
ב' אחים לעלות לס"ת

יש  האם  שאלה: 
לחשוש משום עין הרע 
ובן,  אב  או  אחים,  שב' 
עולים לספר תורה בזה 

אחר זה:

תשובה: לא הקפידו בזה:

עין הרע במעוברת

תקנה  שמעוברת  רצוי  האם  שאלה: 
צרכי התינוק ]כמו עגלה וכדומה[ בימי עיבורה, 

או שיש לחוש בכך משום עין הרע:

]והגם  הרע.  עין  בזה  שייך  לא  תשובה: 
מכל  כנודע.  הרע,  עין  על  הקפידו  מאד  שבתימן 

כמו  'מפליא',  שהוא  בדבר  אלא  הקפידו  לא  מקום 

שנאמר: "למה תתראו" )בראשית מ"ב, א'(. משא"כ 

לעלות אב ובן לספר תורה, וכן במעוברת לא שייך 

בהם עין הרע כלל, דאין זה מפליא לראות אבא ובן 

או ב' אחים, או מעוברת, שהרי כך הוא טבע העולם 

ומנהגו. וממילא אין לחוש בכך כלל[:

אמירת תחנון במנחה

שאלה: האם צריך לומר תחנון במנחה, 
אם אין מתפללים סמוך לשקיעה:

תחנון  לומר  שלא  נהגו  בשאמי  תשובה: 
במנחה, ובבלדי אומרים:

שאלה: אם עבר השקיעה, האם אפשר 

לומר תחנון:

לאחר  תחנון  אומרים  אין  תשובה: 
השקיעה כלל:

קברות צדיקים

שאלה: האם בתימן היו מרבים לעלות 
לקברי צדיקים:

ה'שבזי'  של  לקברו  מלבד  תשובה: 
ולא  כמעט  זיע"א(,  שבזי  שלום  רבינו  )הגאון 

יחידי  למעט  צדיקים,  לקברות  עולים  היו 
]בעתות צרה ומצוקה, היו מוציאים ספרי  סגולה. 
וזו הלכה  ויוצאים כולם לבית הקברות,  תורה עמם 

מפורשת. ואמנם אז הכוונה הייתה לכלל הצדיקים 

שהיו טמונים במקומות אלו[:

סדר הנחת ספרי הקודש

שאלה: האם נהגו להקפיד שלא להניח 
גמרא על חומש, וכיוצא בזה:

קדושת  על  מאד  להקפיד  נהגו  תשובה: 
מעל  תורה  מעלתו,  לפי  אחד  כל  הספרים, 
כתובים.  ואחריהם  נביאים,  כך  אחר  כולם, 
וכן משנה מעל גמרא, וגמרא מעל הרמב"ם. 
זאת  ]והטעים  וכו'.  אחרונים  מעל  ראשונים 

אם  עתה,  גם  שהרי  רבינו, 

לכל  גדול  כינוס  עורכים  היו 

חכמי התורה, והיו מתכנסים 

התנאים  אחד  מקום  אל 

ורבא  אביי  ועמם  הקדושים 

בודאי  עליון,  קדושי  ושאר 

שהיו מושיבים תנאים לפני אמוראים ונביאים לפני 

תנאים, וכן על זה הסדר. עוד ציין רבינו בזה, בתימן 

הייתה חרדת קודש לספרים, כל ספר היו עוטפים 

ותפילין(.  טלית  של  בד  )כמו  לו  מיוחד  בבד  אותו 

אותו  מנשקים  היו  ספר,  כל  סוגרים  היו  כאשר  וכן 

בחרדה[:

העברת ספר תורה ממקומו

ספר  להעביר  רשאים  האם  שאלה: 
בית  וכגון,  הצורך,  בשעת  ממקומו  תורה 
המקום  צר  נוראים  בימים  אשר  הכנסת 
ומרווח,  גדול  לאולם  ועוברים  מלהכיל, 
אם מותר להם להעביר ספר תורה לאולם 

הגדול:

תשובה: הואיל וצריכים אותו לרבים, יש 
אין  צורך  ושלא במקום  בכך.  מקום להקל 
כבודה  אינו  שזה  כלל,  ממקומו  להוציאו 
של תורה. ]ואכן בתימן היו מקפידים על כך מאד, 
ואפילו לבית האבל לא היו מוציאים ס"ת ממקומו[:

מכתבי  ונסדרו  נערכו  אלו  ותשובות  *שאלות   
רבינו  של  ביקורתו  שבט  עברו  ולא  תלמידים, 
הלכה  הדברים  על  לסמוך  אין  כן  ועל  שליט"א, 
למעשה. ]הרחבת דברים תבוא בל"נ בקובץ שפתי 

מלך גליון ה' הנמצא כעת בשלבי עריכה[.

עריכת שולחן
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה*

ג>ליון ב'
מר-חשוון
ה'תשע"ט
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שימוש בבני ישיבה

רבינו  סיפר 
פסח,  בערב  שליט"א, 

בשנה אחת הייתי בביתו של מורי ורבי מרן 
הרב מפונביז' זצ"ל. הרב  זצ"ל היה עסוק אז 
בנקוי הספרים בביתו. והוא רצה לעלות על 
הסולם להוריד את הספרים, להניח אותם 
נתחלף, אני אהיה  לו,  על השולחן. אמרתי 
למעלה והרב למטה. הרב סירב בכל תוקף, 
הוה.  וכך  למטה.  ואתה  למעלה  אני  ואמר: 
ונזדעזעה,  לחדר,  הרבנית  נכנסה  לפתע 
מה? אתה בחור צעיר למטה, והרב יהודי זקן 
השיב  למעלה.  בערך(,  משבעים  )למעלה  כבר 
לא  לעולם  ישיבה  בבחור  ואמר,  זצ"ל  הרב 

אשתמש!

לימוד תורה לישועה

הרוצה  אחד  שליט"א,  רבינו  נשאל 
ישועה כיצד ינהג האם ירבה בלימוד תורה, 
רבינו  והשיב  ותחנונים.  בתפילה  ירבה  או 
שלימוד  מרבותינו,  מקובלני  שליט"א, 
בספרו  )וראה  ישועות.  המביא  הוא  התורה 

עריכת שולחן חלק א' סימן קנ"ו, אות ל"ה(.

ל"ג בעומר

במוצאי  שיצא  ה'תשע"ג  בעומר  בל"ג 
שבת קודש, התקיים שיעורו השבועי לבני 
צורך  אין  רבינו,  אמר  אז  כרגיל,  הישיבות 
לנסוע למירון בל"ג בעומר להרשב"י, שהרי 
הוא נמצא איתנו, אנחנו לומדים עמו יחדיו. 
הלא כל המדורות הם אינם אלא משל לאש 
אם  למשל  ללכת  יש  מה  ולשם  התורה, 

אפשר ללכת לנמשל עצמו...

זכירת התורה

הלומד  מדוע  שליט"א,  רבינו  נשאל 
ומאידך  שלומד,  מה  את  זוכר  אינו  תורה 
הלומד אחד ממקצועות החול, כרפואה או 
שרברבות וכיו"ב, זוכר הוא את מה שלומד, 
מה  על  כך  כל  חזרות  לעשות  נצרך  ואינו 
ואמר,  רבינו  השיב  בתורה.  כמו  שלמד 
על  עושה  הוא  מסויים  מקצוע  שהלומד 
מגיעים  יום  בכל  שהרי  יומי,  יום  תרגול  כך 

הוא  כן  ועל  שלמד  בנושא  שאלות  אליו 
דיינים  שהם  אלו  ואכן  תלמודו.  את  זוכר 
עם  יום  בכל  אליהם  ומגיעים  מוצי"ם  או 
זוכרים  הם  הרי  שונים,  בנושאים  שאלות 
נושאים  ואפילו  כן,  מחמת  תלמודם  את 

סבוכים.

בירורים בשידוכים 

נשאל רבינו שליט"א, לפעמים מבררים 
על  שידוכים  בנושאי  הישיבות  בני  אצל 
לומדים  אינם  אשר  מסויימים  בחורים 
בכך,  וכיוצא  בזמן  או שאינם קמים  כדבעי 
והשיב  בזה.  מידע  וליתן  להשיב  יש  כיצד 
לענות  כיצד  ולדעת  להתחמק  יש  רבינו, 

משום  בחכמה, 
ם  י מ ע פ ל ש
יכול  הדבר 
תקלות  להביא 
ם  י כ ו ד י ש ל ו
הגונים,  בלתי 
הוא  נכון  והיותר 
את  לתפוס 
המעלות שבבחור 
בבחורה  או 
בכך,  ולהתמקד 
ויחכם  לחכם  ותן 

עוד.

גיל הנישואין

ישיבה  בן 
אומנותו  שתורתו 
רבינו  אל  ניגש 
הואיל  שליט"א, 
בגיל  כעת  ואני 
וחצי,  עשרים 
אני  צריך  האם 
להתחיל  כבר 
שידוכים  לשמוע 
והשיב  זה.  בגיל 
שליט"א,  הרב 
בגיל  שנה  עוד 

תתחיל  ואחד,  עשרים 
וכן  שידוכים.  לשמוע 
שמענו שהורה כן לכמה 
וכמה מתלמידיו ושומעי 
להתחיל  שהורה  פעמים  מאידך  אך  לקחו. 
ומעלה  עשרים  מגיל  כבר  הצעות  לשמוע 
שלעתים  משום  לכן,  קודם  אף  ולפעמים 
לוקח זמן רב עד למציאת השידוך. וכל זאת 
על  להתאונן  הרבה  בספריו  שרבינו  הגם 
)ראה דברים  בגיל מבוגר  כך שנישאים עתה 
אבן  י"א,  חלק  שולחן  עריכת  בספרו  בזה,  נוקבים 

חלק  מלך  שפתי  ובקובץ  כ"ג.  סעיף  א'  סימן  העזר 

דעתו  הנראה  כפי  זה,  כל  עם  קמ"ג(.  דף  ד' 

שלמעשה בגילאים אלו יש להינשא, מחמת 
שייך  שלא  וכמעט  עתה,  המנהג  הוא  שכן 
)כן  מבחינה מציאותית להינשא קודם לכן. 

שמענו בהזדמנות אחת מפי רבינו שליט"א(.

הליכות והנהגות
עולם הישיבות

   קו התפילות והעדכונים  203-30-88-88-5



המתבונן יבין דרכי ה'

כי  יבין,  שמתבונן  מי 
באלפיים  שעברנו  מה 

גרמנו  שבעצמינו  ממה  הוא  קטן  גלות,  שנות 
בחטאינו. 

אביך  שאל  לנאמר:  שעה  לא  דור  כל 
ויגדך זקניך ויאמרו לך )דברים לב, ז(. כל דור 
לרחף  בהמצאותיו  דעתו  זחה  לקודמיו,  בז 
בשמים ולצלול למעמקי ים, להביט מקצה 

העולם ועד קצהו. 
ולא ידע כי כל זה ח"ו אינו אלא כמו גולם 
הארי  גוויית  יוצרו.  וכמעשה  על  ח"ו  שיקום 

שניתן בה עשב מחיה, וקם וטרף מחייהו. 
מה שהובטח ע"י בורא כל העולמות שלא 
לכלותם, כמו שנאמר: ואף גם זאת לא מאסתים 
ולא געלתים לכלותם להפר בריתי אתם אני ה'. 
היינו, שבזכות הברית גם אם נמאסו ונגעלו לא 
לא  ודור  דור  כל  אך  אתנו,  בריתו  הקב"ה  יפר 
עד  השמדות  עברו  ולכן  נקמות,  מא-ל  ינוקה 
גבול הכליון. אולם בזכות ברית אבות לא יתכלו.

בכל  עלינו  שעבר  מה  כל  כי  ח"ו,  נמצא 
הם  עדיין  וכו',  והשמדות  הרג  גלותינו,  תקופת 

בהנהגת חסד ורחמים. 

שורש כל רע הוא בהנהגת האומה

האם ח"ו שורש כל רע התחלתו היא כאשר 
הנהגת האומה היא בידי אנשים רעים וחטאים, 
ילדיו התנצרו, השני נתפס בזנות חמור  האחד 
עסקי  על  נתפס  השלישי  אותו,  ש'שפטו'  כפי 
מסוגים  ועוונות  פשעים  ועוד  וגזילות,  ממונות 

שונים. 
לעומת  הם  פעוטות  ואלה  יתכן  אבל 
תורת  הזהירה  כך  שעל  השבת,  חילולי 
)שמות  יומת  ואמרה: מחלליה מות  קדשינו 

מחללים  יהודים  אלפי  מאות  והנה  יד(.  לא, 
ההנהגה  זוהי  להם  דוגמא  כאשר  שבת, 

עצמה, המתירה בגלוי חוקי תורה.
ח"ו  לשוא  תורה  שהזהירה  מה  כל  האם 
חיובי  על  ובפרט  בזה.  נילכד  ח"ו  או  נכתב, 
ובזיון,  כלימה  שכולו  המעשה  כמו  סקילה, 
וחייבין עליו עפ"י תורת קדשינו סקילה כשיש 
בחוצות  'גאוה'  בכתר  מכונה  ועתה  סנהדרין, 

ירושלים עיר קדשינו ותפארתינו.
הגרמנים  ע"י  ביותר  המחריד  האסון  האם 

ימ"ש, לא היה כעונש על כל המתואר פה. 
ומכחישים  לקח,  למדנו  לא  ח"ו  איך 
איננו  ח"ו  האם  התורה.  עונשי  קיום  עובדות 
הולכים כעוורים, לחזור וליפול לתהום הפעורה 

והחשוכה.
ואולי התבוללות של מליונים בין הגוים 
גדול  רבותינו:  וכמאמר  חמור,  עונש  הוא 
המחטיאו יותר מן ההורגו )ספרי כג, קיז(. או 
אולי אלו מוקאים מעם ישראל בעוונם, כמו 

שנאמר, ותקיא הארץ אתכם )ויקרא יח, כה(.

ַאֵיּה הבל פיהם של תינוקות של בית רבן

אלפי  מאות  של  פה  הבל  ח"ו  חדל  הלא 
מיוצאי  מכפלים  ויותר  רבן,  בית  של  תינוקות 
ה'  ישראל  שמע  לומר  יודעים  אין  מצרים 

א-להינו ה' אחד.
דברי  הפצת  באמצעות  נעשה  זאת  וכל 
כפירה בבורא עולם ובקדושת התורה, ומחמת 
האמונה  מן  מאומה  יודעים  אינם  רבים  כן 

התמימה שצריכה לעטוף את עם ישראל.
דבַרי אלה בחרדה נכתבים, כי האזהרות 

הבורא  ידי  על  נאמרו 
וכפי  ובעצמו.  בכבודו 
שהוזהרנו: השמרו לכם 
וחרה  לבבכם,  יפתה  פן 
אף ה' בכם )דברים יא, ז(. וכן נאמר – פן יש 

בכם שורש פורה ראש ולענה )שם כט, יז(.
איסור  כל  על  שיש  בקללות  די  לא  וכי 
כל  הכוללת  קללה  ישנה  ובסופם  ואיסור, 
דברי  כל  את  יקים  לא  אשר  ארור  הקללות: 

התורה הזאת.
אנשים  רבבות  מתהלכים  ח"ו  האם 

מקוללים.
על  הגליות  מכל  ישראל  עם  רדיפת  האם 
וכי  למלחמות,  פניהם  אשר  אויבים  מליוני  ידי 
את  שעזבנו  על  ומשפט  כדין  בא  לא  זאת  כל 
ומדרשים  בתלמודים  ורבותינו  נביאנו  אזהרות 

וחכמי כל הדורות.

היכן בת ישראל

גאולת  אותנו  שתגאל  ישראל  בת  היכן 
עולמים, וכמו בגאולת מצרים שלא נגאלו אלא 

בזכות הנשים, כמפורש בחז"ל. 
איך חולל כבודן, איך נפרץ גופן, איך יחזיקו 
בתוך  אחד  בתא  צמודים  בחורים  עם  נשק 
טנקים. וכל פרטי הצניעות אינם, ויש לרחם על 

הנייר מלפורטם.
אלפי ספרי זנות ודמיון הזויים נקראים 
ברבבות בכסף רב, ותורה מי יתבע עלבונה, 
אוי  ואומרת:  מכרזת  קול  בת  ויום  יום  וכל 
להם לבריות מעלבונה של תורה )אבות ו, ב(.

שופטינו  השיבה  התפללו,  ודור  דור  בכל 
כל  נרמסים  ח"ו  עתה  ובעוה"ר  כבראשונה, 
חוקי התורה ע"י משפטי גוים, ומה יהיה עלינו 

מאזהרת התורה וחז"ל על איסור חמור זה.

דברי התעוררות
מאמר מאת מרן רבינו שליט"א

)קטעים נבחרים מתוך קונטרס בכת"י מרן שליט"א, הנמצא כעת בשלבי עריכה(

3 עורי תימן- הקו לייסוד עולם התורה בעידן הטכנולוגי   03-30-77-858

הודעה חשובה!
בסייעתא דשמיא בימים הקרובים 

תצא מהדורא נוספת ומצומצמת של 

קובץ שפתי מלך
 גליון ג' / תשרי ה'תשע"ח

במשנת מרן רבינו שליט"א

זאת לאחר שזמן רב אזל הספר מן השוק, 
ורבים אומרים מי יראנו טוב.

להזמנות חייגו כעת: 03-308-888-5 שלוחה 10 
)להשארת הודעה בלבד(.

חדש!!
ניתן לתרום לכל פעילויות המכון 

להפצת תורת חכמי תימן
דרך עמדות 'נדרים פלוס' בכל רחבי הארץ.

- חיפוש 'שפתי מלך', יש לציין עבור מה מיועדת התרומה - 

זכור!  
כי בתרומתך הינך שותף לזיכוי הרבים 

והפצת תורה בכל רחבי העולם. 

הודעה חשובה!
הננו להודיע כי ניתן יהיה 

להשמיע בשידור חי כנסים 
ועצרות 

לציבור בני התורה בארץ ובעולם, בהשתתפות 
מרנן ורבנן גדולי ומאורי העדה שליט"א, 

דרך קו המערכת.

ליצירת קשר: 
ניתן לפנות למערכת 

בטל: 03-308-888-5 
שלוחה 2 / 10



רבינו  מרן  סיפר 
שליט"א:

לארץ  הגענו  כאשר 
המפולת  בזמן  ישראל, 
שעברה  הרוחנית 

בעיקר על יהדות תימן, ועל כל יהודי ארצות 
ערב - על ידי מרשיעי ברית, שבכוונה פיזרו 
בניהם  כדי להעביר  ולחצו אותם,  והשפילו 
ודתם. באתי למורי  ובנותיהם על אמונתם 
רבה  זצ"ל  קורח  עמרם  רבי  הגאון  זקני 
וזעקתי:  הראשי האחרון של תימן בחרדה 

"סבא, היהדות תשתכח"!
צחק הסב, ואמר לי: "בני, לך ותביא לי 
ארבעה ועשרים". כלומר, תנ"ך, כפי שהוא 
יהודי תימן. סימן לי, "תפתח  נקרא בלשון 
קורא:  אני  והנה  פתחתי,  לי".  ותקרא  כאן, 
"ויעש הטוב... בעיני ד'... כאשר עשה.". חזר 
ואמר לי: "תדפדף ותקרא". ושוב המשכתי 

וקראתי, "ויעש הרע... בעיני ד'".

הסביר לי סבא: "אתה רואה? דף נפתח, 
דף נסגר. כל תקופה משתנה לפי מצבה, אך 
אל  לפיכך,  לעד.  וקיימים  חיים  אנחנו  הנה 

תדאג - דת מישראל אי אפשר להשכיח"!
***

שליט"א,  רבינו  שנשא  בדברים 
החדש''  ה''דף  אודות  אחרות,  בהזדמנויות 

שנפתח בתקופתנו אמר:
רוחני,  חורבן  היום  שיש  לכם  ''תדעו 
שאני מפחד מזה מאד, כי זה מזכיר לי את 
וגם אז  זמן העליה, כשעלינו לארץ מתימן, 
הייתה התבוללות נוראה. הכל בגלל הפסולת 
מכשירים  מיני  כל  ברחובות,  שמסתובבת 

ששם אפשר לראות את כל הזוהמא''. 
נפרדים  משפחות,  ונחרבות  ''נהרסות 

הורים, מתגלגלים ילדים 
ונערים החוצה, כי היצר 
ולכיס...  ליד  חדר  הרע 
אני מכיר מקרוב לצערי, 
אנשים שמיד לקחו את 
הפאות,  את  להם  והורידו  לספר  הילדים 
וזה  לבשו בגדי פריצות והתדרדרו לתהום, 
עשרות  עשרות  אלא  שנים,  ולא  אחד  לא 

משפחות כאלו...''

בזכויות  להרבות  אליכם  פונה  ''הנני 
מכל  להתנזר  הכלל,  ולמען  למעני 
ה',  ויראת  תורה  המרחיקים  הדברים 
שונים,  טכנולוגיות  מיני  כל  ובכללם 
רבות  פעמים  בהם  ההשתמשות  אשר 
ממש,  חמורים  תורה  באיסורי  גובלת 
בבואנו  החורבן  סיבת  היו  אלו  ודברים 

לארץ''
)מתוך מכתבו המיוחד ממיטת חוליו י''ד אלול תשע''ח(

עורי תימן
עולם הטכנולוגיה במשנת מרן רבינו שליט"א

עורי
תימן

03-30-77-858

לק"י

לרפואת
מרן הגאון

רבי שלמה קורח שליט"א
זקן רבני תימן ומרא דאתרא דבני ברק

הקו העולמי לייסוד עולם התורה בעידן הטכנולוגי
בראשותם של מרנן ורבנן

גדולי ומאורי יהדות תימן שליט"א

עורי
תימן

03-30-77-858

לק"י

לרפואת
מרן הגאון

רבי שלמה קורח שליט"א
זקן רבני תימן ומרא דאתרא דבני ברק

הקו העולמי לייסוד עולם התורה בעידן הטכנולוגי
בראשותם של מרנן ורבנן

גדולי ומאורי יהדות תימן שליט"א

דעת תורה בעניין פגעי הטכנולוגיה מאת מרנן ורבנן גדולי ישראל זצ"ל ולהבלחט"א 

דברי  את  מזמן  הפרוץ  האינטרנט  א. 
השימוש  כן  על  תבל,  רחבי  מכל  הטומאה 
בין  חמור,  באיסור  אסור  הפרוץ  באינטרנט 
ואף  פרנסה  לצרכי  אף  לנשים,  ובין  לגברים 

לשימוש ארעי.
גם  להימנע  יש  הכרח  שאין  במקום  ב. 
עלול  הוא  גם  באשר  המסונן,  מהאינטרנט 
להתמכרות.  לגרום  וכן  למכשלות  להביא 
עבודה  לצרכי  נצרך  בו  כשהשימוש  אולם 
בזהירות באינטרנט  וכדומה ניתן להשתמש 
אליו  גישה  למנוע  יש  אך  כראוי.  מסונן 
וכן יש להשתדל לא  נצרך לכך,  ממי שאינו 
יעוץ לפתרונות סינון  )ניתן לקבל  להחזיקו בבית. 
כהלכה על ידי מוקד היעוץ המקצועי שעל ידי ועידת 

 .033-055-9951 במס'  הדת  חומות  לביצור  הרבנים 

במספר  תימן''  ''עורי  פרוייקט  עבור  מתוגבר  מענה 

ירידה  שמרגישים  במקרים   .)15-03-77-2270

רוחנית או שיש מכשול, יש לעשות שאלת 
חכם בעניין.  

ג. אין להחזיק מכשיר שיש בו אפשרות 
הניידים,  במחשבים  אינטרנט.  לקליטת 
ובמכשירים  בטאבלטים  מהנייחים  בחלק 
קליטת  אפשרות  ישנה  שונים,  טכנולוגיים 

וחובה  חינם,   Wi-Fi אלחוטית-   אינטרנט 
שונות  חסימה  תכנות  בשוק  )ישנן  לבטלה. 
אשר  בחנויות,  המוכרים  ידי  על  מוצעות  שלעיתים 

במס'  אאוטנט  ארגון  אצל  לנתק  יש  מספקות.  אינן 

316-316-2270 חשוב לציין כי ישנן אפשרויות חסימה 

כך  על  לפנות  וניתן  שונים  לצרכים  נוספות  יעילות 

ליעוץ(.

שיש  ישראל  גדולי  כל  תקנת  ד. 
סלולרי  במכשירי  ורק  אך  להשתמש 
הרבנים  'ועדת  ידי  על  והוחתמו  שאושרו 
פי  על  מחייבת  זו  תקנה  תקשורת',  לענייני 
דין תורה כדין 'תקנת חכמי הדור' שמובאת 

בפוסקים, ועל כן אין להשתמש במכשירי 
'תומך כשר' ו'תואם כשר' אף אם נחסמו 
כראוי )בפועל רוב המכשירים מסוגים אלו אף 
אינו חסום כראוי(. ]מכשירים חכמים המכונים 

''סמארטפון'' אף המסוננים על ידי גוף מוכר על 

ידי גדולי ישראל שהותרו בדיעבד במקום צורך 

בשימוש  אסורים  זהיר,  לשימוש  גדול  פרנסה 

לבני ישיבות ובנות סמינרים אפילו בדיעבד[.

ה. אסור לצפות בסרטים, אף אם אין 
כמעט  כיום,  פריצות.  של  תכנים  בהם 
בכל סרט יש איסורי תורה רבים נוספים, 

המידות  השחתת  כוזבות  דעות  כפירה 
רעות  ועוד  המצוות  בקיום  קרירות  טומאה 

רבות. 
של  בתכנים  הצפייה  כי  לציין  חשוב 
לנשים,  ובין  לגברים  בין  אסורה  פריצות 
חיבה  של  עניין  בכל  צפייה  כולל  והאיסור 
מראות  בסוג  רק  הינו  לגברים  נשים  בין  )החילוק 

מסוים(. 

גדולי  ידי  על  נאסר  חכם''  ''שעון  ו. 
קליטת  מאפשרות  נחסם  אם  אף  הרבנים, 

האינטרנט.
 )נערך על ידי ועידת הרבנים לביצור חומות הדת(

   קו התפילות והעדכונים  403-30-88-88-5


