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  ע שהעושק והניצול המשוו  חטאת  תעמי עו"ד  . טוען  אליעזר ברלנד שר"י   -המאוס  ץ  במהלך הנסיון לטהר את השר
 ! היהדות יסודי  של והסילוף העיוות על שמים שומו  הכל "פעולה דתית"...-של חולים סופניים היה בסך      

 על צדקותם וקדושתם.מעידים תכונותיהם מעשיהם ושין ולהכיר את קדושי העליון כפי שלימדונו אבותנו להבחכל יהודי גדל על אמונת חכמים תמימה ו
 :מצדיק וקדוש וקל וחומר מהנדרש ,יהודיפה מכל המצוההפך הגמור מ הםשמעשיו אליעזר ברלנד' אכזרית ששמה 'צצה לה מפלצת  ,מת זהעוזה לאבל 

 

על  ומחמירים ,קיהמצוות התורה ודקדוכקוצו של יוד בכל  יםנזהר צדיקיםה
 מאחרים.יותר עבודת המידות ו בתוספת קדושה וטהרהעצמם 

קדושי כופר באלוקים חיים, מלגלג על כשהוא מתועד ולט מוק הרשע ברלנד
על  פס עוברנתבדורנו שיחידים הינו מהו .איסורי תורה בגלוי ובסתר מסרועליון ו

 אחת, כידוע.עשרת הדיברות אחת אל 

שמץ של צער  ונזהרו כמו מאש מלגרום עבור הזולת. םמסרו את נפש צדיקיםה
 ליהודי אחד.אפילו 

את בתענוגות ד של מאמיניו כדי לרפ וממונם את נפשם מקריב הרשע ברלנד
את פוגע ביהודים תמימים ושובר את ליבם, הוא מורה לרצוח , הוא ותאוותיו חייו

 .זוועתית מתעלל במאמיניו בצורה, ובאכזריותמשפחות ומפרק הורס , הוא מתנגדיו

הפכה לסימן  עד שמידה זו על פיהם מכל דבר שקר. שומרים צדיקיםה
 צדקותם.בחון את שעל פיה אפשר לההיכר 

וך שעה בתלדבר שקר, ואומר ולשון מאמיניו לימד לשונו  הרשע ברלנד
 דבר והיפוכו בלי למצמץ.קלה 

אם ראית גנב 
ץ עמו ותיר

ם מנאפים וע
 חלקך!

 חרפה בושה
 וחילול

התורה 
 !והחסידות

 בשמים כי הגזירה תתבטל. ורואים כשיודעיםרק ישועות  מבטיחים צדיקיםה
 עד לאחת. הם מתקיימותהבטחותי ואכן

, כשהוא יודע שאלה לא יתקיימו ישועות ורפואות נשבע להביא הרשע ברלנד
 .לבסוף והחולים ימותו כפי שאכן קורה

ובמיוחד  ,הצריך לרפואה וישועהנשבר ונדכה אוזן קשבת לכל  מטים צדיקיםה
 ועתו קרובה אל ה'.ששו עני ואביוןמדובר באם 

מתנפל על כספם יו, ומיד זניו מזעקת ושוועת הפונים אלאוטם או הרשע ברלנד
תייחס הוא אפילו לא משאין לו כסף  וענילשד עצמותיהם, אותם עד ועושק וסוחט 

 .אליו

 :מבטיחוהקב"ה 
משוד עניים מאנקת אביונים  "

 )תהלים יב, ו(. עתה אקום"
 חסידי ברסלב הנאנקים 


