


האוסף תעודות אנכי?! אלו היו שרעפיי 
על החגיגה הצפויה של חלוקת תעודות 

'חבר'.

של  תעודות.  מעוטרים  ביתיי  קירות 
ה-13,  בן  נתן  ושל  ה-15  בן  נחמן 
הקטנים,  אברמ'ל  ושל  אפרים'ל  של 
ואפילו דוד'ל  שזה עתה התחיל ללמוד 
משניות - גם הוא כבר הביא תעודה. 
אני  גם  אני בתוכם?... האם  גם  האם 
וב"ב מביאים עכשיו 'תעודה' הביתה, 

תעודת 'חבר'...

ושם  כלשהו,  ספר  לידי  נקלע  ואז, 
הופיע הסיפור הקצר דלהלן:

•••

התקופה: אמריקה שלפני המלחמה.

וישנו  מוחלט,  הוא  הרוחני  הקיפאון 
כידוע נסיון קשה מנשוא בענין שמירת 
שבת. המפעלים אינם חפצים בפועלים 
שעובדים רק חמשה ימים בשבוע. מי 
שמתעקש לשמור שבת - מפוטר מדי 
שבוע מעבודתו, ולחם לפי הטף - אין.

ר' משה היה ממתי המעט שהתעקשו 
שבוע  שמדי  אף  על  שבת,  לשמור 
פנים.  בבושת  אחרת  מעבודה  נשלח 
הוא מסר נפשו על הענין, עד מיצוי 

הדם.

דא עקא, כאשר גדלו ילדיו, הם הפכו 
וזאת  רחמנא ליצלן למחללי שבתות, 
היה  לא  כבר  שבתקופתם  אף  על 
לעמוד  היה  ניתן  וכבר  קושי,  כך  כל 
המשיכו  לא  הם  קלות.  ביתר  בנסיון 
בדרך אביהם, אלא זנחו את מורשתם, 

ובעיקר את מורשת השבת.

ר' משה עלה לביתו של אחד מגדולי 
בבכי.  ופרץ  ימים,  באותם  אמריקה 
"הייתכן שמסרתי את נפשי שנים כה 
אינם  וילדיי  רבות על שמירת שבת, 

ממשיכים בכך?!".

כמה  משה  ר'  את  שאל  גדול  אותו 
שורש  את  לו  הסביר  ומיד  שאלות, 
נשלח  כשהיית  שבוע  "מדי  הענין. 
בבושת פנים מן העבודה, שקעת בצער 
ודכדוך. הגעת הביתה ואמרת, 'אוי, כמה 
קשים הנסיונות! כמה קשה להיות כאן 
גניחות עמוקות מתוככי  גנחת  יהודי'. 

לבך. הנכון הדבר?". ר' משה אישר.

"זה הסוד", סיים אותו גדול, "ידידך ר' 
אשר גם מסר נפשו ונשלח מעבודתו 
היה  הביתה  חוזר  כשהיה  שבוע,  מדי 
פורץ בריקוד על שזכה למסור נפשו 
להשי"ת. הוא לקח את כתבי הפיטורין 
והכניס אותם למסגרת. הוא שמח על 
זה  ואת  בוראו,  רצון  לעשות  יכולתו 
לברי  הפכו  ילדיו  ולכן  ילדיו,  שמעו 
לעומת  ילדיך,  מעשה.  ואנשי  אוריין 



הכל  ובכן,  קשה.  זה  כמה  עד  זאת, שמעו 
מובן...".

•••

לא הייתי צריך יותר מהסיפור הזה.

אני יודע - על אף שאין לי ב"ה שום מגע 
הטכנולוגיה  כמה  עד   - הטכנולוגיה  עם 
מסכנת את דור העתיד. מי שלא מודע לכך 
הוא פשוט עיוור. כל ילדינו נמצאים בסכנה 
עצומה מול פגעי הטכנולוגיה, והרבה יותר 
מאשר אנחנו. זוהי עובדה מפחידה שכל אחד 

יכול לאמת בבירורים מאוד קלים.

אני ב"ה שמור לגמרי. מעולם לא חשבתי 
להקל על עצמי דרך אתר או מייל כלשהו. 
שלו  מזהירותו  לקחת  שרוצה  מי  אבל 
ראיה לכך שהזהירות תעבור גם לילדים - 
לצלחת  קרובים  ילדינו  נאיבי.  אלא  אינו 
להם  ואין  מאתנו,  יותר  הרבה  הטכנולוגיה 

שום רתיעה מזה רח"ל.

אותם:  לשמור  ויחידה  אחת  דרך  לנו  יש 
להכניס בהם גאווה דקדושה! גאוות יחידה! 
ברסלב  חסידי  אנחנו  כן,  ופנימיות!  חיות 
לשטות  לעולם  נותנים  לא  ואנו  אמיתיים, 
בנו, אנו מנותקים מטכנולוגיה והודות לכך 

אנו מקושרים הרבה יותר להשי"ת!

ליבו  ויגבה  את  בעצמותיו  שיפנים  ילד 
 - טכנולוגיה  עם  קשר  לנו  שאין  ,ויפנים 
זה  ולכן  רבות.  צרורות  צרות  לעצמו  חסך 
כהורים  לילדינו,  חייבים לתת  מה שאנחנו 

אוהבים.
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התעודה  את  צריך  אני  אם  יודע  אינני 
 , יומרני  קצת  נשמע  אני  אמנם  בשבילי. 
שהרי המשנה אומרת "אל תאמן בעצמך עד 
יום מותך" - לכן גם אני צריך את התעודה. 
אבל בעיקר בעיקר, אני צריך את זה לעתיד 
התעודות.  כל  של  התעודה  זוהי  ילדיי. 
התעודות  כל  תלויות  שבגורלה  התעודה 

היקרות שלהם.

על כך נאמר בפרשתנו "אם לא תצא בגיני 
צא בגין אשתך ואם לא בגין אשתך צא בגין 
השתדלות  איזו  אותי  כשישאלו  כי  בניך". 
עשיתי בעד ביתי וצאצאיי שהזהירות מנגיעה 
בפגעי הטכנולוגיה תהיה חדורה להם בתוך 
הדם - אענה שעזבתי את השיעור בליקוטי 
מוהר"ן והגעתי להשתתף בכנסיה הקדושה 
שתנציח  תעודה  ולקחתי  שמים,  שלשם 
את השמחה והגאווה בטהרתנו. כל זה, אני 
שלא  העצמות  בתוך  לילדיי  יכניס  מקווה, 

להיפגע מהטכנולוגיה. 

ילכו  שאם  פשרות.  בזה  שאין  ידעו  שהם 
להם  יתן  ומישהו  להתקשר,  וירצו  ברחוב 

אייפון - הם לא ירצו לגעת. כפי שאני כבר 
העקבי  לחינוך  הודות  עליהם,  ב"ה  רואה 
שלי על כך. אבל אין ספק שהתעודה הזאת 
תהפוך את החינוך הזה למשהו הרבה יותר 

עצום.
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אגב אורחא, אציין עוד נקודה.

במעמד החגיגי הזה לא רק יחלקו תעודות. 

במעמד החגיגי גם תעבור קהילתנו הקדושה 
מהלך היסטורי עמוק שבו נטהרה ונתקדשה 
כל הקהילה כולה, כאיש אחד בלב אחד, בלי 
יוצא מן הכלל. בלילה הזה נוכל לעמוד, כל 
בני קהילתנו, ונאמר לאבינו: "כשם שאינך 
אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד". כולנו 
בלי  ליראתו,  חברים  יתברך,  בו  מאוחדים 

שום יוצא מן הכלל.

זו  מצומצמת  במסגרת  לתמצת  ניתן  לא 
את מה שהמהלך הזה יחולל בקרבנו. ירומם 
אותנו, ישפר את איכות הסביבה, ועוד רבות. 
אבל אני בעיקר רוצה להתמקד בזה: המהלך 
הזה הינו הכי טוב שיכול להיות עבור חינוך 

ילדינו!

לא  רעים,  מחברים  הנדרשת  השמירה 
נתחדשה היום, אבל היא התרחבה והתנפחה 
פגעי  מול  בפרט  השנים.  שעוברות  ככל 
הטכנולוגיה, ידוע שבמידה רבה ניתן להגדיר 
עיקר,  החברים  עיקר אלא  שלא המשפחה 
על אף כל מה שהחינוך משפיע כאמור. אין 
צריך יותר מבחור שמראה סרטון לחבירו - 
וכיתה שלימה יכולה להתקלקל. והיו דברים 

מעולם, הרבה דברים, רחמנא ליצלן.

ולכן, מה עצום הוא הפחד כאשר שולחים 
את הילד לחברת נוער, כשאין לך מושג מה 
ומספר לילד  וצופה  ילדך רואה  החבר של 
כאן  ואין  ביותר,  מפחיד  הוא  הפחד  שלך. 

המקום להאריך בעובדות.

אבל מני היום החגיגי הזה, שנערוך כולנו 
לכל  וקץ  סוף  בא  הרי   - ושמחה  במשתה 
יפה  ש"כולך  יודעים  אנחנו  עתה  צרותנו. 
רעייתי ומום אין בך". אפשר בשופי לשלוח 
הקדושה,  קהילתנו  מוסדות  לכל  ילדים 

ופשוט להיות רגועים.
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הרי  מחט,  של  פתח  נפתח  אנחנו  וכאשר 
השי"ת יפתח לנו פתחו של עולם עם המון 
נפתחו  השמים  וארובות  דשמיא,  סייעתא 
להוריד לנו גשמי ברכות וישועות, לתוככי 
תיבת הנח שבה אנו שרויים. שנזכה בשמחה 

ובטוב לבב בעז"ה.

ר' משה עלה 
לביתו של אחד 
מגדולי אמריקה 
באותם ימים, 
ופרץ בבכי. 

"הייתכן שמסרתי 
את נפשי שנים 
כה רבות על 

שמירת שבת, 
וילדיי אינם 

ממשיכים בכך?!".



השלישי,  ליום  נכונים  היו 
כי בו יהיה האות הזה. ביום הזה 
עם  כהנים,  ממלכת  לעם,  נהיה 
הזה  ביום  קדוש.  וגוי  סגולה, 
נכריז בפה מלא, נשיר בקול רנן: 
כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע. 
לא רק נשמע, כי גם ועוד מקודם 
נעשה, נקיים כל אשר ציווה לנו, 

־ונישמר וניזהר מכל פגע רע מפ
געי הדור האחרון.

ומתק מיטהרת  ביום  טבו 
ברסלב  חסידי  קהילת  דשת 
לאבינו שבשמים ומקדשת שמו 

טיתברך בעולם. בו ביום אנו זו
טכים לקדש שם רבינו ז"ל בעו

לם, לידע ולהודיע כי הוא נהר 
המטהר ומקדש מכל הכתמים, 
טוהוא ניצח וינצח את הצר הצו

רר היצר הרע, וזכה לשמור על 
קהל קדשו ביתר שאת וביתר 

עוז, יען הוא הולך לפנינו.

כל  זוכים,  אנו  ביום  בו 
לש כאחד,  וכולנו  לחוד  טאחד 

מירה מעליא וסביבה איכותית 
ומ טהטהורה מכל מיני פגעים 

רעין בישין. בו ביום אנו זוכים 

לחרוט על דגל משפחתנו את 
הטכנולוגיה,  מפגעי  שמירתנו 
ובו ביום אנו מנחילים לדורות 
הבאים את היותנו קדושים לה', 

מובדלים מכל רע.

בו ביום נתכנס כאיש אחד 
'גן  הפאר  באולמי  אחד  בלב 
טהדסים' במודיעין עלית , ברא

ורבני  שליט"א  הגרי"מ  שות 
קהילתנו שליט"א, כל משפחות 
קהילתנו הקדושה, כאשר "כולך 
יפה רעייתי מום אין בך", וכולן 
מאושרות מטעם 'חבר'. בו ביום 

ה'חבר'  תעודות  את  נקבל  גם 
טאשר המה יעמדו לתפארת בי
טתנו, כתמרור נצחי לדרך היש
רה והסלולה, השמורה והטהורה.

שם, במעמד החגיגי, נשמח 
ונגיל, נרקד ונפזז, נשיר ונהלל, 
השבית  לא  אשר  ה'  ברוך  כי 
לנו גואל, והצילנו מקליפת המן 
כך   - שהצילנו  וכשם  עמלק, 
ואסתר.  מרדכי  לקדושת  יזכנו 
בעז"ה,  שם  נהיה  כולנו  אמן. 
טבגיל, ברוח, בעוז, ובכוונה נכו

נה.

בימים האחרונים ידיהם של 
טצוות משרדי 'חבר' מליאות עבו

דה. במקביל לעבודה הקדחתנית 
ההיס החגיגי  המעמד  טלהכנת 

מאומצת  עבודה  נעשית  טורי, 

האחרונים  הנתונים  את  לעדכן 
לציין  חבר,  למשפחות  בנוגע 
הזמנות  ולשגר  כתובות  שינויי 

אחרונות.

מיהרו  האחרונים  בימים 

להצטרף  האחרונות  המשפחות 
עמדו  ובמשרד  'חבר',  למעגלי 
הכן לעזור בביצוע כל פעולות 

הטהרה הנדרשות. 

במשרד,  מודיעים  ועדיין, 

שאם יש מי שלא קיבל הזמנה, 
שלו  הסטטוס  את  לברר  עליו 
במערכת 'חבר', ואם הוא מאושר 
הוא יקבל בעז"ה כרטיסי אישור 

מחוץ לעולם, לו ולבני ביתו.

מאות משפחות קהילתנו הקדושה יחגגו ויודו לה' 
על קדושתנו וטהרתנו במעמד החגיגי ההיסטורי 

'טהורים יירשוה' ביום שלישי הבא

עדכונים לקראת
מעמד ההוקרה המפואר

ההזמנות נשלחו, עודכנו פרטים
והונפקו אישורים

בהתרגשות ובלב עולה על גדותיו:

לאחר מאמצים מרובים בסייעתא דשמיא:

 
המעמד יערך בראשות הגרי"מ שליט"א ורבני קהילתנו שליט"א  •  באולמי הפאר 'גן הדסים' במודיעין עילית 



ההכנות  בשיאם לקראת 
המעמד החגיגי ההיסטורי

קהילתנו הקדושה רוחשת תכונה והתרגשות והכנות קדחתניות, 
בעמדנו ימים ספורים לפני המעמד החגיגי ההיסטורי שיחרוט 
את רשמו הנצחי על קהילתנו הקדושה, וישנה לטובה את כל 

תמונת המציאות.

שהתרחשו  שונות  מאורעות  בקצרה  נסקור  הבאות  בשורות 
השבוע לקראת המאורע ההיסטורי.

מסיבות ט"ו בשבט לילדי 
התשב"ר

זכו  שבהן  הנוער,  לחברת  מסיבות  התקיימו  בשבט  ט''ו  בליל 
התקנות  בחיזוק  שמים,  מלכות  עול  לקבלת  התשב''ר  ילדי 
שנתקנו לילדי התשב''ר לשמירה מפגעי הטכנולוגיה,  ולשמוח 
נשמעו  כן  גדרים,  לגדור  שזכינו  אשרינו  יהדותינו  בשבחת 
יזכו  כיצד  שליט''א  המשפעים  חשובי  מפי  נפלאים  דברים 
להתחנך ולהישמר  נגד רוח הרחוב, לא ללכת שולל לכל מיני 

פרסומים שונים.

מכתבים מיוחדים לקראת 
התהליך ההיסטורי

ימים ספורים לפני הרגע האחרון, כאשר הנר עדיין דולק ועדיין 
ניתן להספיק להיכלל בין משפחות קהילתנו הקדושה - נשלחו 
מכתבים מתאימים לכל המשתתפים בכל צורה שהיא במסגרות 
המוסדות, אם זה ילדי התשב''ר ואם זה בחורי הישיבה ואם זה 

בחורי החבורה ואם זה אברכי הכוללים.

כיצד  והפרטים הטכניים  צוינו בפרוטרוט כל הדרכים  במכתב 
להשלים את הליך אישור ה’חברות’.

 ימי ניתוקים
לכל מי שלא הספיק

בשבוע האחרון התקיימו ימי ניתוקים לכל מי שלא הספיק לתקן 
את המכשירים הביתיים את היום בכל הצריך תיקון, או לאלו 
שרכשו מכשירים חדשים וכן שהמדבקות נמחקו. ביום שלישי 
העעל"ט התקיים יום ניתוקים בבית שמש, וביום רביעי התקיים 
בחותמת  נחתמו  הפלאפונים  כאשר  בירושלים,  ניתוקים  יום 

'משמרת למשמרת' לשביעת רצון אנ"ש.



ההתחלה:
הכנס ההיסטורי

בבית  בישיבה  בחור  אז  הייתי 
'חבר'  מהפכת  כאשר  שמש, 
פקדה את העיר. עודני זוכר את 
הפה כשהגיעו  בזוויות  החיוכים 
המודעות הראשונות, שהתחלפו 
השתוממות,  במבטי  מכן  לאחר 
והגיעו לכדי קריאות התפעלות. 
"אזוי, מ'מיינט דאס ערנסט...".

בז' מנחם אב תשע"ג. בערב אחד 
התכנסו כל קהילות העיר, בכנס 

טהיסטורי נגד נגע פגעי הטכנו
שכונות  בין  שהתקיים  לוגיה, 

'נחלה ומנוחה' ל'יפה נוף'.

ולא היתה העצרת הזאת כי אם 
המה לפני  הראשונה,  טהסנונית 
טפכה שעד היום עוד לא פג רו

שמה הכביר.

ההמשך:
אסיפות הרבנים

לאחריה של אותה עצרת החלה 
רבני  מטעם  אסיפות  שרשרת 
העיר שליט"א, גם כאן היו אלו 

מכל העדות והחוגים, שנתכנסו 
זהירות  וכללי  יסודות  לקבוע 
עם  יחד  טכנולוגיה,  בענייני 
החינוך  מוסדות  שכל  דרישה 
אי  בענין  פעולה  ישתפו  בעיר 

הנזה מבתים  צאצאים  טהכנסת 
רים כראוי מפגעי הטכנולוגיה, 

מכורח המציאות האיומה.

הרעיון:
חבר אני

התפרסמו  תשע''ד  סיון  בכ''ג 
מכתבים  הדואר  תיבות  בכל 
של כל רבני העיר שליט''א על 
רעיון ה'חבר', לפיו הגיעה העת 
לחזור על מה שהיה בזמן חז"ל, 
מי  על  לדעת  היה  ניתן  כאשר 
מעשרות  בענייני  לסמוך  יש 
נסיון  כאשר  בימינו  גם  כך   -
ירך,  הטכנולוגיה מכה שוק על 
ונצרכת שמירה דחופה מכל מי 

שאינו 'חבר'.

אלפי תושבי בית שמש החרדים 
לדבר ד' התלהבו מגודל הרעיון 

ומחשיבתו.

החתימות:
יום החבר ההיסטורי
היס יום  אז  חוותה  שמש  טבית 

זה  והיה  טורי בכל קנה מידה, 
התקיים  אז  תשע''ד.  תמוז  בה' 
העיר  רבני  כאשר  החבר'  'יום 
החתימו  בעצמם  שליט''א 
טפסים  על  חברים   6000 מעל 
בענין כשרות כלי הטט  מיוחדים

כנולוגיה.

התעודות:
אסיפה היסטורית

בחודש  הסליחות  ימי  לקראת 
בבית  התקיים  תשע''ד  אלול 
שליט''א  הגאב''ד  מרן  כ"ק 
שליט''א  הגרי''מ  והשתתפות 
מנהיגי  כל  של  היסטורי  כינוס 
הקהילות דעדתנו שליט"א, שם 
הוחלט שלקראת החורף תשע''ה 
יחולקו תעודות החבר בקהילות 
מנהיגי  בהשתתפות  עדתינו 

הקהילות שליט"א.



המעמדים:
רושם בל ימחה

מיד בתחילת החורף הכריזו בזה 
אחר זה כל קהילות הקודש על 

טחלוקת התעודות, והזמינו למע
חגיגיים, כאשר לפני כל  מדים 
הקהילה  ראשי  התכנסו  מעמד 

טבמשרדי 'חבר' וסיננו את רשי
טמת אנ''ש שיזכו לקבלת התעו

המעמד  ומקום  יום  וקבעו  דה, 
שבו זכו אנשי הקהילה לשמוע 

הטכ מפגעי  להתחזק  ד'  טדבר 
הותירו  אלו  מעמדים  נולוגיה. 
חברי  כל  על  יימחה  בל  רושם 

הקהילות.

החברות:
המעמד האדיר
בקהילתינו הק'

כ''ב  יום  את  קבעו  בקהילתנו 
הכסלו תשע'' ליום חלוקת התט
בהיכל  התקיים  המעמד  עודות. 

שבנח הנחל  תפארת  טביהמ''ד 
הגרי"מ  בראשות  ומנוחה,  לה 
קהילתנו  רבני  ושאר  שליט"א 

חיזוק  דברי  נשמעו  שליט"א. 
והתעוררות ע''י הגרי''מ שליט''א 
רבי  הגדול  הגאון  ומהרבנים, 
שליט"א  ראזנבערגער  יהושע 
מרא דאתרא קרית הרמ''א וחבר 
הביד''ץ, הגאון הגדול ר' שמואל 
רב  שליט''א  בראנדסדארפער 
הלר  מאיר  ר'  הגאון  דקהילתנו, 
קרית  דאתרא  מרא  שליט''א 

טחסידים, הרה''ח רבי שאול סירו
טה שליט''א

היה  המעמד  את  שהנחה  מי 
טהרה"ח ר' נחמן אברהם ראטנב

ערג שליט''א, ובסיום המעמד זכו 
טאנשי קהילתנו הע''י לקבל תעו

שמואל  ר'  הגאון  מידי  חבר  דת 
שליט''א,  בראנדסדארפער 
שמו  את  חותם  אחד  כל  כאשר 
ומקבל על עצמו 'חברות' כבזמן 

טחז''ל. כמו כן כל אחד רכש לע
צמו מסגרת לתלייה בביתו.

המעגל:
המעמד החגיגי

"וועד  נתקשרו  האחרונה  בשנה 

חבר   אגודת  עם  והתקדשתם" 

הק קהילתנו  שמשפחות  טכדי 

'חבר',  בכלל  להיות  יזכו  דושה 

וכך  שמש,  בית  תושבי  רק  ולא 

והתקדשות  היטהרות  הליך  החל 

אנ"ש.  כלל  שותפים  היו  שבו 

נסגר   - ההליך  בהשלמת  עתה 

המעגל. ועתה נזכה כולנו, בכ"ג 

שבט הבעל"ט במעמד ההיסטורי 

'טהורים יירשוה', שוב לקבל את 

רבני  מטעם  והפעם  התעודות, 

'והתקד וועד  טקהילתנו שליט"א 

שתם', להעיד כי חברים אנו לכל 

אשר נוגע ליראת ה'!

כולנו כאחד 
למעמד נורא 

ההוד אשר יערך 
ביום השלישי. 

לקדש שם 
שמים. עלינו ועל 

דורותינו.




