כינוס אברכים
בביהמ"ד "דברי שיר"
מוצש"ק פרשת תצוה תשע"ה
המרא דאתרא הגאון רבי יהודה אריה דינר שליט"א
אשרינו מה טוב חלקנו ,ומה נעים גורלנו ,ומה יפה ירושתנו ,שאנו זוכים לגדולי ומאורי הדור שרואים למרחוק ,והם
עומדים עלינו ,בגדר 'גדול עומד על גביהם'' .שדי כמגדלות' -אלו הם הת"ח (פסחים פז ,).שהם כמו שומר שעומד
על המגדל ורואה למרחוק .אנחנו קטני קטנים שנמצאים למטה ,רואים רק את מה שלפנינו ,אבל הגדולים ומאורי
הדור שליט"א שרואים רחוק ,דוחפים ואומרים לנו שאנחנו חייבים להתעורר בענינים אלו ,כדי שלא נסחף בזרם ,ולא
נגיע לאט לאט לדרך לא טובה.
הגמ' בב"ב דף נז :מביאה פסוק מישעיהו (פרק לג ,טו-ט"ז):
"וְ עֹ צֵ ם עֵ ינָיו מֵ ְראוֹת בְ ָרע ,הּוא ְמרו ִֹמים י ְִשכֹן" ,הרי שהנביא
משבח כאן את האדם ששומר את עיניו .שואלת הגמ'" :היכי
דמי?" -על איזה אדם מדובר כאן ובמה הוא שמר את עיניו?
ומפרשת שמדובר על אדם שעובר על יד הנהר ,ויושבות שם
נשים שמגלות לפעמים חלק מגופן ,אבל הוא עוצם את עיניו,
ועל זה הנביא משבח אותו .אבל הגמ' שואלת" :היכי דמי ,אי
דאיכא דרכא אחרינא -רשע הוא!" ,ומפרש הרשב"ם שאפילו
עוצם עיניו הוא רשע .מורי ורבותי ,עוד לפני שנמשיך הלאה,
כבר יש לנו פסק :אפילו אדם שלא מסתכל ,אבל יש לו דרכא אחרינא ,הוא רשע! כי מה אתה עושה כאן בכלל?
ויוצא מזה שאדם שיש לו כלי שלא מסונן במאה אחוז ,אע"פ שהוא לא מסתכל במה שאסור ,אבל כיון שזה נמצא
שם -רשע הוא ,כי עצם הדבר שאתה נמצא במקום בו אתה יכול להסתכל -אתה רשע ,ולא אותך משבחים! "אבל
נזהרתי ,לא לחצתי על הכפתור" -הכל נכון ,אבל עצם הדבר שיש לך כפתור שאפשר ללחוץ עליו -על זה כתוב בגמ'
שרשע הוא (עי' מהרש"א שם ,וע"ע בחשוקי חמד על הסוגיא שם) .ומסקנת הגמ' שמדובר באופן דליכא דרכא
אחרינא ,ומכל מקום עליו להזהר שלא להסתכל.
והנה החפץ חיים בספרו (כלל ו' באמ"ח י"ד) שואל שאלה קשה :למה אמרו דבדאיכא דרכא אחרינא רשע הוא ,והרי
הגמ' בפסחים (כ"ה ):פוסקת כרבי שמעון שהנאה הבאה לו לאדם בעל כרחו ,אפילו אם הוא יכול להמנע מזה ,כיון
דאינו מכוין שרי (וביאר הר"ן דלהכי נקרא הנאה זו באה לו בעל כרחו ,משום דהוא לא בא בכאן כדי ליהנות כי אם
הולך לדרכו ,והגם שיכול לילך בדרך אחרת בכל זאת מותר לו לללכת בדרך זו אע"פ שנהנה מריח של ע"ז כיון
שהוא לא בא לכאן לתכלית זו) .ולכן אפילו אם יש לו דרך אחרת והוא עובר את הדרך הזאת שיש בה ע"ז ,וגם מריח
ריח של ע"ז ,כיון שהוא לא מכוין להנאה ההלכה היא שמותר .הרי שאפילו באיסור הנאה מע"ז שהוא חמור מאוד,
כיון שאינו מכוין ליהנות מותר ,אז למה הגמ' בב"ב אומרת שהעובר ליד הנשים בנהר רשע הוא?
מתרץ הח"ח שסברת הגמ' היא ,שכיון שעריות שנפשו של אדם מחמדתן (חגיגה יא ):צריך להחמיר יותר ,דהגם
שעתה חושב שלא ניחא ליה בהנאה זו ,אבל חששו חז"ל פן יתגבר יצרו עליו בעל כרחו ויבוא להנות עי"ז .וכן מצינו
בכמה ענינים שהחמירו בעניני הסתכלות יותר מכל איסורים שבתורה אף דלא אפשר ולא מכוין ,וכענין שאמרו
בברכות (סא ).אחורי ארי ולא אחורי אשה ,פגע באשה בדרך רץ ומסלקה לצדדים ,ומשמע שאפילו בדליכא דרכא
אחרינא ולא ניחא ליה אפ"ה אסרו חז"ל.
רואים מזה יסוד ,שאפילו שבשאר איסורים פוסקים כר"ש שאינו מכוין מותר ,אבל בעריות אפילו בלא אפשר ואין
דרך אחרת ללכת ,מכל מקום אסור .ורבנו ניסים קרליץ שליט"א מוסיף ב'חוט שני' ,שכל הנידון הוא דוקא כשאנוס
על ההסתכלות ,אבל אם הוא אנוס על עצם ההרהור -על זה אין תירוצים ,כי מי יכול לעמוד על עצמו? לכן אדם
שיודע שאם ילך לשם יכשל בהרהור ,אסור לו לילך לשם ואפילו ליכא דרכא אחרינא.

והנה לפני כחודשיים שמענו מעשה נורא ,איך שבאו שני ערבים מחבלים ימ"ש ,נכנסו לבית כנסת ורצחו ארבעה
יהודים ,שפכו דם נקי .איזו הזדעזעות היתה אז לכל מי שיש לו קצת הרגשה ,בכל העולם דיברו על זה באותו היום.
אבל מה הם עשו? רצחו את הגוף שלהם ,והרי חז"ל אומרים (רש"י דברים כג,ט ע"פ הספרי שם) שגדול המחטיאו
יותר מההורגו ,א"כ היה צריך להיות שאם היינו שומעים שארבעה בחורים מסכנים בהר נוף נתפסו לאינטרנט -היינו
מזדעזעים הרבה יותר! ארבע נשמות נשרפו לנצח נצחים ,זה הרבה יותר גרוע!
יודעי דבר אומרים שבכל מקום ישנם כאלו שנתפסו לזה ,וכל שבוע ישנם סיפורים חדשים .זה דבר שאנחנו לא
יודעים איך להשמר ממנו .לפני כארבעים שנה ,כשהחלה להכנס הטלויזיה הטמאה ,זה היה דבר נורא מאוד ,וחשבו
אז שזה היצר הרע האחרון לפני ביאת המשיח ,ואין דבר גרוע מזה .מדוע? מכיון שאלו תמונות חיות שנכנסות לתוך
הבית ,אבל נלחמו ונלחמו ובאמת הצליחו באופן לא רגיל לבערו מכל מקומותינו ,עד כדי כך שבכל העולם יודעים
שמי שיש לו את הכלי הזה -הוא סוג ב' ,וזה מקובל בכל העולם.
אבל היום יש לנו בעיה הרבה יותר חמורה ,שכן יש לנו כלי כזה שבעצם הוא כלי בשביל דברים טובים ,הרי ניתן
להשתמש באייפון בשביל לדבר בטלפון ,גם מי שיש לו חנות או עסק כמעט לא שייך היום להסתדר בלי אינטרנט ,זה
גם חוסך לי הרבה זמן ללכת בעצמי לבנק ,כך אני בודק מיד מה יש לי בבנק ,מה נכנס ומה יצא .ע"י הכלי הזה אני
עושה קניות ,וכך אני חוסך לי זמן וכסף ,וזה לכאורה דבר טוב .לכן היצר הרע לא צריך להכנס עכשיו 'מאחורי
הפרגוד' ,אלא הוא נכנס לבית בדרך כבוד ,דרך 'המזרח' ,פותחים לו שתי דלתות ואומרים" :בבקשה ,תכנס!" ,וזה
הרבה הרבה יותר גרוע.
רק השבוע צלצל אברך שגר באזור זה ,ואמר שיש לו כבר שלשה ילדים גדולים ,בגילאי  ,18 ,17ו ,19 -שכבר ירדו
מהדרך ,והוא מבקש עצה מה לעשות כדי לשמור את שאר הילדים .יש לו עוד בית מלא ילדים ,והוא כבר לא יודע מה
לעשות .הכלים האלו נמצאים בכל בית ,וכבר התפרסם בזמן האחרון מה שסיפר אברך חשוב על עצמו ,איך שבליל
שבת הוא נכנס לחדר וראה את אשתו יושבת עם המחשב! הוא היה בהלם ,רק לפני חצי שעה ישבנו בסעודת שבת!
אנחנו לא יודעים עד היכן הדברים מגיעים ,וחושבים שזה לא נוגע לנו .אבל חז"ל מספרים לנו (בראשית רבה כב-ו,
ילקוט תהלים תתמ) על כלב שנכנס למאפיה ,ורצה לחטוף לחמניה אחת ,אבל בעה"ב ישב בצד הלחם כך שהכלב
לא יכל לתפוס פתאום בלי ידיעתו .מה עשה הכלב? הוא ישב בצד עם עיניים סגורות כאילו שהוא מנמנם,
וכשבעה"ב ראה שהכלב ישן ,גם הוא נמנם לרגע ,ומיד קפץ הכלב על המדף ,הפיל את כל הלחמניות וחטף אחת.
בעה"ב זינק מיד וצעק עליו ,אבל הכלב כבר ברח...
בעלי המוסר אומרים על זה ,שבעה"ב זכר שהיו לו ששים לחמניות ,והתחיל לספור :שלשים ,ארבעים ,ארבעים
וחמש ,חמשים וחמש ,הוא מגיע עד חמישים ותשע -נו ,הכלב חטף רק לחמניה אחת ,לא נורא .מה הוא חושב? ב"ה,
אני הצלחתי! אבל הוא טועה .מדוע? כי הכלב לא רצה לתפוס יותר מלחמניה אחת! את זה בדיוק הוא רצה ,ולא
התכוין ליותר! אתה חושב שאתה הצלחת ,אבל זה לא נכון ,אלא הכלב הצליח מאה אחוז .וכך גם כאן :יתכן שלחצת
על הכפתור 'רק' פעם אחת -אבל רק את זה היצר רצה ,ומזה הוא כבר יגיע לעוד פעמים ,וזה הפחד שלנו.
מגיד שיעור בישיבה אמר לי" :יכול לשבת אצלי בחור בשיעור ,ואינני יודע היכן הוא נמצא :האם הוא אוחז איתי
בסוגיא ,או שמא הוא כבר בשאול תחתית? אין לי שום מושג! הטכנולוגיה היום כ"כ משוכללת ,עד שאי אפשר
לשלוט עליהם!" .הדברים השתכללו עד כדי כך ,שהיום כל מחשב נייד ברגע הקניה כבר קולט אוטומטית אינטרנט
פרוץ ,ללא צורך בשום חיבור או מכשיר נוסף .כמו שטייפ פתוח מקליט באופן אוטומטי כל מה שמדברים ,כך גם
כאן .ישנם אלפי איזורים בארץ שיש בהם קליטה אלחוטית בחינם ,ואם יש לבן או לבת משהו -אי אפשר לדעת מה
שהם עושים עם זה! כל אברך או בחור שקונה מחשב נייד (ודאי רק לחידושי תורה) ,אם הוא לא עומד על המשמר
ומנתק אותו ,הוא יכול לגלוש איתו מבלי משים ולתפוס משהו ,ה' ירחם.
לפני כמה ימים צלצל אלי אברך ואמר כך" :הייתי תמים ,לא הקשבתי לאזהרות ,חשבתי שכולם מגזימים .קניתי
מחשב פשוט לחידושי תורה ,וה' ירחם -רק חמש שניות ראיתי משהו ,ומאז כבר שלשה חדשים שזה מפריע לי
ללמוד ,ואני לא יודע איך לצאת מזה!" .לא מדברים כאן באויר ,מדברים אלינו! המציאות היא שעשרות משפחות
קונות בכל שבוע מחשבים ניידים ,והיום יש כבר דבר חדש' -טאבלט' שמו ,כמובן 'רק למשחקים' ,אבל אפילו
שקנית אותו לילדים רק למשחקים -אם לא תעמוד על המשמר אי אפשר לדעת מה יקרה.
הרי ברור שאם חלילה היו חיידקים באויר ,ודאי שכל אחד היה יודע להיזהר מהם .אחד שהיה מוכר בחנות של חיות
מחמד סיפר לי ,שהוא עבד שם ומעולם לא נגע בשום בעל חי ,ואעפ"כ כבר שבע שנים שיש לו חיידק בגוף ,שכאן

בארץ לא יודעים איך להוציא אותו ,והוא מוכרח לנסוע לארה"ב בשביל זה! אתם רואים מה זה חיידק? לפני מאה
וחמישים שנה היה גוי אחד שהוכיח ,שהאויר מלא 'חיות רעות' ,ואמרו עליו אז שהוא משוגע .אבל היום כל המדע
הרפואי בנוי על זה ,ואמר לי רופא אחד שעובד בבית חולים" :בבית החולים אני לא נוגע בשום דבר ,כי בכל דבר
ישנם חיידקים!" .לאדם בריא זה לא מפריע בד"כ ,אבל בכל זאת אם יש לידך אדם חולה או מצונן ,האם לא תזהר
ממנו? ואם כך זה בגשמיות ,על אחת כו"כ ברוחניות ,שצריך להזהר מה'חיידקים' שמטמאים את הנשמה.
ישנו מכתב שכתב הח"ח כבר לפני כמאה שנה ,והוא חוקר בו למה יש לנו את כל הצרות האלו? ומסקנתו היא שזה
בגלל "ולא יראה בך ערות דבר -ושב מאחריך" .כשישנה ערות דבר ,אז הרבוש"ע מסלק את שכינתו ,ואנחנו עושים
דברים שגורמים לסלק את השכינה .לכן עלינו לעמוד על המשמר ,ולדעת שאפילו אם צריך את המכשירים האלה
לשם שמים -אבל צריך גם לדעת איך לשמור את עצמנו.
התכנסנו היום לשמוע קצת את הסיכונים בדבר ,ודברים אלו נוגעים לכל או"א ,אם לא היום אז בעתיד ,תמיד צריך
לעמוד על המשמר .הרופאים אומרים שבכל מחלה שלשה רבעים מהטיפול הוא לדעת קודם כל מה יש לך בכלל ,כי
אם אתה לא יודע שאתה חולה -זה הכי גרוע ,שאז אתה לא יודע איך לשמור .אבל אם הרופא מגלה לך מה שיש לך,
ואתה יודע לשמור -זה מצויין .ה' יעזור שנתחזק ונבין את מה שמונח פה ,ובזכות שאנחנו מתחזקים מלמטה -יקדשו
אותנו מלמעלה ,ונזכה בקרוב ממש לטיהור מחננו ,ולביאת משיח צדקנו ,אמן.

דבר המערכה מפי הרב בלוי שליט"א
ברשות הרב שליט"א .אני אחד מפעילי אגודת 'חברים' ,וגר בבית שמש .ב"ה שישנה היום התקדמות גדולה בנושא
הזה ,וננסה להציג את הרעיון לציבור .עוד מעט יחלקו לקהל את הדפים ,ואנחנו מנסים למצוא כמה אברכים
שיתאגדו יחד .שמענו מקודם על הרבנים ,ואכן כל גדולי ישראל מנסים למצוא דרך שתתן לנו את ה"אז נדברו יראי
ה' איש אל רעהו" ,ולהפעיל כח של אגודה ואחדות בדבר הזה.
אחת הבעיות הגדולות באיטנרנט היא ,שהוא נותן כח גדול מאוד של אחדות .זה מעין 'מגדל בבל' ,שבו נמצא כל
אדם ,בין אם הוא נורמלי או משוגע ,יכולים להיות שם
המטורפים הכי גדולים בעולם ,וגם הכפירה האפיקורסות וכל מה
שלא יהיה ,כל דבר בעולם מקבל שם את ביטויו המלא ,ורואים
שיש לזה השפעה בשטח .יש לזה כח של התאגדות ,וראינו את
זה במהפכות של 'האביב הערבי' ,שבו המהפכנים התעוררו
והתאגדו ע"י הכלים האלה ,ועל ידיהם התחבר אדם לחבירו עד
שיצרו הפיכה.
גם ה'דעאש' עם כל ההריגות המטורפות שלהם ,הכל מגיע מכח
המכשיר הזה .עד היום כל המטורפים וצמאי הדם היו בודדים,
אחד פה ואחד שם ,הם התביישו בעצמם ,ובמקרה הטוב הלכו
לטיפול .אבל היום התאגדו המטורפים יחד ,ונהיו 'ארגון' .הם שורפים אנשים חיים -וזה נהיה בסדר! ולא רק זה,
אלא כל המטורפים וכל הסוגים שעולים על הדעת וגם אלו שלא יעלו על הדעת ,הכל קיים בלחיצת כפתור ,וזה נותן
כח אחדות חזק מאוד.
כשאנחנו עומדים ומסתכלים על המצב ,זה נראה כאילו "לא יבצר מהם" ,רח"ל .איך אנחנו ,כמה יהודים בודדים
בעולם ,יכולים לעמוד במלחמה הרוחנית והפיזית הזאת ,ולשמור על עצמנו נקיים? אבל ברוך ד' שישנה את העצה
הגדולה ,שהיא בעצם הציות לגדולי ישראל ששומרים עלינו .אתן לכם דוגמא פשוטה מאוד :האם מישהו זוכר
שלפני עשר שנים בערך ,היה את הסיפור של הפלאפונים הכשרים? זה היה ברגע האחרון ממש ,לפני שנכנס 'הדור
השלישי' ,שהשלב הבא שלו היו האייפונים והגלאקסי וכו' ,שכמעט אין דרך להלחם בהם ,וקשה מאוד מאוד למי
שנכנס לצאת מזה .ישנם הרבה מאוד שרוצים לצאת מההתמכרות אליהם ,והולכים לטיפול בכל מיני מקומות
שמטפלים בהם ברמה הנפשית .ב"ה שישנה דרך לצאת ,אבל זה ממש קשה .כאן בא"י היינו במצב של כפסע
מהכניסה למצב הזה -שאין ממנו יציאה!

ברגע האחרון באו גדולי ישראל ,ועשו את התקנה של פלאפונים כשרים .זה לא היה קל ,אתם זוכרים איך שאנשים
טענו :מה רע בס.מ.ס ?.זה דבר טוב ,פחות ביטול תורה ,וכל מיני חשבונות כאלו ,עוד טענו שלפלוני ישנן מניות
בחברות הכשרות ולכן הוא עושה את זה ...וכל מיני דיבורים כאלה ,אבל ב"ה אפשר לומר שאחוזים גדולים מאוד
מהציבור 70 ,אחוז ויותר ,עשו את עצמם כ'טיפשים' ולא כ'מבינים גדולים' ,ושמעו בקול רבותיהם ,וכך ניצלו .היה
כינוס גדול עם הרב אלישיב זצ"ל ,הגראי"ל שטיינמן שליט"א ,הרבי מגור שליט"א ועוד רבים ,הרבנים חתמו ואמרו
לכולם להחליף -והחליפו! אם הרבנים אמרו -אז אנחנו עושים ,וכך ניצל כאן הציבור ,ב"ה.
לעומת זאת בארה"ב לא היה את הדבר הזה .ומהי התוצאה? לפני כחודשיים ,בחג הסוכות ,דיברתי עם בחור בן תשע
עשרה שהגיע מפלטבוש ללמוד בארץ ,והוא סיפר לי שהוא בא מקהילה ליטאית קצת מודרנית ,ובשיעור שלו
בישיבה קטנה למדו עשרים בחורים ,וכיום נשארו מהם רק ארבעה חרדים! שש עשרה בחורים עזבו לגמרי ,עם
הדברים הכי גרועים בעולם ,כולל גויות וכו'! הרי כולם באו ממשפחות טובות ,הכל שם היה טוב ,אז מה קרה?
הדבר ברור ואין פה הרבה מקום לניחושים למה זה קרה .סקר מקצועי עובד על 'קבוצות השוואה' ,כך שאתה צריך
לבדוק מה קרה בא"י בזמן ההוא וכמה אחוזים מהציבור עברו לכשרים ,וכנגד זה מה קרה בחו"ל.
ישנן קהילות חסידיות בחו"ל שבנו גם שם סוג מסוים של שמירה ,אבל פחותה מאשר בארץ ,ואכן שם אחוזי
הנופלים פחותים משאר המקומות בחו"ל ,אבל עדיין גבוהים מאשר בארץ .ואילו במקומות בהם לא היתה שמירה
בכלל -תראו מה הן התוצאות! דבר זה ניתן לבדיקה מדוייקת ,כל מקום לפי ענינו .גם הם מנסים להתמודד עם זה
היום ,אבל מה שגרם להבדל הגדול הוא אחד :כאן בארץ היתה לנו את ההצלה של גדולי ישראל שאמרו להחליף
לכשרים ,וב"ה החלפנו ,וכללות הציבור ניצל .לעומת זאת במקומות אחרים שלא החליפו התוצאה היא די ברורה,
ורואים שם אחוזים גבוהים מאוד של נפילות.
ניכנס קצת יותר לענין .הרב שליט"א דיבר קודם דברים חריפים וברורים מאוד ,וברצוני להדגיש נקודה נוספת :לרוב
אנחנו מסתכלים על האינטרנט ככלי שיש בו עשרה אחוזים של דברים טובים ,לעומת תשעים אחוזים של דברים
רעים .לדעתי גם עשר אחוז אלו הם הגזמה ,ואין בו כ"כ הרבה דברים טובים .אבל ישנה שם בעיה נוספת ,שגם
הדברים הטובים הם לא במינון הנכון .סיפר לי הרב לדרמן שליט"א מירושלים ,שהוא אחד מהיוזמים של האגודה
הזאת ,שהוא נכנס פעם לאחד המקומות שמציעים שירותי אינטרנט מסונן ,וראה שם אברך שיושב שעה שלימה
ובודק מה מזג האויר! מה קורה בעזה ,ומה בטבריה וכו' ...אם אתה לא לומד ויש לך זמן ,לך לעזור בבית ,מה אתה
מבזבז כאן שעה על מזג האויר? נכון שמזג האויר זה דבר מצוין ,אבל השאלה היכן האדם נמצא.
הבעיה בה' בידיעה של האינטרנט על כל ניספחיו היא ,שהאדם מאבד את כל צורת האדם שלו! ישנו ווארט חריף
מאוד ,כמדומני בשם המשגיח ר' יחזקאל זצ"ל ,שפירש את הגמ' (סנהדרין צא ):שאם יצר הרע היה באדם ממעי
אמו ,היה מבעט באמו ויוצא .לאן הוא יצא ,הרי זה מוות ודאי בשבילו?! אלא זהו באמת היצר הרע ,הוא כח של
מוות וכילוי! היצר הטוב הוא של חיים ,אבל יצר הרע מתאפר ומתחפש בכל מיני צורות ,ומנסה לפתות כאילו יש לו
משהו למכור ,דבר מאוד קורץ ונוצץ :בואו ותטעמו בחינם או בחצי חינם ,כך הוא מציע את עצמו.
אבל כשהיצר רואה שהוא נמצא ברגעיו האחרונים ,פתאום הוא מגלה את פרצופו האמיתי של כליון ,השמדה ומוות.
אין שם שום דבר אחר .אתן לכם דוגמא :כולנו יודעים מהו הכח של רחמי אם .זהו אחד מהכוחות הבסיסיים ביותר
בבריאה ,רחמי אם על בנה .אמא יהודיה היא הסמל לזה ,אבל זה לא רק ביהודים ,זה גם בגויים ,זהו טבע הבריאה.
גם נמרה יכולה לחצות נהר שורץ תנינים כדי להציל את הנה ,ואילה יכולה להכנס לפה של אריה ,העיקר שהילד שלה
ינצל.
יחם :וַתֵ לְֶך
הפסוק אומר על הגר (בראשית כ"א טו-ט"ז)" :וַיִ כְ לּו הַ מַ יִם ִמן הַ חֵ מֶ ת וַ תַ ְשלְֵך אֶ ת הַ ֶילֶד תַ חַ ת ַאחַ ד הַ ִש ִ
ָאמ ָרה ַאל אֶ ְראֶ ה בְ מוֹת הַ ָילֶד וַ תֵ שֶ ב ִמ ֶנגֶד וַ תִ שָ א אֶ ת קֹ לָּה וַ תֵ בְ ךְ " .מפרש רבי
וַ תֵ שֶ ב לָּה ִמ ֶנגֶד הַ ְרחֵ ק כִ ְמטַ ֲחוֵי קֶ שֶ ת כִ י ְ
שמשון רפאל הירש ,שהגר זרקה את הילד והלכה שם לבכות ,אבל אמא יהודיה לא היתה מתנהגת כך .היא היתה
יושבת על יד הילד שלה ,אע"פ שכואב לה לראות איך שהילד שלה סובל ,אבל היא תשב ותנחם אותו ,ואם יש דבר
אחד שהיא יכולה לעזור לו -היא תעשה .גם הגר דואגת לילד ובוכה בשבילו ,אבל אם זה כואב גם לה -אז היא
מעדיפה שהיא לא תראה .לעומת זאת אמא יהודיה היא השיא של רחמי אם על בנה ,וישנם סיפורים נוראים על זה,
כולם יודעים מה זה 'אידישע מאמע'( .ז"ל הרש"ר הירש שם" :כל התנהגותה של הגר אופיינית ביותר ומציינת את
הטבע של בת חם שלא נתעדן .אם ישראלית לא תטוש את ילדה ,ולו רק כדי לדבר על לבו ,ולו רק כדי להקל עליו
כדי חלק אחד במיליון של שניה .הנוטש ילד באפס מעשה ,מפני "שאין בכוחו לראות בייסוריו" ,אינו פועל מתוך
רחמים ,זוהי אנוכיות אכזרית של נפש אדם שנעצרה בטבעה הגס .אדם בעל שעור קומה אנושי יודע להשליט את

הכרת חובתו על רגשותיו העזים ביותר ,חובתו משכיחה את הכאב שבלבו ומדריכה את ידו להושיט סיוע ועזרה ,ולו
יהא בידו רק לגמול חסד עם המתייסר בייסורים ולעמוד על גביו ולהשתתף בצערו") .אבל גם בכל העולם ,זהו יצר
קיום בסיסי.
והנה ישנם היום סיפורים משונים ,ולצערנו הם לא נדירים אלא סיפורים של יום יום .נשים משלנו ,שהיו מאה אחוז
נורמליות ,היא למדה בסמינר הטוב ביותר ,היא בכתה כל הלילה עם הילד כשצמחה לו שן ,וכשהוא נכנס לחידר
בגיל שלש היא שמחה והתרגשה ,אפתה לו עוגה וכתבה עליה אותיות ,אני מדבר על אמהות יהודיות לכל דבר,
מהקהילות שלנו שההורים גרים בבני ברק .והנה היא קנתה אינטרנט לצרכי עבודה ,ואני חייב ציין שלפעמים גם
בהיתר של רב ,וגלשה וגלשה -עד שהגיעה למצב שהיום בתהליך הגירושין היא חותמת על כתב ויתור על שמונת
ילדיה ,ולא מענין אותה כלום! היא זורקת אותם לרחוב! לא היה דבר כזה מעולם ,רק אצל חולי נפש מאושפזים,
ולא מדברים על מקרה אחד ,אלא על עשרות מקרים שחוזרים על עצמם! זה קורה בין באבות ובין באמהות .האשה
הזאת פשוט איבדה כל צלם אנוש ,אין לזה הגדרה אחרת .היא פחות מבעל חי ,פחות מחתולה ופחות מעכבר ,וכל
כולה שקועה בעולם ההבל הזה .אם אמא מסוגלת לוותר על הילדים -זה איבוד לגמרי של כל צלם אנוש.
דבר זה קורה בכל הגילאים ,רק לאחרונה היה מקרה באנגליה של יהודי בן ששים וחמש שמחתן כבר נכדים,
שפתאום הוא עזב את הבית והמשפחה והלך לאיזו גויה שהכיר דרך האינטרנט! מה קורה כאן?! היצר הרע מתגלה
במלוא הדרו .בלי הצגות ,ובלי תחפושות .הנה הוא! כח ההשחתה מול יצר הקיום .כנגד הכח הטבעי שמעורר את
הנמרה להגן על גוריה ,מתגלה יצר הרע שרוצה להשחית להרוס ולאבד .וכנגדו אנחנו עומדים ,כמה יהודים בודדים,
כשכל העולם נסחף.
יצא לנו לטפל בזמנו בענין הכנס הגדול שהיה בארה"ב ,ועזרנו להם להתארגן .היו להם כל מיני שאלות ,ובכל פרט
הם נהגו ע"פ הוראות רה"י הגראי"ל שטיינמן שליט"א ,ולכן היתה להם הצלחה גדולה מאוד .הם עצרו את הגלגל
שהתגלגל במדרון ,והתחילו לגלגל אותו אחורנית .בשלב מסויים אמר לנו רה"י ,וזה הקו שלו בכל המהלך הזה,
שאין מה לעשות כינוס אם לא יציעו גם פתרונות .לבוא ולומר סתם "אסור" -זה לא עובד ,אתה לא יכול לומר לאדם:
"אל תאכל" ,אבל אתה יכול לומר לו" :תאכל כשר" .לכן גם בדפים שנחלק לכם יש מספרי טלפון של מרכזי יעוץ
בנושא ,ישנו מענה ומנסים להקל ולמצוא לכל אחד את הפתרון המתאים בשבילו.
הבעיה בחו"ל היא ,שהתחילו לדבר עם החברות -ואין מה לעשות! כאן בארץ כח הקניה של החרדים הוא חמש
עשרה אחוז ,לכן בזק מתחשבת ,חברת החשמל מתחשבת ,ויש להם מענה טלפוני .אבל בכל העולם אפשר להתקשר
עמם רק דרך האינטרנט ,כיון שבארה"ב למשל כח הקניה החרדי הוא רק  0.03אחוז ,כך שאין התחשבות בהם .גם
כשפנו לחברות האינטרנט וביקשו אינטרנט מסונן ,והדגישו שלא רק אנחנו היהודים מעונינים בזה אלא גם
המורמונים (שהם סוג מסוים של נוצרים שמרנים) שמספרם שבעים מליון איש ,טענו החברות שאצל המורמונים גם
אם אין להם מסונן הם משתמשים ברגיל ,ונמצא שנשארו רק החרדים עם הדרישה הזאת .אמנם מנסים להגיע
לפתרונות שונים ,אבל למעשה כל העולם נסחף אחרי זה ,ומעבר זה עומדים אנחנו ,כמה יהודים ,ומנסים להלחם נגד
כל העולם ,וזה לא פשוט ולא קל.
ישנה הרגשה ברורה שיש כאן מלחמה רוחנית .נכון שהחברות רוצות בעיקר כסף ,אבל הן מנצלות סטיות ובעיות של
אנשים ומגדילים אותן ,כדי לסחוט מהם כסף .מראים לך דבר מסויים ,ויש להם מומחים גדולים מאוד שמשתדלים
לנצל סדקים שיש בכל אדם ,כל מיני נקודות רגישות בנפש ,והן משקיעות בזה מליארדים .סרט אחד כזה עולה ומאה
חמישים מליון ,כדי למצוא את הדרך איך לחדור אל האדם ,להגיש לפניו מציאות אוטופית (דמיונית) שלא קיימת
בעצם ,ואין מציאות שהוא יקבל את הדבר הזה בעולם האמיתי ,וכך לא תהיה לו ברירה אלא להכנס שוב ושוב
ולשלם כסף ,ואז לקבל את הממתק הדמיוני הזה .הוא ימשיך יחלום לקבל את הממתק האמיתי ,ולא יקבלו לעולם,
ורק יפתח חסר כאילו שהוא צריך את הדבר הזה ,ואז הוא יצטרך אותו עוד ועוד ועוד .וכך אנשים נסחפים לזה,
והציבור צמא מאוד.
הכרתי בחור מחו"ל שהתמכר לסרטים ,יש שם סדרות שמתמשכות לאורך עשרות פרקים כל אחת ,והנה הוא עזב את
ארה"ב והגיע לארץ והתנתק מהסרטים האלה למשך תקופה .לאחר זמן שלחו לו לארץ בבת אחת את כל השלשים
סרטים שיצאו באותה תקופה ,והוא התיישב ליד המחשב וצפה בכל השלשים ברצף אחד בלי להפסיק ,ובמשך
שלשים שעות הוא לא קם מהמקום!

לא נעים לספר ,אבל היה עוד סיפור שקרה לאחרונה עם בחור שישן אצל סבו ,שהיה אדם סיעודי ,ובמשך הזמן גילו
שהטיטולים של הסבא נגמרים מהר מדי ...לאחר חקירה נתגלה שהבחור ישב ליד המחשב שעות רצופות ,והתמכר
עד כדי כך שלא רצה לקום אפילו לשירותים ,ולכן גנב מהטיטולים של סבו ולבש אותם ...כמדומני שעוד לא היה
'מתמיד' בתולדות עמנו שחשב על המצאה כזאת.
זהו יצר השמדה טוטאלי ,אין לזה הסבר אחר ,זה לא נורמלי ,והדבר הזה קיים אפילו ברמות ההתמכרות הנמוכות
בהן אדם גולש רק חצי שעה ביום ,אבל הם לא מסוגלים להתנתק גם מזה .זו התמכרות קשה עוד יותר מסיגריות ,זה
כבר ברמה של אלכוהוליזם וסמים קשים! ישנו יהודי מטלז סטון שמטפל בזה ,יש לו אתר בשם " GUARD
( "YOUR EYESשמור את עיניך") ,והוא מנסה לטפל במתמכרים לאינטרנט ע"י שיכנסו לאתר ההוא ,ומשם הוא
מנסה להציל אותם .זו התמכרות קשה שחייבת טיפול .אבל מהי ההצלה שלנו בענין הזה? פשוט לברוח מזה לפני
שנכנסים! זו הדרך היחידה שיכולה להציל אותנו מהדבר הזה.
ישנה נקודה נוספת שצריכה חיזוק באופן כללי ,ובפרט בענין הזה ,והוא אמונת חכמים .מו"ח הוא יהודי מבוגר
מתפרח ,שגדל בבאר שבע .בזמנו היו שם שני בתי ספר לדתיים ,היה את ביה"ס של החינוך העצמאי ,והיה של
הממלכתי דתי ,וכך עמדו שתי אפשרויות בפני הקהילות .אביו היה רב בבאר שבע ,וכמובן שלח אותו לחינוך
העצמאי .והנה היו בקהילה שני סוגי יהודים :היו כאלה שידעו ללמוד דף גמרא ,והיו כאלו שלא ידעו כלום רק לומר
תהילים .כשמדה בפניהם השאלה לאן לשלוח את בניהם ,אותם שלא ידעו כלום הלכו לשאול את הרב והוא אמר
להם לשלוח לחה"ע וכך עשו ,לעומתם אלו שידעו ללמוד לא הלכו לשאול את הרב ,והחליטו על דעת עצמם לשלוח
לממ"ד .מדוע? מכיון שדוקא שם לימודי הגמרא היו ברמה גבוהה יותר ,והמשפחות הטובות שלחו לשם .מכיון שלא
היו מספיק תלמידים לחה"ע ,הם חילקו ארוחות בחינם ,וכך הגיעו לשם גם ילדים ממשפחות מצוקה חילוניות ולמדו
שם ,וכשהלכו הביתה הורידו את הכיפה .כך היתה כיתה שחציה חילונים וחציה בנים של אומרי תהילים...
והנה היום ,כשהוא מסתכל אחורנית אחרי חמישים שנה ,הוא רואה דבר מענין :מתוך הכיתה שלו ,אלו שהיו
חילונים נשארו כאלה ,אבל אלו שבאו מבתים דתיים נשארו כולם חרדים .לעומת זאת אלו שהלכו ללמוד בממ"ד-
עזבו כולם את הדת! חוץ מאחד שנהיה חילוני ,וכמה שנים אחרי שגמר את הצבא חזר בתשובה .מה פשר דבר ,הרי
כל הנתונים הראו שהממ"ד היה הפתרון הטוב ביותר ,והחה"ע יותר גרוע? התשובה היא שמי ששאל וציית לדעת
תורה ניצל ,ומי שלא -נפל.
לכן מי שמפקפק בהוראתם של הרבנים ,וחושב שהם לא מבינים על מה הם מדברים בנושאים אלה ,בסוף נופל .אבל
מי שיתנהג בענין זה בצייתנות להוראתם -ינצל .צריך לדעת שעם ישראל קיבל הבטחה שהוא יתקיים לעולם ,וגם
התורה תתקיים לעולם .עם ישראל עבר המון נסיונות וגם סבל אבידות קשות ,אבל הוא מובטח שימשיך להתקיים,
ולא צריך "להציל" אותו .אבל לכל אחד באופן אישי אין הבטחה ,והוא צריך לבחור האם הוא רוצה להיות
מהמנצחים ,או מהמנוצחים ,האם להיות מהניצולים ,ושיהיה לו זכות וחלק בפעילות הזאת ,להיות נמנה לדבר מצוה,
או למשוך ידיו ולהתעלם ח"ו.
יתכן שישנם אברכים שלא צריכים את הדפים האלה ,אבל תקחו אותם הביתה ,ותעברו עליהם שלב אחרי שלב :האם
יש מחשב נייד ,או לא .ואם יש -האם הקשר האלחוטי שלו ( )FI-WIמנותק ,או לא.
ישנם הטוענים לקשיי פרנסה בגלל זה .אומר לכם רעיון שאמרתי להגר"א פילץ שליט"א ,והוא נהנה ממנו מאוד.
לפני כמאה ועשרים שנה ,הגיעו לארה"ב תוך עשר שנים כשני מליון יהודים .כמה מתוכם נשארו שומרי תו"מ? כמה
עשרות משפחות בלבד! מדוע? בגלל קשיי פרנסה! לא היתה אפשרות כמעט להשיג פרנסה בלי לעבוד בשבת ,אז
התחילו לעבוד בשבת ,וזהו ,נגמרה שם היהדות.
גם היום זה קיים במידה מסויימת ,ישנה צרה שעומדת בפנינו ,ואי אפשר להתעלם שישנם אנשים שצריכים את הכלי
הזה לצרכי פרנסתם ,ומנסים למצוא להם פתרונות ,אבל אנחנו לא יכולים להבטיח שנוכל למצוא את הפתרון לכל
אחד .ואם בכל זאת לא ירצו לשמוע ,אז אם יהיה לנו כח ,אולי נקים בעתיד מוסדות מיוחדים של "אש התורה",
"ערכים"" ,לב לאחים" ושאר אירגונים ,כדי להציל את צאצאיהם של כל אלה שיש להם היום קשיי פרנסה...
היה אברך בבני ברק ,שאשתו עבדה במשרד חרדי לתכנות .היא הרויחה משכורת מאוד יפה ,כשש עשרה אלף ₪
לחודש ,אבל היתה שם בעיה של אינטרנט פרוץ .זה לא אומר שהם הגיעו בפועל לאתרים פסולים ,אבל למעשה
האינטרנט היה פרוץ בלי חסימה .לפני כשלש שנים היתה התעוררות לנושא ,והוא הלך לרה"י הגראי"ל שטיינמן

שליט"א לשאול מה לעשות ,ורה"י אמר לו ללכת ולשאול בחברת "נתיב" האם ישנה אפשרות לחסימה ,ושיחזור
אליו בעוד חודש לעדכן מה קרה.
הוא הלך ,ו"נתיב" בדקו וראו שבגלל בעיות טכניות מסויימות אין שם אפשרות לחסימה .הוא חזר להגרא"יל
שליט"א ,והוא אמר שאם כך אז שאשתו תעזוב את העבודה! הוא שאל" :אבל התרגלתי לחיות ברמה גבוהה ,אני לא
מסוגל להתקיים עכשיו ממילגה של אברך כולל!" ,ענה לו רה"י" :אם כך אין מה לעשות ,ותלך לעבוד!" .כל אחד
יודע איך שרה"י מעריך תורה מתוך הדחק ,וכמה הוא מוכן להתבזות עם טלפונים לכל העולם כדי שעוד אברך יוכל
להמשיך ללמוד ,אבל כשהגיע מצב כזה ההוראה היתה ברורה :לך לעבוד ,ואשתך לא תשב עם אינטרנט פרוץ! וכך
הוה ,הוא עזב את הכולל ,והלך להיות מלמד וגם מלווה הסעות ,ועם כל זה הוא מגיע רק למשכורת של שמונת
אלפים  ₪בחודש ,וחי בדחקות יחסית למה שהתרגל...
מהי משמעות הדברים? יש כאן הוראה מאוד ברורה :אינטרנט פרוץ הוא חפצא של איסור! זה לא רק הבעיה שאדם
מכניס את עצמו לסיכון ,אלא גם אם לא תגיע לשום דבר גרוע ,ותהיה עליך השמירה הכי טובה ,אין דרך להתיר את
הדבר הזה ,כי הוא אסור בעצם .זה חמור יותר מאשר "אני אקרא ולא אטה" ,כי זה עצם האיסור .לעומתו אינטרנט
חסום יכול להיות מותר ,יכול להיות אסור ,יכול להיות גרוע כי גם בו יש חסרונות ,אבל עכ"פ זה דבר שאפשר להתיר
אותו.
בזמן ההכנות לכינוס שהיה בארה"ב ,שאל אותנו רה"י מתי הוא עומד להיות ,ואמרנו לו שבעוד חודש .הוא אמר
לנו" :רק בעוד חודש? ומה יהיה בינתיים? הרי בכל יום נשרפות אלפי נשמות חדשות!" .וזה אכן המצב ,בכל יום
נשרפים אלפים ,ובמידה מסויימת אנחנו בסוג של שואה רוחנית ,כמו שהזכרנו מאותו בית ספר בפלטבוש שששה
עשר בחורים מתוך עשרים ירדו לשאול תחתית.
לכן הדרך היחידה לנצח בנסיון הזה ,היא ללכת אחרי הוראות גדולי ישראל שליט"א ,ולא להתחכם ולנסות לפתור
את הבעיות לבד .מי שינסה "להכשיר" לבד -ישלם את המחיר ,ומי שיציית -ינצל .וזהו השלב הנוסף בדפים
שלפניכם ,שכל אחד מקבל על עצמו את הוראות גדולי ישראל בענין.
והחלק האחרון עליו מדובר בדפים האלה הוא טיב החסימה ,ולשם זה הוקם מוקד יעוץ שבו שומעים את הבעיה
ומנסים למצוא פתרון .ועכשיו אני רוצה להסביר למה גם במכשירים החסומים ישנה בעיה :באינטרנט ישנו מידע על
כל דבר שבעולם .אבל כדי שיוכלו להגיע למה שרוצים קיים "מנוע חיפוש" שנקרא "גוגל" ( ,)GOOGLEאותו
יצרה חברה הנמצאת בארה"ב .יש לה עשרות אלפי עובדים בסכומי עתק ,וכך היא מגישה לכל אחד ואחד את
האינטרנט .מה עושות חברות החסימה (נתיב ,אתרוג וכדו')? הם לומדים איך התוכנה של החיפוש עובדת ,וכך הם
יכולים לתכנת תוכנה חוסמת שתחסום את מה שצריך.
והנה בחודשים האחרונים ישנה התקדמות מסויימת ,שהחברה של גוגל לא מוכנים שיחסמו אותם ,ומה הם עושים?
כל שעתיים מתחלפת התוכנה! זו השקעה עצומה ,יושבים אנשים וכותבים שתיים עשרה תוכנות חדשות כל יום ,כדי
שלא יוכלו לחסום אותם .אני לא יודע מהי הסיבה הטבעית שהם עושים את זה ,אבל אתה רואה ממש איך שיצר הרע
עומד מאחוריהם :ישנם כמה עשרות אלפי חרדים בעולם שצריכים אינטרנט מסונן ,אז שלא תהיה להם את
האפשרות! ישנם מליארדים ששורצים וגולשים ,שורפים את החיים שלהם ,כל חברה נורמלית אוסרת על עובדיה
לגלוש כי זה מבזבז להם את כל הזמן של העבודה ,ואילו השטן נטפל דוקא לכמה יהודים חרדים ,כי הוא יודע שכאן
היא עיקר המלחמה!
חז"ל אומרים (עי' אוצר המדרשים אייזנשטיין עמוד  ,160 ,155ועוד) שארמילוס הרשע ירצה להרוג את משיח בן
יוסף ,שהגר"א מסביר באריכות (בספר קול התור ,ועי' תשובות והנהגות ד -שכח) שזו הבחינה הרוחנית של קדושת
עם ישראל ,וזה קורה עכשיו ,זה השלב האחרון לפני המשיח ,זו המחיית עמלק של דורנו .לפני שמגיע משיח בן דוד
יש את הבחינה הזאת של משיח בן יוסף ,ולכן השטן מגייס את כל הכוחות שלו במלחמה הזאת כדי להשמיד אותו,
ואז יוכל להשיג את מה שהוא רוצה :כליון מוחלט!
ומולו עומדים אנחנו ,כמה יהודים עם כוחות דלים ,ומנסים לשים את האצבע בחור של הסכר כדי שלא יהיה שיטפון.
אבל אנחנו ננצח ,כי הקב"ה איתנו ,ואנחנו הולכים עם גדולי ישראל ,אז הנצחון הוא בידינו ,ואנחנו קוראים לכל
אחד ואחד מהקהילה הזאת וגם לאחרים ,תצטרפו למנצחים! תהיו מהקבוצה הזאת שיצביעו עליה ביום ההוא
ויאמרו" :הנה אלו שנאמר עליהם כל כלי יוצר עליך לא יצלח ,וגם בזמנים הקשים הוא היה מהאלפים הבודדים
שמתחזקים" .וכך בעזרת ה' נצליח לעמוד בפרץ ולהגיע לגאולה השלימה.
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