כמעט כל רב או עוסק עם ציבור יש לו סיפורים 
מבהילים מכלי ראשון, חלק גדול מהם אינו ניתן 
לפרסום ציבורי מפני כבוד הנוגעים בדבר או מפני 

רגישות העניין, ואכמ"ל[.

 

שאלה: במידה והסיפורים נכונים, האם הם 
מאפיינים את האינטרנט כמכשיר מסוכן, 
או שמדובר באנשים חולים ולכן קרה מה 
שקרה, אך לאדם שנראה לו שהוא בסדר 

אין לו לחשוש:

תשובה: גם אנשים בריאים בנפשם הדרדרו 
ויצאו לתרבות רעה:

]מן הראוי להביא את דברי הגאון רבי צבי ברוורמן 
שליט''א במסמך מתאריך י' אב ה'תשס''ט, ''חלק גדול 
מהבעיות הרוחניות המתגלות בציבור החרדי, פריצות, 
עזיבת הדת, הרס משפחות, נשירת בני נוער, מקורם 
באינטרנט. וגם כאשר המחנכים והמדריכים תולים 
הדבר בסיבות אחרות, למעשה רובם מקור ההתחלה או 
המכה בפטיש הוא האינטרנט, המדרדר את המשתמש 

לשאול תחתית"[.

 

שאלה: האם הבעיה של האיטרנט הפרוץ 
היא רק התכנים של עריות, ואם חוסמים 
אותם אין כבר בעיה, או שיש בו עוד סכנות 

ואיסורים:

וכמה  כמה  עוד  יש  לזה,  מעבר  תשובה: 
איסורים, לשון הרע והוצאת שם רע וכו' וכו':

]הגאון רבי יצחק מרדכי הכהן רובין שליט''א אמר, 
אודות בנות מעולות שעובדות באינטרנט שאינו מסונן 
כהלכה: ''הן נחשפות לתרבות אחרת, והמחסום שתמיד 
היה ביננו לבין הרחוב נפרץ, וכך כל התרבות שלהן 
משתנית, ובתוך חצי שנה אפשר להתפרק לגמרי! 
הדבר אינו ספק פיקוח נפש אלא פיקוח נפש ודאי 

על כל הרוחניות''[.

 

שאלה: האם אדם יכול לומר אני חזק ביראת 
שמים, יש לי שליטה עצמית גבוהה, עמדתי 
כבר בכל מיני ניסיונות קשים ולכן אינני 

צריך סינון באינטרנט:

תשובה: מי יאמר זיכיתי לבי ואל תאמן 
בעצמך עד יום מותך:

]להשלמת העניין, בפסק הלכה מגדולי תלמידי 
החזו''א, עליו חתומים הגר''ד לנדו שליט''א ועוד 
גדולי עולם כתבו וז''ל: ''כל כלי שבלחיצת כפתור 
וכיו"ב אפשר לראות דברים אסורים, אסור להחזיקו 
בבית, כמ"ש מרן זללה"ה באמונה ובטחון )פ"ד אות 
ט'(, שקירוב למקום התורף הקירוב עצמו עבירה''. 
זה  ''עצם  אמר,  שליט''א  הכהן  שלום  רבי  הגאון 
שכל הרבנים אסרו את המכשירים האלה ואמרו 

עבירה''[. זה  אליהם,  לא שומע  להשתמש ואתה 

 

שאלה: יש מקצועות הצריכים את האינטרנט 
לצרכי עבודה, ואין עבורם סינון שמאפשר 
את העבודה, האם מותר להם לעבוד בלי סינון 

כי פרנסתם תלויה בכך:

תשובה: אין היתר:

]מלבד מה שכתבו גדולי ישראל לאסור אף באופן 
זה, כבר נתפרסמו כמה עובדות מגדולי ישראל שהורו 
בפועל לנשים לעזוב מקומות עבודה בגלל שלא 
יכלו להתקין סינון. הגר''ח קניבסקי שליט"א הוסיף 
וכתב,  "האינטרנט שאינו חסום כהלכה גורם לשכינה 
שתסתלק, ולא יתכן סייעתא דשמיא בפרנסה ובשום 
דבר. והמסלק המכשיר הטמא שאינו חסום כהלכה 

בודאי יזכה לסייעתא דשמיא בכל דרכיו''[.

 

כאלו  יש  שאלה: 
שהדרך  שטוענים 
היא לחיות בסמיכות 
ולהתמודד  לבעיות 
גדלים  כך  איתן, 
מחוסנים,  אנשים 
או  סינון  להתקין 
מאינטרנט  להימנע 
בכלל, זה כמו בריחה 
יש  מהתמודדות. 
שהוסיפו לתרץ, שזה 
מה שה' רוצה מאיתנו 
בדור הזה, להתמודד 

אף שיש נפילות:

תשובה: אל תביאנו 
ולא  ניסיון  לידי  לא 

לידי בזיון:

הישיבה  ראש  ]מרן 
הגראי"ל שטיינמן זצוק''ל 
התבטא: ''היצר הרע חכם 
יותר מכולנו והוא ששת 
מבוגר  שנה  אלפים 
מכולנו, מה העצה? כתוב 
למשמרתי",  "משמרת 
גדרים על גדרים, סייגים 
על סייגים'', ע"כ. לומר מה 
ה' רוצה מאיתנו, יכולים 

גדולי ישראל בלבד[.

 

שאלה: האם מותר להשתמש באינטרנט 
פרוץ לא באופן קבוע, לפעמים אצל קרובים 

או בחנויות:

תשובה: אין היתר:

]וכן כתבו מרן הגרי''ש אלישיב זצוק''ל ומרן הגר''ש 
ואזנר זצוק''ל )במכתבם אייר ה'תשע''א( לאסור אף 

באופן ארעי[.

 

שאלה: יש נשים שטוענות שאינן צריכות 
זהירות מהאינטרנט, כי לטענתן האיסור 
בצפיה בתכני תועבה הוא לגברים בלבד, או 
הטוענות שאינן מחויבות לגדור עצמן מכך. 
מאידך התפרסם שהגר"נ קרליץ שליט"א 
הורה, שאינטרנט לנשים חמור ומסוכן יותר. 

חשוב לנו לדעת מה דעת הרב בעניין: 

תשובה: גם לנשים זה חמור ומסוכן, והי''ת 
יתברך יגדור בעד פרצות עמו ישראל, ובכל 

הדורות התפרנסו בלי המכשירים הנ''ל:

]טעם הדבר שנשים מצוות באיסורי קדושה, 
ומצוות שלא להסתכל בעניינים המגרים בהן יצר 
הרע, ומצוות להתרחק מדבר שיכולות להיכשל על 
ידו בעריות, ראה בספר חוט שני להגר''נ קרליץ 
שליט"א אה''ע סימן כ''א. וראה עוד לו בספר נשיח 

בחוקיך גליון קמ"ה[.

שאלות ותשובות בכתי"ק של רבינו זצוק"ל
לשאלות נפוצות בענייני האינטרנט

שנכתבה ממיטת חליו ביום ט''ז מרחשוון ה'תשע''ט 

מכון שפתי מלך
להוצאת כתבי רבותינו גאוני חכמי תימן זיע"א

שע"י מוסדות אור תורת שלום

אוי לנו כי בא השמש בצהרים
הורם הנזר והוסרה העטרה, יתומים היינו ואין אב 

אבל יחיד עשי לך ומספד תמרורים

יחד עם כל בית ישראל המומים ומזועזעים עד דכדוכה של נפש, 
בהסתלקותו של קודש הקודשים, עמוד הענווה, האיר לארץ ולדרים 
עליה באור תורתו, שריד לדור דעה ומשיירי כנסת הגדולה, האיר פנים 

לכל אדם באשר הוא שם, בקי בכל חדרי התורה וכל רז לא אניס ליה

מרן הגאון הגדול

רבי עזריה בסיס
זצוק"ל

מרא דאתרא דראש העין ומחה"ס בית העזרי

אשר עלה בסערה השמימה ואותנו הותיר לאנחות
הלא תדעו כי שר וגדול נפל היום הזה בישראל. מי יתן ראשי מים 
ועיני מקור דמעה ואבכה יומם ולילה על האיי שופרא דבלי בארעא.

 תנחומינו הכנים שלוחים בזאת לכל המשפחה הכבודה שתחי'
ולבנו ממשיך דרכו

הרה"ג רבי יחיאל בסיס שליט"א
המקום ינחם אתכם, ולא תוסיפו לדאבה עוד 

המבכים מרה
רבנן ותלמידהון

*שו"ת זה נמסר למערכת ע"י חכ"א שליט"א שידיו רב לו בעניינים אלו, שאף הוסיף על כך ביאורים כיד ה' הטובה עליו. ויישר כוחו. וזאת למודעי, כי הביאורים שנערכו על ידינו, הובאו 
בסוגריים מרובעות מוקטנות, מיד לאחר כל תשובה ותשובה במקומה, וזאת כדי להבחין בין גוף דברי רבינו זצוק"ל לדברי העורכים.

הקו העולמי לשיעורי תורה ליהדות תימן  חייגו כעת:  03-30-88-88-5   


