
 תשע"ח לפ"ק שבטלחודש יום ב' לסדר "ואלה המשפטים" כ'  בס"ד

 אוי לנו שכך עלתה בימינו
 ק ובגולה"קהילות בארההוכלל חשובי משפיעי ברסלב מזקני מנהיגי חסידות מחאה והוקעה נמרצת 

 אחרי שתלמידי חכמים מופלגים ורבנים חשובים אנשי אמת יראים ושלמים

 חומר הדיןוחקרו ובדקו בכל  גבו עדויות
 כל השמועות הקשות על

 אליעזר ברלנדמעללי האיש 
 המפורסם זה רבות בשנים כצדיק ואיש מופת ורב ומנהיג בישראל

 והתברר להם בוודאות גמורה כי אין תוכו כברו כלל וכלל ואמת נכונים הדברים נעשו התועבות האלו לא פעם ולא פעמיים
 עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס ומחטיא בחמורות שבחמורותוהאיש הינו פורץ גדרי תורה והלכה וחוטא 

 הכתוב וחתום על ידם "פסק דין ואזהרה חמורה"וכפי שבאו דבריהם בארוכה במכתב 
 הננו מצטרפים לכל דבריהם ומחזקים את ידיהם בכל תוקף ועוז

 פחד ומורארץ ללא כל והעמדת הדת על תילה, לגדור גדר ולעמוד בפ להמשיך ולעמוד על משמר שלימות התורה

 וחובה עלינו להודיע ברבים כי 
 מכשול נורא ואיום לכלל ישראלהאיש הנ"ל הינו 

ושומר נפשו טהרתו ואמונתו יתרחק ממנו כבורח מפני האש וירחיק בני ביתו וצאצאיו וכל השומעים לקולו מאיש זה ומכל אלו 
 המצדיקים מעשיו הנוהים ונסחפים אחריו אשר רובם ככולם לא די להם בקלקלת עצמם עוד הם מוסיפים חטא על פשע ועושים 

 אמונתם הכוזבת המשחיתה מנפש ועד בשר רח"ל ואחריתה מי ישורנה. כל טצדקי שבעולם לצוד נפשות תמימים ברשת 

 לכל אותם חכמים בעיניהם שועלים קטנים מחבלים כרמים והננו פונים באזהרת תורתנו הקדושה
 שטות קופצים בראש לערער על מסקנת הרבנים החשובים הנ"ל ולהחליש תוקף פסק דינם בפלפולי סרק וסברות של שבאצטלא של רחמנות מזוייפת

 וגורמים בכך במישרין או בעקיפין לעקירת וחורבן יסודות ההלכה והדת ולהחדרת רעל אפיקורסות וזוהמה תוך אמוני עם סגולה:
)טור חו"מ סי' ב' בבדק הבית וקבים והמחרידים של אחד מן הראשונים כמלאכים שהובאו בדברי מרן הבית יוסף נא ונא חוסו על נפשכם ושימו לנגד עיניכם דבריו הנ

הדין" )עיין פנים  מן אותו לזכות פתח למצוא ומדקדק מלהענישו עצמו ומסתלק לרשע לזכות דקדוקין ומדקדק שדן על עונשו הנורא של "דיין בשם הריקאנטי(
ודי באזהרה זו(, ועל אחת כמה וכמה בנידון דנן שהמהפכים בזכותו של  לשונו המבהיל אשר יראנו להעתיקו ככתבו שלא לפתוח חלילה פה לשטן המקטרג רח"ל

 רשע ומרשיע  אותו רשע ואומרים לרע טוב ולטוב רע הינם מגלים פנים בתורה שלא כדין ושלא כהלכה כלל וכלל שכבר קרא עליהם החכם מכל אדם: "מצדיק
 .צדיק, תועבת ה' גם שניהם", "אומר לרשע צדיק אתה, יקבוהו עמים יזעמוהו לאומים" 

 והשומע לדברינו ישכון בטח ושאנן מפחד רעה, ולמזהיר ולנזהר שלומים תן כמי נהר.
 ובעה"ח סדר השמות לפי א"ב

   
     חתן כ"ק אדמו"ר מטאהש זצוק"ל 

    חתן כ"ק מרן גאב"ד ירושלים שליט"א 

 ה"ח ר' נתן צבי זצוק"לגבה  בהרה"צ ר' שמואל זצוק"ל   

  בהרה"צ ר' שמואל זצוק"ל בהרה"צ ר' שמואל זצוק"ל    

 בהרה"צ ר' שמואל זצוק"ל  ר' בנימין זאב  זצוק"להמקובל ה"צ גבה   
דלעיל פשוטים וברורים, וכבר פרסמנו ברבים דעתנו הברורה בחובת ההתרחקות מהאיש הנ"ל ראש ומנהיג "שובו בנים" אחר שנוכחנו  דברי הרבנים החשובים שליט"א

או , וביותר אחר שיצבמשך שנים רבות בשיבושים ועיוותים רבים בהנהגתו ובתקלות שונות היוצאות מתחת ידו תמידין כסדרן הנוגעים לעיקרי ויסודי האמונה וההלכה
ועתה אחרי שקמו ונתעוררו רבנים חשובים ותלמידי חכמים מופלגים וגבו עשרות  עליו שמועות רעות בקלא דלא פסיק על חמורות שבחמורות ואוי לנו שכך עלתה בימינו.

תוקף וביתר שאת ועוז להסיר מכשול עדויות בדרישה וחקירה ונתבררו הדברים כהווייתם בבירור גמור וכמפורש באר היטב במכתבם, הננו לחזק את דבריהם במשנה
 ותקלה נוראה זו מכרם ה' צבאות בית ישראל. 

 ת דברי כל אחד ואחד מהרבנים שליט"א בקולו על דבר חתימתועלשמי
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