
 התמודדות עם האינטרנט בזמן החופש

 מדמיונות למדמה .1
נֹות מֹוָאב: ל בְׂ נֹות אֶׁ ל ָהָעם ִלזְׂ ל ַבִשִטים ַוָיחֶׁ ָראֵּ ב ִישְׂ ֹּאַכל ָהָעם  ַויֵּשֶׁ ן ַוי יהֶׁ י ֱאֹלהֵּ חֵּ ִזבְׂ אןָ ָלָעם לְׂ רֶׁ ַוִתקְׂ

ן: יהֶׁ אֹלהֵּ ַתֲחוּו לֵּ בַ  ַוִישְׂ ל לְׂ ָראֵּ ד ִישְׂ עֹור ַוִיָצמֶׁ ל: ה'ַוִיַחר ַאף ַעל פְׂ ָראֵּ ִישְׂ ר  בְׂ ֹּאמֶׁ ת  ה'ַוי ה ַקח אֶׁ ל משֶׁ אֶׁ

הֹוַקע אֹוָתם לַ ָכל ָראשֵּ  ד ַהשָ  ה'י ָהָעם וְׂ גֶׁ ב ֲחרֹון ַאף נֶׁ ָישֹּ ש וְׂ ל: ה'מֶׁ ָראֵּ י  ִמִישְׂ טֵּ פְׂ ל שֹּ ה אֶׁ ר משֶׁ ֹּאמֶׁ ַוי

עֹור: ַבַעל פְׂ ָמִדים לְׂ גּו ִאיש ֲאָנָשיו ַהִנצְׂ ל ִהרְׂ ָראֵּ הִ  ִישְׂ ת וְׂ ָחיו אֶׁ ל אֶׁ ב אֶׁ רֵּ ל ָבא ַוַיקְׂ ָראֵּ י ִישְׂ נֵּ נֵּה ִאיש ִמבְׂ

ָיִנית  הַהִמדְׂ ד: ְלֵעיֵני משֶׁ ל מֹועֵּ הֶׁ ַתח אֹּ ִכים פֶׁ ָמה בֹּ הֵּ ל וְׂ ָראֵּ נֵּי ִישְׂ ינֵּי ָכל ֲעַדת בְׂ עֵּ ן  ּולְׂ ָחס בֶׁ א ִפינְׂ ַוַירְׂ

ָדה ַוִיקַ  ן ַוָיָקם ִמתֹוְך ָהעֵּ הֵּ ן ַהכֹּ ן ַאֲהרֹּ ָעָזר בֶׁ לְׂ ָידֹו:אֶׁ ָבה  ח רַֹּמח בְׂ ל ַהקֻּ ל אֶׁ ָראֵּ ַוָיבֹּא ַאַחר ִאיש ִישְׂ

ל ָראֵּ י ִישְׂ נֵּ ַעל בְׂ ָפה מֵּ ָעַצר ַהַמגֵּ ל ֳקָבָתּה ַותֵּ ת ָהִאָשה אֶׁ אֶׁ ל וְׂ ָראֵּ ת ִאיש ִישְׂ ם אֵּ נֵּיהֶׁ ת שְׂ ר אֶׁ קֹּ  ַוִידְׂ
 ח(-)במדבר כה, א

 אסורה בת יתרו מי התירה לך וכו' כדאיתא התם: אמרו לו משה זו אסורה או מותרת א"ת -לעיני משה  

ה. בעגל עמד משה כנגד יקנאים פוגעים בו( געו כולם בבכי תעלמה ממנו הלכה )כל הבועל ארמיתנ -והמה בכים  

 ששים רבוא שנאמר ויטחן עד אשר דק וגו'. וכאן רפי ידיו. אלא כדי שיבא פינחס ויטול את הראוי לו:

 פיםאורות פנימיים ואורת מקי .2
ָעה קֹול שֹוָפר: מְׂ שְׂ ה נֵּס אֶׁ אֶׁ רְׂ בֹוִנים  ַעד ָמַתי אֶׁ ֹּא נְׂ ל ָמה וְׂ ָכִלים הֵּ ֹּא ָיָדעּו ָבִנים סְׂ ִכי ֱאִויל ַעִמי אֹוִתי ל

ֹּא ָיָדעּו: יִטיב ל הֵּ ָהַרע ּולְׂ ָמה לְׂ ָמה ֲחָכִמים הֵּ ין  הֵּ אֵּ ל ַהָשַמִים וְׂ אֶׁ הּו וְׂ הּו ָובֹּ ִהנֵּה תֹּ ץ וְׂ ת ָהָארֶׁ ָרִאיִתי אֶׁ

ָקלּו: ֹוָרם:א ַקלְׂ ָבעֹות ִהתְׂ ָכל ַהגְׂ ֲעִשים וְׂ ִהנֵּה רֹּ ָהִרים וְׂ  ָרִאיִתי הֶׁ

ָכל עֹוף ַהָשַמִים ָנָדדּו: ין ָהָאָדם וְׂ ִהנֵּה אֵּ י  ָרִאיִתי וְׂ נֵּ צּו ִמפְׂ ָכל ָעָריו ִנתְׂ ָבר וְׂ ל ַהִמדְׂ מֶׁ ִהנֵּה ַהַכרְׂ ָרִאיִתי וְׂ

י ֲחרֹון ַאפֹו: ה' נֵּ ה ָאַמר  ִמפְׂ ה ה'ִכי כֹּ ֱעשֶׁ ֹּא אֶׁ ָכָלה ל ץ וְׂ יֶׁה ָכל ָהָארֶׁ ָמָמה ִתהְׂ  כז(-)ירמיה ד, כא .שְׂ

 ללמוד על מנת לתקן עולם הרשות .3
ה,  בֵּ ָבִרים ַהרְׂ ָמּה, זֹוכֶׁה ִלדְׂ ק ַבתֹוָרה ִלשְׂ ר ָכל ָהעֹוסֵּ ִאיר אֹומֵּ ַגִלין...ַרִבי מֵּ י תֹוָרה,  , ּומְׂ לֹו ָרזֵּ

בֹונֹו, ּו לְׂ ל ַעל עֶׁ ְך רּוַח, ּומֹוחֵּ רֶׁ אֶׁ הֹוֶׁה ָצנּוע וְׂ ק, וְׂ ינֹו פֹוסֵּ אֵּ ָנָהר שֶׁ ר ּוכְׂ ַגבֵּ ָין ַהִמתְׂ ַמעְׂ ה כְׂ ַנֲעשֶׁ תֹו וְׂ ַגַדלְׂ מְׂ

תֹו ַעל ָכל ַהַמֲעִשים רֹוַממְׂ  )אבות ו, א( ּומְׂ

 ללמוד תורה של עולם הבא .4
ואיני יכול  ...נכנסו תלמידיו לבקרו כיון שראה אותם התחיל לבכות וכשחלה רבי יוחנן בן זכאי 

לפייסו בדברים ולא לשחדו בממון ולא עוד אלא שיש לפני שני דרכים אחת של גן עדן ואחת 

 )ברכות כח, ב( של גיהנם ואיני יודע באיזו מוליכים אותי ולא אבכה
 ארבעה נכנסו לפרד"ס .5

אינון ארבעה שנכנסו לפרד"ס. חד עאל בפישון פי  ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים אילין

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 

יתמר ביה נכנס בשולם ויצא אחר עאלו בקליפין דאורייתא הוו לקאן בהון ר"ע דעאל במוחא א

 (בראשית דף כ"ו וכ"ז ע"ב וע"א)זוהר בשלום א"ר 
 לעבור מעץ הדעת לעץ החיים .6

כי עון אדם הראשון בעץ הדעת טוב ורע הוא שלא בחר להתעסק בעץ החיים שהיא חכמת 

 (מוהרח"ו, הקדמה עץ חיים)הקבלה 

 אני ישנה וליבי ער .7
יה הפנימיים הנקרא נשמת התורה הם הם והנה דבריהם כחלום בלי פתרון ורזיה וסתר

 )מוהרח"ו, הקדמה עץ חיים(פתרון החלום הנפתר בהקיץ 

 התמודדות עם הכפירה בדור הזה .8
, החלישות הרוחנית שמצויה בין ירא ה' ושומרי תורה ומצוה, מיעוט העז הנפשי ועייפות הרוח

, מגדולת המחשבה ובירורי הדעות. בא מרפיון ידיים מן התורה, וביחוד מהתורה דלעילא
 )שמונה קבצים ה, קצט, הראי"ה קוק(

 


