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כבר מ  דור.  מדור  בעמלק  לה'  לחמה 
נטושה  שהמלחמה  שנים   3324
גם  מי.  נגד  מי  הצדדים,  שני  בין 
זו.  לתובנה  מודע  בעצמו  עמלק 
הגזע  בין  המלחמה  היא  האנושית  "ההיסטוריה 
מה  זה  ימ"ש.  היטלר  נאום  הגרמני"  לגזע  היהודי 
מקום.  תופס  לא  השאר  כל  בהסטוריה,  שיש 
לשכוח  לא  אותנו  מצוה  עולם  בורא  זה  ולעומת 

ולהילחם בכל השנאה והאכזריות.
מהקדימו  עמלק  לנו  שעשה  מה  לזכור  שצוונו 
להרע לנו ושנאמר זה בכל עת ועת ונעורר הנפשות 
עד  אותו,  לשנוא  העם  ונזרז  בו  להלחם  במאמרים 
שלא תשכח המצוה ולא תחלש שנאתו ותחסר מן 

הנפשות עם אורך הזמן" )רמב"ם מצוות קפט(.
מעולל ועד יונק, תמחה את זכר.

תינוק  בעגלה,  חודש  בן  תינוק  יושן  לו  מוטל 
בלונדיני, עם עינים כחולות ולחיים ורודות, ובורא 
מצוה  וחנון,  רחום  קל  ה'  הרחמים,  אב   – עולם 
אותנו – בישנים, רחמנים וגומלי חסדים, לתפוס 
אותו בשני רגליו, לאתר איזה שן סלע ולנתץ את 
וישסף  גולגלתו בחירוק שיניים... מבלי למצמץ. - 
שמואל את אגג לפני ה' בגלגל, בחר לו מיתה מרה, 
את  והאכיל  לגזרים  וקרעו  קונדסין  לארבע  קשרו 
כי  )ילקוט(.  זכר  לו  ישאר  שלא  יענה,  לבנות  בשרו 
בשנאה  תהיה  עצמה  שהמלחמה  היא  המצוה 
שבאדם,  והאכזריות  הרוע  כלי  כל  של  ובניצול 
נגד האכזריות והרוע בהתגלמותו – ראשית גויים 

עמלק.
זה הרי כ"כ לא דמוקרטי, כ"כ לא הומני! מה חטא 
לך התינוק הזה גם אם סבא שלו לפני 100 דורות 

נלחם בך? 
אבל עמלק הינו עם שכולל בעצמיותו ובשיטתו, 
הטומאה  ברמת  מחתא.  בחדא  וש"ד  ג"ע,  ע"ז, 
'אשר  של  רוח  וקור  אדישות  עם  ביותר  הגבוהה 
קרך' ובליצנות וכפירה כלפי הקדוש ביותר. "נוטל 
מה  לך  טול  ואומר  מעלה  כלפי  וזורקן  מילות 

שבחרת".
עמלק"  זה  אלוקים  אין  בליבו  נבל  "אמר   – ע"ז 
ספיקות  בנו  אף  המטילה  הכפירה  טומאת 

באמונה, "היש ה' בקרבינו אם אין".
ג"ע – אשר קרך "לשון קרי וטומאה שהיה מטמאן 

בתועבות ג"ע" )רש"י שם(.
וש"ד – אכזריות להשמיד להרוג ולאבד, שביקש 
המן שלא ישארו אפי' הגופות )גר"א אסתר( וכמו 
היטלר בשואה, ששרף את גופות היהודים להררי 

אפר.
ונגד טומאה חמורה רעה ואכזרית זו, מצוה אותנו 

השי"ת לצאת במלחמת שנאה אכזרית.
ודווקא "בהניח ה' אלוקיך מכל אויבך מסביב בארץ 
אשר ה' נותן לך נחלה". כשהכל רגוע, אסור לנו 
לשבת בשאננות, אסור לנו להידבק בדמוקרטיה 
חרב  לקחת  אלא  בעולם,  השוררת  וההומניות 
נוקמת נקם ברית לרוצץ לראש פתנים אכזר זה 
את ראשו. א"א להיות כאן הומני ודמוקרטי, רחמן 
חייבים  מסרטנים.  חיידקים  מול  אפים,  וארך 

לחנוק אותם בעודם קטנים.
אך התורה מדגישה על מה יוצא כאן בורא עולם 

למלחמה.
"ויזנב בך כל הנחשלים אחריך".

והגאונים  הצדיקים  עם  נלחם  היה  עמלק  אם 
אולי לא היה כ"כ נורא, יש כאן איזון כוחות, יש כאן 
מלחמה מאוזנת. הם היו משיבים מלחמה שערה 
שהיה  באלו  להילחם  בא  שעמלק  כיון  אך  וזהו. 
הענן פולטן מחמת חטאם כמו שכתב רש"י, ע"כ 
באה הנקמה הגדולה. אין השם שלם ואין הכסא 
אבינו  אבא  עמלק,  של  זרעו  שימחה  עד  שלם 
שבשמים בא ונוקם כאן את נקמת בניו הנחשלים 

דווקא.
בני,  של  חולשתם  את  ונצלת  באת  עמלק  אתה 
מאלוקים  יראים  ולא  והיגעים  העייפים  אלו  את 
)לפי פי' א' במכילתא( ותפסת אותם בזמן משבר 
ולהחטיא אותם יותר, ובתועבות - אין לך מחילה 

עולמית.
עמלק מבין שכל יהודי באשר הוא חשוב לו. אפי' 
יותר  להחטיאו  לו  משתלם  משומד  אפי'  חוטא, 
לא  מצוה,  הקב"ה  גם  זה  לעומת  וזה  להרגו.  או 

להשאיר לו זכר. אפי' תינוק חסר ישע.
ללחום  מלך  של  ללגיונו  להצטרף  אנו  חייבים 
ובשנאה,  הנחשלים.  נקמת  את  אנו  גם  ולנקום 

בנטירה ואכזריות.
ונתערבב  עמלק  של  זרעו  שאבד  אחר  היום  גם 
עמלק  של  וטומאתו  שיטתו  נשארה  האומות  בין 

בעולם.
היום  יש 

ם  י ר י ש כ מ
ם  י מ ל ג מ ה

מחתא.  בחדא  וש"ד,  ג"ע  ע"ז,  כפירה  בתוכם, 
אשר  הסרטים  ומגיפת  צורותיו  בכל  האינטרנט 
מפילים חללים, הם הם ה'אשר קרך' של דורינו 
המרקיבים את היהדות מבפנים והורגים במיתת 
טמאה  וליצנות  ראש  ובקלות  בשחוק  נשיקה, 
בכולם  פוגעת  זו  וטומאה  תוכחות.  אלף  הדוחה 

אך בעיקר בנחשלים.
קול דמי אחינו ונשמתם שנשרפת באש הטומאה 

הזו קוראת אלינו! יידן נקמה!!!
בין שתי שמות שנא' קל  "וגדולה נקמה שנתנה 
אנחנו  אם  גם  בסדר  אנחנו  אם  גם  ה'".  נקמות 
לא יודעים מה זה בכלל מחשב, עלינו לנקום את 

נקמת ה'. מה הוא אף אתה!
ובדרך כלל גם לנו הטובים יש נקמה אישית ברע, 
הזמנים  את  שלנו,  הירידה  את  מנצל  שתמיד 
הלהוט  זה  כזבוב  יותר.  אותנו  לטמא  הקשים, 

אחר המכה. תמיד כשרפידים, עמלק בא.
במתח,  היינו  דקות   3 במשך  זו  בשבת  אמנם 
שנאה  אבל  עמלק  מחית  מצות  זיין"  "יוצא  כדי 
ומלחמה זו, אינם מהדברים שעושים "יוצא זיין".

את  שמציתה  זכירה  "זכירה",  רק  היה  זה  כל 
שתבער  הנקמה  ואת  הרע  שנאת  של  המנוע 
נפש,  יפי  להיות  שנפסיק  השנה.  כל  במשך 
מזרחוניקס' עם כיפה שחורה, שנקנא לדבר ה' 

וקודם כל נגד עצמינו.

דבר העורך  |  לנקום את נקמת הנחשלים!

המשך בעמוד 4

בס"ד | בטאון להבנה אופטימית בנושאי הראיה והיראה | גליון מס' 8 | אדר תשע"ב

והיום זכור את אשר עשה לך עמלק  אז 

אינטרנט לפרנסה - נשמות נשרפות ואנחנו שותקים?העבודה משחררת - גופות 6 מליון יהודים נשרפים והעולם שותק
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אידיש
די  אין  זאך  א  דא  ס'איז  נקודה.  עיקר  דער  איז  דאס  און  נקודה,  א  נאך 
וועלט, איך האב מורא צו דאס דארמנען. ס'איז א טריפה'נער ווארט. 
איך בין נישט חושד איינער פון פני הישיבה, אבער סי איז דא א מיעוטא 
דמיעוטא וואס האבען דאס. דאס איז אינטערנט. ס'איז דא פארשידנע 

סארט כלים וואס ברענגען צו אינטערנט, 
וואס קען מחבר זיין צו אינטערנט.

א  מאכט  דאס  טרייף-חזיר.  איז  דאס 
חורבן, חורבן ממש. מהאט אמאל גירעט 
הערגער.  נאך  איז  דאס  פלאפונים.  פון 
ביהמד"ר  אין  פלאפונים  פון  איסור  דער 
עדיין  ס'איז  הערט?  איר  קיים.  עדיין  איז 

קיים!
יעבור!  ואל  יהרג  איז  אינטערנט  אבער 
ישראל  כל  אחראי.  איז  איינער  יעדער 
אחריות  האט  יעדער  לזה.  זה  ערבים 
דער  האבן  נישט  זאל  צווייטען  אויפן 
האבן  נישט  זאל  ווארט,  טריפה'נער 
האט  וואס  קשר  א  האט  וואס  זאך  קיין 
רעדן  איינער  יעדער  דארף  שייכות.  א 
וואס  איינער  זעהט  ער  אויב  בתקיפות, 

האט דאס.
מענטש,  איין  מיט  האן  זין  ס'הייבט 
מענטשען,  צען  פאר  זאך  ס'פאשפרייט 
גאנצער  א  זיין  מחריב  ווייטער  ס'גייט 
בנין.  גאנצע  א  דירה,  גאנצע  א  צימער, 
דער יצה"ר איז קלוג, דער יצה"ר ארבעט 
דבר  דער  גיין  אריין  זאל  נאכט,  און  טאג 

טמא בקרבינו.
איינער  יעדער  אויף  קדוש  חוב  א  ס'איז 

הרוב,  אחר  הולכים  דאס.  האט  וואס  איינער  זיין  מוכיח  זאך  היטן  צו 
אבער אזא אמיעוט חיישינן - דער כח ההשפעה איז שרעקלאך. דארף 

יעדער איינער זאגן אויב ער ווייסט, ה'הוא אמינא' פון אזא אזאך.

תרגום מאידיש
יש דבר בעולם שאני מפחד להזכיר את שמו, זוהי מילה גסה, אני לא חושד באף 
אחד מבני הישיבה בזה, אך יש מיעוטא דמיעוטא שיש להם את זה, זה אינטרנט, 
זה  האינטרנט  אל  ולהתחבר  מהם  להגיע  שיכולים  כלים  סוגי  מיני  כל  יש 

"טרייף חזיר" זה עושה חורבן, חורבן ממש. 
קיים,  עדיין  הזה  האיסור  גרוע,  יותר  זה  פלאפונים,  על  דיברנו  פעם  אנו 
"כל  כך  על  אחראי  הינו  אחד  כל  יעבור"!  ואל  "יהרג  זה  אינטרנט  אבל 
ישראל ערבים זה לזה". כל אחד יש לו אחריות על חבירו שלא יהיה 
לו את הדבר הטרף הזה, שלא יהיה לו דבר שיש לו קשר ושייכות 
עם זה, צריך כל אחד לדבר בתקיפות אם הינו רואה מישהו שיש 
לו את זה. זה מתחיל באדם אחד ומתפשט לעוד עשר אנשים 
שלם.  בנין  שלמה,  דירה  שלם,  חדר  ומחריב  וממשיך 
היצה"ר הוא פיקח והוא עובד יומם ולילה שיוכל להכניס 

דבר טמא בקרבינו.
זה חוב קדוש על כל אחד להיזהר ולהוכיח מי שיש 
מיעוט  לכזה  אבל  הרוב  אחר  הולכים  זה,  את  לו 

חיישינן מחמת כח ההשפעה שהינו נורא.
'הוא  יודע  הוא  אם  לגלות  אחד  כל  צריך 

אמינא' של כזה דבר.

אנגלית
here is another נקודה, there is a טמא'דיגע 
machine internet I don't know what it is but 
I know what it brings about it brings out a 
.חורבן
every one who is 
connected to the internet 
its possible to all see the 
digracion Internet.
its ביותר  on חוב its a חמור 
everyone of us even those 
who are not here its to be 
given over also to them
the חומרא of internet 
it shouldnt be in our 
surroundings and too have 
any שייכות to the Internet.
true people have פרנסה 
from it but its true its more 
then מצוה הבא בעבירה its יהרוג 
ועל יעבור ממש
everyone has to keep 
his eyes open to know if 
anyone has in his אמות  ד' 
this טמא'דיג machine
here its ספק לחומרא its a ספק 
 the דאורייתא שהמזיק דאורייתא
 for erasing the internet שכר
from our שטח
from our dorm rooms and from the 
apartments its a חוב גמור

תרגום מאנגלית
יש עוד נקודה. יש כלי טמא שנקרא אינטרנט שמביא חורבן. 

כל  על  וחוב  ביותר.  חמור  זה  לאינטרנט  שמקושר  כלי  כל 
אחד להעביר גם לחביריו שאינם נמצאים פה, ולומר להם 

את החומרה של האינטרנט שלא יהיה בסביבתנו שום 
קשר ושייכות לאינטרנט.

טרף,  זה  אבל  מזה,  שמתפרנסים  שיש  היא  ואמת 
אלא  בעבירה,  הבאה  ממצוה  גרוע  יותר  וזה 

עבירה ממש!
אם  שלו  אמות  בד'  לדעת  צריך  אחד  וכל 

וספק  זה,  טמא  כלי  בסביבתו  נמצא 
לחומרא.

זה ספק דאורייתא, ומזיק דאורייתא! 
ושכר מחיית האינטרנט מהדירות 

גדול וחיוב גמור לסלקם.
השיחה  של  ההקלטה  את  להשיג  )ניתן 

אייר  בחודש  שפות  בשלוש  שנאמרה 
שבמקלט  השיעורים  באוצר  תשע"א, 

ישיבת מיר(

אינטרנט.  גדול,  מזיק  יש 
זה  ביותר.  חמור  דבר  זה 
כמו  לשני  מאחד  משפיע 
יהרג  זה  שמתפשטת.  אש 
דבר  כזה  שיהיה  יעבור  ואל 
בקרבינו. זה חוב על כל אחד 
ערבים  ישראל  כל  ואחד, 
זכר  לזה  יהיה  שלא  לזה,  זה 
זה  גמור.  איסור  זה  בקרבינו. 
כפשוטו. יעבור  ואל  יהרג 

הצוואה
בשלוש שפות

ואל יעבוריהרג

שיחת מורינו ראש ישיבת מיר
הגאון רבי נתן צבי פינקל זצוק"ל
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מדינא  שהם  דברים  קיום  על  רבינו  עורר  במיוחד 
שרכש  הדר  אתרוג  אברך  לו  הראה  וכאשר  דגמרא, 
בכספו, שאל אותו: נעלים לרעייתך כבר קנית ליו"ט? 
בהסבירו כי הידור מתחיל רק אחר קיום דינא דגמרא. 
הכסף  ואת  פשוט,  אתרוג  לקנות  בעצמו  נהג  וכך 

השאיר כדי לקנות לביתו דבר מה לחג.

עוד מסופר כי ביום שהיו צריכים ללכת לאפות מצות 
במאפית "שמעונוביץ" בגבעת שאול, התפלל רבינו 
"ובא לציון" הוריד  ואחרי  ותיקין ב"זהרי חמה"  במניין 
את התפילין ויצא מבית הכנסת לפני סיום התפילה, 
מצות  למאפיית  שיובילו  האוטובוס  לתחנת  בדרכו 
בכדי להספיק לאפות בתנור הראשון. לאחר שעברו 
על פניו כמה קוים ולא עלה, שאל אותו נכדו ר' מרדכי 
לו  ויען  לאוטובוס?  עולה  לא  אתה  מדוע  ז"ל  שטרן 
רבינו בצחות לשונו "הקו שלי עוד לא הגיע". היה זה 
רצה  ולא  הראשונים  במושבים  נשים  שישבו  משום 
לשבת מאחורי אשה. וכאשר העירו לו כי עלול לאחר 
לאפיית מצות, השיב: מוטב שלא לאכול מצות כל ימי 

הפסח - מלבד מצת חובה - ולא לעבור על דין מדינא 
דגמרא.

מכמה  רבינו  ששינה  שאף  גדול  לימוד  בזה  היה 
זו  כדוגמת  מצות,  לאפיית  להזדרז  כדי  מהנהגותיו 
מבהכ"נ  ושיצא  יום,  מבכל  אחר  בבהכ"נ  שהתפלל 
לביתו  לחזור  רגיל  כשתמיד  התפילה  סיום  לפני 
לשבת  שלא  קפידא  על  אבל  התפילין,  עם  וללמוד 

אחורי אשה, לא הסכים לוותר.

המכונה  יעשה"  יראיו  "רצון  דבר  של  בסופו  אולם 
והכי  ואדהכי  בתיקונה  טרחו  רב  וזמן  התקלקלה 
נתאפשר לו להגיע ולהספיק לאפות בתנור הראשון".
)ספר ארח דוד(

יחדיו להראות את גדלות  הבאנו את שני הסיפורים 
נפשו והאיזון של המשקל התורני אצל ת"ח אמיתי, 
אחד  ממקור  דעתו,  וישוב  וטהרתו  תורתו  אשר 

נובעים.

או  המוסר  מצד  )לא  הדין  מעיקר  מותר  אם  שאלה: 
מילי דחסידות או עצה טובה( לצפות בסרט שעיקרו 
ישנם  הסיפור  כדי  ובתוך  וסיפור,  עלילה  הוא 
בעצמו  בטוח  והוא  וכיו"ב  פריצות  של  תמונות 

שיעצום עיניו במראות אלו.

תשובה: ראשונה עלינו לברר על איזו איסורים 
הוא יכול לעבור.

איסורו א.  )שעיקר  תתורו.  דלא  לאו 
ע"ה  סי'  )משנ"ב  ליהנות(  ומתכויון  במסתכל 
ס"א  כ"ה  סי'  אבה"ע  בשו"ע  ויעוי'  ז'(  ס"ב 

ובביאור הגר"א. 

מצות עשה דונשמרת מכל דבר רע שאסור 	. 
)ואסור לאדם להביא עצמו  לאדם להרהר וכו'. 
להגיע להרהור שו"ע אבן העזר סי' כג אות ג'(. 

שזהו 	.   – לו  הדומה  ומן  הכיעור  מן  הרחק 
כמבואר  המוסר(  מן  חיוב  )ולא  הדין  מעיקר 
בשו"ע אבה"ע סי' כ"א ס"א ובאהגר"א דילפינן 
ויסוד דין זה שמקרב  מקרא דלא תקרב שם(. 
שבטוח  ואף  להכשל  שיכול  למקום  עצמו 
בגמ'  )כמבואר  אסור  עיניו  שיעצום  בעצמו 
שם  מבואר  ועוד  שם(  וברשב"ם  נז.  בב"ב 
דרכא  דאיכא  רשע  נקרא  זה  על  שהעובר 

אחרינא.

)כמבואר 	.  בנפשיה  יצה"ר  דקמגרי  איסור 
סט"ז בסי' ר"מ ס"ד(. )וכ"ש כשמסתכל בכוונה 

בפריצות(.

אל תפנו ה.  לאו ד"אל תפנו אל האלילים" - 
אל מדעתכם. ונפסק בשו"ע או"ח סי' שז סט"ז 
על ההולך לתיאטראות וקרקסאות ושאר מיני 
תחבולות ומליצות ודברי חשק וכו' עובר משום 
אל תפנו אל האלילים, וכ"ש כשמביא הקרקס 

אליו.

איסור מושב לצים וכמבואר שם והוא דין ו. 
גמור. ובאבה"ע כ"ה ס"א ובהגר"א שם.

וכגון ז.  לידי מחטיא את הרבים  יכול לבוא 
אם מעתיק עבור החבר את הסרט או הדיסק 
לחבירו  מסיע  באם  עבירה.  לידי  מסייע  וכיו"ב 
את  לעשות  יכל  שבלעדיו  היכא  ואף   – בזה 
שמ"ז  סי'  במשנ"ב  )כמבואר  אסור  העבירה 
אף  לפעמים  בזה  יש  שם  ובשעה"צ  סק"ז 
את  מחברו  למנוע  שיכל  וכגון  תורה  איסור 

האיסור ואף שלא גרם לו לחטוא. יעו"ש(.

יודעים 	.  או  אחרים  בפני  נעשה  באם 
חילול  של  החמור  באיסור  עובר  מזה,  אחרים 
ממנו  שלמדים  באופן  זה  אם  דווקא  וזה  ה'. 
ונפסק  שם  וברש"י  פו.  יומא  בגמ'  כמבואר 

ברמב"ם ביסודי התורה פ"ה הי"א.

וכן אם מסית את חברו לבוא עמו. וכל זה 	. 
בכלל מה שכתב הרמב"ם התשובה פ"ד ה"א 
הרי"ז  רעה  לדרך  טובה  מדרך  חברו  שהמטה 
עון גדול ואין מספיקין בידו לעשות תשובה לפי 

גודל חטאו.

אח"כ 	.  שימשך  וחזקתו  עבירה  העושה 
בעל  וכגון  העבירה  את  ולעבור  להמשיך 
שהוא  מפני  לרשע  והמתחבר  רעה  מחשבה 
למד ממעשיו והן נרשמין בליבו )וכ"ז הם בדרך 
כלל אצל צופי הסרטים כידוע( ואין מספיקים 
ה'  ברמב"ם  כמבואר  בתשובה  לחזור  בידם 
שמעכבים  )ואע"פ  יעו"ש.  ה"ה  פ"ד  תשובה 
עשה  אם  ודאי  קשה,  ותשובתו  התשובה  את 
חלק  לו  ויש  תשובה  בעל  זה  הרי  תשובה  אדם 

לעוה"ב.

שהיא  תמונה  רק  כאן  יש  דידן  בנידון  והנה 
והוי  ממש,  בו  שאין  דבר  של  בעלמא  ראיה 
שאר  כל  מ"מ  בדמיון,  שעולה  מחשבה  כמו 
הרהורי  איסור  כאן,  שיש  ודאי  הרי  האיסורים 
עבירה ואיסור הרחק מן הכיעור, ואיסור דמגרי 
האלילים  אל  תפנו  דאל  ולא  בנפשיה,  יצה"ר 

ואיסור מושב לצים.

שהרי  בזה  איכא  תתורו'  'לא  איסור  גם  אך 
לגרום  עלולה  שהיא  הוא  האיסור  ויסוד  עיקר 
לאיסור של גופן של עריות וכמבואר ברמב"ם 
חלק  מקום  שו  אין  וא"כ  ה"ד,  פ"ד  תשובה  ה' 
בין הדבר הנראה אם יש בו ממש או לא, שהרי 
סו"ס יש כאן את החשש של גרימה לגופן של 
מחשבה  "כל  שם.  הרמב"ם  )וכלשון  עריות. 
התורה  מעיקרי  עיקר  לעקור  לאדם  שגורמת 
מוזהרים אנו שלא להעלותה על לבנו... כך אמרו 
זו  עיניכם  אחרי  מינות  זה  לבבכם  אחרי  חכמים 
העולם  מן  לטורדו  לאדם  גורם  זה  ולאו  זנות... 

הבא... ועוון גדול הוא..."(

אחרי  תתורו  "לא  מז.  ל"ת  המצוות  בספר  וכן 
המשך  והיינו  זנות  זו  עיניכם"  ואחרי  לבבכם 
והתעסקות  הגשמיות  והתאוות  ההנואות  אחר 

המחשבה בהם תמיד ע"כ.

ספק  ללא  בודאות  נתבאר  הלאוין  מכל  והנה 
לראות  גמור  איסור  דיש  מחלוקת  שום  וללא 
באיסורים  עובר  עיניו  במעצים  ואף  סרט 

גמורים.

סיפר  "פתוח"  מבית  שבא  מתלמידיו  א'  עם  כשדיברתי 
היחיד  והדבר  רח"ל  ואפשרויות  נסיונות  הרבה  לו  שיש  לי 
שמונע אותו זה שהראש ישיבה לא מרפה לדבר על עמידה 

בנסיונות אלו שהן כעקידת יצחק של דורינו.

וסרט לנפש לא תתנו בבשרכם
בירור הלכתי אם מעיקר הדין יש איסור לצפות בסרט אף שעוצם עיניו במראות האסורים

נערך ע"י אחד מראשי הישיבות שליט"א
הכואב את כאב מגיפת הטכנולוגיה המכה בישיבות

	ק	וק	 ה	און ר		 	ו	 	הר"ן זצוק"ל 	אפ		ת המצות

" הנשגב והעיקר בשימוש רפואות התורה לתחלואי היצר, הוא ללמוד 
בעוז ובעיון עמוק היטב, דיני העבירה עצמה, ההלכה עם כל סעיפיה."
)אגרת המוסר להגר"י סלנטר(
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כן. אתה יותר גדול וחשוב מעמרם חסידא...
נכון שכל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו, אבל אתה עוד יותר גדול... לעמרם 

חסידא לא הועיל שהסולם היה במשקל של יותר מ-400 קילו.
נכון שיש לך טונות של תורה ויראת שמים, אך מה יש בינך לבין הגהינום 

בסך הכל? לחצן!!! נגיעה קלה ואתה שם!... ואתה סומך על עצמך???

בעלב'ת יקר!
בדור הקודם היה הנסיון באמריקה על חילול שבת לצרכי פרנסה. רק אלו 
במתירנות  כאבק  התנדפו  השאר  יבורך.  ישרים  לדור  זכו  בנסיון  שעמדו 
יותר  פרנסה. תחליט מה  לצורכי  ג"ע  זה.  היום הנסיון הוא על  המודרנית. 

חשוב לך. כסף או חינוך, כסף או תורה. כסף או יהדות וערכים.
כולל מע"מ...  רוצה כסף מבורא עולם, או כסף מהשטן  תחליט אם אתה 

]ילדים שחונכו לצפצף על התורה וגדוליה ושאר מרעין בישין[.

בחור חשוב!
עליך  ישמור  מי  הרדיו?  את  מיידית  מוחק  אינך  נגן  קונה  כשאתה  למה 

כשאתה לבד בנסיעה לחיפה או בחדרי חדרים...

אברך כמדרשו!
איך עוד לא עשית ניתוק אלחוטי ממחשבך הנייד? כשגדולי ישראל קוראים 
בנחרצות אליך אישית ומורים "יהרג ואל יעבור". מי ישמור עליך כשתקליד 

חידושי תורה באישון לילה אחר חצות כשכל בני הבית ישנים?

ואילולי הקב"ה עוזרו אינו יכול לו
"אבל אם אינו מפקח על עצמו וודאי שהקב"ה לא יפקח עליו"  )מסילת ישרים(

רב עמרם חסידא  לבי  לנהרדעא אסקינהו  "הנך שבוייתא דאתאי 
אשקולו דרגא מקמייהו בהדי דקא חלפה חדא מנייהו נפל נהורא 
עשרה  בי  יכלין  הוו  דלא  לדרגא  עמרם  רב  שקליה  באיפומא 
למדלייא דלייא לחודיה סליק ואזיל כי מטא לפלגא דרגא איפשח 
רמא קלא נורא בי עמרם אתו רבנן אמרו ליה כסיפתינן אמר להו 
מוטב תיכספו בי עמרם בעלמא הדין ולא תיכספו מיניה לעלמא 
אמר  דנורא  עמודא  כי  מיניה  נפק  מיניה  דינפק  אשבעיה  דאתי 
ליה חזי דאת נורא ואנא בישרא ואנא עדיפנא מינך". )קידושין פא.(

סולם
בלחיצת כפתור

אך עיקר העשיה היא בפורים עצמו, ולבל נטעה 
שאפשר למחות את עמלק עם קפצונים וביום 

אחד.
את עמלק מוחים בקיימו וקבלו, בקבלה למשך 
תורה  ע"י  להלחם  להמשיך  הבאה  השנה  כל 
ומתנות  מנות  משלוח  של  ובאחדות  בטהרה, 

לאביונים.
לכוון.  לזכור  צריך  ושמחה,  משתה  של  בסעודה  ]וגם 
ויין  בשר  מאכילת  משמינים  שאנחנו  וחצי  קילו  עוד 
הוא  באשר  יהודי  של  גוף  עמלק!  את  מוחה  בפורים 
וכל פמליא  מוחה את עמלק, ואף שכרות היין. קב"ה 
והקב"ה  יהודי  בית  לכל  נכנסים  השטן  עם  דיליה 
אומר להם חזו חזו בני שיכורי! איך נראה שיכור חרדי. 
רותחות,  ודמעות  מאהבה  תשובה  ותפילות,  ברכות 
לעזאזל  השעיר  שליחת  כבזמן  נמקים  העוונות  וכל 

ביום הכיפורים[.

ג וגמרנו! עמלק  נ¿ ּב∆ ז¿ מה הפיתרון נגד עמלק? אין 
יותר גדול מאיתנו - אילולי הקב"ה עוזרו אין יכול 

לו. רק תפילה ומלחמה, מלחמה ותפילה.
גם משה רבינו הרים ידים. אך בתפילה ובאמונה 

עד בא השמש, להצלחת מלחמת יהושע.
יעסקו  אלו,  בימים  אליך  שיגיעו  העלונים  כל 
הנפש!  לי  תן  מבקשים:  אנו  אך  כסף.  בענייני 

יום אשר נאמר בו "מה בקשתך ותנתן  בפורים 
לך" הרימו קול זעקה על הנפש.

משפחתינו,  הורינו,  נפש  ונפשכם,  נפשינו 
האטום  במשרפות  ישרפו  שלא  ובנותינו  בנינו 

האינטרנטי. נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי.
תפילות  מה  ראינו  כולנו  האחרונים  בשבועות 
תפילותינו  בשמים.  פועלות  באחדות  הציבור 
הגרי"ש  רשכבה"ג  למרן  נס  של  חיים  נתנו 
רפו"ש  הקב"ה  לו  ישלח  שליט"א,  אלישיב 

מהרה.
על  השי"ת  לפני  תפילתינו  את  נמקד  אם 
הענין הזה. כי נמכרנו אני ועמי להשמיד להרוג 
ולאבד. ונזעק להשי"ת על עצמינו ומשפחותינו, 
ודאי  הפחות,  לכל  שינצלו  וצאצאינו  בנינו  על 
שהשי"ת יחוס וירחם, יתן לנו עצות ואולי יכחול 

עוד חצי עין ליצה"ר הזה, וכבימי אנשי כנה"ג.
את  ונלחם  מלמטה  שמו  את  נמחה  אנו  אם 
ולא  החיים  וכל  השנה  כל  עמלק  מלחמת 
הוא  זכור",  "קריאת  של  דקות  בשלש  נסתפק 

ימחה שמו מלמעלה.
פורים שמח
שלכם, שמחה לרנר
העורך
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