מכתב הבהרה

בענין עריכת 'אנליין קאמפיינס'  -מאת העסקן הדגול הרה"ח
ר' אלי' שמואל סאפרין הי"ו ,יו"ר ארגון טעג לאנדאן הבירה יע"א
בס"ד

עש"ק לסדר 'ולא יהיה בכם נגף למשחית' תשע"ט לפ"ק

אל הציבור החשוב תושבי עירנו הע"י
באתי בשורות אלו להאיר את עיני הציבור ולהעיר את לבם בנוגע למצב
שהתחיל להשתרש בתוך אחינו בנ"י.
כידוע נמצאים אנו במערכה תמידית וכבידה להדריך ולכוון את הציבור
הקדוש כיצד להיזהר ולהישמר מפגעי ונזקי הטעכנאלאגיע למיניהם ,במיוחד
לאור המצב הקיים בימינו שאין מנוס כמעט מלהשתמש בכלים שונים בפרט
בעולם המסחר .אחד מיסודות המערכה הם לחנך וללמד את עם ישראל

שהשימוש בכל אמצעי טעכנאלאגיע ,חייב להיות מתוך הרגשה של
"לית ברירה" אך ורק במידת ההכרח ממש ולא שנגיע ח"ו למצב בו אנו
עוברים ל"דרך החיים" של אינטערנעט ,כאשר כל פעולות ותענוגי החיים
נמצאים דרכו ,אלא שכל פעולה הנעשית ע"י האינטערנעט תהיה מתוך כובד
ראש ובדיקה לגופו של ענין שאין ברירה אחרת.

בתקופה האחרונה מצא הבע"ד דרך עקיפה לגרור עשרות אברכים בני
תורה וירא"ש שאין להם מגע ומשא בעולם המסחר ולהכניסם לאוויר
ארץ העמים ולהעסיקם במשך שעות רבות ב"תענוגי" האינטערנעט.
זאת ע"י עריכת מגביות ו"קאמפיינס" בלע"ז למען מוסדות צדקה וחסד,
תורה וחסידות דרך אתרי האינטערנעט ,טענת העסקנים שעל פניה נראית
תמיתה וצודקת היא שמטרתנו היא אך ורק אנשי המסחר שבין כך ובין כך כל
עסקיהם הם דרך האינטערנעט ומה בכך שנבקש מהם שגם תרומתם למטרות
צדקה וחסד תהיינה בדרך זה ,ועל זה נאמר שאם כל מטרת הקאמפיי"ן דרך
האינטערנעט היתה לתת לתורמים אפשרות להעביר תרומתם ייתכן שהטענה
היתה אמיתית.

אבל לצערנו לא כן פני הדברים כלל וכלל ,כאשר כל המהלך וההצלחה
של ה"קאמפיינס" האלו הוא בזה שבדף האינטערנעט של המגבית רואים
כל הזמן לאיזה סכום הגיעו וכמה זמן נשאר עדיין להגיע ליעד .וכל

תרומה שנותנים רואים כולם מי נתן ,וכמה נתן ,ולכבודו של איזה עסקן
הוא הקדיש את התרומה ,ליד איזה הערה אישית לטוב או למוטב
שהנותן כותב אל המקבל בין אם זה ידיד לידידו או אשה לבעלה וכן
שוויגער לחתנה וכדו' וכדו' ,והכל ערוך בצורה מתוחכמת שתמשוך את
עין הרואה ולבנות מצב של מתח ותחרות עם כל סממני ה"סאושל
נעטווארקס" למיניהם.
המצב הוכיח שבמשך כל קאמפיי"ן כזה ישנם עשרות אברכים
שמוצאים את דרכם לבלות שעות ארוכות כדי לעקוב אחר מהלך
הדברים במשרד זה או אחר במכשיר ממכשירים שונים ,כדי להיות
ב"ענינים" ולדעת בדיוק מי ומי הנותנים ,ומי ומי המכובדים ,ומה בפיו
של פלוני על אלמוני ,וכמו שסיפרו גם בעלי עסקים שזה הופך
להתמכרות אדיקשע"ן בלע"ז כאשר במשך יומיים אלו חצי ראש בעסק
וחצי ראש ב"קאמפיין".
הפועל יוצא מדברים אלו שאצל אנשים רבים שאצלם היה
ה"אינטערנעט" משוקץ ומתועב והיו מובדלים ממנו לגמרי ,זה הפך
להיות טוב ונעים ונחמד – וקדוש – חפץ של מצוה – כלי חשוב שאין
כדוגמתו שבונה מוסדות ומקים בתי מדרשות ומחתן יתומים ,ובבחינת
הציץ ונפגע נמשך דרכם משם ליגרר לעוד אתרים וכו'.
בשבוע האחרון ראינו שני מקרים בהם קמו צדיקים מרבינו וביטלו
קאמפיינ"ס שהיו אמורים להתקיים בחצרותם והגבילו אותם לשימוש
רק דרך הטעלעפאן בנתנם לבעלי עסקים אפשרות להעביר כספים
אונליי"ן אבל בלי אפשרות לראות שום פרט מפרטי הקאמפיי"ן ,ה"ה
האדמו"ר מדושינסקי שליט"א במגבית למען מוסדותיו והאדמו"ר
הרה"צ מהרי"י מסאטמאר שליט"א במגבית למען קרן החתנים בישיבת
סאטמאר בקווינס ,באמרם שניהם שלא ייתכן להחזיק מוסדות תורה,
צדקה וחסד הפועלים להחזקת עם ישראל ותורת ישראל ע"י אמצעים
הגורמים בע"י ה"י.
יה"ר שמהם יראו וכן יעשו ונזכה להחזיק מוסדותינו בניקל ובהרחבה על
טהרת הקודש בכל המובנים ונזכה לקבל פני משיח צדקינו בב"א.
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