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  הטכולוגיהאור 

 ",זה עשה אלוקים לעומתזה "ש ,האם באמת הטכנולוגיה רק פוגעת?! האמת היא :בתחלה צריך להאמר ברורות

רי תורה ואנשים יושבים בנסיעה ומקשיבים לשיע .כך גם ענין הטכנולוגיה ,יכשוף ההי -ה נבואה תכאשר הי

לעשות אתר באינטרנט של מאות היה אפשר  ,לולי הטכנולוגיה ,וכדו' "קול הדף"ו "קול הלשון"במערכת של 

כאשר לולי  ,הזוםם שומעים שיעורים דרך ילשמוע שיעורי תורה אלו? וכמה עשרות אלפי אנשאלפי שיעורים?! 

  שיעורי תורה.מוע שזה לא היה באפשרותם ל

וכמה גויים בעולם התקרבו לידיעה  ,ת על ידי הטכנולוגיהווכמה עשרות אלפי אנשים התקרבו לתורה ויהד

ת מכיר כמה וכמה מקרים של יהודים שחזרו בתשובה רק יאני איש .ביסודות היהדות והאמונה על ידי הטכנולוגיה

 "הדברות"ת על ידי האתרים של ותקרבו ליהדאתם יודעים כמה עשרות אלפי יהודים ה .הטכנולוגיה על ידי

  !או להפך זה אור הטכנולוגיה ,האם זה פגעי טכנולוגיה ,וכדו' "ערכים"

  פגעי הטכולוגיה

 ,באר שחת צעירי צאן ואברכיםל - לא עלינו - אי אפשר להתעלם שעל ידי הטכנולוגיה ירדו ,אבל זה לעומת זה

עד  ,אני מכיר אברכים שירדו לבאר שחת ממש .עים לזהישללא הטכנולוגיה לא היו מג למאות ואלפים ממש!!!

בתים  .בגלל הטכנולוגיהרק  - ופקרו כל עול מלכות שמים מהם ,כל הג' עבירות ואפילו חילול שבתעל כדי שעברו 

  לוגיה!!!נהרסו לגמרי בגלל הטכנולוגיה. אלפי בחורים עזבו את הישיבה וירדו לבאר שחת בגלל הטכנו

  הרסו חומות ההגה

 ,אלא בורא עולם הביא זאת ,הרי לא היצר הרע הביא את הטכנולוגיה ,מה רוצה ה' מאתנו ,אם כך יש להתבונן

המסגרת של ישיבה קדושה . והנה, בעבר שאנו מתקרבים לגאולה השלמה ,אין ספק בדבר ?!ומה רוצה ה' מאתנו

שמירה מעולה מכל מרעין בישין. בחור ישיבה היה שמור על ידי  וקריה חסידית שמורה עם גדרים וסיגים, היו

מסגרת הישיבה, כמו כן כל אברך שהיה דר במקום קדוש היה שמור על ידי המקום. חומות ההגנה שהנחילו לנו 

   גדולי ישראל, היו הגנה חזקה מאוד מרוח פרצים של טומאת הרחוב הקלוקל.

את הטומאה הגדולה  -לא עלינו  -דושה, ובתוך ישיבה קדושה, ולראות אדם יכול להיות בתוך מסגרת קאבל היום, 

ביותר בעולם! הוא יכול לעשות את כל העבירות שבעולם בתוך מסגרת קדושה, נהרסו חומות ההגנה, והמלחמה 

היא לכל יחיד ויחיד. כבר כמעט לא עוזרות חומות ההגנה, כל אחד ואחד צריך להלחם ולשמור על עצמו במשנה 

  ות.זהיר

אחד היה  ,שנלחם נגד תרבות עבודה זרה לבדו ,שכל אחד יהיה כמו אברהם אבינו ,ה' רוצה מאתנושוזה מה 

הן היהודי החרדי והן היהודי  ,ילחם על רוחניותו ,שכל יהודי באשר הוא ,זה רצון הבורא לפני ביאת גואל ,אברהם

  .ילמד דרך הטכנולוגיה על היהדות וישוב אל ה' ,החילוני

   רק ילך ויחמירהמצב 

העולם  .המצב רק ילך ויחמיר !כי זה לא יעזור ,רות מהטכנולוגיהינה של סגוור שום עצה ותבזלא יע ,לאור זאת

לא יהיה אפשרות לקנות מוצרים בצרכניה רק דרך  ,עוד מעט לא נוכל לצאת לרחוב בלי טכנולוגיה ,לא עוצר לרגע

לכן הדרך  ,וזה כבר כמעט קיים היום ,לא נוכל לעשות פעולות בבנק ובשאר מקומות בלי אינטנרט ,האינטרנט

 ,אלא להפך ,שאינה בנויה על צמצום הראש ,ת אמיתיתוק את המודעות ליהדיהוא להעמ ,היחידה להנצל מזה

הודית עמוקה ולא חייבים להשריש לילדים י .וחניותרוב ,ותדחסי השקפה, סרובספרי מ ,ת לעומקוללמוד יהד

  !!!!הנוראים ולוגיהנכשיהיה להם את הכח להתמודד עם פגעי הט ,שיטחית
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  הילדים חיוךהמלחמה על 

ואל יאמר האב, בני הוא תמים וכשר ואינו מבין בדברים הללו,  כמו כן יש לעבוד קשה מאוד לשמירה על הילדים.

פי אלף אלפים בשימוש בטכנולוגיה, גם ילדים  דעו לכם הורים יקרים, הדור הצעיר מבין יותר מהדור המבוגר

חכמים לאין ערוך במשחק  -שנראים תמימים ואינם חכמים להתעסק בזה, ירדו לבאר שחת, גם התמימים ביותר 

בטכנולוגיה, ולצערנו הרב, אם פעם האב היה החומה ומגן לבנו, אין זה היום, ודע שזה שאומרים שאין התפוח 

ברוח מצויה, אבל כשיש רוח שאינה מצויה התפוח נופל רחוק מאוד מן העץ, ואפשר  נופל רחוק מן העץ, זה רק

לומר בגלוי, שאין שום אב ואם שיש להם היום בטחון על ילדיהם, גם מבתים הטובים ביותר נפלו לבאר שחת, 

ע מבנו לכן המלחמה על הילדים קשה ביותר, ואפילו הרבה יותר מאשר האדם על עצמו, כי אין האב יכול למנו

  שלא יתחבר לחבר מושחת, שהרי נהרסו החומות, ואין ידוע כלל מי מושחת ומי כשר, לכן המלחמה קשה ביותר.

  הדרך היחידה להצלחה –אהבה לילדים 

ולעניות דעתי תחבולה אחת בודאי עוזרת, והיא להראות לבן הרבה הרבה האהבה, והיא הדרך הנכונה בחינוך 

הילדים, כשאר הבן מרגיש שאביו אוהבו באמת, מיד משפיע על הבן אהבה לאביו, וכאשר הבן אוהב את אביו, 

טובה ביותר להצלת הילדים מרדת אפילו אם יפול חלילה, תמיד ירצה לחזור לאביו, כי אוהבו, והיא התחבולה ה

שחת בדור הזה. ומכל מקום, גם אחרי זה, צריך הרבה הרבה סייעתא דשמיא. יתן ה' שכולם יראו נחת מכל יוצאי 

חלציהם, ועל ידי שבת זו שקבלנו על עצמו להזהר, יקויים בנו מה שאמרו חז"ל אדם מקדש עצמו מלטה מקדשין 

  אותו הרבה. אמן. אותו מלמעלה. מקדש עצמו מעט מקדשין


