כ"ו איסורי תורה

כ"ו איסורי תורה
הכרוכים בשימוש באינטרנט
שאינו חסום כהלכה

א

כ"ו איסורי תורה

כ"ו איסורי תורה

בעזהש"ית

קונטרס זה הובא בקו"פ אצל

מרן פוסק הדור בעל "שבט הלוי" שליט"א
ע"י נכדו הגאון רבי מרדכי גלבר שליט"א
ולאחר שעיין בו אמר" :ס'איז א גרויסע מצוה מעורר זיין כלל ישראל אויף
דעם ,דער אייבישטער זאל העלפן מ'זאל מצליח זיין מעורר זיין כלל ישראל,
און ווען די שמוץ מיט די ניאוף וועט א וועק גיין פון יידישע שטובער,
דאס וועט מקרב זיין ביאת משיח צדקנו".
(דבר גדול הוא לעורר את כלל ישראל על זה ,השי"ת יעזור שאכן יצליחו לעורר את כלל ישראל ,וכשהזוהמא
והניאוף יסורו מבתי ישראל ,זה יקרב את ביאת משיח צדקנו).

הקדמה
הנה כבר נתפשט בקרב אמוני עם סגולה  -ישראל גוי קדוש ,דבר האיסור הנורא של שימוש בכלי האינטרנט על כל
אופניהם ,אשר רבים חללים הפילו לבור תחתי'ה .ואכן ,כלל ישראל בתפארתו עומד איתן בעוז ובגבורה נגד הרוחות
הרעות הנושבות מפתחו של גיהנום ,ועושה משמרת למשמרת לבל יפשה נגע זה במחננו ,וכסדר נערכים כנסי חיזוק
והתעוררות ושאר פעולות נפלאות להמשך שמירת כרם קדושת ישראל  -אשרי העם שככה לו!
קונטרס זה הינו חוליה נוספת בשרשרת הזהב של פעולות ההסברה הנעשות ע"י מערכת "על חומותינו" מזה שנתיים
ימים ,ובס"ד בתקופה זו יצאו לאור על ידינו עשרות אלפי קונטרסים וביטאונים גדושים ומלאים בתוכן איכותי החודר
ללבבות בדרכי נועם ,וכן אמצעי הסברה נוספים.
ייחודיותו של קונטרס זה ,על פני הקונטרסים הקודמים,
שהינו יצירה חדשנית של קיבוץ כל איסורי התורה
הכרוכים בשימוש באינטרנט שאינו חסום כהלכה,
כשלכל איסור ישנן מקורות מספרי מוני המצוות ומדברי
הפוסקים ,וכמובן שקיבל את הסכמתם של גדולי התורה
שהביעו את התפעלותם מקונטרס זה .ובוודאי שלאחר
התבוננות בדברים אלו ,יתעורר הקורא ליראת ה'
ולהוסיף שמירה וחיזוק מכל פגעי הזמן.

אלו הן גדולי התורה ועמודי ההוראה
שעברו על כל תוכן קונטרס זה
ונתנו הסכמתם להפיצם בישראל:

קונטרס זה הובא בקו"פ אצל

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א
ולאחר שעיין בו אמר" :ס'איז א גוטע זאך"
ובירך בברכת 'ברכה והצלחה' וביקש להשאיר אצלו את הקונטרס
(זה דבר טוב)

(ע"פ סדר הא'-ב')

הגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א
גאב"ד חניכי הישיבות

הגאון רבי שמאי קהת הכהן גרוס שליט"א

וזאת למודעי ,שרשימת כ"ו האיסורי תורה היא רק ממה
שעלה בידינו לעת עתה ,ויתכן שישנם עוד איסורי תורה.
וביותר יש לדעת ,שאיסורים אלו הם רק האיסורים
שעוברים עליהם בעצם השימוש באינטרנט שאינו
חסום כהלכה ,אך ברור שאדם שמחובר לאינטרנט כזה
באופן קבוע ,סופו לעבור על כל התורה כולה ,ומידרדר
מדחי אל דחי רח"ל ,והמפורסמות אינן צריכות ראיה.

דומ"ץ קהל מחזיקי הדת

הגאון רבי שמואל דוד הכהן גרוס שליט"א

קונטרס זה הובא בקו"פ אצל

רב דק"ק גור אשדוד

כ"ק מרן אדמו"ר מסקולען שליט"א

הגאון רבי דוד שלמה זולדן שליט"א

ע"י בנו הרה"צ שמואל מרדכי פורטוגאל שליט"א
ולאחר שעיין בו אמר :דער אייבישטער זאל העלפן ס'זאל ארויס קומען
א גרויסע חיזוק און תועלת פון דעם ,ווי רש"י זאגט די וואך (משפטים) –
'אשר תשים לפניהם'  -כשלחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם ,אז ס'וועט
זיין קלאהר פאר מענטשן מיט ויפל איסורים איז פארבינדען די אלע כלים
וועט זיין א חיזוק זיך מעהר צו היטען.
דער אייבישטער זאל העלפן ס'זאל מתקדש ווערן שם שמים.

הגאון רבי יהודה סילמן שליט"א

(השי"ת יעזור שיהיה חיזוק ותועלת מזה ,כמו שרש"י אומר השבוע – 'אשר תשים לפניהם' -כשלחן הערוך
ומוכן לאכול לפני האדם ,וכשיהיה ברור לאנשים עם כמה איסורים כרוכים כל הכלים יהיה חיזוק להשמר
מהם יותר .השי"ת יעזור שיתקדש שם שמים)

ב

דומ"ץ דק"ק סערט ויז'ניץ
אב"ד בד"ץ בני ברק

תמכתי יתדותי בדברי הכהן הגדול מרנא בעל ה"חפץ
חיים" זיע"א ,שכתב בהקדמה לספרו "חפץ חיים",
שבראות יצר הרע שמכשיל בדיבור לשה"ר בכ"כ
הרבה לאווין ועשין ,אולי ייתן ה' שעל ידי כך ינגף יצר
הרע ולא יוכל לשלוט כ"כ.

הגאון רבי נפתלי פרנקל שליט"א
חבר הבד"ץ העדה החרדית

הגאון רבי שמחה רבינוביץ שליט"א
בעמח"ס 'פסקי תשובות'

הגאון רבי יעקב מאיר שטרן שליט"א

יעזור השי"ת על דבר כבוד שמו שיהיו הדברים לחיזוק
ולתועלת ותתרבה הקדושה בישראל ,ובזכות כך נזכה
ל"ה' אלוקיך מתהלך בקרב מחניך" ,ולקבל במהרה דידן
פני משיח צדקנו ומלכנו בראשנו ,אכי"ר.

מו"ץ בבית הוראה של מרן בעל 'שבט הלוי' שליט"א
וחבר בד"ץ דק"ק ויז'ניץ

הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א
חבר בד"ץ 'זכרון מאיר' ורב מערב בני ברק

המו"ל
ג

כ"ו איסורי תורה

כ"ו איסורי תורה

חילול ה'

לאוין

לאוין

יז .ולא תחללו את שם קדשי
שכחה

להחזיק ברשותו

יח .השמר לך פן תשכח את ה' אלקיך

א .ולא תביא תועבה אל ביתך
לשמוע דברי חכמים

ב .לא תסור מן הדבר אשר
יגידו לך ימין ושמאל

עשין

שמירת עינים
לשמוע דברי חכמים

ג .ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם
ד .אל תפנו אל האלילים [א]
ה .ולא תעשו מכל התועבות האלה
ו .לא תנאף
ז .לא תקרבו לגלות ערוה

ב .והתקדשתם והייתם קדושים

הרהורי עבירה

סילוק שכינה

ח .ונשמרת מכל דבר רע
ט .ואלהי מסכה לא תעשו לכם

ג .והיה מחניך קדוש
יראת ה'

דברי שחוק וקלות ראש

ד .את ה' אלקיך תירא

י .ולא תלכו בחוקות הגוי
יא .ובחוקותיהם לא תלכו
יב .השמר לך פן תנקש אחריהם
יג .אל תפנו אל האלילים [ב]

דרכי ה'

א .ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך

להחזיק ברשותו

א .המחזיק ברשותו כלי המחובר לאינטרנט שאינו חסום כהלכה עובר על לאו ד"ולא
תביא תועבה אל ביתך" (דברים ז ,כו).
לשמוע דברי חכמים

ב .המשתמש בכלי האינטרנט שאינו חסום כהלכה ואפי' לצורכי פרנסה או שאר דברי
היתר עובר על לאו ד"לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל" (דברים יז ,יא),
דעובר על מה שגזרו חכמי הדור.

הרהורי עבירה

ה .והלכת בדרכיו
ביטול תורה

סילוק שכינה

ו .מצות עשה של תלמוד תורה

ז .ובו תדבק

ובשו"ת יביע אומר (ח"ו או"ח סי"ב) כתב דהמכניס כלי
הטלויזיא לביתו עובר על לאו דלא תביא תועבה אל
ביתך.

חיבור לקבוצות

יד .ולא יראה בך ערות דבר
חיבור לקבוצות

קדושת בית המדרש

טו .לא תהיה אחרי רבים לרעות
טז .לפני עור לא תתן מכשול

ח .ומקדשי תיראו

ד

א .כתב החינוך (מצוה תכט)" :שלא נדביק שום דבר
מעבודה זרה עם ממוננו וברשותנו ליהנות בו ,ועל
זה נאמר 'ולא תביא תועבה אל ביתך וגו' ומן הנכלל
במצוה זו ,שלא ידביק האדם אל ממונו שנתנו הא-ל
בצדק ממון אחר שהוא של גזל או חמס ,או מרבית או
מכל דבר מכוער ,שכל זה בכלל משמשי עבודה זרה
הוא ,שיצר לב האדם רע חומד אותו ומביאו אל הבית,
והיצר הרע נקרא בשם עבודה זרה וכו' ,ובממונות אלו
שזכרנו ובמשמשי עבודה זרה על כולם נאמר והיית
חרם כמוהו ,כלומר שכל הנדבק עמו הוא חרם ,שאין
ברכת הא-ל מצויה בו ואבד וכלה וכו'.
ובמשנ"ב (סי' צ סקע"ב) הביא דברי הגר"א שאסור
להכניס לביתו בגדים שמצוייר עליהם דברי תפלות
אפי' לישב עליהם ,משום לאו זה.

על לאו דלא תביא תועבה אל ביתך ואמר שם  -היש
לך תועבה גדול מזה?!
והאיסור בזה הוא אפילו אם אינו משתמש בזה
וכמש"כ בספר מאמרים ומכתבים מבעל ה'חפץ
חיים' זיע"א (אות יב) דמי שמכניס לביתו ספרי מינים
אף שאינו קורא בהם עובר על לאו דלא תביא תועבה
ובסופו להיות חרם כמוהו ח"ו.
ב .כתב החינוך (מצוה תצו)" :ובכל דור ודור גם כן
שנשמע אל החכמים הנמצאים שקבלו דבריהם".
"ונוהגת מצוה זו לענין זקן ממרא בזמן הבית,
ולענין החיוב עלינו לשמוע לדברי חכמינו הקדמונים
ואל גדולינו בחכמת התורה ושופטינו שבדורנו ,נוהגת
בכל מקום ובכל זמן בזכרים ובנקבות".
והביא דברי הרמב"ם (פ"א מממרים ה"א) שכתב בענין
לאו דלא תסור "שאחד דברים שלמדו אותם חכמים
מפי הקבלה ,ואחד דברים שלמדו אותם מדעתן
כאחת מן המדות שהתורה נדרשת בהם ,ואחד דברים

וכן אמר מרן בעל 'שבט הלוי' שליט"א (בדרשה בכינוס

מנהלים ז' אדר תש"ע) שהמכניס כלי האינטרנט לביתו עובר

ה

כ"ו איסורי תורה

כ"ו איסורי תורה

שמירת עינים

ד .ועובר נמי על לאו ד"לא תקרבו לגלות ערוה" (ויקרא יח ,ו).

ג .המשתמש באינטרנט שאינו חסום ממראות אסורות ונכשל בראיית מראות אלו עובר
על לאו ד"ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" (במדבר טו ,לט).

ה .ועובר נמי על לאו ד"ולא תעשו מכל התועבות האלה" (שם שם ,כו).
ו .ועובר נמי על לאו ד"לא תנאף" (שמות כ ,יג).
ז .ועובר נמי על לאו ד"אל תפנו אל האלילים" (ויקרא יט ,ד) [א].

ובהמשך הדברים כתב" :ועובר על זה ויחד
מחשבתו בענינים אלו שזכרנו שמביאין האדם לצאת
מדרך דעת תורתנו השלמה והנקיה ולהכנס בדעת
המהבילים הכופרים ,רע ומר" .וכתב שמצוה זו נוהגת
גם בנקבות.

שנעשו סייג לתורה והם הגזירות והתקנות והמנהגות,
בכל אחד מהשלושה דברים אלו מצות עשה לשמוע
להם ,והעובר על כל אחת מהם עובר בעשה ובלא
תעשה".
אמנם הביא דברי הרמב"ן שהשיג על הרמב"ם
וסובר דהוא רק סמך בעלמא.

ובמנחת חינוך שם כתב על דבריו" :ודברי הרב
המחבר קשרם על לוח לבך ואשריך וטוב לך".

והנה האינטרנט נאסר ע"י כל גדולי ישראל מכל
העדות והחוגים ,וגדולי ישראל התבטאו אודותיו
התבטאויות חריפות ונוראות על גודל טומאותו
והסכנות שעלול להביא .וכה אמר מרן הגרי"ש
אלישיב זצוק"ל שמימות בריאת העולם לא היתה
טומאה גדולה כ"כ כטומאת האינטרנט ,ולהבחל"ח
אמר מרן בעל 'שבט הלוי' שליט"א שהאינטרנט הוא
אויב ,שונא ,מחריב ,רודף ,מסית ומדיח ,והוא השטן,
הוא היצה"ר ,והוא המלאך המוות ,וטומאתו נתהוותה
מעצתו של בלעם הרשע ,ומרן הגר"ח קנייבסקי
שליט"א התבטא שהאינטרנט הוא המזיק הגדול
בדורנו ודינו ביהרג ואל יעבור ,וכן שאר גדולי וצדיקי
הדור הפליגו בהפלגות חמורות אודותיו.

וכ"כ הרמב"ם (ספה"מ ל"ת מ"ז) וכ"כ הסמ"ק (מצוה ל),
וכ"כ הסמ"ג (מצוה ט"ו).
והבית יוסף (אבהע"ז סי' כא) הביא האורחות חיים
(ח"ב הל' ביאות אסורות סי' יג) בשם רבינו יונה (אגרת התשובה
יט-כ) שהאיסור להסתכל באשת איש הוא מן התורה,
ובבית שמואל (סק"ב) כתב שהרמב"ם ס"ל דהאיסור
הוא מדרבנן ,אמנם באוצר הפוסקים (סק"ז) הביא
דרבים הם הסוברים בדעת הרמב"ם שהאיסור הוא
מן התורה.
והנה האיסור דאורייתא ד'ולא תתורו' אינו רק
בראיה של אשה ממש אלא אפי' בתמונות ובמחזות,
וכן כתב בשו"ת שבט הלוי (ח"ב סי' ב) שראיית טעלעויזיה
הוא איסור תורה של 'ולא תתורו' ,וכן אמר בדרשה
(בכינוס מנהלים ז' אדר תש"ע) שהמשתמש בכלי האינטרנט
עובר על הלאו הנורא של 'ולא תתורו' ,וכ"כ בשו"ת
יביע אומר (ח"ו או"ח סי' י"ב) שהמביט במכשיר הטלויזיא
עובר על איסור 'ולא תתורו'.

ג .כתב החינוך (מצוה שפז)" :וכמו כן שלא ירדוף
האדם אחר מראה עיניו" .ובשורש מצוה זו כתב:
"כי בזה ישמר האדם מחטוא לה' כל ימיו .והמצוה
הזאת באמת יסוד גדול בדת כי המחשבות הרעות
אבות הטומאה וכו' .ודע בני ותהא מרגלא בפומך
מה שאמרו זכרונם לברכה (אבות פ"ד מ"ה) עבירה
גוררת עבירה ומצוה גוררת מצוה ,שאם תשית דעתך
למלאות תאותך הרעה פעם אחת תמשך אחריה כמה
פעמים ,ואם תזכה להיות גבור בארץ לכבוש יצרך
ולעצום עיניך מראות ברע פעם אחת יקל בעיניך
לעשות כן כמה פעמים".

והנה הגם שיש פוסקים הסוברים שבראיה בעלמא
לפי תומו בלא הנאה אין איסור מדינא אלא מצד
המוסר (הובא דבריהם במשנ"ב סי' עה סק"ז) ,מ"מ במקומות
שהדרך להיות מכוסין מודים גם הם שבראיה בעלמא
אסור ,כ"כ המ"ב הנ"ל בדבריהם ,ובלאו הכי רבים
סוברים שאפי' במקומות שהדרך להיות מגולין גם

ו

ומקבל פני שכינה ,שנאמר (ישעיהו לג ,טו) 'עוצם עיניו
מראות ברע' ,ונאמר אחריו 'מלך ביופיו תחזינה עיניך'.

ראיה בעלמא אסור,
מרדכי הל' צניעות וגדרי קדושה עמ' קמד שהביאו דברי הפוסקים בזה).
ואל ידמה האדם בנפשו שמשתמש באינטרנט אך ורק
לצרכי פרנסתו ואינו נכשל במראות אסורות ,שזו עצת
היצר הוא להפיל האדם ולצודו ברשתו ואף אחד לא
יכול לומר שהוא אינו נכשל ,דאין אפטרופוס לעריות.
כפי שהמציאות הוכיחה שנשמות קדושות נשרפו
באש גיהנם האינטרנט ואפי' שתחילת עבודתם
באינטרנט היתה לדברי היתר .מה גם שבעל כרחו של
האדם רואה מראות תועבה ,ואפי' ללא רצונו צפות
ועולות לו ראיות נוראיות ,וכבר באו הרוגים ברגליהם
והעידו על כך.
(עי' בספר פרי אליעזר עמ' מא ובמלבושי

ד .כתב החינוך (מצוה קפח)" :ורבו פרטי הריחוקין
שהזהירו עליהן בענין זה ,אבל כלל הדבר הוא שלא
יעשה האדם שום דבר בעולם המביאו לידי הרהור
בנשים" .ובדיני המצוה כתב שם "ושלא להביט בנשים
כלל" .ורוב הראשונים ס"ל דלאו זה הוא מהתורה
(עי' בש"ך יור"ד סי' קנ"ז סק"י שהביא דבריהם בארוכה) .ובשו"ת
שבט הלוי (ח"ו סי' קלו) כתב על מחלוקת ראשונים זו,
דלמעשה אין זה נפק"מ ,דחמורים דברי סופרים יותר
מיינה של תורה.
ה .האיסור "דלא תקרבו" נכפל באיסור זה וכדברי
החינוך (שם)" :ונכפל הלאו באיסור זה באומרו ולא
תעשו מכל התועבות ,שיכלול כל ענינים אלה שהם
תועבת ה' ,כלומר שהעושה אותן יתרחק מן הטובה
ומסיר מעליו השגחת השם ברוך הוא".

ובגמ' נדרים (כ ).איתא דהצופה בנשים סופו בא
לידי עבירה .בא וראה דברים כדרבונות מהאור החיים
הק' (אחרי יז ,יח) וז"ל" :הנה ידוע הוא כי כל מצות אשר
צוה ה' לעם קדושו הם מצות שיכול האדם לעמוד
בהם ויטה עצמו אל הרצון לעשותם ,זולת מצות
פרישת העריות הוא דבר שנפשו של האדם מחמדתם
ואונסתו עליהם לעשותם ,זולת בהתעצמות הרחקת
ב' דברים מהאדם ,והם הרחק הרגש ראות העין
והרחק בחינת החושב ,ואם ב' אלו לא יעשה אין אדם
שליט ברוח זה לכלותם ממנו וכו' ,ואין צריך לומר אם
ישלח ידו ואכל מעט מן הרעה הזה הנה הוא מסור
ביד תאותו".

ו .אמרו חז"ל במדרש רבה (ויקרא פכ"ג יב) אמר ריש
לקיש שלא תאמר שכל מי שנואף בגופו נקרא נואף,
אלא אפילו הנואף בעיניו נקרא נואף ,שנאמר (איוב כד,
טו) 'ועין נואף שמרה נשף' וגו' .ופי' בעץ יוסף אפי'
הנואף בעיניו שהוא מסתכל בעריות וזן עינו ממנה
נקרא ג"כ נואף .וכן בדרך פיקודיך (מל"ת לה חלק הדיבור
אות ו ,ואות ז ד"ה ומידי) כתב דאיסור הסתכלות הוא בכלל
לאו דלא תנאף.

ומה נעימים דברי הב"י הנ"ל בשם רבינו יונה
שכתב" :ואשר לא נשא עיניו אל אשת איש זוכה
ותחזינה עיניו בנועם ה' מדה כנגד מדה ,שכך אמרו
רז"ל (מדר"ר אחרי כג ,יג) כל הכובש עיניו מן העריות זוכה

ז .בזוה"ק (קדושים פד ).כתב דעובר על לאו דאל
תפנו אל האלילים וז"ל" :וכך הוה רבי שמעון עביד,

ז

כ"ו איסורי תורה

הרהורי עבירה

ח .הצופה באינטרנט במראות אסורות ובא לידי הרהור עבירה עובר על לאו ד"ונשמרת
מכל דבר רע" (דברים כג ,י).
ט .ועובר נמי על לאו ד"ואלהי מסכה לא תעשו לכם" (ויקרא יט ,ד).
דברי שחוק וקלות ראש

י .הצופה באינטרנט במחזות של שחוק ,התול ובידור של סרק והבל עובר על לאו ד"ולא
תלכו בחוקות הגוי" (ויקרא כ ,כג).

אנשים שנפלו באינטרנט ושפכו לבם במר נפשם על
מה שעבר עליהם.

כד הוה אזיל במתא והוו חבריא אזלינן אבתריא ,וחמו
לאינתו שפיראן ,מאיך עיניה ,והוה אמר לחברייא 'אל
תפנו' ,ע"כ.

ט .בזוה"ק (קדושים פד ).כתב וז"ל" :וכל מאן דיסתכל
בשפירו דאנתתא ביממא ,אתי להרהורי בליליא ,ואי
סליק ההוא הירהורא בישא עלויה ,אעבר משום
'ואלהי מסכה לא תעשו לכם' .ע"כ.

ח .בבית יוסף (אבהע"ז סי' כא) הביא הארחות חיים
(ח"ב הל' ביאות אסורות סי"ג) בשם רבינו יונה (אגרת התשובה יט-
כ) :אסור מן התורה להרהר באשה ואפילו פנויה וכו'
שעל הרהור עובר בלאו מן התורה שנאמר ונשמרת
מכל דבר רע ופירשו רז"ל (כתובות מו .ע"ז כ ):שלא יהרהר
אדם ביום וכו' .וכן בסמ"ק (מצוה כד) ובסמ"ג (ל"ת קכו)
הביאו דרשה זו ,אמנם הפרמ"ג (פתיחה כוללת ח"ה אות לד)
כתב דהוא דרבנן.

י .כתב החינוך (מצוה רסב בשם הספרא (אחרי יג ,ח))" :וענין
המצוה שלא נתנהג כהם במלבושינו וענינינו וכו'
בדברים החקוקים להם כגון טיטראות וקרקסאות
והאסטריאות ,וכל אלו הם מיני שחוק שעושין
בקיבוציהן כשמתקבצים לעשות שגעונות וזנות
ועבודת אלילים וכו' כדי להתרחק מהם ולגנות כל
הנהגותיהם" ,וכ"כ הרמב"ם בספר המצוות (ל"ת ל').

והנה בדרך פיקודיך (מל"ת לה חלק המחשבה אות ד) כתב
וז"ל :ודע ידידי כי אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו
שיחשיב לו לעון מה שנופל בפתע פתאום איזה
מחשבה רעה ותיכף מסור המחשבה ממחשבותיו
וכו' רק זאת יעשה האדם ויחיה ,תיכף כשנזכר שהוא
עבירה יסיח דעתו ליראה ולאהבה ולתורה ,וידחה
המחשבה רעה ממחשבתו וכו' ,ע"כ.

והשו"ע (או"ח סי' שז סעי' טז) כתב שבקריאת ספרי
מליצות ומשלים של שיחות חולין ודברי חשק וספרי
מלחמות ,יש בזה משום מושב לצים .וכתב ע"ז
המשנ"ב (סקנ"ט) וז"ל" :וכל שכן ההולך לטרטיאות
וקרקסיאות והם מיני שחוק כדאיתא בע"ז יח ,:ושאר
מיני תחבולות וכו' ,ובעוונותינו הרבים כיום נעשה דבר
זה כהפקר אצל איזה אנשים לילך לבית טרטיאות
והכתוב צווח ואומר (הושע ט ,א) "אל תשמח ישראל
אל גיל" וכו' ,וגם איכא בזה משום מגרי יצר הרע

אך הדבר ברור שהמחובר לטמא לא נופל לו
מחשבות בפתע פתאום אלא יצר מחשבות לבו רק רע
כל היום ,ובזמנים הכי מקודשים לכלל ישראל כגון
תפילת כל נדרי ונעילה עומדים למול עיניו מחזות
תועבה ,וכפי שסיפרו המתעסקים בדבר שבאו אליהם

ח
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יא .ועובר נמי על לאו ד"ובחוקותיהם לא תלכו" (שם יח ,ג).
יב .ועובר נמי על לאו ד"השמר לך פן תנקש אחריהם" (דברים יב ,ל).
יג .ועובר נמי על לאו ד"אל תפנו אל האלילים" (ויקרא יט ,ד) [ב].
סילוק שכינה

יד .המחזיק ברשותו ומשתמש בכלי האינטרנט שאינו חסום כהלכה ,הרי הוא מסלק
השכינה מביתו ועובר על לאו ד"ולא יראה בך ערות דבר" (דברים כג ,טו).
חיבור לקבוצות

טו .המחובר לקבוצות תקשורת (וואצאפ) שהנמנים שם שולחים או מקבלים הודעות
וסרטונים עם תוכן של מראות אסורות או תוכן שאפשר להגיע ע"י לידי הרהור עבירה

יד .כתב החינוך (מצוה תקסו) "משורשי המצוה כענין
שכתוב בפרשה 'כי ה' אלוקיך מתהלך בקרב מחניך
וגו' והיה מחניך קדוש וגו' כלומר שנפשותן של
ישראל דבקות בשכינה לעולם וכל שכן במחנה שכולן
נקיי הנפש וכו' וראוי להם לעמוד בנקיות כאשר ידוע
ומפורסם שהנקיות מדה מן המדות הטובות המביאה
לידי רוח הקודש וכו' ,ועובר על זה וכו' ועונשו גדול
מאד שגורם לשכינה להסתלק ממחנה ישראל וכמו
שכתוב 'ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך' ,כלומר
בהיותכם בתוך לכלוך תרחקו עצמכם מן הטוב.

בנפשם ,ואמר חז"ל (שם) כל המתלוצץ נופל בגיהנם,
ויסורין באים עליו וכו' .ועל כן המחזיק בזה הוא
מחובר להנהגת האומות.
יא .מקור האיסור לטיטראות ומיני שחוק שכתב
הספרא שהובא בחינוך וברמב"ם הנ"ל הוא על מקרא
זה.
יב .בחינוך הנ"ל כתב דהלאו דלא תלכו בחוקות
הגוי נכפל בלאו זה והביא הספרי
'השמר' בל"ת' ,פן' בל"ת 'תנקש אחריהם' שמא
תדמה להם ותעשה כמעשיהם ויהיו לך למוקש .וכן
ברמב"ם הנ"ל כתב דהאיסור דלא תלכו בחוקות הגוי
נכפל בלאו זה.
(ראה ,על פסוק זה)

ומרן בעל 'שבט הלוי' שליט"א אמר בדרשה (ש"ש
תש"ן  -הובא בדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' סג)" :כל זמן שאנו
מתנהגים במוסר וצניעות ומרחקים דבר ערוה,
הקב"ה מתהלך בתוכנו כדכתיב (דברים כג ,טו) 'כי ה'
אלוקיך מתהלך בקרב מחניך ולא יראה בך ערות
דבר ושב מאחריך' .ואלו שיש להם הכלי הטמא
טעלעויזיאן שנראה בו ממש ערות דבר ,וכבר גירש
השכינה מביתו ,ולאו דוקא אלו ,אלא כל מי שמרגיל
בני ביתו ללכת בבגדים פרוצים או מכניס עיתוני שחץ
לקורות ביתו כבר נתן גט פיטורין להשכינה הקדושה
והוא מעותד לכל מיני פורעניות".

יג .בגמ' (שבת קמט ).ביארו פסוק זה – אל תפנו אל
מדעתכם ,ופירש"י אל אשר אתם עושים מדעת לבבכם
וחלל שלכם .ובשו"ע או"ח (סי' שז סעי' טז) כתב דהקורא
ספרים שיש בהם משום מושב ליצים עובר משום לאו
ד'אל תפנו אל האלילים' ,ואם כן ה"ה בנידו"ד .וכן
אמר מרן בעל 'שבט הלוי' שליט"א (בדרשה בכינוס מנהלים
ז' אדר תש"ע) שהמשתמש באינטרנט עובר על לאו זה.

ט
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או תוכן של מיני שחוק וקלות ראש ,עובר על לאו ד"לא תהיה אחרי רבים לרעות"
(שמות כג ,ב).

כ"ו איסורי תורה

שכחה

יח .ועובר נמי על לאו ד"השמר לך פן תשכח את ה' אלקיך" (דברים ח ,יא).

טז .השולח הודעות עם תוכן אסור ,עובר על לאו ד"לפני עור לא תתן מכשול" (ויקרא יט,

יד) ,שנותן מכשול להנמנים שם שעוברים על לאוין המפורשים בתורה.

עשין

חילול ה'

יז .ועובר נמי על לאו ד"ולא תחללו את שם קדשי" (ויקרא כב ,לב) שמיקל בכבוד שמים,
ובפרט אם משתמש בזה ברבים חטאו גדול ונקרא מחלל שם שמים ברבים ,ובפרט אם
הוא אדם חשוב שמסתכלים במעשיו ודאי מתחלל השם על ידי זה.

על לאו זה כי בלא"ה יש לשולח למי לשלוח ,אמנם
אפשר דאף המקבל עובר על לאו זה משום דהוא
מכשיל את המספר בלאו זה דהרי ככל שיתרבו
השומעים כך נתרבה הלאו על המספר ,והניח זה
הח"ח בצ"ע.

טו .בלאו זה נצטוינו שלא להסכים ולהתחבר
עם עושי עוול וכמש"כ בשערי תשובה לרבינו יונה
(שער ג' אות נ')" :לא תהיה אחרי רבים לרעות" ,הוזהרנו
בזה שלא לחזק ידי עוברי עבירה בדברים" ,ושלא
להתחבר אל המסכימים אל העוול" .ובאות נ"א
כתב (בשם אבות דר"נ)" :אל תהי חבר לרשע אפילו לדבר
מצוה ,ורבו דרכי מות הנמצאים בחברת הרשעים,
וכבר גילינו על העון הזה וכובד ענשו" .וכבר נודע
גודל המכשלה היוצאת מקבוצות אלו שרבים חללים
הפילו עד לשאול תחתיה ,רח"ל.

וא"כ לענייננו אפשר דהמקבל הודעות ואינו שולח
אינו עובר על לאו זה ,וצ"ע ,אמנם אפילו שיתכן שאין
עובר מ"מ צריך מאד להתרחק מקבוצות אלו וכמ"ש
שם הח"ח" :ועכ"פ צריך להזהר מאד מחבורות כאלה
שלא לישב עמהם ,כי למעלה כולם נכתבים בשם
חבורת רשע כי כן איתא בצוואת רבי אליעזר הגדול
שצוה להורקנוס בנו וז"ל :בני ,אל תשב בחבורות
האומרים גנאי מחבריהם ,כי כשהדברים עולים
למעלה בספר נכתבין ,וכל העומדים שם נכתבין בשם
חבורת רשע".

טז .כתב הרמב"ם בספר המצוות (ל"ת רצט)" :הזהיר
מהכשיל קצתנו את קצתנו וכו' ולאו זה כולל ג"כ
מי שיעזור על עבירה או יסבב אותה ,כי הוא יביא
האיש ההוא לעון ובעזרתו הכשילו וחזר עור ויפתהו
ויעזרהו להשלים עבירתו או יכין לו סבת העבירה,
ומאלו הפנים אמרו במלוה ולוה ברבית ששניהם יחד
עוברים משום ולפני עור לא תתן מכשול ,כי כל אחד
משניהם עזר את חברו והכין לו להשלים העבירה".
וכן הוא בסמ"ג (לאוין סי' קסח).

יז .הנה בחפץ חיים (לאוין ו) הביא מספר יראים
לרבי אליעזר ממיץ (מצוה ו) וז"ל" :דכתיב בפרשת
אמור ולא תחללו את שם קדשי ,ומקרא זה נוקב
ויורד עד תהום ,ועל לאו זה ידוו כל הדווים כי חילול
השם ישנו בכמה דברים ואין להם שיעור שכל המבזה
אפילו מצוה אחת ומיקל כלל בכבוד שמים נקרא
מחלל השם".

ולגבי מי שמקבל הודעות ואינו שולח ,הנה בחפץ
חיים (לאוין ד) כתב לגבי השומע לשון הרע ,דאפשר
דאם יש שם שומעים אחרים מבלעדיו אינו עובר

י

לשמוע דברי חכמים

א .המשתמש בכלי האינטרנט שאינו חסום כהלכה ואפי' לצורכי פרנסה או שאר דברי
היתר ,עובר על מצות עשה ד"ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך" (דברים יז ,י).

וחייב האדם להשתדל לקנות לנפשו תמיד בהנהגות
המחויבות מן הזכירה ,כמו היראה והצניעות וקשוט
המחשבות וטכסיס המדות ,כי זרע הקודש ישיגו כל
הנהגה נאוה והמעטירה בעליה מזכירת השם יתברך".

והנה החפץ חיים שם ביאר בארוכה שכל הרגיל
בעבירה ונעשית הפקר בעיניו וכשיוכיחו אותו על כך
יתרץ עצמו באלף היתרים ,אין זה כי אם מפני רוב
ההרגל נעשה הדבר הזה כהפקר ,וא"כ בודאי נכנס
דבר זה בכלל מיקל בכבוד שמים ומחלל השם רח"ל.

והדבר ברור שע"י ההתעסקות באינטרנט אי
אפשר להשיג יראה וצניעות ושאר הדברים המביאים
לידי זכירת השי"ת ואלא אדרבה זה גורם לאיבוד
החושים הרוחניים ומכלה כל זיק ורגש של קרבתו
יתברך.

והנה ידוע שהמחזיקים בכלי משחית אלו מתרצים
את השרץ בק"נ טעמים ומטילים דופי בגדולי ומנהיגי
הדור רח"ל ,ונמשכים אל העון וכרוכים בו עד שנעשה
אצלם כהפקר ממש ,וא"כ ודאי שהם מחללים שם
שמים.

א .כתב החינוך (מצוה תצה)" :מדיני המצוה כגון מה
שדרשו זכרונם לברכה על פי התורה אשר יורוך ,אלו
הגזרות והמנהגות ,ועל המשפט ,אלו דברים שילמדו
אותם מן הדין באחד מן המדות שהתורה נדרשת
בהן ,מכל הדבר אשר יגידו לך ,זה הקבלה שקיבלו
איש מפי איש" .ובהמשך כתב" :ובכלל המצוה גם כן
לשמוע ולעשות בכל זמן וזמן כמצות השופט כלומר
החכם הגדול אשר יהיה בינינו בזמננו ,וכמו שדרשו
זכרונם לברכה (ר"ה כה ):ואל השופט אשר יהיה בימים
ההם ,יפתח בדורו כשמואל בדורו ,כלומר שמצוה
עלינו לשמוע בקול יפתח בדורו כמו לשמואל בדורו".

ובפרט אם הוא אדם חשוב שמסתכלים בו,
כמבואר ברמב"ם (סה"מ ל"ת סג)" :שיעשה אדם ידוע
במעלה ובטוב מעשה פעולה אחת נראה בעיני ההמון
שהוא עבירה ואין ראוי לנכבד לעשות דמיון הפועל
ההוא אע"פ שהפועל מותר ,הנה הוא חלל את השם".
ועאכו"כ שידוע ומפורסם בעיני ההמון שהוא עבירה
גמורה ודאי שמחלל ש"ש ,ובפרט אם הוא ברבים
כמש"כ ברמב"ם הנ"ל ,וכ"כ בחינוך (רצה).
יח .כתב בשערי תשובה לרבינו יונה (שער ג' ,כז) על
לאו זה" :הוזהרנו בזה לזכור את השם יתברך בכל עת,
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הרהורי עבירה

דרכי ה'

ב .הצופה באינטרנט במראות אסורות ובא לידי הרהור עבירה עובר על מצות עשה
ד"והתקדשתם והייתם קדושים" (ויקרא יא ,מד).

ה .ועובר נמי על מצות עשה ד"והלכת בדרכיו" (דברים כח ,ט).

סילוק שכינה

ג .המחזיק ברשותו ומשתמש בכלי האינטרנט שאינו חסום כהלכה ,הרי הוא מסלק
השכינה מביתו ועובר על מצות עשה ד"והיה מחניך קדוש" (דברים כג ,טו).
יראת ה'

ד .ועובר נמי על מצות עשה ד"את ה' אלקיך תירא" (דברים י ,כ).

ד .כתב החינוך (מצוה תלב)" :להיות יראת ה' על
פנינו תמיד לבלתי נחטא ,כלומר שנירא ביאת ענשו
ולא יהיה לבבנו בלי מגור אליו כל היום ,ועל זה
נאמר את ה' אלקיך תירא וכו' ,וזאת אחת מן המצות
התמידיות על האדם שלא יפסק חיובן מעל האדם
לעולם אפילו רגע אחד ,ומי שבא דבר עברה לידו
חייב להעיר רוחו ולתת אל לבו באותו הפרק שהשם
ברוך הוא משגיח בכל מעשה בני אדם וישיב להם
נקם כפי רוע המעשה ,ועובר על זה ולא שת לבו בכך
באותן שעות ביטל עשה זה ,שזו היא שעת קיום עשה
זה בכיוון ,ואולם כל ימי האדם וכל עתותיו בכלל
המצוה לעמוד זריז ונזכר עליה".

"והעובר על זה ואינו שומע לעצת הגדולים שבדור
בחכמת התורה אשר יורו מבטל עשה זה ,ועונשו
גדול מאד שזהו העמוד החזק שהתורה נשענת בו,
ידוע הדבר לכל מי שיש בו דעת" .וכ"כ הרמב"ם (פ"א
מממרים ה"א) דהמבטל מצוה זו עובר בעשה ,אך הרמב"ן
(בהשגתו לשורש הראשון) כתב דהוא רק סמך בעלמא.
ב .בפרמ"ג (פתיחה כוללת ח"ג אות טו) הביא שמפסוק זה
נלמד על איסור הרהור ,ובאוצר הפוסקים (סי' כג סק"ח
בהגה) תמה עליו.
אך בספר מלבושי מרדכי (הלכות צניעות וגדרי קדושה עמ'
קפו) הביא סיעתא לדבריו מהראב"ד בספר בעלי הנפש
(שער הקדושה) דכתב "ועל זה נאמר 'והתקדשתם'-
במעשה' ,והייתם קדושים' -במחשבה' ,כי קדוש
אני' -במעשה ובמחשבה .וכן מקורו טהור מדברי
הזוה"ק (ויצא קנה ).וז"ל" :כל מילין דעלמא אזלין
בתר מחשבה והרהורא ועל דא והתקדשתם והייתם
קדושים ,בגין דכל קידושין דעלמא אפיק ומסיק
בהרהורא טבא" .ע"כ.

ובפרט ענין פגם הראיה שחוץ ממה שבשעת
הראיה אינו ירא מה' ,עצם הראיה שאינה טובה
פועלת בנפש ומרחיקה את האדם מאד מאד מיראתו
יתברך וכדאיתא בספה"ק.
והא לך מש"כ ביערות דבש (ח"א דרוש ח) וז"ל:
"וביחוד יש לנו להשמר מהרהור והסתכלות ,כי הוא
מזיק לאדם עד למאד בכל דבר חפץ מחפצי שמים,
הן לימוד הן תפילה והן בכל דבר ,ולכן הסירו רוע
מעלליכם מנגד עיניכם ,מנעו עצמכם מתועבה זו".

ג .עי' מש"כ בלאו 'דלא יראה בך ערות דבר' והוא
שייך למצוה זו וזכרון אחד עולה לכאן ולכאן.
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ביטול תורה

ו .ובזה הזמן שמשתמש באינטרנט עובר על מצות עשה של תלמוד תורה שהיא מצות
עשה מהתורה.
חיבור לקבוצות

ז .המחובר לקבוצות תקשורת (וואצאפ) שהנמנים שם שולחים או מקבלים הודעות
וסרטונים של דברי עבירה ,עובר על מצות עשה ד"ובו תדבק" (דברים י ,כ) ,דבו נצטוינו
להידבק בתלמידי חכמים כדי ללמוד ממעשיהם.

עד שנשא נכריה והשאיר בביתו עשרה יתומים חיים,
ירחם ה'.

וז"ל הפלא יועץ (ערך ראיה)" :על ידי הראיה אדם גוזל
וחומס וגונב והורג וכמעט כל העבירות אין נעשות
בלתי ראית העינים וכו' וגם בהיות האדם פוגם עיני
נשמתו לא יוכל לראות במושכלות ,ועוונותיו מבדילין
בינו לבין אביו שבשמים ואינו יכול לכוין דעתו".

ה .הנה במצוה זו נצטוינו ללכת בדרכים טובים
וישרים ולהידמות אליו יתברך בכל יכלתנו וכמש"כ
הרמב"ם (ספה"מ עשה ח)" :שצונו להדמות בו יתעלה כפי
היכולת והוא אמרו והלכת בדרכיו וכו' ובא בפירוש
(סוטה יד) מה הקב"ה נקרא חנון אף אתה היה חנון ,מה
הקב"ה נקרא רחום אף אתה היה רחום וכו' שרצה
לומר ההדמות בפעולותיו הטובות והמדות הנכבדות
שיתואר בהם הא-ל יתעלה על צד המשל יתעלה על
הכל עילוי רב".

וז"ל הייטב לב (פר' נח ד"ה ויאמר)" :אם אתה פוגם
בראות העין או שמיעת האוזן ,אתה גורם פגם למעלה
ממך בבחינת עין רואה ואוזן שומעת".
וז"ל הבית ישראל (בראשית תשכ"ב ד"ה מפרשת):
"ונפקחו עיניכם .זה הסכנה היותר גדולה ליהדות,
ואין להפקיר את העינים בשום אופן".
וכבר נודע שרבים שנפלו בתהום האינטרנט
הפנו עורף לדת ישראל ונהיו כאחד מהעמים ,רח"ל.
וכאן המקום להביא סיפור נורא שסיפר הגאון רבי
ישראל יצחק מנדלזון שליט"א אב"ד קוממיות -
ירושלים למערכת 'על חומותינו' ,על דבר תלמיד חכם
ומורה הוראה בחו"ל ,שהוציא עצמו מן הכלל ופתח
באינטרנט אתר שבו אפשר לשאלו שאלות בהלכה,
והוא השיב שם תשובות הוראה למעשה .אולם לא
ארכו הימים ,ובעקבות אתר זה ,נפל בשאול תחתית

והנה איתא בסנהדרין (קו ,א) שהשי"ת שונא זימה,
וא"כ מה הוא שונא זימה אף אתה שונא זימה ,וצריך
להתרחק ולהיבדל מכל דבר של זימה כמטחוי קשת,
וע"כ המשתמש באינטרנט שהוא אבי אבות הטומאה
הזימה והתועבה ,ודאי שאינו מתדמה להשי"ת.
ו .כתב הרמב"ם (ספה"מ עשה יא)" :שצונו ללמוד תורה
וללמדה וזהו הנקרא תלמוד תורה ,והוא אמר "ושננתם
לבניך" וכתוב בספרי לבניך אלו התלמידים וכו'
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קדושת בית המדרש

ח .המשתמש בכלי המחובר לאינטרנט בבית המדרש או בבית הכנסת עובר על מצות
עשה ד"ומקדשי תיראו" (ויקרא יט ,ל).

לעילוי נשמת
הגה"צ מוה"ר משה זצוק"ל
בן אדמו"ר הקוה"ט מוה"ר ברוך זצוק"ל
ראש ישיבת סערט ויז'ניץ בעמח"ס "ברכת משה"
נלב"ע ט' אייר תשנ"ט

הרבנית הצדקנית מרת אלטע פערל הגר ע"ה
בת הגה"ק מוה"ר חיים מנחם דוד הורוויץ מדז'יקוב זצוק"ל הי"ד
נלב"ע ב' טבת תשע"ה

לעילוי נשמת
ושננתם שיהיו מחודדים בתוך פיך וכו' וכבר נכפל זה
הציווי פעמים רבות ולמדתם ועשיתם ,למען ילמדון".

ועל כן פשוט דהמתחבר לקבוצות תקשורת אלו
שנכשלים שם במראות אסורות ודברי שחוק והבל
ודאי שעושה היפך הרצוי להתחבר בת"ח ועובר על
עשה זו .וכמש"כ הח"ח (עשין ו') על היושב בחבורות
של בעלי לשון הרע כדי לשמוע דבריהם.

וכבר ידוע שהיצר של האינטרנט מושך את האדם
עד שיכול להתעסק בזה שעות רבות ושורף ומבלה
את ימיו רח"ל ,ונמצא דההפסד של מצוות למוד תורה
היא לאין שיעור ולאין ערוך.

הרה"ג מוה"ר יעקב יהודה הכהן זצ"ל
בן מוה"ר יצחק ז"ל שטרסר
נו"נ למרנן החתם סופר והכתב סופר זיע"א
תלמיד מובהק להגה"ק מגאלאנטא זצוק"ל הי"ד
נלב"ע כ"ח כסלו תשע"ה

ח .הנה הספר יראים סי' שכ"ד ועוד ראשונים (הובאו

ז .כתב הרמב"ם (פ"ו מהל' דעות ה"א)" :לפיכך צריך
האדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד
כדי שילמד מעשיהם ,ויתרחק מן הרשעים ההולכים
בחשך כדי שלא ילמד ממעשיהם" וכו' ושם בה"ב
כתב" :מצות עשה להדבק בחכמים כדי ללמוד
ממעשיהם שנ' ובו תדבק ,וכי אפשר לאדם להדבק
בשכינה ,אלא כך אמרו חכמים בפרוש מצוה זו ,הדבק
בחכמים ותלמידיהם וכו' ולהתחבר להם בכל מיני
חיבור שנ' ולדבקה בו".

דבריהם בח"ח עשין ז) סבירא להו דהחיוב של 'ומקדשי
תיראו' שייך אף בזמן הזה בבתי כנסיות שלנו ,וע"כ
העובר על מצות המלך שמשתמש באינטרנט ,מלבד
האיסור החמור העצמי שלו ,בזה שמשתמש מראה
בעצמו שאינו מאמין שהקב"ה משרה שכינתו בבית
זה ולכן הוא מעיז פניו לעשות בבית המלך דבר שלא
כרצון המלך (וכמש"כ הח"ח שם לגבי דיבור לשה"ר בבית המדרש)
ולכן עובר על "ומקדשי תיראו".
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לזכות נדיבי הלב שהרימו תרומתם למען הרבות קדושה בישראל
ולזכות כל העוזרים והמסייעים
בשכר זאת יזכו לרוב נחת דקדושה מכל יוצ"ח ולכל מילי דמיטב אכי"ר

וט

כ"ו איסורי תורה

יו"ל ע"י:

מערכת הסברה לביצור וחיזוק חומות המחנה

רמת ויז'ניץ חיפה • 052-7153682
עיצוב ועימוד' :שחמט' 052-7153894

זט

