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 אינטרנט בטהרה - לקראת סיום ימי השובבי"ם

 

, שישה אנו נמצאים בסופם של ימי השובבי"ם

שבועות מיוחדים העתידים להסתיים בעוד 

מספר ימים. ביום חמישי של פרשת משפטים, 

שהשנה יש מעלה נוספת כיום כיפור קטן, 

בהיותו ערב ראש חודש אדר, הוא 

 יום התענית האחרונה של שובבי"ם.

ביום זה יש רבים המתענים, ורבים 

נוהגים בו תענית דיבור. ברוך ה' 

וכים לתקן רבות בישיבתנו זכינו וז

בעניינים הללו. רואים אנו את 

התיקון ואת הקדושה המתפשטת 

 .בבית מדרשנו

 "אור וחושך משמשין בערבוביא"

ישנם שני  שמירת הקדושהבעניין 

קטבים אשר לעיתים מזומנות אנו 

 עומדים עליהם בדברינו. 

בורא העולם נתן בינה בלב בני 

האדם להמציא המצאה גדולה 

היא המצאת ביותר, הלוא 

ודאי שנכון לה להמצאה  האינטרנט.

. זו תפקיד גדול בתיקון העולם

 אולם, היא גובה מהאנושות מחיר כבד.

בשנת ה' אלפים תשע"ז. אנו כעת עומדים 

ים לקראת סיומם של מצוי שאנועולה מכך, 

ששת אלפי שנות העולם, בהתאם לדברי 

שגילו לנו שהעולם יתנהג בדרכו  1חז"ל

 ףלית ששת אלפים שנה אך באלאהנורמ

                                                      
 א עמוד, צז דף סנהדרין; א עמוד, אל דף השנה ראש 1

. אם כן, 2השביעי העולם יתנהל באופן אחר

אנו נמצאים במאתיים וחמישים השנים 

הל העולם בדרך הטבעית האחרונות בהן יתנ

ים פקוחות יבעינ. כל המתבונן מורגלתוה

ובלב מתבונן רואה בחוש את גודל 

הזמן שאנחנו חיים בו, רואה כי עם 

ישראל מצוי בעיצומה של הגאולה. 

יחד עם זאת הוא רואה גם את גודל 

. על בתקופתנוהמצויים  תהניסיונו

נו מראש על ידי עדבר זה כבר הותר

ובדברי  3רבותינו, כמובא בגמרא

גדולי ישראל מכל הדורות, 

סיונות אשר יהיו בימים ישהנ

הגדולים הללו, ימות הגאולה, יהיו 

 .עצומים תניסיונו

ל ִעם" ָּ ה - ֶזה כ  ֶ ו   ֲאַחכ   "!ל 

מובא כי היו  4"חלק"בסוגיה בפרק 

ייתי '" :מבין גדולי האמוראים שאמרו

אף על פי שביאת  !'חמיניהיולא א

המשיח הינה שמחה גדולה עד מאוד, 

בכל זאת אנו מעדיפים לא לחיות 

 - תהניסיונובתקופה זו מפני גודל 

קוק  אי"הבלשונו של הר 'החבלים הרוחניים'

בניגוד  ,. רב יוסף"שיהיו באותה התקופה -

ייתי, ואזכי דאיתיב '" :אמר ם,אמוראיאותם הל

 משיחוצה שהאני ר - 'בטולא דכופיתא דחמריה

ואזכה להיות באותם הימים, ולוואי  יבוא

                                                      
 פד )במהדורות ר"ח פרידלנדר(-עי' דעת תבונות עמודים פב 2
 ב עמוד, מט דף סוטה 3
 ב עמוד, צח דף סנהדרין 4

 

 אנא, 

  שם,למען ה

 נטהר ובואו 

ירה ואת האו

  בה אנו שרויים,

 כנס נילא 

 ביום זה 

 לבית המדרש

 עם פלאפון

 
 



 לבניינהַשלַתורה
 

ַב

מה פירוש  !".לשבת בצל גללי חמורו ואזכה

 ?ים אלודבר

ביום השלושים לפטירת ד"ר בנימין זאב 

בארץ שוב יהי. הרב זצ"להרצל הספידו 

אך הרב לא  ,בשל כך סער מאדישראל 

ה גדולה ונכבדה ס   הוא נשא מ   . בהספדו5נרתע

 ישבוודא, 6"בירושלים המספד"אשר נקראת 

מקווה ולמדו אותה כבר רבים מבני הישיבה 

 7דבריובסוף  ה בעתיד.ילמדוהאחרים שאני 

 בעלעסק בדמותו של האמורא רב יוסף, 

ספד במ. כולועליה מתבסס ההספד  אהמימר

 ת "עקבתא דמשיחא"בתקופשר הרב קוק הסבי

 כלומר ",חבלים רוחניים"התגברות של תהיה 

בשל סיונות רוחניים גדולים, שיבואו ינ

שתהיה בתקופה  יותהתגברות גדולה של חומר

 עם ישראלם שנות גלות יבמהלך אלפיזו. 

כעם  והתקייםהתרחק לחלוטין מהחומריות, 

. עזבנו את עולם העולם הרוחנירק באמצעות 

הרב מדגיש  החומר ועתה אנו שבים אליו.

חיזוק  כי לאמיתו של דבר מטרת קוק

שרוי בו שכל העולם  ,ריות הנוראיהחומ

לחזק ולהאציל  ומשועבד אליו, הינה דווקא

את הרוחניות. המטרה היא שחיזוק החומריות, 

זה לאומי ו-הכלליזה חיזוק הצד הגופני, 

  .לחזק את הרוחניותיביא הפרטי, 

עצומה, קידמה  אנו רואים לנוכח עינינוגם 

שמזה עשרות שנים אינה חדלה מלפסוע עוד 

סיונות יגורמת לנ אך היא, ד בצעדי ענקועו

רב  נוראיים. 8"חבלים רוחניים"לועצומים 

אני רוצה לשבת יוסף מפתיע אותנו ואומר: "

 !".של גללי החמור םליבצ

הרב קוק מבאר ? כיצד יש להבין את דבריו

כי באופן רגיל היה ניתן להתמודד עם נטיית 

                                                      
 כח אות, א חלק באלול לשלושה' ר 5
 99-99 עמודים( ם"התשד מהדורת) ה"הראי במאמרי הובאה 6
 99 עמוד, שם 7
, לידה מחבלי מגיע, הרב משתמש בו", חבלים" של זה ביטוי 8

 מדובר כאן אך. הילד את ללדת כדי היולדת שעוברת הצער שהם
 .גדולה רוחנית הופעה לקראת שתובלנה בצרות

י ל ידמאבק הרוחני הרגיל עהחומר על ידי 

אמנם, כאשר החומרנות  ניות.חורותורה 

שוטפת את העולם בעוצמה מרובה היא 

 זוהמה תא", כלומריהופכת להיות כעין "כופ

"הנטיות הגסות שהן חרפת האדם גם : מוסרית

 כיום, , בלשונו של הרב זצ"ל."באומות העולם

כבר עולם הנאור בנות הבמדינות רבות 

לסגור יש  אותה "ופיתאנה "כמבינים שיש

בכל  מפני ההרס הטמון בה. ,האנושות בפני

, עולםו של בחלל זו מצויה "ופיתא"כ זאת,

הן גורמות לעשות " ועל כן נטיות גסות אלו

, השכליות הצחות המאורות טולא להחשיך את

 ונטיות גסות אל ."הנובעים ממקורה של תורה

חשיכות על מאורות ומרוחני  צלכעין ות יוצר

  .התורה

 מוכן לשבת בצל הזה, מכריז כי הוא רב יוסף

מפני , מאתגרת זולחיות בתקופה  מעוניין הוא

בהתמודדות שותף רוצה ומוכן להיות שהוא 

יה לעתיד לבוא. רב יוסף מוכן הגדולה שתה

לשבת וללמוד בבית המדרש של ישיבת 

או במקום אחר, להדליק נר של  "הכתל"

, עימו זה ולהתמודדשכתורה בתוך צל גדול 

הרוחני זכות בשפע מפני שהוא רוצה ל

  שיהיה גדול כל כך.המעותד, 

לצרה  מדוע רב יוסף אינו חושש מלהיכנס

 רוחנית קשה זו? מדוע אינו מעוניין לחמוק

מלמדנו  ביקשו?כמו שאמוראים אחרים  כךמ

שסוף כל אלה רב יוסף  התחזק" הראי"ה קוק כי

 .לקים"-כנע מאורה של תורה ודעת איהוא לה

אור  שבסופו של דבר היה בטוחרב יוסף 

שבהתמודדות  י בעיניוודא  היה התורה ינצח, 

א קדווכי לכן הוא סבר  .קדושהתנצח הזו 

 .דליק את אור התורהעליו להבתוך החושך 

שאף על פי בבית מדרשנו, אנו גם רואים כך 

אנו  מכל מקוםודאי קשה הינה ההתמודדות ש

ך תהליהוא שלנו  תהליךה .מנצחיםהולכים ו



שַ ַָנכֹוןְַורּוחַ  " ּדֵּ יַח  ִקְרּבִ ַ"ּבְ

 

ַג 

מעט מן האור דוחה "ן, וניצחוהתמודדות ושל 

 . 9"הרבה מן החושך

כָּ " א אֲחׁשו  רָּ  "ִלְנהו 

מביא  אי"ההריש בכך חידוש עמוק ומיוחד. 

היכלו האומר כי ב 10הקדוש "הרזו"את דברי ה

רק כנס ילה מאפשרשיבה יראש ה של משיח

"מאן דלא הפיך מרירא ליחידי סגולה, ואילו 

מי " – למתיקא וחשוכא לנהורא לא ייתי הכא"

מר למתוק וחושך לאור שלא אינו הופך ש

 !", בדומה לדברי האמוראים:ייכנס לישיבה

על פי שאדם זה ף א". חמיניהיייתי ולא א"

על מדרגה גבוהה, מכל מקום יכול להיות ב

 אינו שייך לתיקון של ימות המשיח. הוא

הנוגע מסיים הראי"ה ביסוד עמוק ומרכזי, 

כדי להבין רבות שיש להעמיק לחיי כולנו, 

"יסוד הכשר דורו של משיח הוא ולהפנים אותו: 

לצד הטוב  ותלהשתמש בכל הכוחות היותר גס

 זהו .עטרו בה ישראל"תה היחידית שנוהקדוש

החידוש  וי בימים הללו, זהמרכזהנושא ה

הגדול ביותר בעולם מאז המהפכה 

 ,של דורו של משיח נועניי !הטכנולוגית

להשתמש הוא  ,שאנו חיים בושהוא הדור 

, בכלי "ופיתא"כבכל הכוחות היותר גסים, ב

בעולם, לצד  תיתכןהזוהמה הגדולה ביותר ש

 היזו אמנם, .המיוחדת לישראל שההטוב והקדו

 :אחרים אומריםלכן , לא פשוטה התמודדות

במקום להיות בתקופה , "חמיניהיייתי ולא א"

מלאת אתגרים זו הם מעדיפים להיוולד בימים 

 ימי  של םנרב יוסף מאיר את עניי ךאאחרים, 

 .הגאולה לדורות

נו   ְוַטֵהר" ֵ   "ִלב 

את הדברים שה מעללתרגם  כאשר אנו מנסים

  .בשני נושאים יש להתמקדהגדולים הללו 

                                                      
 ה פרק, המעשה ייחוד שער הלבבות חובות 9

, י פרק תניא ע"ע. א עמוד, ד דף הקדוש הזוהר הקדמת פי על 10
, קורח לפרשת ה"הרצי שיחת; שם מבוארת חסידות ובביאור

 .11,77 בהערות שם ובמצוין 71 הפיסק

 הנפש. ונקיותהלב  תאחד הוא טהרהנושא ה

על כל שיש לו מכשיר חלה חובה הלכתית 

 .11תוכנת סינון התקין בושיש בו אינטרנט ל

ות נגיששיש לו מי  לעחובה הלכתית  קיימת

חובה  היזו" לגדור את עצמו. ופיתא"כלאותה 

זה חיוב  .12ורי תורהככל איסגמורה הלכתית 

ואולי חמור  ,חיוב גמור ככל חיוב אחר הינו

מחזיק לבשיחה זאת פעם המשלתי  הימנו.

 ייתכן שהדבר .רימון עם ניצרה פתוחה ובכיס

רימון עם ניצרה פתוחה ש מפני ,חמור יותר

 ך, אלם הבאו רק מהעועלול להוציא

לם ולה להוציאו גם מהעועלהזו  "ופיתא"כה

יש חובה  ,לכן .13הבאלם וגם מהעו הזה

לא חלילה,  ,כדי שלא יהיה חורבןלהישמר, 

 בעולם הבא.ולא  בעולם הזה

זה הזמן ם, "ימי השובבישל  פםסוב תה,ע

ר' ספארק", באמצעות -להצטרף למסלול "נט

 במרץעוסקים ה, דביר פולק הי"ודביר לוי ו

ההצלה הזה של הגדול להפיץ את העניין 

כבר היום! להצטרף  רוחני.נפש -פיקוחמ

ל בע"ה דאנו נשת 14!"היום אם בקולו תשמעו"

 לסייע במקרה וקושי כלכלי יהווה מונע. 

לכך גם ענות היה הולכת ומתגברת ברוך ה',

אין לארץ -, למרות שבחוץבני חו"ל בקרב

 של סינון תכנים. ייתכן שזהותרבות כלל 

ארץ ישראל, שיש בה מ"העזים משהו מתורת 

, (כשם הארגון העוסק בכך) 15בקדושה"

  .עליהם המשפיע

 

 

                                                      
 עמודים)מאת הרב ניר אביב, בוגר הישיבה(  רשת מעשה' עי 11

 הרב של מאמרו; א סימן בהלכה האינטרנט קונטרס; 52-97
 . לא בתחומין בראלי מאיר

בפוסקים מבואר שיש בזה משום "לא תשים דמים בביתך",  12

 ומשום חיוב עשיית מעקה.
 לו קשה לאדם שהמחטיא: "ח פסוק, כג פרק  דברים י"רש' עי 13
 מן מוציאו והמחטיאו, הזה בעולם הורגו שההורגו, ההורגו מן

 כא פרשה רבה במדבר פי על". הבא העולם ומן הזה העולם
 א עמוד, צח דף סנהדרין' עי 14
 "ברזל אבניה אשר ארץ" א עמוד, ד דף תענית' עי  15
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ַד

ֵבנו   ְוַיֵחד"  "ְלבָּ

א הפגיעה והבו יש להבחין הדבר השני 

ל הדעת הנגרם ע היסחביכולת לימוד התורה ו

פגיעה  זוהי .י השימוש במכשירים הללויד

 והאינטליגנציהביכולות השכל  אנושה

 .תנוכולות הרגשיות של כל אחד ואחד מאובי

של  ופגיעה גדולה בנפשהיא זו פגיעה 

הדעת מונע אפשרות  חסיה המשועבד לדבר.

עת ילגדול בתורה, מונע אפשרות של יד

ע אפשרות של קבלה וזכייה בכתר נמו התורה,

 . 16תורה המונח לכל אחדה

עם את טעם השחרור הטובחוש שכל  רואים

חיים איכותיים  לטכנולוגיה חש מהשעבוד

ביכולתו  . הוא חש כי כעתוטובים יותר

כעת , ללא הפרעות צדדיות ללמוד תורה

 .ושלווהפנימית להשיג נקיות  ותואפשרב

ת התוכנה ודולפרסם אמקום בהתאם לכך, יש 

 הביאה  לידיעתי. ישנה  גבריאל נוביקש

מאפשרת לאדם יכולת האפליקציה נפלאה 

בזמן  מכשיר הסלולארילא לנגוע בשבקרה 

להשאיר את המכשיר הוא הטוב ביותר  .הסדר

על מנת  שנרכשו על ידי הישיבהבתאים 

כאשר הוא ייכנס לבית המדרש  שאדם

עם רבש"ע והוא מתייחד משוחרר מהשעבוד 

דהו החליט -במידה ומאן מכל מקום, ולבד

להיכנס עם המכשיר הוא יוכל על ידי 

בקרה זו להציב לעצמו אפליקציה נפלאה 

שוטרים מקום לאין  . בדור זהושליטה עצמית

 ו, זה"מבחני אמת" ו דור שלכפייה, זהול

 .17חהמשי של ימות נםעניי

יום חמישי האחרון של  ,הקרובביום חמישי 

שילבשו  נםשיצומו, יש נםישהשובבי"ם, 

תפילת המערבי, יש שיתפללו שקים בכותל 

שיתאספו בכמה וכמה  נם, יש"יום כיפור קטן"

ו רכיעכאלו ואחרים או  מקומות לתיקונים
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יותר  כאן רעיוןאנו מציעים  .תעניות דיבור

מים "ראנו, הביום הזה נעסוק  בעז"ה .פשוט

במרחב הציבורי של הישיבה  ,ותלמידים

אותו ארגון נפלא  ",עזים בקדושה" שלבנושא 

 שאנו משתייכים אליו. 

  -דבר פשוט מאוד  וסיףלהבקש ברצוננו ל

תענית "בבית מדרשנו לערוך ביום חמישי 

 שלהיב זאתעשינו  אשתקד ".פוניםאפל

השנה  אך שלשה ימים,במשך ם "השובבי

יכול ה .יום אחדזאת רק לאנחנו מבקשים 

ולו  רק חלק מהיום, תענית דיבור,  יתענה

לא  ]במידה והדבריצום אף  רוצה לצוםה

אולם, בקשתנו  [.18ייפגע בלימוד התורה שלו

למען אנא,  -היא לגבי המרחב הציבורי 

בה אנו ירה ונטהר את האוובואו  שם,ה

עם  רשכנס ביום זה לבית המדנילא  שרויים,

עם  שהנכנסמכך  יותר חשוב פלאפון.

 המכשיר ייכנס עימו רק בעודו מכובה. 

ם" ָּ ִלים ְוֻכל  ַמִים ַמְלכו ת ע ל ֲעֵליֶהם ְמַקב ְ  "ׁשָּ

אמר  ,יתרו פרשת נו,ן בפרשת"הרמב

ר -ָאֹנִכי ה' א  " :הדיברמשמעות ש ֹלֶהיָך ֲאש ֶ

ית ֲעָבִדים היא  19"הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמב ֵ

לקהל  נצטרף .םיקבלת עול מלכות שמי

מכלל מגיעים מישיבות תיכוניות וההאלפים 

יחד איתם והמערבי כותל ה אלציבור החרדי ה

אבינו " תאת תפיללתפילתנו  נוסיף קצת

אני  .ונקבל עלינו עול מלכות שמים "מלכנו

תחבר לתענית ת תפילה זומשוכנע שאם 

 ,מישראל פוה חרון א"הקביסיר פונים אפלה

לנו ", הכתל"זו זכות גדולה לישיבת תהיה ו

 .נו ולכל בית ישראלילמשפחותו
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 מפני בתענית לישב רשאי אינו חכם תלמידתקעא, סעיף ב: "
 ".שמים במלאכת שממעט
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