התמודדות עם האינטרנט בזמן החופש
 .1מדמיונות למדמה
ֵּשב י ְִׂש ָראֵּ ל בַ ִש ִטים ַויָחֶׁ ל הָ עָ ם ִלזְׂ נֹות אֶׁ ל ְׂבנֹות מֹואָ ב :ו ִַת ְׂק ֶׁראן ָ לָ עָ ם ְׂלזִ ְׂבחֵּ י אֱ ֹלהֵּ יהֶׁ ן וַי ֹּאכַל הָ עָ ם
ַוי ֶׁ
משה ַקח אֶׁ ת
ֹּאמר ה' אֶׁ ל ֶׁ
וַיִ ְׂש ַתחֲ וּו לֵּ אֹלהֵּ יהֶׁ ן :וַיִ צָ ֶׁמד י ְִׂש ָראֵּ ל ְׂלבַ עַ ל פְׂ עֹור וַיִ חַ ר אַ ף ה' ְׂבי ְִׂש ָראֵּ ל :וַי ֶׁ
משה אֶׁ ל ש ְֹּׂפטֵּ י
ֹּאמר ֶׁ
אֹותם לַ ה' ֶׁנגֶׁד הַ ָש ֶׁמש ְׂו ָישֹּב חֲ רֹון אַ ף ה' ִמיִ ְׂש ָראֵּ ל :וַי ֶׁ
ָ
ְׂהֹוקע
אשי הָ עָ ם ו ַ
כָל ָר ֵּ
י ְִׂש ָראֵּ ל ִה ְׂרגּו ִאיש אֲ נ ָָשיו הַ נִ צְׂ ָמ ִדים ְׂלבַ עַ ל פְׂ עֹור :ו ְִׂהנֵּה ִאיש ִמ ְׂבנֵּי י ְִׂש ָראֵּ ל בָ א ַוי ְַׂק ֵּרב אֶׁ ל אֶׁ חָ יו אֶׁ ת
ּולעֵּ ינֵּי כָל ע ֲַדת ְׂבנֵּי י ְִׂש ָראֵּ ל וְׂהֵּ ָמה בֹּכִ ים פֶׁ ַתח אֹּ הֶׁ ל מֹועֵּ דַ :וי ְַׂרא ִפינְׂ חָ ס בֶׁ ן
משה ְׂ
הַ ִמ ְׂדיָנִ ית ְלעֵ ינֵי ֶׁ
אֶׁ ְׂלעָ זָר בֶׁ ן אַ הֲ רֹּן הַ כֹּהֵּ ן ַוי ָָקם ִמתֹוְך הָ עֵּ ָדה וַיִ ַקח רֹּמַ ח ְׂביָדֹוַ :ויָב ֹּא אַ חַ ר ִאיש י ְִׂש ָראֵּ ל אֶׁ ל הַ ֻּקבָ ה
וַיִ ְׂדקֹּ ר אֶׁ ת ְׂשנֵּיהֶׁ ם אֵּ ת ִאיש י ְִׂש ָראֵּ ל וְׂאֶׁ ת הָ ִא ָשה אֶׁ ל ֳקבָ ָתּה ו ֵַּתעָ צַ ר הַ ַמגֵּפָ ה ֵּמעַ ל ְׂבנֵּי י ְִׂש ָראֵּ ל
(במדבר כה ,א-ח)
לעיני משה  -אמרו לו משה זו אסורה או מותרת א"ת אסורה בת יתרו מי התירה לך וכו' כדאיתא התם:
והמה בכים  -נתעלמה ממנו הלכה (כל הבועל ארמית קנאים פוגעים בו) געו כולם בבכייה .בעגל עמד משה כנגד
ששים רבוא שנאמר ויטחן עד אשר דק וגו' .וכאן רפי ידיו .אלא כדי שיבא פינחס ויטול את הראוי לו:

 .2אורות פנימיים ואורת מקיפים
אֹותי ל ֹּא י ָָדעּו בָ נִ ים ְׂסכָלִ ים הֵּ ָמה וְׂל ֹּא נְׂבֹונִ ים
עַ ד ָמ ַתי אֶׁ ְׂראֶׁ ה נֵּס אֶׁ ְׂש ְׂמעָ ה קֹול שֹופָ ר :כִ י אֱ וִיל עַ ִמי ִ
יתי אֶׁ ת הָ אָ ֶׁרץ ו ְִׂהנֵּה תֹּהּו ָובֹּהּו וְׂאֶׁ ל הַ ָשמַ יִם וְׂאֵּ ין
יטיב ל ֹּא י ָָדעּוָ :ר ִא ִ
ּולהֵּ ִ
הֵּ ָמה חֲ כ ִָמים הֵּ ָמה ְׂלהָ ַרע ְׂ
יתי הֶׁ הָ ִרים ו ְִׂהנֵּה ֹּרע ֲִשים ְׂוכָל הַ גְׂ בָ עֹות ִה ְׂת ַק ְׂל ָקלּו:
א ָֹורםָ :ר ִא ִ
יתי ו ְִׂהנֵּה הַ כ ְַׂר ֶׁמל הַ ִמ ְׂדבָ ר ְׂוכָל עָ ָריו נִ ְׂתצּו ִמ ְׂפנֵּי
יתי ו ְִׂהנֵּה אֵּ ין הָ אָ ָדם ְׂוכָל עֹוף הַ ָש ַמיִם נ ָָדדּוָ :ר ִא ִ
ָר ִא ִ
ֱשה( .ירמיה ד ,כא-כז)
ה' ִמ ְׂפנֵּי חֲ רֹון אַ פֹו :כִ י כֹּה אָ ַמר ה' ְׂש ָמ ָמה ִת ְׂהיֶׁה כָל הָ אָ ֶׁרץ ְׂוכָלָ ה ל ֹּא אֶׁ ע ֶׁ

 .3ללמוד על מנת לתקן עולם הרשות
תֹורה,
ּומגַלִ ין לֹו ָרזֵּי ָ
תֹורה ִל ְׂש ָמּה ,זֹוכֶׁה ִל ְׂדבָ ִרים הַ ְׂרבֵּ הְׂ ,... ,
אֹומר כָל הָ עֹוסֵּ ק בַ ָ
ַר ִבי ֵּמ ִאיר ֵּ
ֲשה כְׂ ַמ ְׂעיָן הַ ִמ ְׂתגַבֵּ ר ּוכְׂ נָהָ ר ֶׁשאֵּ ינֹו פֹוסֵּ ק ,וְׂהֹוֶׁה צָ נּוע וְׂאֶׁ ֶׁרְך רּוחַ ּ ,ומֹוחֵּ ל עַ ל עֶׁ ְׂלבֹונֹוּ ,ו ְׂמג ַַדלְׂ תֹו
ְׂו ַנע ֶׁ
ֲשים (אבות ו ,א)
רֹומ ְׂמתֹו עַ ל כָל הַ ַמע ִ
ּומ ַ
ְׂ

 .4ללמוד תורה של עולם הבא
וכשחלה רבי יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לבקרו כיון שראה אותם התחיל לבכות  ...ואיני יכול
לפייסו בדברים ולא לשחדו בממון ולא עוד אלא שיש לפני שני דרכים אחת של גן עדן ואחת
של גיהנם ואיני יודע באיזו מוליכים אותי ולא אבכה (ברכות כח ,ב)

 .5ארבעה נכנסו לפרד"ס
ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים אילין אינון ארבעה שנכנסו לפרד"ס .חד עאל בפישון פי
שונה הלכות תנינא עאל בגיחון ודא איהו רמ"ז .תליתאה עאל בחדקל לשנא חדא וקלילא
לדר"ש .רביעאה עאל בפרת דאיהו סוד מוחא דביה פריה ורביה .בן עזאי ובן זומא ואלישע
אחר עאלו בקליפין דאורייתא הוו לקאן בהון ר"ע דעאל במוחא איתמר ביה נכנס בשולם ויצא
בשלום א"ר (זוהר בראשית דף כ"ו וכ"ז ע"ב וע"א)

 .6לעבור מעץ הדעת לעץ החיים
כי עון אדם הראשון בעץ הדעת טוב ורע הוא שלא בחר להתעסק בעץ החיים שהיא חכמת
הקבלה (מוהרח"ו ,הקדמה עץ חיים)

 .7אני ישנה וליבי ער
והנה דבריהם כחלום בלי פתרון ורזיה וסתריה הפנימיים הנקרא נשמת התורה הם הם
פתרון החלום הנפתר בהקיץ (מוהרח"ו ,הקדמה עץ חיים)

 .8התמודדות עם הכפירה בדור הזה
החלישות הרוחנית שמצויה בין ירא ה' ושומרי תורה ומצוה ,מיעוט העז הנפשי ועייפות הרוח,
בא מרפיון ידיים מן התורה ,וביחוד מהתורה דלעילא ,מגדולת המחשבה ובירורי הדעות.
(שמונה קבצים ה ,קצט ,הראי"ה קוק)

