~~ "על האמת ועל השלום" ~~
כל מה שהציבור אינו יודע בפרשת "הרב"
בס"ד

אזהרה חמורה!
במכתב זה מועלים נושאים שהצניעות יפה להם ,ונכתבים עפ"י היתר מיוחד מגדולי ישראל על
מנת לאפרושי מאיסורא ולהציל נפשות משחת של ניאוף וכפירה.
המכתב מותר לקריאה:





לאברכים בלבד (באחד מהתנאים דלהלן),
למי שאינו מבורר בעצמו בפרשה זו ,וזה נוגע אליו!
למי שיש בשובו בנים ידידים וקרובים שהוא חפץ להשפיע עליהם!
למי שיש אפשרות לסייע במלחמת קודש זו ,בחומר ,במידע ,ביעוץ משפטי ,ובכל סוג של
עזרה!

לתשומת ליבכם:
מי שאינו עונה לתנאים הנ"ל עלול לעבור בקריאת החומר על מצות עשה "ונשמרת מכל דבר רע"!!

לכבוד הרה"ח המקרב ליבם של ישראל לאביהם שבשמים ,דולה ומשקה מתורת הנחל
נובע לעדרים ,הר"ר ברוך מרדכי (מוטה) פראנק שליט"א
הריני בזה להשיבך דבר בענין מאמרך הנקוב בשם "האמת והשלום אהבו" ,הוא ותולדותיו
והשיעורים הנלווים אליו ,בהם אתה פורש כשמלה את דרכך בחיים ,עפ"י תורת אזמרה
שנצטווינו עליה ,ועפ"י כללי ההלכה המבוארים בשו"ע ובמאמרי חז"ל ובפרט בספר "חפץ חיים".
יערוף כמטר לקחך על לבותיהם הכשרים של אנ"ש שומעי לקחך ,וירבו כמותך בישראל משכיני
שלום אחוה וריעות ,ומקיימים בנפשם "לא הביט און ביעקב" ,כמאמר רבינו הק' "דרכו של
השי"ת להסתכל על הטובות וכו'".
ראשית דבר ,אני מכיר לך טובה על מוסרך הנעים בענין השמירה והזהירות במצוות התורה שבין
אדם לחבירו ,לא אכחד ממך כי דבריך פעלו עלי פעולה לטובה ואיישר כחך.
אמנם כל מה שכתבת ואמרת ,דברים נכונים הם לגבי רובם של המחלוקות שבישראל בהם
מתלבש הס"מ במצוות ומפיל חללים מב' הצדדים כידוע מספרים הק' והדברים עתיקים ,וכפי
שהזכרת במאמרך את התלאות הרעות שאנו חסידי ברסלב נחלנו מאז התגלה אורו של רבינו
הק' וזרחה שמשו בעולם ,ועד לדורינו אנו שעדיין נמצאים כאלו שמאמינים ללה"ר ודיבה רעה
שהוציאו על עדתינו עזי פנים שבדור ושבדורות הקודמים.
אף אנוכי הקטן באלפי ישראל כשהחלו להישמע השמועות הרעות והידיעות המחרידות
מהנעשה בחצירו של "הרב" ,אף אני השבתי כמותך בחז"ל ומדרשים ,וחפץ חיים וליקוטי הלכות,
מכל אשר מצאה ידי בתורתינו הק' אשר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום.
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פרק א'
תגובה ל 14נקודות במאמריך ,שיסוכמו בסוף הפרק
משמים גלגלו שהיה נצרך לי בנוגע לשידוך מסוים לברר את הענינים בבירור אחר בירור ,ולצורך
כך נכנסתי בעובי הקורה לשמוע מה בפי האנשים שחקרו את הפרשה והיו בסוד הענינים,
וביררתי אודותם ואודות אמינותם ,עד שלצערי הרב עמדו שערותי ממה ששמעו אזני ועדיין
סירבתי להאמין עד שהלכתי והתחקיתי אחר אלו שנפלו קרבן בפרשה כאובה זו ,ודיברתי עם
קרוביהם וידידיהם לדעת היתכן כדבר הזה? הנעשתה הנבלה הזאת בישראל? ומרובם ככולם
קיבלתי אישור לדברים .ואומר לנפשי :ודאי עשה תשובה! ודאי חזר בו וקיבל על עצמו גדרים
וסייגים כמשפט בעלי תשובה ,והרחיק מעל גבולו את הכיעור והדומה לו! ואדרוש את ידידי
וריעי השייכים לקהלה זו ,ואשב בפרשת דרכים לחקור את הבאים ממרוקו ,מזימבבואה,
מאמסטרדם ,ומיוהנסבורג ,ויספרו לפני ממה שראו עיניהם ,אביזרייהו דג"ע בפרהסיא!!
שוחחתי אף אני עם כמה וכמה מבני קהלתם ואבקש לירד לסוף דעתם .הן יראים ושלמים הם
ואת ה' אלוקי ישראל הם עובדים ,מה יש להם להשיב על הטענות הקשות וההנהגות המשונות.
ומצאתים מחולקים לשלשה כתות:
הכת הראשונה – מניעת השואה ע"י בזיונות
כת אחת שלדעתי הם ב"ה מונים רוב רובם של קהלה זו ,ועליהם נמנים בעיקר צעירי הצאן
והבחורים היקרים השומרים את עיניהם מכל משמר ,ודבוקים בתורה הק' כמשפט יראי ה' (לא
הפרחחים שבאומן החוסים תחת דגלו).
כל אלו אוטמים אזניהם משמוע שום דיבור רע נגד רבם ,וכל מי שמעלה הוה-אמינא כזאת ,ברור
להם כי שריד הוא לעדת קורח ולא הספיק עדיין להיבלע בארץ באבוד קורח מתוך הקהל,
ובטוחים הם כי יבא יומו וישוב למקומו הראוי בעמקי האדמה.
עליהם נמנים גם מספר יראים ושלמים ,ושוברם בצידם כמו שציינת במאמרך/מכתביך ,כי היתכן
להעלות על הדעת מחשבות דופי על צדיק וקדוש כמותו אשר זה יובל שנים שהוא מוכר בין
אנ"ש כמתמיד ועובד ה' במסירות נפש ,ובעל צדקה עצום .ומקבל בזיונות כדי למנוע שואה
צפויה .ואם אמרה מי שאמרה מה שאמרה למי שאמרה ,הרי אלו דיבורים שהכניס הרב בפיה
בחלום או בהקיץ כדי לזכות לבזיונות.
אמנם באורח פלא מבקשים הם את מיתתם של המתנגדים אליו ,בידי שמים או בידי אדם,
כשהם שוכחים שלדבריהם הרי חפץ "הרב" בבזיונות אלו והוא הוא שגרם לכל הסער כדי למנוע
שואה .ומדוע לפתוח את הראש של ר' נחמן שלום שנזקק לחמשה תפרים בראשו? ועל מה
הוכה ר' צבי יהודה צוקר חתן "הרב" בליל ר"ה באומן? ומה פירוש עשרות הבריונים שפרצו את
ביתו של ר' יו"ט חשין במוצאי יום הדין ,והכוהו בראשו בברזלים ובמכות חשמל ,ולא עזבוהו
לנפשו עד שכולו זב דם ונדמה להם שכבר קיימו בו מצות רבם.
כמו כן קשה להם מאוד להסביר את שיעורו של "הרב" קודם שהוסגר לארץ ,הפותח בפסוק
"בקנאו את קנאתי" ודורש מזקני העדה שחתמו על מכתב חריף כנגדו ,שיחזרו בהם ממכתב זה.
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שמא חזר בו "הרב" ממסירות נפשו עבור עם ישראל ,ועלינו להתכונן לשואה העומדת לפתחינו?
אוי! לאן ננוס בעת צרה כזאת?!!
הכת השניה – חטא ושב
הכת השניה המונה בדרך כלל אנשים בוגרים יותר בגילם ובנפשם ,מורכבת בעיקר מאלו
שהמעשים הנוראים התגלגלו לפתחם בלי יכולת להתעלם ולהכחיש .הם גם יודעים ומבינים כי
לא "הרב" הוא שיזם את פרסום ופיצוץ הפרשיות העגומות ,חלקם הם כאלו שאחת או כמה
מבנותיהן נפלו קרבן בפרשה למחצה לשליש ולרביע ,1היודעים את האמת העגומה ,ועדיין יראת
ה' בליבם ,ולא מלאם ליבם לחשוב מחשבות כפירה ומינות כאילו יש איזה צד היתר בעולם
לעשות מעשים מכוערים כאלו .הם גם יודעים שאת הגאולה מקרבים בתוספת קדושה וקיום
מצוות התורה ,ואת השואה הממשמשת לבא במוחו הקודח של הרב ,מונעים ע"י תשובה ותפלה
וצדקה ,ולא ע"י זימה ותועבה!
מה בכל זאת יעשו וקשתה עליהם פרידתם מ"הרב" האהוב ומהקהילה היקרה כ"כ לליבם ,על
כשיריה ותמימיה והצדיקים אשר בקרבה?? מפטירים הם לעצמם ולאחרים :חטא ושב בתשובה!
בטפשותם וסכלותם מדמים הם אותו לא פחות מלדוד מלך ישראל ,רגל רביעית במרכבה
שאמרו בו חז"ל" :כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה" .ומצטטים הם בעם-ארצות ובגילוי פנים
בתורה שלא כהלכה את מאמר חז"ל (הוריות דף י' ע"ב) הדורשים עה"פ "אשר נשיא יחטא" –
"אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן על שגגתו" ,כשהם מתעלמים מהשורה הבאה בגמ'
המקשה מהפסוק שנאמר בירבעם בן נבט "אשר חטא והחטיא את ישראל" ,הכא נמי דאשרי
הדור ההוא?! ועיין שם התירוץ.
בנידון דידן ,מדובר במי שחטא והחטיא את ישראל ,ולא בנשיא ששגג והביא קרבן על שגגתו.
מעדיפים אנשי כת זו להשאיר את "הרב" על מכונו כמנהיגם ומנהיג קהלתם ,ולשכוח את
הפרשיות העגומות שנכרכו בשמו .רובם של אלו אינם נמנים על הרצים לפני מרכבתו לכל מקום
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וזאת למודעי! כי כמו בכל שריפה גם כאן ישנם כמה דרגות של נפגעים;

אנוש – הן הנשים שהוכשלו ע"י "הרב" בעבירות שעונשם מיתה בחנק!
קשה – הן הנשים והנערות שהוכשלו ע"י "הרב" בעבירות המוגדרות בשפה התורנית – מעשה גיחזי.
בינוני – הן הנשים והנערות שהוכשלו ע"י "הרב" באביזרייהו דג"ע ,והן מעשי קרליבך ,אלו ואלו אסורים בלאו ,ומוזהרים
עליהם ביהרג ואל יעבור!
קל – אין מושג כזה אצל שומרי תורה ומצוות בענינים כאלו שהם אש אוכלה!
בשני הדרגות האחרונות ישנם המון המון נפגעות ,חלקן התלוננו במשטרה ורובם דרובם שותקים ,אם מפחד נקמת בני
הקה לה הנמנים על משפחתם ,אם מפחד איבוד מקומם בקהלה (שידוכים ,פרנסה ,שלום בית ,מוסדות לילדים וכו' וכו').
וחלקם העצוב מפני שהן מאמינות כי מדובר בענינים רמים ונשגבים בהם עוסק "הרב" כשהוא עטוף בטליתו ומעוטר
בתפיליו ,ושמחי ם הם בחלקן לקירוב הגאולה ומניעת השואה הממשמשת ,ובלימת תוכנית הגרעין האירני ועוד ענינים
קריטיים המוטלים על כתיפיו של "הרב" ועבורן בעצם ניטשת המערכה מתוך מסירות נפש חסרת תקדים ע"י אנשי חיל
יראי אלוקים (אשר אתה העזת לכנות "מחרחרי ריב").
לגבי התיקים במשטרה ופעולת ההסגרה ,המדובר היה רק במקרים הקשים והבינוניים ,ורק עכשיו לאחר שהוסגר צפו
ועלו המקרים האנושים כפי שפורסם השבוע בקלטת.
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בעולם בו הוא שהה בשנים האחרונות ,למעט נסיעה אחת פה ושם ,ולכן קל להם להתעלם
מהמעשים הנלוזים שהוא ממשיך לעשות בפרהסיא ,ואם ראו משהו הרי הם תוחבים ראשם
כבת יענה באדמה ,ומדמים את מעשיו למעשי חכמי הספרדים שהזכרת במאמריך ,הרב כדורי
והרב עובדיה ,שהיו מברכים נשים כשידיהם נתונים על ראשיהן ,בזמן שאין עולה על דעתו של
שום ספרדי בעולם לייחס לאחד מחכמיהם נשיקות לנשים .ואילו היו שואלים את הרב עובדיה
מה דעתו על הנהגה כזו ,היינו זוכים לשמוע מפיו כדרכו כמה וכמה דיבורים בוטים בגנות הנחשד
בזה .אין לדעתם גם קשר בין המעשים שנעשו על ידו בקרבנות האנושות ,להמשך מעשיו אלו,
וכפי שכתבת בשם הרמב"ם שכדי לדון לכף זכות ת"ח וצדיק כמותו צריך לומר אף סברות "שהם
בדוחק גדול ואפשר רחוק הוא".
ובכן ,שני הכתות האלו לא עליהם יצא הקצף ,ולא אודותם נטען שהם כת שבתי צבי ,וחובה
לפרסם לכלל אנ"ש שקודם שמחרפים ומבזים ומגרשים מאן דהוא מעל גבולינו ,חובה לברר עמו
האם הוא מהשבתאים שיינם יין נסך ודינם כאפיקורסים גמורים שמורידין ולא מעלין ,או שמא
נמנה הוא על כתות השוטים ,שאינם מאמינים ללה"ר על רבם ,או שאומרים חטא ושב! כי אז
מצוה להשיבם מטעותם ,ולגלות להם מטמוניות רבם הרשע כדי שלא יפלו הם או נשיהן ובנותיהן
קרבן למשוגותיו ,אך אין עליהם שם כופרים ושבתאים.
הכת השלישית – השבתאים
ועתה בא נבא לבאר את שיחם ושיגם של הכת השלישית ,אלו הם החסידים ה"שרופים" אשר
ביניהם מתהלכים כל השיחות שבע"פ ,מה שנשמע מפיו של "הרב" אודות גדולתו העצומה יותר
מכל גדולי הדור הן בתורה והן בקדושה ,וכל הרמזים שהוא רומז חדשות לבקרים כי הוא הוא
מלך המשיח אליו נושאים אנו את עינינו אלפי שנים ,והם אלו שקונים ומוכרים את המופתים
הנוראים שהוא (כאילו) עושה בכל עת .מאמינים הם לדבריו שהוא יכול להחליף לאשה עוברה
את הולד מזכר לנקיבה ,וכן להיפך .ובכל שבת כשהוא שר "זרעא חיא וקימא" הוא מחלק ילדים
לנדחפים סביבו ועוזרים על ידו בשירתו.
ולא מדובר רק בבעלי תשובה שאין להם לפעמים מושגים ביסודות היהדות .דעות כוזבות אלו
אני שומע כאן מפי בחורי חמד ואברכים בני תורה באי ביתו של הרה"ח ר' יעקב משה סלמנוביץ
המושפעים מרוחו ונדבקים בתמימותו!
ביניהם יש שיחות כמוסות בגודל הזכות של אלו ששהו אצלו בר"ה בשנים האחרונות ,שלא
הפסידו כלום כשלא היו באומן! הם אלו שמאמינים כי כל יכול הוא האיש ,במלא מובן המילה!
יודע נסתרות וגלויים לפניו מחשבות! לאחד מהם נאמר בסוד על ידו כי הוא יודע מה שכל אחד
עושה בחדרי חדרים .הם המאמינים בתמימות ופשיטות לשיעור שנתפרסם עתה ברבים ע"י
מתנגדיו וניתן לשמעו בטלפון – " 0772224795כי הקב"ה בכבודו ובעצמו ירד לעולם בדמותו של
הצדיק ולכן בידו (של "הרב") לחלק אלפי כרטיסים בזול לר"ה ,כי הקב"ה הוא אין סוף" (עד כאן
לשונו הטמא).
אחת מנשות האברכים האלו שהתלוננה בפני הרב כי קשה לה להגיע אליו כשהיא זקוקה
לישועה ,נענתה על ידו שתתפלל לתמונתו התלויה על קיר ביתה והוא שומע הכל! (עפ"ל).
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אחד מאברכים אלו (שהפך שם-נרדף לחסיד "שרוף" .אגב ,הוא גם בן דודך ,נכד כמוך ,מצד
אמו -דודתך ,לקדוש ר' שמואל שפירא )...התבטא" :הרב עושה דברים כאלו ,שאם כל אחד אחר
היה עושה אותם היה חייב סקילה בסנהדרין!".
אלו האנשים יודעים הכל על הפרשיות העגומות כי מהם ובהם היה הדבר ,ש"הרב" ניצל את
אמונתם העזה בו והתעלל בנשותיהם ובנותיהם ,הם גם מלווים את הרב במשך השנים
האחרונות ועדים לכל התועבות הנעשים על ידו בהזדמנויות שונות (בנפגעות קשה ובינוני) ,הם
גם יודעים כי לא מדובר בברכה על הראש ,אלא בעניני זימה ותועבה גרועים ביותר .אין אפשרות
אצלם לומר על "הצדיק" שהוא חטא ושב בתשובה ,וזאת משתי סיבות :א) לא יתכן לומר על
"הרב הצדיק" שחטא או פגם אפי' פגם כלשהו מימיו ,וזו אחת הטענות הנאיביות שהעלית
במאמרך הראשי או במכתבך ,איך יתכן לחשוד איש אשר כמוהו בדברים כאלו ,מתוך התעלמות
מוחלטת מדברי חז"ל" :אל תאמין בעצמך עד יום מותך שהרי יוחנן כ"ג וכו'" .ב) אם יודו שחטא
בנשים ,הרי עיניהם הרואות כי לא שב בתשובה ועודו מסתולל בנשותיהן ובנותיהן ,וכל אחת
אומרת לבעלה כזאת וכזאת עשה לי רבך הק'!!
מה א"כ נותר לנשמות עלובות אלו ,שחלקם הם אנשים קשיי יום הזקוקים לתמיכה ועידוד על
בסיס יומי/שבועי ,וחלקם מכורים לרב מכח אמונתם בו ,כי הוא הוא רבינו הק' בעצמו (עפ"ל)
וכרוכים הם אחריו כפי שהיה מוהרנ"ת כרוך אחר רביה"ק בשעתו (להבדיל אלף אלפי הבדלות).
ובכן ,להכחיש אי אפשר! לומר ששב בתשובה אי אפשר! מה עושים א"כ לבל יצטרכו להעלות
על מחשבתם מחשבה והרהור רע נגד "צדיק" זה שזכה בו דורנו??
רק דרך אחת נותרה בידם ,לומר שהצדיק/הקב"ה עושה תיקונים נשגבים וכל מעשיו הם רזין
טמירין ,ואמת מה שהוא אמר לאותן נשים שטימא כי מביאים הם את נשמת משיח ,והכל בסוד
המלכות המשתוקקת לזעיר אנפין ,והראה להם הדברים בפנים בעץ חיים ,והגדיל לומר לאחת
מ'פילגשיו' שמעשיהם רמוזים לא פחות מאשר ב"שמע ישראל ...ה' אחד"' ,אחד' הוא ראשי
תיבות א'ליעזר ,ח' (שמה של אחת מנשות האנשים איתם עשה מעשה גמור) ,ד'וד ,לאמור שמבין שניהם
יבוא משיח בן דוד (רח"ל מהאי דעתא!!)
ומה שממשיך במעשי גיחזי וקרליבך ,הרי אלו בסוד הפסוקים הנאמרים ב"שיר השירים",
שנאמרו במי שהשלום שלו (והרי כבר טען בפני בית המשפט ביוהנסבורג כי שלטונות ישראל רודפים אותו
על שניסה להשכין שלום בין ישראל לפלשתינים) .סודות ורזין אלו נלחשים ביניהם מפה לאוזן זה כמה
שנים ומקבלים אישור מפי חלק מגדולי המשפיעים.
העיד בפני ת"ח חשוב מאנ"ש כי שאל את פיו של המשפיע עופר ארז ,והשיבו שכדי להביא את
הגאולה ,הצדיק צריך לעשות חטאים (עפ"ל!) [ומכאן מחאה גדולה נגד "אוצרות ברסלב" שעדיין
לא מחקו את שיעוריו מהמערכת].
כמו כן הלך אותו ת"ח ושאל את פיו של דרור צנעני ,והשיבו כי הרב עוסק בענין האטום האירני,
וכדי להמתיקו צריך "לרדת לירידה של אשת-איש ,ורק הרב יכול לעשות את זה בלי שום
תאווה" ,ומה לנו לדון את מעשיו ,כשהוא תוך כדי כך מפליג בגודל הסכנה של האטום ,וכמה
הרוגים זה יכול לגרום ,כאומר מה לך להתעסק בזוטות כשהמדובר בענינים שכל העולם תלוי
בזה ,ואדרבה ר' מוטה לך תשאל אותם ואם הם יכחישו והיה זה שכרינו!!
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אני אישית שמעתי באוזני מפיו של אברך שעושה רושם של בן תורה ועובד ה' ,אשר פסע לידי
בהלוויתו של מו"ר הרב וואזנר זצ"ל בשמירת עיניים מופלגת ,נכנסתי עמו לשיחה והתברר לי
שהוא שייך לקהלת שובו בנים ,היה זה בדיוק כשחקרתי את הנושא כאמור" .האם אינך מאמין
לשם רע שיצא על "הרב" – שאלתיו ,והלה משיב לי בקור רוח כי אין לנו שום השגה במעשיו של
"הרב"" ,האם גם את אשתך היית מוסר לו?" – המשכתי לשאול" ,ללא ספק שכן ,מה שהצדיק
רוצה שיעשה!"
ואחרון אחרון הגדיל ,הרי הוא המטורף הרשע המגלה פנים בתורה שלא כהלכה יהודה אשר
גולדבלום חתן "הרב" ,שהגיע הזמן לפרסם בשער בת רבים כי אשתו היתה משמשת כסרסורית
הראשית בין הרב לקורבנותיו (עד כמה שזה נשמע הזוי) ,וניהלה את הסדר והתור של הנשים
שכלתה נפשן להכנס ביחידות אל "הרב" ,כשהיא יודעת היטיב מה אביה "הרב" עושה בהן
ובגופן ,אלא שהיא היתה וכנראה עדיין מושפעת מדעותיו הכוזבות של בעלה כי הוא הוא לפחות
"מלך" המשיח ,ושמא אף "מלך" מלכי המלכים הקב"ה ,שכידוע ירד לעולם בדמותו (עפ"ל!!),
וכיון שאביה הוא המלך אין טוב לפניו כי אם לנהוג בנשים צדקניות כמעשה "אבי-מלך" מלך
גרר ....רח"ל!!
וכיון שראה חתנו זה הסורר כי גדולים וטובים מאנשי הקהלה שנודעו מהמעשים הנעשים בבית
הרב ,קמו ונטשו את הקהלה ואת הרב ,אותו שירתו בנאמנות עשרות שנים ,ויצאו בטריקת דלת
כאובה ,חלק מהם אף עזבו לגמרי את חסידות ברסלב מרוב תדהמה תיסכול וזעם .חלק אף עזבו
לגמרי את הדת! ואחד מהם ,שברוך ה' נשאר נאמן ליהדות הצרופה ולדרך רבינו ,הר"ר ערן
הוכברג ,אף תרם ל"רב" במשך עשרות שנות שהותו בקהילה למעלה משמונים מיליון שקל,
ביניהם משכורת חודשית קבועה לגברת אחת ש"הרב" ראה צורך להשתיקה (וד"ל!) .כיון שראה
החתן הנאמן כך ,והרי כלל גדול הוא כי אין מלך בלא עם ,ואם ח"ו כולם יקומו ויברחו ,מי יעבוד
את המלך ומי ירוץ לפני מרכבתו? ומי יפיץ את בשורתו על השואה ועל הגאולה? על האטום ועל
באג  ??2000מיהר הלה לנבור בכל ספרי התורה הק' עד שליקט ואסף גיבובי דברים העולים ל600
עמודים ,והדפיסם תחת השם "אמונת חכמים כהלכתה" .הספר מיועד לחסידים השוטים
הזקוקים להכשיר את השרץ והנבילה הזב והזבה! כשהעיקר הוא שיש דברים שאצלינו זה עבירה
ואצל הצדיק זה מצוה! (עפ"ל) וכיון שנודע לגדולי ברסלב ולרבנים יושבים על מדין ,היודעים זה
מכבר במעשי "הרב" וממתינים בסבלנות שיתעשתו האנשים ויעזבו אותו לאט לאט ,כיון
ששמעו מהספר ומטרתו יצאו במכתב חריף לאבדו מן העולם ,ואף המלך בעצמו נבהל לקול
צעקתם של יראי ה' וצירף חתימתו לגנוז את הספר ,כי הבין שעדיין לא כשירה השעה לגלות
סודות כאלו בגדולתו .וכאותו גנב הרואה שכלתה אליו הרעה מול חבורת תושבי השכונה
הדולקים אחריו במרץ וכמעט קט יצליחו לתפסו ולשלחו לתליה ,שמתחיל לצעוק אף הוא,
ובקול הכי רם" :תיפסו את הגנב!"...
ואם עוד נותר ספק לגבי היקף ה"שבתאים" ,הרי כבר התפרסמה הקלטה בה מספר בנו בכורו
יחידו של "הרב" ,נחמן ברלנד ,כיצד היה נזקק במשך תקופה ארוכה להתווכח יום יום עם
'חבורות' של כארבעים אברכים שטענו כנגדו על כל מעלליו ופשעיו של אביו כי הם "הוראות
שעה" של נביא כ"אליהו בהר הכרמל"!
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רק אחד הוא מוטה פראנק (במחילה מכת"ר) שאחר שהתפרסמו החתימות ,ואחר שגם הנבל
עצמו ציוה לגנוז את הספר ,מצא לנכון לפרסם כי זה ספר יפה ,רק קצת משיחי מדי ,ובמכתבך
השני אתה מתפאר שכבר זיכית עוד יהודים לקנות ולקרוא את הספר ולחפש בו את השבתאות,
במחילה מכבודך מוטה היקר ,מנהג זה מדיף סירחון של "מזרח'ניק" ומהגרועים שבגרועים
שבהם ,ומשתלב יפה בשאר פניניך.
נגע בנשים?
הרוב לא ראו! רק קצת!
כפירה ושבתאות?
רוב הספר יפה ,רק מדיף קצת ריח לא טוב!
מכות ורצח?
רק ליו"ט חשין מסיבה מוצדקת!
לדון לכף זכות?
רק נואף מפורסם ולא את אלו שנלחמים בו!
הרבנים ביררו?
אחד מהם לא בירר בעצמו רק סמך על גדולים ממנו!
אינני מתכוין בדברי לפגוע בכבודך ,אני מכבד את פועליך המרובים לקירוב רחוקים ,אני דן אותך
לכף זכות שגם הליברליות והפשרנות שלך לאורך כל הדרך נובעת מרצון עז לקרב מה שיותר,
ובודאי יש לך דעת תורה המתירה לך דרך זו שלא אחזו בה לא ר' לוי יצחק רבך ולא למעלה
בקודש עד רבינו הק' ,ובודאי שלא זקינך ר' שמואל שפירא שזכית לשמשו ולהדפיס ספר לזכרו.
(ובהזדמנות זו אבקשך לחשוב טוב ,אם מותר לך להניח לבחורים טובים להצטרף לשיעוריך בהם
משתתפים נשמות טובות בעלי אייפון וכו' ,שיכולים להפילם לשאול תחתית .אני כותב מידיעה
מהיכרות אישית עם בחור שנפל מיהדותו במסגרת חבורה זו ...ואתך הסליחה על ההתערבות)
וכאן עלי להבהיר ולענות על מה שהצגת בפתח תגובתך אלי (אות א') ,האם אני בכלל מעונין
בתשובה?
ובכן ,האמת שלא! לא רק שאין לי ענין לשמוע את תשובתך ,אין לי אף ענין שתקרא את מכתבי.
כאדם ליברלי ומשכיל ומתון וחביב ונחמד ונעים ,ומפעם לפעם אף דן לכף זכות (רק ברשעים
וודאים ולא בספיקות ,)...מוכרת לי גישתך ביהדות ,ואין לי הוה אמינא שאתה תשרוף או תאבד
ספר רק בשביל כמה שורות של כפירה .ידוע לך ולכולם שאם היית רבם של ישראל היו כל
רחובות ירושלים ובית שמש מוצפים בנהגות! וודאי שלא היו נערכים שום הפגנות כנגד שום כח
רשע בעולם ,אלא הכל היה מסתדר בדרכי נועם ובהבנה הדדית עפ"י הכלל האפיקורסי של
"תחיה ותן לאחרים לחיות!" כנהוג בפלטבוש רבתי – ביתך השני!
אין לי ספק שאם היית בזמן שבית המקדש היה קיים לא היית נמנה על אלו החמומי מח שרגמו
כהן למוות באתרוגיהם ,רק בשביל סטיה קלה שהוא חשב שהיא הדרך הנכונה בהלכה .מסופקני
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מה היית פוסק לגבי צליבת הנוצרי שבסך הכל ניסה "לעדן" ו"לרכך" קצת את "נוקשותם" של
ה"פרושים" ,עפ"ל.
בקיצור ,הציבור החרדי וחסידות ברסלב המקורית אלו עם הזקן והפיאות ,בלי אינטרנט ,ובלי
נהגות ,חייב את קיומו לעובדה שאתה לא עומד בראשו!!
א"כ נשאלת השאלה מדוע הגבתי פעם ופעמיים למאמריך המלאים באמת ושלום?
התשובה היא! שלא אליך כתבתי ולא לליבך פניתי ,פניתי לציבור הרחב שאינו יודע את הדברים
לאשורם ,אינו מכיר את הנפשות הפועלות ,ועומד ותמה על מה יצא כל הקצף? מה חרי האף
הגדול הזה?
ציבור זה בחלקו לא שמע על ר' צבי צוקר ועל ר' יו"ט חשין ,ואף לא על ר' לייזר חשין ,וודאי שלא
שמעו מה בפיו של ר' בנימין זאב קנפלמכר ,וכל הרבנים והת"ח החשובים המונחים זה כמה שנים
בסוד הענינים
{בהזדמנות זו אני מוחה בפניך גם על כבוד תורתו של מרנא ורבנא פוסק הדור ומרא דאתרא
הרב וואזנר זצ"ל ובית דינו ,שלדבריך קיבלו את העדויות שלא כדין בלי לשמוע את הצד השני!
ועיין בחושן משפט סימן כ"ח סעיף ט"ו שם מפורש ש"אם הבעל דין הוא אלם ,והעדים יראים
להגיד לפניו ,מקבלין העדות שלא בפניו ,ודנין על פיו"! ובתרומת הדשן סימן קע"ה מבואר" :אל
תתמה על שאני מזקיק אתכם להעיד שלא בפני בעל דין ,כי ראב"ן כתב מדקבלת עדות כשר
לכתחילה שלא בפני בעל דין מחמת אונס ,ש"מ דבדיעבד כשר בלא אונס .וגם כתב דאם אין
שהות להמתין עליו מקבלינן ,אלמא מקילינן בדבר היכא דאיכא צד וטעם .ובנידון דנן נמי כיון
דידעינן שיתעכב קבלת העדות ע"י כוחות ואלמות אם יוודע לו ,מקבלין שלא בפניו ,ואף כי עיקרן
אינו אלא לברר אמיתית הדברים לפי אומדנות מוכחות"}
כשבהוראת גדולי ישראל הם מחזיקים אצבע על הדופק ,ועוקבים אחרי מעשיו ודיבוריו של
"הצדיק" שהקב"ה התלבש בו (עפ"ל!) לראות אם הוא וקומץ מטורפיו יפתחו בגלוי את הקלף
השבתאי ויתחילו להפיץ מינות וכפירה ולהטות את ישראל מהדרך הישר ,דרך התורה הק' עליה
מסרו אבותינו את נפשם ,שעל פיה אין נשיא בישראל שחטא אפי' פעם אחת בחייו באיסורי עריות
המפורשים בתורה במזיד!!
אין ולא היה כזה צדיק בישראל מימות משה רבינו אדון הנביאים ועד עתה! אלא אם כן בחוגי
הרפורמים ,והניאולוגים ,המזרח'ניקים ,ושאר מחבלי כרמים! אין ולא היו גדולים בישראל ששלחו
ידיהם בבנות ישראל הטהורות כגיחזי בשעתו ,כשהם עטופים בטלית ותפילין!!
אין ולא היו רבנים בעמינו ששלחו את אנשיהם להטמין לבינות חבלה ולשלוח אנשים לגן עדן,
כפי שפורסם בקלטת!! אף אחד לא העיז לומר דברים כאלו ,גם לא כ"מילתא דבדיחותא",
"כמתלהלה היורה זיקים חיצים ומוות ואמר הלוא משחק אני"!! הרבה "בדיחות" כאלו קבורים
היום מתחת לאדמה !...במיוחד כשמדובר במי שזועק ללא הרף שאת דבריו יש לקיים כפשוטם!
ושזרק את בנו נחמן מהנהגת הקהילה כי העיז "להתחכם" ו"לפרשן" את דברי "הרב"!!
ומכיון שעסקנים אלו אין להם שיעור שבועי המופץ מיידית למאות מנויים ,ואינם מפורסמים
כמוך .ואילו אתה ר' מוטה היקר תמחל לי על דברי הבוטים ,אבל בפרשיה זו הצגת את עצמך
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~~ "על האמת ועל השלום" ~~
כל מה שהציבור אינו יודע בפרשת "הרב"
ברבים כזאב בעור של כבש! כשאתה מטעה את הציבור כאילו אתה אדם אובייקטיבי שרואה את
הדברים מהצד ומכיר את שני הצדדים ,ודן את שניהם לכף זכות ,אלא שמשום מה ללוחמים
שאתה יודע שלדעתם הם לוחמים בשבתאות ונוהגים בהתאם ,ואם אתה חולק עליהם ,או כפי
שסוף סוף השכלת לומר ולהודות שאין לך את כל המידע כי אתה לא רב ,ולא דיין ,ולא בורר ,וגם
לא זקן אנ"ש ,ואין סיבה בעולם שיפתחו בפניך את כל הסודות והדברים האישיים!
מדוע אינם ראויים לר' לפני שמם? האם בית-שמאי ובית-הלל שחלקו בעניני כריתות גם לא כינו
זה את זה ר'? מה ענין מה שהם מבזים אדם שלדעתם הוא רשע ,ונואף ,ומשיח שקר ,חוטא
ומחטיא ,מסית ומדיח ,למה שאתה מבזה אותם על עמדתם בלי שנתברר אצלך האמת???
מדוע אתה מכנה אותם "מחרחרי ריב"??
מדוע אתה מבזה את ר' לייזר חשין על שאינו מתבטל לפני גדולים ממנו ומעיז להעביר ביקורת
על מי מגדולי ברסלב ,כשבתוספת למאמרך – היינו בתגובתך אלי ,אתה יודע להסביר בטוב טעם
כי אתה לא נוהג כמנהג השובו בנים ,וזכותך לבקר את חתימתו של הגרי"מ שכטער שיכל להיות
הסבא שלך!!
אני מסכים עם כל מלה שלך .אבל השאלה שהצגתי בפניך זועקת לשמים ,למה אתה מכפיש
ומבזה אחרים כשהם מבקרים? האם זו זכות ששמורה רק לך??
למה אתה מתלוצץ מבעלי מסירות נפש?? למה???
שמא נדבקת בליצנותו של "הרב" עליו יצאת להגן??
כתבתי לך רשימה של מעשי אלימות ורצח ידועים של כת זו ,ומה השבת לדברי??
שגם אני דמגוג ,כי אני פוחד לחתום את שמי!
תענה בכנות מוטה! השתגעת? או שנהיית בדרן?
אז כשירות לציבור אמסור בזאת תקציר חדשות אחרונות:
)1
)2

)3
)4

)5

אנשי שובו בנים הוזהרו ומוזהרים ע"י "הרב" והעומדים בראש קהלתם שלא לנקוט
בינתיים שום אמצעי אלימות נגד העסקנים ,כדי שלא להזיק לעצמם.
למרות זאת וכידוע שבדרך כלל הם ממושמעים להוראות "הרב" ,נרגמו האחים חשין
ברחוב מאה שערים בשבוע שעבר באבנים שיש בהם כדי להמית ,והצילו את נפשם
ע"י המשטרה שאספה אותם לניידת.
התפרסם בחדשות כי ר' צבי צוקר ניצל ע"י המשטרה מלינץ' בבית הכנסת.
מספר איומים ברצח הגיעו לכתובת העסקנים ,הגדיל לעשות הרוצח בני מחלב שאפי'
לא הסתיר את שמו בווטסאפ .תלונות נמסרו ,ותיקים נפתחו במשטרה בהוראת
הרבנים.
כל עיתונאי שמעיז לפרסם מאמר נגד ברלנד מקבל תוך דקות איומים על חייו ,מגברים,
נשים וילדים!!! ההקלטות כפי שנודע לי ,ברוך ה' כבר בידי המשטרה ,והתיקים בטיפול,
כשכמה מהבריונים כבר קיבלו צווי הרחקה.
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~~ "על האמת ועל השלום" ~~
כל מה שהציבור אינו יודע בפרשת "הרב"
אבל אליך ר' מוטה כל זה לא נוגע! אל תתן לא לעובדות ולא למפורסמות לבלבל אותך! תמשיך
למחות בחריפות על פרסום הדברים בטלוויזיה הישראלית ,הגורמים למליוני הצופים בטלוויזיה
הרהורים קשים מנשוא!...
מזל טוב לך לתפקידך החדש כבדרן וליצן ודמגוג!
תמשיך להשמיץ את העסקנים בכל מה שעולה בקולמוסך בלי לבדוק כמיטב המסורת שלך לדון
לכף זכות ,כמו שפירסמת במאמרך בתמימות של נערה פתיה ,כי מבית הגרי"מ שכטער כעסו
מאוד על זיוף חתימתו ,וכל הכבוד שהיה לך שכל להבהיר שטעית אחרי שהאמת התגלתה
ברבים!
מה שכתבי העיתונות עשו בשניה אחת להרים טלפון לר' בצלאל פרידמן – נאמן ביתו של
הגרי"מ – ולברר אצלו ,לא עלה בדעתך לעשות ,כי הרי אתה לא דיין ולא חל עליך חובה לשמוע
צד שני...
לפני שאתה מכפיש את העסקנים על מסירת קלטת לטלוויזיה ,האם בדקת איתם אם הם מסרו
את זה ,או שזה נמסר לטלוויזיה ע"י כתב המשטרה מר משה נוסבאום??
אחרי שהשובו בנים עומדים ברחובות ואתה ביניהם(!) וזועקים "העם עם הצדיק" ,ומסבירים לכל
עם ישראל כי יש כאן רדיפת תנועת התשובה ,וכשנמאס למשטרה מהצביעות הם הדליפו
לטלוויזיה את קולו של "הצדיק" בעצמו המספר על מעלליו הרעים ,כדי למנוע התלקחות עממית
ולהרגיע את הרוחות!
ואחרון חביב ידידי היקר שאני באמת מכבד .גם מה שכינית אותי כותב המכתב בכינוי המכובד
"נבזי ושקרי" בעקבות גניבת רשימת התפוצה שלך ,וכל מה שכתבת מסביב (בפתיחת התגובה).
צר לי לומר לך כי שוב טעית בגדול! ונכשלת במינימום כף זכות הנדרשת! ובמינימום ההכרחי
לבדוק עם הצד השני לפני שמכפישים!
לידיעתך :לא גנבתי את רשימת התפוצה שלך! וודאי שלא הפצתי אותו בטעות! אין לי בכלל
אינטרנט! (שכחת שיש עדיין בברסלב יהודים כאלו?) בסך הכל כתבתי את מכתבי ומסרתיו למי
שמסרתיו שישלחנו אליך .מכאן והלאה אין לי קשר לדברים ,וחבל שאתה מתנפל עלי בחנם
ומבזה אותי על מה שאין בי.
לסיכום :כתבתי את התגובה הראשונה למאמרך ,ואני מוסיף בזה תגובה לתגובתך ,כתרומה
קטנה מצידי לעבדי ה' הנלחמים בחירוף נפש בקליפה הטמאה ששמה "ברלנד" .אני בסך הכל
יוצא להגן על הלוחמים העזים בעלי מסירות הנפש ,אותם אתה כ"כ מכפיש ומבזה ומזלזל.2

2

וכשירות לציבור אציין כאן את הפרופיל האמיתי שלהם:

הרה"ח ר' צבי יהודה צוקר שליט"א
ת"ח גדול אשר ספריהם של רביה"ק ומוהרנ"ת שגורים בפיו בע"פ .מחשובי משפיעי אנ"ש (מוסר שיעורים בביהכ"נ
ברסלב מאה שערים ובתפוצות) ,משמש עשרות שנים כיושב ראש משמרת הקודש באומן ,לאחר שמונה לתפקיד רגיש
זה ע"י הבד"ץ וכל גדולי אנ"ש.
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~~ "על האמת ועל השלום" ~~
כל מה שהציבור אינו יודע בפרשת "הרב"

ידוע מאז כבעל מסירות נפש בענינים אלו של טוהר המחנה ,מסירות נפש שירש מאביו הר"ר נתן שישב בשעתו בכלא
על שריפת חנות שמכרה עיתוני תועבה בבני ברק.
הוא חתנו הבכור של "הרב" – זאת אומרת נשוי לבתו הבכורה.
בפרשה הכאובה בה נתפס חמיו "הרב" ,הוכיח גדלות נפש נדירה והקרבה עצמית ראויה להערכה ,כשחשף את מעלליו
הנפשעים ,כשבזה הוא מאבד את מקור הכנסותיו.
ומאז שיצא חוצץ נגדו נאלץ לפשוט יד בניכר עבור "הכנסת כלה" (אמנם משמים גילגלו כך כדי שימסור שיעורים בכל
העולם ויזכה את הרבים) ,ומצוה גדולה לעמוד לימינו.
ובכן ,כל אחד מבין כי אינו נוגע בדבר ,אלא להיפך!!
הרה"ח ר' אליעזר חשין שליט"א
חתנו של הרה"ח ר' משה קרמר שליט"א ,ובנו של הרה"ח ר' צבי חשין שליט"א.
ת"ח מפורסם ,וידוע כאדם המוסמך ביותר בכל הקשור לתולדות חסידות ברסלב על גדוליה ומנהיגיה ,ספריה וכתביה,
לאחר שהשקיע בנושא מאות ואלפי שעות של מחקר .מוסר שיעורים בתורת ברסלב ורזיה בארץ ובתפוצות ,ומעביר
שיחות בקביעות בחוג מצומצם של אוהדים ותלמידים.
לא היה לו מעולם קשר לקהלת שובו בנים ,אם כי העריך את "הרב" בהשפעתו של הרב סלמנוביץ מבני ברק ,אותו
העריץ במיוחד והיה מקורב אליו.
לפני כארבעה שנים כשנחש פו הפרשיות המזעזעות ,היה בין סגל הרבנים והעסקנים שהוכנסו לעובי הקורה ושותפו בכל
המידע הרגיש .כשאר העסקנים המתין לאורך התקופה לראות אם ח"ו יתעו חסידי "הרב" והוא בראשם ,לכיוון
השבתאות המתירה מעשים אסורים לאנשים גדולים ,או כי יכלמו במעשיו וינסו להכחישם או להשתיקם.
עם הדפסת הספר הטמא של גולדבלום ולאחר שבי"ד מיוחד דן בצדדי הפרשה ,לבש גבורה כארי ,ובמקום שאין אנשים
(מפחד רוצחיו של ברלנד) היה לאיש ,ואזר חלציו לצאת חוצץ כנגד הרשע ,כשהוא הראשון שמכריז עליו ברבים "ימח
שמו וזכרו" ,ומעודד את גדולי אנ"ש לומר בקול את דברם ולקיים בנביא שקר זה את הפסוק "לא תגור ממנו" .בשיעור
הפתיחה הכריז ברבים כי מוכן הוא למסור את נפשו למען כבוד התורה הק' ,ואף צעק "שמע ישראל" בכל ליבו .צעקה זו
החרידה את מיתרי ליבם של אלפי חסידי ברסלב בארץ ובתפוצות ,להתעורר לקראת מלחמת קודש שלא היתה מימות
שבתי צבי ימ"ש.
כמו כן עומד בפרץ להסיר את הלוט מכל המנסים לחפות עליו כמו סלמנוביץ ואחרים ,בתוך דבריו פגע כנראה במוטה
פראנק אישית ,וזכה לככב באיגרת המכונה "האמת והשלום" כ"מחרחר ריב ואדם עם כוונות אפילות" ,כשמוטה
מתלוצץ מצעקת ה"שמע ישראל" ומנסה להציגה כדמגוגיה זולה.
הרה"ח ר' יום טוב חשין שליט"א
אחיו הצעיר של ר' אליעזר חשין .ת"ח ובעל כשרון נפלא ,כבר לפני עשרים שנה זיכה את הרבים בחוברות הנפלאות
שהוציא לאור בשם "מאור הנחל" בהם תיאר בכשרון נדיר את עבודת ה' של גדולי אנ"ש בדורות עברו ,וכתב וערך
מאמרים עמוקים ונפלאים בגדולת רבינו ותורתו שחוללו מהפך בין צעירי הצאן והקימו דור שלם של דורשי ה' ועוזו.
יסד את ישיבת פקיעין ועמד בראשה במשך מספר שנים ,והיא הישיבה היחידה עד היום בה קמים בחצות ועוסקים
בתורה בלילות בדרך רבינו הק'.
וזה שנים רבות אשר כבר נודעו בשערים שיעוריו המעמיקים בתורת רביה"ק ,שבמסגרתן התקרבו כמה וכמה נפשות
יקרות לאור רבינו ,ורבים נהנים ממנו עצה ותושיה בכל עת.
למרות שמעולם לא היה חסיד של "הרב" במלא מובן המלה ,שררה ביניהם ידידות נדירה לאורך שנים ארוכות מתוך
הערכה הדדית ,עד שמרוב אהבתם היו שניהם מברכים ברכת שהחיינו כשנפגשו מפעם לפעם ,כמבואר בשו"ע.
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~~ "על האמת ועל השלום" ~~
כל מה שהציבור אינו יודע בפרשת "הרב"
סיכום ביניים:
טרם אגש לנושא השבתאות והשלכותיו ,הבה נעשה סיכום ביניים ,כי נהגתי עפ"י עצתך ולא
כתבתי הפעם בצורה מסודרת על ראשון ראשון.
הגבתי לך ובעיקר לאלו שקראו את דבריך ,על:
 )1ליצנותך ממסירות נפשם של הלוחמים את מלחמת ה'.
 )2ההשמצות האישיות על כותב המכתב כגונב רשימות תפוצה ,ואיש נבזה וכו'.
 )3בענין שאלתך האם אני ממתין לתשובה ממך ,ביארתי באריכות.

בשנת תשע"א ברעש הגדול (הראשון) שפקד את קהלת שובו בנים ,כש"הרב" הסתכסך עם אשתו ובנו ,ומרד
בשליטתם עליו (ומאז הוא חי בנפרד מאשתו) ,כשאז הוקלט בנו נחמן מספר על מעללי אביו שהוא פושע גדול ,וחושב
שהוא אלוקים ומותר לו הכל וכו' ,כפ י שנתפרסם לאחרונה ,בתקופה רגישה זו היה הר"ר יו"ט חשין האיש הכי קרוב לרב,
והו א זה שהצליח להרגיע את הרוחות ולהשיב את "הרב" לירושלים ,בעיקר בכדי שאשתו הרבנית תוכל למלאות חובתה
ותפקידה "לשמור עליו" ,למרות שהר"ר יו"ט עדיין לא ידע כלל עד היכן הדברים מגיעים ובוודאי לא עד היכן הם עלולים
להגיע (אגב ,מבצע החזרתו של "הרב" לא היה מתאפשר לולא נקט הר"ר יו"ט בתושיה נועזת והשביע את הרב בתפיליו
שייפרד מחבר חסידיו השוטים שהבריחו אותו ובכך פתחו לו פתח לנהל חיי הפקרות ,ויחבור אליו ,וייסע עמו ,יחד עם
הרבנית ,לחו"ל ליישר את ההד ורים ללא הפרעות ולהחזיר את הסדר בקהילה על כנו" ,ויחד יוכלו להביא את הגאולה"...
(בידינו מצויה הקלטה של רגעים נדירים אלו בהם "הרב" נשבע להר"ר יו"ט שבמשך שבוע שלם ימלא את כל הוראותיו,
יחד עם עוד הקלטות שמלוות את כל השתלשלות העניינים) ואכן ,בדברים אלו הצליח לפעול עליו לחזור לביתו ובכך
למזער את נזקיו .מן העניין לציין ש"הרב" היפר מיד את השבועה כשבמוצאי שבת החליט ,שלא על דעת הר"ר יו"ט,
לחזור מיד לירושלים ,והחלטה זו ,כמעט ועלתה להר"ר יו"ט בחייו ,כידוע).
בתקופה זו שהה ממושכות עם "הרב" בחו"ל ובארץ ,ניהל שיחות ממושכות עם הרבנית ,והתוודע למעשיו של הרב בין
כתלי ביתו בעבר ובהווה  ,לאט לאט התגלה לו פרצופו האמיתי של האיש ורמתו המוסרית הירודה ,הוא המשיך בתפקידו
במשך כשנתיים כשהוא מפעיל את השפעתו למניעת הוראות מטורפות ,להתגרש ,להיכנס לשכם וכדו'.
בתקופה זאת כש"הרב" פתח את חצירו בביתר בנפרד מזוגתו הרבנית (שהיתה רוב השבוע בדירה אחרת בביתר ,וגם
כשהיתה בבית היתה נוסעת כל לילה לכותל ,מהשעה  3עד אחרי תפילת וותיקין) ,ולאחר שהשמירה ההדוקה עליו מצד
אשתו ובנו שכללה איסור מוחלט לנשים להימצא בקרבתו מסיבות שהיו שמורות במשפחה ,נסדקה ,פתח "הרב" את
ביתו וחדרו לביקורי נשים ,ומהעדר שמירה פרצו יצריו האפלים את כל הגדרים עד שהסרחון עלה והתפשט ולא היה
ניתן יותר להחניקו .בשלב זה התוודע לחתן הר"ר צבי צוקר על מעלליו הנוראים של "הרב" ,ויחד עם ידידו הר"ר יו"ט
חשין נכנסו לעובי הקורה וכפי שנגולל על קצה המזלג בנספח דלהלן.
הר"ר יו"ט חשין הוא מבין היחידים ,מלבד הר"ר צבי צוקר ,שמתוך החביבות המיוחדת ש"הרב" רחש כלפיו יכל לשוחח
גלויות עם "הרב" על הפרשיות האפילות ובידו מבחר פנינים מתגובותיו של "הרב" ,מהם עולה שמעולם לא חזר
בתשובה ,והוא מעדיף לתת לחסידיו לפרש את מעשיו כתיקונים נשגבים.
בהוראת גדולי הפוסקים המשיך לעקוב אחר ההתפתחויות ,וברגע שהחתן הדפיס את ספרו ,יצאה ההוראה לפתוח את
המלחמה באופן רשמי ,ולהוקיע אותו ואת כת השבתאים כדי להצילם מכפירה מוחלטת ,וכדי למנוע מאחרים להצטרף
לקבוצה מטורפת זו.
לסיכום:
אין אף לא אחד מהעסקנים והרבנים הלוחמים נגד הרב ,שיש לו איזו שנאה אישית או אינטרס במלחמה זו ,אלא
ההיפך!!
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~~ "על האמת ועל השלום" ~~
כל מה שהציבור אינו יודע בפרשת "הרב"
)4
)5
)6
)7
)8
)9
)10

)11
)12
)13

)14

מה שאינך יכול לכבד ת"ח חשובים ,משום שאתה חולק על דעתם (סליחה! אתה נייטרלי
בענין).
מה שפתחו עכשיו במערכה לאחר המתנה של מספר שנים .וכבר ביארתי זאת בתגובתי
הראשונה אות כ"ח (אלא שלא קראת או לא הבנת).
לגבי השמצתך כאילו מסרו יראי ה' קלטות לטלוויזיה ,בלי לברר ובלי לדון לכף זכות.
הצטערתי אתך ביחד על ההרהורים שנגרמו לצופי הטלוויזיה ע"י הקלטת (הבה נקווה
שמהיום ישובו ויצפו רק בשיעורי תורה ומוסר).
דרכך בחיים שלא להימנע מהעברת ביקורת על מעשיהם של גדולים ממך ,שבזה אתה
ור' לייזר נוהגים בשוה – וחבל שהכפשת אותו.
מחאה על כבודם של הרב כדורי והרב עובדיה כאילו עשו כמעשה "הרב" רח"ל.
מה שאחרי שעות של שיחות עם אנשי הקהלה לא מצאת אותם נגועים בשבתאות אלא
בטפשות ,הוא מכיון שהשקעת שעות בכת א' וב' הנמצאים בשכנות אליך ,והם אכן
הרוב ,כשעיקר השבתאים הם הכת השלישית שנדדה עם "הרב" בארצות הזימ"ה ,ואותם
לא פגשת מלבד בביקורך הקצר באמסטרדם.
זוהי גם הסיבה שבקושי הצלחת למצוא מי שראה מה שראה ,כי החברה כאן מנותקים
מהמצב.
מחאה על שיבוש מאמר חז"ל במסכת הוריות דף י' ע"ב ,עה"פ "אשר נשיא יחטא",
כאילו מדובר בנשיא שחטא במזיד ,או ברשע שחטא והחטיא ,כמבואר בגמ' ההיפך מזה!
מה שכינית את הרה"ח ירא ה' מנעוריו ומרביץ תורה לרבים ,ר' צבי צוקר שליט"א –
"מחוצף ומעיז פנים וכפוי טובה הכי ירוד ושפל" ,בזמן שעלינו להתבייש מפניו כיצד הוא
מוותר על מעמדו הציבורי והקהילתי ,פרנסתו ,וכבוד משפחתו ,עבור האמת הצרופה
וכבוד התורה הק' כשהוא מכניס את עצמו לסכנת חיים ממשית.
אשרי הדור שקיים בו איש כמותו .אוי לך מוטה שאתה מנסה להפוך הקערה על פיה
ולהטיל בו דופי!!!
מה שאתה ממשיך לסנגר על הספר שנידון ע"י הרבנים לאיבוד ,ונותן דוגמא שמותר
להציץ לדבר אסור כדי לבדוק אם זה כ"כ נורא ,ומדוע א"כ שלא יציצו כל העם באינטרנט
לראות הכצעקתה??
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~~ "על האמת ועל השלום" ~~
כל מה שהציבור אינו יודע בפרשת "הרב"

ועתה נפתח את

פרק ב'
בענינים דלהלן:

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

מהי שבתאות ,ומדוע הוכתר "הרב" ומאמיניו בתואר זה?
מה דין "הרב" השבתאי עפ"י החפץ חיים ,והאם אנו מצווים לדונו לכף זכות או לכף
חובה?
האם מותר להכלימו ולפרסם את מעשיו?
מה היא דעת תורתינו הק' בענין הרהורי עבירה הנגרמים בעקבות פרסום הפרשה?
דיני מסית המבוארים בתוה"ק ,ומה שייכותם ל"רב"?
האם יתכן ראש ישיבה וצדיק שנכשל במזיד בדברים שאיסורם מפורש בתורה?
האם חייבים לקבל עדות כשירה עפ"י כל דיני העדות כדי לחשוף את פרצוף "הרב"?
בענין חילול השם ,והדרך לצמצם זאת.
מה עם הרחמנות על תלמידיו ובני קהלתו?

נספחים:
)1
)2
)3
)4

בענין עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס.
סודם של עצרות התפלה בחברון.
פרשת ההקלטות והכחשת המוקלטות ,הבהרת הדברים לקהל.
בענין התייחסותו של הרה"ח ר' לוי יצחק בנדר זצ"ל לטענות על "הרב".
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~~ "על האמת ועל השלום" ~~
כל מה שהציבור אינו יודע בפרשת "הרב"
אוחילה לא-ל אחלה פניו אשאלה ממנו מענה לשון .בבואי לחשוף את פרצופו של הרשע
הארור העושה עצמו פסל ומסיכה ,ומושל באכזריות על עם דל ,הלץ המתלוצץ מכל דבר
שבקדושה ומתיר לעצמו ולאחרים כל איסורים שבתורה .להפרישו ולהוקיעו מחברתינו,
לגלות פניו האמיתיים ,ולהציל נפשות מליפול ברשתו.
בפרק זה אשתדל לכתוב לפי סדר הדברים המופיעים בתחילת הפרק ,על ראשון ראשון ועל
אחרון אחרון.

א .מהי שבתאות ומדוע הוכתרו "הרב" ומאמיניו (חלקם המטורף) בתואר זה?
עומד ידידינו היקר הרב מוטה פראנק ותמה ,מה שבתאות מצאתם בספרו של גולדבלום? במה
שונה הוא מכת המשיחיסטים שהכתירו את הרבי מחב"ד למשיח וגואל הדור בחייו ובמותו?
נוסיף עוד ונשאל :המעטים הם הצדיקים שאמרו על עצמם שהם נשמת משיח? הלא שמעתם
על הרה"ק ר' שלמה מקרלין זיע"א שאמר על עצמו כדברים האלה ואף גילה שימות בידי קוזק
שנושא שם המובא במדרש בענין משיח ,וכך הוה!
ואם "הרב" חטא? הלא שמעתם על מצוות התשובה שניתנה לכל אחד באשר הוא ,ואפילו גדולי
פושעי ישראל נתקבלה תשובתם?
ובכן ,הסכיתו ושמעו!
כשצדיק מכריז על עצמו או רומז שהוא המשיח ,אין בכך עוול! הלוואי ויזכה להיות הגואל לו אנו
מחכים ,ולא יאכזב את תקוותינו.
כשמאן דהוא נכשל בחטא ,אפי' החמור שבחמורות ,תמיד פתוחים לפניו שערי תשובה ליכנס
בהם ,אפי' אלפי פעמים (ועפ"י מוהרנ"ת אף אם אמר "אחטא ואשוב").
אך מה שקרה עם שבתי צבי ימ"ש היה ,שהכריז על עצמו הוא ונביאיו כי הוא הוא מלך המשיח,
והכין את כולם למעמד התגלותו הממשמש ובא ,בשלב זה עצרו כל גדולי הדור את נשימתם
וקיוו בכל ליבם כי אכן אמת הדבר וקרוב יום ישועתן של ישראל .אך לפתע התגלה כי מזלזל
האיש באיסורי תורה ,בתחילה בסתר ואח"כ בגלוי ,מתיר לאכול בתשעה באב ,אוכל חלב ועוד
ועוד! כאן קמו גדולי הדור בחירוף נפש להילחם כנגדו ,כי משיח יהיה אך ורק צדיק ונקי וטהור
מכל חטא ומכל שמץ עבירה!
רשע העובר על מצוות התורה וטוען שהוא המשיח ,או הצדיק ,או משה רבינו וכדו' ,הרי זה משיח
שקר ושבתי צבי ,ומצוה ללחום בו במסירות נפש ,ולגלות קלונו עד שימיר דתו בפרהסיא הוא
ומאמיניו ויפרשו מעדת ישראל!!!
ובכן ,ר' מוטה היקר ,וכל הקורא אגרת זו :אליעזר ברלנד המכונה "הרב" ,בעל נשים נשואות
במזיד ולא רק חטא ,אלא החטיאם בצוותו אותם למלאות רצונו הטמא ,וגזר עליהם בכח
'קדושתו' לעשות מה שיצוום בשם התורה! בשם תורת הקבלה! ובשם קירוב הגאולה!!!
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~~ "על האמת ועל השלום" ~~
כל מה שהציבור אינו יודע בפרשת "הרב"
לא פעם אחת עשה זאת אלא יותר מעשרים וחמשה פעמים הידועים כבר (מלבד הנסתרות לה'
אלוקינו) .על מעשים אלו לא הוגשו לצערינו תלונות במשטרה כי הן עדיין מאמינות בו!!!
רשע זה התעלל בנשים נשואות ובנערות כגיחזי בשעתו ,ושלח ידיו לכל אשר להם כאבימלך
מלך גרר! במזיד! גיוואלד במזיד!! וכל איש משכיל מבין מעצמו שמכיון שרוב חסידיו עדיין
אדוקים בו הרי שעל כל אשה שהתלוננה במשטרה מי יודע כמה יש ששותקות מפחד או מחמת
אמונתן בו?? ידועים כמה וכמה שמות מהן!!!
כל אלו עשה במטמוניות ובסתר .ונוסף על זה בן בליעל זה נושק ומחבק נשים נשואות ופנויות
בפרהסיא לעיני כל העדה ,וקורע את תורתינו הקדושה לגזרים!!!!
ועתה הסכיתו ושמעו את דעת תורתינו הקדושה כפי שפסקו גדולי ההוראה ונתפרסם ע"י זקני
העדה הגאונים הצדיקים ,הרה"ח ר' יעקב מאיר שכטער ,הרה"ח ר' משה קרמר ,והרה"ח ר' נתן
ליברמנש שליט"א;
אילו היה רשע זה פושט טליתו ותפיליו ואומר רשע אני ,נפלתי לתהומות החטא – החרשנו!
אילו היה יוצא בפרהסיא לתרבות רעה ומחלל שבת וכדו' – החרשנו!
אילו היה אומר קשה לי לפרוש מן החטא ,תתפללו בעדי שאזכה לשוב בתשובה – החרשנו!
ישנם מספיק רשעים ונפולים ובעלי עבירה ,והיה כאחד מאלו.
אלא שרשע זה מתעטף כצדיק גדול (לפעמים ,אף תוך כדי עבירה "קשה" ,לא בעבירות גמורות
שאז ,כעדות מוקלטת של אחת האנוסות ,הוא מוריד אף את הכיפה מעל ראשו!!) ,ואומר
למאמיניו כי הוא צדיק הדור! והוא יוסף הצדיק! (לא פחות מכך) ובטוחים הם כי הוא הוא
המשיח!!
לאחר שחדשות לבקרים הוא מבשר בשורות שווא והבל על ביאת המשיח ,פעם הוא מצוה
להמתין בכותל במוצאי יו"ט ראשון ,ובמשנהו הוא מבטיח שיתגלה בט"ו בשבט ועוד ידו נטויה
להתעלל בתקוותן של ישראל ,וממשיך בד בבד לנשק נשים ולטמאותן ,וחסידיו ומעריציו
מפרסמים בכל העולם את נוראות מופתיו וכוחו וקדושתו (רח"ל) ,ומכנים אותו משה רבינו של
הדור (עפ"ל!)
אין זה אלא שבתי צבי שר"י בעצמו!!
כי מאז ימיו של אותו רשע לא היתה כזאת בישראל!!!!
במסירות נפש נסיר את המסווה מעל פניו ומעל מאמיניו ,ונכריז בגלוי :רשע! נואף! כופרים
ואפיקורסים! צאו מגבולינו ואל תשחיתו את נחלתינו בדיעות כוזבות ובמעשים מופקרים! וכל מי
שינסה לסנגר עליו ולהפוך בזכותו נצא ונלחם בו! כי לא יחרישו אנשי שלומינו יראי ה' עד כי נבער
טומאה זו מן הארץ!!
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ב .מה דין "הרב" השבתאי עפ"י הח"ח ,והאם אנו מצווים לדונו לכף זכות או לכף חובה?
ג .האם מותר להכלימו ולפרסם את מעשיו?
זהו לשון החפץ חיים בהלכות לה"ר כלל ד' אות ז'" :וכל אלו הדינין שכתבנו הוא דוקא באיש
אשר מנהגו ודרכו להתחרט על חטאיו ,אבל אם בחנת את דרכו כי אין פחד אלוקים לנגד עיניו
ותמיד יתייצב על דרך לא טוב ,כמו הפורק מעליו עול מלכות שמים ,או שאינו נזהר מעבירה
אחת אשר כל שער עמו יודעים שהיא עבירה ,דהיינו בין שאותה העבירה שהוא רוצה לגלות
עשה החוטא כמה פעמים במזיד ,או שעבר במזיד כמה פעמים עבירה אחת המפורסמת לכל
שהיא עבירה ,אם כן מוכח מזה שלא מחמת שגבר יצרו עליו עבר על דברי ה' ,כי אם בשרירות
לבו הוא הולך ואין פחד אלוקים לנגד עיניו ,לכן מותר להכלימו ולספר בגנותו בין בפניו ובין שלא
בפניו .ואם הוא יעשה מעשה או ידבר דבר ויש לשפטו לצד הזכות ולצד החוב ,צריך לשפטו לצד
החוב אחרי שנתחזק לרשע גמור בשאר עניניו ,וכן אמרו רבותינו "לא תונו איש עמיתו" ,עם
שאיתך בתורה ובמצוות אל תונהו בדברים ,ואשר לא שת ליבו לדבר ה' מותר להכלימו במעלליו
ולהודיע תועבותיו ולשפוך בוז עליו .ועוד אמרו" :מפרסמין את החנפים מפני חילול השם" ,וכל
שכן אם הוכיחו אותו בזה ולא חזר ,דמותר לפרסמו ולגלות על חטאיו בשער בת רבים ,ולשפוך בוז
עליו עד שיחזור למוטב" ,עכ"ל .ועיין בפנים התנאים הנצרכים לזה ,ומה שהביא בבאר מים חיים
בענין זה ,באיזה אופן מותר להעיד עליו ביחידי וכו' וכו'.
הקשיבו החרדים למצוות תורתינו הק' :אחרי שנודע כי "הרב" עבר על גילוי עריות ממש,
כשרואים אותו ממשיך לנשק נשים נשואות אנו מצווים עפ"י הח"ח לדונו לכף חובה ,כי ממשיך
הוא ללכת אחרי שרירות ליבו הרע ,ולא לתלות בוקי סריקי בהרב כדורי וכו' ,ולתרצו באלף
תירוצים!
שימו אל ליבכם :מי שנתפס על חם באשת איש ,וכשנשאל על כך הוא עונה בעזות מצח כי "זכית
לראות את 'הרב' בעולם האצילות" ,אין פחד אלוקים לנגד עיניו!!

ד .מהי דעת תורתינו הק' בענין הרהורי עבירה הנגרמים בעקבות פרסום הפרשה?
על פי דין התורה הק' כשנמצא רשע מנאף עם אשת איש ,מביאים אותו לפני הסנהדרין אף אם
הוא גדול הדור! ושני עדים מעידים בו ובה ,ושניהם מוצאים להריגה בחנק לעיני כל ישראל ,ועיין
במס' סנהדרין פרק ו' כל מהלך ההוצאה להורג שנעשה בפרסום גדול למען ישמעו ויראו!
והכרוז היה הולך לפניו איש פלוני בן פלוני – היינו אליעזר בן חיים ברלנד – יוצא ליהרג בחנק על
שעבר על איסור אשת איש ,ופלוני ופלוני עדיו.
ושם בפרק ז'" :מצות הנחנקין היו משקעין אותו בזבל עד ארכובותיו ונותנין סודר קשה לתוך
הרכה וכורך על צווארו זה מושך אצלו וזה מושך אצלו עד שנפשו יוצאה".
כל זה אחי וריעי נעשה דווקא בפרסום גדול ,כדי שילמדו כולם למען ישמעו ויראו ,ואם יטען
"הרב" וידידו מוטה בבית דין כי אין לו כח גב' ,ויבדקו הדברים וימצאו נכונים ,הרי שיכוהו על
עבירה זו (אותו ואותה על דבר אשר לא צעקה!) מכות מרדות כפי שנפסק ברמב"ם.
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טקס נתינת המכות מבואר במסכת מכות פ"ג ,והכל נעשה בפרהסיא לעיני כל ישראל!
ולא נזכיר כאן באיזה אופן בדיוק הוציא פנחס את זמרי וכזבי גם יחד ,עיין סנהדרין דף פ"ב,
מציאות שלכאורה אין לך "מביא לידי הרהור" גדול מזה!
לא מצאנו שחששו מפרסום הרשע ומעשיו כדי שלא לגרום להרהורים רעים ,ונא לא לגלות פנים
בתורה שלא כהלכה!!!
אילו היה לנו סנהדרין היה מתנהל משפטו של "הרב" בפרהסיא ,והיה מקבל את ענשו לעיני כל
ישראל ובידיעת כל תלמידי תלמוד תורה ובית ספר לבנות "נחמת ציון".
בתוספת קטנה ,שמפני הרחמנות (לאחר שבית הדין של הרב וואזנר התירן לבעליהן כדין
אנוסות) אנו נמנעים מלפרסם את שם הנשים הזונות ,כי אף האנוסה דינה כזונה ונאסרת לכהן
לעולם (עי' רמב"ם הל' איסורי ביאה פי"ח ה"ט) ,אבל אילו היה בית המקדש קיים ובמהרה יבנה
המקדש ,יסחבו גם אותן לסנהדרין שם יצטרכו להסביר מדוע שמעו בקולו ולמה לא שאלו רב
ופוסק הלכה ,ויפסקו את דינן.
והיה אם יאמרו כי אמור אמר להן "הרב" בעל הטלית והתפילין ובעל הניסים והנפלאות "כי הוא
הוא שברא אותן ע"מ למלאות בהן תאוותו" – כפי שניתן לשמוע בקלטת ,אז תתקיים ישיבה
מיוחדת של הסנהדרין וידונו בהלכות מסית לעבודה זרה ,על כל המשתמע מכך שדינו מיתה
בסקילה ,אף אם הסית רק אשה אחת שתאמין בו ותעבדנו ,ואח"כ תליה על העץ עד סוף היום.
ואף היום שבעוונותינו הרבים חרב בית מקדשינו ואין לנו סנהדרין ושופטים ,ונתקיים בנו הפסוק
"נשים בציון עינו בתולות בערי יהודה" ע"י משיח שקר גס רוח זה ,לא נחריש מלתקוע בשופר
ולצאת למלחמת מצוה כנגדו וכנגד מאמיניו הכופרים ,ולא נחוש להרהורים כשמדובר בהצלה
ממעשים!!!
(אגב ,טיפשי שובו בנים הם אלו שפירסמו "תשובה" (שלא ירדו לעומקה כלל ,עיין שם) כדי
להתיר לרבם חיבוק ונישוק אשת איש ,המלאה בלשונות הכי מפורטים בעניינים אלו ,חמורים פי
כמה וכמה אף מכל מה שהתפרסם בתקשורת בקולו של האנס ובקולה של הנאנסת!).

ה .דיני מסית המבוארים בתוה"ק ,ומה שייכותם ל"רב"?
כפי שהזכרנו בסעיף הקודם השפיע "הרב" על אחת הקורבנות ,ששמעתי אודותה כי בעצם אשה
צנועה וחסודה היא ,בת ת"ח וירא ה' ממשפחה מיוחסת של רבנים ופוסקי הלכה ,אם לבנים
ובנות" ,כי הוא ברא אותה עבורו" ,מכיון שהאשה סיפרה זאת לפי תומה לאחר מעשה ,כשהיא
עדיין חסידה של "הרב" עד היום ומתפללת כל היום לשלומו (בהוראתו היא אומרת עבורו כל יום
 70פעמים תיקון הכללי כבר שלוש שנים ,עד שכל ביתה נהרס וילדיה נמסרו לאימוץ! כך הוא
ממשיך לאנוס אותה נפשית ולדאוג שלא יהיה לה זמן להרהר במצבה העגום ולשוב בתשובה),
ומצידה היא ממתינה שייצא מהכלא וימשיך לעשות עמה את תיקוניו הנשגבים ,ועד שלא נעצר
ע"י האינטרפול ,שהתה בקרבתו ביוהנסבורג ,ורק ה' יודע מה נעשה שם! כי רשע מרושע זה אפי'
לא טרח להרחיקה מגבולו כאילו חזר בתשובה.
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על כן יש לצערינו הרב להאמין לדבריה אחרי אשר כל שאר הדברים שאמרה נבדקו ,ונמצאו
נכונים ו"הרב" עצמו הודה עליהם בפני עדים ,אם כן יש כאן הסתה לעבודה זרה ,שתאמין בו
שהוא הבורא וזוהי עבודתו.
דיני המסית בקיצור הם:





מיתה בסקילה ע"י סנהדרין.
אסור להצילו כשהוא בסכנת מיתה שנאמר "לא תחוס עינך עליו".
אסור לטעון עבורו שום זכות שנאמר "ולא תחמול עליו".
אסור לשתוק מללמד עליו חובה שנאמר "ולא תכסה עליו".

כשהצגתי דיני המסית בענינו התכוונתי בעיקר לעורר את תשומת לב הקוראים ,כי לא מדובר
סתם בחוטא שעל זה גיבב הרב מוטה מדרשים שצריך לכסות עליו וודאי עשה תשובה ,אלא
במחטיא ,ולא סתם במחטיא ע"י פיתוי וכדו' אלא מסית ע"י מסווה של 'קדושה' ועבודה זרה
רח"ל ,כדי שתבינו כיצד זכה לתואר "שבתי צבי של דורינו"!!

ו .האם יתכן ראש ישיבה וצדיק שנכשל במזיד בדברים שאיסורם מפורש בתורה?
התשובה היא :לא ולא!
כבר נתפרסם מה שהשיב הרה"ח ר' נתן ליברמנש שליט"א למי ששאל אותו אודות מה שנמסר
בשם רביה"ק ש'אדם גדול' שטעה נשאר 'אדם גדול' (אם כי ה'טעות' נשארת 'טעות') ,כי אין
המדובר במי שעבר על דבר מפורש מן התורה במזיד!
וכך נפסק ברמב"ם (הל' סנהדרין פי"ז ה"ט)" :ראש הישיבה שחטא ,מלקין אותו ואינו חוזר
לשררתו" .וזאת למרות שאחר שלקה נתכפר חטאו ,אינו שב לראשות הישיבה!
לא נמצא מעולם אף צדיק לא בחוגי החסידים ולא בחוגי הליטאים לא אצל הספרדים ולא אצל
התימנים ,וחוששני שאף לא אצל הגויים המוזהרים על העריות ,שיתפס אדם חוטא באשת איש
במזיד ,וישאר בכהונת צדיק ורב ופועל ישועות.
היחיד שניסה להמציא את הרעיון קראו לו שבתי צבי שר"י ,ונאבד מתוך הקהל!

ז .האם כדי לחשוף את פרצופו האמיתי של "הרב" אנו זקוקים לקבלת עדות בבי"ד
כסנהדרין בשעתה?
הרי לפניכם לשון הרמב"ם (בפכ"ד מהל' סנהדרין ה"ה):
"וכן יש לבית דין בכל מקום ובכל זמן להלקות אדם ששמועתו רעה ,והעם מרננים עליו שהוא
עובר על העריות והוא שיהיה קול שאינו פוסק כמו שביארנו ,ולא יהיו אלו אויבים ידועים
שמוציאין עליו שמועה רעה .וכן מבזין את זה ששמועתו רעה ומחרפין את יולדתו בפניו" (ועיין
בכסף משנה שם לגבי צורבא דרבנן ,אך כבר ביארנו באות ב' שאינו נוגע לכאן).
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ובכן ,הקשב מוטה היקר והקשיבו כל דורשי אמת:
ר' נחמן שלום היה חסיד שרוף של "הרב" ,עד שמרוב אדיקותו ברב היה נוהג לטפס על חלונו
לראות את עבודתו בקודש .קיוה לראותו בגילוי אליהו ומצאו בגילוי עריות!!
הרה"ח ר' צבי צוקר שליט"א ,חתנו הבכור של הרב שהיה יכול לשתוק ולהתפרנס עד היום בכבוד
כחתן "הרב" ,ולעמוד בראש ההפגנות למען "הצדיק" ולהתרים המונים ולגרוף הון וכבוד ומעמד,
אינו אויב של הרב .הוא איש אמת שמוכן להקריב הכל למען תורתינו הק'!!
הרה"ח ר' יו"ט חשין שהיה ידידו הטוב של "הרב" במשך שנים ארוכות ובירך עליו "שהחיינו" כל
פעם מחדש ,אינו אויב של "הרב" ואין לו שום אינטרס להעמיד את חייו בסכנה ,כשהוא יכל
להמשיך להיות איש אמונו ואיש סודו של "הרב"!!
הנשים הזונות שהעידו מה שהעידו וסיפרו מה שסיפרו אף הן לא היו אויבות של הרב ,וכאמור
לעיל לפחות אחת מהן עדיין חסידה נלהבת של "הרב"!
ואם תשאל ,אם הן כאלו חסידות נלהבות של "הרב" הכיצד העידו דברים חמורים כאלו כנגדו
ולא חששו על כבודו ועל כבודן?
תשובה לזה תקראו בנספח  3אשר בשולי האגרת.
כל אלו מצטרפים לנשים שהגישו נגדו תלונות במשטרה .ועל כל אלו נוספים אברכים שנטשו
את הקהלה עקב טיפולו של "הרב" בנשותיהם ,והם פוחדים לפתוח את הפה ומתביישים להוציא
שם רע על נשותיהם .לכל זה מצטרפים הורים שגילו כי "הרב" מתעלל בבנותיהן הנשואות ,אחד
מהם הוא משפיע חשוב בברסלב ,והם מנסים להשתיק את הדבר מפני כבוד המשפחה.
אני אישית שמעתי מאברך שנסע עמי בצום גדליה בחזרה מנתב"ג כי עזב את ירושלים והתרחק
מהקהלה ,לאחר ש"הרב" התעלל ממושכות בזוגתו ,אלא שהוא והיא פוחדים לפתוח את הפה
פן יבולע להם!
כל זה מלבד כל אלו שראו את "הרב" בארצות הזימ"ה נושק לנשים נשואות בעשרות מקרים.
במקרה כזה לא דרוש טקס קבלת עדות בבי"ד ,ומלקין על שמועות אלו!
אז בשעתו כשהתגלה קלונו של מתחזה מסוים ,שאל הרה"ח ר' פנחס בונקר הי"ו בבית הדין של
העדה החרדית אם מותר להכפישו ולפרסם את מעשיו ,והרב פישר זצ"ל שהיה ראש בית הדין
(ראב"ד) פסק מפורשות שאין צורך בשני עדים!!
וכבר התפרסמה החוברת "דם רעך" (הודפסה בקובץ-התורני "ישורון" ,כרך ט"ו ,תשס"ה) שם
מבארים גדולי פוסקי הדור האחרון ,וביניהם הרב יוסף שלום אלישיב ,הרב משה הלברשטאם,
וגדולי פוסקי דורינו ,ביניהם הרב יהודה סילמן ,הרב אשר ווייס ,הרב זלמן נחמיה גולדברג,
שבעניינים כאלו אין נדרשים כלל כל תנאי ומגבלות הלכות עדות ,ודי בראיות חזקות ובאומדנות
ברורות המספיקות במשפט הבינלאומי בנושאים אלו!
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ח .בענין חילול השם והדרך לצמצם זאת
קודם כל מענה לשון אומר כי כל השאלה אין לה כלל מקום ,מאחר שבדברי חז"ל מפורש
שהחשש לפרסם הדברים הוא רק כשהעבריין לא חוזר על מעשיו ככלב שב על קיאו אבל
כשהמעשים חוזרים ונשנים הרי ההיפך הוא הנכון :אי פרסום המעשים הוא הוא חילול השם.
עיין הסוגיה במועד קטן דף י"ז" :אב בית דין שסרח אין מנדין אותו אלא אומר לו הכבד ושב
בביתך ,חזר וסרח מנדין אותו מפני חילול השם!" ,וביומא דף פ"ו" :מפרסמים את החנפין מפני
חילול השם"! וברש"י שם" :מפרסמין את החנפין – שהן רשעים ומראין עצמן כצדיקים ,אם יש
מכיר במעשיו מצווה לפרסמו מפני חילול השם ,שבני אדם למידין ממעשיו ,שסבורין עליו שהוא
צדיק .ועוד ,כשבא עליו פורענות בני אדם אומרים מה הועיל לו זכותו .שנאמר (יחזקאל ג) ובשוב
צדיק מצדקו ,סיפיה דקרא ונתתי מכשול לפניו – אני ממציא לידו חטא גלוי לכל שיכשל בו ,וידעו
את מעשיו!".
ובכל זאת ,עבור התמימים והטועים ,אומר קודם כל את תשובתי באופן כללי ואח"כ אנמק אותה
בג' טעמים ,מן הקל אל הכבד.
התשובה היא :מי שגרם וגורם לחילול השם הוא אך ורק "הרב" עצמו ,וקהל מאמיניו.
א) מבחינה עובדתית :כבר כתבתי במכתבי הקודם כי פיצוץ הפרשה נגרם ע"י "הרב" בעצמו,
כששלח לרצוח את העד הראשון ר' נחמן שלום על מנת להשתיקו ,לאחר שסירב לקנות את
חוקי 'עולם האצילות'.
לאחר שהוכה ע"י רוצחיו של "הרב" ונזקק לחמשה תפרים בראשו ,הגיב בשפתו וירה באקדח
לתוך ביתו של זה שהכהו נפש .בעקבות היריות נכנסה המשטרה לפעולה ,ומחקירת שני הצדדים
נודעה להם קצה הקרחון של השערוריה המתחוללת.
מכיון שהחלו לחקור את הענין ובהצעת יועציו נשא "הרב" את רגליו ונמלט מהארץ בחיפוש
אחר מקום מקלט ,כיון שברח מהארץ קיבלו מספר נשים נפגעות אומץ והגישו נגדו תלונה
רשמית שגררה בקשת הסגרה ומרדף בן שלש שנים מארץ לארץ עד שנתפס והוסגר!
לאורך כל המהלך לא היו העסקנים שותפים לתלונות ולנסיונות ההסגרה ,ובהוראת הרבנים עשו
ככל שביכולתם להסתיר את המידע שברשותם מהמשטרה על מנת לתת לו את ההזדמנות
לחזור בתשובה ,ולמנוע חילול השם!
הבעיה היתה ש"הרב" הזקוק כל כך להערצת המוני מאמיניו לא ישב יום אחד בשקט ,סחב
אחריו מאות אנשים על משפחותיהם לכל מקום אליו גלה ,הללו עוררו שערוריות בכל ארץ בו
נחתו וגררו אחריהם סיקור תקשורתי נרחב כששוב ושוב מתפרסמים החשדות נגד "הרב" וסיבת
בריחתו מאנשי החוק.
בשלב מסוים העניק "הרב" בעצמו ראיון לטלוויזיה הישראלית כשהוא מתייחס להאשמות
החמורות נגדו ,וכדרכו השיב לא לענין ושכנע את קהל הצופים כי התלונות נכונות.
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המערכה שנפתחה עתה ע"י הרבנים והעסקנים על הנטיה של הכת לשבתאות מתחוללת בשעה
ש"הרב" נתון באזיקים ונעול מאחורי סורג ובריח ,כשכל יום יומיים הוא מובל אחר כבוד בטליתו
הצחורה מבית משפט אחד למשנהו.
מי שגורם כרגע את החילול השם הגדול מכולם ,הם תלמידיו ומאמיניו המפגינים ליד בתי
המשפט ומניפים שלטים "העם עם הצדיק".
העם כבר התרגל לגלות כי אנשים נכבדים ומפורסמים נכשלו ולא עמדו בנסיונות ,החל בנשיא
המדינה משה קצב ,וכלה במשגיח הידוע ,וברב המזרח'ניק מצפת .אך באף אחד ממקרים אלו לא
יצאו ידידיו ותלמידיו להפגין למענו ,אלא להיפך ,כולם מיהרו להתנער מהנאשם על מנת שלא
להכתים את עצמם בתועבותיו.
יותר חכם היה אילו היו בני הקהלה מסתגרים בד' אמותיהם ומגיבים לתקשורת כי "הרב" פעל
בחייו גדולות ונצורות (לשיטתם) ,ומה שקרה קשור לכדורים מסויימים שהוא נאלץ ליטול ואלו
שיבשו לו את הראדרים וכדו' כפי שנוהגים לטעון חלק מבני משפחתו (למרות שאין זה נכון כלל
והוא מעולם לא נטל "כדורים" פסיכיאטריים) ,כך גם הייתם שומרים איך שהוא על כבודו ,וגם
נזהרים מלהכשיר את מעשיו.
אך לצאת ולהכריז כי "צדיק" הוא ,הרי זה כמכריזים כי מעשיו המכוערים לגיטימיים ,ואין לך
חילול השם גדול מזה!!
ולכן ,אם כדבריך הרב מוטה היקר יש לך השפעה בקרב בני הקהלה תשתדל לדבר על ליבם
לשנות כיוון ,במקום להושיט אצבע מאשימה לאנשים הממלאים את תפקידם!
ב) לא תיתכן שום מציאות בעולם שאדם יחזור על מעשים כאלו ,שהם לכל הדעות "תמוהים"
ו"מוזרים" ו"מעוררי ענין" ,מאות פעמים ,כמובן עם נשים חיות בעלי אפשרות דיבור ושיחה
וסיפור ,ולא עם עצים ואבנים דוממים ,והדבר יישאר "סוד"!
לפי דברי חז"ל בהלכות "מחאה" ,גם אם המחאה נעשית אך ורק בפני  2אנשים בקצה אחד של
כדור הארץ והגזלן נמצא בקצה השני של כדור הארץ ,חזקה הוא ש"חברא חברא אית ליה
וחברא דחברא חברא אית ליה" עד שהמידע יגיע לארבע כנפות הארץ! ולגבי הלכות קידושין או
חילול שבת או קידוש ה' בפרהסיה ,העיקרון הוא שדבר הנעשה במעמד עשרה "אית ליה קלא"
והדבר יישמע מסוף העולם ועד סופו!
וממילא כש"הרב" עושה מעשים חמורים של חיבוק ונישוק ומעשי גיחזי ,בראש ובראשונה בפני
הנשים עצמן ,ובמקרים רבים מספור לעיני עשרות בני אדם ,אין לך טענה מגוחכת יותר מזו
שתבוא ותטיל את אחריות "פרסום המידע" על מאן דהוא בעולם .מי שעושה מעשים כאלו צריך
להיות ברור לו שהדבר יתפרסם בכל קצוות תבל ,במוקדם או במאוחר ,וממילא הוא הוא ,ולא אף
אחד אחר ,מחלל שם שמים!!!
ג) אילו היו חסידיו שותקים – היתה יכולה להישקל אפשרות של שתיקה מקבילה ,אך כאשר
החסידים לא מפסיקים לפרסם את "הרב" הגרוע מזמרי כצדיק יותר מפנחס ומנסים בכל דרך
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לקרב אליו אנשים וממילא להפיל ברשתו עוד ועוד תמימים ותמימות – הם לא מותירים עבור
היראים כל ברירה מלבד לפרסם תועבותיו בראש כל חוצות!

ט .מה עם הרחמנות על תלמידיו ובני קהלתו?
ראשית ,חובה לציין למען הדיוק כי מדובר מקסימום בכמה מאות אנשים ולא באלפים כפי
שציינת ,למרות שהחלטת להעמיד את עצמך לשירות "שובו בנים" ,נא לא לאבד פרופורציות!
"הרב" אכן הצליח למלאות אצטדיונים באלפי מעריצים בזמניו הטובים ,אך אלו היו בעיקר
מסורתיים עם כבוד ל"צדיק" הפלאי ,אולם כל אלו התנדפו עם הרוח בעקבות המעצר ופרסום
הפרשיות המבישות .נותרו א"כ לנפשם בני הקהלה שנותרו אחרי השבר הראשון בשנת תשע"א
בין הרב לאשתו ובנו ,ואחרי השבר השני בשנת תשע"ג עם בריחת "הרב" מהארץ בצורה מבישה
כשבשני המשברים נטשו רבים וטובים את הקהלה.
ובכן ,מה עם הרחמנות עליהם?
הרי הם כ"כ אוהבים את "הרב" או יותר נכון שבויים בקסמיו ובהצהרותיו המתרברבות מתוך
טרור נפשי בלתי ניתן לתיאור ,בטוחים הם כי ההתבטלות לרב היא ורק היא הערובה לחיים
בעוה"ז – להינצל מפיגועים ומחלות ,ובעוה"ב – להינצל מהגיהנם.
הבה נפתח למענם את ספר ליקוטי מוהר"ן הקדוש בח"ב תורה ז' ,ונקרא ביחד:
"כי עיקר הרחמנות הוא כשישראל עם קדוש נופלים חס ושלום בעוונות רח"ל ,כי זהו הרחמנות
הגדול מכל מיני רחמנות ,כי כל היסורים הקשים אינם נחשבים כלל כנגד המשאוי הכבד של עוונות
ח"ו ...כי זהו משא כבד מאוד שאי אפשר לישא כלל המשא הכבד הזה ...כי מי שיודע קדושת
ישראל מאין הם לקוחים ויודע רוחניות ודקות של ישראל ,הוא יודע שישראל הם רחוקים לגמרי
מעוון ואין עוון שייך להם כלל כלל לא ,לפי גודל קדושתם משרשם וכו'".
א"כ רבינו הק' נוקט בשיטה כי הרחמנות הגדולה ביותר על בני קהלה זו ,היא להצילם משפתיו
הנושקות של רבם ,לשמור את נשיהן ובנותיהן מידיו הטמאות ,ולהתריע בפניהם מפני רוחות
השבתאות הנושבות במחניהם.3
ומה עם השיעורים האהובים של "הרב" אותם לא יזכו לשמוע קהל מאמיניו?
 3ממש בכתיבת שורות אלו השמיעו לי את עופר ארז כשהוא מכחיש כי אי פעם אמר שצריך לעשות חטאים בשביל
קירוב הגאולה (בשיחה זו אף שיקר לתלמידיו שאין יותר משתי מתלוננות על מעשים פעוטים ,בזמן שבכתב האישום
מופיעות  4מתלוננות על גועל נפש של מעשים!) ,למרות שהוא מתפתל שם בפיתולי ולהטוטי לשון שאף אם "הרב"
חטא ,חלילה לעזבו וכו' וכו' ,שמחתי ,מחד גיסא ,להיווכח כמה הועילה המערכה הנטושה ,להחזיר את העכברים לחורים,
ולעצור את דיבורי הכפירה ,עכ"פ בריש גלי ,למרות שמאידך גיסא כשהטומאה טמונה ומחכה לשעת הכושר – הסכנה
חמורה פי אלפי אלפים!
הבה נקוה שבזכות מסירות נפשם של גיבורי החיל ,תיעצר המגיפה כליל ולא יהין שום יהודי להעלות דיבורים אלו על דל
שפתיו ועל סף מחשבתו.
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הבה נדפדף לתורה כ"ח בחלק א' ונמצא כתוב:
"ואלו התלמידי חכמים נאמר עליהם "המעט מכם הלאות אנשים כי תלאו גם אלוקים" ,כי מיגעים
אנשים שבאים לשמוע דרושם ותורתם ,ואנשים חושבים שיבואו לאיזהו תועלת על ידם ,היינו
שיבואו לדעת את ה' איך לעבוד ,והם האנשים אינם משיגים שום תועלת ,כי תורתם של אלו הת"ח
אין לה כח להדריך את האדם בדרך הטוב ,כי מבישא לא הוי טבא ...שעל ידי זה אלו בני אדם נופלים
בכפירות גדולות וחושבים ח"ו לא יראה ולא יבין אלוקים במעשה בני אדם וכו'".
ובכן ,לחינם התייגעו מסכנים אלו לעמוד שעות על רגליהם ולשמוע את דרשותיו המוזרות .לא
היה להם ולא יהיה להם שום תועלת אמיתית משיעוריו של מגלה עריות ורוצח שפל זה!!
להשלמת סעיף זה אצטט בפניך את דברי השו"ע בהל' תלמוד תורה (יו"ד רמ"ו ס"ח):
"הרב שאינו הולך בדרך טובה אע"פ שחכם גדול הוא וכל העם צריכים לו ,אין למדין ממנו עד
שיחזור למוטב" ,ובש"ך שם" :כי בזמן הזה אין מי שיכול ללמוד מרב שאינו הגון ולומר על עצמו
תוכו אכל קליפתו זרק כר' מאיר בשעתו ,ואנן לא קיימא לן כר' מאיר".
ובכן ,רחמנות גדולה תהיה על קהלה זו אם ישוחרר "הרב" מהכלא וישוב להנהיגם בשיגעון
וטירוף ,ולשולחם למותם בשכם ובחלחול ,לאחר שאחד נהרג כבר בשכם ,ואחד מוטל 'צמח'
בבית חולים .4ולשוב לשלוט בגופם וממונם ,נשיהם ובנותיהן ,ובכל אשר להם.

 4כהמשך לנאמר בסעיף זה אודות הרחמנות על מאמיניו המסכנים ,ראוי לציין את מה שאירע בשעתו באחת הנסיעות
הליליות המטורפות לשכם ,כשמחבלים ירו לתוך אחד הרכבים ופצעו את נוסעיו שפונו לבית החולים.
התגלה תוך כדי כך כי 'אחד הנוסעים' שהצטופפו ברכב בקרב הבחורים התמימים השומרי עיניים ,אינו אלא בחורה
מגודלת שקיבלה הוראה מ"הרב" להתחפש לבחור ולהצטרף לנסיעה הלילית .אלא שלאחר שנפגעה בבטנה מהירי
נאלצה לפשוט את האבנט והחליפה ,ולשוב למינה המקורי לצורך קבלת טיפול...
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נספחים
נספח  – 1בענין "עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס"
היות ולאחרונה נשמעה הגדרה זו מפי כמה ממשפיעי אנ"ש .הריני להעיר את תשומת ליבם כי
אין שום קשר בין אמרה זו לפרשת "הרב".
"הרב" לא עשה כמעשיו של זמרי שבעל נכרית אחת בחייו,
"הרב" עבר על איסור אשת איש החמור בהרבה ,ועונשו מיתה בבית דין ולא רק 'קנאין פוגעין בו'.
ולא פעם אחת אלא ידועים לנו כעת יותר מעשרים וחמשה מקרים כאלו .ואין שום היתר לבזות
את זימרי שהיה נשיא בישראל ולהשוותו אל "הרב"!
"הרב" אף לא ביקש שכר כפנחס ,אלא משווה עצמו לקב"ה בכבודו ובעצמו (ואי אפשר לכתוב
יותר מכך מפני כבוד שמים ואכמ"ל ,אך כולם מכירים את שיעוריו על הפסוק "בראשית (הצדיק)
ברא (את ה') אלוקים" עפ"ל רח"ל רח"ל) ,וא"כ אין שום היתר להשתמש באמרה הנ"ל בפרשה
הנוכחית!

נספח  – 2בענין סודם של עצרות התפלה בחברון
מכיון שאומרים עליך הרב מוטה כי השתתפת בעצרת הלילית שנערכה בחברון ע"י תלמידי
"הרב" (כיאה לאדם נייטרלי כמותך) – אמרתי לסיים את דברי בפרפרת אחת השייכת לענינינו .כי
לכאורה קשה להבין מה טעם צוה "הרב" העצור לערוך עצרות תפלה שוב ושוב דווקא בחברון?
והרי ישנם מקומות קדושים סמוכים לישוב בני אדם שאינם מקומות סכנה ,וודאי ישתתפו הרבה
יותר אנשים ואף ההוצאות יהיו קטנות בהרבה.
הסבר לכך שמעתי מלמדן אחד מלומדי כולל ברסלב ,כי ביקש "הרב" צדיק שיש לו שייכות
לענינו ויוכל לפעול עבורו ישועה ,ולא מצא .עד שנזכר בעשיו הרשע אשר ראשו נטמן במערת
המכפלה" ,שכל ארבעים שנה היה צד נשים מתחת יד בעליהן ומענה אותם" (רש"י בראשית כו
לד) ,ואף לו היו ארבע מאות 'חסידים' אלימים שהפילו את חיתתם על יעקב הצדיק.
ויאמר "הרב" לנפשו ,אין טוב לפני אלא לשלוח את מאמיניי אל קברו שיפעל עבורי ישועה.
ודפח"ח.
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נספח  – 3פרשת ההקלטות והכחשת המוקלטות .הבהרת הדברים לקהל.
קצת רקע כשירות לציבור:
בקיץ של שנת תשע"ב כשמשמים הוחלט כי מלאה סאת חטאיו של "הרב" ,והגיע יומו ליתן את
הדין ולסיים את מלכותו הבלתי מעורערת .סיבבה ההשגחה העליונה שרשרת אירועים שחשפו
את מעלליו הטמאים.
א) אברך נחמד בשם ר' נחמן שלום הי"ו ,שנהג דרך קבע לטפס על חלון ביתו של "הרב"
ללמוד על אורחותיו הטהורים לכאורה ,ראה בעיניו את "הרב" במעשה גילוי עריות חמור
עם אשה פלונית!
האברך הנסער עשה כ'שיטתו' של הרב מוטה פראנק ,ופנה לשמוע מה בפיו של "הרב",
במכתב שהגיש ל"רב" בידו ביקש הסבר למה שראה.
בתגובה השיב לו "הרב"" :כי זכה לראותו ב'עולם האצילות' בלי מלבושים" (עפ"ל!).
בעזותו הידועה לשמצה שב "הרב" ואמר לו את אותם דברים לעיני האשה המחוללת:
"את עצם מעצמיי ובשר מבשרי ,את אשתי האמיתית ,ראית ח'! האברך הזה זכה לראות
אותנו ב'עולם האצילות' " (עפ"ל!).
האברך סירב לקבל את ההסבר ,והחל לפנות לתלמידי "הרב" עם השאלה המטרידה,
חלקם אמרו לו כי חולה נפש הוא וראה כוכבים ביום ,חלקם אמרו לו שאין לנו השגה
במעשי "הרב" וכו' וכו' .הלה לא נרגע והחל לפרסם את הדברים בתקשורת .שלח "הרב"
לרצחו .ירה הוא בחזרה ,וכך התגלגלו הדברים.
ב) אחד ממשפיעי ברסלב ,חתנו של "הרב" ,הרה"ח ר' צבי צוקר ,קיבל טלפון בכולל בו הוא
לומד ,על הקו אשת אברך חשוב מאנ"ש שמספרת על גברת מסוימת שהתוודתה לפניה
כי "הרב" עושה עמה מעשי אישות באורח קבע ,והיא מבולבלת קצת ולא יודעת אם זה
אכן מצוה כדברי "הרב" ,או שמא עבירה בידה.
הזדעזע הרב הנ"ל ומיהר לפנות להרב ארוש אשר בעלה של האשה לומד בישיבתו,
"שמעתי כבר מבעלה" – העיד הרב ארוש – "כי אשתו התוודתה בפניו ש'הרב אסר אותי
עליך' "" ,לך תטפל בדחיפות בפרשה" כך ביקש הרב ארוש ,ואף הוסיף כי עוד לפני שנים
כשהיה מקורב ל"רב" ולמד בישיבה ,הוא לקח את "הרב" ברכבו לשדה שמחוץ לעיר שם
ירד "הרב" ביחד עם אשת איש פלונית ,כשהרב ארוש מציין את שם האשה.5

 5בבירור שנעשה עם אותה אשה קודם מותה מהמחלה הידועה ,סירבה למסור את פרטי הפרשה ,היא רק התבטאה כי
"הרב" הרס לה את החיים!
עוד בירור קטן העלה ,כי הר"ר ערן הוכברג ממנהלי הישיבה ומגדולי מקורביו של "הרב" לאורך שנים רבות ,קיבל הוראה
מ"הרב" לתמוך בגברת זו בסכום מכובד מאוד על בסיס חודשי ללא שום הסבר מניח את הדעת.
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נכנס הר"ר צבי לעובי הקורה וצירף אליו את הר"ר יו"ט חשין ,וקבע פגישה עם אותה
גברת ,כשהם מציגים את עצמם בפניה כמקורבים ל"רב" ,וממונים על ידו על נושא הקשר
של "הרב" עם הנשים השונות לקירוב הגאולה.
האשה האמינה לדבריהם ,וסיפרה בפרוטרוט על כל מה שקורה בינה לבין "הרב" ,כשהיא
מתלוננת על כך שהרב חשף את סודה לפני האברך ר' נחמן שלום ,ואין לה מושג מדוע
הוא עשה זאת (היא לא ידעה שהוא ראה הכל) ,עוד התלוננה אותה גברת כי בעוד היא
מאמינה שהיא נועדה להביא את נשמת משיח לעולם ,הרי שיש עוד נשים המתייחדות
עם "הרב" והיא לא מבינה מה שקורה ,וכאן היא הסגירה עוד שם.
ג) חקירה קצרה בנושא גילתה את הנתונים הבאים:
בכל לילה צובאות נשים על בית "הרב" בביתר ,גברת גולדבלום בתו של "הרב" ממונה על
התור והסדר.
אברך חשוב מאנ"ש גילה כי בתו שנישאה זה לא מכבר ,עוזבת את ביתה כל ערב
באוטובוס האחרון ושבה בבוקר באוטובוס הראשון שיוצא מביתר .חקירת האשה
הצעירה גילתה כי "הרב" מבצע בה בקביעות מעשי גיחזי ,ומכין אותה לעליה בדרגא,
להימנות על 'פילגשיו' .מקרה זה עדיין לא נמצא במשטרה עקב סירובה של האשה
להתלונן מכח אמונתה ב"רב" ותיקוניו .אך אביה ,ברוך ה' ,התלונן ,והתיק פתוח
במשטרה.
ד) הר"ר צבי צוקר מפתיע את "הרב" בביתו ומדבר אתו קשות על מעלליו הנפשעים" .הרב"
נבהל ומגיב על אתר על מצב תפקודו הפיזיולוגי ,שלכן התיר לעצמו את הכל ,ובחנפנותו
הידועה הוא מטיף מפיו מיד דבש וחלב" :שנה שלימה אני מתפלל לה' :איפה צביקה
צוקר שיבוא ויציל אותי מהעבירות?" ,ר' צבי לא מראה סימנים של התרשמות מהתכסיס
ופניו איומות" ,הרב" מבקש מיד להתקשר "ליום טוב" ש"ירגיע את הקנאות של צביקה",
הר"ר יו"ט חשין מגיע ושואל אותו על אתר "עם מי עוד עשית מעשים גמורים"?
"הרב" ,כ"צעד בונה אמון" ,ובידעו את היקף המידע (המוקלט) הנמצא בידי השניים
העלולים להביאו לבד"ץ העדה החרדית כפי שהתבטא בפחדיו ,מודה מיד ומזכיר את
אותו שם שהעלתה האנוסה הראשונה בחקירתה ומתוודה שעשה עמה מעשים גמורים
"תשע או עשר פעמים ,אני לא יכול לזכור בדיוק" ,בהוראתו של הר"ר יו"ט הוא מתקשר
לאותה גברת ואומר לה ,כדרכו" :עלייך לגלות כל מה שבינינו ,מהרגע הראשון שהכרנו,
לצוקר ,ואם תחסירי פרט אחד לא תחיי יותר מיממה אחת!" ,האשה נשמעת מבוהלת:
"הרב? כל מה שביני לבינך ,וצביקה צוקר ממשמרת הצניעות ,יהיו לו 'כלים' לזה?" ,הרב
מאיץ בה "לא להתחכם ולספר הכל ,מהתחלה עד הסוף" ,וחוזר על ה"איום" ,ומעביר את
הפלאפון להר"ר צבי שקובע איתה מיידית פגישה ותוך שעה קלה הוא מבקש לשמוע מה
בפיה ,כשהוא מקליט את השיחה.
ּ
שיחה מנהל מלחמה מול מעשיו השפלים של "הרב",
הגברת המסכנה לא קלטה שאיש
היא החלה ,כמצוות "הרב" ,לפרוש בפניו את כל תלאות חייה הקשים שכללו הרבה
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צלקות ושריטות נפשיות ,מערכת זוגית מעורערת וכו' וכו' ,עד לאושרה הנוכחי כשהיא
זוכה להיות 'פילגשו' של "הרב" שגילה לה כי הוא ברא אותה עבורו! (רח"ל!)
אף סיפרה כי בהוראת "הרב" נאלצה לעשות דיאטה אכזרית ולהפחית  30ק"ג ממשקלה!
בנוסף סיפרה על הוראתו הצינית של "הרב" שתקנה בכל ערב שבת פרחים לרבנית
תהלה ,הוראה שהיא מקיימת במסירות נפש למרות מצבה הכלכלי הקשה .שעות
ארוכות נמשכה השיחה המוקלטת ,במהלכה התברר כי גם בבתה מתעלל הרב במעשי
גיחזי ,בת זו התלוננה במשטרה לאחר שהתרחקה מהקהילה ומבית הוריה.
חשפנו רק קצת מהחומר כדי שיבינו הקוראים כיצד זכה האיש לתואר "שבתי צבי של
דורינו" שר"י.
בקלטת נשמעים עובדות מסמרי שיער שא"א בשום פנים ואופן להעלות על הכתב ואין
המוח סובלם! הקיצור הוא :ימח שמו וזכרו!!!
השניים נזהרו בזהירות מופלגת שההקלטות לא יודלפו ,הם היו משמיעים אותם אך ורק
לדיינים ועסקנים חשובים ולכמה מעמודי התווך בקהילת שובו בנים שאכן פרשו על
אתר ,רק לאחר שנודע למשטרה שהקלטות קיימות ונערכו חיפושים בבתי שניהם
כשלאחר מכן נחקרו על כך ארוכות ,כשהמשטרה מתכוונת בין היתר גם להדליף את
התכנים לציבור ,עשו השניים צעד של מסירות נפש עצומה והשמידו את כל החומר
בחששם מחילול השם ומהפצת זימה וכו' ,אך "רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא
תקום" ובחמלת ה' התברר לבסוף ,רגע לפני שהתועב כמעט והשתחרר למעצר בית ,כי
אחד הדיינים שבפניהם הושמעו ההקלטות (דיין שבעצמו חקר את אחת האנוסות וכתב
לה תשובה ארוכה להתירה לבעלה בהיותה נחשבת אנוסה כי פעלה רק תחת השפעתו
והוראתו של "הרב" וכו') החביא מכשיר הקלטה בכיסו ורובו ככולו של החומר הוקלט,
ודיין זה הוא זה שמסר את החומר למשטרה שדאגה גם לעשות עמו "שירות לציבור"
ואכמ"ל.
חשוב לציין כי חלק מהרבנים שעמם התייעצו השניים ביקשו לברר באופן של ודאות
מוחלטת האם המעשים ממשיכים גם אחרי ההימלטות לחו"ל אך מכיוון שחסידיו
השוטים של "הרב" כבר "סימנו" אותם ושמרו מהם מרחק כמטחווי קשת היה קשה
ביותר להוכיח את הדברים באופן מוחלט למרות שהיו שמועות רבות על כך .גם כאן
נקרתה ההזדמנות בסייעתא דשמיא מופלגת .במוצאי יום הדין של ראש השנה תשע"ד,
באותה שנה שבה נאלץ "הרב" לראשונה להיוותר במרוקו ולא להשתתף בקיבוץ עם
אנ"ש באומן ,דבר שהיה לו לחרפה ולבושת ולכלימה לטענת חסידיו ש"הרב" רק קיבל
על עצמו בזיונות מרצון והנה בגלל "התנדבות" זו הוא נאלץ לוותר על מה ש"עולה על
הכל" וכדי בזיון וקצף,
וכעלות קצפם וזעמם נדברו ביניהם להכות מכות רצח את הר"ר יו"ט חשין (כפי שאכן
עשו לבסוף ,כשהמכה הראשי מראה לר' מאיר רובינשטיין ,שלקול הזעקות נחלץ להציל
את הר"ר יו"ט במסירות נפש ,הודעה כתובה אותה קיבל מבני מחלב ממרוקו האומרת
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ש"הרב הורה להחזיר את יו"ט חשין לארץ על אלונקה" ,והרוצחים מסתפקים באזני ר'
מאיר רובינשטיין האם הכוונה ללא רוח חיים או שמספיק "להפוך אותו לצמח" ,וכאן
המקום להודות לר' מאיר על מאמציו האדירים באותה שעה לערב את המשטרה
המקומית ולהציל את הר"ר יו"ט ממבקשי נפשו),
וכשנודע הדבר להר"ר יו"ט יצא להיפגש עם אחד מאלו שבאותם שנים היו מידידיו ,מי
שנחשב לאחד מאוהדי "הרב" הגדולים ביותר ואף חיבר ספר שלם המתאר את נסיעותיו
לאומן ותעשיית זיופי הדרכונים ותעלוליו עם היושבים על הדלפקים במעבר הגבולות
ועקיפת חוקי המשטרה במדינות השונות וכו' ,והוא זה שמילט את "הרב" לשווייץ
כשהבין שטבעת החנק מתהדקת סביבו לאחר שר' נחמן שלום שהה כבר למעלה משבוע
במעצר וברי היה לו שהוא מספר לחוקרים על כל הידוע לו ותוך זמן קצר יעצרו את
"הרב" וכל חרפתו תתגלה ,וכפי שאותו אחד מתפאר תמיד שהוא זה שהציל את "הרב"
בכך שהצליח בחכמתו ל"שכנע" אותו לברוח תוך דקות בטרם יוגבל ע"י צו עיכוב יציאה
מהארץ וכו' ,ואותו אחד הינו ידידו הטוב ביותר של בני מחלב שהיה באותה שנה גבאי
"הרב" במרוקו,
ביקש הר"ר יו"ט מאותו אחד שיפנה את תשומת לבו של בני מחלב שאם הר"ר יו"ט היה
באמת חפץ להשמיץ את "הרב" הרי יש ויש בידו הקלטות מפלילות וכו' ואינו מפיצם
ברשות הרבים רק כדי לא לגרום חילול השם וכו' וממילא אין לראות בו אויב וכו' (מה
שלבסוף רק העלה את חמת "הרב" על כך שמעיזים לדבר אליו באופן כזה ולהציגו
בשפלותו וחרפתו) ,אלא שבאותה הזדמנות פתח אותו אחד את פיו בחכמה וענה ואמר
להר"ר יו"ט :אתה חושב שההקלטות האלו מרגשות אותי ,עוד מעט יהיו הסרטות תלת-
מימד של מה שקורה במרוקו ,ואני מקווה מאד שזה לא יסתיים ברצח! וכך החל לגולל
בפני הר"ר יו"ט ש"הרב" אינו פוסק "להתעסק" עם המשרתת המוסלמית בבית שבו הוא
מתארח במרוקו ,ושרדיפתו אחר נשים היא כלשונו "אובססיבית ופסיכוטית" ,ושהוא
חושש שאחיה של אותה מוסלמית עוד ייכנס ויירה כדור בראשו של "הרב" כחוק
המוסלמי המכונה "כבוד המשפחה" ,וכך המשיך לספר על זוועות מחרידות המתרחשות
שם בין "הרב" ונשות הקהילה המטופשות שנהו אחריו למרוקו .וברוך ה' שהדברים
הוקלטו במלואם ונשמעו לכמה וכמה רבנים ודיינים חשובים.
ה) ועכשיו להכחשות :כשהתפוצצה הפרשה והגברות המוקלטות קלטו מה שנעשה להן,
וכיצד הוציאו מהן בתחכום את המידע המפליל ,פרסמו מיידית כי הכל שקר וכזב וכל מה
שאמרו היה בהוראת "הרב" שביקש לקבל בזיונות כדי לעכב את השואה וכו' וכו'.
אך כפי שהצגנו בפניכם את הפרטים המדויקים ,לא היתה להן כלל אפשרות לתאם עם
"הרב" מה לומר ומה לא!
סופן העגום של אותן נשים היה :האחת התגרשה מבעלה .והשניה ברחה מהארץ
בהוראת "הרב" כדי להימנע מחקירה משטרתית ,לאחר שהוברר להם כי מבחינת החוק
זה נחשב לאונס ,לאחר שלא היה לה שום אפשרות נפשית להתנגד ל"צדיק הקדוש"
(רח"ל).
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אשה זו מתגלגלת ממקום למקום .לאחרונה שהתה עם "הרב" ביוהנסבורג .ילדיה נמסרו
לאימוץ .בעלה ידוע כחסיד שוטה של "הרב" ,לכשנודעו לו הדברים מיהר להרגיעה כי
אין לצדיק גוף ולא עשתה שום עוול ,ובכך בעצם נתן אישור להמשך המעשים
(ביוהנסבורג?!) ,ובעצם הניח את אבן הפינה לרוח השבתאית הנושבת מאז בקהל
המאמינים של "הרב"!
חובה לציין כי עם פיצוץ הפרשה נסגרה הדרך בפני העסקנים להמשיך ולהשיג את
עדויותיהן של נשים נוספות ,ועד עכשיו לא ידוע בבירור ,היקף האסון ומספר הקורבנות!
ו)

הרב שלום ארוש בחר מסיבות שלו להמשיך כלפי חוץ בתמיכה ב"רב" .הוא אף נסע אליו
לזימבבואה ,ועל פניו הוא מכחיש את הידוע לו יותר מלכל אחד אחר .הרבה הסברים
נאמרו בענין כיצד לדון אותו לכף זכות.
בין ההסברים :א) רוב חסידיו של הרב ארוש משוייכים אליו רק כ"תלמיד הכי מבורר"
של הרב ,אך ברור כי יציאה פומבית של הרב ארוש נגד ברלנד תיטול ממנו למעלה
מתשעים אחוז מחסידיו שאותם הוא מחזיק ,עכ"פ להבנתו ,ביהדות ובעבודת ה'.
ב) בכל ספריו המופצים במיליוני עותקים ובכמה שפות ,מוזכר שמו של ברלנד מאות
פעמים כמורו ורבו ו"כסיפא ליה מילתא למהדר ביה" ולהודות ברבים שעשרות שנים
הלך שולל .אך לא אלמן ישראל ,והחסיד המוכשר שערך וכתב את כל ספריו ,ברוך ה'
פרש מתפקידו בישיבת "חוט של חסד" במחאה על הצביעות והתחבר לאנ"ש התמימים
ההולכים בדרך המסורה.
זהו סודן של הקלטות המוכחשות ע"י המוקלטות ,ומשמשות את המשטרה לצורך הבנת
הפרשה ,למרות שהנשים לא התלוננו והרב צוקר אינו רשאי להגיש תלונה בשמן .אך
תועלת עצומה יש בדבר לאחר ש"הרב" מכחיש במצח נחושה את מעשיו ,והעיז להטיח
בפני המתלוננות כי לא ראה אותן מעודו ,ועורכת הדין שלו נאבקת כחיה פצועה להוציאו
מהמעצר .היה חשוב שחוקרי המשטרה יבינו במי ובמה המדובר!!

ז)

בשיעורו של עופר ארז שהושמע בפני ,הוא מכחיש את כל מה שנאמר בתקשורת לגבי
הוידוי המוקלט של "הרב" ,בטענה הטפשית שדברים אלו לא הועלו לפני השופט (כשם
שהוא מכחיש את סוד החטאים עליהם דיבר).
ובכן ,האשמות אלו לא עלו בבית המשפט בהעדר מתלוננות ככל הנ"ל .אבל הם כן עלו
בפני השופט כל הארץ! והוא זה ששפט את "הרב" לשלושה שנות גלות ובריחה ממקום
למקום כאחרון הפושעים ,ובסוף מעצר והסגרה ובזיונות ברבים ,והסרת הלוט מעל פניו ע"י
הרבנים ,ופרסום כל פשעיו בכל העולם ,והכתרתו כ"שבתי צבי של דורינו"!!!
והלואי שכל עוד נשמתו באפו ישוב בתשובה ויתקן מה שעוות .העתירו בתפלה עבור
נשמתו העלובה של אליעזר בן עטיה ,לבל ימות מות נבל אלא ישוב בתשובה שלימה,
ויתגדל ויתקדש שמיה רבא! אלא שגם אז "לא תהיה לו גדולה כלל ,כי הכל על ידו" כדברי
רבינו הק' בסוף המעשה מהבערגיר והעני.
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נספח  - 4בענין התייחסותו של הרה"ח ר' לוי"צ בנדר זצ"ל לטענות על "הרב"
הזכרת במאמרך את הרה"ח ר' לוי"צ בנדר זצ"ל ששיבח את אנשי שובו בנים על קימתם בחצות
ותפלתם כותיקין ...בניסיון נואל לגרום לקוראים להבין כי גם היום לאחר כל הפרשיות המצחינות
היה ח"ו ר' לוי יצחק מצדד בזכותו...
טרם אתה מטיל שיקוצים בזקן אנ"ש תן לי להזכירך ולספר למי שלא יודע ,כי בר"ה ה'תשמ"ט
בה נסעו לראשונה כמאתיים וחמישים איש מאנ"ש לאומן כשהדרך עדיין היתה בשליטת "הרב",
גבה שודד זה מכל נוסע לא פחות מאלפיים וחמש מאות דולר ( )!$2,500כשבין המשלמים היו גם
יתומים שלא רצו לוותר על הנסיעה לאומן לר"ה.
לאחר ר"ה התוודע ר' לוי יצחק בנדר זצ"ל כי אירע כאן שוד לאור היום וכי המחיר הרלוונטי אינו
עולה על סך  $700לנוסע .קרא ר' לוי יצחק למקורבו הר"ר מנחם לנדסמן הי"ו ופקד עליו לפתוח
במאבק נגד שובו בנים ולתבוע מהם את החזרת הכסף הגנוב ,כשהוא מתבטא קשות נגדם!
כהמשך למאבק ייסדו זקני וחשובי אנ"ש את "הועד העולמי של חסידי ברסלב" שגאל את
הנסיעות לאומן מידי שובו בנים( .ואל תאשים אותי בשנאה טמונה כי אז עדיין הייתי עמוק
בחסידות אחרת ולא זכיתי להשתתף בנסיעה זו).
מי כמוך יודע כמה עשרות פעמים היה רלוי"צ נוזף בו ומוכיחו על פניו על כמה וכמה מהנהגותיו
המסולפות והמעוותות ,ואף התבטא כמה פעמים ,ובפני כמה אנשים ,שאלמלא היה חושש
לחייו היה יוצא נגדו למלחמת חורמה!
וממילא מבין כל בר דעת מה היה אומר ר' לוי"צ לאור כתב האישום המגעיל שהוגש כנגד "הרב"
רעהו של מוטה ,שחרט על דגלו את הסיסמא "לא תעמוד על דם רעך".
ע"ז אומר הפתגם" :אמור לי מי הם חבירך ואומר לך מי אתה"!!
אוי מוטה המתוק! הסירחון נודף למרחקים! הביזיון עצום! התורה הק' מושפלת! השבתאות
חוגגת! לא יעזור שום מטהר אויר ,ושום מתקן נגד זבובים! גם לא לפתוח את החלון!
רק להוקיע! ולהתנער! להקיא! ולבער!
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סיכומם של דברים:
מחובת המערכה להבהיר בגלוי כי הרב מוטה פראנק העמיד את עצמו לרשות הסט"א ,ועושה ככל
יכולתו כדי להגן על "הרב" ולטהר את שמו!!
כהמשך לעליה לרגל לאמסטרדם בשעתו!
הוא משתתף בעצרות התפלה בחברון!
בהפגנות התמיכה ב"רב"!
מופיע כתובע בבית דין לתבוע צו מניעה מ'לשון-הרע' ,כדי להשתיק בכח את קול המלחמה!
מפרסם מאמרים ושיעורים נוטפי שנאה וארס כנגד הרבנים וגדולי וזקני אנ"ש שקראו להלחם
ברשע!
ומנסה לשוא להציג את עצמו כאדם מן הצד שדן את שני הצדדים לכף זכות ,ואין בידו לברר
האמת עם מי!!
עליו נאמר" :בנין נערים סתירה" ,כשהוא מעיז להטיל דופי בהחלטת זקני אנ"ש ומורי ההוראה ובתי
הדין שגבו את העדויות!!
ובכן ,מוטה ידידי! לאחר שאני דן אותך לכף זכות כי מן הסתם אתה בטוח שאתה עושה דבר
גדול עפ"י כל מאמרי חז"ל ופסקי ההלכה ששיבשת וטעית בהבנתם ,ואתה מנסה להטעות בהם
את כל העדה! והכל עפ"י שיטתך כי אחרי כל המעשים המחרידים עדיין לא מדובר בשבתאות!
דע לך! כי ה' נלחם בברלנד ובכת דיליה!
לאורך כל הדרך נלחמים בו משמים בצורה מופלאה ,ומה שלא תעשה כדי לסייע לו יפעל את
ההיפך!
הנה פנית לבית דין "אהבת שלום" כדי לסתום את הפיות.
ומה קיבלת??
הודעה לעיתונות של הרב יהודה הלל מנהל בית הדין ,בה הוא מדווח על פניה שנעשתה בשעתו
לבית הדין ע"י נשים נשואות שבקשו לברר האם נאסרו הן על בעליהן ע"י "הרב" הנואף!!! ביקשת
לסתום את הפיות ופרסמת ברבים בדיוק מה שניסית להשתיק!!!
"הרב" ניסה לסתום את פיו של ר' נחמן שלום במכות רצח.
ומה הוא קיבל??
התערבות המשטרה שהביאה לבריחתו ,הסגרתו ,ומעצרו!!!
גולדבלום המטורף בעלה של הסרסורית ניסה לשכנע את עם ישראל כי חמיו מותר באשת איש
וכו' וכו'.
מה הוא קיבל??
את מכתבם של זקני העדה המוקיעים את האיש אחת ולתמיד!!!
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הוצאתם את מאות מאמיניו של "הרב" לרחובות קריה להכריז כי העם עם "הצדיק".
מה קיבלתם??
הקלטה שפורסמה בערוצי התקשורת בו נשמע וידויו המצמרר של הרב על הנשים שאנס!!!
פירסמת את איגרותיך (אגרות הראשונות והשניות) ,כדי לקרר את המערכה ,לבלבל את הציבור,
ולהטיל דופי במכתבם החריף של זקני העדה.
מה קיבלת??
את מאמר "על האמת ועל השלום" החושף בפני הציבור את פרטי התועבות של "הרב"!!!
(חי נפשי אם הייתי מפרסם את כל הנ"ל לולא אגרותיך המרושעות/מטופשות)
דעו לכם אתה ושאר חסידיו ומעריציו של "הרב" כי עלתה צעקת האנוסות לפני כסא הכבוד ואף
דם הנרצחים על ידו – הן אלו ששלח לרצוח (עקב עבירות צניעות) והן אלו שגרם את מותם ע"י
מחבלים לאחר ששלחם למקומות סכנה – דמם מבעבע ותובע את נקמתו!!!
זיכה ה' את דורינו בלוחמים יראי אלוקים עזי נפש ,ששום טרור לא יעצור בעדם!
נכון ראה "הרב" כי שואה ממשמשת לבוא! זוהי השואה הפרטית שלו :שכילתה את מוסדותיו!
הרחיקה ממנו את גדולי תלמידיו ותומכיו! ייבשה את מקורות הכנסותיו! גילתה את קלונו
ברבים! והותירה אותו במרתפי הכלא לחרפה ולדראון!
דעו כי יד ה' עשתה זאת!!
עורו והתעוררו להאמין אך ורק בה' אחד ,ובתורתו הק' ,ובצדיקיו קדושי אמת ,וליזהר מעתה
בכל מצוותיו אשר ציוונו,

כי "אין חכמה ואין עצה ואין תבונה לנגד ה' "!!!
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דברי אליעזר ברלנד (מתוך הקלטה שפורסמה):
הצדיק זה לא אדם ,והזקן ,זה שהיה נכנס זקן זה הקב"ה
בכבודו ובעצמו ,זה שכתוב במדרש שהכהן הגדול נכנס
וראה זקן לבוש לבנים ומתעטף לבנים ,וזה היה הקב"ה
בכבודו ובעצמו ,רואים שהקב"ה יכול לרדת בדמות
הצדיק ,הצדיק הוא בכלל לא אדם ,וכל אדם לא יהיה
באוהל מועד ,הצדיק זה הקב"ה בכבודו ובעצמו שיורד
בדמות אדם ,ולכן הוא יכול לכפר את כל העוונות ,כי
הכהן גדול ראה זקן ,עם שני ידים ,שני עינים ,ואף ופה,
ואולי גם שינים ,הכל היה בסדר ,אז איך הוא נכנס איתו,
מילא הכהן הגדול ,הוא לא אדם ,הוא מלאך ,אבל מי זה
הזקן שנכנס איתו ,וכל אדם לא יהיה באוהל מועד,
הצדיק אומר המדרש רבה זה הקב"ה בכבודו ובעצמו
שיורד בדמות אדם .והקב"ה יכול לעשות את כל
הדברים שבעולם ,הוא יכול לכפר עוונות ,הוא יכול
להחזיר בתשובה ,הקב"ה יכול להכנס בתוך בן אדם
ולהגיד לו תחלק ארבעים אלף כרטיסים לאומן ,רואים
שהקב"ה יכול להתעבר בבן אדם ,הקב"ה הוא לא מוגבל,
הוא אין סוף ,הוא יכול לכפר עוונות ,הצדיק זה הקב"ה
בכבודו ובעצמו שיורד בדמות צדיק ,והוא יכול להפוך
את כל העולם בשניה אחת.

הרב נחמן ברלנד מדבר על אביו (מתוך הקלטה):
אם הבד"ץ לא מחרים את אבא שלי זה נס ,אם אני רק ילך לרבנים ויספר מה אבא שלי עושה ,הוא
מתחזה לצדיק הדור ,הוא לא מתבייש אבא שלי ,צביקה גיסי מפחד שהוא יקבל מכות אז הוא לא
הולך לתבוע אותו בבד"ץ ,הוא מפחד שיהרגו אותו ,כשידעו את הפשעים שאבא שלי עושה יפסיקו
להתקרב אליו ,אב א שלי כזה פושע ,או שהוא רשע או שהוא חולה נפש ,לא איכפת לי מה ,אבא
שלי רוצה להחזיק את האנשים לידו ,הכל הוא עושה בשביל שיהיו קשורים אליו ,יש אומרים שהוא
צדיק ,ושהוא פיצול אישיות ,ושהוא שבע נשמות ,יש ויכוח עליו ,זה קושיא גדולה עליו ,גם אני חסיד
שלו במובן מסוים שהוא מחזק אנשים ומחזיר אנשים בתשובה ואלפי אנשים חזרו בתשובה
בזכותו ,אבל מצד שני מה שהוא עושה ,מה ,סתם סגרנו אותו? אני משוגע? רק בחודשיים
האחרונים מה שהוא עשה ,עכשיו הוא עצמו לא יוצא החוצה ,הוא כבר נבהל ,בגלל שמישהו אמר
לו שהוא הולך לבית דין .אומרים ברחוב שהבד"ץ כמעט הולכים להוציא עליו מכתב ,אני לא יודע
אם זה נכון ,אני דיברתי על אבא שלי בחדרי חדרים ,זה יצא החוצה אליו ,הוא כעס עלי וזרק אותי,
אני שמח שהוא זרק אותי ,אני לא נבהל ,אני לא איש שקר ,אני לא ישרת אותו בשקר ,כשאני
תפסתי את הפשעים שלו הייתי יותר חזר מר' יעקב מאיר שכטר ,ראיתי שבאמת כולם צודקים אז
סגרתי אותו ושלום .יש כל מיני שקרים שאומרים ברחוב ,מכאן עד אמריקה ,שיגידו ,אני מוכן לבוא
עם עדות כל אחת ואחת .לי יש אלף קבלות יותר ממך ,אז הם אומרים שאבא שלי אלוקים ,אז הכל
מותר לו ,הוא אותו האיש ,נצרות ,אתם נוצרים אתם .הייתי צועק מה שאבא שלי עשה ,הייתי אומר
ברבים אם תופסים את הרב ברלנד על סעיף בשו"ע צריכים לדפוק על השולחן ,וכאן זה חמורות
שבחמורות .הם מתווכחים איתי .אליהו הנביא בהר הכרמל ,הוראת שעה ,היינו דנים שמה .אנחנו
צריכים להוקיע את זה ברבים .להתפלפל על זה .אני במסירות נפש ,יום יום דיברתי נגד אבא שלי,
אמרתי שהוא שמש והוא שורף .וצריך להיות בצל .בכל חבורה הייתי אומר את זה לפני ארבעים
אברכים .כשהוא תפס את זה הוא זרק אותי .זהו ,מה אני יכול לעשות.

אליעזר ברלנד בהקלטה שפורסמה:
"היא היתה אנוסה גמורה מתחילה ועד סוף ,אחרי זה היא חשבה שזה מותר ,היא חשבה
שזה ...בפעם הראשונה אני אנסתי אותה והיא מותרת לבעלה בלי שום ספק .היא לא
הבינה מה קורה ,אין לה שום צורך בשום גט ,ואחרי זה היא כבר שאלה אותי :מה? מה
קורה כאן? אמרתי לה :את כבר לא אשת איש .אף פעם היא לא עשתה את זה מרצונה
הפרטי שלה .היא מבינה את זה כשליחות אלוקית להיות אשתו של הרב".

כתבה באתר כיכר השבת

הסיפור המוזר מאחורי מכתב בית הדין נגד מובילי המאבק ברב ברלנד
מעריצי הרב ברלנד הפיצו 'צו מניעה' נגד הרב יום טוב חשין ורבנים נוספים שמובילים את המחאה נגד המעשים
המיוחסים לרבם ,אולם מתברר :בית הדין שחתום על המכתב לא מתכוון לדון בתיק ,מנהלו אף סבור שהרב ברלנד הוא
"אדם חולה שצריך לטפל בו" (חדשות)
חיים אבני|כ"ד בתמוז תשעו 30.07.16 23:45
בימים האחרונים הפיצו מקורביו של הרב אליעזר ברלנד הנאשם בסדרה של מעשים חמורים ,מכתב עליו חתום אב בית הדין
"אהבת שלום" שבנשיאותו של הרב יעקב הלל ,בו נכתב כי הרב צבי צוקר ,הרב יום טוב חשין והרב אליער חשין ,לא יפיצו
מידע ו"השמצות" נגד הרב ברלנד עד לדיון בבית הדין .בנוסף ,הוצא 'צו מניעה' בגין 'לשון הרע'.
אלא שבהקלטת שיחה שהגיעה לידי "כיכר השבת" נשמע הרב יהודה הלל ,בנו של נשיא בית הדין הרב יעקב הלל ומי שמשמש
כמנהל בית הדין ,כשהוא אומר כי המכתב הוצא בניגוד לנהלים על ידי אב בית הדין הרב נפתלי נוסבאום .בנוסף ,אומר הרב
הלל כי כבר בעבר ביקשו לדון בבית הדין בנושא בנוגע לנשים שנפגעו לכאורה מהרב ברלנד ,בכדי לבדוק אם הן אסורות
לבעליהן ,אלא שבית הדין דן רק בדיני ממונות ולכן סרב לדון על כך בעבר .לדבריו ,גם כעת בית הדין לא ידון בנושא.
"בית דין אהבת שלום ,זה בתקנון של בית הדין אהבת שלום ,אנחנו דנים אך ורק דיני ממונות ,ולא שום דבר של לשון הרע
או הוצאת שם רע ,ולא מוציאים צווי מניעה" .אומר מנהל בית הדין.
אז מה עומד מאחורי המכתב שהופץ על ידי מעריצי הרב ברלנד ברשתות החברתיות? "נעשה פה מעשה חמור ע"י אב בית
הדין הרב נפתלי נוס באום בלי ידיעתנו" אומר הרב הלל בהקלטה" ,עניין פרטי שלו ,שהוא הלך ,הוא השתמש בבלנק שלנו
וזה חמור  -אבל זה עניין פרטי שלו וכולם יודעים את זה .צריך להגיד את זה לכולם ,שזה אך ורק הרב נפתלי נוסבאום ,אין
לזה שום קשר עם אהבת שלום".
"יותר מזה" ,מוסיף הרב הלל" ,זה לא יידון גם באהבת שלום ,לא יהיה שום דבר שיהיה באהבת שלום ,אהבת שלום מחוץ
לסיפור הזה ,בשום פנים ואופן לא ניתן יד לדבר הזה .בלי נדר ביום ראשון ,אני אמרתי למזכיר להוציא מכתב שמופנה
לתובעים ,שבהיות שבית הדין אהבת שלום בית דין לדיני ממונות ,על כן אין בכוונתנו לדון בעניין הזה ,ועל כן אנו מבטלים
את צו המניעה מידית ,זה הכל".
"אני זוכר את זה לפני שנים רבות ,בעת התפוצצות העניין ,הגיעה קבוצה מאד גדולה מהקהילה שנשותיהם נאסרו ,מסכנים,
והם פנו אלינו לבית דין אז לדון בזה ,אני יודע" ממשיך הרב הלל בהקלטה שהגיעה לידי "כיכר השבת"" .אנחנו תמיד לא
נכנסנו לדבר הזה ואנחנו לא ניכנס לזה .בית הדין אהבת שלום הוא בית דין לדיני ממונות בהסכמת שני צדדים ,זה לא בית דין
לענייני קנסות ולענייני לשון הרע ושאר דברים ,זה ברור".
"נעשה פה מעשה שהרב נפתלי אמר למזכיר לעשות משהו ,המזכיר אמר לו אנחנו לא ,בתקנון של בית הדין זה לא קיים ,הוא
אמר לו" :תעשה את זה אולי אנחנו נצליח לעשות שלום" ,אבל אנחנו ידענו מזה ואנחנו לא ניתן לזה יד ,אנחנו לא מעוניינים
שבית הדין שלנו ישתרבב בדבר הזה ויצא מכתב ,לא יצא מכתב לרחוב ,שיוגש לתובעים ולנתבעים ,שמודיע להם שהתיק
נסגר ,ושהבית דין שלנו לא יהיה ולא ידונו בדבר הזה ,ולכן יבוטל צו המניעה .ברגע שהתיק נסגר ,אוטומטית אנחנו שולחים
לשני הצדדים וזה מה שהודענו למזכירות".
בהתייחסו לרב ברלנד אומר הרב הלל" :אנחנו תמיד ידענו שהוא חולה ,הוא אדם חולה ,וחולה צריך לטפל בו זה הכל ,היה לו
מעלות גדולות היה איש צדיק גם יכול להיות ,אבל הוא אדם חולה וצריך לטפל באדם חולה".

