
הקו האמיתי של ברסלב!קו ברסלב. 

072-372-44-33 בראשות זקני ורבני אנ“ש שליט“א
הקלטות נדירות חשיפותדעת תורה בעניני השעה   עדכונים   

1. חדשות ועדכונים.
2. הקלטות:

1. הקלטות של ברלנד:
1. הקלטות של נחמן והרבנית.

2. הקלטות של כפירה ואפיקורסות.
3. הקלטות של דברים נגד התורה.

4. הקלטות של דברי שטות ושגעון.
5. הקלטות שהוא מורה לרצוח אנשים.

2. הקלטות של תלמידיו.
3. הקלטות של רבנים:

1. הרב דב קוק. 2. הרב שכנזי. 3. הרב יצחק 
הרב   .5 שפירא.  שמעון  הרב   .4 גינזבורג. 
 .7 6. הרב נתן ליברמנש  יעקב מאיר שכטר. 
הרב שמואל אויערבך. 8. הרב משה שפירא. 
צבי  הרב   .10 קיוואק.  דוד  ניסן  הרב   .9
הרב   .12 בורשטיין.  משה  הרב   ,11 חשין.  
 .14 13. הרב גדליה קעניג.  נחמן בורשטיין. 
האדמו"ר מסלונים. 15. הרב בניהו שמואלי. 
שמואל  הרב   .17 נוסבוים.  נפתלי  הרב   .16
הרב   .19 צוריאל.  משה  הרב   .18 אליהו. 
ארוש.  שלום  הרב   .20 אודסר.  בער  ישראל 
יהודה  הרב   .22 גודלבסקי.  אליהו  הרב   .21
הלל. 23. הרב לוי יצחק בנדר. 24. הרב משה 
מרדכי קארפ. 25. הרב ישראל דגן. 26. הרב 

ברוך זילבר. 27. הרב משה קרמר.
4. ראיונות.

5. עדויות של אנשים שראו או שמעו דברים מכלי 
ראשון.

6. הצהרות של תלמידיו שהוא המשיח.
7. דיווחים בענין אלימות של פרחחי שובו בנים.

8. מאמרים בענין ליצנות של עבודה זרה.
9. סקירה של כלל עניני המערכה.

0. מאמרים בעניני כתות והסכנה שבהם.

3. שיעורים:
1. שיעורים בענין המערכה נגד ברלנד:

שתשיב  מה  דע   - חשין  טוב  יום  הרב   .1
למאמיני משיח השקר. 2. הרב אליעזר חשין 
הרב   .3 בברסלב.  שקר  של  מפורסמים   -
אליעזר חשין - יג סיון תחילת המערכה. 4. 
יום טוב חשין - שיבושים בענין צדיק  הרב 
הדור. 5. הרב אליעזר חשין - כ' אב סעודת 
הודאה. 6. הרב אליעזר חשין - מוצ"ש חוקת 
7. הרב אליעזר חשין - ג'  בענין מלך אכזר. 

אב. 8. הרב אליעזר חשין - כ"ד אב.
2. שיעורים בענין עבודת ה'.

3. שיעורים בענין ראש השנה.
4. שיעורים בענין סוכות והילולת רבינו הקדוש.

5. שיעורים בספר ליקוטי מוהר"ן.
6. שיעורים בשאר ספרי ברסלב.

7. שיעורים באידיש.
8. שיעורים בענין הצניעות.

4. מאמרים:
1. בענין מעלליו של ברלנד.

2. בענין כפירה ואפיקורסות.
3. הדרך המקורית של ברסלב.

בונקר  פנחס  ור'  שליט"א  חשין  לייזר  ר'  זעקת   .4
שליט"א בתחילת המערכה.

5. חיזוק לפורשי שובו בנים. 
6. בענין צדיק הדור.

7. אין שום היתר לצדיק לעבור עבירות.
8. מכתב של שובו בנים לר' לייזר חשין שליט"א.

9. הבהרות בענין המערכה.
0. האם יש איסור לשון הרע בפרשייה זו.

5. השארת הודעה.
6. הודעות מאזינים.

7. הוראות שימוש במערכת.
8. מספר אישי. הצטרפות לרשימת תפוצה. מספר 

שפתוח מהקומה הכשרה. שלוחת אנגלית.
9. שלוחת אידיש.


