
 אורח נעשה בעל הבית
 

 ,המוחים נגד ברלנד וחסידיו הרבים ילכבוד מזכ

 .שלום וברכה

 

 א.

ברצוני להביע את רגשי תודותי העמוקות על ה'מהפך' שעשיתם בחסידות ברסלב, "להחזיר 
 העטרה ליושנה". 

לרבינו הק' דרך חסידי ברסלב שהסתופפו בצילו של ר' להתקרב אני אברך, שה' זיכה אותי 
 חיותו. ישראל בער אדסר זצ"ל, בחיים

אחד העניינים שקיבלתי בתחילת התקרבותי היה עניין ה"מפורסמים של שקר", שכלל כמובן 
את ה"מפורסמים" שבתוך ברסלב (דבר שלכאורה 'נשכח' מהרבה חסידי ברסלב, כאילו 

 ). ו לא רואים את זה בחוש, וכאילרבינו הק' לא אמר: "גם בעניין שלי יהיו מפורסמים של שקר"

הם רק ", שיש רבנים בתוך ברסלב ש15אם זה היה נכון להגיד ל'מקורב' צעיר בן אינני יודע 
(כלשונו של ר' ישראל זצ"ל), אבל זאת הייתה המציאות. כך שלא  "רבנים, אבל לא צדיקים

(למרות שהיו לי הרבה אפשריות  .ברסלב הייתה לי שום מחשבה ללכת לחצירות של 'אדמור"י'
 שהיו משתייכים לרב פלוני או אלמוני). כאלו, והייתי מוקף בבחורים 

 . 1נתנו לי הרבה מאוד –אציין ואומר  –הסתפקתי בשיעורים של משפיעי ברסלב, שאכן 

אומן ראש השנה, התבודדות, מקווה, תיקון הכללי,  –ברסלב בשבילי הייתה פשוטה ותמימה 
כפי שלמדתי בספרים, לימוד ליקוטי מוהר"ן, אמירת ליקוטי תפילות, שיחות חברים וכו' וכו' 

 בשיעורים, ובשיחות החברים.

עוזר  שאלתי הייתה: – הואמי זה העסקן הזה, ומי זה הרב ה –ולא עניין אותי  –לא ידעתי 
הרצאות שאין מקורם לי בעבודת ה'? אומר דיבורים של רבינו? בכבוד! מתחיל להרצות לי 

 אני עדיין מחפש את רבינו...אני עוד לא שם.  –עם כל הכבוד וההערכה  –? בדברי רבינו

 וכך ברוך ה' זה המשיך אצלי עד היום פחות או יותר.

ומה ר'  ,לא הבנתי כלל וכלל על מה המלחמה לפני החזרה של ברלנד לארץ, –האמת אגיד 
מה חשוב להם כל כך לפרסם את מה שהוא  .מברלנד ניםכל כך מתעצב ור' יום טוב אליעזר
זה  ! מה זה אמור לעניין אותי?אחריו לאן שיוביל אותםהוא והחסידים שלו! שילכו ילך ש עשה?

 –אם הם לא מבינים את דיבורי רבינו בעניין המפורסמים  שים תמימים סביבו?נאשנתפסים 

, ואם זה הרב טייכנר בשיעור ליקוטי ה בצוותאאם זה הרב גודלבסקי עם "אזמרה", לימוד ליקוטי הלכות משותף, ושיר 1
 מוהר"ן, שנתן לנו להבין שסיפרו של רבינו הק' נגיש לכל יהודי, ועוד משפיעים.

                                                           



מה אני יכול לעשות?  לנו ב"ה יש את רבינו הקודש, והם 'נפלו' על איזה מפורסם. כמו שמאוד 
מכורים לסמים או לאלכוהול, כואב לי גם על חסידי "שובו שה יהודים כואב לי הלב שיש הרב

ינסו להרוג אותך! אז בשביל  הם –בנים", אבל למסור את הנפש? לסכן את החיים? ובסוף 
 את זה? לעשותמה 

 

 ב. 

אני חייב להיות שותף למאבק! וכל  בזמן האחרון נפל לי האסימון. זה אמור לעניין אותי מאוד!
 כך למה?

יש כאן בן אדם, עם הרבה חסידים, שפשוט 'יושב' על הכיסא של רבינו! הוא 'גנב' לרבינו, 
 י רבינו את השם 'ברסלב'! שלי, ולכל אנ

בברסלב וזה אני. אני יחליט לכם אם ללמוד ליקוטי  'צדיק חי'הוא המציא ש'ברסלב' זה כך: יש 
אם להתבודד וכמה, ולמי לשים לבנת חבלה מתחת  או לזימבבואה, מוהר"ן, אם לנסוע לאומן

לות" יפיקוטי תיחותיו, לא ר' נתן עם ה"לספריו ושבהכרית. רק אני! לא רבי נחמן מברסלב 
וגם לא חסידי  וה"ליקוטי הלכות" שלו, (שבכלל מה אתם מבינים בזה, רק צדיק הדור מבין),

רק אני ואני  .גם לא הקב"ה!) –(ובשקט, כשאף אחד לא שומע, אגלה  ברסלב בדור הקודם.
 רק אני הבלעדי! ואני!

קלקול שנכנס (בדלת הבנתי שזה לא רק משהו חיצוני שאפשר להתעלם ממנו, אלא זה ממש 
 האחורית ובלי שום רשות) לתוך הבית של רבינו, לתוך הסלון! אורח (מיותר) נהיה בעל הבית!

 2!, "הרב"גדול המתנגדים קורא לעצמו "מנהיג ברסלב"

 והוא עוד נהיה המסכן, הנרדף...

 3!שנרמס תחת השמשעל כבוד רבינו  גם אני, בתור ברסלב'ר פשוט צריך למחות! ןעל כ

 

 ג. 

 אז איך זה שיש חסידי ברסלב שעדיין מגינים עליו?

 .)גם תובנה זו נולדה אצלי בעקבות שיעורי ה'מהפך'(ו העניין כלול מיניה וביה לדעתי

יש הרבה חסידי ברסלב שיש להם "רב" (אני מתכוון על רב השקפתי בתוך ברסלב, ולא על 
 פוסק הלכתי).

למותר לציין שאם ברלנד היה מוצא איזה עיירה נידחת בפולין שלא היה לה אדמו"ר וקורא לעשות "האדמו"ר ברלנד  2
אליו הרבה פחות, גם אם הוא היה בא לאומן ומוסר  והיינו מתייחסים, אף אחדמטאנדעוראדנע" גם לא היה אכפת ל

 .המחאהה שהוא לוקח לרבינו את הכיסא, ועל כך שיעורים בתורת רבינו וכו', כמצוי הרבה עכשיו. הנקודה היא ז
 
 וכל זה עוד בלי שום התייחסות לעבירותיו, ולשבתאות שהוא יצר בתוך קהילתו. רק על גניבת הכסא של רבינו. 3

                                                           



אני זה בערך ככה: ישנם רבנים ש'מכירים את מקומם'. הם מבינים שהם חלק מאנשי רבינו. 
אני ימסור בשמחה!, אני יכול לדבר עם מישהו ביראת  –יכול למסור שיעור והוא יועיל למישהו? 

 וכו' וכו'. עצה? לך ליער! שמיים? למה לא!, שאלה הלכתית? שאל פוסק!,

 ותר מדי. (אינני בא להכליל).ישנם כאלו שהלכו רחוק יאבל, 

 באמת מוזר איך קרה כל הסיפור הזה. אני לא בקי בהיסטוריה כדי לדעת את מי להאשים,
 פשוט המציאות. וגם לא נראה לי שיש בכך צורך. זאת

ולהיות  ומנסים 'להחליף' את רבינו לא מכירים את מקומם','מהרבנים ש שיש להם רב החסידים
רבי נחמן רואים שחסידי  ,)4ותירוציו, וכל 'חסיד' (כל אחד ורבו שלו מברסלב"אדמו"ר ה"

 ת!.רוצים להחזיר את העטרה לראש רבינו הק', והם מאבדים את העשתונו מברסלב

 , ימחו כנגד ה'מחלוקת', או פשוט ישתקו? לכן מה הפלא שהם יתנו יד לברלנד

כדי לשמור על הכבוד שלהם, ועל השיעור הקבוע שלהם, ועל הפדיונות שלהם, ועל תחושת 
 הם יעשו הכל! –ם שהם מייעצים לתלמיד באיזה צבע לצבוע את הבית העוצמה שהם מקבלי

 שהיטעו את ר' יעקב מאיר,   - הם יגידו

 שר' משה קרמר הוא בכלל עסקן בעל אינטרסים,   - והם יגידו

" (ותוך כדי דיבור ישמיצו ויעשו מחלוקת ש"בברסלב ברחו ממחלוקת יותר מהכל -והם יגידו 
 ), רה למקומהבהחזרת העטהעוסקים  כנגד

 שובו כו ללכת שולל אחרי מנהיגיימששתמימים שיהיו עוד מקורבים חדשים  –והם יעדיפו 
 עד כמה הוא מטורף). יםיודעולם המטורף (וכ

יקח , שהרב שלנו ימשיך לשבת על כיסאו ולהנהיג אותנו, יסביר לנו ליקוטי מוהר"ן –העיקר 
 ויחלק לנו עולם הבא...פדיונות, 

 

 ד. 

: נקודה למחשבהולחסידי ברסלב ששותקים ולא לוקחים שום צד ב'מחלוקת', מכל מיני סיבות, 
האם גם כשהרב מסאוורן חלק על רבי נתן, הייתם עומדים מן הצד ולא לוקחים צד במחלוקת? 

 , ועד אז שותקים? מאי שנא הכא מהתם?ואו ממתינים בסבלנות שהרבנים שלכם יחתמו נגד

 אמנה חלק מהתירוצים שכעת עולים בזיכרוני: 4
 .)וכסא מפואר וקוויטלך וכו' בעלי תשובה חייבים דמות מנהיגה (לא משנה שאפשר לעשות הכל בלי גינוני מלכות •
 "הרב בכלל לא רוצה את זה, הוא עושה את הכל בשבילנו, הוא פשוט ראה שאין ברירה". •
 "הוא בכלל לא מרגיש "רב", לא ראית איך הוא ברח בסיום השיעור כדי שלא יכבדו אותו?". •
 .יום בתורה ותפילה"הוא מצידו היה גר בכפר נידח ועוסק כל ה הגבאי ממש לחץ על הרב שייתן שיעור." •

כזאת שהוא ישאר הרבי ובכל זאת הנהיג אותה בהנהגה  -ועוד ועוד כיד הדמיון... רבינו הק' צפה הכל מראש 
 .גם לאחר פטירתו

                                                           



ם לתוך הבית, מה כל אחד מאיתנו היה עושה? מתקשר למשטרה או אם גנב היה נכנס לכ
 נמנע ממחלוקת?

 

, ר' יום טוב, ר' צביקה וכל העוסקים הרבים ר' אליעזר חשין כםתודה רבה ל
את עיני ואת עיני רבים מחסידי ברסלב, להבין שצריך להוציא את  םשהארת במלאכה,

 מם האמיתי!הגנב הזה ואת שאר הגנבים מקרבנו ולקרוא להם בש

 !כם! תודה רבה רבה לכםאשרי

 

 , ובתפילה שחפץ ה' בידינו יצלח,בהוקרה ובהערכה רבה

 חסיד ברסלב

 (כלומר, חסיד של רבי נחמן מברסלב).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נ.ב.

 מכתב זה הוא מהרהורי ליבי האישיים בלבד.

 כמו כן לא נגעתי בכלל בעניין עבירותיו של "הרב" וענייני השבתאות.


